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obálka marcového ísla HudobnéAlexander Rahbari
ho života sa tematicky odvíja od
seriálu mapujúceho nahrávanie
folklóru na území Slovenska.
„Dejiskom“ aktuálneho pokraovania je síce Svetová výstava
v Paríži v roku 1900, no práve na
jej pôde vznikol prvý zachovaný
zvukový záznam interpreta poKarl Goldmark
chádzajúceho z nášho teritória.
Historická rubrika reektuje 100.
výroie úmrtia Karla Goldmarka
(1830–1915), ktorý patril k významným skladateským osobnostiam
pochádzajúcim zo stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Jeho
Kráovnú zo Sáby možno síce poda
dostupných údajov vidie dnes
Pavol Zelenay
len na dvoch operných scénach
(Budapeš, Freiburg), no niekoko
desaroí od svojej premiéry v roku 1875 patrila k najpopulárnejším operám premiérovaným po celom svete.
Na sklonku januára sa slovenský huslista, umelecký
vedúci Solamente naturali Miloš Valent, zúastnil európskeho turné s operou Niobé Agostina Steffaniho. Málo
známe dielo ožilo vaka produkcii Bostonského festivalu
starej hudby, ktorý vedú lutnisti Stephen Stubbs a Paul
O´Dette. Reportáž z Madridu, kde prebiehal skúšobný
proces, ponúka okrem iného aj pohad do zákulisia podujatia, ktoré po niekokých nomináciách získalo vaka
nahrávke tejto opery prestížne ocenenie Grammy.
V rubrike Rozhovor dostal priestor astý a obúbený hos
v Slovenskej lharmónii, iránsky dirigent Alexander
Rahbari. Rodák z Teheránu, ktorý bol zaiatkom 80. rokov asistentom Herberta von Karajana na Vekononom
festivale v Salzburgu, má anitu k slovanskému temperamentu i mentalite. Hoci nebýva zvykom prizýva
k rozhovorom rovnakých respondentov, opä prinášame
dialóg muzikológa a publicistu Igora Wasserbergera so
skladateom, aranžérom a historikom populárnej hudby Pavlom Zelenayom. Pokia však bol v minulom dvojísle ústrednou postavou ich konverzácie saxofonista
Juraj Henter, ktorý nás v októbri minulého roka opustil,
aktuálny rozhovor nartáva zaujímavú problematiku
programovania swingovej hudby.
Príjemné jarné ítanie praje
Peter MOTYKA
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Poéma (bez) extázy
Pôvodne ma na
koncert Slovenskej
lharmónie pod
vedením Emmanuela Villauma 29. 1. lákalo meno mojej
obúbenej slovinsko-argentínskej mezzosopranistky Bernardy Finkovej, ktorá však nakoniec úinkovanie odriekla. Moje plány to ale
nezmenilo, najmä preto, že program otvárala
skutoná rarita symfonická báse Túžby
a spomienky Alexandra Albrechta. Jedno
z mála orchestrálnych diel tejto významnej
postavy hudobných dejín Bratislavy zaznieva
z našich pódií trestuhodne zriedkavo a nie
som si istý, i na pôde lharmónie nešlo
vlastne o premiéru. Skladba zrelého pädesiatnika (po prvýkrát uvedená v Bratislave
v roku 1935 ešte pod názvom Tobias Wunderlich) zrejme nikdy nebude populárnym
repertoárovým kusom. No na druhej strane je
nesmierne zaujímavou nie samotným materiálom, ani duchaplnou invenciou, ale ímsi hlbším. Ak si pri poúvaní odmyslím autorov prvotný zámer reektova dejové zvraty
Ortnerovej drámy, z ktorej prevzal pôvodný
názov, a dielo vnímam v duchu neskoršieho pomenovania ako síce autobiograckú,

no do znanej miery abstraktnú hudobnú
výpove, vyvstáva tu zaujímavý kontrast.
Na jednej strane Albrechtov vyjadrovací jazyk smeruje k moderne (vstupný motív áut
a klarinetov každému fanúšikovi Clauda Debussyho pripomenie úvod jeho Oblakov, motív
anglického rohu zasa odkazuje k Bartókovi),
na strane druhej sa (v oblasti klenutej kantilény lyrickej témy) utieka k svetu romantiky,
akoby s túžbou zakotvi v bezpenom prístave
„spomienok“. Táto „schizofrénia“ vytvára
vzrušujúce pnutie, ktoré poslucháa drží v sústredení a oakávaní závereného rozuzlenia.
A to je skutonou satisfakciou, pretože práve
v závere Albrecht ponúkne tú najarovnejšiu,
najsurrealistickejšiu hudbu. Okrem toho je
jeho symfonická báse vemi vzácnym dokumentom svojej doby, lánkom našej historickej pamäti. Interpretácia lharmonikov
možno nebola bezchybná, no výsledok ma
motivoval k vemi zriedkavému kroku prís
do Reduty aj v nasledujúci veer a vypou si
Albrechta ešte raz...
Túžby a spomienky v susedstve Skriabinovej
Symfónie . 4 op. 54, známejšej ako Poéma
extázy, pôsobili aj pri svojej hutnej orchestrácii predsa len trocha skromne. Pou náš

Malovec očami Rahbariho
O tom, že Slovenská filharmónia nezabúda na svoje pôvodné poslanie, uvádzať orchestrálnu tvorbu domácich skladateľov, presvedčila aj na koncerte 6. 2. Takéto činy získavajú na
význame najmä vtedy, ak sa vedenia orchestra ujme renomovaný dirigent zo zahraničia.
Alexander Rahbari, v Rakúsku žijúci umelec
iránskeho pôvodu, navštívil Bratislavu už
niekokokrát, pretože v tvorbe slovenských
skladateov nachádza kvalitnú hudbu a má
k nej dlhodobý vzah (ako sa priznal na krátkom stretnutí organizovanom po koncerte).
Pamätám sa, s akým vnútorným zanietením
a pochopením pre autorskú výpove pripravil
pred 30 rokmi so sláikovou sekciou lharmonikov premiérové uvedenie skladby Dušana
Martineka Animation, diela, ktorého zasvätená interpretácia podiarkla prelom v štýlovom
dozrievaní skladatea. Preto som s radosou
zaevidoval, že sa dirigent ujal diela reprezentujúceho významnú etapu vývoja domácej
hudobnej tvorby v druhej polovici 20. storoia –
nekompromisný nástup príslušníkov slovenskej hudobnej avantgardy, medzi ktorými estné miesto patrí Jozefovi Malovcovi a jeho Koncertnej hudbe. Poznám nahrávku tejto skladby
zaznamenanú na starej LP, ktorá je záznamom
z jej premiérového uvedenia bratislavským
rozhlasovým orchestrom pod vedením Otakara
Trhlíka (1967), a bol som zvedavý, ako sa s týmto dielom Rahbari vyrovná. Musím prizna
svoje nadšenie z výkonu dirigenta i orchestra
SF, pretože umelci pochopili základné dimenzie Malovcovho štýlu – precíznos v zápise
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T. Yang (foto: archív)

neahkej partitúry, muzikalitu preniknutú
originálnym vtipom a sviežosou invencie,
a umocnili ich tvorivým nasadením. Hrái
pozorne reagovali na precízne gestá dirigenta
a jeho presvedenie o hodnotách skladby, ktoré
rokmi nevyprchali, sa prenieslo aj na nich.
Koncertná hudba zaznela vo vzorovej interpre-

prvý orchester v plnom lesku, s piatimi trúbkami, ôsmimi lesnými rohmi, zvonmi a organom, s možnosami blysnú sa grandióznymi
husovými a trúbkovými sólami, môže by
pozvánkou k extatickému vyžitiu, no tentokrát bol efekt trocha tlmenejší. Nedbal by som
na drobné nepresnosti alebo „kiksy“, problém
vidím skôr v dirigentovej koncepcii, ktorá síce
k extáze smerovala, no akoby prehliadala,
že vlny extatického náporu obas potrebujú
aj výraznejšie uvonenie, možnos doznie,
dovoli poslucháovi (a orchestru) hlbšie sa
nadýchnu. Napriek tomu si myslím, že Poéma mala by (vzhadom na pôvodne plánovanú dramaturgiu) interpretaným vrcholom
veera a aj ním bola. Tým znane utrpeli
Musorgského Obrázky z výstavy v populárnej
Ravelovej úprave, ktoré ako jediné dielo vyplnili druhú polovicu. Pôsobili vemi uponáhane a chvíami aj trocha zbrklo. Tu už by som
o dirigentskej koncepcii ani nehovoril, bola
to poda m a skôr improvizácia, kde sa temperamentný šéfdirigent akoby snažil decit
dôkladnejšie premyslenej prípravy nahradi
výbušnosou gesta a premrštenými tempami.
Pamätám si na chvíle, kedy ma interpretácie
tohto úchvatného diela dokázali v Redute
zdvihnú zo stoliky. Toto rozhodne nebola
jedna z nich...
Robert KOLÁŘ

tácii, ktorá by si zaslúžila záznam na CD.
Esprit sa preniesol aj do alšieho ísla programu, Koncertu pre husle a orchester oneskoreného rakúskeho romantika Ericha Wolfganga Korngolda. Priznám sa, že hudba tohto
skladatea nepatrí medzi moje „srdcovky“,
no s porozumením som prijal dielo v podaní
mladej ínskej huslistky Tianwy Yang. Tóny
jej nástroja z dielne Guarneriho, oscilujúce
medzi krehkým lyrizmom a vzletnou virtuozitou, podiarkli štýlovú provenienciu skladby, predstavenú s nadhadom i skromnosou
a potvrdili pevné miesto tejto huslistky v zástupe dozrievajúcich mladých interpretov
pochádzajúcich z najudnatejšej krajiny sveta.
Sólistka potvrdila svoju muzikalitu aj v prídavku – asti zo sólových sonát Eugèna Ysaÿa.
Prestávka nezriedila poet návštevníkov koncertu, ve na programe bola Beethovenova
5. symfónia, „Osudová“, magnet pre melomanov. Rahbari toto známe dielo neoddirigoval
akoby z povinnosti, ale spomenutý esprit mu
vydržal aj pri výklade nuáns Beethovenovho zápisu. Orchester od dirigenta (ktorého
fyziognómia trochu pripomína skladatea
„Osudovej“) prijal požiadavku svižného tempa,
nenásilného, kultivovaného dynamického
tie ovania, presnos (až na pár „kiksov“
v 3. asti) a plasticitu frázovania i spôsob budovania vzletných gradácií v poslednej asti.
Bratislavské stretnutie Alexandra Rahbariho
a Tianwy Yang so Slovenskou lharmóniou
nieslo iskry vzájomného porozumenia, ktoré
oslovilo aj poslucháov.
Ľubomír CHALUPKA
3 | 2015
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Reagujete
AD: Platzner, A.: Kuriózny Offenbach,
HŽ 1-2/2015
Dolupodpísaní slovenskí violonelisti si dovoujeme reagova na recenziu abonentného
koncertu Slovenskej lharmónie (11.–12. 12.
2014), konkrétne asti týkajúcej sa výkonu
francúzskeho violonelistu Jérôme Pernooa

v Offenbachovom Concerto militaire pre violonelo a orchester. Všetkých nás ohromila
ahkos, až husová virtuozita sólistu, jeho
nesmierna rados z hry, ktorá sa prenášala aj
na lenov orchestra. Pri takomto málo frekventovanom diele to vôbec nie je samozrejmé
dosiahnu. Spomínaný silný dojem z hry
sólistu nemohli naruši menšie prehrešky.
Tak nároné dielo sa v podstate bezchybne
zahra nedá. Vôbec sme neboli z výkonu Jérôme Pernooa sklamaní, ako autor recenzie.

Nedeľné matiné v Mirbachu
V zimnom období sa v rámci matiné v Mirbachovom odohralo viacero príažlivých
podujatí. Predovšetkým to bola 11. 1. huslistka Eva Rabevská z Ukrajiny s klavírnym
sprievodom Ivety Sabovej. Rabevskej hra je
príažlivá intenzitou hudobného vyjadrovania, disciplínou, sústredenosou, technickou
a intonanou istotou. K jej kvalitám patria
výrazné rytmické cítenie a nevyumelkované
vyjadrovanie hudobného obsahu. Estetika
jej hry má pôvod skôr v hudbe samotnej
než v intelektuálnom rozmere, ktorý sa
však prejavuje sekundárne. Tento postoj
k dielam sa výrazne ukázal v Sonáte g mol
B. g5 Giuseppeho Tartiniho alebo v Capric-

M. Prinz (foto: archív)

ciu pre sólové husle od Miroslava Skorika.
Interpretácia Brahmsovej Sonáta . 3 d mol
sa pohybovala medzi klasickou rovnováhou a bezprostrednosou hudobného štýlu
romantickej školy, o je na brahmovskú
interpretáciu urite svojrázny prístup. Disciplínu a korektnos štylizácie interpretka
opä potvrdila v Rapsódii pre husle a klavír
„Tzigane“ Mauricea Ravela.
Na matiné 18. 1. sa predstavili Tomáš Cseh
na viole, Boris Bohó na violonele a Hiromi
Cseh Ishiguri na klavíri – traja komorní hrái
v najlepšom zmysle slova. Ich prednes charakterizoval znaný stupe muzikality a elegancie, cit pre komornos znenia a jasná hudobná
predstava. Elégia pre violu a klavír op. 30 Hen-

riho Vieuxtempsa znela až s naivnou bezprostrednosou, o kompozícii prospelo. Ale Sonáta Es dur op. 120/2 Johannesa Brahmsa už bola
celebrovaním vekého diela romantickej školy.
K vrcholom patrilo excelentné Brahmsovho
Tria a mol pre violu, violonelo a aklavír op. 114.
Štyri asti cyklu boli oh ostrojom hudobnej
energie, citlivosti a vášne.
Z Bulharska pochádza v Rakúsku žijúca
klaviristka Maria Prinz, ktorá 1. 2. ponúkla recitál s nároným programom: Sonáta
C dur KV 330 Wolfganga Amadea Mozarta,
Malá suita s passacagliou op. 3 Eugena Sucho a a Karneval op. 9 Roberta Schumanna,
22-asový cyklus, ktorý v celom rozsahu

E. Rabčevská (foto: archív)

odznie naozaj zriedka. Interpretka zrejme
nemala najlepší de a podpísalo sa to na
nádhernej Mozartovej sonáte, hranej bez diferencovanosti tónu a s takmer nešikovnými melodickými ozdobami. Neodlíšitenos
prízvukov, prírazov, staccata a neujasnenos
temp (nehovoriac o dynamike) dotvorili
obraz hudobného nešastia. Schumann
„prežil“ iba vaka faktúre a dramatickosti,
ktorá, ako sa ukázalo, je nezniitená. Šastnejšie vyznela Malá suita s passacagliou,
najpozoruhodnejší bod programu.
Pod titulom „Vokálne súznenia“ sa 8. 2. predstavili sopranistka Hana Friedová a altistka
Hana Štolfová-Bandová s klavírnym sprievodom Jany Nagy-Juhászovej, hudobne vemi

Domnievame sa, že kritika by mala vychádza
z uvedomenia si hierarchie kritérií a z pozitívneho základu. Nemala by postavi do svojho
ela druhoradé skutonosti. Žia, nie vždy sa
stretávame s autormi recenzií, ktorých kritiky
by boli konštruktívne.
Juraj ALEXANDER, Daniel BARAN, Peter BARAN,
Boris BOHÓ, Katarína HURAYOVÁ, Roman PÁLKA,
Eugen PROCHÁC, Csaba RÁCZ, Eva SCHRANZOVÁ,
Ján SLÁVIK, Jaroslav ŠIMKO, Karol TRUBAČ,
Jana VACULOVÁ

dobre zosúladené zoskupenie. Friedová so
Štolfovou-Bandovou na seba upozornili predovšetkým inteligentným prístupom k pies am.
Ich prejav sa vyznaoval preniknutím do emotívno-výrazovej roviny piesní, citlivosou voi
rytmu a neustálou vzájomnou komunikáciou.
Vekú úlohu pri tom hrala tvorba tónu, farba
sopránového a altového hlasu, práca s dychom a zmysel pre frázovanie. Tieto interpretané znaky podiarkovali štýlové charakteristiky piesní. Šes piesní z Moravských dvojspevov op. 32 Antonína Dvo áka bolo arovnou,
emocionálne vyrovnanou bukolickou poéziou.
Presvedivo zaznel výber z Duet op. 48 Antona
Rubinštejna, pozoruhodný distingvovaným
hudobným vyjadrením oboch speváok.
Aj „drobnosti“ ako Marine op. 2/4 Julesa Masseneta alebo La nuit op. 11/1 Ernesta Chaussona získali rozmer výrazovej h bky a umeleckej
pravdivosti. Zaradenie Prelúdií G dur op. 32/5
a gis mol op. 32/12 Sergeja Rachmaninova
vhodne doplnilo dramaturgiu predpoludnia,
sólový klavírny pendant k vokálnemu prejavu
nebol samoúelný.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Jubilejný 60. roník
Košickej hudobnej
jari uvedie sériu renomovaných hostí.
Klavirista Eugen Indji sa okrem recitálu
(15. 4.) predstaví aj v Ravelovom Klavírnom
koncerte G dur (16. 4). Výroie Jeana Sibelia bude reektova veer nazvaný Jean
Sibelius 150 (23. 4.) so slávnym Husovým
koncertom d mol a sólistkou Sophiou
Jaffé. Na tradinom Opernom GALA (29. 4.)
sa pod taktovkou Yordana Kamdzhalova,
laureáta Ceny hudobnej kritiky festivalu
Allegretto 2014, stretnú dve mimoriadne
osobnosti operného pódia – Miroslav
Dvorský a Štefan Kocán. Planéty Gustava
Holsta zaznejú v Košiciach v rámci multimediálneho projektu (7. 5.) v spolupráci
s hvezdár ou a planetáriom na koncerte
venovanom pamiatke generála, politika
a astronóma Milana Rastislava Štefánika. Záverený slávnostný koncert (17. 5.)
s 9. symfóniou Ludwiga van Beethovena
bude pripomienkou 70. výroia ukonenia
2. svetovej vojny.
(red)
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Guardianovi zo Sily osudu, Donovi Silvovi
z Ernaniho (toho sme ešte v Bratislave nikdy
nepouli!), a Boitovmu Mestofelovi, v ktorom
pred mesiacom triumfoval na pražskej premiére. Hosom recitálu bola sopranistka Mária
Porubinová, ktorá okrem Dvo áka, Smetanu
a Verdiho ponúkla i dnes už takmer povinný

pucciniovský prídavok O mio babbino caro
(Gianni Schicchi). Zvolený repertoár vytváral
dostatoný priestor na to, aby si pouený posluchá mohol vytvori predstavu o interpretaných schopnostiach úinkujúcich.
Kocán nie je bežným typom slovanského
basistu ohurujúcim volúmenom na spôsob
bulharských a ruských predstaviteov tohto
hlasového odboru. Zato jeho hlas vyniká krásou farby, ktorá je tmavá a v celom rozsahu
jednoliata. Medzi dnešnými basistami je ojedinelým zjavom a bez problémov sa pohybuje
v extrémne nízkych polohách partov. Ako
interpret nejde celkom s trendom, vo vokálnom prejave sa vyhýba extrémom výrazovým
(u iných vedúcim k parlandovaniu) i dynamickým (prehnané narábanie s pianami), o
mu umož uje prísne si stráži vokálnu líniu
ako pravému talianskemu basso cantante
a darí sa mu to bez toho, že by jeho prejav
sk zol do monotónnosti. Obdivova sme mohli
aj prácu s dychom, vaka ktorej vedel viaceré
tóny podrža takmer do nekonena.
Sopranistku sme pouli spieva po dlhšej pauze a moje oakávania naplnila len iastone.
Hoci jej hlas je vo farbe svetlejší, má predpoklady postupne sa prepracova od mladodramatických až k dramatickým operným postavám. Ponúkla detailne prepracované ísla,
výborne vyzneli obe eské árie, známa Msíku na nebi z Rusalky, ako aj dramaturgicky
výborne zvolená modlitba zo Smetanovej Libuše. Škoda, že niektoré tóny zneli ostrejšie a extrémne výšky trocha forsírovane. Oce ujem,
že svetoznámy basista si vybral za partnerku
práve jeden z alších talentov slovenskej
vokálnej školy, ktorý si zaslúži pozornos domácich operných divadiel i publika. Je dobré,
že o kvalite slovenských operných spevákov sa
dnes už nedozvedáme len z druhej ruky, ale
môžeme ich pou na koncertoch.

rínsky a Schneider-Trnavský). V Regerovom
cykle Osem duchovných spevov, inšpirovaných Brahmsom i Bachom, prevládali skôr
meditatívne nálady, ich vokálna faktúra sa
nešplhala do príliš vysokých polôh, ale spev
si žiadal pokoru, sústredenos a disciplínu.
Zboru sa to podarilo dosiahnu, zaujali najmä
nádherné pianissimá vo väšine záverov jednotlivých astí. Z trojice skladieb Alexandra
Albrechta najpôsobivejšie vyznelo posledné
íslo koncertu – Hymnus na krásu, v závere
ktorého „zapol“ zbor naplno a vyaril zvuný,
okrúhly a pružný tón vo forte. V Piesni znel
najmä prvý nástup sopránov na výšky priostro, a spolu s Ave Mariou (kompozine oproti
obom spomínaným modernejšie po atou)
patril k menej vydareným íslam. Z cirkevných zborov Mikuláša Schneidra-Trnavského
si zbormajster (dramaturg?) vybral azda tie
najznámejšie, ktoré asto pou pri vystúpeniach neprofesionálnych zborov. K skutone

vekolepému a oslavnému pátosu Jubilate
Deo prispel aj organista Stanislav Šurin,
v Domine, non sum dignus zbor uvážlivo narábal s umiernenou dynamikou i výrazom.
Pater noster Štefana Németha-Šamorínskeho
patril k najmelodickejším íslam koncertu,
vychádzajúc v ústrety aj konzervatívnej asti
poslucháov.
V závere sa dostali k slovu aj novšie skladby
Petra Ebena a Egona Kráka. Ebenova hudobná re v Salve Regina, napísaná takmer polstoroia po Šamorínskeho zbore, si pri všetkej modernosti uchovala melodickos a emotívnos (až zvukomalebnos). Krákova Ave
Regina coelorum v pôvodnej verzii zaznela
v interpretácii zboru ubice Halovej v druhej
polovici 90. rokov na bratislavskom Festivale
slovenskej zborovej tvorby a teraz v podaní
profesionálov potvrdila, že duchovná hudba
skladateovi naozaj svedí. V prídavku nadšenému publiku zbor zaspieval trocha prvoplánovo efektnú, no zbormi obúbenú Bieblovu
Ave Mariu.
Stranu pripravil: Vladimír BLAHO

Návrat stratených synov
Keď pred pár rokmi začala agentúra KAPOS realizovať cyklus Veľké slovenské hlasy,
širšej verejnosti bola mediálne známa iba sopranistka Adriana Kučerová. Ďalší vyslanci
slovenskej opernej interpretácie akosi dovtedy nepriťahovali pozornosť a médiá ich zamlčovali.
Od apríla 2012, ke cyklus otvoril koncert
basistu Štefana Kocána v Malej sále Slovenskej lharmónie, sa situácia výrazne
zmenila a do povedomia prenikli mená
Jany Kurucovej, Simony Houda Šaturovej,
Dalibora Jenisa, Pavla Bršlíka i Štefana Kocána. Okrem série koncertov majú na tom
zásluhu i médiá (nedávno im patrila veká
príloha v SME), astejšie vystúpenia našich
elitných spevákov na domácej pôde a ich
úas v televíznych programoch (adventné
televízne koncerty, programy A. Banášovej
i A. Heribanovej). V týchto súvislostiach
potom neprekvapuje, že februárový koncert
Štefana Kocána sa mohol uskutoni vo
vypredanej Vekej koncertnej sále Reduty
(11. 2.). K vystúpeniam operných spevákov
na koncertoch agentúry KAPOS sotva možno nájs vážnejšie výhrady, ve títo umelci
osvedujú svoje kvality na najvýznamnejších svetových pódiách. Viac možností k polemike zvykne vo všeobecnosti poskytova
dramaturgia operných koncertov. Pre podujatia z cyklu Veké slovenské hlasy však aj
toto tvrdenie platí len v obmedzenej miere,
pretože poítajú skôr už s vyspelým publikom, ktoré netreba „lovi“ prostredníctvom
najväších operných hitov.
Štefan Kocán sa tentoraz predstavil ako interpret Mozartových postáv (Osmin, Sarastro),
árií zo slovanského repertoáru – Dvo ákov
Vodník a Korsakovov Varjažský hos z opery
Sadko (v bulletine uvádzaný ako Vikingský,

o narúša zaužívaný úzus) a v prídavkoch
ako Rachmaninovov Aleko i Smetanov Kecal.
Druhá polovica koncertu patrila talianskej
opere – možno privemi asto spievanému
Fiescovi zo Simona Boccanegru, Paterovi

Š. Kocán (foto: archív)

Vedia to i ono
Slovenský lharmonický zbor poznáme ako
skvelého interpreta kantátovo-oratoriálneho
repertoáru a poda zahraniných ohlasov tiež
žiadaného partnera na operných pódiách;
najmä tam je umelecký dojem závislý od sýteho, hoci stále kultivovaného zvuku telesa.
Spievanie a cappella vyžaduje iné kvalitatívne
parametre: minucióznu zladenos hlasových
skupín, absolútnu rytmicko-intonanú presnos a podstatne širšie dynamické i výrazové
nuansovanie. Toto všetko dokázal SFZ pod
vedením Jozefa Chabroa na mimoriadnom koncerte v bratislavskej Redute (20. 2.).
Dramaturgiu tvorila duchovná tvorba, ktorá
dnes (osobitne u nás) viac „letí“ než svetské
a cappella kompozície. Rozumnou bola voba
nie príliš širokej palety skladieb, ale program
ažiskovo venovaný Maxovi Regerovi a jeho
prešporsko-bratislavským obdivovateom
z prvých desaroí minulého storoia (predovšetkým Albrecht, menej Németh-Šamo-
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Bohdan Warchal,
muž, ktorý má planétu
Dva dni pred nedožitým 85. výročím narodenia Bodana Warchala (25. 1.) pripravil
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala v Koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie popoludňajší koncert, ktorý bol spomienkou na jeho zakladateľa.

certné pódium ako sólista. Od prvých tónov
hral koncert opatrnejšie v tempe i výrazovosti, priom však dokonale súznel s orchestrom. Pomalšie vyznelo Prélude i Plainte,
zato s krásnymi pianissimami a s citlivo
hrajúcim orchestrom. Virtuózne danosti
„rozbalil“ Alexander v poslednej asti Air
de diable a efektnej kadencii. Ladislav Kupkovi vysvetuje inšpiráciu Koncertu pre
hoboj a orchester (s embalom) prednesom
koncertu Benedetta Marcella v podaní
Igora Fáberu spred dvoch rokov a možnosami hoboja. Vznikla trojasová skladba
v jasnom, sviežom tóne, tonálne pevne
ukotvená, príjemne znejúca, optimistická
najmä v okrajových, rýchlych astiach, kde
dal skladate sólistovi i orchestru príležitos, aby sa zaskveli hudbou, ktorá pohladí
dušu. Igor Fábera preukázal svoje umenie
práce s dychom a frázovaním. Prierazný,
ale aj mäkký tón jeho hoboja sa zaskvel
v ozdobných behoch, trilkoch i dlhých
frázach, interpretovaných s dokonalou intonáciou.
Na záver koncertu zaznela posluchámi milovaná Dvo ákova Serenáda pre sláikové nástroje
E dur op. 22, v ktorej violonelový zvuk Evy
ermanovej posilnil s entuziazmom a elánom
hrajúci Juraj Alexander. Serenáda je skrátka
„zákuskom“ hudobných produkcií SKO, ktorý
by v takomto podaní zrejme zachutil aj samotnému Bohdanovi Warchalovi...
Terézia URSÍNYOVÁ

O popularite tejto osobnosti svedí i to, že
mladá eská astronómka Lenka Šarounová
po Warchalovi pomenovala planétku, ktorú
objavila. Medzinárodná Komisia pre nomenklatúru malých telies slnenej sústavy pri Medzinárodnej astronomickej únii v roku 2002
ociálne oznámila, že planétka íslo 28019
ponesie meno Warchal.
Tak, ako každý rok rok, si SKO pod vedením
Ewalda Danela pripomenul pamiatku svojho zakladatea. Súbor, ktorý má za sebou
65 rokov pôsobenia na koncertnej scéne
doma i v zahranií, pripomenul aj niekoko
alších jubileí: Bohdan Warchal viedol SKO
40 rokov. Prvý koncert mal SKO v septembri 1960 a s Warchalom hral do roku 2000,
kedy chorý sedemdesiatnik odovzdal štafetu
umeleckého vedenia SKO svojmu žiakovi
Ewaldovi Danelovi.
Dejiny SKO pripomenula aj publikácia Hral
som s Warchalovcami, ktorá mala svoju
prezentáciu pred koncertom za asistencie
manželky Bohdana Warchala Evy, Petra
Zagara, zástupcu vydavatea – Hudobného

centra, a samozrejme autora knihy – violistu Kornela Klatta, ktorý hral v SKO 30 rokov. Pre veký záujem musel by koncert
premiestnený z Malej siene do vekej Koncertnej siene Slovenskej lharmónie.
Dnes hrá SKO v celkom inej zostave, než bola
pôvodná (hoci aj tá prechádzala zmenami).
Podstatné je, že je to stále mimoriadne kultivovaný, technicky výborne pripravený, zohratý, elegantný a zvukovo šavnatý orchester,
hoci zvukovo ovea jemnejší a dynamicky
delikátnejší.
Pièces en concert pre violonelo a sláikový
orchester Françoisa Couperina (v úprave
francúzskeho violonelistu, skladatea
a pedagóga Paula Bazelaira) pôvodne vyšli
ako Kráovské koncerty – suity pre clavecin,
resp. kombináciu alších nástrojov. V úprave pre violonelo a sláikový orchester
vyšli s Jurajom Alexandrom a SKO aj na
platni v OPUSe, ako uvádza v diskograi
Kornel Klatt. Alexander bol, o sa týka
nahrávania, azda najviac inným hráom
SKO a po viacerých rokoch sa vrátil na kon-

Hudba v Bratislave

Program obohatila videoprojekcia. Mapa
Bratislavy, ktorú mali mladí aj v bulletine,
bola premietaná na plátno a krok za krokom
ich viedla po miestach, ktoré kedysi navštívili
Ewalda Danela. Mladí návštevníci, žiaci záka kde hrávali hudobní velikáni. Prostrednícladných škôl, sa vydali na dobrodružnú cestu
tvom grackej animácie sa všetci skladatelia
po stopách hudobnej Bratislavy, na ktorej sa
predstavili, ba dokonca sa im prihovorili. Ako
stretávali so skladbami známych skladateov,
prvého predstavil Slovenský komorný orchesktorí žili alebo koncertovali v Bratislave. Spreter bratislavského rodáka Johanna Sigismunvádzal ich, ako vždy, moderátor Martin Vanek.
da Kussera (1660–1727) a jeho Ouvertúru C dur a Marche. Nasledoval
Joseph Haydn, ktorý pravidelne koncertoval v dnešnom Prezidentskom
paláci. Postupne zavítali do Reduty
aj Wolfgang Amadeus Mozart (3. as
Klavírneho koncertu A dur KV 414 hral
iba osemroný Ryan Martin Bradshaw, žiak ZUŠ J. Kresánka – v dobovom kostýme s paroch ou), Johann
Nepomuk Hummel, Johannes
Brahms, Oskar Nedbal, Béla Bartók,
a Eugen Sucho .
Koncert bol dôkazom toho, že hudba
dokáže fascinujúco komunikova aj
s tými najmladšími a lásku k nej je
preto potrebné podporova a pestova už od útleho veku. V tejto sezóne
(v apríli a máji) sa chystajú ešte dva
koncerty, ktoré budú venované lmovej hudbe a suite Skrinka s hrakami Clauda Debussyho.
R. M. Bradshaw v sprievode SKO (foto: A. Trizuljak)
Rebeka ŐSZIOVÁ

Koncertný cyklus Slovenskej lharmónie
„Hudobná akadémia“ je zameraný na tých
najmladších a 20. 2. sa uskutonil už druhý
„výchovný“ koncert. Tentokrát sa ho umelecky zhostil Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala pod umeleckým vedením
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Alexander

Rahbari
(foto: A. Trizuljak)

Slovanský temperament
mi je blízky

Pripravil Ivan MARTON
Hudbu ste začali študovať v rodnom
Teheráne, v mladosti ste boli sľubným huslistom. Kedy ste objavili hudobný talent a ako
ste sa vlastne dostali do Európy?
Nariem trochu hlbšie do našej hudobnej histórie. Medzi Európanmi, žijúcimi a pôsobiacimi v Iráne dávno pred revolúciou, boli aj mnohí Slováci a esi (tí sa pred 200 rokmi usadili
vo vtedajšej Perzii), ktorí pre šacha vybudovali
tradíciu vojenskej hudby a potom v domácnostiach, kde bývali, vyuovali hudbu. Postupne
sa z týchto domov stalo akési perzské konzervatórium. Tak s ich pomocou vzniklo v Iráne
nieo, o pôvodne vôbec nebolo v úmysle. A títo
udia potom zistili, že perzská hudba má s európskou vlastne vea spoloného. Tóniny sú
rovnaké, no Peržania sú na dôvažok schopní
hra a spieva štvrtóny. To dokážem napríklad aj ja – dobre vnímam intervaly menšie
ako poltóny. S orchestrálnymi hrámi na túto
tému obas pri skúškach žartujem: „Toto znie
akosi perzsky. Nie je to celý tón ani poltón, ale
osi medzitým.“ A oni mi neveria, myslia si, že
si z nich uahujem. Imigranti teda objavili, že
Peržania sú vemi talentovaní a schopní porozumie európskej hudbe. A potom tiež zistili,
že perzská klasická hudba je vemi virtuózna.
Naši praotcovia a pramatky boli mimoriadne
muzikálni. Po krátkom ase vznikol v Teheráne orchester, najprv malý, neskôr väší. Peržania však Turkom závideli, pretože symfonický
orchester v Ankare vznikol o stároia skôr.
Osobnosti ako Paul Hindemith (bol šéfdiri-
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Do Bratislavy chodieva hosťovať už viac ako tri desaťročia. So Symfonickým
orchestrom Slovenského rozhlasu nahral v 80. rokoch minulého storočia
pre vydavateľstvo Naxos základný repertoár talianskej a francúzskej opery.
V Redute dirigoval aj v pamätný marcový večer roku 1988, keď vládna moc
brutálne rozohnala Sviečkovú manifestáciu a orchester nemohol koncert
pod jeho vedením dokončiť. Na svojich koncertoch pravidelne uvádza diela
slovenských skladateľov. Naše publikum ho miluje a on využije každú príležitosť, aby sa mu mohol počas koncertov vtipne prihovoriť.

gentom v Ankare) i brat Gaetana Donizettiho
pôsobili v službách tureckého štátu. Turci sa
hudbe priúali od Peržanov a zrazu Peržania
zistili, že Turci majú vybudované svoje hudobné inštitúcie a oni nie. Sú však hrdým národom a snažili sa tento handicap dohna. Do
Iránu zaali prúdi hudobné nástroje, ladenie
sa prispôsobovalo európskemu. To, o som vo
svojom bohatom umeleckom živote dosiahol,
by sa mi ako talianskemu i rakúskemu rodákovi pravdepodobne nebolo podarilo. Iránske
deti, ktoré prejavili veké hudobné nadanie,
dostali znanú štátnu podporu. Ke som ako
dvanásroný zahral na koncerte sólový part
Lalovej Španielskej symfónie, Yehudi Menuhin
mi prorokoval vekú medzinárodnú kariéru.
Odvetil som mu však, že nechcem by huslistom, ale skladateom. V tom ase som hrával
všetky veké romantické husové koncerty
(Brucha, Mendelssohna), bavilo ma to (bol
som zázrané diea), ale ja som chcel hudbu
predovšetkým písa. A práve vtedy sa zrodila
myšlienka posla ma na štúdiá do Európy. Postavil som si však hlavu a vyhlásil som, že ak
mám ís do Európy, tak len vtedy, ak budem
študova kompozíciu, nie husovú hru. Pritom hudobné školstvo bolo v Iráne na vysokej
úrovni. V Teheráne na konzervatóriu v polovici
minulého storoia pôsobil významný rakúsky
skladate a dirigent Thomas Christian David,

bolo tam viac ako sto pedagógov z celého sveta. Ako sedemnásroného ma teda poslali
do sveta. Prišiel som do Viedne a udia sprava
i zava ma nahovárali, aby som sa stal dirigentom. Dodnes mám odložený rozhovor pre
jedny rakúske noviny, v ktorých som vyhlásil,
že dirigentom nechcem by za žiadnu cenu.
Dirigenti sú ignoranti. Vedia – tak ako milióny
moslimov íta –, ale nevedia písa. Na to som
prišiel už ako dvadsaroný, hoci udia vo mne
videli výnimoný dirigentský talent. Ale ja
som vyhlásil, že dirigujem len preto, že chcem
dirigova svoje vlastné skladby. Dirigovanie ma
nezaujímalo, to predsa nie je žiadne povolanie. Navyše, pôvodne som vôbec nechcel ís do
Viedne – keže moji profesori klavíra v Teheráne boli Rusi, študova som chcel v Moskve.
Ruských skladateov som miloval, dokonca
som sa v priebehu troch mesiacov nauil po
rusky. Lenže kým rakúske vstupné vízum som
dostal ihne, na ruské som musel aka. A tak
som sa ocitol vo Viedni. Po nemecky som nevedel ani slovo. Dostal som sa do dirigentskej
triedy Hansa Swarovského, neskôr k profesorovi Österreicherovi. Po troch rokoch som
štúdium s vyznamenaním ukonil a stal sa
asistentom v kompozinej triede prof. Urbannera na viedenskej Hudobnej akadémii. A po
ase som dostal odkaz od vtedajšieho iránskeho ministra kultúry (bol to za šacha Rezu
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Pahlavího), že by sa chcel so mnou stretnú.
Navrhol mi, aby som v Teheráne založil Národné hudobné konzervatórium a bol jeho riaditeom. Mal som vtedy dvadsaštyri rokov a vo
Viedni som mal na Hudobnej akadémii dosta
vlastnú kompozinú triedu. Vrátil som sa však
do Teheránu, postavil orchester a pracoval
s mládežou. Vlastne až vtedy som zaal uvažova o dirigovaní. Uvedomil som si, že ako skladate by som musel celé mesiace pracova na
orchestrálnej skladbe a potom celé mesiace aka na jej uvedenie. V Teheráne som sa nauil
aj štýlu práce s orchestrom, ktorému sa mnohí
udujú. Vytvorili mi podmienky, o ktorých som
predtým mohol iba sníva. Mal som plnú moc
prijíma umelecké i ekonomické rozhodnutia.
Bolo to dva roky pred revolúciou. Kdesi v podvedomí som však stále cítil, že riaditeský post
nie je mojím poslaním. Najprirodzenejšie som
sa cítil za dirigentským pultom. Koncom roku
1976 som Teherán opustil a vrátil sa do Európy.
Náhodou som sa dozvedel o dirigentskej súaži
vo francúzskom Besançone, prihlásil som sa,
no moju prihlášku pre plný stav neakceptovali

o „seriózne“, napríklad Schumannovu Prvú
symfóniu. Preo nie, vravím, a na koncert sa
maestro osobne dostaví. Od tej chvíle sa môj
život zmenil, postúpil som do vyššieho levelu.
Nasledovali vystúpenia s Orchestre National
de France, Londýnskou lharmóniou, eskou
lharmóniou a alšími. Koncom roka 1983
prišla ponuka z Bruselskej lharmónie (predtým Orchester Flámskeho rozhlasu), ktorá
hadala perspektívneho dirigenta.
Na Karajanovo odporúanie som
získal post šéfdirigenta a dvanás
Do Bratislavy som sa vždy ochotne vracal,
rokov som pôsobil na ele telesa.
aj v časoch politickej neslobody. HosťuOpustil som ho predasne, na
jem tu rád, pretože viem, že hráči budú
protest proti odvolaniu intendanta
na prvej skúške pripravení a svoje party
orchestra Andrého Laporta, inak by
budú stopercentne ovládať. Nie som typ
som tam bol zrejme dodnes.

neoakávane pozval Herbert von Karajan.
Prišiel som do jeho kancelárie a jeho sekretárka, pani Burkhardt, mi vraví: „Maestro by
si rád vypoul nejakú vašu nahrávku.“ Krátko
predtým som vo Viedni dirigoval Straussovho
Dona Juana a mal som so sebou záznam na
MG kazete. O štyri dni neskôr mi telefonovali,
že maestro si nahrávku vypoul poas cesty
autom a bol nadšený. Nasledovalo pozvanie

dirigenta, ktorý v pondelok začína skúšať
a nevie, kam sa vo štvrtok na koncerte
dopracuje. [...] Navyše, mne ako človeku,
ktorý pochádza z Orientu, je slovanský
temperament veľmi blízky a mentalita
Slovákov mi vyhovuje.

do Mníchova,
kde v tom ase
Karajan nahrával
Wagnerov Prste
pre lmovú produkciu. Hne po
príchode ma posadil k sebe a od tej
chvíle ma nenazval inak ako „malý
Peržan“. Nemal
Slovenská filharmónia a A. Rahbari (foto: A. Trizuljak)
som ešte ani tridsa, ako dirigent
som bol erstvo angažovaný v Norimbergu,
(a možno len mali nedôveru, ke videli, že
no Karajan trval na tom, že musím prís do
sa hlási akýsi „Ali Baba“ z Iránu). V poslednej
Berlína a zúast ova sa na jeho skúškach
chvíli však ktosi zo súaže odstúpil, zavolali
ma a ja som od prvého kola prešiel až do s Berlínskymi lharmonikmi. O niekoko menále, dokonca som zvíazil. A v ten veer sa
siacov neskôr som mu s nadšením referoval,
všetko zmenilo – stal som sa dirigentom. To je
že Norimberskí symfonici mi ponúkli konmôj príbeh.
trakt, na základe ktorého by som sa stal doživotným šéfdirigentom telesa. Lenže Karajan
sa na moje prekvapenie zatváril odmietavo.
Vravíte, že ste Irán koncom 70. rokov, ešte
Poda neho boli Norimberania provinným
pred islamskou revolúciou, opustili. Aké boli
orchestrom a ak to vraj podpíšem, nikdy sa za
teda dôvody vášho odchodu?
dirigentský pult jeho svetoznámej lharmónie
V Teheráne som mal všetko, o si mladý lov Berlíne nebudem môc postavi. Vrátil som
vek s ambíciami môže pria. Také pracovné
sa teda do bavorského mesta s podmienkou,
podmienky dosiahne lovek hádam v šesdeže akceptujem ich ponuku na dirigovanie konsiatke i neskôr: bol som riaditeom konzervacertov, no odmietam post šéfdirigenta. Pamätória a jediným iránskym hudobníkom, ktorý
tám si, že vtedajšiemu intendantovi orchestra
mal za sebou v Európe absolvované klasické
zamrzol úsmev na perách, a hoci sme sa
hudobné školenie. V teheránskej opere som
napokon dohodli, dodnes majú na m a ažké
s kvalitným orchestrom i sólistami mohol
srdce. Ale vyplatilo sa: oskoro prišla vytúžená
dirigova, o som si zaumienil. Ale v podvedoponuka na dirigovanie série troch koncertov
mí som cítil, že to nie je mojím umeleckým
s Berlínskymi lharmonikmi. Bolo to ako
poslaním. Nebol som spokojný sám so sesen. V novembri 1979 stojím po prvýkrát pred
bou. Nechcel som alšie roky strávi na ele
týmto legendárnym orchestrom (na programe
školskej inštitúcie vykonávaním administrabol Gershwinov Klavírny koncert s Jamesom
tívnej funkcie. Je o mne známe, že zverené
Toccom a Stravinského Petruška) a hne po
povinnosti nedokážem vykonáva poloviato,
prvom koncerte prišiel návrh, aby som sa ešte
a o rok neskôr po víazstve na dirigentskej
v prebiehajúcej sezóne vrátil. Karajan súhlasil,
súaži v Besançone som získal striebornú
no vyjadril želanie, aby som tentoraz namiesmedailu na súaži Ernesta Ansermeta v Ženeto populárnych „evergreenov“ naštudoval nieve. V tom istom roku ma k sebe do Salzburgu

Umelecky ste pôsobili v rôznych krajinách, no za trvalé životné sídlo ste si zvolili Viedeň.
Ke som koncom 70. rokov musel
opusti Irán, Rakúska republika
ma prichýlila a udelila mi estné
obianstvo krajiny. Tento štatút
získavajú poda rakúskych zákonov len udia,
ktorí sú pre krajinu prínosom a šíria vo svete
jej dobré meno. Pokia viem, štatút estného
štátneho obianstva získali v tom ase okrem
m a len dvaja udia: taneník Rudolf Nurejev
a klaviristka Elisabeth Leonskaja. Bola a stále
to je pre m a veká es. Rakúsko považujem
za svoju vlas, cítim sa tu doma. Celá moja
rodina je tu doma, sme Viedenania: jedna
moja sestra je profesorkou autovej hry na
viedenskej Hudobnej univerzite, druhá tu
robí kariéru ako saxofonistka, žijú tu moje
deti, vnuci i vnuky, a žila tu so mnou aj
moja matka.

Napriek vzťahu k Viedni a Európe ste
nikdy nezavrhli Irán, svoju rodnú krajinu,
a v roku 2005 ste sa ho po dlhých rokoch
neprítomnosti znova rozhodli navštíviť. V Teheráne ste mali sériu koncertov, na ktorých
ste s miestnym orchestrom, zborom i sólistami niekoľkokrát uviedli Beethovenovu
9. symfóniu. Bola to kultúrna udalosť roka.
Pobyt bol plánovaný na dlhšie, no znova sa
udialo čosi nepredvídané a vy ste Irán s hnevom opustili.
Irán, jeho kultúru, históriu, prírodu i udí nosím dodnes hlboko v srdci. udia v Iráne mi
dali pocíti osi, o poas svojej kariéry nezažili
ani tie najväšie dirigentské osobnosti. Poviem
vám nieo, o vás pobaví. V Teheráne, v jeho
najväšej koncertnej sieni, publikum vstávalo len vtedy, ke do siene vkroil šach Reza
Pahlaví so sprievodom. Ke tam pred revolúciou dirigoval Herbert von Karajan, musel
poka, kým sa šach s manželkou usadia, až
potom sa koncert mohol zaa. udia v sále
vzdávali poctu panovníkovi, nie Karajanovi.
A do rovnakej siene, v ktorej si udia pred rokmi uctili šacha, vchádzam teraz ja, aby som
uviedol geniálne Beethovenovo dielo. Sotva
urobím prvý krok, publikum vstáva a víta ma
frenetickým, dlhotrvajúcim potleskom. To sa
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nestáva nikde vo svete a už vôbec nie v Iráne.
Vravím si, 30 rokov som tu nebol, moji krajania mi takto chcú prejavi priaze . No na
druhý de sa to opä zopakovalo, a potom
ešte päkrát. Za tieto koncerty som inkasoval
astronomické honoráre, mal som k dispozícii
auto so šoférom, býval som v luxusnom hoteli.
No potom som zistil, za akých biednych nanných podmienok úinkujú moji hudobníci,
lenovia orchestra. Mnohí sa museli nahá a
z jednej práce do druhej, aby dokázali uživi
rodinu. Po poslednom koncerte som sa obrátil
k obecenstvu s otázkou: „Viete, že títo udia za
mnou zarábajú sto dolárov mesane ? A zboristi
len sedemdesiat?“ Publikum bolo šokované.
Potom som si sadol a napísal vedeniu lhar-

A. Rahbari a T. Yang (foto: A. Trizuljak)

mónie list, že odmietam v Teheráne dirigova
dovtedy, kým sa platy hudobníkov neupravia.
Odvtedy uplynulo takmer 10 rokov, platy lenov orchestra sa trojnásobne zvýšili a dnes
teda ni nestojí v ceste tomu, aby som sa do
Iránu vypravil znova.

Často a s obľubou rozprávate o výchove
mladých hudobníkov, o nasmerovaní pozornosti mladej generácie na kvalitnú hudobnú
tvorbu, o pôžitku, ktorým je pre vás práca
s mladými členmi orchestra. Zdá sa, že ste
rodený pedagóg. Nikdy ste neuvažovali
o vlastnej dirigentskej triede?
Pedagógov dirigovania sú na svete tisíce. Nikdy nebolo mojou túžbou patri medzi nich.
Pred asi desiatimi rokmi mi známy rakúsky
dirigent Leopold Hager ponúkol lekcie na viedenskej Hudobnej akadémii s perspektívou,
že by som v budúcnosti prípadne prevzal jeho
dirigentskú triedu. Navštívil som ju a odišiel
znechutený. To už nebola úrove výuby preslávenej Swarowského triedy. Videl som tam
kórejského mladíka, o ktorom som si myslel,
že sa pripravuje na štúdium dirigovania. A vysvitlo, že sa pripravuje na diplomový koncert.
Karajan kedysi dostal otázku, ako rozpozná
skutoný dirigentský talent. „Jednoducho,
poznám to už poda toho, ako mladý muž prichádza na pódium,“ odvetil slávny dirigent.
(Smiech.) Ale máte pravdu, vyuovanie i práca
s mladými umi ma baví a tejto práci sa tiež
venujem: pripravujem adeptov dirigovania na
rôzne súaže a v priebehu niekokých týžd ov
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z nich dokážem urobi celkom iných udí.
Venujem sa tiež inštrumentalistom, ktorí sa
pripravujú na konkurzy do rôznych orchestrov.
S osobitnou obubou študujem repertoár s mladými komornými súbormi, ktoré sa rozhodli
pre profesionálnu dráhu (nedávno ma takto
prizval k pedagogickej spolupráci mladý Hilaris
Chamber Orchestra, ktorého lenmi sú prevažne vaši lharmonici).

S obľubou vravievate, že k Bratislave
i k Slovenskej filharmónii máte špecifický
vzťah.
Do Bratislavy som sa vždy ochotne vracal,
aj v asoch politickej neslobody. Hosujem
tu rád, pretože viem, že hrái budú na prvej
skúške pripravení a svoje
party budú stopercentne
ovláda. Nie som typ
dirigenta, ktorý v pondelok zaína s orchestrom
skúša a nevie, kam sa
vo štvrtok na koncerte
dopracuje. Presne viem,
o chcem s orchestrom
v priebehu skúšok dosiahnu, neákam sa,
pracujem. Naviac, mne
ako loveku, pochádzajúcemu z Orientu, je
slovanský temperament
vemi blízky a mentalita
Slovákov mi vyhovuje.

Napriek tomu, čo hovoríte, váš vzťah
k orchestrálnemu manažmentu či hráčom
nebol vždy harmonický. Často vznikali konfrontačné situácie, dochádzalo ku konfliktom
s interpretmi či vokálnymi sólistami, ktoré sa
nie vždy podarilo vyriešiť zmierlivo. Poviem
to priamo: vaše pracovné metódy sa v minulosti nestretli vždy s pochopením a mnoho
hudobníkov malo na vás ťažké srdce.
Nuž, bol som mladý a robil som chyby.
Nechcem tým poveda, že mi sláva stúpla
do hlavy, ale v prvých rokoch som sa pred
orchestrom cítil vemi dôležito. Na hráov
som mával vysoké nároky, správal som sa
voi nim povýšenecky a asto sa stávalo, že
som ich nevhodným slovom i gestom urazil. Ale to sa po ase zmenilo. Charakterovo
som vyspel, dnes pracujem ovea rýchlejšie
a efektívnejšie. Aj v mojom osobnom živote
nastali zmeny, v dôsledku ktorých som dnes
vyrovnaný a šastný. Priinil sa o to jeden
orchestrálny hrá. Paula, moja terajšia manželka, bola svojho asu druhým koncertným
majstrom Záhrebskej lharmónie, orchestra,
kde som istý as pôsobil ako šéfdirigent. Štyri roky hrala pod mojím vedením bez toho,
aby sme sa bližšie poznali, iba sme sa letmo
zdravili. Ke som po štyroch rokoch záhrebský orchester opustil a odišiel do španielskej
Malagy, Paula, bez toho, aby som o tom vedel,
odišla z orchestra a ja som ju naraz zazrel
sedie v španielskom orchestri. Vzali sme sa
a teraz ju mám doma. A bola to ona, ktorá sa
priinila o to, že som sa k lenom orchestra

zaal správa inak. Od nej som po prvýkrát
poul, že vlastne nepoznám život orchestrálneho hráa. Ve tých udí nenap a iba hra
v orchestrálnom telese, majú svoje súkromné
trápenia i starosti a ja od nich bezohadne
na pódiu vyžadujem stopercentný výkon,
priom neberiem ohad na ich momentálne
duševné rozpoloženie. Dnes som k orchestrálnym hráom ovea vnímavejší, mám pre
nich pochopenie a zárove viem, ako s nimi
dosiahnu kvalitu. Dnes, ke sa spätne pozerám na svoj život, som s ním spokojný.
Mal som príležitos dirigova 120 orchestrov,
nahral som desiatky CD, medzi nimi celý rad
opier. Venoval som sa len tomu, o ma naozaj
bavilo. Komponujem (na skladateskom konte
mám 154 zhudobnených sonetov Williama
Shakespeara), maujem, mojimi koníkami
sú architektúra a interiérový dizajn. Mám sedem detí, oddanú manželku a ešte donedávna
mi bola vekou oporou moja mama, ktorá nás
pred niekokými rokmi opustila. A ak mi osud
dožií alšie roky, ostanem naalej takým,
akým som teraz.

Alexander RAHBARI (1948) získal Zlatú medailu
na Medzinárodnej súaži mladých dirigentov v Besançone (1977), vzápätí ho Herbert von Karajan pozval dirigova Berlínskych lharmonikov. Po triumfálnom debute nasledovali alšie angažmány, Karajan
navyše poctil Rahbariho ponukou na miesto asistenta na Vekononom festivale v Salzburgu (1980).
A. Rahbari spolupracoval s vyše 120 orchestrami
a opernými súbormi ako napr. Gewandhaus Orchester, Londýnska lharmónia, NHK Symphony Tokyo,
Orchester a zbor Anglickej národnej opery, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestre de la
Suisse Romande, Orchestre National de France,
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE Madrid, Sächsische Staatskapelle Dráž any a zbor, Štokholmská
lharmónia, Tonhalle Orchestra Zürich, Torontský
a Viedenský symfonický orchester a . V roku 1985
bol menovaný stálym hosujúcim dirigentom eskej
lharmónie. Za výnimonú spoluprácu s orchestrom
získal Dvoákovu medailu. Pôsobil aj ako hlavný
hosujúci dirigent bruselského BRTN Philharmonic
Orchestra, v rokoch 1988–1996 bol súasne generálnym hudobným riaditeom telesa. V nasledujúcich
rokoch sa stal šéfdirigentom Záhrebskej lharmónie
a umeleckým šéfom Virtuosi di Praga (1997–1999),
šéfdirigentom a hudobným riaditeom Malaga Philharmonic Orchestra (2000–2004). Poas pôsobenia
s lharmonikmi BRTN si získal renomé za nahrávky
štandardného orchestrálneho repertoáru, opier,
súasnej hudby a zborových diel, za ktoré získal aj
ocenenie Fuga Trophy od Belgickej skladateskej
asociácie. A. Rahbari nahral vyše 150 CD pre vydavatestvá Discover, Naxos a Polygram. Jeho nahrávky
opier Verdiho a Pucciniho vzbudili medzinárodný
ohlas. Ako umelecký riadite vlastného vydavatestva
KOCH DISCOVER INTERNATIONAL, ktoré založil
roku 1992, objavil mnohých mladých talentovaných
hudobníkov a pomohol im predstavi sa na hudobnom trhu. V roku 1997 Rahbari založil v rakúskom
Bregenzi zo svojich krajanov Persian International
Philharmonic Orchestra.
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ŠKO Žilina
Pocta Bohumilovi Urbanovi
Sú jubileá a Jubileá. Pripomínajú alebo celebrujú sa od nepamäti. Niektoré spontánne,
niektoré „povinne“. Ak som nedávno vyzdvihla žilinské dramaturgické akcenty, ktoré
neobchádzajú jubileá iba tak, en passant, mala som na mysli najmä koncepčnú invenčnosť koncertov.
Dom umenia Fatra 24. 1. znova praskal vo
švíkoch a elektrizoval skvelou atmosférou
s príchuou dôvernosti. Konal sa koncert
na poes jubilujúceho pedagóga, dirigenta,
organizátora, nadšeného hudobníka a vzácneho loveka Bohumila Urbana. Celý jeho
profesionálny život je spojený so Žilinou,
ktorej hudobný prol spoluvytváral svojím
zásadným vkladom a modeluje ho podnes.
Je zakladajúcim dirigentom žilinského ŠKO,
neúnavným propagátorom hudby, upravovateom, glosátorom a komentátorom hudobnej histórie a najmä neobvykle úspešným
pedagógom hry na husliach s obdivuhodnými výsledkami: nejeden z množstva perfektne vyškolených žiakov patrí dnes k elite,
nielen v domácom, ale aj európskom kontexte. A as z nich sa podieala na koncerte,

ktorý bol vlastne oslavou nielen jubilea, ale
hudobného umenia.
ŠKO Žilina, ktorý popri Pavlovi Tužinskom
sasti dirigoval oslávenec, sprevádzal Jindicha Pazderu, Dalibora Karvaya, Františka
Figuru, Vladimíra a Romana Harvanovcov,
Martina Sleziaka, Stanislava Palúcha a alších, napospol absolventov Urbanovej husovej
triedy. Popri mnohých oceneniach a ociálnych poctách, ktoré za
svoju innos priebežne
zozbieral, je takýto
znelý obraz reektujúci jeho prácu zrejme
najcennejší. Skromný,
láskavý lovek, pedagóg, nadšenec sršiaci
mladistvým elánom,
ktorý by ešte zrejme
stále dokázal rozdáva
aj mladším generáciám. To mu možno
závidie. A zárove mu
unisono so zástupom
jeho žiakov, obdivovateov a priaznivcov žela
v zdraví alších (aspo )
B. Urban (foto: archív)
osemdesiat...

sických kontúr a noriem. S partitúrami sa stotož uje bezo zvyšku a, zavše hyperbolizujúc vo
výraze, posúva najmä kantabilný element až
na hranicu. Oaril však komplexnosou – ako
Atraktívnos koncertov zdôraznila aj monotev úvodnej Ouverture miniature z baletu Luskámaticky koncipovaná dramaturgia, ohlasujúca
ik, tak v Suite z baletu Labutie jazero, ktorá mu
„Poctu ajkovskému“, skladateovi, ktorého
poskytla priestor na exponovanie kontrastov
tvorba patrí medzi Katzom favorizované,
aj dôsledné arovanie
so zvukom s vychutnávaním dynamických
elementov a odtie ov.
Huslista, tak ako pri
minulom hosovaní
(s Mendelssohnovým
Koncertom e mol), aj
teraz oaril – ako sólista
v ajkovského Koncerte D dur op. 35. Mladý
umelec hrá neomylne,
bravúrne, hierarchizuje
frázy, jeho tón, najmä
v lyrických kantabilných
pasážach, priam dojíma.
V porovnaní aj s tými
najprominentnejšími
majstrami huslí bolo
Garnetovo aktuálne
stvárnenie fascinujúce.
Okrem iných segmentov
I. Garnet a M. Katz (foto: archív)
v jeho hre mi imponuje
rešpekt a pokora k tradícii v spojení s inovatívnym pohadom umelca
priam až posvätné hodnoty. Overenou pravdou
21. storoia. Veer priniesol pôžitok aj zážitok:
je, že poetike a pátosu ruského autora dokáže
orchester, dirigent a bravúrny sólista vzdali
optimálne porozumie interpret rovnakej náhold a vyznali svoj vrúcny vzah k umeniu
rodnej príslušnosti, nemusí to však by, ako
sme sa neraz presvedili, pravidlom. Katzov
ruského romantika.
prístup, akokovek tvorivý, sa pridržiava klaStranu pripravila Lýdia DOHNALOVÁ

Fascinujúci Čajkovskij
Už vopred bolo zrejmé, že návštevníci dvojice
koncertov 29. a 30. 1. môžu oakáva epikurejské hudobné hodovanie. Hosom bol Žilinanmi obúbený, pôvodom ruský dirigent Misha

Katz, priahujúci nielen svojou charizmou,
muzikantským šarmom, ale aj spoluprácou
s elitnými sólistami, inštrumentalistami,
ktorých postupne prezentuje na koncertoch
so ŠKO. Tentokrát do tandemu prijal mladého
huslistu, tiež rodáka z Ruska, Iliana Garneta.
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Klasická hudba
na Radio_Head Awards 2014
V nedeľu 15. marca budú v bratislavskej Starej tržnici oficiálne vyhlásené výsledky cien
Radio_Head Awards za rok 2014 a dva dni pred odovzdávaním cien prebehne v troch sálach Slovenského rozhlasu Radio_Head Awards Festival.
V premiére na om zaznie
Spam Symphony Martina
Burlasa, minuloroného lau2014
reáta mimoriadnej ceny SOZA
za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry, i lmové suity ubice
ekovskej, Vladimíra Godára
a Svetozára Strainu. Klavírny
recitál z Chopinových balád
a Ravelovho Gašpara noci predvedie klavirista Miki Skuta, aktéri minuloronej víaznej
nahrávky v kategórii klasická hudba, VENI
ACADEMY, predstavia program od Adamiaka
po Browna.
Desalenná odborná porota v kategórii Klasická hudba (skladate a redaktor Tomáš
Boroš, muzikológ a hudobný publicista Andrej Šuba, skladate a zvukový majster Juraj
uriš, hudobný režisér Emil Nižanský,
skladate a redaktor Peter Dan Fereník,
hudobná publicistka a redaktorka Melánia
Puškášová, muzikológ a hudobný publicista
Juraj Bubnáš, hudobný publicista a redaktor
Igor Javorský, muzikológ a producent Adrian
Rajter a hudobný publicista Jozef ervenka)
opä vyberala spomedzi jedenástich albumov
vydaných v uplynulom roku a pä nahrávok
s najvyšším bodovým hodnotením posunula
do poslucháskeho hlasovania.

Zaujala ma vynikajúca nahrávka Brahmsových husových sonát v podaní výrazných interpretaných osobností tejto dekády. Dvojica
Milan Paa a Ladislav Fanovi to s odvahou im
vlastnou urobili na Slovensku po prvýkrát. Album Violin Sonatas prináša poslucháovi pocit
uspokojenia jednak zo samotného výberu, ako
aj z vysokej úrovne interpretácie. A keže obaja
aktéri majú sklony k ediným „kompletom“,
verím, že nás v budúcnosti ešte prekvapia.
Symfonickú tvorbu Petra Martineka považujem za osobitý segment v slovenskej orchestrálnej hudbe, pretože vyviera z autorovej
túžby vypoveda o svete. Nie je tomu inak ani
v 2. symfónii – The Second Touch (SKO, Ewald
Danel) a 3. symfónii „Benátskej“ (SOSR, Oliver
Dohnányi).
Do tretice chcem upozorni na objavnú dramaturgiu a interpretaný vklad Daniely
Varínskej, ktorá predkladá na albume Barber – Hatrík – Ravel trojicu extrémne nároných skladieb. Zaradenie Hatríkovej Sonatyciacony medzi Barberovu klavírnu sonátu
a Ravelov cyklus Gaspard ne la nuit vytvorilo
dramatický kompoziný scénosled a konfrontanú plochu.
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Violin Sonatas Johannesa Brahmsa sú alším špikovým titulom vydavatestva Pavlík
Records, ktoré sa v rámci svojej edinej innosti osobitne zameriava (okrem iného) na
dve dramaturgické línie: Edíciu slovenských
autorov a Edíciu slovenských interpretov.
Milan Paa a Ladislav Fanovi sú pravidel-

nými „prispievatemi“ do oboch – ako jednotlivci i komorní spoluhrái. Tri Brahmsove
husové sonáty sú vaka svojej h bke perlami
v rámci svojho žánru a ich interpretácia si
vyžaduje predovšetkým inteligentných hudobníkov. Výsledok úsilia dvojice Paa-Fanovi, v spojení so štandardne „pavlíkovsky“
vysokou úrov ou zvukového spracovania
albumu, sa u m a jednoznane
radí k tomu najlepšiemu, o som si
mohol za posledný rok z domácej
produkcie vypou.
Daniela Varínska: Barber – Hatrík – Ravel
Mezzosopranistka Lucia Ducho o(Hudobný fond)
vá svojimi štúdiovými projektmi
don@u.com: UNPREDICTABLE STANDARDS
ukazuje, že môže siaha na me(Media Institute)
dzinárodné méty. Predošlý album
Milan Paľa, Ladislav Fančovič – Johannes
Canto a Sevilla, ktorý jej v roku 2011
Brahms: Violin Sonatas (Pavlík Records)
priniesol nomináciu na Grammy
Pavol Bršlík, Róbert Pechanec – Mikuláš SchneiAward, ovládal španielsky temperader-Trnavský: Songs (Viva Musica! Records)
ment. Tentoraz sa rozhodla pre koSolamente naturali: Collection of Annae Szirmaymornejší tón, sprievodný orchester
Keczer (Pavian Records)
Elena Letňanová Plays Works by Slovak Compovystriedali klavír a sláikové kvarteto. Francúzske, nemecké a ruské
sers (Hudobný fond)
piesne v pôsobivom výbere MelanLucia Duchoňová: Melancholy (Capriccio)
Peter Martinček van Grob: Symphony No. 2
choly ponúkajú možnos spozna
známych i menej známych autorov
& Symphony No. 3 (Real Music House)
a Luciu Ducho ovú predstavujú
Duo Šašina: Concertini pre kontrabas, klavír a sláako interpretku disponujúcu nielen
čikové kvarteto (VŠMU)
krásnym hlasom, ale tiež výborným
Martin Burlas/Vladimír Godár: Klavírna hudba
zmyslom pre frázovanie a precíte(Pavian Records)
nie textu.
Voces Gregorianae Cassovienses: Rorate caeli
Je už, chvalabohu, pomerne astým
(Hevhetia)
zvykom našich interpretov v dramaturgii koncertov a nahrávok
uplat ova konfrontáciu domácej
tvorby s európskou a svetovou. Nie vždy má
ale aj skvelého interpretaného podania)
však výsledok podobu takej vyváženej a úina pies ový album Lucie Ducho ovej s netranej kombinácie, ako sa to v tomto prípade
diným výberom (Chausson, Rabl, Brahms,
podarilo Daniele Varínskej na albume BarHindemith, Busch, Canteloube, Schillings,
ber – Hatrík – Ravel.
Strauss, Lekeu). A samozrejme, 50. roník
Juraj BUBNÁŠ
Bratislavských hudobných slávností, na
ktorom sme zažili impozantnú kolekciu
výnimoných koncertov hosujúcich zahraniných orchestrov, dirigentov a sólistov,
Vynikajúco disponovaný tenorista Pavol
aká nemá v ére samostatného Slovenska
Bršlík prijal za východisko svojej interpretáobdobu!
cie piesní Mikuláša Schneidra-Trnavského
autentický skladateov prístup, ktorý je
Melánia PUŠKÁŠOVÁ
Ako Hudobné poiny roka som nominovala
Trnavského piesne v podaní Pavla Bršlíka
(je raritou, že prvý pies ový album slovenského „Schuberta“ v podaní domáceho
umelca vznikol až v roku 2014), Concertini
pre kontrabas, klavír a sláikové kvarteto
(ojedinelý projekt nielen optikou originálnych viacgeneraných autorských poinov,
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ukotvený v neskororomantickej idealizácii
udovej piesne. Zdôraznil emóciu, prostú
jednoduchos a šikovne ich spojil so štylizovaným a salónne ušachtilým koncertným rozmerom. Klavirista Róbert Pechanec
potvrdil svoju schopnos kultivovaného
sprevádzaa s mimoriadnym pochopením
interpretaného zámeru speváka.
Melancholy je dramaturgicky špikovo zosta-

Collection of Annae Szirmay-Keczer je opä
vydareným pokraovaním úsilia Miloša Valenta a jeho Solamente naturali v oživovaní
archívnych zbierok starej hudby. Bádatesky
objavné a interpretane strhujúce spojenie
viacerých hudobných svetov (stará a udová
hudba, world music), ktoré na nahrávke
tvoria prekvapivo organický celok.
Jozef ČERVENKA

vený album piesní, ktorých spolonou témou
je melancholická nálada. Lucia Ducho ová
precízne pracuje s textom a jeho významom
a rozvážne dávkuje emócie. Spieva farebným,
lyricky teplým tónom a skvele pracuje s pôsobivým pianom. Pestrú paletu farieb, s ktorými
speváka narába priam impresionisticky,
vynikajúco dop ajú klaviristka Ulrike Payer
a sláikové kvarteto Asasello.

Potešilo ma, ako úspešne na „Rádiohlavách“
zapustila korene klasika. A netýka sa to len
samotnej existencie žánrovej ceny a záujmu
o u, ale aj priestoru, ktorý klasická hudba
na udeovaní Radio_Head Awards dostáva.
Mojimi favoritmi z nahrávok uplynulého
roku sa stali Solamente naturali a ich výber

Prešovské dni klasickej gitary

M. Dylla (foto: archív festivalu)

Vaka innosti obianskych združení sa
v Prešove konajú poas roka tri festivaly:
letný ARTIS, jesenné Akademické komorné
koncerty a zimné Prešovské dni klasickej
gitary. Stúpajúce medzinárodné renomé
gitarového podujatia naznail recitál poského gitarového virtuóza Marcina Dyllu

v historickej budove DJZ. Komorné prostredie,
divadelné svetlá, vynikajúce ozvuenie, no
predovšetkým majstrovstvo tohto umelca boli
nevšednými zážitkami, podobne ako obdivuhodná technická dokonalos a ahkos hry.
Diabelliho Sonátu F dur po al Dylla ako hravé
klasicistické dielo dokonalé vo svojej istote,

zo Zbierky Anny Szirmay-Keczerovej, Brahmsove husové sonáty v interpretácii Milana
Pau a Ladislava Fanovia a Trnavského
piesne v podaní Pavla Bršlíka a Róberta
Pechanca. Všetky tri nahrávky (ale medzi
nomináciami boli i alšie) sú dokladom
toho, že na Slovensku vznikajú exportné CD,
ktoré majú svojím obsahom i spracovaním
potenciál zauja aj diskolov inozemcov.
Ešte keby tak
fungovala
distribúcia,
aby sa k nim
mohli nejako
dosta...
Za hudobný
poin roka
považujem
koncerty súboru Ensemble Ricercata
v Slovenskom
rozhlase. Nový
cyklus má
premyslenú
dramaturgiu,
ktorá kladie
dôraz na súasnú hudbu
a slovenskú
tvorbu, dokázal si nájs vcelku poetné publikum a ostanú
po om nahrávky, ktoré ho vo vysielaní RTVS
budú ešte nejakú tú chvíu pripomína. O modeli rezidenného súboru by mohli poduma
aj iné hudobné inštitúcie na Slovensku. Výsledky nepatrnej intelektuálnej námahy by
zaiste boli osviežujúce...
Andrej ŠUBA

Variácie a fúga na La Folia d‘Espana Manuela
Maríu Ponceho zneli miestami vášnivo i jemne ušachtilo, vrcholom veera bola Sonata
para guitarra Ameriana Roberta Sierru,
príbeh s mnohými farebnými obrazmi, do
ktorých gitarista vahoval poslucháa svojou
sugestívnou hrou. Špeciálnym projektom
jubilejného 5. roníka (5.–6. 2.) bolo zoskupenie Peter Tomko kvintet, ktorého lenovia
rozostavili na pódiu PKO množstvo rozliných
brnkacích hudobných nástrojov i perkusií
a využívali ich v osobitých aranžmánoch
skladieb Štpána Raka, Ástora Piazzollu, Carla
Domeniconiho i Rolanda Dyensa. Výsledkom
bola príjemná, miestami až étericky znejúca
hudba, ktorej úinok zvýraz ovali hosujúci
akordeonista Michal ervienka a autistka
Júlia Ková-Burášová.
Hlavným zámerom Prešovských dní klasickej
gitary sú kurzy, ktoré tento rok viedli lektori
Ján Labant, Martin Krajo, Adam Marec, Peter
Tomko, Marcin Dylla, Iwona Bodziak a Michal
ervienka. Kvalita kurzov, pozoruhodné koncerty i odozva publika ostávajú záväzkom do
budúcnosti.
Katarína BURGROVÁ
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Edisonov fonograf s valcami (foto: archív)

SERIÁL

Podrobný obraz o jeho innosti podávajú referáty uverej ované od roku 1900 v Bulletins
de la Société d’anthropologie de Paris. Azoulay
presadzoval myšlienku založenia Múzea jazykov, ktorého základy by bolo možné vybudova poas Svetovej výstavy v Paríži. lenovia
spolonosti tento návrh prijali a rozšírili ho
na Fonogracké múzeum jazykov, dialektov
a náreí. Ke noviny priniesli informáciu
o podobnej aktivite vo Viedni, Azoulay bol
nadšený, že sa jeho priekopnícka myšlienka
šíri po svete. (Ke sa následne dozvedel, že
Rakúšania založili fonotéku už v roku 1899,
priznal si svoj omyl a nadviazal spoluprácu
s Archívom fonogramov vo Viedni.) Azoulay
si uvedomil potrebu vytvorenia jednotnej medzinárodnej metodológie zberu a archivácie
zvukových nahrávok po technickej i odbornej
stránke. Uvažoval o možnosti nahradenia fonografu novými prístrojmi a zaujala ho najmä
možnos zaznamenania zvuku na lmový pás
poda systému nemeckého akustika Rudolpha
Koeniga. Upozor oval na praktiky rôznych
výrobcov, ktorí v úsilí o zisk zavádzali ustavi-

Nahrávanie folklóru
na území Slovenska II

Berliner Phonogramm-Archiv, Svetová výstava v Paríži
a prvý zvukový záznam interpreta z územia Slovenska
Začiatky berlínskeho archívu sa datujú septembrom 1900, keď psychológ Carl
Stumpf nahral Edisonovým fonografom hudbu siamského divadla, ktoré v meste
hosťovalo. O štyri roky neskôr Stumpf so svojím žiakom a spolupracovníkom Erichom Moritzom von Hornbostelom založili ako „súkromný majetok dvoch vedcov“
Archív fonogramov, pričlenený k Ústavu psychológie Univerzity Fridricha Viliama III.
v Berlíne, dnešnej Humboldtovej univerzity.
C. Stumpf (foto: archív)

Marián MINÁRIK
V roku 1923 prevzal archív Pruský štát, spravovala ho vysoká hudobná škola v Berlíne-Charlottenburgu a pod Hornbostelovým vedením
sa etabloval na jeden z najznámejších zvukových archívov. Pri získavaní dokumentov
archív spolupracoval s etnológmi, jazykovedcami, muzikológmi, koloniálnymi úradníkmi,
lekármi, misionármi, geografmi, archeológmi
a výskumníkmi. Dostali sa sem aj mimoriadne vzácne nahrávky kultúr, ktoré prešli výraznými premenami alebo celkom zanikli (napr.
Oh ová zem). Ke bol v roku 1934 Hornbostel
nútený emigrova, archív prilenili k Národopisnému múzeu. Po vojne boli fonogracké
valce doasne prevezené do Leningradu, neskôr ich vrátili Akadémii vied NDR v Berlíne.
V období 1952–1968 vybudoval etnomuzikológ
a hudobný skladate Kurt Reinhard nový archív fonogramov pri Národopisnom múzeu
v Západnom Berlíne a zhromaždil tu nahrávky z Ázie, Oceánie, Afriky, Južnej Ameriky
a najmä z Turecka. Tieto archívy si v uritom
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období navzájom vymie ali nahrávky, až
v roku 1991 došlo k zlúeniu a zaalo sa s digitalizáciou pôvodného archívu fonogramov
spolu s vydávaním nahrávok na CD. V berlínskom archíve vyriešili aj technický problém
trvalého uchovania nahrávok: z každého
valeka vyrobili galvanoplastickú matricu,
z ktorej možno kedykovek zhotovi novú
epoxidovú kópiu a tú zdigitalizova prehratím
z klasického fonografu alebo z archeofónu –
moderného elektronického fonografu (ten
možno prispôsobi na rôzne formáty valcov
a redukova ich nedostatky, perspektívna je aj
možnos využitia virtuálnej prenosky).

Le Musée phonographique de la
Société d’anthropologie de Paris
V ase vzniku prvých vedeckých fonoték vo
Viedni a v Berlíne sa usiloval o založenie
podobnej inštitúcie v rámci Antropologickej
spolonosti v Paríži jej len dr. Léon Azoulay.

Phonogramm-Archiv v Berlíne (foto: archív)

né zmeny na úkor kvality, priom najdrahšie
fonografy nebývali práve najkvalitnejšie.
Z využitia na vedecké úely vyradil prístroje na
ploché platne a na celuloidové valeky, pretože
boli neprenosné a dali sa využi iba v štúdiových podmienkach; výrobcovia navyše tajili
techniku nahrávania. Pri porovnávaní fonografov na valeky s priemerom 5,7 cm a 12,5
cm premýšal nad výhodami malých (ahká
prenosnos prístroja a nízke náklady) i vekých
valcov (kvalitnejší záznam). Azoulay navrho3 | 2015
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kej spolonosti Yvesa Guyota. Navštívil komisárov národných expozícií, mnohí jeho záujem
uvítali, iní ho odmietli, takže niektoré národy
zo svojho výskumu vyradil. Azoulay prichádzal
na výstavu skoro ráno, ke udia ešte neboli
zaneprázdnení, a svoju aparatúru musel prenáša z miesta na miesto: „Nikdy som nemal

zápis nahrávaných textov. Ak o ne požiadal
pred nahrávaním, informátori väšinou
odmietli alšiu spoluprácu. Ak ich požiadal,
aby text dodali neskôr, ostalo asto pri sube.
Okrem toho išlo väšinou o analfabetov, len
niektorí boli schopní poskytnú aj preklad
do francúzštiny, anglitiny, neminy, španieliny i talianiny. Pri
nahrávkach jazykov, ktoré
Azoulay považoval za mimoriadne významné, sa
pokúšal zisti aspo zmysel
niektorých slov prekladom
cez tri i štyri jazyky. Preto
uvažoval aj o možnosti
dodatone posla zapísané
texty na preklad odborníkom do príslušných krajín.
Mnohé postrehy a úvahy,
ktoré Léon Azoulay predniesol v referáte 18. augusta
Sprava C. Stumpf a G.Schünemann pri nahrávaní v berlínskom archíve (foto: archív)
Svetová výstava – Paríž 1900 (foto: archív)
1901, sa týkali výlune
problematiky využitia fonografu pre potreby lingvistov. udovú piese
vhodné podmienky na dobrú fonograckú natrvanlivej galvanoplastickej matrice, akú poupovažoval najmä za vhodný prostriedok na
hrávku, ako si ich dokážu vytvori profesionálni
žívali vo Viedni. V roku 1902 publikoval referát
získanie textu v uritom jazyku i náreí,
nahrávai vo vhodne prispôsobených trvalých
Významný pokrok pre fonogracké múzeá –
ke už iné možnosti zlyhali: „Spev je dokupriestoroch. Podmienky boli vo všeobecnosti vegalvanoplastická reprodukcia fonogramov –
ment, ktorý sa dá od fonografovaných osôb
mi zlé – nijaká uzavretá miestnos, okolo ma
trvalé kovové matrice, v ktorom poda vlastnej
najahšie získa predovšetkým preto, že im je
ruch a prizerajúci sa zvedavci. asto som nemal
skúsenosti podrobne opisoval technický postup
príjemné spieva a zaznamena melódie svojej
ani stôl a stoliku, aby som mohol informátora
týchto procesov a porovnával ich s riešením vo
krajiny, ale aj preto, že je dokumentom, ktorý
vhodne umiestni pred prístroj.“
viedenskom Archíve fonogramov.
majú najlepšie uložený v pamäti. (o sa toho
V návrhu fonotékového listu Azoulay paMnohé jazyky a náreia boli pri získavaní
týka – pri výskume sme spozorovali, že ím je
mätal na presné zaradenie jazyka a náreia,
údajov do fonotékového listu prekážkou –
jedinec civilizovanejší, tým menej piesní poregionálne urenie, obsah nahrávky (fonetika,
s viacerými respondentmi sa Azoulay jednozná. Údelom vemi rozvinutého obyvatestva je
slovník, frazeológia, rozhovor, udové rozducho nedohovoril. Tým ažšie bolo získa
právanie, recitácia, ítanie, spev, nástroj i
skupina nástrojov, druh hudobného nástroja),
meno, pohlavie a vek informátora, miesto
Hornbostel – Indiáni kme a Pauní 1906;
V Berlínskom archíve fonogramov, ktorý
narodenia, krajinu alebo kme , svetadiel,
je dnes súčasťou Etnologického múzea,
Theodor Koch-Grünberg – Brazília 1912;
je uložených viac ako 150 000 nahrávok.
údaje o rodioch, bydlisku, gramotnosti, absolMartin Gusinde – Oh ová zem 1923;
Súčasťou historickej zbierky archívu
vovaných cestách, znalosti jazykov, povolaní.
Ázia (25,7 %): Felix von Luschan – Turecko,
je aj viac ako 2 000 šelakových gramoalšia as fonotékového listu bola vyhradená
Sýria 1902; Albert von Le Coq – Turkestan
fónových platní. Celkovo 350 súborov
pre technické údaje o prístroji, o nahrávaní
1904; Margarethe Lenore Selenková –
nahrávok z obdobia 1893–1954 v počte
a jeho podmienkach, nechýbal ani priestor na
Cejlón (Srí Lanka) 1907; Bernhard
15 185 mechanických záznamov bolo
poznámky o špecických javoch vo výslovnosHagen – Sumatra 1906; Marie Duboisv roku 1999 zapísaných do zoznamu
ti, pri speve a hre na nástroji. Azoulay pamätal
Reymondová – ína 1908–1914; Lucian
UNESCO Pamäť sveta.
na mechanické opotrebovanie valcov: na rube
Scherman – Barma 1911; Ernst Rudel – Sibír
bolo 200 políok na zaznamenanie každého
1912; Friedrich Weiß – ína 1911–1914; Jaap
prehratia nahrávky, hoci jeho odhad možnéKunst – Indonézia 1922–1929; Arnold Bake –
Jednotlivé zbierky sú zaradené do dvoch
ho potu prehrávania bol dos optimistický.
India 1931–1932; Hans Helfritz – južná
základných skupín:
V referáte 7. júna 1900 navrhol Azoulay vloži
Arábia, Jemen 1930–1933; Wolfgang Lentz –
a) hudba mimoeurópskych kultúr nahratá
do alšieho ísla Bulletinu leták s výzvou pre
Afganistan 1935;
v Nemecku (siamský divadelný orchester,
zberateov, aby prinášali svoje nahrávky do
Austrália a Oceánia (11,4 %): Emil Stephan –
Berlín 1900; japonská divadelná družina
nového Múzea jazykov, folklóru a inštrumenBismarckovo súostrovie 1904; Richard
Kawakami a hrá na koto Sada Jakko, Bertálnej hudby. (V novembrovom vydaní je už
Thurnwald – Polynézia, Melanézia, Nová
lín 1901; Indiáni kme a Hopi, Berlín 1906);
poakovanie za zbierku nahrávok 16 základGuinea 1906–1909; Hamburská polynézska
b) terénne nahrávky:
ných ínskych dialektov a hudby, ktorá bola
výprava 1907–1909; Misie v Beagle Bay –
Afrika (35,5 %): Carl Meinhof – východná
predtým predvedená na Svetovej výstave.)
severozápadná Austrália 1910; August
Afrika 1902; J. von Smend – západná Afrika
Leber – Samoa 1911; Paul Wirz – Nová
1904–1906; Felix von Luschan – južná Afrika
Guinea 1927; Hans Nevermann – Loyalty
1905; Leo Frobenius – Kongo 1906; Bernhard
Svetová výstava – Paríž 1900
Islands 1934; Wilfried Siemer – Palau 1936;
Ankermann – Kamerun 1908; Robert
Európa (15,5 %): Paul Träger – Balkán 1902;
Lachmann – severná Afrika 1919–1932; Hans
Práve Svetová výstava v Paríži bola výnimoRichard de Hindeberg – Írsko, Wales 1905;
Himmelheber – Pobrežie Slonoviny 1934;
nou príležitosou, ktorú Léon Azoulay využil na
Eduard Wolter – Litva, Ukrajina 1908; Robert
Siegfried Nadel – Nigéria 1936;
vybudovanie základného fondu FonograckéPelissier – Rusko 1911; Jon Leifs – Island
ho múzea a môžeme jej vai aj za vznik prAmerika (11,7 %): Robert Lehmann-Nitsche –
1926; ucjan Kamieski – Posko 1930; Elsa
vého zvukového záznamu interpreta z územia
Argentína 1905–1906; Konrad Theodor
Mahlerová – Rusko, Estónsko 1937.
Slovenska. Na výstavu sa Azoulay vybral s odPreuss – Mexiko 1906; Erich M. von
porúajúcim listom od predsedu Antropologicval používa veké valce len vo výnimoných
prípadoch pre hudobné archívy, žiadal o vybavenie fonografov otákomerom a zariadením
na rýchle zastavovanie a spúšanie záznamu.
Uvedomoval si aj potrebu riešenia techniky
kopírovania fonogramov, aby ich bolo možné uchova a sám robil pokusy s vytvorením
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rozprávanie v próze a zaostalejšie obyvatestvo
iba zriedkakedy pozná naspamä prozaické
rozprávanie. Skúmali sme aj jedinca z Madagaskaru, divošský typ, ktorý poznal sotva
niekoko krátkych piesní, kde sa donekonena
opakoval istý neveký poet slov a zdá sa, že to
bolo pre jeho kme charakteristické.)“ Na udovej piesni a hudbe zaujala Azoulaya predovšetkým „pozoruhodná jednotvárnos melódie
v rámci jednej etnickej skupiny bez ohadu na
charakter spevu i melódie – a to do takej miery, že sa z nej väšinou dá vyvodi jej pôvod“.

Fonograf na kľukový pohon (foto: archív)

Edisonov fonograf

aj rei ich národnosti. Iba málo osôb odolá
túžbe prida sa, najmä ke im porozprávate,
za akých okolností ste získali tieto fonogramy,
ke im poviete mená a priezviská fonografovaných, ak im necháte pred oami zažiari ducha
slávy, es, ktorú tým získajú pre seba, pre
svoju vlas, svoj jazyk. Na takéto argumenty
sú citliví jednotlivci i celé národy ako Sinhálci,
Peržania, predovšetkým tí, o bojujú za nezávislos [...].“
o sa týka nannej odmeny, Azoulay zdôrazoval, že ju nikdy netreba odovzda pred úpl-

me tu speváku (možno Nemku, ale najskôr
„Prešporáku“ – ve pri sítaní udu v roku
1900 sa dve tretiny obyvateov Bratislavy
prihlásili k „prešporskej“ národnosti), ktorá spieva takmer dvaapolminútovú piese
Papa, Mama (urenú na spievanie pre deti,
nie z detského repertoáru). „Vždy a všade
je mimoriadne ažké fonografova ženu,“
zaznamenal si raz Azoulay, takže z tejto
kvalitnej nahrávky mal zrejme dvojnásobnú rados. A pre nás tak zachoval najstarší
známy zvukový záznam interpreta z územia

Fonograf a gramofón (foto: archív)

Archeofón - moderný prístroj na prehrávanie valcov všetkých formátov (foto: archív)

(foto: archív)

Ak konštatuje nemožnos presného fonetického zápisu pre potreby jazykovedy, isté je,
že toto jeho tvrdenie má ešte väšiu platnos
pre etnomuzikológiu: „Treba si uvedomi, že
nijaký spôsob transkripcie nemá takú hodnotu
ako fonogram.“
Napriek okrajovému záujmu o piese sa
Azoulay pokúsil aj o žánrové roztriedenie nazbieraného materiálu. Prevahu mali úbostné
piesne, medzi africkými nahrávkami sa našli
aj bojové piesne. udové komické piesne boli
zriedkavé, väšie množstvo ich bolo medzi
baskickými nahrávkami; celkovo boli astejšie u južných národov ako v severnej Európe.
Liturgické spevy, modlitby a pohrebné piesne
nebolo takmer možné nahra pre zábrany
informátorov spieva ich pred neveriacimi
a navyše do trúby fonografu. Medzi svoje najväšie úspechy považoval Azoulay nahrávky
v tých asoch už zriedkavo spievanej Kalevaly,
starých islandských eposov a sýrskeho spevu
zmierenia. Pri nahrávaní inštrumentálnej
hudby mal najväšie technické ažkosti so
strunovými nástrojmi, nahrávky dychových
nástrojov sú ovea kvalitnejšie. Medzi nástrojovou hudbou sú zastúpené Bosna a Hercegovina, Japonsko, Koinína (južný Vietnam
a východná Kambodža), Perzia (Irán), Tunisko
a Bretónsko.
Zaujímavé sú Azoulayove postrehy o získavaní informátorov na výstave: „Ak jedinci, ktorých si želáme fonografova, nepodliehajú nejakému vedúcemu, býva vemi ažké získa od
nich nahrávku. Treba ich presvieda, rozptýli
a zabavi, alebo použi nanné prostriedky –
poda povahy informátorov. Vzdelaným u om
staí vysvetli úel výskumu, divosi majú zasa
potešenie z práce s fonografom. Najväšmi sa
bránia nahrávaniu polocivilizovaní udia.“
Azoulay pokrauje: „Jedným z najlepších prostriedkov, ako presvedi jednotlivcov, aby sa
dali fonografova, je necha ich najprv vypou
si záznamy spevu a hudby a ak je to možné,
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ným dokonením práce, a porovnával svoju
situáciu s možnosami Bélu Vikára, ktorý ponúkal za každú nahrávku odmenu 10 frankov.
(Vikár mal subvenciu od uhorskej vlády a už
v roku 1900 disponoval kolekciou 500 nahrávok, ktoré predviedol na Svetovej výstave v Paríži spolu so spisom Le recueil phonographique
des chansons populaires en Hongrie.) Azoulay
spomína aj ažkosti so získavaním údajov
do fonotékového listu: „Polocivilizovaní udia
majú vo všeobecnosti veký odpor k takémuto
výsluchu, ktorý im pripadá ako policajné vyšetrovanie. [...] Civilizovaní udia a divosi s tým
nemajú nijaké problémy. No s divochmi sa dá
len vemi ažko dohovori.“

Prvá nahrávka interpreta
z územia Slovenska
Na Svetovej výstave nahral dr. Léon Azoulay
viac ako 400 fonogramov, z ktorých sa po
revízii rozhodol archivova 331 valekov s nahrávkami najmä z Ázie, Európy a z Afriky,
niekoko ich bolo aj z Ameriky a z Oceánie.
Priradil k nim aj 55 valekov, ktoré mu venovali zástupcovia ínskej expozície. V roku
1902 uverejnil Azoulay Zoznam fonogramov
z Fonograckého múzea Antropologickej
spolonosti. Nahrávky sú roztriedené do
47 skupín poda jazykov, zo slovanských sú
zastúpené eština, ukrajinina, chorvátina
a cirkevná slovanina. Z hadiska histórie
nahrávania folklóru na Slovensku je významný fonogram . 58, jeden z dvoch valekov s neminou, oznaený ako Chant popul.
pour enfants (Hongroise, de Presbourg),
prov., ktorý zaína desasekundovým zahlásením zberatea: „Allemand. Par Hongroise
de Pressbourg. Chant populaire pour les
enfants.“ Na základe toho, že inde oznauje Azoulay maarinu pojmom „magyar“,
termín Hongroise tu jednoznane znamená
obyvateku Uhorska, nie národnos. Pouje-

Slovenska, nemeckú udovú piese v podaní
neznámej Bratislavanky.
Zdigitalizované nahrávky zozbierané Léonom Azoulayom na Svetovej výstave v Paríži
1900 pre Société d’Anthropologie de Paris, sú
prístupné na stránke Centre de recherche
en ethnomusicologie (Archives sonores du
CNRS – Musée de l’Homme) v Paríži.
Literatúra:
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de la Société d’anthropologie de Paris V, zv. 1, 1900.
s. 172–178.
AZOULAY, Léon: Sur la constitution d’un musée phonographique. In: Bulletins de la Société
d’anthropologie de Paris V, zv. 1, 1900. s. 222–226.
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constitué le musée phonographique de la Société d’Anthropologie. In: Bulletins de la Société
d’anthropologie de Paris 5, zv. 2, 1901. s. 305–320.
AZOULAY, Léon: Le Musée phonographique de la
Société d’Anthropologie. In: Bulletins de la Société
d’anthropologie de Paris 5, zv. 2, 1901. s. 327–330.
AZOULAY, Léon: Liste des phonogrammes
composant le Musée phonographique de la
Société d’Anthropologie. In: Bulletins de la Société
d’anthropologie de Paris 5, zv. 3, 1902. s. 652–666.
AZOULAY, Léon: Un progrès important pour les
Musées phonographiques. Reproductions galvanoplastiques des phonogrammes. Moules métalliques inaltérables. In: Bulletins de la Société
d’anthropologie de Paris 5, zv. 3, 1902. s. 787–794.
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phonographique de la Société d’anthropologie
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HORNBOSTEL, Erich M. von: Das Berliner Phonogrammarchiv. Zeitschrift für vergleichende Musikwissenschaft,  1, 1933, s. 40–45.
ZIEGLER, Susanne: Auf der Suche nach dem verlorenen Klang. Zur Geschichte und Erschließung der
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Karl Goldmark (1830–1915)

K. Goldmark, 1915 (foto: Kossak)

Druhého januára 2015 uplynulo 100 rokov od smrti skladateľa Karla Goldmarka. Toto výročie sotva výraznejšie zarezonovalo v povedomí širšej hudobnej verejnosti,
pritom Goldmark patril k najvýznamnejším skladateľom
svojej doby v stredoeurópskom priestore a viacero jeho
diel dosiahlo skutočne svetový úspech. Ide predovšetkým o operu Kráľovná zo Sáby (1875), ktorá patrila k najúspešnejším operám fin de siècle a v podaní najznámejších spevákov a dirigentov doslova obletela svet.
Branko LADIČ

Detstvo a mladosť
Karl (tiež Carl, resp. Károly) Goldmark sa narodil 18. mája 1830 v Keszthely v nemecky hovoriacej židovskej rodine kantora a notára Rubina
Goldmarka, ktorý do Uhorska prišiel z poského Lublinu (vtedy prináležiacemu cárskemu Rusku). Rodina sa po krátkom pobyte v Tábe napokon usadila v dedine Deutschkreuz v dnešnom Burgenlande (vtedy
Németkeresztúr v Šopronskej župe), kde Karl prežil svoje detstvo. Napriek chudobným pomerom mnohopoetnej rodiny (z potomstva Rubi-

na Goldmarka prežilo 12 detí) neskôr Goldmark vo svojich pamätiach
detstvo oznail za vemi šastné. Keže nenavštevoval miestnu maarskú školu (íta a písa sa napokon nauil až ako 12-roný), bolo vyplnené typicky detskými starosami a záujmom o hudbu, ktorý sa u neho
prejavil vemi skoro. Nakoniec sa zaal ui hra na husliach u jedného
z lenov miestneho zboru a v roku 1842 zaal navštevova hudobnú školu
v Šoproni. V roku 1844 odišiel do Viedne, kde študoval u Leopolda Jansu
(1795–1875), huslistu Dvornej kapely a známeho komorného hráa. Toto
štúdium trvalo z dôvodu vemi obmedzených nanných pomerov rodiny približne jeden a pol roka. Neskôr sa musel Karl vzdeláva sám a spoahnú sa na nannú podporu svojho staršieho brata Josefa, erstvého lekára. Už poas štúdia u Jansu Goldmark komponoval. V skladbách
z tohto obdobia (neskôr ich sám zniil) reektoval predovšetkým štýl
husových virtuózov Ch. A. de Bériota (1802–1870) i H. Vieuxtempsa
(1820–1881). V roku 1847 Josef Goldmark podmienil alšiu bratovu podporu štúdiom na viedenskom Techniku. Karl sa však popritom zapísal
aj na Konzervatórium, husle študoval u Josefa Böhma (1795–1876), harmóniu u Gottfrieda von Preyera (1807–1901). Na konzervatóriu sa zárove zoznámil s dovtedy pre neho neznámym svetom nemeckých klasikov, spoznal diela Beethovena i Mendelssohna. Goldmarkove konzervatoriálne štúdiá ukonili už po piatich mesiacoch revoluné udalosti
v marci 1848. Karl sa vrátil k rodiom, bol dokonca naverbovaný do maarskej revolunej armády a zúastnil sa na bojoch s cisárskymi oddielmi. Po revolúcii o štúdiu už nemohol uvažova – brat Josef musel pre
svoju innos poas revolúcie opusti monarchiu (dokonca bol odsúdený
na smr) a emigroval do USA, nemohol teda poíta s jeho nannou
podporou a musel sa živi sám. Spomínané štúdiá v profesionálnej inštitúcii boli teda vlastne jediné, ktoré za svoj život absolvoval – v kompozícii bol Goldmark úplným autodidaktom. Revoluné a porevoluné
obdobie Goldmark prežil v Uhorsku, krátko pôsobil ako huslista v divadlách v Šoproni, Gyri a Pešti. Do Viedne sa vrátil až koncom roka 1851.
Krátko pôsobil v Theater in der Josefstadt, neskôr v Carlstheater. Medzitým si uvedomil, ako ho predovšetkým pri kompozícii obmedzuje jeho
nedostatoná znalos hry na klavíri. Prenajal si teda nástroj a za relatívne krátky as sa stal zbehlým klaviristom a (o bolo pre jeho vtedajšie
nanné pomery dôležité) uiteom klavírnej hry. Od roku 1860 až do
úspechu svojej prvej opery sa živil takmer výlune ako klavírny pedagóg.

Prvé úspechy
V priebehu 50. rokov 19. storoia sa Karl Goldmark snažil presadi ako
skladate. V roku 1857 zorganizoval za mimoriadne zložitých organizaných podmienok (minimálne nanné prostriedky) svoj prvý autorský
koncert vo Viedni, v roku 1859 aj v Budíne, a pomaly sa dostával do povedomia verejnosti. Medzi jeho úspešné diela tohto obdobia môžeme zaradi predovšetkým komornú hudbu: Klavírne trio B dur op. 4, klavírny
cyklus Sturm und Drang op. 5 i Sláikové kvarteto B dur op. 8, tiež viacero
piesní a zborových skladieb. Skutoný prelom, aj v medzinárodnom meradle, znamenala jeho koncertná predohra Sakuntala op. 13 z roku 1865.
Príažlivý orientálny námet z indickej mytológie, na ktorý skladatea
upozornil fyzik a lozof Ernst Mach (1838–1916), Goldmark stvárnil v isto
orchestrálnej podobe vo forme symfonickej básne. Zaujímavosou je, že
aj svoje neskoršie jednoasové programové symfonické diela skladate
oznaoval ako koncertné predohry, o je pravdepodobne reliktom z raného obdobia vývoja tohto žánru (svoje symfonické básne pôvodne oznaoval ako koncertné predohry i Franz Liszt). Ide o diela ako Pethesilea op. 31
(1884) poda Heinricha Kleista, Im Frühling (Na jar) op. 36 (1887), Der gefesselte Prometheus (Pripútaný Prométeus) op. 38 (1889), Sappho op. 44 (1894),
In Italien (V Taliansku) op. 49 (1904), priom programový charakter má
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Brahmsa a Liszta uvedený pochod a zbor z 1. dejstva (vstup kráovnej).
Mimoriadna odozva u publika, ako aj Lisztova gratulácia na verejnosti
primäli intendanta opery knieža Hohenlohe-Schillingsfürsta k rozhodnutiu presadi operu na scéne Dvornej opery. Po niekokých úpravách
partitúry poas skúšobného procesu sa triumfálna premiéra napokon
uskutonila 10. marca 1875. V úlohe kráovnej sa predstavila Amalie Materna (o rok neskôr stvárnila Brünnhildu v premiérovom uvedení Prstea Nibelungovho v Bayreuthe), v úlohe Šulamit Marie Wilt, Assada stvárnil Gustav Walter a Šalamúna Johann Nepomuk Beck. Celkovo opera do
roku 1938, kedy ju nacisti ako dielo židovského skladatea zakázali, dosiahla na scéne Dvornej, resp. Štátnej opery 277 predstavení v troch inscenáciách (v roku 1901 operu naštudoval Gustav Mahler, v roku 1936 Karl
Alwin) a v jej jednotlivých postavách sa predstavovali najvýznamnejší
speváci svojej doby (o. i. Anna Bahr-Mildenburg, Selma Kurz, Leo Slezák).
Roku 1876 bola Kráovná zo Sáby uvedená aj v Budapešti, kde sa (taktiež
v troch inscenáciách – alšie nasledovali v rokoch 1916 a 1930) udržala až

Titulný list Goldmarkovej 1. symfónie (foto: archív)

i jeho Prvá symfónia s podtitulom „Ländliche Hochzeit“ (Dedinská svadba)
op. 26 (1877), ktorá sa dostala do repertoáru dirigentov, ako boli Thomas
Beecham i Arturo Toscanini. V súvislosti so skladateovým smerovaním
a ideovým zameraním treba poveda, že už od 60. rokov sa Goldmark
vo viedenskom prostredí výrazne zasadzoval za Wagnerovu hudbu, a to
aj publicisticky. To mu na druhej strane nebránilo udržiava priateské
styky s Johanesom Brahmsom ako hlavným Wagnerovým antipódom.

Kráľovná zo Sáby
Plánmi na kompozíciu opery sa Goldmark zaoberal už od zaiatku 60. rokov. Inšpiráciou k výberu námetu o kráovnej zo Sáby bola údajne podoba Goldmarkovej žiaky Karoliny Bettelheimovej s kráovnou na obraze
francúzskeho maliara Henri-Fréderica Schopina (1804–1880). Scenár navrhol sám skladate už v roku 1863, ale až v roku 1865 sa stretol so Solomonom Hermannom von Mosenthalom (1821–1877, o. i. autorom libreta
k Veselým panikám windsorským od Otta Nicolaia), ktorý sa ponúkol,
že mu napíše libreto. Ten mu už v priebehu nasledujúcich 14 dní dodal
text spracovaný poda pôvodného skladateovho scenára. Problémy však
nastali, ke Mosenthal so znaným asovým odstupom dodal 3. dejstvo.
Libretistom zamýšaný happyend totiž skladateovi nekonvenoval a konená verzia libreta i celej opery vznikla až po dlhých prieahoch. Goldmark nakoniec presadil svoj zámer a navyše rozdelil rozsiahle 3. dejstvo
na dve samostatné dejstvá. Partitúru dokonil v novembri 1871 a hne
v nasledujúcom roku ju ponúkol vedeniu viedenskej Dvornej opery. Tu
však narazil na neprekonatený odpor. Riadite opery Johann Herbeck
dielo odmietol s poukazom na technické nedostatky, vemi kriticky sa
vyjadril Eduard Hanslick, ktorý mal aj bez ociálnej funkcie mimoriadny
vplyv na výber repertoáru. Podobne sa vyjadril i Johannes Brahms, ktorému bolo operné dielo s orientálnou tematikou skutone cudzie (Brahms
si najviac vážil Goldmarkovu 1. symfóniu). Nakoniec skladate na uskutonenie zámeru inscenova svoju operu na prvej scéne monarchie využil i verejnú mienku: v rámci matiné 11. januára 1874 bol v prítomnosti

16

Amalie Materna (1844–1918) ako kráľovná zo Sáby (foto: archív)

do 60. rokov 20. storoia. Opera bola vzápätí uvedená v nemeckých divadlách: Hamburg 1877, Berlín 1879, Lipsko 1880, at., znanú obubu dosiahla
v Taliansku: Turín, Bologna 1879, Rím 1882, Miláno 1887, novú milánsku
inscenáciu v roku 1901 naštudoval Arturo Toscanini, ktorý ju v tom istom
roku dirigoval aj v Buenos Aires s Ameliou Pintovou a Enricom Carusom
v titulných úlohách. Metropolitná opera v New Yorku dielo uviedla po
prvý raz v roku 1885. V Prešporku bola Kráovná zo Sáby uvedená v marci 1902 v rámci hosovania brnianskeho súboru vo vtedajšom Mestskom
divadle. V roku 1926 naštudoval operu súbor Slovenského národného divadla pod taktovkou Oskara Nedbala, priom inscenácia dosiahla 14 repríz. Z hadiska hudobno-dramatického stvárnenia je opera založená na
dômyselnej kombinácii jednotlivých elementov meyerbeerovskej grand
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opéry (Meyerbeerova Afrianka z roku 1865 stále silne rezonovala na európskych javiskách) a wagnerovskej hudobnej drámy (vekolepé zborové scény a baletné ísla na jednej strane, využitie techniky príznaných
motívov, vyspelej chromatiky a deklamaný charakter spevných línií na
strane druhej). Goldmark deklamaný princíp samozrejme neaplikuje do
dôsledkov a relatívne jasne rozlišuje recitatívne a ariózne úseky – napr.
v parte Šulamit dosahuje výrazný melodický rozlet a slávna ária Assada Magische Töne dosahuje až belliniovské dimenzie. Najsilnejšou postavou opery je hlavná hrdinka. Démonická zvodky a reprezentuje v zmysle romantického ideového koniktu záporné sily, jej protivníkom je krá
Šalamún symbolizujúci Boží a prirodzený zákon. Assad je typickým romantickým mužským hlavným hrdinom, pomerne pasívnym a zmietaným okolnosami a jednaním výraznejších postavách, v tomto prípade
predovšetkým samotnej kráovnej. Popri nej sa Assadova nevesta Šulamit taktiež stáva iba obeou démonických síl. Silnými stránkami opery
sú vynikajúca inštrumentácia a predovšetkým stvárnenie orientálneho
charakteru, ktoré sa Goldmarkovi podarilo pretavi do hudobnej rei. Ide
o dômyselné využitie semitských intonácií (Goldmark, ako sme spomínali, bol synom židovského kantora), samozrejme v súinnosti s aplikáciou dur-molového tonálneho systému. Príkladom môže by napr. vstupný pochod z 1. dejstva, tzv. volanie Astarot zverené iba sólovému hlasu i
scéna v jeruzalemskom Chráme z druhého dejstva. V tomto zmysle stála
opera na zaiatku celej plejády diel s orientálnou tematikou, ktoré boli
tak charakteristické pre obdobie n de siècle.

Neskoršia operná tvorba
Výberu námetu nasledujúcej opery venoval Goldmark znanú pozornos
i as. Nakoniec si vybral príbeh z obdobia kráa Artuša. Opera Merlin
na libreto Siegfrieda Lipinera mala premiéru 19. novembra 1886, opä vo
viedenskej Dvornej opere. Hoci svetový úspech predchádzajúcej opery sa
nezopakoval, znanú pozornos vzbudila opera Merlin hlavne v Nemecku. Dôvodom je okrem severského a „romantického“ námetu iste aj štýlový posun smerom k wagnerovskej hudobnej dráme.
Tretia skladateova opera – Das Heimchen am Herd (Domáci cvrek)
vznikla na libreto Alfreda Mariu Willnera poda Dickensovej poviedky
The Cricket on the Hearth (1846). Pozoruhodná je sujetová rozdielnos
jednotlivých Goldmarkových opier – napriek mimoriadnemu úspechu
Kráovnej zo Sáby už skladate nikdy nesiahol po forme grand opéry
v tejto relatívne istej podobe (hoci jednotlivé štýlové elementy nájdeme
v jeho diele aj neskôr). Ideovému zámeru a charakteru jednotlivých diel
zodpovedá aj ich hudobné stvárnenie – atmosféru anglickej meštianskej
domácnosti v opere Domáci cvrek dokresuje Goldmark pomocou pomerne jednoduchej, no mimoriadne úelne použitej harmonickej a melodickej zložky. Opera je z hadiska formy prekomponovaná, delenie na
recitatívy a árie je však mimoriadne výrazné (dielo ako celok sa dokonca
poda poutia javí ako íslovaná opera), o skladate využíva nepochybne cielene v snahe zvýrazni celkový „meštiansky“ charakter diela. Mimoriadne úspešná premiéra opery sa uskutonila 21. marca 1896, opä
na scéne Dvornej opery vo Viedni, a dielo zakrátko víazne prešlo európskymi javiskami – ešte v roku svetovej premiéry sa opera sa hrala v Berlíne, Brne, Budapešti, Prahe, Rige, Bazileji, Poznani a Štrasburgu. Hne
poas nasledujúcej sezóny (1896/1897) naštudoval operu ako novinku aj
súbor v mestskom divadle v Prešporku/Bratislave. V roku 1900 sa opera
hrala v Londýne a roku 1912 dokonca v USA – v Chicagu a vo Filadeli.
V nasledujúcom desaroí sa Goldmark venoval predovšetkým opernej
tvorbe – v priebehu relatívne krátkeho asu vznikli tri posledné opery –
Die Kriegsgefangene (Vojnová zajatky a, libreto Ernst Schlicht, uvedená
v roku 1899 vo Viedni), Götz von Berlichingen (na libreto A. M. Willnera
poda rovnomennej Goetheho drámy, uvedená taktiež vo Viedni v roku
1902) a Das Wintermärchen (Zimná rozprávka, libreto A. M. Willner poda rovnomennej Shakespearovej drámy, premiéra sa uskutonila 2. januára 1908). Relatívne vlažné prijatie prvých dvoch spomínaných opier
do istej miery vyvážil úspech poslednej opery. Zimná rozprávka sa krátko po viedenskej premiére hrala v Budapešti, vo Frankfurte nad Mohanom, roku 1909 v Turíne, Moskve, Berlíne a v Brne, ani ona sa však dlhšie na javiskách neudržala. Posledné Goldmarkove opery sa vyznaujú
nepochybným technickým majstrovstvom, vybrúseným štýlom a subtílnou inštrumentáciou, invenciu ani silu dramatického výrazu opier

ako Kráovná za Sáby i Domáci cvrek však skladate už nedosiahol.
Z hadiska formy ide o prekomponované opery, (dejstvá sa delia na scény) , ako sme však už spomínali, rozdiely medzi recitatívnymi a arióznymi úsekmi sú aj v neskorých operách mimoriadne jasné. Goldmark
nesmeroval k zhutneniu faktúry a k vyslovene symfonickej koncepcii
orchestrálneho partu v zmysle neskorších Wagnerových hudobných
drám, hoci pri budovaní faktúry v isto orchestrálnych úsekoch jasne
vidie príklon k vonej polyfónii v zmysle wagnerovských princípov, priom sa nevyhýba ani najpríkrejším disonanciám (svojho asu Hanslick
Goldmarka nazval „kráom disonancie“). Práve priraovaním recitatívnych a arióznych úsekov Goldmark dosahuje žiadaný kontrast vo faktúre, a hoci aplikuje jednotlivé inovatívne štýlové elementy, princípy
a najmodernejšie skladateské postupy (napr. aj relatívne príkre modulácie, v ktorých predznamenáva už štýl R. Straussa) známe z hudobnej
drámy, jeho opery zostávajú operami v zmysle tradinej estetiky.

Skladateľ starého sveta
Goldmark bol známy svojím kladným vzahom k prírode. Leto zvyajne
trávieval v Alpách (neskôr si kúpil letný dom v Gmundene v Hornom
Rakúsku), prípadne na jadranskom pobreží. V roku 1910 sa stal estným
doktorom Univerzity v Budapešti – v tej dobe bol pokladaný za druhého
najvýznamnejšieho uhorského skladatea po Franzovi Lisztovi. V rokoch
1910–1914 pracoval na svojich pamätiach – literárne vemi svieže dielo
dokumentuje nielen Goldmarkov život a skladateský vývoj, ale aj spoloenské a kultúrne pomery vo Viedni a v Rakúsko-Uhorsku v 40. až 90. rokoch 19. storoia. Goldmark svoje pamäti nedokonil – prácu prerušilo
vypuknutie 1. svetovej vojny a skladateova smr na prahu roku 1915.
Odišiel teda na zaiatku vojny. Tá v konenom dôsledku znamenala koniec „starého“ sveta, ktorý ako skladate vlastne charakterizoval. alší
vývoj v 20. storoí so svojím národne orientovaným konceptom už nechcel akceptova vo svojej povahe kozmopolitné stanovisko, ktoré Goldmark zastával. S tým do istej miery súvisí aj problematika Goldmarkovho „epigónstva“ – Goldmark skutone nebol vo svojej povahe novátorom. Vo svojom diele sa snažil syntetizova aktuálne trendy a novým
obsahom naplni už existujúce formy. Závažnejšiu inováciu znamenala
predovšetkým orientálna inšpirácia
v jeho životnom diele – v opere Kráovná zo Sáby, ktorá nepochybne ovplyvnila celý nasledujúci vývoj v opernom
žánri. Problematickou sa do istej miery
stala aj Goldmarkova vyslovene rakúsko-uhorská identita. Hoci sa Goldmark
napriek židovskému pôvodu považoval
za Nemca, celý život sa hlásil aj ku svojej uhorskej, resp. maarskej identite,
i ke maarsky nehovoril. Práve v MaK. Goldmark (foto: archív)
arsku sa napokon jeho diela udržali
na javiskách a koncertných pódiách
najdlhšie. V globálnejšom meradle sa sná jediným Goldmarkovým dielom, ktoré rezonovalo v povedomí svetovej hudobnej verejnosti v priebehu 20. storoia, stal jeho Husový koncert a mol op. 28 (1877) ako vané dielo romantickej husovej literatúry. Hungaroton v roku 1980 vydal
prvú (a jedinú) štúdiovú nahrávku opery Kráovná zo Sáby (pod taktovkou Ádáma Fischera stvárnili postavy kráovnej a Assada Klára Takács
a Siegfried Jerusalem), v tomto roku plánuje Muzikologický inštitút Maarskej univerzity v Budapešti dokonca usporiada muzikologickú konferenciu o živote a diele Karla Goldmarka.
Autor je pedagógom na Katedre muzikológie FiF UK
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Grammy za Niobé
V polovici januára sa v Madride uskutočnilo koncertné predvedenie opery
Niobé od talianskeho barokového skladateľa Agostina Steffaniho. V produkcii Bostonského festivalu starej hudby sa v hlavnej úlohe predstavil
aj hviezdny francúzsky kontratenorista Philippe Jaroussky. Vďaka umeleckému vedúcemu Solamente naturali Milošovi Valentovi, ktorý vo festivalovom orchestri dlhé roky pôsobí, som v Španielsku okrem zriedkavej
možnosti sledovať skúšky získal aj príležitosť nahliadnuť do zákulisia
prestížneho podujatia starej hudby na druhom brehu Atlantiku. Jeho
umeleckými riaditeľmi sú dve legendy: lutnisti Stephen Stubbs a Paul
O´Dette, ktorí sa sa v rámci aktuálneho ročníka chystajú v júni uviesť
komplet Monteverdiho opier.

Preo cestova za barokovou operou až do
Madridu? Okrem iného aj preto, lebo v Opere
SND nepochopitene dlho (naposledy pripravila v roku 2004 Händlovu Alcinu) absentuje.
A to i napriek tomu, že domáce súbory starej
hudby ako Solamente naturali (nahrávky
opier J. Ch. Bacha, Catela, Hummela) alebo
Musica aeterna (koncertné produkcie opier
Glucka, Pergolesiho, Purcella, Haydna, Boieldieua) by boli nepochybne umelecky a do
znanej miery i organizane, i s prispením
grantovej schémy, dokonca i nanne schopné participova na podobnej (ko)produkcii.
V zákulisí som poul viackrát iracionálne
argumentova tlakom zo strany orchestra,
ktorý sa údajne bojí, že ho partia hudobníkov so starými nástrojmi pripraví o as
mzdy. Na hosovanie niektorej zo zahraniných produkcií – pritom by stailo sledova
dianie v susednej Viedni (napríklad operné
produkcie v Theater an der Wien, naposledy
Paisiellov Barbier zo Sevilly s Reném Jacobsom) – možno v dohadnej dobe pravdepodobne tiež zabudnú. Ibaže by sa situácia s novým
riaditeom, ktorým sa od leta stane Slavomír
Jakubek, dramaticky zmenila. V súvislosti so
Španielskom sa asto sklo uje slovo kríza,
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no program madridského Auditorio Nacional
na m a krízovo rozhodne nepôsobil. V rámci
cyklu starej hudby si jej milovníci môžu tento
rok vypou napríklad Biondiho súbor Europa
Galante, Ghielmiho organový recitál i Jordiho Savalla.

Skladateľ, kňaz, diplomat, špión
S menom Agostina Steffaniho (1654–1728) sa
ešte relatívne donedávna stretávali najmä
muzikológovia a študenti dejín hudby, i to
najmä v súvislosti s ovea známejším Georgom Friedrichom Händlom, ktorého opernú

Auditorio Nacional de Música v Madride

Text a foto: Andrej ŠUBA
tvorbu ovplyvnil. Benátskeho rodáka, ktorý
bol podobne ako Vivaldi vysväteným k azom,
a pôsobil nielen ako skladate, ale tiež ako
diplomat – hovorí sa, že aj ako špión – spropagovala medzi milovníkmi opery projektom
Mission pre vydavatestvo Decca v roku 2012
Cecilia Bartoli. Jeho osudy sa najnovšie stali
predmetom bádania profesora Colina Timmsa, ktorý o skladateovi napísal rozsiahlu
monograu Barokový polyhistor: Agostino
Steffani a jeho hudba (Oxford University Press,
2003). Steffaniho opera Niobe, regina di Tebe,
nedávno takmer paralelne s americkou produkciou oživená aj v Anglicku
a Nemecku, mala premiéru v roku
1688 na dvore mníchovského elektora
Maximilána Emmanuela II. Libreto
Luigiho Orlandiho spracováva príbeh
známy zo 6. knihy Ovídiových Premien: tébska kráovná Niobé, ktorá
manipuluje svojím okolím, proti sebe
pýchou popudila bohy u Létó. Tá poslala svoje deti Apolóna a Artemis, aby
potrestali smrou jej synov a dcéry.
Manžel Niobé Amón, ktorý sa nevie
rozhodnú mezi vládnutím a umením,
následne spácha samovraždu a ona samotná
sa premení na sochu, ktorej z oí tryskajú
dva pramene s z. Téb sa zmocní nový vládca,
princ Creonte. Niobé sa na rozdiel od Steffaniho opier pre Hannover mimo Mníchova viac
na pódiá nedostala. „Aj dnes sme asto svedkami situácií, ke sa niekto zo zákulisia snaží
manipulova a ovláda mocných tohto sveta.
udia sú napokon spokojní, že sú hlavné postavy potrestané smrou, pretože ide o záporných hrdinov, no aby ste to pochopili, musíte
sa dosta hlbšie do príbehu. Nie je jednoduchý
ani schematický, ale vemi komplexný. Nejde
o bábky, ale o skutoné udské osudy,“ hovorí
3 | 2014
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o neobvyklom konci (žiadny deus ex machina
i lieto ne) a o posolstve opery Gilbert Blin,
ktorého raritné „historicky pouené“ režijné
spracovania tvoria neodmyslitenú súas
bostonských operných produkcií. erstvá cena
Grammy za nahrávku je dôkazom, že v prípade Niobé ide (nielen interpretane) naozaj
o objav. „Stále panuje presvedenie, že muzikológovia dokonale poznajú operný repertoár
17. a 18. storoia a diela, ktoré nie sú známe,
nie sú dostatone kvalitné, aby boli predvedené. Preto sa snažím verejnosti vysvetova, že
v skutonosti poznáme približne desa, možno
pätnás percent z celkového potu zachovaných
opier z tohto obdobia. Jedným z našich cieov
je nachádza veké neznáme diela ako Niobé
a oživova ich,“ hovorí Paul O´Dette. V krajine,
kde sa nemožno spolieha na istoty (akokovek malej) štátnej subvencie a navyše baroková opera nepredstavuje, tak ako v niektorých
európskych štátoch, predmet národnej hrdos-

hudbe dostalo zaslúženej pozornosti,“ spomína
Stephen Stubbs, ktorý na Slovensku i v zahranií na viacerých projektoch spolupracoval
s Milošom Valentom. „Dobrou správou je,
že sme si vybudovali reputáciu podujatia, od
ktorého sa oakáva, že bude objavova neznáme diela, zasluhujúce si pozornos. udia tieto
zážitky u nás vyhadávajú. Samozrejme, ke
nie sme schopní získa podporu na nieo vemi
vemi netradiné, musíme sa toho realisticky
vzda,“ dop a energicky pôsobiaca riaditeka
Bostonského festivalu starej hudby Kathleen
Fay, ktorá priletela do Európy kvôli madridskej premiére.

Ako sa robí festival
Európske turné s operou Niobé (po Madride smerovalo do francúzskeho Merignacu,
Versailles, Paríža, Toulouse, Amsterdamu
a Dortmundu) nadväzovalo na minuloroné

Niekoľkohodinové skúšky boli veľmi
intenzívne, atmosféra napriek tomu
ostávala neformálna a priateľská.

ti (Lully vs. Francúzsko), sú takéto hudobné
dobrodružstvá nevyhnutne spojené s istým
rizikom. Napriek tomu v Bostone zazneli opery Lullyho, Händla, ale napríklad aj Boris Godunov od Johanna Matthesona. „V roku 2003
sme naštudovali neznáme dielo od neznámeho
autora, dokonca i žáner bol neznámy. Išlo
o hamburskú operu nemeckého skladatea Johanna Georga Conradiho Ariadna. Bolo to len
tri roky po útokoch na USA v roku 2001, udia
boli stále nervózni z toho, o sa stalo a vyhýbali sa neznámemu. Takže sme na predstavení
mali menej publika. Zhodou okolností však CD
získalo nomináciu Grammy a napokon sa tejto

Niobé. A on súhlasil. O štyri roky neskôr, v júni
2011, zaznela Niobé s Philippom na festivale
v Bostone. Pozvala som tam aj zástupcov vydavatestva Erato s tým, že v predstavení úinkuje jeden z ich spevákov a následne im navrhla
nahrávku. Od nápadu po verajší veer uplynulo teda takmer desa rokov,“ hovorí Kathleen Fay. S podujatím, ktoré sa koná každé
dva roky, spolupracuje od 80. rokov 20. storoia, zaínala tam vtedy ako študentka hudby
– dobrovoníka. Festival má v súasnosti šes
stálych zamestnancov, ktorým poas konania
koncertov pomáhajú takmer dve stovky dobrovoníkov, poda Kathleen Fayovej je to spôsob ako zauja a oslovi mladých udí v meste.
„Záujem o starú hudbu v USA významným
spôsobom vzrástol, no spôsob jej podpory sa
v porovnaní s obdobím pred 20-30 rokmi úplne
zmenil. Vtedy som venovala svoj as jednému štátnemu a jednému národnému grantu
(Massachusets Cultural Council, National

S. Stubbs a P. O´Dette

nahrávanie Steffaniho opery v Brémach, no
myšlienka oživi dielo je takmer desa rokov stará. „Poas verajšieho koncertu som
spomínala na udalosti v roku 2007, na ktoré
si už väšina kolegov možno ani nepamätá.
Paul O‘Dette mi vtedy zmienil meno Philippa
Jarousského, o ktorom som už predtým poula. Hovorila som o om s viacerými kolegami
a väšina reagovala: ‚Neblázni, to sa nepodarí,
je vemi populárny, mimoriadne žiadaný, je to
rocková hviezda. Ešte v tom roku sme sa vydali
do Francúzska, po jednom z vystúpení sme ho
navštívili v zákulisí a nasledujúce ráno pozvali
na kávu, kde Paul pred neho položil partitúru

Endowment for The Arts). Bola to vemi nároná administratívna práca pre jednu osobu na
plný úväzok, no išlo o signikantný príspevok,
takže sa to oplatilo. Vládne a štátne podpory
v súasnosti takmer vymizli, o znamená, že
väšina nancií pochádza odinakia. Napriek
tomu o štátnu podporu i na alej žiadame, pretože predstavuje isté verejné ocenenie významu
našej práce. No z hadiska nancií sa musíme
spolieha najmä na individuálnych patrónov
a donorov. To je moja práca, žiada o podporu, písa listy, vysvetova, vies kampane,“
vysvetuje Fay a dop a, že približný roný
rozpoet podujatia v roku konania festivalu
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predstavuje na slovenské pomery neuveritené 3 000 000 amerických dolárov. Štátna podpora tvorí zhruba jedno percento, zvyšok sú
už zmienení donori, ktorých však na rozdiel
od situácie u nás motivuje možnos da ových
úav. Festival, ktorého súasami sú tradine
aj výstava hudobných nástrojov a prezentácia
vydavatestiev starej hudby a nástrojárskych
dielní, sa s publikom snaží neustále pracova.
Tak vznikla idea koncertného cyklu (v roku
1989 najskôr v Bostone, o 15 rokov neskôr
v známej Morganovej knižnici v New Yorku),
ktorý udržiava podujatie v povedomí poas
celého „medzifestivalového“ obdobia, ale napríklad aj projekt pre deti. „Do portfólia našich

podujatí patrí aj vzdelávací program, ktorého
cieom je zoznámi deti so starou hudbou
a starými nástrojmi. Je urený vekovej skupine na prvom stupni základných škôl. Máme
talentovaného kolegu, ktorý hrá na množstve
starých nástrojov, s ktorými cestuje, deti si ich
môžu vyskúša. Je ažké vytvori kontinuitu,
ktorá by pokraovala aj na stredné a vysoké

Hudba sfér
Skúšanie Niobé v Auditorio Nacional bolo mimoriadne intenzívne, trvalo štyri dni a každý
de sa pracovalo s krátkymi prestávkami
v priemere 6-8 hodín, niekedy i viac. Koncentrácia, pripravenos, disciplína (desa minút
pred zaatím skúšky bol každý na svojom

Paul O'Dette o Niobé
Príbeh Niobe zaal niekedy v roku 1997.
Vtedy sme v Bostone uviedli operu Orfeo
od Luigiho Rossiho z roku 1647, ktorá bola
skomponovaná na uvedenie vo Francúzsku, kde opera v tom ase neexistovala.
Kardinál Mazarin chcel prinies do krajiny taliansku kultúru prostredníctvom
skladateov, ako boli Rossi a najvýznamnejší operný taliansky skladate tej doby
Cavalli, ktorý napísal v roku 1662 na objednávku operu Ercole Amante na svadbu
udovíta XIV. alším logickým krokom
bol Lully, ktorý do Ercole Amante napísal
medziaktové balety a neskôr prispôsobil
recitatív francúzskemu jazyku, ím vznikla typicky francúzska forma. Boli sme
zvedaví, o sa Lully nauil z diel, ktoré
v Taliansku poul ešte ako mladý hudobník. Po produkcii Lullyho Tézea sme mohli
i na alej sledova vývoj francúzskej opery
a pokraova cez Campru k Rameauovi,
no povedali sme si, že by bolo možno
zaujímavejšie pozrie sa, ako francúzska
opera ovplyvnila nemeckú. Typickým pre
nemeckú operu konca 17. storoia bola
kombinácia francúzskych tanených
foriem, divertissements a talianskych
árií, asto árií da capo. Steffani pracoval
na frankolnom dvore v Nemecku, takže
všetky tieto elementy používal. Partitúra Niobé ma okamžite zaujala, pretože
obsahuje viacero árií, s akými som sa
doteraz v barokových operách nestretol.
Barokové opery obvykle obsahujú typické
árie hnevu, lásky, scénu spánku, nikdy
som však doteraz nenašiel ni, o by sa
podobalo na áriu Amóna i scénu smrti.
Partitúra je bohato inštrumentovaná,
obsahuje violy, hoboje, auty a trúbky.
Prezrel som aj ostatné Steffaniho opery
a vybral som štyri. Niobé bola dielom, na
základe ktorého Steffani dostal miesto na
dvore v Hannoveri. Jeho opery odtia boli
znovuuvedené v Hamburgu v nemeckých
prekladoch a na iných miestach. No Niobé
bola uvedená jedinýkrát v roku 1688 na
mníchovskom dvore a potom odložená do
knižnice.
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Veľká koncertná sála Auditorio Nacional de Música v Madride

školy, no snažíme sa o to, pretože to považujeme za náš príspevok k nieomu, omu by mala
by venovaná pozornos. Boston, bohužia,
nie je mestom, kde by sa hudba vo vzdelávaní
brala vážne,“ vysvetuje Kathleen Fay. Z jej
rozprávania festival pôsobí ako dômyselné
hudobné súkolie, kde má všetko svoje miesto.
Hovorí, že projekty ako nahrávka Niobé i aktuálne turné sú krátkodobo stratové, no – podobne ako vydávanie partitúr predvádzaných
diel v rámci edície Baroque Opera – predstavujú významnú investíciu do budúcnosti. Tú
po niekokých rokoch nominácií zhodnotili
nielen už vyššie zmienená aktuálna Grammy
za Niobé, ale aj alšie pozvania, ktoré súbor
v Európe dostal.

mieste a rozohrával sa alebo ladil) a zaujatie
hudobníkov boli fascinujúce a s výnimkou
d a koncertu ma prinútili zriec sa všetkých
alších pôžitkov návštevy hlavného mesta
Španielska. „Dynamickos tohto ansámblu
je skutone výnimoná. Je to výsledok vízie
Stephena Stubbsa a Paula O‘Detta, ktorí hrajú continuo a sú srdcom i dušou orchestra.
Ja som zodpovedný za jeho zvuk a disciplínu.
Mnohí z hudobníkov študovali v Európe, niektorí sú Európania – v aka Milošovi a jeho
spolupráci so Stephenom máme vemi dobré
kontakty so slovenskými hrámi na sláikových nástrojoch, ktorí predstavujú v ansámbli
dôležitý inite. Obvykle ich na naše projekty
pozývame viac. Sú tu tiež viacerí moji štu-
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denti z Yale a Juilliardu. Pre túto hudbu sú
nevyhnutní inštrumentalisti, ktorí sú súasne
vemi dobrými komornými hrámi. Napriek
tomu, že orchester je pomerne veký, hudba si
vyžaduje nasadenie a schopnos reagova vemi
exibilne,“ povedal mi po jednej z nároných
skúšok huslista, koncertný majster a riadite
orchestra Robert Mealy, ktorý vedie na známej Juilliard School of Music pomerne nový,
len 5-roný program starej hudby. Napriek
intenzívnej práci bola atmosféra pokojná
a priateská, dalo by sa poveda, že demokratická; každý z hudobníkov mohol k výsledku
prispie svojím názorom. Hoci hlavnú pozornos na seba pochopitene pútali hviezdy,
fenomenálny Philippe Jaroussky (Amón)
a Karina Gauvin (Niobé), aj ostatné postavy

v opere boli obsadené výraznými spevákmi.
Vynikajúcu prácu odviedol napríklad temperamentný José Lemos v úlohe slúžky (Nerea),
ktorý na scéne prejavil aj komediálny talent.
Zaujala aj Teresa Wakim ako nesmelá a zaúbená Manto. Spolu s Tiberinom (Colin Balzer) predstavovali v deji sympatický protipól
voi dvojici váš ami zmietaných hlavných
hrdinov. „Štýlovos a virtuozita, akou vládne
Philippe Jaroussky, tu predtým neboli. Ni podobné som predtým nepoul, nielen o sa týka
krásy, kultivovanosti a muzikálnosti, ale tiež
techniky. Dokáže okovek. Je to, akoby sme
po opä objavovali stratené umenie kastrátov,“
povedal mi poas jedného zo stretnutí Stephen Stubbs a nadšené madridské publikum
po koncerte 18. januára by mu urite dalo za

S Robertom Mealym
o scéne starej hudby v USA
Ako momentálne vyzerá scéna starej
hudby v USA?
Amerika dnes produkuje fantastickú mladú
generáciu hudobníkov. V súboroch ako tento sa snažím vytvori vyvážený priestor pre
mladé talenty rovnako ako pre skúsených
hráov. V USA v súasnosti kultivujeme vemi
plastický a rétorický štýl interpretácie hudby
17. storoia, ktorý sa v mnohom líši od toho
európskeho. Som vemi rád, že sa nám podarilo dospie k vlastnému zvuku.

Ovplyvnila interpretáciu starej hudby
v Amerike Taruskinova kniha Text and Act?
Jeho názory na interpretáciu starej hudby
pochádzajú z 80. rokov 20. storoia. Vtedy sa
o nich vášnivo diskutovalo, dnes sme alej.
Jednou z mojich povinností pedagóga je, aby
študenti poznali dejiny historicky pouenej

interpretácie. Sú súasou tradície a táto
tradícia sa vyvíjala. Mnohí z pionierov starej
hudby ako Gustav Leonhardt alebo Frans
Brüggen nás nedávno opustili a nachádzame
sa vo vemi zaujímavom prechodnom období.
Menia sa aj ekonomické modely fungovania
starej hudby. Situácia v Európe je pomerne
neprehadná. Mnohí európski študenti prichádzajú do USA, kde je pre nich scéna viac
otvorená, ponúka viac príležitostí. Nedávno
som hovoril s kolegy ou, ktorá pôsobí v Amsterdame, a povedala mi, že viac a lepšie
platenej práce má momentálne v Amerike.

Hudobné inštitúcie na jednej strane
produkujú kvalitných hráčov, no už Bruce
Haynes v knihe The End of Early Music upozorňoval na nebezpečenstvo uniformnosti...
Myslím si, že skutone ide o nebezpeenstvo.

pravdu. Zvláš úchvatný bol v Jarousského
podaní sprevádzaný recitatív a ária Dell‘alma
stanca – Sfere amiche, v ktorej sláiky dop a
kvarteto viol da gamba. Tmavý zvuk, „bzuanie“ gámb a 6/4 takt spolu s úzkoambitovými
krúžiacimi motívmi navodzujú pocit vesmíru,
v ktorom sa vznáša lú nádherne klenutej
melodickej linky, priom jej krásu a istotu
ešte podiarklo umenie Francúza. Prehodi
však o i len pár slov s hviezdnym kontratenoristom bolo nemožné. Darmo som obchádzal jeho asistentku so smutnými oami a na
jej radu písal maily do Paríža akejsi Virginie,
ktorá mi na ne nikdy neodpovedala. „Si príliš
plachý,“ povedal mi Miloš Valent. „Mal si si ho
odchyti v zákulisí cez skúšky alebo po koncerte. akal tu ako každý z nás.“

V Amerike je výhodou, že stará hudba je stále
pomerne novou záležitosou. Samozrejme,
mali sme scénu už dávnejšie, no teraz sa
stáva ovea viditenejšou, aj vaka programom ako na Juilliarde. Osobne si myslím,
že v amerických súboroch existuje ovea viac
exibilnosti a priestoru pre experimentovanie
a menej pre interpretané dogmy, o považujem za vemi osviežujúce.

Aké výzvy priniesla práca na Niobé?
„Jednou z výziev je situácia typická pre všetky
opery 17. storoia. Orchester musí v krátkych
ritorneloch okamžite zareagova, urobi dojem a potom relatívne dlhú dobu aká na alšiu príležitos. Musí by preto okamžite jasné,
o akú emóciu – afekt sa jedná. Je vemi zaujímavé hra túto hudbu znova, naposledy sme
sa s dielom vemi intenzívne zaberali poas
nahrávania minulý rok. Tomu bol vyhradený
na dnešnú dobu neuveritene vekorysý asový priestor dvoch týžd ov. Väšina súborov
dnes realizuje nahrávky live.
(aj)

Baroková Európa
strhujúce diela – výnimoční účinkujúci – nezabudnuteľné zážitky

CONCERT POUR MAZARIN
CAZZATI – FRESCOBALDI – MONTEVERDI – ROSSI – UCCELLINI
Ensemble La Fenice, Jean Tubéry (FR)

SAMUEL CAPRICORNUS – ANTONIO BERTALI
Musica aeterna, Peter Zajíček (SK)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
20. výročie medzinárodného festivalu
starej hudby
Musica est Dei donum optimi
(Orlando di Lasso, 1576)

Bratislava 2. – 8. jún 2015

Júda Makabejský
Czech Ensemble Baroque, Roman Válek (CZ)

DVAJA BACHOVIA – JOHANN SEBASTIAN A JOHANN CHRISTOPH
Purcell Choir a Orfeo Orchestra, György Vashegyi (HU)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldbergovské variácie
Mahan Esfahani (USA/IR)
Viac informácií: www.earlymusic.eu
www.facebook.com/pages/Days-of-Early-Music-Bratislava-Dni-starej-hudby
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HUDBA NOVA
2. ročník festivalu novej hudby, 31. 1. DK Lúky, Bratislava
Pojem „nová hudba“ môže zahŕňať naozaj všeličo. Väčšinou však ide o rôzne alternatívy, v ktorých hrá významnú úlohu improvizácia, viac či menej idiomatická, s viac či
menej rozpoznateľným konceptom. Ak si organizátori jednodňového festivalu vytýčili
za cieľ vytvoriť „platformu pre vznik nových projektov a realizáciu mladých talentovaných hudobníkov“, zamerali sa podobným smerom ako festivaly NEXT alebo KRAA, no
s omnoho širším žánrovým záberom, a tým aj menej vyhranenou cieľovou skupinou.
Možno preto si HUDBA NOVA zatiaľ nedokázala vybudovať početnú a stabilnú divácku
základňu, akú majú spomenuté podujatia. Neznamená to však, že sa na 2. ročník neoplatilo ísť, hoci aj v nepríjemnom počasí a do „kulturáku“ na samom konci Petržalky.
Violonelista a výtvarník Roman Harvan zatia nepatrí medzi vemi frekventované postavy slovenskej experimentálnej scény, publikum ho však môže pozna vaka projektom
skladatea a klaviristu Vladimíra Šarišského
a tiež ako lena skupiny Bezmocná hstka.
Klasický violonelista s chuou improvizova
si k spolupráci pozval gitaristu s alternatívno-rockovým a folkovým pozadím Michala
Tölgyessyho a túto dvojicu napokon doplnil
huslista Ján Kružliak ml. Aj pri rôznorodých
východiskách a prístupoch k improvizácii si
trojica poahky našla spôsob vzájomnej komunikácie a hudba plynula viac-menej spontánne. Bol v nej aj pravidelný beat, rozoznatené harmonické štruktúry, tonalita (astejšie
molová) a tiež obasný príklon k svetu klasickej hudby a alším žánrom bez toho, aby
sa s ich klišé pohrávali príliš dlho. A k tomu
Harvanove zaujímavé, neraz vemi sugestívne
výtvarné práce...
Hlavná hviezda festivalu, Samo, brat dážoviek, sa tentokrát predstavil vo vekom
štýle, obklopený bizarným „komorným
zborom“, udivujúcim tak hlasovými prejavmi, ako aj štýlom obleenia, a párom

elektronických hudobníkov. Jeho „post-pesniky“, v ktorých sa sám sprevádza na gitare
(nechýbala medzi nimi ani štátna hymna),
boli vlenené do freneticky improvizovaného
kabaretu, kde sa popri oakávaných výstrednostiach všetkého druhu našiel priestor aj
pre Samove obvyklé satirické šahy s politickým i religióznym podtextom (v predreferendovej atmosfére pôsobiace ešte trocha
pikantnejšie ako zvyajne), no vždy v duchu
jeho vlastného hesla „robím to preto, lebo sa
ni nestane. A lebo ma to baví...“
Nasledujúce dva projekty boli inštrumentálno-elektronické a oba sa zaujímavým spôsobom dotýkali rovnakého fenoménu: sústavného prekraovania onej stále ažšie denovatenej hranice medzi akusticky a elektronicky generovaným zvukom (a nástrojmi,
ktoré sa pri tom používajú), medzi lovekom
a poítaom. V oboch prípadoch sa hudba
kontinuálne „prelievala“ medzi týmito pólmi
a pri zatvorených oiach sa poslucháovi postupne akékovek rozdiely mohli rozplynú.
Námestie Republiky združuje trojicu Fero
Király Michal Matejka Jozef Krupa,
hudobníkov, ktorí sú kompetentnými „akus-

Cluster Ensemble:
Glass v klube po druhýkrát
Spojenie mien Fera Királya, Ivana Šillera
a Philipa Glassa pomaly, ale isto prerástlo
do niekokoronej odysey Music in Similar
Motion i Music in Contrary Motion zazneli
po celom Slovensku v tých najrozlinejších
priestoroch, dómami v Košiciach a Bratislave
ponúc a klubmi, v ktorých sa bežne hráva
v zásade iná než „klasická“ hudba, koniac.
Istým spôsobom je to aj príznané, lebo
Glass akoby v našom prostredí nebol celkom
„doma“ ani tu, ani tam. A práve preto je dobré, že sa obom klaviristom darí prenika aj
na miesta, kde sa „event“ nezane skôr ako
o deviatej veer a na pódium dopadajú strieborné iaiky svetla odrazeného od povrchu
„diskogule“. Stále mám v živej pamäti, ako
Fero Király v NuSpirit Clube (ešte na jeho
starej adrese, niekoko sto metrov od nového
sídla) extaticky búši do pianína, aby prítom-
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F. Király

ným predviedol svoju víziu Glassových Etúd...
Po niekokoroných skúsenostiach mohol
by koncert v NuSpirit Clube 27. 1. (s vyššie
spomenutými dvoma skladbami) viac-menej
rutinnou záležitosou, milou spoloenskou
udalosou pre interpretov aj stabilný okruh
poslucháov. Nebolo to však celkom tak; Glas-

tickými“ hrámi pôsobiacimi aj na pôde
omnoho tradinejších žánrových okruhov,
no predsa sú pomerne aktívni na experimentálnej scéne. Ich set bol možno až prekvapivo
málo inštrumentálny (hoci napríklad Fero
Király do improvizácie zaradil aj elementy
vlastnej kompozície venovanej pädesiatinám
Daniela Mateja), viac demonštroval možnosti
rozšírenia arzenálu zvukových objektov pomocou elektroniky. Výsledkom takéhoto „hrania sa“ prebiehalo v podaní troch skvelých
inštrumentalistov, bola akási "inherentná
muzikalita".
Pod projektom s názvom Los Amargados,
sa skrýva dvojica na našej scéne dobre známych mien: Petr Vrba a George Cremaschi.
Trúbka, kontrabas, zvukové objekty, elektronika. Pohyb medzi statickými plochami
a energickejšími expresívnymi gestami.
A, samozrejme, pohyb od nástrojov k elektronike (a spä), výrazne determinujúci priebeh
improvizácie. V týchto súradniciach sa odohrával ich set, nápaditý, pokia ide o vynachádzanie a modelovanie zvukových situácií,
a vyvážený z hadiska formy skrátka taký,
aký možno oakáva od dobre zohratého dua,
v ktorom majú obaja aktéri presné a konkrétne predstavy, o chcú dosiahnu a tiež
výraznú osobnú identitu.
Záver patril formácii EEGO folk ’n’ bass
project, priom o charaktere hudby mnoho
prezrádza nielen názov, ale aj prítomnos hudobníkov, akými sú Michal Veselský i Juraj
Dufek. Musím sa estne prizna, že v pokroilej hodine som neodolal pokušeniu odís
a chyti noný spoj, hoci to nesúviselo s kvalitou produkcie poslednej formácie oneskorené zaiatky, meškania, „prestoje“ a neschopnos efektívne ustráži as totiž stále patria
k chronickým neduhom slovenských (nielen)
alternatívnych festivalov.

sova hudba pri svojej povrchovej monotónnosti skrýva potenciál prekvapení a neakanej
drámy. Nemožno ju len nacvii a mechanicky
odohra, vždy musí by vytvorená nanovo
požiadavka strojovej presnosti narážajúca na
limity (a zárove aj prednosti) „udského faktora“ vytvára zaujímavý drive. V okamihoch,
kedy udský faktor prevládne nad mechanickým imperatívom, sa ukazuje, aká citlivá je
táto „mechanická“ hudba na interpretané
nuansy. A práve v týchto okamihoch pôsobili
klaviristi najsympatickejšie. V drobných fázových posunoch i chvíkových odmlaniach
jedného alebo druhého z nich (vždy prekonaných s profesionálnym nadhadom) sa prejavovala krása jedinenosti práve vznikajúcej
hudby, hudby takmer bez dynamických, tempových i farebných zmien, no s akoby latentnou a vždy vzrušujúcou dramaturgiou, ktorá
prakticky vyluuje pohodlnú rutinu. Myslím
si, že to obaja klaviristi dobre vedia, a práve
preto možno oakáva, že ich glassovská odysea bude pokraova.
Text a foto: Robert KOLÁŘ
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FM syntéza
S nápismi AM a FM sa stretol asi každý pri
ladení rádiových prijímaov, ale nájdu sa aj
takí, ktorí sa s nimi poznajú bližšie z tvorivých
sessions, poas ktorých dolujú zvuky zo svojho
syntetizátora. FM syntéza (z angl. frequency
modulation) je jednou z viacerých druhov
elektronických syntéz zvuku, ktorej základom
je modulácia uritej frekvencie, presnejšie jav,
vznikajúci ke výstup jedného oscilátora (modulator) moduluje výšku tónu toho druhého
(carrier). Na analógovom syntetizátore môžeme napríklad použi LFO (low frequency oscilator) na modulovanie VCO (voltage controlled
oscilator), ím vznikne efekt vibrata. FM syntéza patrí k najpopulárnejším technikám zvukovej manipulácie jej cieom je generovanie
bohatých zvukových paliet prostredníctvom
algoritmov, ktoré si nevyžadujú komplikované výpoty. Techniky frekvennej modulácie
existovali už zaiatkom 20. storoia, no až
v 70. rokoch si získali pozornos aj ako prostriedok zvukovej syntézy. V tom ase sa ou
zaal zaobera skladate a vedecký pracovník
Stanfordovej univerzity John Chowning, ktorý
vyvinul a opísal dôležité techniky syntézy pri
použití frekvennej modulácie. Na základe
jeho výskumu spolonos Yamaha uviedla
na trh ich (neskôr vemi populárnu) DX sériu

Yamaha DX 7 (foto: archív)

FM syntetizátorov. Na vrchole tejto línie bol
model DX7, ktorý sa oskoro stal tým pravým
a jediným klávesovým nástrojom pre hudbu
80. rokov. Zanechal stopu v computer music
i v „synákovom“ pop-rocku, a získal tak titul
najpopulárnejšieho syntetizátora v histórii.
Hlavný rozdiel medzi „tradiným“ modulátorom a modulátorom na DX syntetizátore je, že
všetky jeho frekvencie sú tónmi na klávesnici
(teda majú jasne denovanú výšku) a oscilátory sú v tvare sínusoidy.
asom sa ukázalo, že FM syntéza je vhodná
na vytváranie širokého spektra zvukov, aj

ke nie je taká exibilná ako iné typy syntéz. Na druhej strane je jednoduchá, ahko
pochopitená a umož uje udom otoením
niekokých gombíkov získa veké možnosti
variácie zvuku. V dnešnej dobe už nemusíme
hada „vintage“ DX7, aby sme do rúk dostali
kvalitný FM syntetizátor – môžeme jednoducho siahnu po virtuálnom nástroji, akým je
napríklad FM8 od Native Instruments, ktorý
ponúka ešte viac možností, ako sa kreatívne
vyblázni bez toho, aby sme boli nútení nostalgicky krochka za „vintage“ mašinou.
Filip HOŠKO

29. marec 2015
NITRA
Piaristický kostol
sv. Ladislava
15:30

TRNAVA

Katedrála
sv. Jána Krstiteľa
19:00

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
SLOVENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ADOREMUS
SPEVY KVETNEJ NEDELE A VEĽKÉHO TÝŽDŇA
Predpredaj vstupeniek
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a Petra Rolika možno prija len s výhradami,
keže okrem kostýmov s okolím akoby nekomunikovali. Ovea viac zaujal tanec koníka
s postavikou komorníka, sršiaci vkusným
Po pomerne rozpačitej podobe Kálmánovej operety Grófka Marica pripravilo Štátne dihumorom.
vadlo Košice v spolupráci s Bábkovým divadlom v Košiciach inscenáciu opery Gioachina
Nároný part Angeliny (Popolušky), ktorý
Rossiniho Popoluška. Netradičné stvárnenie má podobu dvojdejstvového operného lepoRossini skomponoval pre svoju budúcu manrela s bábkami a bábkohercami.
želku, slávnu sopranistku Isabellu Colbranovú, stvárnila Gabriela Hübnerová (bábkovou
Režisér zaplnil malé i veké javisko vtipnými
Jedným z iniciátorov koprodukcie oboch
dvojníkou jej bola Marianna Bódyová). Mezkúzlami (podávanie zrkadiel, stolovanie,
divadiel i danej scénickej podoby diela bol
zosopranistka disponujúca nosným, ohybkoiar tvorený z dáždnikov, odbíjanie hodín,
popredný bábkový režisér Pavel Uher, slovenným, farebne svetlejším materiálom najmä
búrka at.). Na scénu vniesol humor, priským divákom známy aj z inscenácií operv záverenej árii s náronými koloratúrami
om však dbal na osobitos každej postavy
ných a baletných diel v bratislavskom Štátbezchybne zvládla každý tón a zárove vystai na vzah dvoch svetov mágie – rozprávnom bábkovom divadle (Benešove Cisárove
vala pôsobivý dramatický oblúk. Princ Ramiro
kových bábok a živých spevákov, v závere
nové šaty, Prokoevov Peter a vlk, Stravinskév naštudovaní tenoristu Antona Baculíka (hrá
opery splývajúcich v pohybe, speve, umení.
ho Vták Ohnivák a Petruška, Bartókov Drevený
Juraj Fotul) vyznel presvedivo s plne nasadeNie nadarmo sme v programovom bulletine
princ). Aj tentoraz jeho režijné spracovanie
ným tónom, hoci mierne ostrým a dramaticnašli slovníek pre tých, ktorí sú „Prvý raz
smerovalo k „iluzionistickému predstaveniu
ky exponovaným. Menej príležitostí k spevu
v opere?“.
so všetkými arami a kúzlami“, k „malému
dostal Michal Onufer ako
arodejník Alidoro. inoherný
text posúvajúci dej predpokladal herca pohybovo a dikciou
tvárnejšieho, než bol Miroslav Kolbašský. Popoluškine
sestry Clorindu a Tisbe stvárnili vokálne i pohybovo výnimoná sopranistka Michaela
Várady (hrá Eva Cibulová
Ryšáková) a mezzosopranistka Lenka ermáková (bábka
Eriky Molnárovej). V kontexte koncepcie predstavenia zvládli svoje úlohy so
šarmom, vhodnou mierou
nadsádzky a komédie. Najvýraznejšou postavou inscenácie je Don Magnico v podaní
barytonistu Mariána Lukáa
a bábkoherca Petra C. Orgována. Obaja vo svojich kreáciách rozohrali kaskádu humoru a Luká v spevnom podaní
G. Hübnerová a M. Bódyová (foto: J. Marčinský)
podal intonane pevný,
melodicky príažlivý, v ozdobách a frázach spoahlivý výkon. Jeho súhra
Operu hudobne naštudoval Igor Dohovi.
divadlu v divadle vekom, k bábkam medzi
s orchestrom i s barytonistom Marekom
Pri tvorbe koncepcie, stavajúcej na súhre
živými hercami“ (P. Uher).
Gurba om v role komorníka Dandiniho (hrá
bábkového a hudobného sveta, prijal možDivák od prvej chvíle vníma fantazijný, rozAndrej Sisák) patrila k najlepším momentom
nos zakomponovania hudby z alších
právkový svet. Za tónov predohry sa zvrchu
predstavenia.
Rossiniho opier (Viliam Tell a Barbier zo Sev uzavretej búdke spúša arodejník Alidoro.
villy). Netreba proti tomu namieta, ve sám
Operno-bábková Popoluška sa stretla s nadšePre prítomných divákov (spevákov) otvára
Rossini kedysi vyhlásil, že kto poul niekným prijatím a spontánnou odozvou. Chceme
tajomnú škatuu s bábkami a malým javistorú z jeho opier, pozná aj ostatné. Vložky
veri, že z množstva aplaudujúcich detí raz
kom, každému z nich rozdá party a vzápätí
vyrastú nadšenci tohto hudobno-divadelného
z pohadu dramaturgickej línie dramaticky
odpáli oh ostroj kúziel. Tu zaína pôsobi svet
druhu. Dnes by však divákom aj úinkujúcim
opodstatnene navodili hudobnú scénu (napr.
bábok. Všetky majú svojho animátora – herca
urite prospela informácia o spodnej vekovej
búrka). Orchester znel pod taktovkou skúses hovoreným slovom (do sloveniny prepísahranici adresátov (5 – 6 rokov).
ného divadelníka v rýchlom tempe, farebne,
né recitatívy). Sú v takmer životnej vekosti,
Lýdia URBANČÍKOVÁ
dynamicky kontrastne. Lyricky podfarboval
obdarené mechanizmom, umož ujúcim
citové momenty, snažil sa o maximálnu
rýchle presuny a pohyb. Ich výtvarná podoba
súhru s nároným koloratúrami a oritúraje nositeom komického i vážneho výrazu.
Gioachino Rossini: Popoluška
mi speváckych partov, najmä závereného
Zárove má každá bábka „dvojníka“ – speváHudobné naštudovanie: Igor Dohovi
zboru a septeta. Dirigentovým rovnocenným
ka, ktorý po taliansky spieva pôvodný operný
Zbormajster: Lukáš Kozubík
Pohybová spolupráca: Andrii Sukhanov
partnerom bol zbormajster Lukáš Kozubík:
part. Spojenie animovanej hovorenej asti
Scéna, kostýmy, lmové dokrútky:
naštudovanie zborových vstupov bolo bez
s vokálnou a inštrumentálnou, realizované
Irena Mareková
kazov, rytmicky, ale aj herecky adekvátne
v krátkom asovom posune, sa podiealo na
Preklad, úprava libreta, scenár, réžia: Pavel Uher
Premiéra v Štátnom divadle Košice 23. 1.
zvládnuté. Baletnú vložku v koncepcii Andrivekom kúzle predstavenia, jeho zrozumiteiho Sukhanova a podaní Boglárky Kovalskej
nosti bez tlmoníka.

Operno-bábková Popoluška
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Komorný, ale výpovedný Kabaret
Kabaret má vo svete muzikálov výnimočné postavenie. Aj pre najtvrdších odporcov tohto
druhu divadla je totiž dôkazom, že muzikály neponúkajú len pofidérnu zábavu a triviálne
ponaučenie. Dielo autorov Joea Masteroffa, Johna Kandera a Freda Ebba naopak otvorene
a bez príkras vypovedá o najtemnejšom období dejín 20. storočia.
Príbeh sa odohráva koncom dvadsiatych
rokov v Berlíne, nad ktorým už visí tie nacistickej totality. Nesmrtené hity ako Cabaret,
Don‘t Tell Mama i Money Money (piese bola
pôvodne zložená až pre lmovú verziu z roku
1972) nie sú iba hudobným spestrením deja.
Obsahujú aj závažnú ideovú hodnotu. Preto
prešovské Divadlo Jonáša Záborského v tematicky ladenej sezóne „Nezabúdame“, ktorá odkazuje na neslávne výroie novodobých dejín,
uviedlo práve Kabaret. Nie je to totiž muzikál

Kabaret (foto: R. Miko)

oddychový, ale až kruto reálny.
Režisér Michal Náhlík nenaštudoval inscenáciu na Vekej scéne DJZ, kde divadlo
zvykne uvádza muzikály, ale umiestnil ho
na komorné javisko Historickej budovy. Menší priestor príbeh aj výpove viac zintímnil
a scivilnil. Náhlík sa zárove neutápal v režijne preexponovaných okázalých gestách.

Inscenácia je podaná v triezvom tóne – ak,
logicky, nepoítame hudobné výstupy v Kit
Kat Klube, ktoré si tento kontrapunkt priamo vyžadujú. Ako najväšie obmedzenie sa
však javia radikálne škrty predlohy. V ich
dôsledku sledujeme z javiska akýsi rýchlosled
príbehu, ktorému je vlastný až lmový strih.
Práve preto mnohé inoherné situácie nie sú
naplno vypovedané a herci nedostávajú vždy
priestor na prezentovanie väšej dialektiky
postáv. Najviac je to badatené pri Cliffovi,
ktorý je v prirodzenom
tlmoení Mateja Lacka
len naivným chlapcom,
strateným vo vekom
svete.
Stanislava Kašperová
ako Sally Bowles prináša na javisko skutonú
nespútanos až živelnos. Ak v inoherných
výstupoch u nej niekedy
nevynikne vyhrotenejšia
emócia, tak piesne pretlmoí vaka významovému frázovaniu a emonému zaujatiu absolútne
suverénne (Kabaret, Možno teraz). Bohužia,
dvojica starých zaúbencov Fräulein Schneider
a Herr Schultz, ktorí tvoria príbehový kontrast
k mladým a niím neviazaným milencom, naráža na príliš chladné a statické herectvo Eleny
Kušnierovej. Ak po speváckej stránke vytvára
jednu z najsilnejších kreácií inscenácie, inoherné party len vonkajškovo ilustruje, v dô-

sledku oho nevyznejú vnútorná tragédia
a rozpornos postavy. Inscenácii vládne najmä
Peter Krivý ako Kabaretiér s pohotovým impulzívnym hereckým aj speváckym prejavom
s prvkami klaunstva i tragikomického tónu.
Ak Náhlík vytvoril istý javiskový tvar (hoci
mierne zápasí s urením inoherného žánru),
scénograa Anity Szökeovej pôsobí neitatene. Ocitáme sa totiž v akejsi zväšenine dobovej detskej izby. Scéna síce divadelne funguje
a režisér naplno využil jej potenciál: drevený
koník slúži ako vyvýšené javisko, vláik ako
dopravný prostriedok i gau. ažko však
háda, o má spoloné s Kabaretom. V závere
príslušník NSDAP Ernst Ludwig hádže Kabaretiérovi kufor a ten z izby odchádza do dymu.
Je teda on tým židovským dieaom, o nám
zanechalo tento príbeh? Ak áno, je to línia len
ažko itatená.
Uvedenie Kabaretu je vždy udalosou. Ten prešovský je solídnou inscenáciou. K dokonalému
pretlmoeniu inohernej aj muzikálovej stránky jej síce mnoho chýba (popri spomenutom
napríklad aj výraznejšia a významotvornejšia
choreograa, než akú vytvoril Daniel Straka),
ale obrovským plusom v kontexte slovenského
muzikálového divadla je živá hracia skrinka
na scéne. V nej totiž hrá poetný živý orchester
(dômyselným nápadom je jeho kostýmovanie
do uniforiem príslušníkov SS). O pozitívach
tohto zriedkavo prítomného aspektu v dnešnej
muzikálovej praxi, ktorá si zvykla na half-playbeck, sa ani netreba zmie ova.
Karol MIŠOVIC

Joe Masteroff - John Kander - Fred Ebb: Kabaret
Dirigent: Július Selan
Scéna: Anita Szökeová
Kostýmy: Lenka Kadleíková
Pohybová spolupráca: Daniel Straka
Réžia: Michal Náhlík
Premiéry v Historickej budove DJZ Prešov,
16. a 17. 1.

glosa

Odsúdený na úspech?
Kvalitného umenia pre najmladšieho diváka je na Slovensku menej než málo. Bratislavu nevynímajúc. A keďže záujem predbieha ponuku (kto neverí, nech navštívi detské
predstavenie akéhokoľvek divadelného druhu), tých pár kusov v ponuke sa rýchlo opozerá. Každý nový prírastok je teda a priori odsúdený na úspech.
Inak to zrejme nebude ani s baletným titulom Oskara Nedbala Z rozprávky do rozprávky, ktorý sa do repertoáru SND vracia
po dvanástich rokoch od ostatnej inscenácie.
A to aj napriek tomu, že réžia a choreograa
Jozefa Dolinského st. je nekoniktne stereotypná, že jednotvárny taneno-výrazový
slovník sa rýchlo vyerpá, že dlhším mizanscénam (za všetky spome me zápas Krajíra
Ihliku s pekelnými mocnosami) chýba gradácia a aj celok obas stráca temporytmus.
Ešteže je o o oprie oko. Malé parádnice
urite ocenia krásne šatôky dievatiek

z prológu i belostnú róbu Víly Rozprávky,
nezbedníci sa zasmejú na ertoch so svietiacimi rožkami, možno sa aj naakajú zubatej
kostry (kostýmy Simona Vachálková) a rodiov oveje odor zašlých ias, ke detiky
nosili biele podkolienky a vane poúvali
rozprávky starej mamy (legenda slovenského baletu Gusta Herényiová).
Priznám sa, že baletné predstavenia
navštevujem len sporadicky. Zväša ma na
ne dovedie muzikologický záujem, prípadne
prichádzam v pozícii sprevádzajúceho rodia, ktorý považuje budovanie všeobecného

kultúrneho rozhadu za povinnú (demi
našastie vane akceptovanú) súas výchovy. Skrz poznanú vzorku som sa však dopracovala k neradostnému pocitu, že hudobné
naštudovanie patrí v baletných inscenáciách
k podce ovaným umeleckým zložkám.
V druhopremiérové popoludnie (7. 2.) sa mi
nechcelo veri, že poúvam rovnaký orchester, aký hráva so šéfom Opery Friedrichom
Haiderom. Pod vedením Dušana Štefánka
unavoval poetnými „kanármi“ v dychovej
sekcii aj rutinne nezainteresovanými sláikmi, bezkontrastné forte pochovalo väšinu
kontrastov Nedbalovej arovne inštrumentovanej partitúry.
Možno mi oponova, že vypredaná sála historickej budovy SND tlieskala bez prejavov
odporu. Avšak spolieha sa na vyššie predikovaný apriorný úspech detských predstavení
znamená kráa cestou ahšieho odporu.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
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akcentom. Hlas
vzácne charakterotvorný, o je kvalita, na ktorú sa dnes
17. 3. 1915, Láb – 11. 8. 2004, Bratislava
pri hodnotení akosi
zabúda.
Mária Kišonová-Hubová bola výraznou indbal sa po svojej desaronej vekej ére hoterpretanou osobnosou. Popri kvalitách
toval na odchod z Bratislavy a v jeho sólismateriálu k tomu prispievali jej inteligencia
tickom súbore sa popri skalickom rodákovi
(a nielen tá hudobná) i široká dynamická
Jankovi Blahovi viac i menej uplat oval už
škála. Neudo, že sa uplatnila v neobyajne
poltucet slovenských sólistov, Egemových
vekom rozpätí úloh, od klasicizmu až po
odchovancov z Hudobnej a dramatickej
modernu. Jej repertoár tvorili Mozart, sloakadémie. Neboli to skromné zaiatky tavanská klasika (Smetana, Dvo ák, ajkovskij)
lentovanej adeptky: Kišonová hne po svoaj lyrické partie talianskeho a francúzskeho
jej prvej sezóne zaujala na horizonte post
romantizmu (kokokrát som z dnes už neejednej z hviezd omladeného telesa. Zotrvala
xistujúcej galérie historickej budovy tlieskal
na om vlastne až do samého záveru umejej Margaréte i Micaele!). Azda celkom na
leckej kariéry v prvej polovici sedemdesiavrchole stoja tri úlohy hudobne i charaktetych rokov, ako špikový soprán so širokým
rovo diametrálne odlišné: prvá slovenská
repertoárovým uplatnením. Najprv lyrický,
Mélisanda, utomíra zo Svätopluka ako nes mimoriadnou pohyblivosou (Donizettiho
prekonaný a zrejme aj neprekonatený in„dcéra pluku“, Verdiho Gilda, Thomasova
terpretaný model, a Mussetta – jednoducho
Phillina), no postupne, ako hlas naberal na
legenda pre tých, o ju autenticky zažili.
objeme a farebnej škále, uplatnila sa v odSlovenská opera mala veké dámy. Aj také,
bore lyrického, lyricko-mladodramatického
ktoré sa dostali na svetový Olymp opernéa mladodramatického sopránu, až napokon
ho spevu. Pravda, už v inej dobe a za iných
záverenú dekádu innosti dokumentujú
okolností. Lucia, Edita, Gabika. V našom
Giulietta z Hoffmannových poviedok, Alžbeta
domácom Panteóne máme však tiež vekú
z Tannhäusera i Dona Carlosa, Tosca. Jej
trojicu: Helena, Margita, Mimina. To nie je
soprán bol nosný, farebný, schopný bohatéfamiliárne pomenovanie – v tomto zmysle je
ho tie ovania. V základnej polohe medovo
to znenie pojmu.
sladký, pohládzajúci, vo vysokej tesitúre
Jaroslav BLAHO
jasavý, neskôr s ostrejším dramatickým

Veľká dáma slovenskej opery

Mária Kišonová-Hubová

(foto: archív SND)

Zástoj Márie Kišonovej-Hubovej v dejinách
slovenskej opery si pri príležitosti storonice
zaslúži viac než apoteotický portrétik, v ktorom sa do vzletných viet zaodeje niekoko dát
a divadelných rol. Je tu príležitos nájs umelkyni zodpovedajúce miesto v galérii našej
opernej interpretácie.
„Služobne“ patrí k najmladším lenom
zakladateskej generácie slovenských operných sólistov. Ke sa jej meno zaínalo
objavova na divadelnom plagáte, Karel Ne-

Jozef Kresánek poslucháom hovoril: „lovek
musí ma kompas vo svojej duši...“ Náš vzácny
kolega, muzikológ Igor Vajda, ku ktorému
mal pán profesor takmer otcovský vzah (Igor
istý as u Kresánkovcov býval), nasmeroval
svoj udský kompas nielen k hudobnej vede,
ale aj k duchovnej službe: po desiatich rokoch
tajného teologického a lozockého štúdia ho
Msgr. Peter Dubovský 22. 11. 1984 v Handlovej-Novej Lehote tajne vysvätil za k aza.
Igora Vajdu si pripomíname pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin. „Potulný
šílenec“, ako sa – inšpirovaný Janákovým
mužským zborom – zvykol podpisova na
pohadnice z turistických ciest po Tatrách,
zažil rôzne premeny socializmu: od väznenia
otca cez „dubekovskú jar“ až po „nežnú revolúciu“, ktorá ho oslobodila od tajomstva skrývaného k azstva (o jeho vysvätení nemohla
vedie ani milovaná matka, ktorú doopatroval
v petržalskom byte).
Po absolvovaní gymnázia v Banskej Bystrici
(1953) študoval hudobnú vedu na FiFUK (1959),
pritom si zdokonaoval hru na klavíri u Silvie
Macudziskej. Po skonení FiFUK uil teoretické predmety na Konzervatóriu v Košiciach
(1959–1961), neskôr bol dramaturgom mladej
Spevohry Divadla J. G. Tajovského v Banskej
Bystrici (1962–1963) a redaktorom Slovenskej
hudby (1963–1971). Jeho zásluhou som sa
v decembri 1968 stala prvou redaktorkou Hudobného života. Igor totiž pozorne sledoval (aj)
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S kompasom v duši

Igor Vajda
16. 3. 1935, Banská Bystrica – 12. 12.
operné recenzie z regionálnej tlae, kde som
po skonení FiFUK pôsobila ako krajská metodika pre hudbu a spev. Vyzval ma, aby som
do Slovenskej hudby napísala zamyslenie
o ilúziách i dezilúziách mladého absolventa
hudobnej vedy a na moje recenzie upozornil
Mariána Juríka a Petra Faltina, ktorí v tom
ase zakladali dvojtýždenník Hudobný život.
Igor bol lovekom priamej rei, citlivého
a vnímavého muzikantského srdca – a takým zostal do konca života. Dlhé roky ahal
pluh na mnohých brázdach. V rokoch 1968
až 1990 bol odborným pracovníkom Oddelenia teórie a súasnej hudby SAV (dnes Ústav
hudobnej vedy SAV), kde ho po novembri
1989 zvolili za šéfa. V rokoch 1969 až 1982
pôsobil aj ako výkonný redaktor zborníka
Musicologica slovaca. Spolupracoval s eskoslovenským rozhlasom, pre Slovenskú
televíziu pripravil dokumentárny cyklus 50
rokov SND (1970). Zanechal stovky operných
kritík, ktoré sú podnes dokumentmi režijnej,
vokálnej a scénograckej kultúry našich
operných scén.
Pritom roku 1971 tajne vstúpil do Spolonosti
Ježišovej. Po novembri 1989 pôsobil krátko

ako kaplán v Radvani, o bola pre
slobodomyseného
Igora veká skúška
2001, Trnava
disciplíny. Roku 1991
sa stal odborným
asistentom v Aloisiane Trnavskej univerzity,
postupne získal tituly doc. ThLic. Mgr. PhD.
Krátko pôsobil ako redaktor náboženského
vysielania Slovenskej televízie (1992–1993)
a od roku 1994 bol v Trnave (kde napokon
žil a pôsobil v jezuitskej reholi) redaktorom
a potom zodpovedným redaktorom štvrroníka Viera a život (1995–2001). Zárove viedol
duchovné cvienia pre k azov a laikov, pracoval s vysokoškolskou mládežou v Bratislave
a Trnave. Jeho srdce toto tempo napokon
nevydržalo. Nemohli sme uveri, že Igor padol ako podatý strom.
Pre hudobnú vedu zanechal bohatý odkaz:
roku 1964 vydal v našich pomeroch ojedinelú
knižnú monograu Sergej Prokoev, s Jozefom Kresánkom je spoluautorom druhého,
doplneného vydania knihy Národný umelec
Eugen Sucho (1978). Jeho celoživotnou prácou
je monograa Slovenská opera (1988).
Pri spomienke na tohto vzácneho loveka sa
vynára myšlienka z Platónovej Obrany Sokratovej, ktorú Igor Vajda rád citoval: „... už je as,
aby sme išli, ja na smr, vy do života. Kto z nás
ide v ústrety lepšiemu osudu, vie iba Boh!“
Terézia URSÍNYOVÁ
3 | 2015
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Neznesiteľná ľahkosť
Mahlerovej Štvrtej
V poslednej sezóne, ktorú Mariss Jansons strávi ako šéfdirigent prestížneho Royal Concertgebouw Orchestra (RCO), kým ho na jeseň nahradí Daniele Gatti, sa spečaťuje to, čo
o jeho pôsobení neprestajne konštatuje odborná kritika: že je majstrom rovnováhy zvuku
a zvukovej textúry.
Napokon, práve poas viac než desaroného
pôsobenia Marissa Jansonsa v ele orchestra
zvíazil RCO v ankete asopisu Gramophone
ako najlepší orchester na svete (2008, v tesnom
závese s Berlínskymi a Viedenskými lharmonikmi). Nech už to znamená okovek, pravdou
ostáva, že amsterdamský orchester je ansámblom s jasne odlíšitenou identitou zvuku, pre
ktorý sú charakteristické prívlastky ako zamatový, jasný, vyrovnaný a transparentný. Stredajší koncert (18. 2.) v beznádejne vypredanom
viedenskom Musikvereine to potvrdil.
Amsterdamský orchester spája s osobnosami
Gustava Mahlera a Richarda Straussa hlboký
vzah, ktorý ansámblu takpovediac vpísal do
genofondu Willem Mengelberg poas svojho
polstoroného pôsobenia v jeho ele. Existuje
tu bohatá interpretaná tradícia a dokonalé
oboznámenie sa s hudbou oboch autorov. Napokon, svoju Štvrtú symfóniu v Amsterdame
s orchestrom premiéroval sám Mahler (1904).
ažiskom koncertu však prekvapivo nebola

oakávaná Mahlerova Štvrtá, ale Straussova
orchestrálna suita Der Bürger als Edelmann
op. 60. Dokonale naleštený zvuk ansámblu
rešpektoval dynamické pomery s priam matematickou presnosou. Jansons v partitúre,
ktorá je v zmysle nástrojového obsadenia
symfonická, ale o do potu hráov skôr komorná, zdôraz oval práve druhú menovanú
polohu. Ani v najexponovanejších pasážach,
ktoré zvádzajú k symfonickému zvuku, nepopustil uzdu ani o pia. Zvukové hladiny
sa pridžali hraniného fortissima a zovreli
skladbu do pevného kompaktného celku,
prevzdušneného najjemnejšími pianissimami. Vrcholom tohto transparentného iskrenia
bola siedma as, Auftritt des Cléonte, Straussova adaptácia asti pôvodného hudobného
spracovania Molièrovej klasiky z pera Jeana-Baptista Lullyho. Jansons v nej s orchestrom
doslova vk zol do zvuku, ktorý hraniil s pouenou interpretáciou: každá fráza dokonale
klenutá, neuveritene transparentný kontra-

KODAŇ

Vrahyne či obete?
Dánom môžeme ich Kráľovskú operu závidieť. V pyšne sa týčiacom dome nad oceánom
vládne odvážna dramaturgia rozkročená od baroka k dnešku, kladúca však dôraz najmä
na nemecký repertoár. Samozrejmosťou je tu starostlivosť o divadelnú stránku operných
inscenácií, ktoré režírujú poprední európski režiséri. K tomu vlastný súbor dobrých sólistov, schopných obsadiť i náročné party, a vynikajúci zbor. To všetko platí aj o dvoch ostatných premiérach – Bergovej Lulu a Šostakovičovej Lady Macbeth mcenského okresu.
Autorom nedokonená Lulu sa neuvádza ani
v pôvodnej, ani v Cerhovej verzii, ale v novom
spracovaní Eberharda Klokeho s celkom novým znením tretieho dejstva. Poda môjho
dojmu pristúpil Kloke k originálu pietnejšie a jeho kompozícia je s Bergovou citlivo
scelená. Koprodukcia s opernými domami
v Osle a Drážanoch mala pôvodnú premiéru
v Kodani v roku 2010 a obnovenú premiéru
20. 11. 2014 (navštívená repríza 16. 1.).
Drážanský interný režisér nórskej národnosti Stefan Herheim operu inscenuje ako
grotesku a umiest uje ju do cirkusového prostredia s fantastickými, surreálnymi prvkami
a brechtovským scudzením realistickej ilúzie
(veký púta LULU, ktorý v závere exploduje,
scény divadla v divadle a podobne). Napriek
úspechu tejto koncepcie u kritiky mi pripadalo, že nie je vo svojej realizácii vemi funkná.
Je však pravda, že od premiéry prešlo niekoko rokov, takže mizanscéna celkom nezod-

Lady Macbeth mcenského okresu (foto: archív)

povedá tej pôvodnej, ktorá navyše poítala
s komornejším priestorom starej kodanskej
opernej budovy.
Lulu sa na poiatku objavuje odetá v trikote evokujúcom nahú biblickú Evu, aby sa

punkt, nedostižná štýlová istota. A pod tým
všetkým ako spoloný menovate nostalgia –
neklamné gesto neskorého romantizmu.
Žiadna postmoderna, žiadne hrubé strihy,
dokonalo hladký prechod. Iba v tomto kontexte potom Straussova dekonštrukcia v poslednej asti (Das Diner) nepôsobila príliš opatrne
a sterilne.
Podobný prístup sa uplatnil aj v Mahlerovi.
Neobyajne hladké spoje striedali zvukovo
skôr rezervované strihy, podliehajúce akémusi vynútenému z dynamického maxima, za
ktoré Jansons akoby nechcel zájs. Výrazová
(pre)kultivovanos priviedla Mahlera až na
pokraj romantizujúceho výrazu, v jednotlivostiach však zostal RCO nedostižným do
najmenších detailov: mimoriadne pôsobivého vibrata lesného rohu v prvej asti, neomylných nástupov Es klarinetu a pôsobivého
zamatového zvuku. Spomínanú ahkos
možno pripísa Jansonsovmu obrovskému
nadhadu, ktorý sa zúroil v typicky mahlerovskom postavení viacerých hudieb cez
seba; všetko bolo jasne itatené a odlíšitené,
práve tak, ako dirigentovo gesto. Druhú polovicu symfónie však postihla celkom zbytoná rozvlános a záverenej asti nepridalo
rozštiepené frázovanie sopranistky Dorothey
Röschmannovej. Samozrejme, je to vec osobného vkusu. Tomu môjmu viac konvenuje
ironickejší Mahler, drsnejší a odvážnejší,
výsmešnejší a obludnejší.
Alexander PLATZNER

premenila na hviezdu salónov (vždy v inom
kostýme) a skonila ako neviestka v rukách
Jacka Rozparovaa. Napriek excelentnému
výkonu orchestra pod vedením Michaela
Bodera a vynikajúcej Gisely Stilleovej v titulnej úlohe však javisková energia akosi neprekroila rampu (vzahuje sa predovšetkým
k ostatným sólistom) a v priebehu veera sa
stále viac vytrácala.
Lady Macbeth mcenského okresu je novou
inscenáciou Petra
Konwitschného (koprodukcia s Theater
Augsburg, premiéra
2. 11. 2014, navštívená
repríza 17. 1.). Dianie
umiestnil do akéhosi
bitúnku i pitevne,
vykachlikovanej od
podlahy po strop, hrá
sa v súasných kostýmoch. Sólisti sa s nasadením a bez falošného
markírovania púšajú
až na dre , hudobne
i herecky (expresívne
erotické scény). Predovšetkým Anne Margrethe Dahl ako staršia,
no stále ešte žiaduca Katarína fascinuje
schopnosou predostrie paletu výrazov od
nekonenej nudy cez znovu nadobudnutú
energiu a chu do života (pomáha prierazný
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pevný soprán). I za cenu vraždy, ku ktorej ju
doženú okolnosti. iní ju však vedome, je to
jej vzbura proti systému – kachlikovému
väzeniu okupovanému vulgárnymi a nevkusnými obyvatemi: Borisom v bizarnom ervenom obleku (dramatický Aleksander Teliga),
Zinovijom (menej výrazný, ale vyrovnaný
výkon Gerta Henninga-Jensena; v inscenácii
som nezastihol v role hosujúceho udovíta
Ludhu), ale aj nemenej hrubým, hoci pre u
príažlivým Sergejom (plnokrvný Johnny
van Hal). Portrét robotníkov na statku, to
je Konwitschného ostinátna sociálna téma
(zamestnanci v sivých oblekoch sú mladšími

bratmi proletariátu cárskeho Ruska). No popri jemu vlastnom realizme prenikajú do
inscenácie i symbolické, i priam psychoanalytické prvky: deti hrajúce malých dvojníkov
Kataríny a Sergeja, ktorí sa po vzore dospelých zabávajú scénou trávenia. Na chvíu
sa objaví i krehký moment, ke dievatko
s Katarínou vypúšajú žltý balónik ako svoje
túžby do neba, i ke sa búchaním na stenu
snažia z tohto sveta uniknú.
Symbolicky sa premie a i samotná scéna,
ktorú po vražde Borisa akýsi zriadenec natiera
naierno, aby po prestávke divák našiel len
celkom iernu výpravu. Katarína sa dokonca

PRAHA

Mladícky elegán s diablom v duši
Z množstva spracovaní faustovsko-mefistovskej témy sa v hudobnom divadle ujali
najmä tri. Ani dramatická legenda Hectora Berlioza (1846), ani talianska inšpirácia
Goethem od Arriga Boita (1868, prepracovanie 1875) však nedosiahli populárnosť
Gounodovej verzie (1859). Pražské Národné divadlo na scéne Štátnej opery si vybralo
druhú z nich. Šťastná voľba.

Š. Kocán (foto: archív ND)

Mestofele z pera invenného a v talianskom
historickom kontexte novátorského skladatea (zárove kongeniálneho libretistického
partnera Giuseppe Verdiho) naiera do oboch
dielov veršovanej literárnej predlohy. Svojím spôsobom ju poníma komplexnejšie,
ale zárove fragmentárnejšie. To kvantum
látky, ktoré Goetheho text ponúka, sa do
mantinelov jedného operného veera jednoducho nevojde. Arrigo Boito, na rozdiel od
Gounoda, popri reexii druhej asti predlohy
rozvíja tiež prológ v nebi a otvára oba sabaty,
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nemecký i starogrécky. Predovšetkým však
partitúra zaujme melodicko-rytmickou autentickosou i vytvorením vekého a nápaditého priestoru pre zbory a dve dominantné
mužské postavy. Napriek všeobecnej dramaturgickej preferencii Gounoda považujem
talianskeho Mestofela za jeho rovnocenný
pendant.
O vizuálnu zložku sa postaral ostravský
režisér Ivan Krejí. So svojimi tímovými
spolupracovníkmi Milanom Davidom (scéna) a Martou Rozkopfovou (kostýmy) sa po

vydáva v iernom (aká to zmena, oproti jej
krikavo žltým šatám). Makabrózny tanec
opilca s mtvolou Zinovija vedie k odhaleniu
vraždy a udalosti majú rýchly spád – smr je
na konci len symbolicky naznaená odchodom do podzemia javiska.
Mimoriadny zážitok korunoval posilnený
orchester s dirigentom Alexandrom Vedernikovom. Zaujala rados z hry, šavnatý
zvuk, dobrá práca s pulzujúcou dynamikou.
Inscenácia sa medzi prácami Petra Konwitschného nepochybne zaradí na významné
miesto.
Rudo LEŠKA

ostravskom debute s Annou Bolenou opä
predstavil ako inoherec hrajúci opernými
kartami. Výtvarný pôdorys síce vychádzal
z estetických princípov videných už v Donizettim, no aj tentoraz poslúžil dynamike a variabilnosti meniacich sa obrazov.
Krejí nerozptyoval pozornos podružnými
ilustranými pomôckami (pokia ich aj
naznail, vedel vas pribrzdi), veril v silu
vokálno-výrazovej výpovede a v pokoru voi
hudbe. Jeho sabaty sa nevyžívajú v orgiách,
sú striedmejšie, scénograa umne narába
s to ou a rozohráva väšinu deja v striebristo lemovanom ovále s exibilným svietením. Od tradinosti má však Krejího výklad
aleko. Má svojské licencie, presadzuje ich
dôsledne (morbídny väzenský obraz) a zavši
ich triumfujúcim „dirigentom“ Mestofelom.
Pražania si pozvali za dirigentský pult Marca Guidariniho, ktorý svoj vzah k partitúre
premietol do koncepcie so silným dramatickým ahom, ale aj rozpracovanými detailmi
a presne vystihnutou rytmickou pulzáciou.
Popri angažovane hrajúcom orchestri odviedol obrovský kus práce zbor (pripravený
Martinom Buchtom a Adolfom Melicharom), ktorý spolu s detským zborom Pueri
gaudentes (zbormajsterka Zdena Souková)
bol tretím a rovnocenným protagonistom
naštudovania.
V titulnej postave elegána s diablom v duši
sa zaskvel slovenský basista Štefan Kocán.
Do obrovského partu vložil farebnú krásu
i technickú kvalitu svetovými javiskami
prevereného jadrného a ušachtilého basu.
Sekundoval mu rumunský tenorista Daniel
Magdal, Faust s dramaticky objemnou a kovovou vysokou polohou. Christina Vasileva
v prole Margaréty mierne predávkovala
veristickú expresívnos, o síce jej áriu vygradovalo, no aj obralo o plastickejšie nuansy.
Eve Urbanovej part Heleny príliš nesedel a jej
hlas už pôsobil opotrebovane.
Pavel UNGER

Arrigo Boito: Mestofele
Dirigent: Marco Guidarini
Scéna: Milan David
Kostýmy: Marta Rozkopfová
Réžia: Ivan Krejí
Premiéra v Štátnej opere Praha 22. 1.
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MNÍCHOV

Lucia z Detroitu a jej slovenskí muži
Donizettiho v chvate skomponovaná Lucia di Lammermoor s tak trochu problematickou
vnútornou dramaturgiou bola v Bavorskej štátnej opere vždy trhákom. Kasovým, hudobným i speváckym. Edita Gruberová v titulnej postave sa za ostatných dvadsať rokov stala
doslova mníchovskou atrakciou, na ktorú sa pred začatím predpredaja muselo pred pokladňami neraz i kempovať.
Teraz, ke sa už slovenská primadona venuje
zatrpknutým tudorovským kráovnám a ich
pohnutým osudom, vstúpila do jej šapají „domáca“ Diana Damrau, ktorá si priaze mníchovského publika vyspievala už niekokokrát
(naposledy v postavách všetkých štyroch
múz v rámci jednej inscenácie Offenbachových Hoffmannových poviedok). V najnovšej
produkcii úspešne zavšila ašpirantúru na
tradíciu, ktorú by sme pokojne mohli nazva
Editiným dedistvom.
Napriek tomu však zrejme väšina publika
beznádejne vypredanej premiérovej šnúry
mníchovskej Lucie stúpala po vekolepých
schodoch pod propylajami operného domu
roka zamestnaná otázkou, ktorá smerovala
k dirigentovi Kirillovi Petrenkovi: Zvládne to
tak ako v prípade Ženy bez tiea? Dramatika
antihudby Zimmermannových Vojakov je jedna vec, ale trafí aj nerv Donizettiho belcanta?
Petrenko pristúpil k partitúre podobne ako
v prípade Vojakov. Zodpovedne a kriticky.
Zrevidovaný a nezoškrtaný autograf, vydaný
Gabrielle Dottom a Rogerom Parkerom, po al
s akríbiou, rozhodnosou i spontánnou muzikalitou. Nevšedné „taktovetie“, hustota hudobného materiálu, komornos, avšak aj obasná
vonos a krehkos vsadili dielu netradinú
dramatickos a nezvyajné akcenty. Najmä
nasadenie Donizettim pôvodne zamýšanej,
no v opernej praxi takmer výlune autou
nahradzovanej sklenenej harmoniky sa v árii
šialenstva Il dolce suono stalo dychberúcim hudobným i speváckym vrcholom predstavenia.
Krehkos a do istej miery nevypoítatenos
hudobného prednesu krehkého inštrumentu
(Sascha Reckert) konotovali s dramatickým
nábojom Damrauovej sopránu. Sklamaní
zostali urite priaznivci príznanej „italianity“.
Trojštvrové pasáže neboli pod Petrenkovou
egidou odahujúcim „hm-ta-ta“, lež predzvesou príšerného dance macabre Luciinho
šialenstva, do ktorého ju dohnali „jej“ muži,
správajúci sa k nej ako k dobytku v kortešake
o testosterónom nabité politické hry.
Vypointovaná drobnokresba gúr v orchestrisku našla svoj odraz i v premyslenej a inteligentnej réžii jednotlivých postáv. Tridsašesroná varšavská rodáka Barbara Wysocka situovala sujet do prostredia západoamerických
pädesiatych a šesdesiatych rokov. Jednotná
scéna v podobe ruiny detroitskej taniarne
v koloniálnom štýle (Barbara Hanicka) bola
ako vystrihnutá zo známej fotoknihy Romaina
Meffreya The Ruins of Detroit. Sála s prevrhnutými stolikami, opadávajúcou omietkou,
gratmi s nápisom „Ashton“, znieným lus-

trom a povybíjanými oknami i dverami sa
rozpadávala postupne s Luciiným rastúcim
zúfalstvom a úpadkom „chlapských“ mravov.
Cadillac, ktorý spiatokou vparkoval Edgardo
do sály a permanetne prítomný cigaretový
dym ostali jedinými inscenanými klišé.
Po prestávke sa prepadol už i strop a cez jeho
diery bolo vidie natiahnuté drôty s kdami
holubov. Vtáci v manéži vraj zvestujú ne-

D. Damrau (foto: W. Hösl)

šastie. Tí na drôte v Hitchcockovom lme sú
predzvesou hrôzy. Blížiaca sa búrka v hudbe
partitúry bola popri psychologickom realizme
vo vedení postáv odprírodnenou metaforou,
vyjadrenou bleskami fotoaparátov žurnalistov,
akajúcich pred tlaovkou na Luciinho brata,
ktorý má oznámi jej zásnuby so slabošským
Bucklawom (mladistvý Emanuele D’Aguanno). Perfektne pripravený, spevácky a inoherne vynikajúco disponovaný zbor v naštudovaní Stellaria Fagoneho kreoval dav politického
cirkusu, ktorý vzdialene pripomínal ošia
prezidentskej kampane J. F. Kennedyho.
Ani v zakrvavenej nonej košeli, ani s rozcuchanými vlasmi. Virtuózny vokálny duet so
sklenenou harmonikou v árii šialenstva nastúpi Lucia v priliehavých itrovaných šatách
(kostýmy Julia Kornacka) a s upraveným
prísnym úesom. Revolverom drží v šachu celú
spolonos. Chytajúc sa za ucho, poujúc vzdia-

lený „sladký zvuk“, vstupuje do sebazniujúcej
agónie. Sprvu neisto, takmer v piane rozvíja
Damrau svoj skôr dramatický a plnokrvný soprán s absolútne istými a znelými okrajovými
polohami. Umným nasadením hereckej a speváckej techniky premyslene, a pritom akoby
svojvone, stup uje tragickos scény. Stojac pri
mikrofóne, nasvietená spotom, je stelesnením
jagavých, no tragických hollywoodskych dív.
Dynamiku nevyhrocuje tak ako Edita Gruberová, fragilitu prenecháva v piane sklenenej
harmonike. V jej mrazivej kreácii nie je ni ponechané na náhodu. Mimika, gesto i virtuozita
línie hlasu sú minucióznym kalkulom, ktorý
sa nemôže minú úinku. Scénu šialenstva mimochodom sprístupnila Bavorská štátna opera
na internetovom videoportáli youtube. Koncert
oboch fascinujúcich nástrojov – Damrauovej
sopránu a sklenej harmoniky – sa rozhodne
oplatí vypou.
Bez akejkovek nadsádzky i falošného patriotizmu môžeme skonštatova, že Lucia v Mníchove ostáva aj
napriek absencii Edity Gruberovej
naalej v slovenských rukách. Pavol
Bršlík so stále lyrickým hlasom charakteristického sfarbenia s jemným
vibratom si pripísal na konto alší
úspešný debut v belcantovom odbore.
Ako štylizovaný James Dean s nedbanlivo upravenou onou a v koženej ležérnej bunde stvárnil búrliváckeho Edgarda. O drámu a alší vrchol
po árii šialenstva sa zaslúžil precíteným závereným íslom, v ktorom
hral vaka pomalej Petrenkovej
taktovke a expresívne žiarivému
výrazu vabank. V náronej poslednej
vete, vyžadujúcej už beztak dlhý dych
a tlmený tón, sa nalomila nielen jeho
vôa ži, ale i hlas, ktorý sa v záverenom takte takmer zošmykol z tónu.
V kontexte inscenácie, tragiky scény
i hudobnej drámy v orchestrisku
vyznelo toto zakolísanie ako nutný
dôsledok vypätej situácie, ktorá môže
interpretovu precítenú a koncentrovanú kreáciu len podiarknu. Také sú skutone veké momenty operného umenia.
Dalibor Jenis ako arogantný Lord Ashton zaujal zasa svojím tvárnym a elegantne vedeným
barytónom v inoherne náronej postave naplnenej do poslednej noty. Obaja protagonisti
ukázali, že „operný Hollywood“ je aj naalej
žiadaným a v konenom dôsledku i nesmierne dôležitým a úspešným exportným šlágrom
Slovenska, ktorý si zaslúži osobitnú pozornos
a vážnos.
Robert BAYER

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor
Dirigent: Kirill Petrenko
Scéna: Barbara Hanicka
Kostýmy: Julia Kornacka
Réžia: Barbara Wysocka
Premiéra v Bavorskej štátnej opere 26. 1., navštívená repríza 11. 2.
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DRÁŽĎANY

Mondénna melanchólia, neskrotná váše
a tematizovaná smr, to je „Patetická“ – posledné ajkovského dielo, do ktorého vložil
celú svoju dušu. Thielemannova interpretácia
akoby vyvierala z prudkého úbostného citu
a zrkadlila sa v tutti i sólach dychov, opanovala výraz i zamatovú farbu sláikov. Bô
Je dobrým zvykom, že pred Semperovou operou na Divadelnom námestí v Drážďanoch
z orchestra doslova vytekal a jeho prúd sa nevejú na stožiaroch reklamné vlajky upozorňujúce na aktuálne premiéry či festivaly.
zastavil ani po záverenom Adagio lamentoso.
Od konca minulého roku sa ich obsahová náplň nemení, okoloidúcich vyzývajú: „Otvorte
oči, otvorte srdcia, otvorte dvere“. V januári k nim Christian Thielemann, šéfdirigent
Obrovský opus, úžasná intenzita hudobného
Staatskapelle Dresden, pridal štvrtú výzvu: „Otvorte uši“.
výrazu, famózna interpretácia, obsahovo
hlboká komunikácia sdc, duší a uší. Aký to
konca – to všetko patrilo k vekému ruskému
protipól k difúznej spoloenskej situácii...
V nemeckej tlai sa Christian Thielemann
symfonikovi i k majstrovskému stvárneniu
V de 70. výroia niivého bombardovania
ujal slova k problému, ktorý už dlhé týždne
jeho posolstva.
Drážan, ako spomienku na barokové mesto
zamestnáva mesto, ba celý svet sa sústreŠostakoviovi predchádzal na koncerte iný
a jeho slávnu operu, ktoré padli popolom,
dil na Drážany. V ich centre sa odohrávali
ruský velikán – Piotr Iji ajkovskij a jeho
ponúkla Staatskapelle Dresden alší koncert
tisícové demonštrácie organizované spolKlavírny koncert . 1 b mol. Sotva si je možné
vymykajúci sa jej každopádne vysokému
kom Pegida, odmietajúcim dialóg s tlaou
predstavi, že Nikolaj Grigorievi Rubinštejn
štandardu (13. 2.). Kým od roku 1951 zaznievali
i politikmi. V de , ke bol dohodnutý tento
oznail toto dielo za nešikovné až nehratené
v interpretácii Staatskapelle v tento de kažpríspevok pre Hudobný život, sa na námestí
a navrhol ajkovskému, aby ho bu zahodil,
dorone omše za zosnulých (Mozart, Verdi,
pred Frauenkirche a na Divadelnom námesalebo prepracoval. Bez toho, aby skladate
Dvo ák, Brahms, Berlioz, Britten), prvý hosutí pred operou (tam na projeknom plátne,
júci dirigent orcheskeže priestor pred Frauenkirche nestail)
tra Myung-Whun
uskutonilo podujatie vyzývajúce k tolerancii
Chung tentoraz
a znášanlivosti. Asi 25 000 udí elilo štyri
siahol po Rossiniho
hodiny v zime, vetre a daždi demagogickým,
oratoriálnom diele
agresívnym, rasisticky orientovaným demonStabat mater. Rossištráciám. Kým tieto uviedol do života kontroniho neskoré dielo
verzný provokatér, obianska slávnos (26. 1.)
hovorí o smútku
bola myšlienkou riaditea univerzitnej kliniky
matky za synom, ale
mesta. Za jeho ideu sa postavila celá plejáda
i o úteche a nádeji.
dobrovoných usporiadateov, vedcov a umelOperný skladate ani
cov rôznych národností, ktorí varovali, aby
v sakrálnom opuse
sa cieom všeobecných pocitov strachu a nenezaprel tradíciu
spokojnosti opä nestalo nejaké vierovyznabelcanta i svoju
nie. Na toto, ako i na problém chýbajúceho
príznanú melodiku,
dialógu reagoval dirigent Thielemann svojou
rytmus a inštruvýzvou k všetkým zúastneným táborom.
mentáciu. Chung
Aj návštevníci koncertov žili v ostatných
Vlajky pred Semperovou operou (foto: J. Schindler)
sa zameral najmä
týžd och dusnou atmosférou mesta. A iste
na vrúcnos hudobnejednému z nich napadlo, že múzy vážnej
zmenil jedinú notu, stal sa jedným z najných myšlienok a na dramatický spád diela.
hudby vo vypätých spoloenských a politicOrchester, Zbor Semperovej opery a štyria
slávnejších medzi klavírnymi koncertmi.
kých situáciách nikdy nemlali. Nemlal ani
poprední operní sólisti (sopranistka Barbara
Ak niekto obdivuje nahrávky s Horowitzom i
Dmitrij Šostakovi. Ale jeho najsilnejšie výpoFrittoli, mezosopranistka Rinat Shaham,
Marthou Argerichovou, k pianistickým esám
vede sa dostali na svetlo sveta až vtedy, ke
tenorista Yosep Kang a basista René Pape)
patrí nepochybne aj Arcadi Volodos, ktorý
sa dobou Stalinovho temna sám prehrýzol.
bol sólistom drážanského koncertu. Prstová
Jeho 10. symfónia z roku 1953, premiérovaná
nenechali od prvého nasadenia nikoho na
technika nepoznajúca žiadne hranice, obrovpo smrti Stalina, bola na jednej strane prijatá
pochybách, že sa tu vyvíja nieo grandiózne.
ská sila a istota v oktávach a v neposlednom
s nadšením, ale stala sa i terom odmietnutia,
Brilantné sóla, zamatový zvuk kultivovaného
rade jeho elektrizujúca osobnos poskytli dielu
na ktorom sa smeli podiea aj udia z ulice.
profesionálneho zboru (perfektné a cappella
nekonené dynamické nuansy: vo výraze
Ke táto symfónia zaznie po vyše šesdesiaúseky v pianissime, nádherná a cappella as
nehu, ohe , ale i vznešenos a vekolepos.
tich rokoch od premiéry v takej interpretácii,
s basovým sólom!), brilantný orchester, to
akej sa jej dostalo na koncerte Staatskapelle
všetko vytváralo napínavý spád diela ústiaci
Šostakovi (Husový koncert . 1 a mol) a ajDresden s dirigentom Danielem Gattim (spodo nálneho srdcervúceho žalostivého výkrikovskij (Symfónia . 6 h mol „Patetická“) boli na
ku. Takýmto „Amen“ uzavrel skladate svoju
lu tri koncerty, 9., 10. a 11. 1.), zanechá dojem
programe aj alších troch koncertov StaatskaStabat mater.
rozsiahlej a hlbokej reexie celého politicképelle Dresden, ktoré dirigoval Christian ThielePremiéra v Paríži v roku 1842 bola Rossiniho
ho systému jedincom Šostakoviom. Nie je to
mann (6., 7. a 8. 2.). Opä slávne diela ruských
triumfom. Po aktuálnom uvedení v Drážamonument, ale stále prítomný krehký smúskladateov, opä zážitok par excellence. Sólista
noch sa sálou rozahla manifestaná minúta
tok, narážajúci na agresiu i bezmocnos. Iba
Nikolaj Znaider sa zhostil majstrovského
nehybného, hlbokého ticha. A potom sa do
druhá as, Scherzo, je tancom diabla – porhusového koncertu tak, akoby sám trpel Šostanonej tmy ozvali zvony všetkých drážantrétom Stalina.
koviovou depresiou, v ktorej skladate v roku
ských chrámov. Tie pripomínali moment
Gattimu sa podarilo z partitúry doslova vy1948 komponoval toto dielo „do šuplíka“. Znaizaiatku bombardovania mesta 13. februára
žmýka jej vekolepos a zo Staatskapelle
derov diferencovaný tón a výraz, široké farebné
1945. Z opery vychádzajúci návštevníci konDresden maximálne interpretané kvality
spektrum jeho nástroja a markantné dynamiccertu opä zm kli, tak ako stovky alších
svetového top orchestra. Neustále presakujúce
ké zlomy zasiahli poslucháa ako obžaloba i
mierumilovných udí v centre mesta.
žalujúce iniciály D-Es–C-H, nádherné dychy
výpove bezradnosti. Jednoliatos sólistu, diriAgata SCHINDLER
a sláiky i koniec symfónie bez skutoného
genta a orchestra bola priam neskutoná.

Otvorte uši – vyzýva dirigent
Christian Thielemann
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Štýlová interpretácia
a programovanie
swingovej hudby

P. Zelenay (foto: I. Teluch)

Inštruktívno-metodická
publikácia Pavla Zelenaya

Pred dvoma rokmi sa objavila rozsahom útla publikácia Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby autora Pavla Zelenaya,
ktorá „insiderov“ fascinuje už názvom. Hutný text obsahuje množstvo
informácií, ktoré budú pedagógovia,
študenti i hudobníci z praxe ťažko
hľadať v iných zdrojoch.
Pripravil Igor WASSERBERGER
Hlavným cieom publikácie, svojím zameraním v ponuke odbornej literatúry ojedinelej,
je poskytnú vedomosti potrebné k programovaniu populárnej hudby swingového typu.
K tomu je, samozrejme, nevyhnutné pozna
zákonitosti interpretácie hudby, ktorú chceme
programova; to nap ajú úvodné kapitoly
Noty osminových hodnôt v swingovej hudbe,
Synkopa, Osminy zviazané s nasledujúcou
notou, Vypísané a skryté pomlky i Tvorba –
nasadenie tónu na dychových nástrojoch.
Keže je zameranie knihy pomerne neobvyklé
a vyžaduje podrobnejšie informácie, obrátili
sme sa na autora.

Hudba éry swingu stále žije; aj na Slovensku sa ňou zaoberá niekoľko formácií
s verným obecenstvom. Nedávno sa dokonca
etabloval módny trend elektroswing, ktorý
programovo spája swingovú a elektronickú
tanečnú hudbu. Samozrejme, ide o menšinové žánre; ako mainstream v populárnej
hudbe patrí swingová éra minulosti. Čo ťa
inšpirovalo k napísaniu publikácie?

Interpretácia swingovej hudby vyžaduje
hlavne od aranžérov a interpretov znalos jej
zákonitostí interpretácie notového zápisu.
Tieto zákonitosti som v odbornej (ani v inej)
literatúre nenašiel nikde systematicky spracované. Poznatky sa v minulosti odovzdávali
medzi hudobníkmi pri hre v kapele. V rámci
poetných školení som ako lektor uil vedú-

Swing a počítače?
Aký je tvoj názor na hudbu realizovanú
prostredníctvom výpočtovej techniky?

Vidím viaceré možnosti jej využitia. Osobne
považujem za skutone „poítaovú hudbu“
len tú, ktorá má svoj osobitý a jedinený spôsob vyjadrovania a využíva vlastnú vygenerovanú zvukovú paletu:
napríklad as tvorby
Jeana-Michela Jarreho.
Hudba simulujúca zvuky hudobných nástrojov
môže využíva nielen
vlastné generované zvuky, ale aj „nasamplované“ akustické nástroje.
alším príkladom je
kombinácia „živej“ nahrávky s možnosami,
ktoré ponúka výpotová
technika, i už vytvoGlenn Miller Orchestra (foto: archív)
rením samostatného
zvukového zápisu v zvukovom zázname, alebo úpravou (stvárnením,
cich súborov (alebo aj celé orchestre) tomuto
korekciou) celkového zvukového zápisu alebo
umeniu „frázovania“. Pri likvidácii mojich
jeho asti. Práve táto alternatíva je v súaspísomností sa mi do rúk dostali poznámky
nosti najpoužívanejšia. Na tomto mieste poz týchto školení, a ke som zistil, že ni považujem za potrebné zdôrazni, že poítaová
dobné u nás nie je dostupné, rozhodol som
simulácia nikdy nemôže nahradi výkon
sa spracova z nich aspo as. Ide najmä
živej kapely. Jej umné využitie však môže
o zákonitosti prehodnocovania rytmickej
poskytnú autorovi i aranžérovi pomerne
hodnoty nôt.
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verný obraz o výsledku jeho práce a myslím
si, že v mimoriadnych prípadoch je to ospravedlnitené.

Interpretáciou populárnej hudby swingového typu sa zaoberá niekoľko publikácií,
napríklad Developmental Techniques for the
School Dance Band Musician niekdajšieho pedagóga Berklee College Georgea Wiskirchena, ale spojenie statí o štýlovej interpretácii
s počítačovým programovaním je unikátne.
Nie je tomu tak aj preto, že využitie programovania býva doménou iných typov hudby?

U viacerých odborníkov i profesionálov
vyvolala kniha pozitívne ohlasy...
O možnostiach využitia mojej štúdie som
si nerobil nijaké ilúzie. Bolo mi jasné, že
hudobníkom, ktorí nemajú predbežné skúsenosti s programovaním hudby, pravdepodobne nepovie ni. Takýchto potenciálnych
záujemcov je u nás skutone málo a aj tí

v hudbe poskytujú poítae. Absenciu niektorého z lenov kapely mohol nahradi hlasom
z poítaa, priom tieto hlasy nemal uložené
v audio verzii, ale ich programoval. Viackrát
sme diskutovali o programovaní swingovej
hudby, a preto som ho ako loveka, ktorý je
poda m a v tejto oblasti najskúsenejší, požiadal o názor. Štúdiu prevzala rma OPUS/
FORZA MUSIC do svojej bratislavskej predajne
aj internetového obchodu.

V názve publikácie sa objavuje „swingová
hudba“, v prvej kapitole „tanečná hudba“
a v závere exaktné označenie „tanečná hudba
ovplyvnená swingom“. „Tanečná hudba“ je
dnes termín so zavádzajúco odlišným obsahom – nemali by sme skôr túto hudbu uvádzať ako „populárnu“?

Swing a poítae – to samozrejme musí znie
ako anachronizmus. Ale o tom, že možnosti
poítaov sú v súasnosti neuveritene široké,
sa presviedame na každom kroku, a preto
som aj ja – i ke „ex post“ – využil jeho možnosti na pomerne presné vyjadrenie zákonitostí úprav rytmických hodnôt nôt poda
požiadaviek swingového štýlu.

Máš pravdu, pojem „tanená hudba“ nezodpovedá súasnej terminológii, ktorú u nás
zaviedla skupina muzikológov, no termíny
„populárna hudba“ i „moderná populárna
hudba“ som pre ich vnútorne ešte vemi
rozsiahlu diferencovanos nemohol použi.
Snažil som sa vymedzi okruh hudby, ktorú
spája spoloná funknos a možno ju oznai
ako „hudbu slúžiacu spoloenskému tancu“.
Túto deníciu „Tanzmusik“ som našiel v nemeckej odbornej literatúre, a tak som podahol spojeniu v hovorovom zmysle „tanené
orchestre hrajú tanenú hudbu“.

Myslíš si, že o túto problematiku bude
v súčasnej praxi záujem?
Pri rozhodovaní, i mám svoje poznatky
v tomto smere využi alebo zahodi, rozhodol môj prieskum, priom sa mi nepodarilo
zisti dostupnos literatúry zaoberajúcej sa
podobnou problematikou; aj tebe som vaný za pomoc v pátraní. V prvom rade išlo
o zachovanie poznatkov, ktorých využitie

Programovanie
V apríli 2013 sa mi dostala do ruky útla
knižka Pavla Zelenaya Štýlová interpretácia
a programovanie swingovej hudby. Keže
v tom ase som pôsobil ako profesor na
Katedre hudobnej kultúry PF UMB v Banskej
Bystrici, zoznámil som s ou aj mojich študentov v rámci kurzu Hudobné dielne a Hra
a programovanie na syntetizátore. To, o
prezentuje Pavol Zelenay, je pre dnešných
mladých muzikantov vekou neznámou.
Swingovú hudbu nehrajú, teda nevedia
ni ani o jej frázovaní. Okrem toho hudbu
prevažne ani nepíšu, ale zaznamenávajú
ju priamo do sekvencera. Autor vo svojej
publikácii vemi zrozumitene vysvetuje
špeciká notového zápisu a frázovania
swingu, porovnáva ju so zápisom klasickej
hudby, ím itatea vedie k uvedomelému
hraniu, k interpretácii notových záznamov tohto hudobného štýlu. Ukazuje aj
nesmiernu náronos programovania

v súasnosti vidím síce ako obmedzené, ale
využitené. Aj súasná moderná populárna
hudba využíva napríklad plechové sekcie
frázujúce asto poda princípov swingového
štýlu. Využitie vidím aj v tom, že po zániku
bigbandov hrái stratili možnos priameho odovzdávania skúseností o swingovom
frázovaní od svojich kolegov a pomocou
uvedených pravidiel si môže nezasvätený
záujemca poda notového zápisu naprogramova a vypou pomerne verné výsledné
znenie hudby.
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swingu, ak má znie autenticky. Pre m a,
ako hudobníka, ktorý na swingu vyrástol,
je však relevantné aj to, o Pavol Zelenay
hovorí akoby „medzi riadkami“: nijaké
programovanie, ani najdrahšie programy
i najlepší programátori nemôžu nahradi
živé hranie kapely. Napriek tomu je dôležité, aby potenciálni autori, aranžéri i interpreti nehrali túto hudbu len intuitívne, ale
aby to vedeli aj zdôvodni a zapísa.
Dúfam, že publikácia prispeje k renesancii nielen swingu, ale každého „živého“,
autentického hudobného prejavu. Návraty
k ranému swingu (u nás Juraj Bartoš a jeho
Hot Serenaders alebo mladíci v Slovak
Tango), ale aj k jeho zahraniným vrcholom (Michael Bublé) i fúziám s rockom
(Brian Setzer) ma v tomto smere nap ajú
optimizmom. A publikácia Pavla Zelenaya
je výborným sprievodcom na tejto ceste.
Belo FELIX

využívajú predovšetkým spôsob práce v reálnom ase, pri ktorom len sotva naprogramujú napríklad 8-hlasnú sekciu plechov
hrajúcich v klastroch. Preto som vydanie
publikácie nancoval sám a prostredníctvom
ISBN zabezpeil jej autorizáciu. Zatia som ju
poskytol len niektorým známym a cennými
boli pre m a ohlasy profesora Bela Felixa
i dvoch bandlídrov Gábora Kovala a Pavla
Hromadu. Koval bol dlhoroným lenom
Orchestra Bra a Hronca a neskôr vo vlastnom súbore hojne využíval možnosti, ktoré

Aké sú tvoje praktické skúsenosti s programovaním a nahrávaním hudby prostredníctvom výpočtovej techniky?
K elektrotechnike mám vzah od mladosti.
V 70. rokoch zasiahla výpotová technika aj
oblas hudby; m a ovplyvnila najmä štúdia
Roberta Mooga z roku 1967. Bol som vtedy
vedúcim Redakcie populárnej hudby v rozhlase a pocioval som potrebu porozumie
novej technike aj z profesionálnych, a ako
skladate aj z osobných dôvodov. Kúpil som
si syntezátor, následne alší hardvér a postupne celé nahrávacie vybavenie a uil som
sa s ním pracova. V bratislavskom rozhlase
bolo jedno z prvých elektroakustických štúdií
so šikovnými kolegami a tí mi umožnili oboznamova sa s novinkami a s prácou, ktorú
robili. Tam som v roku 1983 pod pseudonymom „skupina Kamene“ uskutonil aj prvú
nahrávku Beáty Dubasovej pre rozhlas – podklad piesne Paa Danišovia Oriešky lásky.
V tých asoch bolo módou doplni klasickú
hudbu bicími nástrojmi v štýle populárnej
hudby, a hodili sa na to napríklad Vivaldiho
Štyri roné obdobia. Istý zahraniný vydavate ma požiadal o „doplnenie“ dodanej
nahrávky Vivaldiho nielen bicími, ale aj alšími v mixáži potlaenými nástrojmi. Pri ich
programovaní som zistil, že pri štýlovej
interpretácii tohto diela hudobníci skracujú
noty až na 70 % ich písanej rytmickej hodnoty. Prostredníctvom výpotovej techniky som
vytvoril hudbu k viacerým krátkym lmom
režiséra Mateja Mináa. Vo svojom štúdiu
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som tiež pripravil množstvo podkladov slúžiacich na half-playbacky z nanných dôvodov, ke si objednávatelia nemohli dovoli
zaplati orchester a náklady spojené s nahrávaním v štúdiu.

Sleduješ, ako sa u nás využíva pri nahrávaní výpočtová technika?
Rád konštatujem progres a mieru využitia na
profesionálnej scéne. Otrasné boli nahrávky
valíkov bez úpravy BPM (beats per minute –
poet štvrových nôt za minútu) od zaiatku
do konca, ktoré nezohadnili, že vo valíku má v princípe každá doba inú hodnotu
BPM. To, samozrejme, neplatí bez výnimky.
Najrušivejšie vystupuje v programovaní do

Ako profesionálny hudobník v oblasti
tanenej hudby som už koncom 80. rokov
spozoroval snahu majiteov podnikov redukova poet hudobníkov v kapelách, hlavne
z nanných dôvodov. V snahe odoláva
tomuto trendu som nachádzal náhradné
riešenie v príslušnom softvéri poítaa.
Najjednoduchším sa mi zdalo nahradenie
kontrabasového hlasu, potom perkusií, sláikov... Problém nastal, ke som sa pokúsil
nahradi dychové nástroje v skladbách,
v originálnej bigbandovej podobe. Najskôr
som sa pokúšal presne naprogramova noty
z partitúry do poítaa, no sklamanie bolo

ka bigbandu, ak má výsledok
aspo trocha pripomína jeho
skutoný výkon.

Môžeš uviesť príklad?

popredia absencia tzv. humanizácie. udské
ucho vemi rýchlo rozpozná mieru strojovej
pravidelnosti v tempe, ktorú muzikanti nie
sú schopní vyprodukova. Poítaové programy pritom umož ujú nahrávky humanizova nielen v oblasti tempa, ale aj v iných
parametroch, o je práca nielen zd havá,
ale tiež nároná a vyžaduje si skúsenosti
i poznatky spôsobu hry na jednotlivých nástrojoch. Aranžér big bandu pri svojej práci
automaticky poíta s tým, že jednotliví hrái
jeho zápis obohatia osobným umeleckým
vkladom. Poíta to však neurobí, je to úloha
programátora. V tomto smere je paradoxne
najnáronejším naprogramovanie bubení-

Keže mám kapelu s dychovou sekciou, zaujal ma už názov Štýlová interpretácia a programovanie swingovej hudby. Po preítaní
prvých strán som konštatoval, že publikácia
môže by vemi nápomocná pri zohrávaní
orchestra. Veným problémom ostáva, ako
frázova notový zápis a ako vôbec pri aranžovaní zapísa noty, aby muzikanti „feelingovo“ spolu hrali. Kniha detailne popisuje
„dešifrovanie“ notového zápisu a orchester
môže podstatne rýchlejšie naštudova danú
skladbu. To znamená bez dlhých diskusií
tak, ako si to aranžér predstavuje. Zaujímavá je tiež analýza iastoného zrýchlenia
skladieb poas produkcie – tu sa ukazuje,
ako je komplikované exaktné popísanie spôsobu swingového hrania. Rozhoduje feeling

Bubeník nikdy nehrá osminy na
malom bubne (SD – snare drum)
so strojovou presnosou (tempo),
nikdy neudrie dva údery za sebou tou istou silou (dynamika)
ani na to isté miesto na blane
(farba). Poíta to robí s neprijatenou strojovou presnosou,
ale dobrý softvér umož uje
programátorovi zvoli mieru
nepresnosti, a pritom náhodne
variova striedanie takto sa meniacich vyššie
zmienených parametrov.

Aký softvér si vyžaduje programovanie
podľa tvojej publikácie?
Ni mimoriadne, musí umož ova programovanie nielen v reálnom ase, ale aj spôsobom
step by step. A ten umož ujú prakticky všetky –
od tých najstarších programov (Cubase, Notator, Logic a i.) po súasné (napr. Sibelius, hoci
ten je koncipovaný prednostne na písanie nôt).

Ako vnímaš novú módnu vlnu elektroswingu? Nájde v nej svoje uplatnenie tvoja
štúdia?

a množstvo posluchovej skúsenosti. Táto
publikácia ide s dobou a dáva praktický návod, ako programova, a to nielen dychovú
sekciu pomocou poítaa (sekvencera), ale
aj zvukov iných nástrojov. Každý zaínajúci
programátor sa natrápi, kým mu to zane
„swingovo hra“ – staí však preíta malú
knižôku a k žiaducemu výsledku sa dostane podstatne rýchlejšie. Celý život hrávam
v zahranií a mám množstvo literatúry
týkajúcej sa aranžovania. Môžem však
poveda, že doteraz som nenatral na tak
praktický a vecný návod na interpretovanie
a programovanie swingovej hudby ako v tejto publikácii. V oblasti hudobnej literatúry je
to osi ojedinelé.
Pavel HROMADA

veké: znelo to ako „verklík“. Našastie som
ostával v kontakte s mojím dlhoroným
kamarátom, autorom tejto knižky, skúseným bigbandovým aranžérom, s ktorým
sme asto riešili aj naše technické problémy
s poítami. Vysvetlil mi, kde robím chybu,
ako sa programuje v poítai, aby big band
skutone swingoval, aby „dychári“ frázovali
a podobne. Výsledok bol neuveritený! Ešte
viac som sa dozvedel po preštudovaní tejto
pounej knižky, ktorá je možno európskym
(i svetovým) unikátom a zrejme by si zaslúžila preklad do svetových jazykov.
Gábor KOVAL

Aj pre m a je to novinka, s ktorou som sa
snažil oboznámi. Elektroswing pracuje už
s hotovými nahrávkami z obdobia swingu
30. rokov minulého storoia, ktoré pretvára
a dotvára zvukmi pomocou techniky. Zo slovenskej produkcie bola do tohto štýlu pretvorená piese Jaj, Zuzka, Zuzika v podaní
Františka Krištofa Veselého (na YouTube ako
Zuzulienka v remixe Maa Corner). Poda
mojich doterajších poznatkov si myslím, že
by moja štúdia mohla by skromne užitoná
predovšetkým tak, že umož uje na asovej osi
identikova typické miesta swingových fráz,
na ktoré by bolo možno umiest ova sample
kopírovaných astí originálov alebo dotvorených zvukov. Tvorcovia elektroswingu koncipujú svoje diela zrejme intuitívne, a myslím
si, že s dobrým feelingom.

Pavol ZELENAY (1928) absolvoval popri SVŠT
štúdium hry na klarinete na Hudobnej škole v Bratislave, od konca 40. rokov bol lenom kapiel Tiger
Jazz Band, Luáci, Night Club, Kolektív, Orchester
Jána Siváka, Dixieland Siloša Pohanku a spoluzakladateom Vysokoškolského taneného orchestra.
Ako profesionálny hudobník, aranžér a skladate
pôsobil v Tatra kabarete/revue a v Orchestri Juraja
Berczellera (1958–1967). Bol vedúcim Redakcie
zábavnej (neskôr populárnej) hudby s. rozhlasu
v Bratislave, spolu s J. Sivákom inicioval vznik
Medzinárodného festivalu Bratislavská lýra.
Je autorom a dramaturgom projektu Antológia
slovenskej populárnej hudby (10 CD), cyklu relácií
Pesniky z pamätníka, popri kompozinej a aranžérskej innosti sa venoval aj publikovaniu (Ako
hra do tanca, Hudba – tanec – piese, Štýlová
interpretácia a programovanie swingovej hudby).
Je laureátom viacerých ocenení (Rad . Štúra
III. triedy, Cena SOZA, Krištáové krídlo, Cena
Akadémie populárnej hudby).
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Večerná univerzita pre jazzmanov
Od septembra 2013 prebiehajú v kultúrnom centre Kontakt na Ventúrskej ulici v Bratislave Večerné jazzové ateliéry, nový priestor pre ansámblovú hru a vzdelávanie. Podmanivosť univerzálneho „jazzového jazyka“ spočíva v spontánnej komunikácii a prístupnosti,
v sofistikovanej forme sa prejavuje ako umelecká výpoveď, ktorá vyžaduje improvizačné
danosti, kreativitu a tímového ducha. Najlepšou školou na získanie týchto zručností je
samotné pódium. Trend verejných jam sessions, pri ktorých neznámi hudobníci dostanú
možnosť vzájomnej interakcie, prenikol aj na slovenskú scénu, na ktorej badať nárast
podobných podujatí v bratislavských kluboch či kultúrnych priestoroch.
Na rozdiel od bežných jam sessions vyžadujúcich uritý stupe hudobnej vyspelosti, ako
aj praktickú skúsenos, Ateliéry poskytujú
hudobníkom usmernenie a okamžitú spätnú
väzbu od profesionálov. Pri tomto unikátnom
formáte workshopu majú úastníci príležitos
osobného kontaktu s domácimi i zahraninými hudobníkmi. V úlohe lektorov sa doteraz

E. Wyatt

chopili, o znamená hra jazz. Hudba totiž nie
je matematika ani súaž, nestaí ju študova,
ale treba ju vedie hra s ostatnými.“
Súprava bicích nástrojov i digitálny klavír
sú na workshopoch k dispozícii, ostatné
hudobné nástroje si úastníci nosia sami.
Trojhodinový ateliér prebieha formou voného hrania v ansámbli, asto so sprievod-

jeden z organizátorov, gitarista Boris ellár.
„Tí pod vedením tých najlepších slovenských
jazzmanov i zahraniných hostí posúvajú
svoje hudobné hranice a stávajú sa už pomaly
súasou našej jazzovej scény. Svoje umenie si
ansámblová skupina skúša pred verejnosou
pravidelne na záverených koncertoch, no
posunuli sme ju tiež na väšie pódium jazzového festivalu. Myslím si, že Ateliéry tak prinášajú budúcej generácii jazzmanov potrebné
skúsenosti a iastone uspokojujú dopyt po
jazzovom vzdelávaní, ktoré je na Slovensku
takmer nedostupné.“
Workshop prebieha formou výberu jazzového
štandardu alebo skladby, ktorú úastníci analyzujú a následne naskúšajú v ansámbli spolu
so svojimi „spolužiakmi“. Zásadnú myšlienku
ansámblovej hry vyslovil koncom minulého
roka na jednom z veerov chorvátsky spevák Daniel aija: „Úlohou hudobníka v jazze
je snaha, aby ten druhý znel o najlepšie.“
Na konci jednotlivých semestrov prebieha
záverený koncert, priom ten posledný (4. 2.)
prilákal množstvo záujemcov. „Ateliéry chcú
by priestorom, ktorý umožní každému zahra si, bez ohadu na to, i je profesionálny
jazzman, alebo len jazz objavuje,“ dodáva
Tomáš Šprlák z OZ Porta Artium, ktoré spolu
s portálom Jazz.sk Ateliéry zastrešuje. „Jazz
nemôže by elitárskou záležitosou. Rados
z kreativity musí by prístupná každému.“
Text: Tibor FELEDI
Fotografie: Rudolf BARANOVIČ

G. Jonáš pri výučbe

Medzinárodný
deň jazzu

Účastníci Ateliérov

predstavili Matúš Jakabic, Gabriel Jonáš, Radovan Tariška, Boris ellár, Juraj Griglák,
Milo Suchomel, Eugen Vizváry, Štefan Bartuš
i Michal Bugala, poas špeciálnych veerov
so zahraninými lektormi Ateliéry navštívili
Daniel aija, Briana Cowlishaw, Eric Wyatt
i lenovia zoskupení Chris Byars Quartet
a Michael Arenella Band. „Ateliéry majú veký
význam pre zaínajúcich hudobníkov,“ konštatuje klavirista Eugen Vizváry. „ Lektor musí
dokáza na prvé poutie posúdi ich úrove
a prispôsobi lekciu tak, aby bola pre všetkých
prínosná. Aby v priamom prenose videli a po-
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ným teoretickým výkladom lektora. Každý
z nich pristupuje k vyuovaniu odlišne,
ponúkajúc vlastné praktické skúsenosti
i pohad na jazz. Aj u špikových hudobníkov
asto bada znané rozdiely v myslení i chápaní jazzu, no ím väšie spektrum názorov
a odlišných prístupov lovek absorbuje, tým
bližšie sa dostáva k jeho podstate. Myslenie
zúastnených hudobníkov dokáže asto
ovplyvni už len osobný kontakt s lektorom.
„Za necelé dva roky, poas ktorých Ateliéry
realizujeme, sa nám podarilo vytvori silnú
komunitu mladých hudobníkov,“ konštatuje

Cena Esprit za najlepší slovenský jazzový album sa stala
súasou Medzinárodného d a jazzu,
ktorý pred štyrmi
rokmi stanovilo
UNESCO na 30. apríl. Patrónom ociálneho jazzového
sviatku zvidite ujúceho túto hudbu
sa stal Herbie Hancock a práve americký
skladate a klavirista bol aj prvým laureátom ocenenia v podobe skulptúry z dielne
výtvarníky Gordany Turukovej.
„Myšlienkou ocenenia z nášho pohadu
nie je hodnotenie, kategorizovanie, alebo vyvolávanie súaživosti,“ hovorí jeho
iniciátor Boris ellár z portálu Jazz.sk.
„Cieom je podpora jazzového diania a
motivácia k alšej produkcii hodnotných
albumov, ktoré obsahujú neviditený
jazzový Esprit.“ Cenu najlepšiemu jazzovému albumu roka 2014 udelí odborná
porota 30. 4. poas koncertu troch interpretov nominovaných albumov.
(mot)

3 | 2015
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Tlačenica na free jazz, ktorý nebol free
Josuke Jamašita je ikonou free jazzu, encyklopedicky ho možno zaradiť najbližšie po boku
Cecila Taylora, teda v tej podobe free jazzu, pri ktorej sa v hudbe abstrahuje od všetkého –
pravidelného rytmu, predvídateľnej harmónie aj reprodukovateľnej melódie. Dnes má
73 rokov a do histórie vošiel ako prvý posol free jazzu z Japonska.
Ke som sa dozvedel, že vaka Vevyslanectvu
Japonska na Slovensku bude hra vo Vekom
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v pyramíde (16. 2.), prevrátil som oi kto má tú
odvahu naplni takúto sálu na free jazz, hoci aj
s ikonou? Bolo natrieskané a mnohí sa dnu nedostali. Sná preto, že vstup bol voný? Neviem
a ani to nechcem analyzova. Josuke Jamašita
so svojimi kongeniálnymi spoluhrámi Akihitom Obamom a Akirom Horikošim v ten veer
jazzovým slovníkom vyrozprávali japonské
kultúrne dedistvo. Josuke zaal akýmsi funkboogie, ktoré však bolo symptomaticky sekané
i diskontinuitné. Na jednej strane znervózovalo svojou nedostatonou autenticitou, na
druhej vahovalo nekonvennosou a vyvolávalo
oakávania. Najfascinujúcejšie boli dve skladby
inšpirované tradinou japonskou kultúrou
jedna z prostredia divadla kabuki a druhá z divadla nó. Ke som zavrel oi, hudba ma uniesla
na inú planétu, na ktorej platí vemi odlišná
hudobná estetika. Pri rozmýšaní nad tým, ako
Michel Maffesoli upozor uje, že etikou postmoderny sa stáva estetika (dobré je to, o je krásne,
príjemné, uspokojujúce...), oblial ma závan
euforickej predstavy, ako by mohla napríklad
práve táto estetika nahradi silové a konfrontané etické systémy nášho západného sveta.

o sa mi na celom koncerte páilo najviac? Takmer všetko, o hral Akihito Obama na tradinej
japonskej aute šakuhai. Platí, že ím primitívnejší nástroj, tým väšia expresívna sila.
Šakuhai bez jazýka je „obyajnou rúrou“, a tak
je prinajmenšom natoko ohybným nástrojom
ako udský hlas. Jeho aro spoíva v glissandách, prefukoch, dvojhlasoch, meniacich sa farbách tónu a alších kúzlach. A rovnako takmer
všetko, o hral Akira Horikoši na bicích. Najmä
v duetách so šakuhai (alebo v triu) sa jeho
bubny a inely geniálne striedali a niekedy aj
simultánne hrali melódie, akcentovali, amplikovali, kontrastovali a zrkadlili tóny spoluhráov, inokedy zrazu vyrazili dopredu ako sólový
melodický aj rytmický nástroj...
o bolo na celom koncerte free? Epizodické
rubatové behy v diskante, ktorými Jamašita
akosi rituálne znakuje svoju interpretáciu,
a po druhom opakovaní už nevyhnutne vyvolávajú úsmev. A potom záverená skladba
prvej polovice koncertu, v ktorej dostal každý
hrá voný priestor na úplnú improvizáciu.
Všetci to náležite využili a v prípade hráa
na šakuhai a bubeníka to bolo aj vemi
zaujímavé poúvanie. Vyslovene ažko sa
mi poúvali dve skladby. Prvou bol doslova
gýový sladký Koiar s dvojzáprahom, ktorý

vraj majster skomponoval pre nikdy nenatoený lm (smutná irónia...). A tiež nále
Dvo ákovej Symfónie z Nového sveta, výsledok
dvojnásobnej estetickej transformácie, chaotická mozaika fragmentov, ktorých identita
a vzájomné vzahy pôsobili ako „vysypané
z vreca“. Ako estráda to však bolo skvelé, aj
ke zbytone dlhé.
Jamašita je dokonalý, virtuózny, odvážny
a zodpovedný. Zaslúžene patrí do encyklopédií
a oprávnene je na ho Japonsko hrdé. V integrácii japonskej tradinej hudobnej estetiky do
jazzu sa však nedostal ani do polcesty v porovnaní s tým japonským jazzom, ktorý vytvorila
Tošiko Akijoši. Ale aj tak stojí zato vychutnáva
extrémnu prácu s dynamikou, tempom, farbami a akcentmi, ktorá je kúom k japonskému charakteru hudby. A potom (po standing
ovation, ktoré naši udia úspešne odkukali
z televízie a dáva im to ten lacný falošný pocit,
že sú aktérmi veera) prišiel prídavok: Take the
A Train, najkonzervatívnejší kus veera. Publikum bolo odmenené za trpezlivos, ktorou sa
snažilo prija náronú výzvu. Bolo to ako gesto
zmierenia. Nádherné esteticky aj udsky.
Koncert mal okrem japonskej estetiky aj japonskú štábnu kultúru: oba sety zaínalo duo
„juniorov“ (majú svoje pódiové meno Lotus
Position), ktorí si po prvej skladbe s hlbokou
úctou dovolili zavola majstra Jamašitu.
Japonský ambasádor ho dokonca nazval
„japonským pokladom“. A my, neznalí japoniny, sme sa dozvedeli, že majstrovo meno sa
správne vyslovuje Jos’ke Jamaš’ta. alšia lekcia z rytmu. lovek sa uí celý život.
Gabriel BIANCHI

Podporte obnovu domu Albrechtovcov v Bratislave
na Kapitulskej ulici a pomôžte aj Vy zrevitalizovať
tradičné umelecké a vzdelávacie centrum.

Darujte, prosím, 2% (3%) z dane,
alebo prispejte finančne na rekonštrukciu domu.
Všetky potrebné tlačivá, termíny ako aj podrobné
informácie o prostriedkoch, ktoré ste venovali
v minulosti, nájdete na našej web stránke
www.albrechtforum.eu

foto ©Richard Benka-Rybár

mf_albrecht2%_210x148_0114.indd 1

ALBRECHT FORUM, o.z.
Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava
tel.: 02 5443 0998 alebo 0908 709 895

35

28.1.2014 11:11

RECENZIE

klasika

Mendelssohn
Lieder ohne Worte
J. Perianes
harmonia mundi 2014/
DIVYD
Piesne bez slov je názov najnovšieho CD
Španiela Javiera Perianesa. Neobsahuje
však len súbornú nahrávku 48 piesní
bez slov, ale aj výber 15 rovnomenných
skladbiiek, dve variácie, jedno prelúdium
a fúgu a Rondo capriccioso op. 14. Perianes možno nepatrí k „svetoznámym“ klaviristom, no vo svojich 37 rokoch už stihol
vyhra prestížne súaže, spolupracova
s Maazelom, Barenboimom i Mehtom,
vystúpi v najvýznamnejších koncertných
sálach sveta a nahra 6 albumov. Aktuálne
CD poteší každého klavírneho fanúšika.
Perianes presvieda o hlbokej empatii
k Mendelssohnovi, ktorá sa miestami
blíži ku kongenialite. Jeho prístup k tejto
zvláštnej postave raného romantizmu
zväša rešpektuje hranice elegantne
uhladeného rojenia, obohacuje ho však
o mimoriadny tónový senzualizmus.
Decentná a citlivá spevnos, jemnos,
neha, pružné frázovanie a vzdušné vedenie melodickej línie pútajú permanentne
pozornos. V piesach bez slov, v tomto
vzrušujúcom novom hudobnom druhu
kladie klavirista väší dôraz na delikátnos
detailov, v skladbách väšieho rozsahu
buduje nádherné celistvé klenby. Zvukovú
atraktivitu Perianesovho prejavu dotvára
zmyselná pedalizácia, vhodne kombinovaná s primeraným použitím avého
pedálu. K jeho interpretaným kvalitám
patria aj štýlová koncíznos a široký záber
náladového a charakterizaného majstrovstva v súlade s intenciami notového
textu. Prevažujú zdržanlivos a elegickos,
len miestami v zvukovo exponovanejších
miestach poujeme trocha menej diferencované forte. V Benátskej gondoliére
op. 30/6 zaujmú deklamácia a artikulácia
melódie, ktoré spoluvytvárajú nádhernú
poetickú kontempláciu. Dueto op. 38/6
predstavuje údajne dialóg skladatea
a jeho snúbenice Cécile Jeanrenaud:
dominuje mu neprekonatený tónový
senzualizmus, až hymnický spev s dokonale odlíšenými vertikálnymi vrstvami.
(Je to jediný programový „prehrešok“
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Piesní bez slov.) Rondo capriccioso
op. 14 prináša nevystatovanú brilantnos
s diskrétne vášnivým, rozkošným „tancom
víl“ a ohnivou kódou. V Piesni bez slov
op. 53/3 Perianes trochu viac popustil
uzdu vášnivosti, v op. 67/2 sa opä vrátil
k dojemne pôsobivej hudbe víl, neodmyslitenej súasti skladateovho rukopisu.
V op. 67/3 sme svedkami delikátneho
nuansovania v agogike, dynamike i súhre; zaujímavé je tiež . 6 s ostinátnym
mazúrkovým rytmom, nad ktorým sa
vznáša slobodný, noblesný spev. Mimoriadnym zážitkom je i poúvanie Prelúdia
a fúgy e mol op. 35 . 1; nielen pre široký
a rozhodný rozlet prelúdia, ale hlavne
pre excelentnú vnútornú gradáciu fúgy
a koncíznu kontrapunktickú prácu (praktické ovocie Mendelssohnovej fascinácie
Bachom), vrcholiacu v grandióznom
choráli. Zdržanlivos a uhladenos autora
však nedovolia koniec vo fortissime –
koniec je v znamení ústupu a stíšenia.
Diferencovanie polyfonického pletiva
a výstavba makroštruktúry sú zvládnuté
vynikajúco. Hoci Perianesov výber je
z hadiska kompozinej reprezentatívnosti
vyhovujúci, na mieste poslednej štvorice
piesní bez slov by som si vedel predstavi
aj skupinu väšej melodickej invencie a výrazového rozptylu. Ni to však nemení na
vynikajúcom uchopení a vyššie uvádzaných cnostiach. Poslednou skladbou na
disku sú Vážne variácie op. 54, nápadné
svojou expresívnou chromatickou témou,
širokým rozptylom hudobnej charakterizácie a vekorysejšou virtuozitou. Hoci
téma variácií je v mol, pokojnú a éterickú
svätožiaru v Perianesovom podaní
prináša práve durová variácia, o okrem
všeobecného dynamizmu i kontrastnej
meditatívnosti prispieva k podmanivej
a koncepne suverénnej interpretácii.
Nahrávku, ktorá vznikla minulý rok v Berlíne, možno vrelo odporui nielen tým,
ktorí sa chcú zoznámi s klavírnou tvorbou F. Mendelssohna Bartholdyho, ale aj
skutoným fajnšmekrom a znalcom.
Tamás HORKAY

Melancholy
L. Duchoňová
Capriccio 2014
Pod pojmom melanchólia bývajú oznaované duševné stavy smútku, zádumivosti, trudnomyselnosti a s nimi spojenej

pasivity a neinnosti. Už v staroveku
sformuloval grécky lekár Hippokrates
teóriu štyroch telesných tekutín, ktorých
pomer sa prejavuje v temperamente.
Melanchóliu poda neho spôsobovala
prevaha iernej žle. O stároia neskôr
Freud smútok a melanchóliu odlíšil: pri
prvom je príina stavu známa, pri melanchólii (neskôr v medicíne „premenovanej“
na depresiu) chýba. Výstižne ju zachytil
Heinrich Heine v prvom verši Lorelei: „Ich
weiss nicht, was soll es bedeuten, dass
ich so traurig bin...“ Báse sa stala obúbenou inšpiráciou pre množstvo umelcov
a zarezonovala aj v piesovej tvorbe.
Nový recitál renomovanej slovenskej
mezzosopranistky Lucie Duchoovej má
slovo melanchólia vo svojom názve a táto
voba sa ukázala ako mimoriadne šastná.
Trnavská rodáka zdedila po svojom
strýkovi Karolovi (známom spevákovi
populárnej hudby) i po svojich rodioch
lásku k hudbe a spev vyštudovala na
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave,
neskôr na Janákovej akadémii múzických
umení v triede Marty Beakovej. Poas
štúdia absolvovala niekoko prestížnych
kurzov. Zaínala ako lenka zboru, sólisticky pôsobí od roku 2002 a je známa skôr
v zahranií ako doma. V Nemecku nahrala
niekoko diskov s hudbou Xaviera Montsalvatgea a Georga Friedricha Händla a za
svoj prvý sólový album s piesami Joaquína Turinu bola nominovaná na prestížnu
cenu Grammy. Jej aktuálny album je
dramaturgicky špikovo zostavený. Z obalu na hadí speváka spoza skla, ktoré
je transparentné, no vo výhade bránia
odlesky a tiene a miestami ceze presvitá
slnko. Lucia Duchoová sa síce usmieva,
no v oiach má smútok a presne taký je aj
jej album. Prináša melancholické francúzske a nemecké piesne Ernesta Chaussona,
Waltera Rabla, Josepha Cantelouba,
Maxa von Schillingsa, Richarda Straussa
a Guillauma Lekeua a piesové cykly
Johannesa Brahmsa/Ariberta Reimanna,
Alexandra Greaninova, Paula Hindemitha a Adolpha Buscha. Ich spolonými
menovatemi sú smútok, povzdychnutie
nad osudom, vedomím bezdôvodnosti
smútku, len málokedy beznádej. Lucia Duchoová precízne narába s textom a jeho
významami a rozvážne dávkuje emócie.
Spieva farebným lyrickým teplým tónom,
silnejším vo vyššom registri a skvele pracuje s pôsobivým pianom. Pestrá paleta
farieb, s ktorými speváka narába priam
impresionisticky, je vynikajúco doplnená
ostatnými úinkujúcimi (Ulrike Payer –
klavír, Asasello Quartet). Tí s mimoriadnym porozumením pre spevákin zámer
prispeli k celkovému vyzneniu nahrávky,
ktorá neilustruje, ale dokonale prežíva
melancholickú náladu prostredníctvom
expresie piesní, ktoré sa nachádzajú na
okraji obvyklého piesového repertoáru.
Jozef ERVENKA

Dvořák
Koncert pre violončelo
op. 104
Lesný pokoj, Rondo op. 94
Bratislavskí symfonici
J. Slávik, L. Svárovský
Diskant 2014
Milovníci hudby, inštrumentalisti a odborná hudobná verejnos môžu vzia s radosou na vedomie skutone historickú
udalos. Preo toko patetickosti? Lebo
sa na Slovensku zrodila prvá komerná
nahrávka nesmrteného diela, méty
všetkých violonelistov, Violonelového
koncertu Antonína Dvoáka. Paradoxom,
aké prináša len život sám, je skutonos,
že hoci Dvoák nemal violonelo v prílišnej obube, skomponoval práve pre
tento skvostný nástroj jeden z najkrajších
koncertov vôbec. Jeho sólistom na CD
je ambiciózny slovenský violonelista
Ján Slávik, ktorý dielo nahral pod taktovkou charizmatického a obúbeného
eského dirigenta Leoša Svárovského.
Ten má spolu so Slávikom na tomto
„oceáne hudobnej krásy“, v ktorom sa
v aka energii a skúsenostiam obaja
cítia ako ryby vo vode, zásadný podiel.
Slávik s dirigentom a lenmi orchestra
Slovenská lharmónia našli hne od
úvodných taktov spolonú re, o je
síce nutnos, no nie vždy samozrejmos.
Táto priaznivá atmosféra a osobný vzah
všetkých aktérov k dielu sa podpísali aj
na nálnej podobe nahrávky. Slávikovu
interpretáciu možno charakterizova
ako kombináciu tradície a súasnosti
bez zbytoného sentimentu, technicky
sp ajúcu všetky kritériá nároného diela.
Rozahlá orchestrálna introdukcia koncertu vystavuje kladnú vizitku sprevádzajúcemu orchestru. Slávik hrá od prvých
taktov s obrovským nasadením, pretože
Dvoák kladie na sólistu veké nároky:
„vydýchnu“ si môže na pár sekúnd až po
troch stranách sólového partu! Je zjavné,
že violonelista je vo vynikajúcej forme,
oceujem najmä nádherne klenuté lyrické
pasáže, ktorých je v diele skutone neúrekom. Technicky stojí Slávik jednoznane
nad vecou a všetky komplikované „ eky“,
vrátane povestnej oktávovej chromatiky
v 1. asti, mu znejú skutone vynikajúco.
Slávna a nádherná vedajšia myšlienka,
ktorá je v orchestrálnej introdukcii zverená lesnému rohu, znie v jeho podaní
3 | 2015
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roztúžene, no mužne, priom celý proces
neustále plynie „vpred“. Nemožno tiež
nespomenú skvelé lesné rohy a tympany
v majstrovských rukách Petra Kosorína.
Aj drevené dychové nástroje ( auty,
hoboje, klarinety) znejú jednoliato,
kultivovane, proste krásne. Skúsený Svárovský „krotí“ hudobníkov tak, aby sólista
nebol nikdy zvukovo prekrytý. Druhá,
lyrická as je spoloným spevom sólistu
s orchestrom a všetko až po kadenciu
vychádza v tejto oarujúcej hudbe vemi
plasticky. V 3. asti sú tempá zvolené tak,
aby sólista stail všetko „vyhra“, pretože
mu Dvoák ni nedaroval, práve naopak.
Hymnický záver vediela znie majestátne, nesentimentálne a výsledok má
vysokú úrove. Škoda len, že nahrávka
nevyšla pod hlavikou Slovenskej lharmónie. Na CD sa nachádzajú ešte dve
populárne „drobnosti“ z Dvoákovho
pera: Klid lesa, pre ma nepochopitene
poslovenený na Lesný pokoj, a Rondo
g mol op. 94. Tieto skvostné drobnosti
vemi vhodne dop ajú celok. Myslím si,
že Rondo by znieslo u sólistu väší pokoj
a nadhad. Orchester však opä znie
kultivovane a angažovane. Režisérom
nahrávky je známy režisér, skladate a inštrumentalista František Poul, zasvätené
sprievodné slovo v booklete pochádza
z pera osvieteného Vladimíra Godára.
Juraj ALEXANDER

alternatíva

unpredictable standards
don@u.com
Mediálny inštitút 2014
Nápad spracova zvláštnym spôsobom
svetové „štandardy“ chcel Daniel Matej
so svojou kapelou už dávnejšie. Približne
pred desiatimi sa objavil na koncerte
s kapelou Vapori del Cuore v Dvorane
VŠMU a potom ho zrejme hodil za hlavu.
Samozrejme okrem toho, že ako hrá na
gramofónoch využil nejednu svetovú i lokálnu melódiu sebe vlastným spôsobom.
Po rokoch sa opä s kapelou don@u.
com pokúsili spolone posunú nápad
vzhadom na dnešnú dobu niekde alej.
Mená ako Siewert, Pollack, Juun, Zagar,
Piaek, Matej, Šebesta, Breuer s malou,
ale luxusom zaváajúcou poznámkou, že

na prvom CD ako hos vystúpil Christian
Fennesz, dávajú tuši prinajmenšom
zaujímavý priebeh poúvania. Hudba
sa stáva zdrojom skúmania viacerých jej
komponentov. Napríklad, i posluchá
rozozná, z oho skladba vznikla, i spozná tému, ktorá alšie hranie inšpirovala.
A ako ho inšpirovala, ak vôbec... (Na túto
otázku vlastne neviem odpoveda, ale
myslím si, že ani nie je dôležitá.) Niekedy
posluchá rozozná aspo tému, niekedy
možno ani to nie. Ma osobne viac
zaujíma výsledok, a ten v každej z nahratých skladieb plynie vemi prirodzeným
spôsobom, ale neznámym smerom. To sa
mi paradoxne pái, vlastne najviac som
znervóznel vtedy, ke sa mi potvrdili
oakávania, o sa v alších minútach
stane. Na moju zhýkanú povahu nie je
takýchto miest vea, o je alšia dobrá
správa, možno lepšia ako sa zdá, ke si
predstavím, že pravdepodobne každý
posluchá je väším nadšencom ako
ja... alšiemu skúmaniu je podrobená
nebezpená cesta miešania východiskových žánrov piesní s ich aktuálnym
improvizaným spracovaním, ktoré im
dáva výklad ažko dopredu predstavitený aj pre vemi odvážne fantazírujúceho
loveka. Tu napodiv tiež prichádza
spokojnos, prameniaca práve z neistoty.
Dnes sa stáva takéto prekvapenie oraz
menej astým. Pri jazze osobne trpím
najviac, ke tuším, aké krásne a dlhé
sólo si budem musie na danú tému
a v danom rytme vypou, a ni ma tejto
povinnosti nezbaví. Kapela skúma aj
aktuálnos hudobného „škatukovania“,
ktorému sa kvôli urýchleniu konverzácie
s nahrávacím koncernom nevyhneme,
ale v podstate je každému skutonému
hudobníkovi úplne ukradnuté. Na tomto
poli dostáva posluchá dos jednoznané
a krajné odpovede. To sa mi (kto ma
pozná, už to vie dopredu) obzvláš pái.
Ale táto hudba skúma aj použitenos
hudby samej v spolonosti a jej skutonú
h bku. O tom mimochodom doslovnom
skúmaní h bky vypovedá dos asto onen
„kick“ drum, ktorý v prípade, že vám ostala nastavená hlasitos z vašej obúbenej
vokálnej barokovej skladby nahratej (ako
iná!) v dobovej inštrumentácii, možno
budete musie kupova nové basové
reproduktory. Ak budete ma trochu
šastia, zostanete tejto radosti sná
ušetrení. Tým sa dostávame aj ku skúmaniu akustických vlastností istých
„raw“ zvukov. Je sa nad ím zamyslie.
Neviem presne analyzova, preo dobrá
improvizovaná hudba natoko chýba
v celosvetovom meradle. Na tomto CD je
jej dos a intenzívne túžim po tom, aby ju
niekto hacknutím pustil k obrazu veerných televíznych novín namiesto toho, o
hovoria komentátori. Možno by si udia
uvedomili niektoré veci.
Martin BURLAS

knihy

Béla Bartók
T. Tallián
Hudobné centrum 2012
Na jese minulého roku usporiadalo
Hudobné centrum stretnutie pri príležitosti
propagácie významného titulu, prekladu
monograe o Bélovi Bartókovi od popredného ma arského muzikológa Tibora Talliána
(1946), dlhoroného riaditea Ústavu hudobnej vedy Ma arskej akadémie vied, v súasnosti šéfredaktora Studia musicologica.
Stretnutie sa nenieslo len v duchu ociálnej
úcty k autorovi, ale malo aj odborný a kultúrno-politický rozmer. Umožnilo oboznámi
slovenského itatea s h bkou Bartókovej
osobnosti, ktorú (priznajme si) v súradniciach nášho hudobného života dostatone
nerecipujeme, ale tiež prija priateské gesto
z ma arskej strany, súvisiace so skutonosou, že Bartókov tvorivý odkaz nepatrí len
do kultúrnej sféry našich južných susedov,
ale stal sa tiež súasou slovenskej hudobnej
tradície. Už na prvých stranách Talliánovej
monograe sa doítame o mimoriadnej
radosti nad tým, že sa Hudobné centrum
rozhodlo preklad vyda. Z tohto dôvodu sa
autor podujal svoj pôvodný text z roku 1981
doplni o výsledky novšieho bádania ma arskej muzikológie sústredeného na Bartókovu
osobnos, kompoziný odkaz a recepciu
jeho diela. Táto rados bola zdôraznená
aj na spomínanom stretnutí (z ma arskej
strany sa na om okrem autora zúastnili aj
pracovníci Bartókovho archívu v Budapešti,
riadite László Vikárius a Csilla Mária Pintér),
ve monogracká pozornos voi osobnosti
syntetického rozmeru, akou Bartók, umelec,
vedec i lovek bol, sa od jeho smrti stala
súasou nielen ma arskej (J. Démeny,
J. Újfalussy), ale napríklad aj francúzskej
(S. Moreaux), americkej (H. Stevens), belgickej (D. Dille), eskej (Z. Pálová-Vrbová),
poskej (T. Zieli ski) muzikológie a dlh voi
itateskému a hudobno-kultúrnemu prostrediu na Slovensku sa inom Hudobného centra oslabil. Pre slovenské vydanie Talliánovej
monograe sa okrem poskytnutia informácií
o vývoji bartókovského bádania po vydaní
ma arského originálu pripravil v závere
publikácie aj bibliogracký prehad o pozornosti voi Bartókovi zo strany slovenskej
hudobnej vedy (vyníma sa v om vekolepý
ediný in Oskára Elscheka, ale nespomína

základná práca slovenskej etnomuzikológie
Kresánkova Slovenská udová piese zo
stanoviska hudobného). Každý, kto sa do
monograe zaíta, ocení kvalitný slovenský
preklad (Peter Macsovszky), vrátane prijateného vyriešenia „chúlostivého“ pomenovania
miestopisných reálií alternatívou historického
i súasného názvoslovia (hoci sa sem-tam
objaví „Horná zem“, t. j. „felvidék“ namiesto
„územie dnešného Slovenska“, v aka za
to patrí kultivovanej editorskej spolupráci
dvojice Alžbeta Rajterová – Pavol Šuška),
a s porozumením prijíma najmä vedeckú
kompetenciu autora. Tallián koncipoval svoj
text z troch aspektov: odbornos pohadu
viaza na vlastný bartókovský výskum i aktuálne výsledky iných bádateov, prekona
ideologickým náterom poznamenané interpretácie Bartóka zo strany staršej ma arskej
hudobnovednej spisby a napokon sk bi
h bku muzikologických postrehov s adresnosou knihy širšej itateskej verejnosti.
Bartókov archív v Budapešti nie je muzeálnou
inštitúciou, ale živým pracoviskom, ktoré
sústre uje, spracúva a vyhodnocuje novšie
i najnovšie pramene viazané na bartókovské
reálie (napr. dokumenty z doby skladateovho
exilu v USA). Autor v zmysle štúdia a vhodnej
prezentácie pramenného materiálu ponúka
pouený, pútavý a tým plastický obraz
(nie typ akejsi „Heroengeschichte) o vývojových peripetiách formovania sledovanej
osobnosti. Odbornejšie zameraného itatea
prekvapí pri nahliadnutí do knihy neprítomnos notových príkladov, bežných v monograckých tituloch, ale ke recipujeme Talliánove
postrehy zamerané na charakteristiku jednotlivých Bartókových kompozícií, ich dikcia
poznamenaná h bkou analytického prieniku
k podstate, pritom citlivá a nijako neprešpikovaná odbornou terminológiou, presvieda – staí si preíta napr. pasáže venované
Zázranému mandarínovi (s. 149–155), ale
platí to vlastne o všetkých autorových pohadoch na jednotlivé diela, že lovek nevdojak
pouje hudbu, o ktorej sa píše. Monograa je
doplnená patrinými prehadne zostavenými
prílohami – popri životopisnom a chronologickom prehade a (perfektne zostavenom)
zozname Bartókových diel (s užitonými
údajmi o ich vydaniach a nahrávkach),
nechýba obligátny prehad bohatej literatúry
o Bartókovi (so zmieneným doplnením o slovenskú bibliograu). Záujemcu o Bartókovu
osobnos, ktorý po knihe siahne, poteší
i výber papiera s ahkou gramážou, na druhej
strane zarazí pomerne nízka kvalita obrazovej
dokumentácie. V úvode našich postrehov
sme spomínali aj kultúrno-politický význam
prekladu a vydania Talliánovej monograe
o Bélovi Bartókovi. Lektúra knihy totiž nabáda k zamysleniu, i naše historické povedomie i aktuálna realita domáceho hudobného
života nie je ochudobnená o dôkladnejšie
poznanie významu tohto nielen ma arského
skladatea. Bartók sa javil ako inšpiratívny
tvorca aj pre slovenských skladateov viacerých generácií (J. Kresánek, D. Kardoš,
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D. Martinek, J. Podprocký, V. Godár, a .),
azda sa v roku pripomenutia sedemdesiatky
od Bartókovho úmrtia budeme ma možnos
astejšie streta s jeho vekolepou tvorbou.
Ak na spomínanom septembrovom stretnutí
z príležitosti „promócie“ Talliánovej monograe participovala aj Katedra hudobnej
vedy/muzikológie na Filozockej fakulte UK,
bolo to preto, že táto inštitúcia spolupracuje
s ma arskými kolegami po vedeckej (výskum
starších dejín hudby) i pedagogickej stránke
(T. Tallián i L. Vikárius boli pozvaní katedrou
na hosovské prednášky, druhý menovaný je
lenom medzinárodnej redaknej rady roenky katedry Musicologica Istropolitana).
ubomír CHALUPKA

Operné sondy
M. Bendik
Corpus/NM Code 2014
Graduovaný režisér Martin Bendik nerežíruje. Ten Bendik, ktorý do slovenskej
opery priniesol divadelný tvar naháajúci
konvencii strach. Odvaha autora „drzých“
inscenácií nedala (niektorým) spáva.
Martin Bendik je autorom publikácie,
ktorá urite nebude bestsellerom a po
jej preítaní si tiež niektorí nepospia.

Operné sondy sú zbierkou historických
a literárnych esejí s potenciálom kvalitnej
provokácie. Nejde o príbehy zo zákulisia
opery pre (ne)kultúrny svet, ale o typicky
bendikovsky symbolicky a metaforicky
sprostredkované fakty ukryté za dejinné
príbehy. Ústrednou myšlienkou knihy je
hudobno-divadelný dvojpohad na operu,
ktorý Bendik v režijnej praxi nepodceoval, hoci, ako hovorí, tomuto rozdeleniu
nikdy neporozumel. Kú k objektívnemu
uchopeniu problematiky hadá (a nachádza) v exaktnom pomenovaní predmetu
skúmania. Tento leitmotív moderuje
všetky reálie, svedectvá aj vznik mýtov.
V záujme demýtizácie kriticky vstupuje do
dialógu s históriou, s precíznosou historika dokladuje fakty, diferencuje názory,
v ktorých nedostatok argumentov, resp. ich
úelovos takmer vždy viedli k mýtizácii.
Na úvodné: „Ako na to?“ odpovedá teda
ako historik. Zdôrazuje, že muzikológia sa
vykryštalizovala ako explikácia hudobných
javov západnej kultúry a teatrológia vznikla
z potreby vymedzi sa voi literárnemu
chápaniu divadelného diela. Slovenská
operná historiograa má svoje špecická.
Zameriava sa na hudobnú analýzu diel
bez skúmania ich divadelnej dramaturgie,
o je poda Bendika „samoúelným a neplnohodnotným náhadom na fenomén
opery“. Príkladmi môžu by Kresánkova
Krútava, Blahova história speváckych
hviezd, dobe poplatné kvázimuzikologické
a teatrologické state Rampáka, Mrliana,
Bokesovej, z obsažnejších textov Vajdova
Slovenská opera, Blahynkova Slovenská
operná dramaturgia a Mojžišovej kniha
Od Fausta k Orfeovi. Poda Bendika všetky
trpia „nedostatkom vedeckej erudície

v oboch disciplínach: muzikológii a teatrológii.“ Nepriamoiare „trojjazyné“ dejiny
divadla v Pozsonyi, Pressburgu, Prešporku
a Bratislave osvetujú protireivéTri zaiatky, bohaté na umelecké ambície a významné osobnosti. Informaným ažiskom
sú esko-slovenské vzahy na pozadí
dejinných udalostí (politika, nancie,
xenofóbia), ktoré ovplyvnili príchody (ale
najmä odchody) mnohých mienkotvorných osobností. Mýtom o nanciách zaína
kapitola Zrod tvorby v opere SND. Zjednodušujúci pohad „ke nám dáte svetový
rozpoet, budeme robi umenie na svetovej
úrovni“ je poda Bendika nepochopením
procesu tvorby. Ako fungujúci príklad
opernej scény uvádza Weimarskú republiku. Tridsiate roky sú v eskoslovensku
obdobím poslovenovania SND politickou
agendou autonomistov, (ne)dobrovoným
odchodom Oskara Nedbala zdôvodneným
„nanným nezvládnutím situácie“, intronizáciou sedemronej Drašarovej éry s Nedbalom, Šulcom, Trösterom s netušeným
predpokladom „novej divadelnej politiky“
(Lady Macbeth, Fidelio, arovná auta),
ale aj s kontroverznými názormi (Ballo,
Koriánsky, Hoejš, Mittelmann-Dedinský). Posledné dve kapitoly sú obrazom
manipulatívnych tendencií, pod egidou
ktorých komponoval Sucho a vznikala
nová operná Benešova poetika. Krútavu
a Skameneného podrobil Bendik dôkladnej analýze, priom každý odborný „rez“
komentuje striktne ako „res facta“. Po prvýkrát je tu podaný kompletný aj komplexný
sumarizujúci pohad na udalosti, vznik
aj interpretanú prax spolitizovaného
artefaktu. V poslednej kapitole Kritika
ako mýtus Bendik tematizuje problém

hierarchie hodnôt, pertraktuje odbornú
spôsobilos kritikov, nedostatonú názorovú pluralitu a na vybraných hodnoteniach
(Konwitschného Onegin, Treli ského
Orfeus, Polákova Krútava) anticipuje
nebezpeenstvo vzniku nových mýtov.
Vtipným odahením so šavnatým sarkastickým humorom sú tri poviedky: SND
poda Klorka, kde si herec-pes robí „psinu“
z riadenia divadla, Operný oligarcha, ktorý
má okrem belcanta rád i „bel konto“ a Šošovicová polievka s opernou atmosférou
ako návod na zrýchlenú peristaltiku. Kniha
Operné sondy je svedectvom divadelného
intelektuála, sostikovaného provokatéra
a skeptika budúcnosti opery. Je sondou do
jej sveta s výnimonými textami výnimoného autora vo výnimonej knižnej grake.
Mária GLOCKOVÁ

Hral som
s Warchalovcami
K. Klatt
Hudobné centrum
2014
Kniha dlhoroného violistu Slovenského
komorného orchestra mala prezentáciu
na januárovom koncerte SKO (len

CD Novinky Hummel Music

Schubert: Die Schöne Müllerin
Pavol Breslik, Amir Katz

Mikuláš Schneider-Trnavský: Songs
Pavol Breslik, Róbert Pechanec

Psychobalzam – Predspánková
hudobno-slovná relaxácia
Karol Machata / slovenská verzia

Psychobalzám – Pedspánková
hudebn-slovní relaxace
Ladislav Chudík / eská verzia

DIVYD s.r.o.

e-shop: www.hummelmusic.sk
predajna@divyd.sk
Facebook: Hummel Music
Twitter: HummelMusicShop

predaja Hummel Music
Klobunícka 2, 81102 Bratislava
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dva dni pred 85. výroím narodenia
Bohdana Warchala) v prítomnosti
umelcovej manželky, K. Klatta a autorky
literárneho spracovania Márie Alexandrovej. Výtvarne a gracky moderne
pôsobiaci titul zachytáva obdobie rokov
1966 – 1995. Podáva obraz o innosti
a medzinárodných úspechoch SKO,
a to nielen prostredníctvom informácií
o vystúpeniach doma a v zahranií,
ale aj opisom pestrého života lenov
súboru na cestách po piatich kontinentoch, na ktorých uviedli viac ako 2600
koncertov (!). Dvestoštyridsastranová
kniha, ktorá sa íta „na jeden dúšok“,
samozrejme nemôže zachyti všetko, no
najdôležitejšie okamihy súboru zaznamenáva. V úvode K. Klatt opisuje zrod
telesa z prvých hráov Slovenskej lharmónie, neskôr trvalú zostavu SKO, prvé
koncerty, budovanie repertoáru, tvrdé
skúšky a disciplínu každého lena, ktorá
tvorila základ pre desaroia úspechov
pod vedením charizmatickej osobnosti
umeleckého šéfa. Bohdan Warchal sa
neorientoval na novšie trendy smerujúce k rekonštruovaniu interpretaného
štýlu tzv. starej hudby pomocou výskumu archívnych prameov a dobových
nástrojov, resp. ich kópií. Spoliehal sa
výlune na svoju geniálnu hudobnú
intuíciu, výnimonú schopnos pochopi
notový záznam v jeho živej dimenzii a na
vlastnú tvorivú bezprostrednos, energiu a strhujúcu muzikalitu. Tým vtlail
SKO pea nenapodobitenej originality
a vitality. Osobne ladený text vznikol
nepochybne na základe denníkových
záznamov autora konfrontovaných so
spomienkami ostatných lenov súboru.
Obsahuje množstvo vtipných postrehov
a opisy príhod, umeleckých zážitkov,
programov, stretnutí so zahraninými
Slovákmi, vystúpení so svetovými sólistami, poznávania historických pamiatok,
vekomiest, hotelov, dobrodružných autobusových ciest a napínavých leteckých
presunov. Ukazuje hektický život hudobníkov, ktorý neraz narúšal rodinné
vzahy, zdôrazuje železnú disciplínu,
udržiavajúci vždy vysoký štandard hry
komorného telesa na vystúpeniach, i
išlo o koncert v malom mesteku alebo vo vekom centre. V knihe je neustále
prítomná osobnos Bohdana Warchala,
geniálneho umelca, Napoleona slovenskej hudby, ktorý víazil v koncertných
sálach len so štrnástimi hudobníkmi.
Bol obdarený schopnosou inšpirova
a zjednocova hudobné cítenie jednotlivcov do pôsobivého celku. Kniha je doplnená množstvom fotograí z osobného
archívu autora i alších lenov súboru
a kompletnou diskograou SKO erpajúcou z predchádzajúcich publikácií
o SKO. Pre K. Klatta, ktorý bol lenom
orchestra od 1. 3. 1964 do 12. 11. 1995,
teda vyše 30 rokov, je charakteristické

emotívne vyznanie, ktoré sa stalo akýmsi mottom publikácie:„S mojou milovanou nevestou – hudbou, som prežil
jeden nádherný, bohatý a šastný život.“
Pri tejto príležitosti musím spomenú
prvú knihu o Slovenskom komornom
orchestri, ktorá vyšla pri príležitosti
25. výroia SKO. Bola to faktogracko-fotogracká publikácia Vladimíra
Horvátha, prvého manažéra (tajomníka) SKO a fotografa Kamila Vyskoila,
nazvaná prosto Slovenský komorný
orchester (Opus, 1985), ktorá mapovala
obdobie 1960–1985. Vyšla z iniciatívy
vtedajšieho riaditea Slovenskej lharmónie Dr. Ladislava Mokrého. Pri jej
redigovaní mi vemi pomohla detailná
dokumentácia V. Horvátha, loveka
celou dušou oddaného nielen SKO, ale
i Slovenskej lharmónii. Od nej sa odvíja
totiž alšie mapovanie existencie SKO.
Nezabudnuteným bol koncert k 40.
výroiu SKO (3. 11. 2000), kedy ažko
chorý, no nesmierne statoný Bohdan
Warchal odovzdal štafetu umeleckého
vedúceho Ewaldovi Danelovi. Z koncertnej siene odchádzal tento veký umelec
estným špalierom publika. Vtedy,
k 40. výroiu SKO, vyšiel vo vlastnom
náklade alší jubilejný (nepredajný)
zborník Slovenskej lharmónie. Obsahuje mená bývalých i súasných lenov
SKO do roku 2000, bilancuje koncertnú
innos súboru v zahranií i diskograu
warchalovcov (mimochodom v ostatnej knihe gramaticky mylne písaných
v titule knihy s vekým „W“ – hoci nejde
o priezvisko, ale o prívlastkové pomenovanie súboru). Kornel Klatt dop a
práce o histórii SKO hodnotným tretím
príspevkom.
Terézia URSÍNYOVÁ

nom rozptyle: od najstaršieho Františka
Krištofa Veselého (1903) po najmladších
Evu Šuškovú a Pavla Bršlíka (1979).
Zlaté hlasy nie sú symetrickou mozaikou,
v ktorej by jednotlivým dielikom patrilo
presne vymedzené miesto. Naopak, každý
biogracký text má iný žáner, štýl i rozsah.
Zrejme je to aro nezamýšaného, no Ursínyovej publikáciu možno vníma aj ako
metodologickú príruku toho, na koko
spôsobov možno poa umelecký medailón. Môže by biogracko-encyklopedický: prednosou je informatívna obsažnos,
hendikepom menšia pútavos vyplývajúca
z enumeratívnosti typickej pre tento žáner
(Gizela Veclová, Nina Hazuchová, Lucia
Poppová). Inokedy sa podarí verbálnymi
prostriedkami vykresli plastický obraz
o podstate vokálneho kumštu (Magdaléna Blahušiaková, Peter Mikuláš). Možno
použi formu interview, ktoré v ideálnom
prípade povie o interpretovi viac než
akokovek obsažné encyklopedické heslo
(Magdaléna Hajóssyová, Eva Šušková).
Ak ide o umelcov, ktorých osudy by vydali
na román, tie postaí ítavo a zmysluplne
zachyti (Rudolf Petrák, Bohuš Hanák,
Juraj Hurný). Ako najmenej funkná
vychádza kompilácia vlastných, už predtým publikovaných recenzií (Edita Gruberová, Pavol Bršlík). Tu cíti, že pôvodný
text vznikal za iných okolností a s iným
úelom. Ak by si publikácia T. Ursínyovej
uzurpovala status encyklopédie i iného
objektivizujúceho útvaru, dal by sa výber
re ektovaných umelcov pripomienkova.
Ke že Zlaté hlasy takúto ambíciu nemajú,
treba zvolenú paletu akceptova ako

odraz autorkiných estetických i udských
priorít. Tých istých, ktoré jemnocitne, no
vytrvalo presadzovala vo vlastnej dlhoronej recenzentskej praxi. Prím hrá hudobno-emocionálny rozmer spevákov: schopnos da interpretovaným partom nielen
vokálne krásnu a technicky dokonalú
formu, no predovšetkým citový obsah.
A tiež vnútorné morálne kritériá, ktoré
s nimi autorka zdiea: vzah k rodnej zemi,
ktorý nezmenili ani roky prežité v zahranií (Hanák, Poppová, Gruberová, Hurný,
Hajóssyová, Bršlík), ochota obetova
nemálo z kariéry pre rodinné i duchovné
hodnoty (Krméryová, Poláková, Hurný,
Mikuláš, Šušková), odvaha postavi sa
neprajnosti osudu i udí (Hrušovská,
Poppová, Gruberová, Bršlík, Hurný).
O niektorých z nich už vznikli monograe,
prípadne sami napísali memoáre. T. Ursínyová využíva príležitos vzda hold
nielen kumštu predmetných umelcov, ale
aj tých, ktorí ich život zvenili pre alšie
generácie (publikácie Lýdie Urbaníkovej
o Anne Polákovej, Márie Tomanovej
o Nine Hazuchovej, Evy Malatincovej
a Doroty Kulovej o Anne Hrušovskej a i.).
„V živote umelca je každé ocenenie, ba
aj slovíko povzbudenia, neocenitené.
Posúva totiž talent do povedomia odbornej i manažérskej verejnosti a dodáva
mu silu pre každodenný boj o zvládnutie
nekonených mét umenia,“ píše Terézia
Ursínyová v Epilógu. V jedinej vete tak
ponúka kú k ítaniu nielen tejto knihy,
ale i stoviek recenzií a lánkov, ktoré vyšli
z jej vytrvalého pera.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Zlaté hlasy
T. Ursínyová
Perfekt 2014
V kritickej i teoretickej práci slovenskej
muzikologiky Terézie Ursínyovej zastávalo vždy prvé miesto hudobné divadlo.
Po Cestách operety (1982), Volajú ma
Mimi: Mária Kišonová-Hubová (2001)
a Živote na dvoch scénach: Elena Kittnarová (2003) pribudla do jej bohatej bibliograe publikácia so vzletným názvom
Zlaté hlasy. Je venovaná slovenským
vokálnym umelcom v širokom genera-
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Bratislava
Slovenská filharmónia
Ut 10. 03.
Malá sála SF
Collegium Wartberg
D. Karvay, husle
Z. Bouová, viola
J. Podhoranský, violonelo
J. Krigovský, kontrabas
E. Cáhová, klavír
Hummel, Schubert
St 11. 03.
Koncertná sie SF, 18.00
Koncert pri príležitosti 95. výroia
založenia Konzervatória v Bratislave
Symfonický orchester Konzervatória
v Bratislave, J. Jartim
Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, I. Weis Viskupová
M. Adámek, klarinet
M. Biháry, klavír
Sucho, Liszt, Weber, Händel
Št 12. 03. – Pi 13. 03.
Slovenská lharmónia, L. Svárovský
D. Miyata, violonelo
Ligeti, Prokoev, Dvoák

B. Giltburg, klavír
Rimskij-Korsakov, Rachmaninov,
Stravinskij
Ne 12. 04.
Koncertná sie SF, 16.00
M. Melcová, organ
Boyvin, Matter, Melcová, Vivaldi /
J. S. Bach, Fauré / Piper

Medzinárodný hudobný festival
univerzít Belfort 2015
23. – 25. 5. 2015
Belfort, Francúzsko
Kategória: vokálne skupiny, zbory,
šansón (piese), komorné súbory,
orchestre, jazzové súbory a orchestre, rockové skupiny, súbory
dychovej hudby
Info: www.mu.com

Hudobné centrum
Zahraničné súťaže
Nedené matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 15. 03.
F. Novotný, husle
K. Erdingerová-Staková, husle
V. Hollý, klavír
Leclair, Telemann, Benda, Kupkovi,
Grieg
Ne 22. 03.
E. Prochác, violonelo
J. Paloviová, klavír
Prokoev, Rachmaninov, Chopin
Ne 29. 03.
M. Klátik, klavír
Haydn, Bartholdy, Musorgskij

Ut 17. 03.
Malá sála SF
E. Šístek, violonelo
S. Simsive. klavír
L. Dionne, klavír
Beethoven, Dvoák, Šostakovi, Ravel

Ne 12. 04.
F. Štrauch, klavír
Rachmaninov, ajkovskij, Skriabin,
Sucho, Ravel

Št 19. 03. – Pi 20. 03.
Slovenská lharmónia, R. Štúr
Slovenský lharmonický zbor, J. Chabro
E. Hornyáková, soprán
T. Kružliaková, alt
T. erný, tenor
P. Mikuláš, bas
Bruckner

Koncertný cyklus Bayerischer Rundfunk Musica Viva 2014/2015
20. 3., 8. 5. 2015
Mníchov, Nemecko
Cyklus koncertov súasnej hudby
s premiérami
Info: musicaviva@br.de, www.br.de/
musica-viva

Ne 22. 03.
Malá sála SF, 16.00
SKO B. Warchala, E. Danel
K. Turnerová, harfa
M. Dobiášová, embalo
H. Tatar, husle
J. Kinoshita, klavír
Sucho, Godár, Chausson

Koncertný cyklus Musica Nova
2014/2015
29. 4., 10. 6. 2015
Lipsko, Nemecko
Koncerty hudby 20. a 21. storoia.
Info: www.gewandhaus.de/spielplan/

Zahraničné festivaly

Medzinárodná hudobná sú až ARD
Mníchov 2015
31. 8. – 18. 9. 2015
Mníchov, Nemecko
Kategória: operný spev, auta, pozauna, klavírne duo
Vekový limit: sólisti (nar. medzi 1986–
1998), klavírne duo (do 35 rokov,
celkový vek max. 60 rokov)
Uzávierka: 31. 3. 2015
Info: ard.musikwettbewerb@br.de,
www.ard-musikwettbewerb.de
Medzinárodný zborový festival
Giacoma Pucciniho 2015
30. 9. – 4. 10. 2015
Torre del Lago (Lucca, Tuscany),
Taliansko
Kategória: ženské, mužské, miešané
zbory, detské a mládežnícke zbory,
sakrálna zborová tvorba, a cappella,
folklór
Vekový limit: detské zbory
(do 16 rokov), ostatné kategórie
(od 16 rokov)
Vstupný poplatok: 200 EUR / zbor
Uzávierka: 11. 5. 2015
Info: mail@interkultur.com,
www.interkultur.com
Medzinárodná skladateská sú až
Concours de Bourges
15. 2. – 30. 4. 2015
Bourges, Francúzsko
Kategória: etuda/štúdia (2-4 min.)
pre akustický nastroj (husle, saxofón
alebo klarinet) s využitím elektroniky
(software prístupný na stránke
podujatia)
Bez vekového obmedzenia
a poplatkov

Info: concours-bourges2015@
musinfo.fr, http://www2.musinfo.fr/
index.php/en/creation/contest/2015-contest

Slovenská jazzová spoločnosť a Konzervatórium
Bratislava pozývajú na
Letnú jazzovú dielňu 2015

Zahraničné workshopy
Letný program pre mladých umelcov
2015
19. 7. – 8. 8. 2015
Filadela, USA
Kategória: operný spev a sprievodný
klavír, 4-runá hra na klavíri a komorná hra, inštrumentalisti (komorná
hra, orchestrálna hra), dirigenti,
skladatelia
Vekový limit: 14 – 22 rokov
Vstupný poplatok: 125 EUR

Termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie tvorivých
podpôr Hudobného
fondu v 1. polroku
2015
Prémie za hudobné diela vysokej
umeleckej hodnoty v oblasti vážnej
hudby – 14. 04.
Prémie v oblasti populárnej hudby,
jazzu a ostatných žánrov populárnej
hudby – 10. 02., 24. 02., 31. 03.,
28. 04., 02. 06.
Prémie za interpretané výkony
vysokej umeleckej hodnoty v oblasti
vážnej hudby, realizované od 26. 03.
2014 do 16. 03. 2015 – 17. 03.

Ponuka
Booking Manager
(pre oblas súasnej hudby / jazz
a world music / populárnej hudby)
Booking a manažment kapiel
a umelcov z portofólia produkného
domu PS Production, spolupráca
s agentúrami, organizátormi a pro-

6.–10. 7. 2015, Konzervatórium,
Tolstého 11, Bratislava
Lektori: Michal Bugala – gitara,
Daniel aija – spev, Štefan
Bugala – bicie, Karel Ružika,
Jr. – saxofón, Jií Levíek – klavír
a harmónia, Robert Balzar –
basgitara / kontrabas; (poda
záujmu aj Lukáš Oravec – trúbka,
Stanislav Palúch – husle)
Info a prihlášky: sjs@gti.sk

Ceny Hudobného fondu na súažiach – 31. 03., 28. 04., 02. 06.
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej
tvorby a interpretácie – 31. 03.,
28. 04.
Štipendiá na tvorivé aktivity – 31. 03.,
28. 04., 02. 06. (okrem jazzu a ostatných žánrov populárnej hudby)
Posledný de odovzdania žiadostí
na kurzy v júli a auguste pre vážnu
a populárnu hudbu: 02. 06. 2015,
pre jazz a ostatné žánre populárnej
hudby: 28. 04. 2015
Granty na projekty, ktoré sa zanú
realizova v období od 01. 07. 2015
do 31. 12. 2015 – 14. 04.
Príspevky na výrobu prolového CD
slovenských koncertných umelcov
v oblasti vážnej hudby – 17. 03. 2015.
Viac informácií na www.hf.sk

motérmi festivalov a klubov.
Podmienky: obchodná korešpondencia, znalosti dejín hudby,
základná orientácia v hudobnom
priemysle, jazykové znalosti
(AJ pokroilí)
CV zasielajte na erik.rothenstein@
psproduction.eu
Info: 0915 730754 / www.psproduction.eu

Št 26. 03. – Pi 27. 03.
Slovenská lharmónia, G. Pehlivanian
Slovenský lharmonický zbor (ženská
as), J. Chabro
Stravinskij, Chaaturian, Bartók
Ne 29. 03.
Dóm sv. Martina, 15.00
SKO B. Warchala, E. Danel
Katedrálny zbor Dómu sv. Martina,
J. Miškovi
E. Šušková, soprán
M. Henselová, mezzosoprán
M. Gyimesi, tenor
M. Mikuš, bas
Haydn
Ut 31. 03.
Malá sála SF, 16.00
Musica aeterna, P. Zajíek
The Czech Ensemble Baroque Choir,
T. Válková
Buxtehude
St 01. 04. – Št 02. 04.
Slovenská lharmónia, L. Svárovský
Slovenský lharmonický zbor, J.
Chabro
E. Hornyáková, soprán
M. Fabiánová, alt
O. Klein, tenor
G. Beláek, bas
Dvoák

mautilus
SOFTWARE SOLUTIONS

Št 09. 04. – Pi 10. 04.
Slovenská lharmónia, R. Weikert
kosler_inzerce_sk_A5_krivka.indd 1
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Prehliadka víťazov
prestížnych
svetových súťaží
pod záštitou
ministra kultúry SR

Pondelok 13. 4.

Otvárací koncert 19:00

Janáčkova ﬁlharmónia Ostrava
Gergely Madaras, dirigent (Maďarsko)
Andrea Vizvári, soprán (Slovenská republika)
Josef Špaček, husle (Česká republika)

Streda 15. 4.
Anna-Victoria Baltrusch, organ (Nemecko)
Alexandre Esperet, bicie nástroje (Francúzsko)
N. Bruhns
J. Laukvik
J. S. Bach
A.-P.-F. Boëly
M. Duruﬂé
--J. S. Bach

Prelúdium e mol
Ária, fúga a ﬁnále
Prelúdium a fúga e mol BWV 548
Prelúdium a fúga op. 18/6
Toccata (zo Suity op. 5)
Sonáta pre sólové husle č. 1 g mol BWV
1001 (úprava pre marimbu)
Prelúdium zo Suity č. 1 G dur BWV 1007
pre sólové violončelo (úprava pre marimbu)
Prelúdium zo Suity č. 3 C dur BWV 1009
pre sólové violončelo (úprava pre marimbu)
Merlin
In a Landscape
Rebonds B

J. S. Bach
J. L. Bella
W. A. Mozart
G. Verdi
V. Bellini
V. Bellini

Slávnostná predohra Es dur
Nel grave tormento, ária Aspasie z opery
Mitridate, Re di Ponto
Gualtier Maldè!… Caro nome, ária Gildy
z opery Rigoletto
Son vergin vezzosa, ária Elvíry z opery
Puritáni
Qui la voce sua soave… Vien diletto, ária
Elvíry z opery Puritáni

--F. Mendelssohn Koncert pre husle a orchester e mol
Bartholdy
op. 64
Z. Kodály

16:00

Koncert víťazov Súťaží slovenských
konzervatórií za rok 2015

Utorok 14. 4.

19:00

Mucha Quartet (Slovenská republika) –
Juraj Tomka, 1. husle; Andrej Baran, 2. husle;
Veronika Prokešová, viola; Pavol Mucha, violončelo
Duo MagDuś (Poľsko) – Bartek Duś, saxofón;
Magdalena Wojciechowska, klavír

D. Šostakovič
--W. Albright
M. de Falla
M. Ravel

J. S. Bach
A. Thomas
J. Cage
I. Xenakis

Štvrtok 16. 4.

19:00

Štátny komorný orchester Žilina
Rossen Gergov, dirigent (Bulharsko)
Jan Hudeček, fagot (Česká republika)
Karol Daniš, husle (Slovenská republika)

Tance z Galanty

Utorok 14. 4.

W. A. Mozart

19:00

S. Prokoﬁev
J. Françaix
--F. Mendelssohn
Bartholdy
M. Bruch

Symfónia č. 1 D dur op. 25 „Klasická“
Koncert pre fagot a 11 sláčikových nástrojov
Hebridy op. 26, koncertná predohra
Koncert pre husle a orchester č. 1 g mol op. 26

Piatok 17. 4.

19:00

Sinfonietta Bratislava
Kristaps Bergs, violončelo (Lotyšsko)
Pablo Barragán, klarinet (Španielsko)

Sláčikové kvarteto č. 14 G dur KV 387
„Jarné“
Sláčikové kvarteto č. 9 Es dur op. 117
Sonáta pre altový saxofón a klavír
Suite populaire espagnole (úprava pre
altový saxofón a klavír)
Ma mère l’oye (úprava pre altový saxofón
a klavír)

Predpredaj vstupeniek: Informačná kancelária
ŠKO, Dolný val 47 Žilina
Tel.:
+421(0)41 2451111
Po – Pi
od 7:00 do 10:30
a od 11:30 do 18:00 h
a hodinu pred koncertom
Objednávky:
e-mail: vstupenky@skozilina.sk

P. Zagar
P. Vasks

Adonisov zrod
Presence, koncert pre violončelo
a sláčikový orchester

--C. M. von Weber Kvinteto B dur pre klarinet a sláčikový
orchester op. 34
B. Martinů
Divertimento (Serenáda č. 4) pre komorný
orchester

Sobota 18. 4.

Závereêný koncert 19:00

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Yordan Kamdzhalov, dirigent (Bulharsko) – držiteľ
Ceny hudobnej kritiky Allegretto Žilina 2014
Antonii Baryshevskyi, klavír (Ukrajina)

www.skozilina.sk

P. I. Čajkovskij
F. Chopin
--P. I. Čajkovskij

www.hc.sk

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Organizátor

S finančným príspevkom

Hlavní partneri

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri

Polonéza z opery Eugen Onegin
Klavírny koncert č. 1 e mol op. 11
Symfónia č. 5 e mol op. 64

Partneri podujatia

