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Reagujete: Rezignácia Friedricha Haidera / Rozhovor: Slávo Krekovič / Stará hudba: Jánove pašie so
Solamente naturali / Hudobné divadlo: Cikkerov Jánošík v Banskej Bystrici / Jazz: Piotr Wyleżoł

Nový organ
v Sielnici
Rozhovor:

Adriana Kučerová
Každú pieseň považujem
za najkrajšiu

opera

24. 5. o 19.00 h

KRVAVÁ SVADBA,
SUITA FLAMENCA

Choreograﬁa a réžia Pál Frenák

BIRDIE

Choreograﬁa a koncept
Antonio Gades, Alfredo Mañas,
Francisco Nieva

25. 5. o 19.00 h

nová budova SND, Sála opery a baletu
Slovenské národné divadlo

historická budova SND
Slovenské národné divadlo

Charles Gounod

Wolfgang Amadeus Mozart

Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič

COSÌ FAN TUTTE

ORANGO & ANTIFORMALISTICKÝ JARMOK

premiéra
historická budova SND
Slovenské národné divadlo

historická budova SND
Nel dolce, Kolínsky barokový ansámbel

Šárka Ondrišová, Peter Groll

Pantomíma Milan Sládek

28. 5. o 19.00 h

nová budova SND, Sála opery a baletu
Slovenské národné divadlo
Ludwig van Beethoven

FIDELIO

31. 5. o 19.00 h

opera opera

Opera v dvoch dejstvách
Dirigent János Kovács
Réžia Martin Bendik

nová budova SND, Sála opery a baletu
Opera Národného divadla, Praha
Leoš Janáček

Z MŔTVEHO DOMU
Opera v troch dejstvách
Dirigent Robert Jindra
Réžia Daniel Špinar

3. 6. o 19.00 h

HARLEQUIN RESTOR'D!

BESS – POCTA
RUDOLFOVI LABANOVI

Libreto, choreograﬁa, réžia
Šárka Ondrišová
Hudba Peter Groll

29. 5. o 17.00 h

nová budova SND, Sála opery a baletu
Slovenské národné divadlo

29. 5. o 19.00 h

historická budova SND
Opera Národného divadla
moravskosliezskeho, Ostrava

Peter Breiner, Natália Horečná

SLOVENSKÉ TANCE –
ŽIVOTY SVETIEL

Súčasný balet v dvoch dejstvách
Hud. naštudovanie Peter Breiner
Libreto, choreograﬁa,
réžia Natália Horečná

2. 6. o 19.00 h

opera

opera

Dirigenti
Marko Ivanovič, Václav Luks
Réžia Jiří Heřman

28. 5. o 17.00 h

opera

27. 5. o 19.00 h

Dirigent Jan Kučera
Réžia Sláva Daubnerová

opera

nová budova SND, Sála opery a baletu
Opera Národného divadla, Brno

nová budova SND, Sála činohry
Opera Národného divadla, Praha

Sergej Sergejevič Prokoﬁev

OHNIVÝ ANJEL

Opera v piatich dejstvách
Dirigent Jan Kučera
Réžia Jiří Nekvasil

balet

27. 5. o 19.00 h

Opera v dvoch dejstvách
Dirigent Friedrich Haider
Réžia Marek Weiss

balet

Drame lyrique v piatich dejstvách
s prológom
Dirigent Rastislav Štúr
Réžia Diego de Brea

balet

ROMEO A JÚLIA

EPOS O GILGAMEŠOVI/
DIDO A AENEAS

www.eurokontext.sk

balet

historická budova SND
Compagnie Pál Frenák

Bohuslav Martinů / Henry Purcell

Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

27. 5. o 17.00 h

historická budova SND
Compañía Antonio Gades

opera

SIMON BOCCANEGRA

Opera v troch dejstvách s prológom
Dirigent Martin Leginus
Réžia Marián Chudovský

balet

Giuseppe Verdi

24. 5. o 19.00 h

opera

opera

premiéra
nová budova SND, Sála opery a baletu
Slovenské národné divadlo

opera

20. 5. — 3. 6. 2016

20. 5. o 19.00 h, 22. 5. o 17.00 h 21. 5. o 19.00 h

2. 6. o 19.00 h, 3. 6. o 19.00 h

historická budova SND
Slovenské národné divadlo

nová budova SND, Sála opery a baletu
Eifman Ballet

Leoš Janáček

ANNA KARENINA

VEC MAKROPULOS

Opera v troch dejstvách
Dirigent Ondrej Olos
Réžia Peter Konwitschny

Choreograﬁa, koncept a réžia
Boris Eifman
Hudba Piotr Iľjič Čajkovskij

historická budova SND
Opera Štátneho divadla v Košiciach

Nikolaj Rimskij-Korsakov / Marián Lejava

MOZART A SALIERI/
BOHOM MILOVANÝ
Dirigent Marián Lejava
Réžia Michal Spišák

moje snd/
eurokontext.sk

Slovenské
národné divadlo

Vstupenky v pokladniciach SND alebo online na www.snd.sk l Rezervácie na +421 2 204 72 289, rezervacie@snd.sk l Zmena programu vyhradená.
Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

Oﬁciálna
minerálna
voda pre SND

Hlavný partner
festivalu

Mediálni partneri

Editorial

Obsah
Spravodajstvo, koncerty, festivaly

Vážení itatelia,
2
vydanie aprílového Hudobného
A. Kučerová
života neprináša len poohliadnutia
sa za zaujímavými produkciami
domácej koncertnej (Jánove pašie
so Solamente naturali) i hudobno-dramatickej scény (Cikkerov
Jánošík v Banskej Bystrici) alebo
rozhovor s osobnosou presahujúcou slovenský priestor (Adriana
Kuerová). Uverejujeme aj reakciu
S. Krekovič
riaditea Opery SND Slavomíra
Jakubeka na „dusnú atmosféru“
spojenú s odchodom hudobného
riaditea Opery SND Friedricha
Haidera a zárove na nedávne
vyjadrenie odborárskych zväzov.
Za tribúna najsúasnejších umeleckých trendov možno v istom
zmysle oznai kultúrneho manažéra, dramaturga a hudobníka
P. Wyleżoł
Sláva Krekovia, ktorý v rozhovore
s Mirom Tóthom vyjadruje nespokojnos relevantnej asti hudobnej obce s (ne)fungovaním novovzniknutého Fondu na podporu umenia.
Samozrejme, sklamanie umeleckého riaditea festivalu
aktuálnych hudobných trendov z dôvodu zamietnutia
podpory môžu konzervatívnejší milovníci „vážnej hudby“ vníma ako zbytoné „nariekanie“. Odlišne však
jeho slová vyznievajú v kontexte zamietnutia podpory
28. roníku prehliadky Nová slovenská hudba, 41. roníku
renomovaného Gitarového festivalu J. K. Mertza, pozoruhodnému cyklu Quasars Ensemble & Košice, 12. roníku
Mikulášskeho jazzového festivalu...
Príjemné ítanie aj napriek tomu praje
Peter Motyka

Reagujete: Držme sa pravdy a profesionality, Objavná dramaturgia, málo publika,
Valčuhovský večer, Eliášov triumf, Koncert pre Danielu Varínsku, Moyzesovci
s novým primáriom, Skúška ABRSM, ŠKO Žilina, Koncert laureátov husľovej
dielne, Žilina opäť ožije Allegrettom
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SPRAVODAJSTVO

Reagujete
AD HŽ 3/2016 / AD HŽ 1-2/2016,
Rezignácia Friedricha Haidera
Držme sa pravdy a profesionality
Bolo by na jednej strane nemiestne, keby
sa vedenie Opery SND podujalo robi arbitra v mediálnej prestrelke medzi kritickou
obcou a odborárskymi zástupcami sólistov
našej prvej scény, i nebodaj malo ambíciu
zapoji sa ako tretí subjekt do tejto nevemi
plodnej diskusie. Považujem si však za povinnos zareagova na niektoré vyjadrenia
pána Šeniglu, ktoré sa dotýkajú priamo
vedenia operného súboru, pána hudobného
riaditea Haidera osobne, ale i vedenia celého
Slovenského národného divadla, vyjadrenia,
z ktorých viaceré sú nepresné, niektoré nepravdivé, alebo ich možno vidie ako úelovú
manipuláciu a poniektoré spadajú do kolónky neodborných vyjadrení, neprislúchajúcich odborárskemu predákovi.
V prvom rade, pán Haider nebol šéfdirigentom, ako tvrdí pán Šenigla, ale riaditeom
a neskôr hudobným riaditeom Opery SND,
a nie je pravda, že mal dirigovanie predstavení v náplni práce. Vo všeobecnosti možno
poveda, že SND platilo pánovi Haiderovi za
jeho prácu len smiešny zlomok z toho, o
ako dirigent jeho kvalít bol ochotný poas
svojej práce u nás oželie v zahranií. Jeho
motívom nikdy nebol zárobok, ale výzva,
ktorú videl vo svojom pôsobení v Opere SND.

Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

znižovalo stavy, a to nie na základe kvality,
o by malo ma teraz za následok zvýšenú
potrebu hostí.
Spoloným menovateom všetkých týchto
vyjadrení je vemi nebezpený jav, a to, že
si v Slovenskom národnom divadle niektorí odborárski predáci osobujú právo vyjadrova sa k odborným umeleckým otázkam,
že ignorujú základné pravidlá profesionálnych kompetencií a vnucujú, i skôr
podsúvajú svoje postoje odbornej i laickej
verejnosti. A naostatok ešte malikos na
tému renomovaných dirigentských predchodcov Friedricha Haidera v Opere SND
a ich zásluh na zájazdovej innosti Opery
SND. Ani v jednom zo štyroch
zájazdov za posledných pädesiat rokov, ktoré možno oznai
za skutone reprezentané,
nebol záujem zo zahraniia motivovaný takto.
Pokia ide o dnešok, popri principiálne odlišnej situácii v tejto
oblasti, reaguje zahraniie predovšetkým z pohadu stabilnej, dlhodobejšej dôveryhodnosti a renomé
operného domu, a to sa buduje,
Nová budova SND
ako vieme nie jeden ani dva roky.
Aj zásluhou pôsobenia pána Hainakoko mu ani neprislúcha komentova
dera v Opere SND sme participovali po prvý
zmeny v rozpote, ktoré sa týkali celého
raz za vemi dlhé obdobie na kompletnej nadivadla, jedinou oprávnenou osobou na vyhrávke operného diela, ktoré vydalo renomojadrenie je tu štatutár, ktorým je generálny
vané zahraniné vydavatestvo, po prvý raz
riadite, ale na druhej strane spolu s genesme hosovali v prestížnej Filharmónii v Esrálnym riaditeom zvolalo aktív sólistov za
sene, máme uzavretú dohodu o koprodukcii
úasti odborárov, kde tieto zmeny objasnilo
a prvom historickom hosovaní Opery SND na

nia popredných slovenských vokálnych
umelcov, ktorí reprezentujú našu kultúru
v zahranií, sú jednou z legitímnych súastí
programovej ponuky Opery SND, ktorú citlivo a vemi pozitívne vníma celá naša hudobná a kultúrna verejnos! Alebo by sme sa
azda radi vrátili pred rok 1989 a tých, ktorí
nie sú, i nechcú by v úväzku v Slovenskom
národnom divadle, „vyobcovali“ z nášho
kultúrneho života?
Do oblasti zavádzania patrí aj sažnos
pána Šeniglu, že vedenie opery písomne
neodpovedalo na žiados vysvetli odborovej
organizácii krátenie rozpotu o 600 000 eur.
Vedenie opery síce písomne neodpovedalo,

Nová budova SND

Veta pána Šeniglu, že „zlepšenie platových
pomerov sa pri hosujúcich umelcoch podarilo a pri domácich nie“, je ironizujúcou
demagógiou. Zástoj hostí je v domácich produkciách vždy vemi starostlivo zvažovaný
a dimenzovaný a je diktovaný v prvom rade
kvalitatívnymi požiadavkami a sekundárne
tiež marketingovou stratégiou reektujúcou
návštevnos predstavení. Výšky honorárov
hosujúcich umelcov sú pritom asto na
hrane ich akceptácie zo strany hosujúcich
umelcov, o om svedia prípady, kedy nám
práve z týchto dôvodov viacerí umelci odmietli spoluprácu. Pre objektívnu informáciu treba tiež zdôrazni, že v drvivej väšine
ide pri hosoch o slovenských umelcov, priom práve pri našich špikách ide, a to nikto
netají, o ekonomicky najnáronejší režim.
Mám však za to, že pohostinské vystúpe-
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a odpovedalo i na otázky lenov sólistického súboru. Do kolónky absurdít treba zasa
zaradi „odborné vyjadrenia“ pán Šeniglu
o štandardnej derniére Svätopluka ako
o okradnutí daového poplatníka o kultúrne
dedistvo, o zlej dramaturgii, ktorej dôsledkom je nevytváranie pracovných miest, alebo o možnosti angažova do interného stavu
kvalitné akvizície do speváckych odborov,
ktoré v om absentujú. Naivita týchto slov
sa pohybuje na úrovni predstavy, že by bolo
možné uspie na svetovom šampionáte v hokeji s mužstvom zloženým z hráov domácej
slovenskej ligy, alebo že by zmluvu v Dukle
Trenín uprednostnil nejaký hrá v produktívnom veku pred možnosou hra v NHL
i aspo v nejakom špikovom klube KHL.
Azda nie toko naivity, ale o to viac dezinformácie obsahuje zasa tvrdenie, že vedenie

Zľava M. Chudovský, V. Zvara, S. Jakubek,
F. Haider, P. Konwitschny

svetoznámom festivale Bregenzer Festspiele,
sme aktuálnymi koproduknými partnermi
Grand Theatre de Luxembourg, Opéra Royal de
Versailles, Flámskej národnej opery v Gente
a Antverpách, sme rešpektovanými partnermi v rokovaniach o konkrétnych projektoch
v blízkej budúcnosti smerujúcich do svetoznámej benátskej La Fenice za úasti vekého
talianskeho režiséra Damiana Michieletta,
na rossiniovský festival v Pesare, na prestížne britské festivalové podujatie vo Wexforde
a iné. To všetko samozrejme, pokia sa opä
nepodarí odborárom prispie k výmene vedenia v SND, aby sme, tak ako to je na Slovensku
zvykom, mohli zaa opä odznova.
Slavomír JAKUBEK
Riaditeľ Opery SND
Fotografie: archív SND
4 | 2016

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Objavná dramaturgia, málo publika...
„Hudba má nehmotné miesto
v ríši citov, tam,
kde sa slovo vzdáva,
prichádza hudba...“ Touto myšlienkou Josefa
Bohuslava Foerstera vítal bulletin návštevníkov koncertu z cyklu Hudba troch storoí 25. 2.
v Koncertnej sieni Slovenskej lharmónie. Ten
sa pod taktovkou Rastislava Štúra skutone
niesol v znamení Foersterovho citátu. Koncert
otvorila Predohra k opere Oberon Carla Mariu
von Webera. Patrí medzi skladateove vrcholné diela a má rty symfonickej básne. Dirigent
v jej elegantnom úvode so sólovým lesným
rohom a sláikmi dosiahol vkusné pianissimo,
ktoré prešlo až do absolútneho ticha. Sláikári noblesne zvládli radové staccato, avšak
dychová sekcia bola obas mierne podladená.
Dirigent v diele vystihol hudobný obsah, rozprávkovos, exotickos a zmysel pre romantickú dynamiku a farebnos.
Koncert pre husle a orchester . 1 c mol op. 88
Josefa Bohuslava Foerstera je zriedkavo interpretovanou, no o to zaujímavejšou skladbou.
Iniciátorom vzniku diela bol husový virtuóz Jan
Kubelík, ktorého pravnuk René Kubelík vystúpil
na koncerte ako sólista. Pozoruhodné je, že hral
na súasnom nástroji, ktorý si nechal zhotovi
na mieru od majstra Jürgena von Stietencrona.
Jeho zvuk bol jedinený a farbou pripomínal
komorný variant huslí. Po úvodnej neistote,
ktorá sa prejavila v rýchlych pasážach vo vyšších polohách, podal sólista presvedivý výkon.
Keže koncert interpretoval z nôt, bol chvíami
až príliš zaujatý svojím partom. Ale tento fakt
bol zrejmý len vizuálne. Kubelík pôsobil sebave-

dome a naplnil hudobný obsah koncertu. Ten
je nároný a skrýva v sebe rad hudobnoestetických problémov, ktoré vyžadujú interpretanú
sústredenos. Kubelíkova technická zrunos
je bravúrna, všetky melodické behy zahral
zrozumitene, tvorili jeden celok. Dostatone
využíval široký ah sláika, ím dosiahol majestátny zvuk nástroja. Kadencia bola zvládnutá
famózne a brilantne. Sólista prekvapil výberom
prídavku uviedol totiž sláikové kvarteto svojho pradeda Jana s názvom Stará piese. Rozdal
noty vedúcim sekundu, viol a violoniel, ktorí
skladbu pohotovo hrali bez prípravy.

R. Kubelík a R. Štúr (foto: J. Lukáš)

Fantáziu pre orchester Morská panna vytvoril
Alexander von Zemlinsky na námet známej
rozprávky od Hansa Christiana Andersena. Dielo poukazuje na zrunos a muzikalitu skladatea, ktorý poslucháov „zavedie“ do surreálnej
fantázie rozprávky. Veký romantický orchester

v ase objavných postupov zaiatku 20. storoia vychádzajú z neskororomantickej tradície,
ktorú alej rozvíjajú. O to väšie bolo moje prekvapenie, že koncertná sie nebola obsadená do
posledného miesta.
Jozef SCHWARZBACHER

poslucháov do arovnej prírodnej atmosféry,
rozvlniac orchester v pestrej, no stále delikátnej dynamike. Druhú doslova rozospieval,
nechávajúc vyznie jej istej, prostej, nežnej
kráse. Tretia as sršala spontánnou radosou
z muzicírovania: aj posluchá, ktorý nepoznal
„program“ symfónie, musel ma pred oami
dedinskú veselicu. Nasledujúca 4. as vtrhla
do sály s dramatickou orchestrálnou búrkou,
pôsobivo vygradovanou a vnútorne napínavo
lenenou, posledná zav šila oblúk Valuhovej
oarujúcej hudobno-dramaturgickej koncepcie
apoteóznym jasom.
Stravinského Oedipus Rex má v hudobno-dramatickej literatúre výnimoné postavenie.
Dielo skladateovho neoklasicistického obdobia nielen oživilo m tvu latininu (preklad
francúzskeho libreta Jeana Cocteaua, ktoré
vychádza zo Sofoklovej tragédie), ale predovšetkým na divadelné javisko prinieslo princípy
antickej drámy, vnímané oami moderného
loveka. Na rozdiel od „Pastorálnej“ je voi
Oedipovi možné vznies isté výhrady. V orches-

trálnej zložke sa týkali menšej priezranosti
inštrumentálnej sadzby a obasnej predimenzovanosti zvuku, vo vokálnej predovšetkým výkonu titulného predstavitea. Jan Vacík svojím
poatím doslova poprel Stravinského zámer
„vytvori vznešenú vokálnu skladbu v antickom
štýle“. V jeho chaotickej autoexhibícii sa hrdinský Oidipus zmenil na afektovaného neurotika: akoby si tenorista odskoil z bratislavskej
inscenácie Salome, kde majstrovsky stvárnil
exaltovaného Herodesa. Škoda tohto „Falschbesetzungu“ v inak dobrom vokálnom ansámbli.
Zvukovo mu – popri farebne impozantnej mužskej asti Slovenského lharmonického zboru – dominovali basbarytón Gustáva Beláka
(Creon, Posol), bez problémov sa nesúci aj nad
mohutným orchestrálnym tokom, a zvuný,
v registroch vyrovnaný mezzosoprán Julie
Gertsevovej (Jocasta). I menšie party dostali
kvalitných interpretov: popri Martinovi Gurbaovi (Teirasias), disponujúcom sonórnym
basom, to bol najmä štýlovo autentický Ondrej
Šaling (Pastier). Jurajovi Kukurovi (Rozpráva)
by prospelo menej pátosu a väšie naladenie
na neoklasicistickú poetiku diela.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Valčuhovský večer
Slovenský svetobežník Juraj Valuha, ktorého
majstrovstvo odhalili a dnes z neho protujú
najmä zahraniné koncertné i operné pódiá,
sa v aktuálnej sezóne konene stavia za dirigentský pult v bratislavskej Redute astejšie,
než len poas sviatoných festivalových veerov Bratislavských hudobných slávností.
Chvíle s charizmatickým dirigentom sú
synonymom výnimoného poslucháskeho
zážitku. Túto tézu potvrdila aj dvojica marcových abonentných koncertov cyklu Hudba
troch storoí, na ktorom Slovenská lharmónia pod jeho vedením ponúkla Beethovenovu 6. symfóniu F dur op. 68 a Stravinského
operu-oratórium Oedipus Rex.
Dirigentovo ítanie „Pastorálnej“ (koncert 10. 3.)
by mohlo slúži ako vzorová ukážka pre výubu
hudobnej analýzy. V symfónii, oscilujúcej medzi klasicistickými princípmi a ich rozrušovaním anticipujúcim romantizmus, podiarkol
Juraj Valuha najmä druhý z kompoziných
aspektov. Do popredia vystúpili senzuálnos
a imaginatívnos skladby. V 1. asti voviedol

efektne hýril farbami; nástroje si podávali témy
a spolu dosiahli energiu, ktorá zo Slovenskej
lharmónie priam vyžarovala, a to najmä
v 1. asti Sehr mässig bewegt. Miestami skladba
myšlienkovo pripomínala lmovú hudbu, o
však bolo v súlade s jej rozprávkovým námetom. Rastislav Štúr svojím gestom a zmyslom
pre jemnos zvuku i gradáciu dopomohol k jeho
vystihnutiu. V hudbe bolo cíti lásku, rados,
veselos, ale i smútok a nenávis. Bola to profesionálne zvládnutá interpretácia, ktorá ponúkla
pekný záver koncertu. Chcel by som vyzdvihnú
jeho objavnú dramaturgiu, pretože publikum
sa s Foersterovým Husovým koncertom ani so
Zemlinského Morskou pannou na koncertných
pódiách nestretáva asto. Sú to diela, ktoré

3

ROZHOVOR

Adriana

Kučerová
Každú pieseň považujem
za najkrajšiu
Známa slovenská operná speváčka nahrala spolu s klaviristom Robertom
Pechancom pre vydavateľstvo Viva Musica! Records nové CD, ktoré je
pokračovaním úspešnej série piesňových recitálov jej kolegov Pavla Bršlíka,
Jany Kurucovej a Štefana Kocána. Vydanie albumu s úpravami slovenských
ľudových piesní od Bélu Bartóka, Leoša Janáčka, Bohuslava Martinů
a Eugena Suchoňa je naplánované na máj.
Pripravil Andrej ŠUBA
S Adrianou Kuerovou sme sa stretli v Bratislave v zamraené marcové dopoludnie.
Do jednej z kaviarní v blízkosti centra pribehla pred nahrávaním, ktoré sa v tom
ase už chýlilo k záveru, pôsobila uvonene
a neskrývala rados z nového projektu.
„udové pesniky som spievala odmalika,
v podstate som na nich vyrastala. Ke sa potom na konzervatóriu alebo na VŠMU objavili
ako povinná súas študijného repertoáru,
vemi som si to užívala. Väšinu z nich som
poznala, bol to pre ma relax. Nápad nahra tento album ma preto vemi potešil.
S Robertom Pechancom a Matejom Drlikom
sme sa snažili vybra menej známe skladby,
ktoré v diskogra i chýbajú. Šest národních
písní jež zpívala Gabel Eva od Janáka a Nové
slovenské písn od Martin tieto podmienky urite sp ajú, ani na školách sa s nimi
nemožno príliš asto stretnú. Väšinou sa
spievajú Novák a Trnavský. Takže sme trochu
hadali a dúfame, že výsledok poslucháov
poteší,“ hovorí speváka. Úas na súažiach
Spievanky pod Poanou v rodnej Hriovej
i v nealekej Detve, na ktorých sa od základnej školy spolu so sestrou zúastovali,
patrí u Adriany Kuerovej k príjemným
spomienkam na detstvo. K spevu ju viedol
otec, ktorý na hriovských lazoch nahrával
udové piesne, a z tých sa potom doma vyberalo. „Pamätám si verejné súaže v kultúrnom
dome v Hriovej, odkia sa dalo postúpi do
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Na novom CD A. Kučerovej hosťuje aj P. Bršlík
(foto: Z. Hanout/archív Viva Musica! Records)

Detvy, spevákov sprevádzali udové hudby
atelinka, Hronekovci, pre obidve mesteká
to bola udalos. Jedinou traumou bol kroj.
Neznášala som, že som si ho musela obliec,
ako diea som to vnímala ako nieo nemoder-

A. Kučerová a R. Pechanec
(foto: Z. Hanout/archív Viva Musica! Records)

né, no nejako som to prežila,“ smeje sa dnes
speváka, ktorá neznáša oznaenie operná
diva. Faktom však je, že svetové operné
pódiá, vrátane tých najprestížnejších, boli
doteraz centrom jej hudobného sveta, piesovým recitálom sa venovala menej.
„Niekedy je mi až úto, že som nemala
viac asu. Operná produkcia loveka
pohltí na niekoko mesiacov, potom
sadá do lietadla a ponáha sa na alšiu. Na piesne je potrebné stíšenie,
všetko je intímnejšie a odohráva sa
len v dialógu s klavírom. Je to priestor
na hadanie, nachádzanie a objavovanie,“ vysvetuje Adriana Kuerová.
Medzinárodne známa slovenská
umelkya bude vaka nahrávke propagova „domácu hudbu“ podobným
spôsobom, ako to na CD Love Songs
(Deutsche Grammophon 2000), kde
sa nachádzajú aj dve z Nových slovenských písní Martin (Povedz že
mi, povedz a Mala som ja rukávce), no
najmä na albume Songs My Mother
Taught Me (Deutsche Grammophon
2008), ktoré konceptom projekt Adriany Kuerovej trochu pripomína,
urobila Magdalena Kožená. Pamätám
si na rozhovor, v ktorom mi svetoznáma eská speváka povedala, že
presvedi veké vydavatestvo na
piesový recitál nebolo jednoduché.
Viva Musica! Records bude ma pred
sebou inú, no nemenej ahkú úlohu: zabezpei pre nový titul medzinárodnú
distribúciu. Jedným z diel na novom CD
Adriany Kuerovej budú aj známe Bartókove
Dedinské scény (1924). Piesne, ktoré skladate
v diele na pomedzí piesového cyklu a oper4 | 2016
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nej scény použil, si zapísal v roku 1915 vo
Zvolenskej župe. „Bartóka som si zamilovala
už poas štúdia. Velebím ho za toto dielo, je
prenádherné, patrí medzi moje najobúbenejšie. Škoda, že podobných úprav slovenských
udových piesní od neho nie je viac. Je skutoným pôžitkom spieva to,“ zmienila sa
Kuerová o skladbe, ktorú možno nájs aj na
relatívne nedávnej nahrávke inej slovenskej
speváky – mezzosopranistky Evy Garajovej, ktorú na CD My Songs (ArcoDiva 2010)
sprevádza Marian Lapšanský. V repertoári
ju má aj Eva Šušková, ktorej aktuálna diskograa (projekty secret VOICE a secret VOICE
electric) sa však skôr zameriava na súasnú
hudbu. Zriedkavejšie sa možno na nahrávkach stretnú s Janákovými úpravami Šest
národních písní jež zpívala Gabel Eva. Použité
nápevy sú výsledkom etnomuzikologických
výskumov moravského skladatea a jeho kolegov na Slovensku, o ktorých pre Hudobný
život nedávno vo svojom seriáli zaujímavo
písal Marián Minárik. Zaujímavosou je,
že pôvodné nahrávky spevu Evy Gabelovej

(1887 – 1963) z roku 1909 sú dostupné ako súas publikácie Etnograckého ústavu eskej
akadémie vied nazvanej Vzaty do fonografu.
„Janáek poal svoje úpravy vemi asketicky,
necháva piesne plynú v ich prirodzenej kráse
bez predohier, dohier, vo všetkých slohách
zachováva rovnaký sprievod, ktorý je invenný, súasne však vemi decentný, dalo by sa
poveda až minimalistický,“ charakterizuje
Janákove piesne Adriana Kuerová, ktorá
minulý rok stvárnila hlavnú úlohu v Príhodách líšky Bystroušky pod taktovkou Tomáša
Netopila v Hamburgu. Jednou z najväších
výziev pre speváka v tomto repertoári je miera štylizácie, ide síce o úpravy folklóru, no
pôvodný melodický materiál udových piesní
ostáva asto takmer nezmenený. „Myslím si,
že prílišná štylizovanos tejto hudbe nepristane. Pri interpretácii sa preto snažím o najviac
zachova vernos udovej predlohe, ktorú prirodzene cítim a je mi blízka. Neviem, do akej
miery sa mi to darí, niekedy mám strach, aby
som vo výraze nebola až príliš naturálna,“ hovorí bezprostredne pôsobiaca umelkya a na

Viva Musica! Records
nový label na slovenskej hudobnej scéne
Vydavatestvo Viva Musica! Records
vzniklo v roku 2014 rozšírením aktivít
Viva Musica! Agency, ktorá v Bratislave
pripravuje známy festival. Za ažisko jeho
doterajšej produkcie možno považova recitály slovenských spevákov etablovaných
v zahranií: piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského v podaní tenoristu Pavla
Bršlíka, ktorý na nahrávke spolupracoval
s klaviristom Róbertom Pechancom (2014)
a dva tituly z roku 2015 (výber z Dvoákových piesní v interpretácii mezzosopranistky Jany Kurucovej a dramaturgicky
i interpretane mimoriadne vydarené CD
so skladbami Rubinštejna a Musorgského
naspievané známym basistom Štefanom
Kocánom), ktoré pre Hudobný život nedávno recenzoval Jozef ervenka. V katalógu
vydavatestva možno nájs aj zoskupenie

Hugo Kauder Trio a živý záznam z koncertu
a cappella súboru Fragile s názvom Queen
Symphony. Nahrávky vynikajú zvukovým
spracovaním, grackou úpravou (fotograe
Zdenko Hanout) a kvalitnými sprievodnými
textami (o piesach Trnavského píše Edita
Bugalová), vrátane textov piesní, priom
všetko je dostupné okrem slovenskej aj v an-

tému interpretácie dop a: „So Schumannom
alebo Schubertom nie je možné toko experimentova. Mám pocit, že práca s udovými
piesami mi v porovnaní s klasickým piesovým repertoárom poskytuje väšiu vonos
interpretaného stvárnenia, viac priestoru
vloži do tejto hudby vlastné emócie a životné
skúsenosti.“ Na otázku, ktoré skladby sú jej
najobúbenejšie, menuje na prvom mieste
Suchoa, ktorý bude na albume zastúpený
Piesami z hôr a Kúcanskými piesami, pohotovo zaspieva niekoko krátkych úryvkov,
no vzápätí prizná, že je pre u skutone ažké
vybra si. „udové piesne vyvolávajú na tvári
úsmev, vháajú do oí slzy, lovek pociuje
zvláštnu blaženos, cíti sa akoby omámený
hudbou. Každú piese považujem za najkrajšiu, hne, ako ju dospievam, mám chu zaa
znova,“ hovorí Adriana Kuerová a ospravedluje sa, že už musí beža na nahrávanie.
Okrem jej umenia sa posluchái môžu teši aj
na bonusový track, ktorým bude duet s Pavlom Bršlíkom v známej piesni Eugena Suchoa Vyletel vták.

glickej, prípadne nemeckej jazykovej mutácii. CD si možno vypou a zakúpi aj priamo na stránke vydavatestva vo formáte
mp3. O kvalite odvedenej práce na projekte,

ktorý zatia predstavuje šastné spojenie
komerného potenciálu a dramaturgickej
atraktívnosti, svedia aj dobré ohlasy zo
zahraniia, naposledy napríklad recenzia
Kocánovej nahrávky na operaplus.cz.
Viac informácií:
www.vivamusicarecords.com

P. Brlšlík a R. Pechanec
(foto: Z. Hanout/archív Viva Musica! Records)

Š. Kocán a A. Pospíšila-Borodulina

J. Kurucová a T. Fistein
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Eliášov triumf
Jubilujúci Slovenský
lharmonický zbor
sa v marci na nedostatok práce sažova
rozhodne nemohol. Už týžde po úinkovaní
v oratóriu Orbis sensualium pictus Vladimíra
Godára (dirigoval Alexander Rahbari) uviedol
spolu so Slovenskou lharmóniou – tentokrát
pod taktovkou známeho eského dirigenta
Petra Altrichtera – alšie rozsiahle vokálnoinštrumentálne dielo. Zborové party Mendelssohnovho starozákonného oratória Eliáš op. 70
na koncerty 23. a 24. 3. pripravil v rámci spolupráce so SFZ zbormajster Viedenskej štátnej
opery Thomas Lang. V kvartete sólistov pútali
pozornos hne od zaiatku najmä dve mená:
sopranistka Ruth Ziesak a basista Peter Mikuláš (Eliáš), s ktorými sa na pódium Reduty
postavili Ulrike Mayer (mezzosoprán) a Tomáš
erný (tenor). „... nebude v týchto rokoch rosa,
ani dáž, iba moje slovo,“ vstup hlavného protagonistu na scénu „in medias res“, ktorého
proroctvo sprevádza slávnostný a temný zvuk
trombónov, lesných rohov, fagotov, klarinetov
a hobojov, patrí medzi najpôsobivejšie okamihy
diela. V oratoriálnej literatúre sa originálnosti
Mendelssohnovho riešenia vyrovná azda iba
úvod Haydnovho Stvorenia, dramatickým nastavením úvodu môže Eliáš smelo konkurova
Donovi Giovannimu, s ktorým zdiea aj tóninu
d mol. Zvláštne miesto patrí v tejto hudbe klesajúcim zmenšeným kvintám v závere (sú spojené so slovami o potrestaní nedostatkom vlahy),
tie sa opä objavujú v astiach, kde sa hovorí
o treste za odpadlíctvo od viery. Až po úvodných
slovách Eliáša nasleduje „typická“ inštrumentálna predohra, ktorá je príkladom Mendelssohnovho kontrapunktického majstrovstva.
V interpretácii Slovenskej lharmónie zaujala

prepracovanosou hlasov a temperamentný
Petr Altrichter jej dokázal da potrebný švih
a napätie, vaka ktorému hudba v závere pôsobivo vygradovala do dramatických výkrikov
zboru „Hilf, Herr!“ Výsledný efekt trochu oslabil
práve zbor, ktorého zvuk mohol by v tomto nástupe kompaktnejší a dikcia precíznejšia, v rozložených akordoch huslí a viol stratil mierne
na kvalite aj orchester. S výnimkou dynamicky
exponovaných tutti, kde vyváženos zborových
hlasov obas narušili ostro znejúce soprány,
prípadne nevyrovnanos tenorovej skupiny
alebo v komplexnejších kontrapunktických
astiach, sa SFZ v diele predstavil v dobrej kondícii. S troškou zlomysenosti, no v zásade rád
konštatujem, že, na rozdiel od Godárovej kompozície, bolo v tomto prípade hne od prvých
taktov tiež zrejmé, v akom jazyku speváci spievajú. Medzi najvydarenejšie „zborové“ okamihy
koncertu patril „Doppelquartett“ a kvarteto
Wirf dein Anliegen, rovnako ako Altrichterom
pôsobivo vystavaný záver prvej asti diela (zbor
Dank sei dir, Gott) a viaceré podobné miesta,
kde sa SFZ mohol oprie o svoje tradiné kvality: zvuk, farbu a lyrizmus. Takým je aj dueto
so zborom Herr, höre unser Gebet!, v ktorom
však sólistky Ruth Ziesak a Ulrike Mayer spolu
príliš neladili a ich hlasy sa ideálne neviazali
ani farbou, ani spôsobom tvorenia tónu. Kým
Ulrike Mayer i Tomáš erný podali kvalitný,
hoci nie oslnivý výkon, úinkovanie slávnej
nemeckej sopranistky bolo najmä vzhadom na
jej renomé pre ma miernym sklamaním. Jej
sóla boli kultivované, bolo z nich cíti hudobnú
inteligenciu i technický nadhad nad partom,
no súasne som opakovane zažíval pocit uritej
únavy hlasového materiálu, ktorý sa prejavoval
na kvalite tónu. (Ako príklad môžem uvies áriu
Höre, Israel z 2. asti diela, ktorú Mendelssohn

Koncert pre Danielu Varínsku

Prof. Varínska so svojimi žiakmi (foto: archív)

„Vládne i slúži. Je presvedený a súasne kritický, veriaci i skeptik,“ napísal vo svojej knihe
o umení klavírnej hry v hesle „Interpret“ Alfred Brendel. Vo výpote slávneho klaviristu mi
chýba zdanlivé klišé, ktoré však práve v tomto
prípade nadobúda zásadný význam – interpret
je sám sebou. Šestnásteho marca sa vo Dvora-
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ne VŠMU v Bratislave
uskutonil koncert
venovaný jubileu dlhoronej pedagogiky,
tejto školy a významnej
slovenskej klaviristky
profesorky Daniely
Varínskej. Kto mal
možnos zaži Danielu Varínsku o i len
krátko, urite potvrdí,
že v osobnom kontakte, ale i v umení ide
o loveka, ktorý je v dnešnej dobe štylizovania
a recyklácie ideí vzácne autentický a ktorého
prajnos a pokora pred hudbou inšpirujú a zahanbujú zárove. Aj tieto kvality urite podnietili bývalých študentov a priateov, aby prof.
Varínskej na VŠMU pripravili „narodeninový“
koncert. Ten súasne demonštroval slobodu,

písal pre známu Jenny Lindovú a v ktorej sa
opakovane vracia s2 .) Hrdinom (nielen) prvej
asti diela sa tak pre ma stal charizmatický
Peter Mikuláš, ktorý ako mocný a rozhnevaný
biblický prorok exceloval najmä v dramatických recitatívoch rozhovoru s Ahabom (kde
sa symbolicky vracia hudba úvodu, tentokrát
v c mol) a scény s uctievami Baala, v ktorej
Eliáš slovami „Rufet lauter!“ s ironickým echom
áut, hobojov a klarinetov povzbudzuje pohanských kazov, ktorí sa márne pokúšajú zapáli
obetu. Sekunduje mu zbor reprezentujúci ud.
Ten najskôr strhne dôkaz Božej sily a pobije
modloslužobníkov, no už zanedlho (v 2. asti)
sa nechá zmanipulova kráovnou, ktorá žiada
prorokovu smr. Tieto pasáže, ktoré orchester
a zbor stvárnili pod Altrichterovou taktovkou
mimoriadne efektne, by mohli by pokojne
soundtrackom ku Canettiho knihe Masa a moc.
K ozdobám druhej asti oratória patrili basové
árie Es ist genug! s nádherným violonelovým
sólom (sekciu viedol Ján Slávik) a tiež pastorálna Ja, es sollen wohl Berge weichen v menej
obvyklom 6/4 takte, v ktorej dostal priestor zasa
sólový hoboj. Es ist genug! zvykne literatúra
porovnáva s Es ist vollbracht (gambové sólo)
z Bachových Jánových pašií, no ja som si pri
poúvaní – aj vzhadom na nasledujúcu as
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert
ein – spomenul skôr na dvojicu Ich habe genug
– Schlummert ein z Kantáty BWV 82. Posluchái
vo viktoriánskom Anglicku zjavne prežívali
as inak. Na koncerte v Birminghame, kde
oratórium v roku 1846 premiérovo pod Mendelssohnovým vedením zaznelo, boli na programe
ešte Mozartove a Cimarosove árie. Aby toho ešte
nebolo málo, tak aj jeden z Händlových Korunovaných anthemov a ako prídavok sa zopakovali
štyri árie a zbory z Eliáša. V Bratislave trvalo
dielo približne dve hodiny a nevyhlo sa niekokým škrtom.
Andrej ŠUBA

s ktorou sa každý z nich mohol (nepochybne
už poas štúdia) vybra po vlastnej ceste. Zaujali výkony „špecialistov“ na súasnú hudbu
(Zuzany Bišákovej v skladbe Petra Grolla
V kvapke nekonena a Ivana Šillera v dielach
Beria a Ivesa), dokonalý Messiaen (Première
communion de la Vierge z Vingt Regards sur
l‘Enfant-Jésus) Nory Škutovej, ktorý si priam
žiada nahrávku, i vydarené Debussyho Masques v podaní Jordany Paloviovej. Medzi príjemné prekvapenia patril Brahms (Rapsódia
op. 79 . 1) Daniely Hlinkovej, ktorá mierne
hrmotné tutti vyvážila nádherným zvukom
Steinwaya v kontrastných lyrických pasážach.
Veer v koncertnej sále zaplnenej do posledného miesta sa niesol v atmosfére prajnosti a radosti z hudby. Keby si niekto chcel pripomenú
umenie oslávenkyne aktuálnym titulom:
Hudobný fond vydal minulý rok CD, na ktorom
Daniela Varínska hrá diela Schumanna (Sonáta g mol op. 22), Chopina (Tri mazúrky op. 59)
a Schuberta (Sonáta B dur D. 960).
Andrej ŠUBA
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Moyzesovci s novým primáriom
„Moyzesovo kvarteto má za sebou 1500 komorných koncertov doma i v zahranií, vyše
45 kompaktných diskov, najmenej stovku
naštudovaných diel od slovenských autorov
a v repertoári vyše 200 opusov svetových
skladateov,“ sumarizovala som po koncerte
k 30. výroiu založenia súboru v máji 2005.
Uplynulo desa rokov, pribudli poty koncertov i nahrávok a da za roky obetované
hudbe sa u niektorých lenov prejavila na
zdraví. Primárius Stanislav Mucha prenechal po štyridsiatich rokoch v službe nášho
jedineného kvarteta (založil ho ako Muchovo, neskôr premenované na Moyzesovo
kvarteto) miesto mladšiemu kolegovi. Zaiste to nebolo bez zvažovania a vnútorného
trápenia, ostáva však natrvalo zapísaný ako
prvý huslista nášho najúspešnejšieho a najvytrvalejšieho kvarteta. Dlhoroný „vodca“
a inšpirátor hral na jubilejných koncertoch
v závere minulého roku a právom prevzal
zaiatkom marca Cenu ministra kultúry SR
pre Moyzesovo kvarteto v oblasti profesionálneho umenia (krátko predtým sa súbor
stal nositeom Ceny nadácie Tatra banky za
umenie). V jubilejnom roku vyšla aj kniha
rozhovorov pod názvom Moyzesovo kvarteto
z pera spisovateky Veroniky Šikulovej, ktorá zaznamenáva osudy i cesty jednotlivých
lenov k hudbe a súboru, doplnené priloženým CD.
Moyzesovo kvarteto predstavilo nového primária Jozefa Horvátha v rámci Nedeného
matiné v Mirbachovom paláci 20. 3. a žiadalo by sa o om uvies zopár informácií,
ke to už nespravil bulletin. Absolvent bratislavského Konzervatória v triede Albína
Vrtea (pedagóga a iniciátora Moyzesovho
kvarteta), VŠMU (magisterské i doktorandské štúdium u Jozefa Kopelmana), viedenskej Universität für Musik und darstellende
Kunst (Günter Pichler) i University SMU
v Dallase (Eduard Schmieder); za sebou
má poetné majstrovské kurzy (E. Gratch,
I. Bezrodny, I. Händel, V. Liberman, M. Min-

ev, Gy. Pauk, M. Quart, J. Kantorov,
N. Grumlíková a i.). Bol sólistom (1. husle
a koncertný majster) v Orquesta Filarmónica de Málaga (2003–2011), od roku 2011 je
pedagógom husovej hry na Konzervatóriu
v Bratislave a od novembra 2013 koncertným majstrom Slovenskej  lharmónie.
Jeho jasný, priam sólisticky kreovaný tón

jubilantov: Godárova Emmeleia bola nostalgicky jemnou a lyrickou hudobnou esenciou
Šulíkovho  lmu Záhrada a dvanás Kupkoviových Iniciál zasa inšpiratívnym ohliadnutím sa za odkazom starých majstrov.
V prostej, pritom brilantnej tonálnej hudbe
– raz s náznakmi šantivého tanca, inokedy
v podobe kánonickej väzby i v hypotetickom „perpetuum mobile“ – sa zrkadlil obraz bezprostredného umelca s detsky istou
dušou. Schubertova Kvartetová as c mol

Moyzesovo kvarteto (foto: M. Marenčin)

žiaril v úvodnom Haydnovom Sláikovom kvartete D dur op. 64/5 „Škovránom“
Hob. III:63. Jozef Horváth má mimoriadne
technické kvality a skvelé muzikantské
cítenie, vaka ktorému ušachtilo viedol
dialóg s kolegami vo virtuóznom Allegro
moderato, výrazovo bohatom Adagiu, elegantnom Menuete alebo brilantnom Vivace.
Výber diela bol prezentaný, keže part
prvého huslistu je akoby malým husovým
koncertom. Nasledujúcimi skladbami si
Moyzesovci pripomenuli dvojicu marcových

D 703 – Allegro assai vyžaduje perfekciu vykreslenia drobných nôt, ich súzvuk v kvartete a jedinené dynamické vypracovanie
každej frázy s dodaním ušachtilej vrúcnosti. Takto podávali poslucháom Schuberta
nielen vynikajúci nástupca Stanislava
Muchu, ale aj 2. huslista František Török,
violista Alexander Lakatoš a violonelista
Ján Slávik – umelci, z ktorých každý má
perfekciu sólistu a porozumenie pre dialóg
komorného hráa.
Terézia URSÍNYOVÁ

Skúška ABRSM – hudobná teória
ABRSM (The Associated Board of the Royal
Schools of Music) je najväšou britskou
hudobno-vzdelávacou inštitúciou, jedným z tamojších majoritných hudobných
vydavatestiev a organizátor svetovo
najuznávanejšieho systému hudobných
skúšok. Každorone vyhodnocuje úspešnos viac ako 630 000 záujemcov v 93
krajinách sveta. Absolvovanie skúšky sa
uznáva v mnohých krajinách ako doklad
o úrovni hudobných schopností kandidátov na zamestnanie sa v hudobnej sfére.
Skúšanie sa vykonáva v hre na všetkých

hudobných nástrojoch a v hudobnej teórii.
Úrove hudobných schopností sa meria v ôsmich stupoch, priom vaše šance na uplatnenie v profesionálnom svete hudby sú o to
väšie, o o vyšší stupe dosiahnete.
Prvá, pilotná skúška na Slovensku (v odbore
hudobná teória) sa uskutoní 18. júna 2016
v Bratislave. Termín na podanie prihlášky je
17. apríl 2016.
Skúška sa koná v anglickom jazyku.
Informácie a prihlášky:
Rachael.Howarth@bisb.sk / 0944 310 232
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Koncert laureátov Husľovej dielne
Výchova husľových talentov má na Slovensku dlhoročnú a úspešnú tradíciu. Jedným
z najvýznamnejších podujatí na rozvoj nadania mladých huslistov, žiakov základných
umeleckých škôl, je už 22 rokov aj Husľová dielňa v Žiline, ktorej hlavným organizátorom
je Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.
Toto spravidla trojdňové podujatie možno bez okolkov nazvať „dieťaťom“ skúseného
pedagóga, profesora pražskej HAMU Jindřicha Pazderu, zakladateľa, garanta a jediného
lektora tohto workshopu. Rukami medzinárodne renomovaného interpreta prešlo v minulosti v rámci dielne množstvo nádejných huslistov, napríklad Dalibor Karvay, Daniel
Turčina či Andrej Matis.
Jedným z ocenení
minuloroných laureátov bola aj možnos
vystúpenia so sprievodom ŠKO Žilina a Dom
umenia Fatra patril
25. 2. trom víazom
21. roníka Husovej
dielne. Ako prvý sa
pod vedením dirigenta (i huslistu) Maroša
Potokára predstavil Jakub Girašek (ZUŠ Jantárová v Košiciach, pedagóg I. Dzurová). Prvá
as Mozartovho Koncertu . 3 G dur KV 216
vyznela v podaní mladého huslistu dostatone štýlovo a technicky presvedivo. Vyzdvihnú treba krásny zvuný tón interpreta, o
v rýchlom tempe prvej asti dodalo skladbe
punc mozartovskej ahkosti a nonšalantnosti. Martin Pavlík (ZUŠ P. M. Bohúa v Dol-
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nom Kubíne, pedagóg Mária Hrniarová)
predviedol v zaplnenej Fatre známe Baletné
scény op. 100 francúzskeho romantika belgického pôvodu Charlesa de Bériota, ktorými
laureát mnohých domácich husových súaží
potvrdil svoje nadanie. Vydarená bola spolupráca s dirigentom i orchestrom, muzikálnej
a technickej precíznosti sólistu napomohol
výber skladby, ktorej sladké kantilény narúša aj energické bolero i odahený valík,
explodujúci ako ohostroj v záverenom
nále. Z dolnokubínskej ZUŠ a od rovnakého pedagóga prišiel aj Viktor Janoštín,
dnes súkromný žiak profesora pražského
konzervatória Pavla Kudeláska, do ktorého
triedy budúci rok nastúpi. Janoštínov výber
skladby by mohol by výzvou pre absolventov
hudobných akadémií, keže Koncert pre husle a orchester . 3 h mol op. 61 Camilla Saint-

Saënsa, z ktorého sme pouli prvú as,
nejde huslistom vemi „do prstov“. Technická
náronos sólového partu a najmä potreba
hudobnej vyzretosti interpreta postavili
tohto talentovaného „zuškára“ pred náronú
úlohu – zmocni sa diela, o o sa poas hry
oividne snažil. Napriek intonaným nepresnostiam, menším technickým problémom
a miestami „zakríknutému“ výrazu možno
konštatova, že titul laureáta Husovej dielne
2015 si umelec právom zaslúžil.
Svoju energickú hru, plnú vášne, ale aj jemnocitu a zmyslu pre detail, bez akýchkovek
technických nedostatkov predviedol po
prestávke Jindich Pazdera v Dvoákovom
Koncerte pre husle a orchester a mol op. 53.
Vynikajúcou spoluprácou s orchestrom
(v niektorých pasážach pôsobil takmer ako
druhý dirigent), pripravil poslucháom neobyajný umelecký zážitok. Zaiatok koncertu, mnohými považovaný za vôbec najkrajší
spomedzi husových koncertov, vyznel v Pazderovom podaní majstrovsky a zimomriavky
poas strhujúcej tretej asti sa pretransformovali do búrlivého standing ovation. Pedagógovi, ktorý dokáže na svojich zverencov
zapôsobi tak, ako sa to podarilo profesorovi
Pazderovi poas koncertu laureátov 21. Husovej dielne v Žiline, patrí úprimné poakovanie za dlhoroný záujem o mladé husové
talenty na Slovensku.
Matej BARTOŠ
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ŠKO Žilina
Kiradjievov návrat
Bulharský dirigent, muzikológ a organizátor pôsobiaci v Rakúsku Vladimir Kiradjiev má s ŠKO Žilina rozohratú umeleckú
spoluprácu už cez desiatku rokov. Jeho
hosovania v Žiline sú spravidla garanciou
neošúchaných zážitkov. Tento všestranne erudovaný, presný a rozhadený líder
vždy prichádza s nádielkou nevšedných
programových ísel, veakrát celkom neznámych alebo prinajmenšom „neopoú-

iróniou. Skvelá, ale aj rozporuplná hudba.
A dirigentovi za jej stvárnenie možno nahlas zvola: „Bravo!“
ktorú predviedol v Paganiniho Koncerte . 1 D
dur op. 6. Kulibaevov prístup a štylizovanie sú
zvláštne. Fundament nesporne tvorí bravúra,
jeho pohad je však poznaený akousi výrazovou subtílnosou, zdržanlivosou. Nemožno
mu ale uprie hudobnícke aro a rozpoznatenú rados z tvorby. Druhým íslom bol dos
nároný ajkovského Valse scherzo pre husle
a orchester op. 34. V tomto majstrovsky skoncipovanom kúsku Kulibaev tiež nezostal ni dlžný svojej hviezdnej povesti. Osobne sa mi však
žiadal väší odstup a viac salónnej príchuti.

V. Kiradjiev

vaných“. Impozantná bola tiež dramaturgia, ktorou potešil 10. 3. svojich žilinských
priaznivcov, so zameraním na „Diela
talianskej a ruskej hudby“, ako prezrádzal
titul koncertu.
Suita Soirées musicales (Pochod – Canzonetta
– Tirolese – Bolero – Tarantella), ktorú na témy
rozsiahlejšej piesovej zbierky Gioachina
Rossiniho do piatich orchestrálnych astí
adaptoval Benjamin Britten, u nás nepatrí
(nezaslúžene) k pódiovým hitom. Je to škoda, pretože o viac si možno pria: zvlnenú
a takmer nevyerpatenú rossiniovskú
kantilénu posvätenú Brittenovou noblesou,
farbistou inštrumentáciou a navyše okorenenú pikantnými harmonickými vzahmi
a súvislosami. Pre dirigenta to bola skvelá
rozohrávka, na teréne ktorej demonštroval
svoj vkus, vtip, ale aj potrebnú dávku rezervovanosti.
Sólistom veera bol mladý huslista z Kazachstanu Erzhan Kulibaev, sprevádzaný dobrým
chýrom a girlandami prestížnych ocenení.
Sympatický hudobník sa prezentoval – dos
netradine – hne v dvoch opusoch (nerátajúc
prídavky). Vycibrený prísnou ruskou školou,
ako inak, ohúril technickou ekvilibristikou,

Sergeyeniov prekvapivý
Saint-Saëns
Ke sa vysloví meno Misha Katz, v žilinskom Dome umenia Fatra to zašumí. Rodený Rus, dirigent-svetobežník sa (tiež) za
niekoko rokov kooperácie s orchestrom stal
doslova maskotom domácich. S orchestrom
si rozumie v „tichej dohode“ a vzájomnom
rešpekte, publikum zas oarúva svojou charizmou a, o tiež nie je zanedbatené, prizýva
si na spoluprácu skvelých sólistov. K stáliciam žilinského pódia patrí takisto výborný
bieloruský rodák, pôsobiaci v Belgicku, klavirista Timur Sergeyenia. Na koncerte 17. 3. sa
prezentoval v menej hrávanom diele, v Koncerte . 2 g mol op. 22 Camilla Saint-Saënsa.
Ak sa v minulosti predstavoval v overených
koncertantných skladbách, tentoraz siahol
hlbšie a rozoznel auditórium náronejšou
kompozíciou. Sergeyenia je umelcom prenikavej hudobnej inteligencie, s rozhadom,
muzikálnou dôraznosou aj asertivitou v
medziach vkusu. ím sa však líši od väšiny
kolegov? Interpretanou robustnosou, ktorá
robí jeho kreácie rozpoznatenými, úderom,
ktorý má neskutoné dimenzie, priom dokáže vyari tiež krehké pianissimá a v nich
modelova subtílne frázy. Je bezozvyšku tvorivý a vynaliezavý. Saint-Saënsov koncert je
netradiný, posluchásky nároný. O to viac
mu svedí takýto interpretaný prístup. Nemožno obís Katzov dirigentský vklad, ktorý
však milo a symptomaticky vynikol hlavne
v úvodnej Verdiho predohre k opere Sila osu-

T. Sergeyenia

Vladimir Kiradjiev potom efektne zabodoval v závere programu, v Scénickej hudbe ku
hre Hamlet op. 32a Dmitrija Šostakovia.
Trinásasová suita však tomu, kto nepozná pozadie  lozockej a kompozinej
konfesie skladatea, mohla naservírova
isté otázky. Nejde o shakespearovského
dramatického hrdinu, ale o projekciu
skladateovej hudobnej estetiky so všetkými šiframi, kódmi, sarkazmom a trpkou

du, no najmä v dvoch suitách z opery Carmen Georgesa Bizeta. Krásna hudba sa v jeho
stvárnení stretla s tvorivým porozumením
aj pokorou. Predsa však vyvstala otázka,
i by menej nebolo viac: obe suity vyzneli
v kontinuálnej následnosti predsa len mierne kontraproduktívne.
Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie Roderik KUČAVÍK
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snažil venova aj improvizácii a kompozícii,
ktorú mi dnes už zosnulý biskup Mons. Rudolf Baláž dovolil popri kazskej službe študova na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Mojím hlavným pedagógom sa stal prof. Ladislav Burlas. Jeho bohaté skúsenosti sa
spájali s vekou slobodou, ktorú dával svojim
študentom pri hadaní vlastných kompoziných ciest. Popri tom som pôsobil ako kaz
na viacerých miestach – v Martine, Banskej
Bystrici a Sielnici. Liturgická a organová hudba sa mi stali prirodzene najbližšími oblasami umenia, ktorým by som sa chcel venova
aj naalej.

Prečo ste sa rozhodli zaoberať sa
organárstvom – spočiatku opravami a neskôr aj stavbou nástrojov?
Marián Muška: Hudbe sa venujem od detstva. Najskôr som hral na klavíri, absolvoval
som dva cykly ŠU, okresné súaže, vystúpenia. K organu som sa dostal po prvýkrát ako
15-roný u starých rodiov v Námestove a bol
som fascinovaný zvukom aj technickým rie-

sa podarila

Prospekt detail (foto: R. Muška)

Dobrá vec

V dielni – píšťaly pedálu
Bombard 16´ (foto: R. Muška)

Myšlienka na rozhovor (nielen) o novom organe v Sielnici vznikla na Prehliadke
mladých slovenských organistov, ktorá sa tam konala v decembri minulého roku
(spravodajstvo z podujatia sme priniesli vo februárovom dvojčísle HŽ). Hlavnými
aktérmi projektu nového nástroja boli vzácni ľudia – na strane investora správca
rímsko-katolíckej farnosti Sielnica Marián Gregor a na strane realizátora &M.
Muška Organárskych dielní Žilina bratia Roman a Marián Muškovci.
Pripravil Stanislav TICHÝ
Správcu farnosti nevídame za organom
často – vy ste už v Sielnici odohrali koncerty na starom i na novom nástroji. Aká
bola vaša cesta k hudbe, organu, kňazskému povolaniu a prečo ste sa rozhodli aj pre
štúdium kompozície?
Marián Gregor: Vyrastal som vo veriacej
katolíckej rodine a ke som sa ako žiak základnej školy zaal zapája aj do liturgických
služieb, popri miništrovaní som si všímal
krásu cirkevného umenia, hlavne organovej
hudby. Túžba vedie hra na takom farebnom
a zaujímavom nástroji ma priviedla k nášmu
organistovi, profesionálnemu klaviristovi
Alešovi Solárikovi. Po mojich zaiatkoch sa-
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mouka som tak dostal prvého erudovaného
sprievodcu na ceste hudobného dospievania.
Popri tom však vo mne silnela túžba by
kazom, oslavova Boha liturgiou a cez krásu
ohlasova jeho pravdy uom. Hoci som už
bol dokonale pripravený na konzervatoriálne štúdium, povolanie ku kazstvu vo mne
silnelo, a tak som smeroval do kazského
seminára v Badíne. Toto rozhodnutie však
neznamenalo rozlúku s hudbou. Aj v seminári som hrával na organe a viedol miestnu
scholu cantorum. Po kazskej vysviacke
v roku 2003 som oraz astejšie dostával úlohy súvisiace s liturgickou hudbou v diecéze.
Vzhadom na túžbu tvori novú hudbu som sa

šením tohto kráovského nástroja. Stále som
poúval LP platne Ferdinanda Klindu, Jiího
Reinbergera a študoval dostupnú, vtedy eskú
a východonemeckú literatúru o organoch.
Ako chlapec som si písal registrové dispozície
a robil návrhy organov. Neskôr, poas štúdia
na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave a po om, som študoval hru na organe,
najskôr súkromne, potom na VŠMU v Bratislave. Štúdium som dokonil na Žilinskej
univerzite. Hra na organe, záujem o zvukovú
stránku aj konštrukciu organov ma priviedli
k ladeniu, isteniu a menším opravám nástrojov poas vysokoškolských štúdií i po nich
v 80. rokoch. Po zmene režimu som získal
živnos na tieto práce i stavbu organov, spolu
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s mojím bratom Romanom Muškom, ktorý
vyštudoval architektúru na STU a scénograu
na VŠMU v Bratislave.

Ktoré významnejšie opravy či stavby
organov ste realizovali?
MM: Spolu s bratom sa venujeme organom
viac ako 25 rokov. Najskôr to boli menšie práce,
potom väšie projekty. Získali sme nových kolegov Martina Talapku a Jozefa Šušku, pôvodne
stolárov, dnes organárov. Ako rma &M.Muška Organárske dielne Žilina sme od roku 1998
realizovali desiatky generálnych opráv (v žilinskej Katedrále i tamojšom Kostole sv. Barbory, kde hrávam, v Turzovke, Zákamennom,
Púchove, Hepe, Kochanovciach, Uhrovci, Iži
a i.), obnov historických organov – národných
kultúrnych pamiatok (unikátny barokový oltárny pozitív Peregrína Wernera v Žiline, Pažického organ v Kysuckom Novom Meste, Šaškov
v Mostovej, Možného v Zlatých Klasoch, Kysea
v Rosine a i.). Schopnos komplexne a profesionálne zvládnu širokú problematiku organov
v našich organárskych dielach s montážnou
halou, a to po stránke architektúry a dizajnu,

V dielni – začiatok montáže, zľava M. Talapka,
M. Muška, J. Kostera, R. Muška (foto: M. Gregor)

Hrací stôl v dielni (foto: R. Muška)

zvukového návrhu, menzurácie a intonácie,
stolárskych i organárskych prác, nás viedla
k stavbe nových píšalových organov, z ktorých najvýznamnejšie stoja v Sielnici, Dolných
Kokovciach, Lendaku a jeden domáci nástroj.
Máme vypracované i alšie projekty, ktoré sa
zatia nerealizovali.

Novostavby píšťalových organov sú na
Slovensku v súčasnosti veľmi zriedkavé
a vzácne. Ako prišlo k realizácii nástroja
v sielnickom kostole?
MG: Stavbe organu napomohla vzácna súhra
viacerých priaznivých okolností. Od roku 2011
postupne prebiehala modernizácia liturgického priestoru nášho kostola zasväteného

Duchu Svätému, ktorá zaala oltárom a kamennými asami svätyne a pokraovala
lavicami, spovednými miestnosami a novou
podlahou kostola. V súaži na architektonické riešenie interiéru padlo rozhodnutie
zveri túto prácu architektovi a dizajnérovi
Romanovi Muškovi. Jeho návrh rešpektujúci
citlivé komplexné riešenie a estetické zladenie prvkov interiéru obsahoval aj dizajn
nového organa, keže starý organ z roku 1949
si už vyžadoval generálnu opravu. V tom ase
naša farnos získala nanné prostriedky
pri odpredaji pozemku, na ktorom má vyrás
veký nemocniný komplex. S myšlienkou
stavby nového nástroja prišiel na zasadnutí
farskej rady náš organista Michal Várošík.
Rozhodli sme sa pre organ, ktorý by mohol
by využívaný liturgicky aj koncertne, nielen
pre sielnickú obec, ale aj pre hostí. Obec má
vynikajúcu polohu medzi Banskou Bystricou
a Zvolenom, v jej blízkosti sa nachádzajú viaceré hotely, kúpené centrá, kazský seminár,
ako aj stredné a vysoké školy so zameraním
na hudbu. Obnovu interiéru kostola sme
zav šili rekonštrukciou a rozšírením chóru

dinenou farbou, výškou a intenzitou ukázali
Božiu moc a zárove jemnos, rôznorodos
i jednotu.
MM: Sielnickej farnosti a pánovi farárovi Mariánovi Gregorovi vyslovujem vaku za odvahu vybudova nový organ, o je na Slovensku
stále ojedinelá vec, najmä ke sa ponúkajú
digitálne náhrady, prípadne inštalujú staršie
vyradené nástroje z Európy, ako aj za dôveru,
ktorú nám prejavil. Pri úvahách o koncepcii
i pri samotnej realizácii organa panovala
medzi oakávaniami investora a názormi
našej rmy vzácna zhoda. Vypracovali sme
tri návrhy organov rôznej vekosti a ceny,
a nakoniec sme sa rozhodli pre realizáciu
druhého z nich.

Ako vnímate trend digitálnych organov
oproti klasickým píšťalovým nástrojom?
MM: Možno to ilustrova na jednoduchom
príklade, ak by bola vo veži namiesto zvona
elektronická náhrada a zvuk zvonov by sa
ozýval z reproduktorov. Znelo by to absurdne a všetci by uprednostnili klasický zvon.
Ukazuje to rozdiel medzi prirodzeným tónom

Verejný koncert v dielni (foto: M. Fabian)

V dielni – drevené píšťaly (foto: R. Muška)

a napokon novým organom, ktorý má aj svoj
výsostne duchovný rozmer a poslanie. Nový
organ je svojou dispozíciou i dizajnom ozvenou turíneho zázraku, znázorneného na našom hlavnom oltári. Duch Svätý naplnil apoštolov odvahou a mocným svedectvom pred
celým Jeruzalemom. Od toho momentu sa
v Cirkvi prejavujú nespoetné charizmy a prorocký duch nap a aj umelcov, aby zvestovali
tajomstvo Nevýslovného. Mnohí skladatelia
už niekoko storoí pristupujú ku kráovskému nástroju s obdivom i bázou. Ve tak, ako
sa vaka vanutiu Ducha Svätého ukázal život
Cirkvi a rozmanitos jej darov, tak aj v organe
práve vaka prúdeniu vzduchu ožívajú mnohé
registrové rady píšal, aby všetky so svojou je-

V dielni – osádzanie píšťal Bourdonu
16´ v Grand Orgue (foto: R. Muška)

a jeho náhradou. Pri píšalovom organe vzniká tón stojatým vlnením v píšale i chvením jazýka a stovky až tisíce píšal tvoria
mnohobodový priestorový zdroj zvuku, ktorého výsledok ovplyvuje akustika chrámu.
Napriek snahe výrobcov „digitálov“ po autenticite tu tvorí tón len kmitajúca membrána
reproduktora, o je zásadný rozdiel. Okrem
toho, ako môže pedagóg ukáza študentovi
Principál, Roh kamzií i Bombard? Píšaly
a registre možno vidie a zakúsi len pri klasickom nástroji. A to nehovorím o pocitoch
i zážitkoch hráa pri hre (sluchové vnemy,
úhoz, chod traktúry a podobne). Digitálny organ možno akceptova azda len ako domáci
cviný nástroj. Sakrálny priestor si vyžaduje

11

ROZHOVOR

píšalový organ, o om hovoria aj inštrukcie
o liturgickej hudbe. Aj ke potom registrov
menší i budovaný postupne.

Mohli by ste predstaviť sielnický
nástroj?
MM: Ide o väší 31-registrový dvojmanuálový
organ s pedálom inšpirovaný zvukovosou
francúzskych romantických organov druhej
polovice 19. storoia, reprezentovaných staviteom Aristidom Cavaillé-Collom. Poda našej
mienky takýto nástroj umožuje interpretáciu nielen romantickej francúzskej a nemeckej hudby, ale aj iných období od baroka po
súasnos, teda takmer celého pokladu organových skladieb rôznych druhov a žánrov.
Registre sú na manubriách oznaené názvami
vo francúzštine, o má zárove aj pedagogický
význam, keže francúzska organová kultúra
má v organovej literatúre dlhodobo dominantné postavenie spolu s nemeckou. Šes
registrov je jazykových, jedným z nich je horizontálna trúbka Chamades 8´ v zábradlí chóru, vybudovaná ako osobitý stroj (tzv. Aditív)
pripojitený ku ktorejkovek klaviatúre i pedálu. Nástroj má mechanickú tónovú a elektrickú registrovú traktúru. Druhý manuál je
umiestnený v žalúziovej skrini. Pre exibilnú
realizáciu mnohopoetných farebných a dynamických registraných zmien je nástroj
vybavený elektronickým pamäovým setzerovým systémom. Celý organ, vrátane výrobnej
dokumentácie, projektoval môj brat Roman.
Ja som mal na starosti manažment stavby,
ako aj výsledný zvukový obraz nástroja. Na
om sa popri registrovej dispozícii, menzúr

Kolaudácia – za organom doc. I. Szabó (foto: M. Gregor)

píšal, tlaku vzduchu a alších faktoroch
v podstatnej miere podiea aj intonácia píšal
jednotlivých registrov v akustických podmienkach priestoru, kde sa organ nachádza.

Pod intonáciou si spevák či sláčikár
predstaví predovšetkým čistotu výškových
pomerov jednotlivých tónov pri interpretácii. V organárstve sa však tento pojem
vníma inak...
MM: Intonácia a jej kvalita má u organov
rozhodujúci význam. Vyjadruje farbu, istotu
aj dynamiku tónu jednotlivých píšal a ich
radov, ale i zvukovú estetiku organa ako
celku. Intonácia a disponovanie registrov
tvoria celkový zvukový obraz a najviac ur-
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uje kvalitu nástroja. Prvotnou je predstava,
aký zvuk chcem dosiahnu – registrami aj
celkovo. Dobre naintonovaný organ žiada precíznu intonáciu každej píšaly (požadovaný
výrez, štrbinu, polohu horného lábia a jadra,
prípadne jemné vpichy), ím sa dosiahne
požadovaná farba a nasadzovanie tónu, alej
vyrovnanú silu a farbu píšal v rámci daného
registra, a to poda premyslenej zvukovej charakteristiky jednotlivých registrov. Tie treba
intonova vemi charakteristicky. Výsledkom
je plnokrvný a farebný zvuk celého organa.

Organ v sielnickom kostole (foto: V. Drahoň)

s inštalovaním organa v kostole ochotne
pomáhali miestni farníci. Som rád, že postavením nového nástroja sa veci neskonili,
ale v podstate zaali a pokraujú spoluprácou
v umeleckej rovine. Mladí adepti organového
umenia majú možnos získava skúsenosti
s liturgickou praxou a koncertova. Môj absolvent Pavol Valášek, ktorý v súasnosti pokrauje v štúdiu na VŠMU v Bratislave v triede
doc. Imricha Szabóa, nahral na sielnickom
organe prvú profesionálnu nahrávku, ktorá je
v podobe CD súasou rozsiahleho informaného bulletinu o novom nástroji.
MG: Hoci náš organ plní funkcie koncertné
i cviné (hlavne pre žiakov banskobystrického
konzervatória), jeho využitie je v prvom rade
liturgické. Do tejto služby bol organ uvedený
13. decembra 2014, kedy ho slávnostne požehnal banskobystrický diecézny biskup Mons.
Marián Chovanec. Nástroj už poas prvého
roka dokázal priláka veriacich i neveriacich,
starších i mladších, domácich i cudzincov.
V srdci Slovenska tak vzniklo pre hudbymilovnú verejnos tretie centrum organovej hudby,
ktoré ponúka koncerty poas celého roka,
na rozdiel od letných festivalov Kremnický
hradný organ a Vivat Vox Organi v banskobystrickej Katedrále sv. Františka Xaverského.
Približne raz za mesiac organizujeme koncert
a popri renomovaných umelcoch chceme
dáva príležitos aj mladým zaínajúcim organistom a pomôc im v umeleckom rozlete.
Spolupracujeme s konzervatóriami v Žiline
a Banskej Bystrici, kde vyuujem liturgiku,
gregoriánsky chorál a repertoár i dejiny cirkevnej hudby v rámci odboru Cirkevná hudba.

Zľava M. Muška, P. Valášek, M. Gregor, R. Muška
a J. Štefanatný pri nahrávaní CD v októbri 2015 (foto: R. Muška)

Sú rôzne estetiky organového zvuku, my preferujeme kultivovanú intonáciu romantického charakteru. Keže zvuk kladieme na prvé
miesto, prirodzenou sa stala naša dlhoroná
spolupráca s výnimoným intonérom Janom
Kosterom, ktorého celoživotné skúsenosti
a znalosti sa pretavili aj do našich organov
a nepochybne zvýšili ich kvalitu.

Ako hodnotíte s odstupom času nástroj a ako sa uplatnil v liturgickej i koncertnej praxi?
MM: Postavenie organa v Sielnici zaleka
nevnímam len z obchodného hadiska. Som
vaný za prejavenú dôveru a možnos vybudova spoloné dielo. Pri prácach spojených

Kolaudaný koncert v novembri 2015 odohrali
pedagógovia oboch konzervatórií Marián
Muška a Peter Sochuák spolu s docentom Imrichom Szabóom z VŠMU, zaiatkom decembra 2015 sa v našom kostole konal 43. roník
celoslovenskej Prehliadky mladých slovenských organistov, na dvoch samostatných
koncertoch (ako organista i ako zbormajster
s Akademickým speváckym zborom PF UKF
v Nitre) sa u nás predstavil Marek Štrbák, na
alších koncertoch Pavol Valášek, Ján Bulla,
István Nagy, Ondej Mucha, Josef Kratochvíl
so spevákou Anetou Rukovou, študenti banskobystrického Konzervatória Jána Levoslava
Bellu a jeden z koncertov v uplynulom roku
som odohral aj ja.
4 | 2016
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Jánove pašie podľa
Solamente naturali
Po Omši h mol, ktorú Solamente naturali
uviedli vo Vekom evanjelickom kostole na
sklonku uplynulého roku, pozval súbor 19. 3.
do tohto nádherného priestoru svojich poslucháov opä. Dôvodom boli Jánove pašie, ktoré
Miloš Valent so svojimi hudobníkmi, zborom
Vocale Ensemble SoLa (um. vedúca Hilda Gulyásová) a sólistami uviedol vo verzii z roku 1725.
(Premiéra sa uskutonila na Veký piatok v roku
1724 v Kostole sv. Mikuláša v Lipsku.) Rozdielom, ktorý zaregistruje okamžite aj posluchá,
ktorý pašie nepozná detailne, je úvodný zbor.
Dramatické výkriky Herr, unser Herrscher strieda pokojný chorál O Mensch, bewein dein Sünde
groß, ktorý skladate použil aj ako záver prvej
asti Matúšových pašií. Výsledok pôsobí, akoby
sa Bach rozhodol vzia vážne svoj kontrakt,
poda ktorého mal v Lipsku „komponova len
také skladby, ktoré nebudú vo svojej podstate
teatrálne“. Medzi alšie dôležité zmeny patrí
zaradenie „zvukomalebného“ dueta sopránu
a basu Himmel reiße, Welt erbebe a expresívnej
tenorovej árie Zerschmettert mich (v podaní
talentovaného Matúša Šimka pôsobila trochu
„uponáhaným“ dojmom), ktorá nahrádza
kontemplatívnejšiu hudbu Ach, mein Sinn. Kým
vyznenie Omše h mol limitoval sympatický, ale
vo svojej podstate amatérsky výkon rakúskeho
zboru z Viedne, tentokrát siahol Miloš Valent,
ktorý pašie od huslí aj viedol, ažiskovo po domácich spevákoch (Helga Varga-Bach, Hilda
Gulyásová, Matúš Šimko, Matúš Trávniek,
Tomáš Šelc plus Maarka Gabriela Szili a eška
Lucie Hilscherová) – a v zásade sa nepomýlil.
Ozdobou koncertu bol výkon poského tenoristu Jána Petryku v úlohe Evanjelistu. Petryka,
ktorého životopis obsahuje o. i. mená prominentných „sprevádzaov“ piesového reperto-

áru (Holl, Vignoles, Drake, ale aj trochu do inej
kategórie patriaci Aimard), poal svoj part lyricky (medzi najkrajšie okamihy patril ako inak
úchvatný „Petrov pla“), komentoval, uvádzal
a vo vzahu k deju pôsobil až na výnimky akoby
indiferentne. Aj tak to bol excelentný výkon,
ktorý (nielen vaka krásnemu hlasu) udržal
poslucháov v príbehu Kristovej zrady, zajatia,
vypoúvania a smrti v napätí až do úplného
konca. Kvalitou porovnatene pôsobil v recitatívoch i v sólach basista Tomáš Šelc v úlohe
Piláta a jeho ária Mein teurer Heiland, laß dich
fragen patrila urite pre viacerých k najsilnej-

Solamente naturali (foto: archív SN)

ším okamihom koncertu. Mojou jedinou výhradou voi tomuto vynikajúcemu spevákovi,
v ktorom získal Peter Mikuláš v oratoriálnom
repertoári na Slovensku dôstojného nástupcu,
je, že sa niekedy necháva až príliš unies krásou
svojho hlasu. To, o by v opere bolo prednosou,
v duchovnej hudbe, zvláš v áriách, ktoré vznikli pod vplyvom pietizmu, môže vnímavému
poslucháovi obas prekáža. Vemi dobre sa so
sopránovou áriou Ich folge dich gleichfalls mit
freudigen Schritten (skvelé autové sóla Martiny Bernáškovej a Martiny Mestickej) vysporiadala Helga Varga-Bachová, ktorá sa síce potrápila s nepríjemnými chromatickými pasážami

Žilina opäť ožije Allegrettom
Poas aktuálneho
26. roníka festivalu Allegretto Žilina
(18.– 23. apríl 2016)
bude opä Dom
umenia Fatra hosti laureátov prestížnych
svetových hudobných súaží; poas šiestich
koncertných veerov vystúpi desa interpretov a dve komorné telesá z 12 krajín.
Otvárací koncert festivalu bude patri výnimonému talianskemu klaviristovi Federicovi
Collimu, laureátovi Medzinárodnej klavírnej
súaže v Leedse. Mladý interpret koncertujúci
v prestížnych sálach po celom svete zavíta na
Slovensko po prvýkrát a žilinskému publiku
predstaví Koncert pre klavír a orchester . 3. od
Sergeja Rachmaninova. Spolone s ním vystúpia Janákova lharmónia Ostrava a talentovaný americký dirigent Case Scaglione. Medzi

festivalové hviezdy patrí aj fínska koloratúrna
sopranistka Tuuli Takala, minuloroná laureátka prestížnej speváckej súaže Hans Gabor
Belvedere v Amsterdame, slovinský barytonista Domen Križaj i držite Ceny festivalu Allegretto Žilina 2015 Josef Špaek, ktorý sa ako
vôbec prvý eský huslista prebojoval do nále
Súaže kráovnej Alžbety v Bruseli.
Slovensko bude na festivale reprezentova komorné zoskupenie Guitar Duo Jókaiová Hnat,
ktoré sa minulý rok vynikajúco umiestnilo na
Medzinárodnej gitarovej súaži v španielskom
meste Elche. Darina Jókaiová a Dávid Hnat
vydali v týchto doch debutové CD s transkripciami Franza Schuberta a na jese ich aká
koncertné turné v íne. V rámci prebiehajúceho Roka slovenskej hudby festival uvedie
viacero diel od slovenských autorov, napríklad
Zeljenkovu Overturu giocosu, Suchoovu Malú

v strednom dieli skladby (na text „zu ziehen,
zu schieben“), no jej hlas pôsobivo (hoci trochu
„prioperne“) žiaril vo výškach. Samozrejme, nie
je možné nespomenú zbory – v choráloch vynikli farba, kompaktnos a porozumenie textu,
„turbae“ boli brilantné, azda až príliš. V krásnej
hudbe, v rýchlych tempách akoby sa trochu vytratila aživos vekononej drámy, ktorú zbory
výraznou mierou spoluvytvárajú. „Wir dürfen
niemand töten.“, „Nicht diesen, sondern Barrabam.“ a „Kreuzige!“ sú viac než len hrou tónov,
v ktorej Bach prostredníctvom „archaického“
motetového štýlu demonštruje svoje kontrapunktické majstrovstvo. Takýto koncept však
dnes nie je výnimoný, s podobnou „ahkosou
bytia“ sa možno stretnú aj v iných interpretáciách. Pätnáslenný orchester pod Valentovým
vedením, ktorý volil svižné tempá, podal koncentrovaný výkon, urite jeden z najlepších,
aký som v rámci cyklu Kantáty so Solamente
naturali poul. Okrem mäkko a plno znejúcej
„slovenskej“ sláikovej sekcie v telese úinkovali aj vynikajúci maarskí a poskí hudobníci
(hobojistky Magorzata Jozefowska a Katalin
Szebényi si urobili dobré meno hne v úvodnom zbore), medzi ktorými vynikala fenomenálna violonelistka (a hráka na viole da gamba) Piroska Baranyai, ktorá hrávala so slávnym
Johnom Eliotom Gardinerom. Pre ma osobne
patrili jej sóla k najsilnejším zážitkom celkovo
mimoriadne vydareného koncertu. „Bach je
prvý veký skladate, ktorý nesmiernou silou
svojho diela prinútil obecenstvo, aby vzalo jeho
hudbu na vedomie, aj ke už patrila minulosti,“
píše Milan Kundera v eseji Historie jako krajina
vystupující z mlh. Uvedenie Jánových pašií súborom Solamente naturali túto silu – navyše
umocnenú pôstnym obdobím – ukázalo v plnej
kráse. Môžeme sa po rokoch zaa opä teši na
Matúšove pašie? Nebodaj pod hlavikou Slovenskej lharmónie? Lebo tam úrovou a významom takéto produkcie patria.
Andrej ŠUBA

suitu s passacagliou op. 3 v orchestrálnej úprave Bohumila Urbana i Sonátu pre dve gitary od
uboša Bertnátha. Po prvýkrát sa na žilinskom
festivale predstaví Slovenská lharmónia,
ktorá na záverenom koncerte predvedie obúbenú ajkovského Symfóniu . 6 h mol „Patetickú“ a Koncert pre violonelo a orchester e mol
od Edgara Elgara s vynikajúcou francúzskou
violonelistkou Camille Thomasovou. Pod
taktovkou Aziza Shokhakimova z Uzbekistanu
zaznie na tomto koncerte aj dielo Jevgenija Iršaia Ten Minutes about Katy .
Allegretto Žilina (pôvodný názov Stredoeurópsky festival koncertného umenia),
ktorý sa koná každorone v apríli, sa poas
svojej štvrstoronej histórie vyproloval na
jeden z najvýznamnejších festivalov klasickej
hudby na Slovensku a vaka vynikajúcim
mladým umelcom sa Žilina aj tento rok zaradí k významným európskym koncertným
scénam.
Viac info na www.hc.sk/allegretto
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Helmut

Lachenmann
(1935)

Helmut Lachenmann už desaťročia
patrí ku kľúčovým postavám hudobnej
avantgardy. Napriek tomu, že je jeho
hudba zhruba od 70. rokov komponovaná skôr s využitím širokej škály
(pa)zvukov – od najrôznejších šumov
produkovaných netradičnými technikami hry na klasických nástrojoch až
po konsonatné tutti akordy orchestra
–, dodnes je jeho meno spojené s estetikou tzv. musique concrète instrumentale. V minulom roku Lachenmann
oslávil svoje 80. narodeniny.

Adrián DEMOČ
Helmut Lachenmann sa narodil v Stuttgarte. Na miestnej akadémii
študoval klavír, hudobnú teóriu a kontrapunkt u Johanna Nepomuka
Davida. Ten ho vyuoval technikám Palestrinu a Josquina, zárove mu
však ukazoval partitúry skladateov 2. viedenskej školy. Lachenmann
sa uil nielen pomocou rozboru skladieb, ale osvojil si aj zvyk, ktorý
si uchoval až dodnes – rune prepisoval celé partitúry (podobne ako
Kurtág, ktorý rune odpísal celé Webernovo dielo, i Arvo Pärt, ktorý
si týmto spôsobom prehlboval znalos umenia renesanných polyfonikov). V rokoch 1955–1958 odišiel do Benátok, kde sa stal prvým súkromným žiakom Lugiho Nona (potom, ako mu poslal rune prepísanú skladbu Varianti s otázkami týkajúcimi sa jej rozboru). Ubytoval sa
v dome, v ktorom býval aj Nono, a asto dostával hodiny doslova cez
okno. Okrem kompozície u Nona študoval aj hudbu klasikov – od Gesualda a Monteverdiho až po samotného Nona i Bouleza – zameriavajúc
sa vždy na uritý technický aspekt. Pre Nona bolo komponovanie neodmyslitene podmienené kritikou spoloenského zriadenia a kritického
pohadu na tradíciu. isto technicky sa táto zodpovednos odzrkadovala v snahe o úplnú kontrolu nad druhom konotácií, ktoré v sebe
jednotlivé hudobné prvky a gestá nesú. Nono napríklad nemilosrdne
škrtal trilky a tremolá (guratívne a dekoratívne gestá) v Lachenmannových študentských prácach s odôvodnením, že nepíše pre udovíta
XIV., ktorý namiesto poovaiek poúval hudbu. Toto obdobie bolo pre
Lachenmanna vemi ažké, keže sa ocitol v pozícii pokusného králika,
na ktorom si Nono skúšal, i je schopný ui skladbu, a ktorému vemi autoritatívnym spôsobom vnucoval svoje predstavy o kompozícii.
Od Nona sa priuil radikálnemu „prieskumu“ netradiného materiálu,
oslobodil sa však od jeho radikálnych predsudkov voi materiálu. Lachenmannova hudba znie znane odlišne od hudby jeho uitea, sná
s výnimkou krásnej (a málo hrávanej) skladby Klangschatten–mein
Saitenspiel pre 3 klavíry a 48 sláikových nástrojov. Tie hrajú takmer
výlune pizzicato, klavíry hrajú obvykle len niekoko izolovaných nôt
a pedálových ozvien, ktoré rôznym spôsobom „tieujú“ súzvuky sláikov. Táto, pre Lachenmanna prekvapivá úspornos, pripomína Nonovu
neskorú skladbu A Carlo Scarpa. Po návrate z Benátok sa uskutonilo niekoko premiér jeho diel, najmä poas kurzov v Darmstadte. Po
niekokomesanej skúsenosti v elektronickom štúdiu na univerzite
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v Gente dostal miesto profesora hudobnej teórie v rodnom Stuttgarte. Zhruba od
zaiatku 80. rokov sa jeho diela dostávajú na programy festivalov a koncertných
cyklov súasnej hudby (Donausechingen,
Wien Modern, Varšavská jese, Wittener
Tage für neue Kammermusik a i.). Jeho
opera Dievatko so zápalkami (Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, 1997) bola
uvedená na viacerých operných scénach
a stala sa jednou z najúspešnejších opier
napísaných v 90. rokoch. Okrem toho sa
stal laureátom mnohých prestížnych cien
(napr. Siemens-Musikstiftung, Commandant des Arts et des Lettres). Od roku 1976
vyuoval kompozíciu v Hannoveri a Stuttgarte, od 1978 pravidelne prednášal na
darmstadtských kurzoch.
TEMA
Lachenmannove rané skladby z 50. a 60.
rokov, ako napríklad Souvenir pre komorný orchester, sú postavené ešte viac-menej na seriálnom základe. Kompozície
pre klavír z tohto obdobia (Echo Andante,
Wiegenmusik) sa však vemi dôkladne
zameriavajú na prácu s dozvukmi a preznievaním tónov i tónových zhlukov.
(foto: G. Dainotti)
Toto obdobie vyvrcholí koncom 60. rokov
vokálnymi skladbami Consolation I pre
12 hlasov a 4 hráov na bicích (1967) a Consolation II pre 16 hlasov. Komorný zbor v obidvoch skladbách pracuje
s textom plným fonetických detailov. Text Consolation II je rozložený na
základné elementy – samohlásky a spoluhlásky (vládne tremolované
rrrrrrrrrrrr). Takýto jazyk poznáme zo starších diel Nona, Beria i Ligetiho. Pokus o prepojenie inštrumentálneho a vokálneho zvuku (bicie
v Consolation I, záver skladby Consolation II) je však už náznakom nového prístupu. Medzníkom je temA (1968) pre autu, spev a violonelo,
napísaná v období medzi Consolation I a Consolation II. Názov sa pohráva s nemeckými slovami Atem (dych) a Thema (téma), odkazujúc tak
na hlavnú „tému“ tejto skladby dych. Oproti spomenutým zborovým
skladbám sa Lachenmann viac zameral na užšie prepojenie samotného
timbru hlasu, auty a violonela. Toto prepojenie nemusí by založené
len na zvukovej podobnosti – Lachenmann s obubou využíva aj podobnos gesta i hudobnej akcie. Zameranie sa na netradiné hlasové techniky, ako napríklad zívanie, bzuanie, vranie, kaše, a najmä fenomén
dychu bol predmetom skúmania viacerých skladateov (spomeme Ligetiho Aventures, Stockausenovu skladbu Hymnen i niektoré diela Vinka Globokara alebo Mauricia Kagela). No kým Ligeti a Kagel ironizujú
tieto prejavy ich zasadzovaním do groteskných situácií, Lachenmann
používa tieto archetypálne zvuky s plnou vážnosou, odmietajúc takýto
druh humoru v hudbe ako „buržoáznu zvrátenos“. TemA rozvíja podnety z Consolations a Lachenmann ou nachádza svoj vlastný jazyk, založený na nekonvennom používaní nástrojov, hudobných aj fyzických
gest a zasadzovaní týchto zvukových konštelácií do rôznych kontextov
a situácií. Výber tónov je podriadený zvukovým a akustickým vlastnostiam – napríklad zádrž na tóne G vo violonele umožuje zameranie
pozornosti hráa na pnutie struny a jemné rozdiely vo výške tónu (ím
viac sa tlaí na strunu, tým vyššia frekvencia znie). Skladba je zárove
prvým dielom, ktoré si našlo miesto v repertoári uznávaných súborov
pre súasnú hudbu. Po nej nasledujú tri rozsahom kratšie, no výrazné a významné diela pre sólové nástroje: Pression (1969) pre violonelo,
Dal niente (Interieur III) (1970) pre klarinet a Guero (1970, rev. 1988) pre
klavír. Všetky tri sú založené na detailnej zvukovej práci s konkrétnym
prvkom, ktorý tvorí samotnú ideu kompozície. Pression je radikálna
skladba, využívajúca takmer všetky možné techniky okrem klasického vyludzovania tónu. Hrá hrá pred a za kobylkou, na strunníku, avá
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ruka glissanduje po strunách bez pomoci pravej ruky, spolu s pravou
rukou ahá sláikom zvýšeným tlakom a pod. Tieto zvukové situácie sa
preskupujú, striedajú, zaznievajú zárove. V Dal niente sa zasa Lachenmann zameriava na vzduch, skladba Guero skúma perkusívny zvuk
„glissanda“ po klávesoch klavíra bez stláania (hracia technika pripomínajúca hru na bicom nástroji güiro).

KRÁSNO
Hoci Lachenmann postupne upustil od zvukového radikalizmu svojich
raných diel, nedá sa poveda, že by sa jeho hudba stala prístupnejšou.
Zvedavému a otvorenému poslucháovi však dokáže navodi neobyajný
pôžitok, plný bohatých zvukových gejzírov, erupcií a dráždivého ticha.
V každom prípade však Lachenmann volí na toto experimentovanie so
zvukom, s hraním a s poslucháom vlastne to najkonzervatívnejšie médium – symfonický orchester, prípadne iné ustálené formy a zoskupenia: sláikové kvarteto i klavírne trio. Širšej prístupnosti Lachenmannovej hudby príliš nenahráva ani dos zložitá rétorická tradícia, o ktorú
sa skladate opiera. Ako obhajca Novej hudby je Lachenmann dediom
schönbergovskej a adornovskej rétoriky, kritizujúcej meštianstvo, zdô-

Pression, prvá strana partitúry

razujúcej „boj“ za estetické krásno, odsudzujúcej hudobné a umelecké
spiatoníctvo. Vo svojej eseji Krása v hudbe dneška napísal: „Hadanie
krásna je dnes podozrivejšie ako kedykovek predtým – bu je to pluralistický koncept zahajúci všetky myslitené typy hedonizmu, alebo stav
,po opici‘ po falošných nádejach a suboch, alebo proste len akademizmus najrôznejšieho druhu. Jeho hlásatelia zrádzajú samých seba volaním po prirodzenosti, tonalite, po nieom pozitívnom, ,konštruktívnom‘,
zrozumitenom – a odpovedajú vernými citáciami z Brucknera, Mahlera
a Ravela. Je najvyšší as, aby sme zachránili pojem krásna od špekulácií
skorumpovaných duchov a lacných nárokov hedonistov avantgardy, kuchárov zvukov, exotických rojkov a kupcov s nostalgiou. Poslanie umenia
nespoíva v úniku od rozporov, ktoré tvarujú povedomie našej spolonosti,
ani vo irtovaní s nimi, ale naopak, v strete s nimi a ich dialektickom
zvládnutí.“1

HUDBA
Jednou z najcharakteristickejších  t Lachenmannových skladieb je
nesmierne pestrá škála rôznych typov ozvien a rezonancií. Táto fascinácia sa prejavuje už v samotných názvoch skladieb: Echo Andante
(1962), Klangschatten (Zvukové tiene, 1972), Schattentanz (Tieový tanec) z cyklu Ein Kinderspiel (1980), Ausklang (Zanikajúci zvuk). Lachenmannova hudba je po rytmickej stránke relatívne jednoduchá, využíva
mnohé rytmické modely, asto odvodené z prekvapivých vzorov [vi
rytmus piesne Oh, du lieber Augustin v skladbe Mouvement (vor der
Erstarrung) pre komorný orchester], prípadne pravidelný pulzujúci tep
komplementárneho rytmu, ktorého jednotlivé asti sú rozdelené na
spôsob hoketovej techniky. Vemi efektne ju využil vo viacerých sklad-

bách, ako napríklad Fassade pre orchester, Salut für Caudwell pre 2 gitaristov i Mouvement (vor der Erstarrung).
Helmut Lachenmann prišiel s novou koncepciou hudby, ktorá je paradoxne založená na „odhudobnení“ samotného zvuku. Táto vízia sa neuskutouje len v samotnom kompozinom akte, ale vyžaduje iný druh
poúvania hudby. Aby sa hudobný materiál mohol poníma vo svojej
obnaženej, „objektívnej“ podobe, je poda Lachenmanna nutné oslobodi
zvuk od všetkých možných nánosov, ktoré sa na nalepili historickým
vývinom. Lachenmann sa sústreuje na skutonú telesnos (fyzikalitu)
samotného zvuku a jeho tvorenia. Namiesto práce s tradinými formotvornými parametrami narába s energiou zvuku a jej transformáciou.
V skladbách napísaných zhruba medzi rokmi 1968 (temA) a 1976 (Accanto) sa takmer výlune koncentruje na zvuk produkovaný netradinými
spôsobmi hry. Hudbu tohto obdobia sám Lachenmann nazval musique
concrète instrumentale. Po skladbe Accanto však do jeho skladieb zanú
vstupova aj „povedomejšie“ útvary (akord, tón, dokonca tutti), pomocou ktorých vytvára zvukové dialektické kontrasty svojich foriem. Tento
štylistický posun a jeho dopad výstižne opísal Petr Bakla v recenzii sláikového kvarteta Reigen seliger Geister z roku 1989: „Na první poslech
zní hudba uhlazen ji, je spíše tichá, tóny a ne-tóny jsou využívány tak
p l nap l, a to nikoli v opozici, ale v kontinuu tak pirozeném, až to bere
dech. Fascinující je pedevším to, jak se hudba, plná nesmírn propracovaných detail a vyznaující se pekotným vnitním životem (žádná unylá rádobyhlubokomyslnost dlouhých tón ), m ní velmi pozvolna a plyne
velebn bez výrazných ped l , a pesto skoní zcela jinde.“2 Zaiatkom
nového tisícroia sa jeho hudba posunula alej smerom k využívaniu
tradinejších hudobných gest a materiálu. Dajme ešte raz slovo Petrovi
Baklovi a jeho opisu 3. sláikového kvarteta Grido (2001), ktoré je blízke:
„… jakoby ,normální‘ (patnáctero uvozovek) hudb : je znan expresivní,
též zeteln rozeznáme expozici, jakési provedení, je v n m i klimax následovaný uritou katarzí. Zárove je však bytostn lachenmannovský: obsahuje vlastn málo t ch emblematických pazvuk , s nimiž je HL povrchn
spojován, a do popedí se dostává veskrze originální hudební syntaxe. Což
je pesn to, o co Lachenmannovi dle jeho vlastních slov vždy šlo.“3
Lachenmann je všeobecne považovaný za typického „modernistického“
skladatea. Svojím jazykom však v niektorých skladbách (Accanto i
Staub) vedie akýsi dialóg s hudbou minulosti. „Iné poúvanie“ sa v tomto prípade samozrejme netýka len nového materiálu, ale (a to najmä)
historizujúceho materiálu, ktorý sa dostáva do nového kontextu.

TECHNIKY A ZVUKY
Lachenmannova hudba je pre mnohých dirigentov a hráov tvrdým
orieškom. Jeho orchestrálne skladby, takmer všetky dlhšie ako 25 minút, vyžadujú od dirigenta nielen dokonalú znalos vemi precíznej
a špecickej notácie, ale aj jasnú predstavu, aké zvuky sa vlastne majú
ozva. Oproti sonoristickým skladbám skladateov tzv. poskej školy i
Sciarrinovi, ktorý s nezvyajnými zvukmi a spôsobom ich vyludzovania
pracuje priam asketicky, Lachenmann využíva nesmierne širokú paletu
zvukov, priom väšinu dovádza takmer do krajnosti. Zvuk je preho
správou o fyzickej akcii, o energii, „výsledek tlaku, tení, doteku, zatlumení, dýchání...“4. Lachenmann vo svojich partitúrach detailne uvádza,
na ktorej strune sa má hra, akou silou sa má tlai, priom v legende je
zárove aj presne uvedené, aký zvuk sa má ozva. Takže namiesto známeho škripotu Pendereckého skladby Tren o arom Hiroszimy huslista
v Lachenmannovej skladbe vyludzuje hraním za kobylkou rôzne druhy
chrapotu i štebotu (aj ke je tu taktiež dostatok priestoru na rôzne nepríjemné škripoty), na dôvažok ešte vo viacerých registroch. O pozícii
hráa Lachenmann v rozhovore s Petrom Baklom povedal: „V posledních
letech v tšina hudebník pochopila, že jsou bráni vážn a že také existuje cosi jako profesionální kultura nových hracích technik – aby zvuky, ruchy, šumy, šramoty a pod. byly krásné, musí být hrány správn .
Když se dvaapadesáti lidem podaí tahat smycem pímo pes kobylku,
aniž by vydali jakýkoli hvízdavý zvuk, výsledkem je fascinující, intenzivní
a pr zraný šelest, který zní jako dýchání. A ti hudebníci jsou pak dokonce šastní a hrdí a pozvolna zaínají být mnohem zv dav jší a pipraven jší na další zvuková dobrodružství. Už to nejsou normální orchestrální
hrái, nemotivovaní ‚otroci‘, ale stávají se skutenými hudebníky s veške-
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rou profesionalitou, zodpov dností, tvoivostí a d stojností. Je souástí té
profesionality být nepedpojatý a stále se uit, troufnout si být zaáteníkem i v sedmdesáti – je teba z stat mladý!“5
Lachenmannov jazyk, a najmä zvuky ním používané, sa stali zdrojom
inšpirácie a modelom pre mnohých adeptov súasnej kompozície. Sám
o tomto fenoméne hovorí: „Nemám žádný monopol na zvuky, které
jsem objevil nebo vyvinul, ani privilegium na jejich používání. Všichni ti
skladatelé, kteí chodí do onoho starého dobrého Lachenmannova supermarketu a používají zvuk a deformací zvuk , jak je vid li v mých partiturách, si nezaslouží, abychom o nich mluvili. I kdyby nekradli, jejich
impotenci by to nijak nepomohlo. N kteí chytejší používají mých zvuk
decentn ji než já – takový Lachenmann-light. OK, nechme to být. N kdy
se musím pousmát. Ale mimochodem: všechny ty efekty, které m žete
nalézt v mé hudb , objevíte i v hudb starších skladatel , jako jsou Kagel,
Schnebel nebo amerití undergroundoví skladatelé šedesátých let, jejichž
nápady na pobavení i šokování publika byly píliš chabé, než aby pežily. Bavili se používáním zvuk , se kterými jsem já pozd ji pracoval vážn .
A užil jsem si pi té ,vážné‘ práci stejn legrace jako oni. Nicmén , když je
výsledná hudba osobitá a silná, je to v poádku.“6
Rôznorodos a pestros zvukov v nepredvídatených konšteláciách, výbuchoch a gejzíroch je sná najpríažlivejšou rtou Lachenmannovej
hudby. Vydavatestvo Breitkopf & Härtel v súasnosti pracuje na vydaní
CD-ROM, ktoré by malo sprístupni hráom jednotlivé techniky, spôsob
ich hrania a zvuku, ktorý sa má ozva, iže akomsi slovníku Lachenmannovej hudby.

sláikové kvarteto v podaní JACK Quartet (Mode Records 2014). Svojou
energiou prekonáva aj slávne kvarteto Arditti, ktoré taktiež nahralo celý
komplet (KAIROS 2007).
Citáty:
„Pre ma umenie znamená dobrodružstvo, by vždy ,otvorený voi nieomu‘, o znamená podráždenie, popudenie: Bach bol popudzujúci pri písaní niektorých chorálov a bol prepustený za narúšanie tradície. Mozart bol
v istom období príliš zložitý a ke ponúkol sériu koncertov s predplatným,
nikto na ne nešiel, keže jeho hudba bola príliš zložitá. Takže jestvuje tradícia popudzovania (iritácie) a problémov so spolonosou a myslím si, že
by sme sa z týchto skúseností mali poui.“8
„Jestvuje jeden prvok, ktorý patrí ,západnému‘ umeniu a hudbe, a tým je
logos. V žiadnej inej kultúre napríklad hudba nemá disonanciu: v žiadnej
inej kultúre nenájdeme zmeny štýlu ako v západnej hudbe. Toto má pôvod
u starých Grékov: skladate nielen vytvára magickú situáciu, ale taktiež
ju aj búra. (...) Používam nástroj, ktorý všetci poznáme, ktorý má všetku
svoju magickú auru. Niekedy k nej nieo pridám, alebo ju trochu pokazím. Tým disponuje samotná tradícia: napríklad Scarlatti a rozvedenie.
Každá z jeho sonát obsahuje okamih, v ktorom sa jeho krásne, ním vy-

FORMA
V spomínanom rozhovore s Baklom k otázke využívania netradiných
zvukov dodáva: „Možná ale píliš mluvíme o neobvyklých zvucích a efektech v mých skladbách. Pro m to není to nejd ležit jší. Vždycky jsem íkal: psát hudbu neznamená hledat ,nové zvuky‘ – to je sice zajímavý, ale
peci jen sekundární projev skladatelské zv davosti. Klíové je najít nový,
tj. p vodní, promyšlený, nestandardizovaný kontext pro tyto zvuky, jenž
jim dodá nový, autentický význam a naléhavost. C dur v Jupiterské symfonii jsou ty samé ti noty jako C dur na konci Skrjabinovy Le poème de
l’exstase, a pitom patí do úpln jiného sv ta. Inovativnost neznamená
jen neobvyklé zvuky, je v cí originality skladatelova uvažování. V klavírní
skladb Ein Kinderspiel používám samé ,normáln ‘ hrané tóny, a pitom je
to jedna z mých po estetické stránce nejradikáln jších skladeb.“ 7
Týmto sa dostávame k podstatnej otázke: Ako vlastne Lachenmann dokáže tieto zvuky a ich energiu udrža pohromade, ako organizuje túto
energiu zvuku? Väšina Lachenmannových orchestrálnych a komorných skladieb je jednoasových a trvajú okolo 30 minút. Takéto rozmery sú urite výzvou pre skladatea, ktorý vyžaduje jasné rozvrhnutie
dramaturgie inštrumentácie a textúr a celkovú artikuláciu hudobného
deja. V mnohých Lachenmannových skladbách je forma založená na
strete rôznych zvukových i akustických elementov – napríklad dozvuku a ticha i iných dialektických vzahov. V programe ku Klangschatten
skladate trochu záhadne hovorí o dialektike „odmietnutia a ponuky“.
Skladby zo 70. rokov sa dos výrazne pohybujú na hranici ticha. Toto
ticho však nie je vyjadrením kontemplácie a pokoja, ale naopak, je skôr
nositeom napätia, oakávaním výbuchu, akýmsi zvláštnym negatívnym klimaxom, pri ktorom však máme pocit vrcholu skladby, vi napríklad Schwankungen am Rand z rokov 1974 1975.

ODPORÚČANÉ POČÚVANIE
Poslucháovi, ktorý sa ešte s Lachenmannovou hudbou nestretol, je
možné odporui zaa jeho orchestrálnymi skladbami. Krásne je CD
Schwankungen am Rand (EMI 2002), ktoré obsahuje rovnomennú kompozíciu spolu s alšími reprezentatívnymi skladbami: Mouvement ( vor
der Estarrung) a „Zwei Gefühle...“, Musik mit Leonardo. Súbor Ensemble
Modern pod taktovkou Pétera Eötvösa hrá bravúrne. Vydavatestvo Kairos doteraz vydalo vyše 10 CD Lachenmannovej hudby. Zatia ostatné
obsahuje skladby z posledného obdobia – Schreiben a Double (Grido II)
vo vydarenej interpretácii Orchestra SWR pod vedením Sylvaina Cambrelinga. Z nahrávok komorných skladieb prekvapilo súborné dielo pre
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tvorené melódie, zlomia, transponujú, rozdrobia. (...) Potrebujem tradíciu, som plný tradície, ale nie spôsobom, kvôli ktorému som mal konikt
s Hansom Wernerom Henzem, kde tradícia je jeden nádherný oarujúci
supermarket. Pre ma je tradícia výzva a neustály posun.
Úloha skladatea spoíva vo vytvorení kontextu, v ktorom sa môže ukáza
nový aspekt tohoto kontextu. Toto v sebe zaha nielen ‚robi‘ túto situáciu,
ale skôr ‚vyhnú sa‘ alebo vydrža. Pre ma osobne hudba, ktorá sa vyhýba
tomuto tvorivému koniktu, upadne skôr i neskôr do banality a afektácie,
aj keby bol pôvodne jej charakter exotický i expresionistický.“ 9
Zdroje:
Bakla, P.: Helmut Lachenmann: Grido, Reigen seliger Geister, Gran Torso
(Arditti String Quartet). In: HIS Voice 2/2008
Bakla, P.: Helmut Lachenmann. Mám rád nebezpená ticha. In: HIS Voice 1/2007
Hockings, E.: A Portrait of Helmut Lachenmann. In: Tempo, New Series,
No. 185 (Jun., 1993), str. 29-31
Lachenmann, H.: The Beautiful in the Music Today. In: Tempo, New Series, No. 135 (Dec., 1980), str. 20-24
Lesser, D.: Dialectic and Form in the Music of Helmut Lachenmann. In:
Contemporary Music Review Vol. 23, No. 3/4, September/December 2004,
str. 107-114
Yañez, P.: Entrevista con Helmut Lachenmann. Dostupné cez: -https://
www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28016/Entrevista-HelmutLachenmann-enero-201
Poznámky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lachenmann, H.: The Beautiful in Music Today
Bakla, P.: Helmut Lachenmann: Grido, Reigen seliger Geister, Gran Torso (Arditti
String Quartet). In: HIS Voice 2/2008
tamtiež
Bakla, P.: Helmut Lachenmann. Mám rád nebezpená ticha.
tamtiež
tamtiež
tamtiež
Yañez, P.: Entrevista con Helmut Lachenmann. Dostupné cez: https://www.mundoclasico.com/ed3/documentos/28016/Entrevista-Helmut-Lachenmann-enero-2015
tamtiež
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Nahrávanie folklóru
na území Slovenska XIII

Fonograf za vojny
a v medzivojnovom období
Marián MINÁRIK

Leo Hajek
Leo Hajek (Hayek) sa narodil 8. januára 1887
v Prahe, od roku 1889 žil vo Viedni, kde bol
jeho otec vymenovaný za vrchného poštového
inšpektora. Hajek vyštudoval fyziku a matematiku na Viedenskej univerzite, v roku
1909 obhájil dizertanú prácu Koe cienty
rozažnosti hornín. V roku 1910 získal aprobáciu na vyuovanie matematiky a fyziky na
gymnáziách a reálnych školách a s prestávkami pracoval v tomto odbore viacero rokov.
V roku 1935 sa stal lektorom experimentálnej
fonetiky na Filozockej fakulte Viedenskej
univerzity.
Hajek pôsobil 25 rokov v Archíve fonogramov
a výrazne prispel k rozvoju technológie zvukového záznamu. V rokoch 1928 1938 bol riaditeom
tejto inštitúcie, 30. júna 1939 bol z rasových príin so spätnou platnosou prepustený zo zamest-

nania (už od zaiatku mája 1938 viedol archív
národný socialista Walter Ruth).
Od anšlusu sa chcel Hajek vysahova do
Vekej Británie, až sa mu napokon podarilo so
zvláštnym vízom pre akademických pedagógov vycestova so ženou a dcérou do New Yorku. V USA pôsobil na univerzitách a na konzervatóriu (Ohio, Boston) a založil si dielu na
výrobu a opravu vedeckých prístrojov (Ohio,
Massachusetts). V roku 1945 bolo Hajekovcom
udelené americké obianstvo.
Po vojne dostal Hajek ponuku na návrat do
funkcie riaditea Phonogrammarchivu vo
Viedni. Tu medzitým už znovu pôsobil spomínaný Walter Ruth, ktorý sa vrátil z Juhoslávie
zo zajatia. Hajekovci do Rakúska viac neprišli
a po prezidentskej amnestii v roku 1948 sa
Ruth stal riaditeom archívu... Na prelome
rokov 1958 1959 sa Hajekovci presahovali do
Izraela; Leo Hajek zomrel 1. júla 1975 v Haife.
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Hajek v Jágri eské piesne, odtia
nahrr
nah
odcestoval
do mesteka Ortie (Szászváros)
odce
odc
e
v Huadskej
župe v Sedmohradsku a 16. 2. 1916
Hu
Hu
tu nahrával slovenské piesne. Jeho alšími
zastávkami boli Szombathely (poské piesne),
Radkersburg v Štajersku (friulské, talianske
a slovinské piesne), Karlovac v Chorvátsku
(chorvátske piesne), Judenburg v Štajersku
(slovinské), Salzburg (nemecké) a Praha (nemecké, medzi nimi v náreí z okolia Chebu).
Závereným miestom Hajekovho terénneho
zberu bolo Bielsko v Halii, kde nahrával 15. 4.
rusínske piesne. Posledné nemecké vojenské
piesne nahral Leo Hajek po návrate do Viedne
23. 4. a 3.5. 1916.
Pred samotnou akciou dostali velitelia príslušných práporov pokyny, v om mala spoíva ich úloha pri nahrávaní. Ich povinnosou
bolo vybra spevákov a nájs osoby schopné
správne zapísa texty a preloži ich do neminy. Požiadavky na dôsledne vyplnené protokoly sa však asto nepodarilo splni. Inak je
tomu s technickou kvalitou nahrávok – tu sa
ukázali mimoriadne vedomosti a schopnosti
Lea Hajeka, ktoré vynikli najmä pri nahrávkach skupinového spevu i nástrojovej hry.
Hajekove nahrávky s úspechom využívalo aj
Ústredie dejín hudby cisárskeho a kráovského Ministerstva vojny, ktoré bolo založené
v apríli 1917 a malo za úlohu pripravi súborné
vydanie vojenských piesní vo všetkých jazykoch Rakúsko-Uhorska, ale aj spevníky na
praktické využitie. V ase nahrávania mal
Hajek k dispozícii už štvrtý model archívneho
fonografu, teda prístroja, ktorý robil h bkový
(vertikálny) záznam na ploché platne štandardného priemeru 15 cm. Kým model z roku
1901 mal 45 kg, model z roku 1905 už iba 17 kg
a tento ešte o osi menej, navyše sa dal lepšie
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a jednoduchšie ovláda. Štvrtý model bol už
dostatone overený v praxi a jeho najväšou
nevýhodou bolo, že na malé platne sa pri
rýchlosti 70 otáok za minútu, predpísanej na
hudobné nahrávky, nevtesnali ani dve minúty záznamu. Zbierka obsahuje 84 fonogramov
z 11 etnických prostredí (21 nemeckých, 2 friulské, 3 talianske, 6 chorvátskych, 7 poských,
5 rumunských, 6 rusínskych, 7 srbochorvátskych, 6 slovenských, 9 slovinských, 4 eské
a 8 maarských nahrávok).
Slovenský súbor predstavuje pä piesní v interpretácii 27-roného velitea nannej strá-

Leo Hajek pri pokusoch s fonografom

že Imricha Szabadffyho z Trenianskeho Jastrabia. Sú to novouhorské verbunkové piesne
z vojenského a vojnového prostredia, v ktorých nechýbajú úbostné motívy (V šírom poli
strom zelení; Pri Prešporku, pri Dunaji; Tam
hore lúka zelená; Prí sa, milá, poívai do tej
kasáre a aktualizovaná piese z ias tureckých vojen Hej, na Trenanskom zámku, v ktorej je pôvodný turecký nepriate zamenený za
Rusa). Na šiestej nahrávke je pochodová polka
edaleko lesa u vodi so zvukomalebným refrénom „drnki-brnki“ a makarónskym záverom
„ajnc – cvaj – draj“. Túto pesniku spieva zbor
a hrá dychová hudba trenianskeho 71. pešieho pluku, ktorý mal už za sebou úspešné boje
na východnom fronte a neskôr sa preslávil
vzburou v Kragujevaci. Je to jedna z dvoch
nahrávok dychovej hudby v celej zbierke (inak
sa v nej z nástrojov vyskytujú iba sólové husle
a gitara), v druhom prípade ide o pochod bez
spevu. Rovnako ako pri nahrávaní Imricha
Szabadffyho, aj tu použil Leo Hajek ebenovú
prenosku a väší nahrávací lievik, o oividne prinieslo aj vaka vhodnému rozmiestneniu interpretov vemi kvalitný výsledok. Nie
je to len prvá slovenská nahrávka dychovej
hudby, ale aj prvá nahrávka inštrumentálneho zoskupenia.
Kompletný súbor nahrávok Soldatenlieder der
k. u. k. Armee vyšiel v roku 2012 už v druhom
vydaní v rámci edinej innosti Rakúskej akadémie vied vo Viedni.
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Karol Plicka a fonograf
V rokoch 1923 1938 pôsobil v Matici slovenskej
v Martine Karol Plicka ako zberate udových
piesní. Na nahrávanie mal k dispozícii pravdepodobne ten istý fonograf, ktorý používal
od roku 1901 Karol Anton Medvecký v Detve,
v Beuši, možno aj v Dobrej Nive, Babinej
a v Sásoch, a po om ho azda využili aj niektorí alší zberatelia. O Plickových pokusoch
s fonografom vieme len z jeho spomienkového rozprávania zaznamenaného na magnetofónovom páse v archíve Slovenského rozhlasu. Plicka sa pokúsil prístroj prenáša vlastnorune do terénu (a iste pritom nenechal doma
ani fotogracký aparát a alšie potreby). Práve pre vekú hmotnos usúdil, že fonograf nie
je na takého nahrávanie použitený. Je pravdepodobné, že Plickove ojedinelé nahrávky
na fonograckých valcoch tvoria najmladšiu
súas zbierky dodnes neprebádaných fono-

Gustav Adolf Küppers-Sonnenberg

Gustav Adolf Küppers (21. 5. 1894 Krefeld
30. 6. 1978 Müden, Örtze) bol synom hostinského, v roku 1914 zmaturoval na reálnej škole
v Krefelde a zapísal sa na štúdium lológie na
univerzite v Göttingene. Zárove sa ako dobrovoník prihlásil do vojenskej služby, v auguste
1914 sa zúastnil na bojoch vo Francúzsku
a o dva mesiace neskôr vo východnom Prusku,
kde bol ažko ranený a amputovali mu avú
nohu. Túžba sta sa kazom sa mu rozplynula, preto sa utiahol do údolia rieky Wietze
nealeko obce Müden. Rozhodol sa, že bude
ži blízko prírody a venova sa ponohospodárstvu, postavil si zrubový dom a priahlú strá
pomenoval Sonnenberg, tento názov zaal
používa aj ako svoj pseudonym. V roku 1916
vydal básnickú zbierku Ich geh durch Nacht
und Sonnenschein (Prechádzam nocou a slneným jasom), po roku 1918 publikoval
viacero prác o svojich skúsenostiach
s ponohospodárstvom a o sídelných
formách v Nemecku. Jeho gazdovstvo asto neposkytovalo dostatok
obživy pre rodinu so siedmimi
demi, ktoré mal s prvou manželkou. Vaka nannému príspevku
študentského podporného spolku sa
dostal na univerzitu v Berlíne, kde
v rokoch 1926 1931 študoval národohospodárstvo. Od roku 1933 pôsobil
Sonnenberg ako novinár na vonej
nohe. V rokoch 1935, 1937 a 1939
Zápis piesne v podaní dychovej hudby z Trenčína
cestoval po juhovýchodnej Európe
a zbieral materiál pre Národopisné
múzeum v Berlíne. Podnikol tri cesty
na Balkán na automobile HanomagRekord, ktorý mu poskytol výrobca.
Svoje skúsenosti opísal v prácach
Dunajskí Švábi a ich prostredie (1935),
Jednonožec za volantom – cesta po
Balkáne – tri mesiace s hanomagrekordom na ažkých a najažších
cestách (1937) a i. Sonnenberg pôsobil
aj ako rozhlasový reportér a poas
2. svetovej vojny, žia, aj ako balkánsky referent na Vrchnom velitestve
Wehrmachtu.
Okrem zbierania etnograckých artefaktov sa Sonnenberg na cestách
po Balkáne venoval aj nahrávaniu
udových piesní a hudby pre Phonogramm-Archiv v Berlíne a napísal aj niekoko lánkov o folklóre.
Zápis piesne v podaní Imricha Szabadffyho
Keže sa zaujímal predovšetkým
o nemecké obyvatestvo na Balkáne, najprv
gramov (asi 150 jednotiek) uložených v Slonahrával bez rozlišovania nemecké udové
venskom národnom múzeu v Martine. Karol
a umelé piesne. Neskôr náhodne zbieral a naPlicka sa zapísal do dejín nahrávania folklóru
hrával všetok materiál, s ktorým sa stretol na
na Slovensku najmä v roku 1929 ako hlavný
cestách, a nedostatok jeho odborného vzdelaprotagonista slovenskej asti vekolepého
nia sa prejavil aj na nedostatonej dokumenpodujatia eskoslovenskej akadémie vied,
tácii. Napriek tomu je Sonnenbergova zbierka
pri ktorom boli použité gramofónové platne.
zaujímavým dokladom o pestrom zastúpení
Poda dátumu Plickovho nástupu do zamesthudobných kultúr na Balkáne zaiatkom
nania v Matici slovenskej a roku nahrávania
30. rokov 20. storoia. Koncom 2. svetovej vojspomínaných platní môžeme datova Plickove
ny sa valeky Gustava Küppersa-Sonnenberga
fonogramy okolo roku 1925.
4 | 2016
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spolu s alšími nahrávkami berlínskeho
archívu dostali do Ruska, neskôr ich Phonogrammarchiv získal naspä.
Sonnenberg nahral na fonografe berlínskeho
archívu na Balkáne spolu 188 valekov. Na prvej ceste v roku 1935 nahral 103 fonogramov,
v roku 1937 to bolo 39 fonogramov a v roku 1939
alších 46 fonogramov. Sonnenberg cestoval
najmä po Srbsku, Macedónsku, Bulharsku
a alších južných astiach Balkánu, ale pre
nás je zaujímavá najmä jeho prvá výprava
v roku 1935, ke cestoval po Slovinsku a nahrával v Blede, v Koevji a v ubane. V liste
z 18. novembra 1935 riadite berlínskeho archí-

terpretoch eských a slovenských piesní nie je
známe ni. Drago Kunej predpokladá, že mohlo
ís o robotníkov, ktorí boli na prácach v Blede,
ale takisto to mohli by turisti z eskoslovenska. Ak vychádzame z týchto dvoch predpokladov, je asi rovnaká pravdepodobnos, že na
valci . 78 ide o autentické pesniky z niektorej
slovenskej obce, ako to môžu by aj všeobecne
rozšírené slovenské piesne, ktoré mohli zaspieva azda aj eskí turisti.
Slovenský valek patrí spolu s dvomi eskými
medzi 50 fonogramov, ktoré boli donedávna
považované za stratené. Neboli totiž inventarizované a po návrate z Ruska ich zamiešali

Orăștie, kasárne v roku 1905

vu Marius Schneider upozoruje Sonnenberga
na skutonos, že archív nemá záujem len
o nemecké piesne, ale predovšetkým o folklór
domácich etník. Priebeh výskumov v roku
1935 sa dá rekonštruova poda íslovania
valcov. Prvých 17 fonogramov bolo nahratých v Maarsku a sú na nich zaznamenané
maarské piesne. Valce . 18 53 boli nahraté
v rôznych astiach Báky v Srbsku a sú na nich
najmä udové, zudovené a ponáškové piesne
„dunajských Švábov“. Na valcoch . 54 62 sú
macedónske, albánske a turecké piesne, nahraté v Skopje a v Ochride. alšie nahrávky
vznikli v pravoslávnom kláštore Visoki Deani
v Kosove, iernej Hore, Slovinsku a v Záhrebe,
na niekokých miestach v poradí je niekoko
valcov neidentikovateného pôvodu. Sonnenberg používal na nahrávanie pravdepodobne
fonograf Excelsior, ktorý bol vemi vhodný na
terénnu prácu – okrem toho to bol v tom ase
v Nemecku takmer jediný dostupný fonograf
(vyrábali ho v Kolíne nad Rýnom). Slovinský
etnomuzikológ Drago Kunej predpokladá, že
išlo o rovnaký prístroj, aký niekoko rokov pred
ním používal slovinský zberate Matija Murko.
Valce . 74 85 nahral Sonnenberg v Slovinsku
a sú na nich slovinské, nemecké, slovenské,
eské, chorvátske, srbské a rómske nahrávky.
Slovinské udové piesne nahral v Blede 3. októbra 1935 na valce . 74 a 75. Tu vznikli pravdepodobne aj alšie nahrávky eských (. 76 a 77)
a slovenských piesní (fonogram . 78). O in-

Sonnenberg na Balkáne, 1937

medzi iné zbierky. Objavila ich v roku 2001
spolupracovníka berlínskeho PhonogrammArchivu Susanne Zieglerová, ke robila dôkladný prieskum celej zbierky. Spolu s alšími
nahrávkami archívu tvoria súas zoznamu
UNESCO Pamä sveta. Výber Sonnenbergových
nahrávok vydal Berliner Phonogramm-Archiv
v roku 2011 na CD.
Sonenbergove nahrávky predstavujú najmladšie známe nahrávky slovenského folklóru na
fonograckých valcoch. Je však možné, že
jestvujú aj novšie fonogramy, lebo maarskí
etnomuzikológovia používali fonograf až do
50. rokov, ke sa stal oraz prístupnejším
magnetofónový záznam. Na Slovensko vtedy
chodili nahráva maarský folklór, ale asto
urobili aj nahrávky slovenského folklóru,
ktorý ich zaujal – napríklad László Vikár na-

hral v roku 1956 v Hepe 11 slovenských piesní,
v Podhoranoch-Sokolníkoch 7 slovenských
piesní a v Malom Kereši v Básko-malokumánskej župe v Maarsku 7 slovenských
piesní.

Rozprávanie o období nahrávania
slovenského folklóru na fonografe
uzatvárame prehľadom základných
historických dátumov:
1900 – prvá nahrávka interpreta z územia Slovenska – nemecká udová piese
v podaní neznámej speváky z Bratislavy
– nahral Léon Azoulay na Svetovej výstave v Paríži
1901 – prvé fonogramy slovenských udových piesní – nahral Karol Anton Medvecký v Detve
1903–1907 – prvé fonogramy z hornotrenianskeho Považia a z Kysúc – nahral
Márton Vikár
1906–1917 – nahrávky Zoltána Kodálya
z podunajskej a nitrianskej oblasti, z Tekova, Hontu, Novohradu, Gemera a Abova
1906–1918 – nahrávky a zápisy Bélu
Bartóka – najrozsiahlejšia zbierka fonogramov s najširším územným záberom
z rôznych oblastí Slovenska
1906 – prvý fonogram slovenskej inštrumentálnej hudby – fujara, Ratkovské
Bystré – nahral Béla Bartók
1909–1912 – Leoš Janáek, Hynek Bím
a Františka a František Kyselkovci – Strážovské vrchy, Javorníky a terchovská
dolina – prvé nahrávky viachlasného
spevu
1913 – Jevgenija Liovová – nahrávky
viachlasného spevu z hornotrenianskeho Považia a z Kysúc – prvé nahrávky na
fonografe prispôsobenom na záznam
viachlasného spevu
1916 – Leo Hajek – nahrávky vojenských
piesní z okolia Trenína – prvá nahrávka
inštrumentálneho zoskupenia – dychová
hudba trenianskeho 71. pešieho pluku
okolo 1925 – prvé nahrávky Karola Plicku
1935 – najmladšie doložené nahrávky
slovenských piesní na fonografe – zberate Gustav Adolf Küppers-Sonnenberg

Literatúra:
ELSCHEK, Oskár: Die Sammlung „Soldatenlieder der k. u. k. Armee“. In: Soldatenlieder der
k. u. k. Armee. Viede 2012, s. 24–34.
KUNEJ, Drago: Fonograf je dospel! ubana 2008.
KÜPPERS-SONENBERG, Gustav: Walzenaufnahmen aus Südosteuropa Wax Cylinder Recordings from Southeast Europe. Berlín 2011.
PLICKA, Karol. In: Slovenský biogra cký slovník IV. Martin 1990, s. 485–487.
http://www.oeaw.ac.at/online-gedenkbuch/
gedenkbuch/personen/a-h/leo-hayek/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_
Adolf_K%C3%BCppers
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je vo väšine prípadov na Slovensku tristná,
chýbajú odborné riešenia a povedomie
o dôležitosti tejto oblasti pre kvalitu života,
o samozrejme len odráža vzah väšinovej
spolonosti ku kultúre, a tým v podstate aj
k vlastnej budúcnosti.

Aký druh iniciatívy priniesla A4?
Miestnymi poslancami sme sa síce nestali, ale ako kultúrne centrum A4 sme prišli
s projektom, ktorý mal za cie iniciova proces participatívnej prípravy kultúrnej stratégie pre hlavné mesto v spolupráci s magistrátom. A to sa iastone podarilo – nieo sa
už zaalo robi, vznikla pracovná skupina
aj harmonogram prípravy. Takisto sa nám
podarilo založi platformu, združujúcu nezávislých kultúrnych organizátorov v meste
s názvom KU.BA – Kultúrna Bratislava.

Slávo Krekovič
Chýba tu koncepčné uvažovanie,
odbornosť, jasné pravidlá a transparentnosť
(foto: E. Benková)

Akým metrom na Slovensku merať význam „tých neviditeľných“, ktorí hudobný
život vymýšľajú, organizujú alebo akcelerujú? Minimálne takým, že ak by dnes ich
činnosť skončila, pocítili by sme to na neexistencii podujatí, koncertov a ďalších
kultúrnych aktivít. Slávo Krekovič šestnásť rokov organizuje hudobný festival
NEXT, prinášajúci do Bratislavy svetový kontext progresívnej súčasnej hudby, ktorý v tomto roku nebol podporený v prvej výzve Fondu na podporu umenia. Počas
rozhovoru argumentoval, že je to téma na celoplošnú diskusiu o nízkej podpore
súčasného umenia na Slovensku, a nie len o jednom festivale. Krekovičove aktivity oscilujú v rozsiahlom pásme od improvizujúceho hudobníka s elektronickými
nástrojmi cez dramaturga A4 – priestoru súčasnej kultúry a vedúceho Ateliéru
multimédií na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne až po hudobného producenta
v združení ATRAKT ART a kultúrneho aktivistu.

Pripravil Miroslav TÓTH
Zaujíma ma charakter tvojho kultúrneho
aktivizmu, ktorému sa venuješ v Bratislave.
Začal by som však z opačnej strany, od momentu motivácie kandidovať s Ľubom Burgrom (ako kolegom z A4) pred dvoma rokmi
do staromestského zastupiteľstva. Čo konkrétne ťa motivovalo k snahe posunúť sa do
komunálnej politiky?

litiky, kultúrne aktivity obanov sú vnímané skôr ako náhodné, cudzorodé, prípadne
niekedy až nechcené prvky v živote mesta,
prevažuje zotrvaný prístup k „riadeniu kultúry“ v meste poda zdedeného socialistického modelu. A toto chceme zmeni.

Hlavnou motiváciou bol fakt, že po rokoch
organizovania kultúrnych aktivít lovek
stále narážal na nezáujem o kultúru zo
strany politikov a úradníkov samospráv na
rôznych úrovniach. Mesto ani naša mestská
as, kde sme kandidovali ako obianski
kandidáti, nemá žiadne koncepcie rozvoja
kultúry, neuvažuje systémovo. Neexistuje tu
dlhodobo žiadna spoloenská dohoda o tom,
aký je verejný záujem v oblasti kultúry,
preo (a akú) ju potrebujeme, akú úlohu má
kultúra v živote a rozvoji mesta. S tým súvisí
samozrejme aj otázka nancovania – keže
mestá a obce nemajú vytvorené kultúrne po-

Samozrejme, vôbec to nie je iba problém
Bratislavy. Ale tu pôsobím a, napokon, ide
o hlavné mesto, v ktorom sa deje pomerne
vea kultúrnych aktivít, priom prevažnú
as produkcie tvoria práve tie obianske
a nikým nezriaované. Namiesto ocenenia
a podpory zo strany samospráv sú v prevažnej miere odsúdené na živorenie. Namiesto
transparentného systému podpory zažívame
skôr neprehadné a klientelistické získavanie výhod pre jednotlivé projekty, asto rozhodujú o podpore poslanci namiesto odborníkov, prípadne na kultúru akosi „nie sú peniaze“. Situácia s kultúrou v samosprávach
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Týka sa to len Bratislavy?

Myslím si, že záujem o podporu kultúry
existuje. Ide o to, akej kultúry. Podľa akého
modelu si predstavuješ koncepciu fungovania podpory?
Na lokálnej úrovni tu chýba koncepné
uvažovanie, odbornos, jasné pravidlá,
transparentnos, dohoda o verejnom záujme
v oblasti kultúry a celkovo povedomie o tom,
preo je kultúra pre mesto dôležitá. A tiež
– ak pôjdeme do detailov – sa stierajú rozdiely medzi zábavou, šoubiznisom a umením.
alším problémom je, že väšinu peazí na
kultúru zhltnú samosprávami zriaované
organizácie, ktorých efektivitu nikto nevyhodnocuje. Pritom však väšinu aktivít
v meste vytvárajú asto samotní obyvatelia,
ktorí to vedia robi efektívnejšie a zárove
pružnejšie reagujú na súasné dianie, no po
pár rokoch bez podpory mesta sa vyerpajú.
Nedá sa to doživotne robi len „na kolene“
a dobrovonícky.

Prečo festival NEXT dostal od Fondu
na podporu umenia v programe pre veľké
festivaly pre tento rok nula eur? Čo si o tom
myslíš? Je to kľúčové aj z pohľadu celkovej
podpory súčasnej hudby na Slovensku. Kde
vzniká problém, že festival, ktorý funguje 16
rokov, má svoje publikum aj referencie, je
stále podhodnocovaný?
Pokia ide o festival, bolo to isté sklamanie,
ale urite budeme žiada aspo o menší
grant. Môj pohad je taký, že je samozrejme
škoda, ak v nejakej spolonosti podpora súasnej umeleckej tvorby výrazne zaostáva za
inými druhmi hudby. Nie je to len vecou tohto
jedného podujatia – skôr by som to bral celkovo ako zlý trend do budúcna, keže podobne
skonila pod iarou aj prehliadka Nová slovenská hudba. Samozrejme, budeme sa pýta
na dôvody a dúfam, že to takto neostane.

Mňa predsa len zaujíma odpoveď na to,
prečo má byť festival NEXT podporovaným
festivalom?
NEXT už 16 rokov uvádza a podporuje novú
tvorbu, ktorá je inšpiratívna, vizionárska,
4 | 2016
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tvorivá a asto posúva hranice aj nad rámec
konvenných a ustálených foriem. Uznávam,
že sa to nemusí pái každému. Dramaturgia
však vychádza z toho, aký je stav aktuálneho
hudobného myslenia a z reálneho diania vo
svete i na Slovensku, úinkujúci sú renomované osobnosti súasnej hudby (Marcus
Schmickler, Maja Ratkje, Anthony Pateras,
Ikue Mori, Martin Burlas, Daniel Matej...).
Spolupracujeme pri tom s množstvom iných
festivalov, sme lenom medzinárodnej siete ICAS – International Cities of Advanced
Sound, posielame slovenských hudobníkov
na festivaly do zahraniia (Norbergfestival,
Audio Art, Ultrahang a i.). Minulý rok sme
po prvýkrát zorganizovali miniprehliadku
NEXT aj v Londýne a chceme v tom pokraova. Odkedy prestali existova Veery novej
hudby – a Melos-Étos je predsa len štátny
festival s konzervatívnejšou dramaturgiou
– ostáva NEXT, pokia viem, jediným festivalom umeleckej hudby nášho storoia.

Aby to bolo jasnejšie, zaujímajú ma tri
okruhy: problematika kultúrneho aktivizmu
na Slovensku, tvoja úlohy v ňom a hľadanie
príčin, prečo NEXT nie je podporovaný podľa
tvojej predstavy?
Slovensko je v Európe tak trochu kultúrnou
perifériou. Pokia ide o hudbu, prevláda tu vo
všeobecnosti dos zotrvaný a konzervatívny
pohad na to, ako má vyzera súasná umelecká hudobná tvorba a o sa považuje za hodnotné. Ja by som však otázku videl všeobecnejšie:
i je podpora súasnej umeleckej tvorby u nás
dostatoná. Vrátane toho, i umelci majú možnos by konfrontovaní s tým najaktuálnejším
svetovým dianím, pretože najmä to nás približuje k štandardu vo vyspelých kultúrnych krajinách. Mojou predstavou je spravi z NEXTu
rozsiahlejšiu prehliadku s ambicióznejšími
kurátorskými projektmi, objednávkami nových diel a možno ešte širším štýlovým záberom – už teraz sa polohy pohybujú od akustickej improvizovanej hudby cez komponovanú
hudbu až po elektroniku a audiovizuálne
projekty. Ale na to nestaia len vízie, treba aj
patrinú podporu z verejných zdrojov.

To, čo tvrdíš o našom postavení v Európe,
je nelichotivé. Dosť skeptické a aj celkom
nekonkrétne.
Ke si pozrieš, koko peazí ide napríklad na
podporu novej umeleckej tvorby a koko na
konformné, komerné i už históriou preverené umelecké prejavy, zapadá to do obrazu
krajiny, v ktorej sa búrajú sochy a architektonické pamiatky. Cesta z kultúrnej izolácie
by mala spoíva predovšetkým v denovaní
postavenia kultúry a kvality umeleckej tvorby a nastavenia podporných mechanizmov
tak, aby mala podmienky na rozvoj. O tomto
však prakticky neexistuje verejná debata.
Poda ma nová umelecká tvorba prináša
život, je obrazom doby a posúva spolonos
mentálne dopredu. Iste, môže by asto
nároná, neobvyklá i radikálna: kultúrna
spolonos vie, že ak si tu chce tvorivých

udí udrža a tiež drža krok s inými krajinami, podpora inovácií je nevyhnutnosou.
Ak v nejakej krajine podpora umelecky kvalitnej, myšlienkovo novátorskej a inšpiratívnej tvorby žijúcich autorov nemá prednos,
alebo aspo porovnatené postavenie oproti
oblastiam, akými sú interpretané umenie,
kultúrne dedistvo, udové tradície i populárna kultúra, vnímam to ako problém.

Chceš naznačiť, že to vplýva na spoločnosť v širšom ponímaní?
Ak talent a tvorivos nie sú hodnotami, ktoré si zaslúžia podporu a prinášajú nejaký
benet pre prostredie, tak potom pome
hovori o tom, o tými hodnotami pre nás
ako spoloenstvo je. Myslím tým teraz autorskú tvorbu. Spolonos, ktorá nemá k týmto
hodnotám vzah a nie je otvorená voi novému, poda môjho názoru, neaká ni dobré.
Koniec koncov, u nás nedostatok otvorenosti
vidíme aj v iných oblastiach a poda ma to
všetko spolu súvisí.

Tvrdíš, že naša spoločnosť nemá vzťah
k tvorbe žijúcich autorov, ktorá je umelecky
kvalitná, myšlienkovo novátorská a inšpiratívna? Už mi to pripadá ako rozprava o popieraní
slobody tvorby, keďže tá autorská, na rozdiel
od interpretačného umenia, venovania sa
kultúrnemu dedičstvu, ľudovým tradíciám či
populárnej kultúre, nemá náležitú podporu...
Nie, na Slovensku napríklad prakticky neexistuje hudobná kritika, pokia ide o súasnú
hudbu. Koko médií sa pravidelne venuje
aktuálnej tvorbe?

Hudobný život, Slovenská hudba, 3/4,
priestor vytvára SME, Denník N, Pravda alebo relácia Umenie. Hovoríš skôr o proporcionalite a kvalite?
Hudobný život sa však nevenuje len súasnej
hudbe, asopis 3/4 niekoko rokov nedostal
grant a teraz opä ožíva, ale tiež nie je zameraný len na hudbu. V novinách sa nová
umelecká hudba reektuje len výnimone,
v porovnaní napríklad s rakúskymi médiami. Nehovoriac o verejnoprávnej televízii
– relácia Umenie absolútne nestaí.

V tlačenej podobe stroskotalo vydávanie
aj Čechách v prípade HIS Voice.
Ale HIS Voice naalej vychádza online a A2
má každé dva týždne obsiahle lánky o súasnej hudbe. alej sú tu asopisy ako UNI
alebo Full Moon.

Zaujímajú ma tvoje názory na politiku
podpory a tiež povedomie o súčasnej tvorbe,
ktoré dnes panuje na Slovensku. Čo by sa
malo zmeniť, robiť inak?
Malo by sa verejne hovori o tom, aká je dnes
pozícia súasnej tvorby a preo je dôležitá.
Malo by sa hovori o tom, o je aktuálne, inšpiratívne a o sa deje vo svete, a tiež dôsledne rozlišova medzi rôznymi vrstvami, ktoré
som spomínal – živá a súasná umelecká
tvorba, historické kultúrne dedistvo, udová

kultúra, interpretané umenie a populárna
sféra. Aj o presahoch medzi nimi.
A od týchto debát by sa mohli odvíja požiadavky na kultúrne politiky – i už sa to týka
novozriadeného Fondu na podporu umenia
alebo miest a obcí i krajov.

Kde by sa to malo hovoriť?
Ideálne samozrejme tam, kde to zasiahne najviac udí – teda vo verejnoprávnych médiách.
Ale zmysel urite majú aj diskusie v užšom
kruhu, napríklad v priestoroch, akým je A4.

Nakoľko je u nás – z pohľadu Visegrádskej štvorky – súčasné umenie podporované?
Poliaci škrtli podporu po nástupe novej vlády.
Maďari pri fenoméne „Orbán“ majú problém
s nacionálnou preferenciou a cenzúrou. V Čechách podpora nie je silná a je stále ohrozovanejšia. Alebo máš iný pocit?
Momentálny trend nevyzerá priaznivo, ale
asi nemá zmysel na tomto mieste rieši politickú situáciu v krajinách V4. Poda ma
má zmysel pozrie sa na naše verejné zdroje
a hovori o tom, ako sú využívané. Pretože
z toho vychádzame najlepšie, môžeme potom aj vaka pohadu na blízke krajiny usúdi, o nás neminie pri zmene politickej klímy. Možno nás neminie nástup totalitného
režimu a s ním aj zákaz slobodnej tvorby.

Môže ísť až o taký závažný problém, že
o pár rokov sa už nebudeme musieť ani len
zhovárať na túto tému, nielen na stránkach
tohto časopisu...
Okrem toho, že sme v priestore A4 uviedli
predstavenie breznianskeho divadla, ktoré
bolo nedávno prerušené predsedom BBSK,
sme spoluiniciovali aj stretnutie organizácií
a jednotlivcov, ktorí by mali záujem podiea
sa na koordinovaní alšieho postupu. Vznikol tak zárodok akejsi platformy s koremi
medzi kultúrnymi organizátormi a aktivistami z mimovládneho sektora. Uvidíme, i
sa podarí efektívne pokroi alej.

Slávo KREKOVI – kultúrny manažér, muzikológ, hudobný dramaturg a redaktor, hudobník.
Titul PhD získal na Ústave hudobnej vedy
Slovenskej akadémie vied, pôsobil na New York
University. Je vedúcim Ateliéru multimédií na
Fakulte výtvarných umení VUT v Brne a jedným
z umeleckých riaditeov a zakladateov A4 –
priestoru súasnej kultúry, kde má na starosti
dramaturgiu programu súasnej hudby a umenia
nových médií. Je umeleckým riaditeom a koordinátorom medzinárodného festivalu súasnej
hudby NEXT, jedným z koordinátorov kultúry
nových médií Multiplace, pôsobí tiež ako šéfredaktor asopisu o súasnej kultúre 3/4 a je zakladateom databázy slovenskej experimentálnej
hudby KRAA.SK. V minulosti pôsobil tiež ako
hudobný redaktor a dramaturg v Slovenskom
rozhlase i ako redaktor v Hudobnom centre. Je
lenom hudobných zoskupení Shibuya Motors,
Vritti, Voice Over Noise a i.
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Hudba dneška v SNG:
Between Yours & Mine
Sedemnáste pokraovanie Hudby dneška v SNG
malo symbolický nielen názov. Ono „medzi
mojimi a tvojimi“ sa v prvom rade vzahovalo
na narodeniny dvoch z jeho aktérov, keže de
konania koncertu (10. 3.) oddeoval narodeniny
iniciátora cyklu Daniela Mateja od narodenín
rakúskeho trubkára, a dnes už žijúcej legendy
európskej scény vone improvizovanej hudby,
Franza Hautzingera. Štvoricu hudobníkov na
scéne doplnili vokálna improvizátorka a klarinetistka Isabelle Duthoit a eský hudobník
a architekt Ivan Palacký, ktorý do Bratislavy
priniesol svoj „preparovaný“ pletací stroj vybavený kontaktnými mikrofónmi a senzormi.
Spoloná „oslava“ narodenín bola spojená
s krstom dvoch CD rakúsko-slovenského improvizaného zoskupenia don@u.com, hoci
v prípade prvého z nich trocha oneskoreným.
Toho sa popri Danielovi Matejovi ujali Peter
Zagar a zástupcovia vydavateov oboch diskov, Oliver Rehák a Andrej Zmeek, a celkom
vhodne rozhodli, že najlepšie bude oba albumy
uvies „vykúpaním vo zvuku“.
Zvukový kúpe bol, samozrejme, urený aj poetnému, prevažne mladému publiku s medzinárodným zastúpením v tých doch
v Bratislave totiž prebiehal alší z týždových
kurzov VENI ACADEMY, a tak miesta v hadisku zaujali predovšetkým jeho úastníci. Treba

poveda, že nádielka vonej improvizácie v podaní spomínanej štvorice prišla mimoriadne
vhod, keže koncertných príležitostí tohto
typu bolo v Bratislave od zaiatku kalendárneho roka poskromne.
Predstavenie bolo viac menej „spomienkou“
na don@u.com (taký už býva osud „hybernujúcich“ improvizaných projektov) a symbolicky sa zaalo citátom z CD Unpredictable

F. Hautzinger, I. Palacký, D. Matej a I. Duthoit (foto: J. Beráts)

Standards, ktorý postupne prešiel do sólového
setu Ivana Palackého. Ten dokázal pomocou
podomácky upraveného pletacieho stroja
Dopleta 160 (v socialistickom eskoslovensku
znane rozšíreného) generova tie najnepravdepodobnejšie zvukové situácie, s ktorými

A4: Jeck/Gruska, 11. 3.

Ph. Jeck (foto: archív Ph. Jecka)

Po pomerne riedkej koncertnej „úrode“ v bratislavskej A4 v úvodných mesiacoch nového
kalendárneho roku sa mohli priaznivci netradinej hudby teši na vzácnu návštevu.
So sólovým setom tam zavítal liverpoolsky
hudobník Philip Jeck. Možno ho denova
ako experimentálneho dídžeja, pokraovatea
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a rozvíjatea ideí, s ktorými prišli umelci ako
napríklad Christian Marclay, turntablistu
pracujúceho prostredníctvom manipulácie
vinylových platní, mixovaním ich zvuku so
zvukom z minidiskov i „detských“ syntetizátorov znaky Casio, vytvárajúc tak svojský typ
ambientu s rozoznateným rukopisom. Ani
jedna z týchto denícií však nie je presná a nevystihuje v plnej miere to, o Jeck robí. Renomé
si získal spoluprácami s Gavinom Bryarsom i
nemeckou housovou skupinou Alter Ego, ažiskom jeho tvorby sú však sólové albumy, ktoré
azda najlepšie prezentujú jeho kreativitu a nekonvenný prístup k tomu, o možno nazva
dídžejskou kultúrou.
Jeckov hudobný svet je, jednoducho povedané, postmoderne eklektický; pracuje
s apropriáciou, autorstvo pôvodného materiálu
sa v jeho mixáži celkom rozplýva. Ani náhodou
sa nevyhýba tonalite a pravidelným beatom
(preduruje to ním zvolená východisková
„surovina“), s obubou si hedonisticky hovie
v harmonických plochách tvorených prekrývajúcimi sa loopmi a drónmi. Tento hedonizmus
však nepôsobí lacno, je skôr nástrojom na
„vtiahnutie“ poslucháa do podmanivo hypnotizujúcej, no pritom vemi komplexnej a bohato
štruktúrovanej zvukovej reality, prepájajúcej

by si hádam mohol vystai na kompletnú
samostatnú performanciu, nehovoriac o tom,
že jeho akcie vzbudzovali aj vizuálny záujem,
keže Dopleta mala zabudovaný aj senzor
citlivý na svetlo a reagovala na prudké pohyby svietiacich objektov. Otázkou bolo, ako na
Palackého sólo zareaguje Franz Hautzinger so
svojím charakteristickým minimalistickým
vyjadrovacím slovníkom. Na moje prekvapenie bol prechod od „pletacej elektroniky“
k akustickým šelestom, ruchom a piskotom
trúbky celkom plynulý a vyznel dokonale
prirodzene. Hautzingerovi po chvíli zaala
kontrova Isabelle Duthoit a na spolonej báze
práce s dychom tu išlo skutone o spontánnu komunikáciu. Hautzinger v každom
okamihu ostával sám sebou;
z jeho trúbky sa trúbkový tón
ozval iba zriedkavo (v tomto
ohade ani trochu nepoavil
zo svojich zásad) a Duthoit
bola skôr prijímateom a rozvíjateom jeho ideí. Ke sa
k ich dialógu pripojili Palacký
s Matejom, akustické zvuky
splynuli s elektronickými
a hudba postupne prechádzala vlnami príjemných extáz a uvoovania,
v plnej miere sa v nej zhodnotilo aro stretnutia štyroch výrazných individualít, ktoré
v danom zložení hrali po prvýkrát, no s naladením sa na spolonú vlnovú d žku evidentne
nemali najmenšie ažkosti.

viacero sémantických vrstiev. Ako jednu z najvýraznejších som vnímal vrstvu „retra“ ani
nie tak sprítomnenú inštrumentáriom, ktoré
mohli návštevníci koncertu zblízka obdivova
po skonení predstavenia (dva gramofóny,
zbierka „upravených“ vinylov, prehrávae minidiskov i Jeckovo obúbené Casio), ale skôr
sústavnou prítomnosou emblematického
gramofónového praskania, vedome manipulovaného a používaného v úlohe jedného
z dominantných výrazových prostriedkov.
Samozrejme, tento „vintage sound“ bol v Jeckovom podaní súasou sostikovanej, jemne
ironizujúcej hry, nie nadbiehaním módnemu
hipsterskému vkusu. Akoby sa hral s fenoménom obsesie zastaranými technológiami,
ktoré však stále možno využi v neošúchaných
kontextoch. A pritom všetkom nestrácal zo
zretea moment estetickej pôsobivosti; Jeckove
zvukové (a sémantické) manipulácie boli hudbou v tom najpriamejšom zmysle.
Nemožno opomenú ani struné, no hudobne
pôsobivé sólové vystúpenie Jonáša Grusku,
ktorý sa zhostil úlohy Jeckovho „predskokana“
so sympatickou dávkou kreativity a tiež pokory. Pripraveným materiálom sa mu podarilo
vovies publikum do „jeckovskej“ atmosféry, no
bez toho, aby o len na okamih potreboval prezentova vlastné (umelecké) ego, za o mu patrí
uznanie a obdiv...
Stranu pripravil Robert KOLÁŘ
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VENI ACADEMY: 4x4
Komunita. Týmto slovom by sa dal opísať pocit, ktorý človek zažije, keď sa ocitne v prostredí mladých hudobníkov (a ich lektorov) združených v projekte VENI ACADEMY a je
svedkom príprav záverečného vystúpenia, prebiehajúcich v umelecky intenzívnej, no
zároveň príjemne neformálnej „komunitnej“ atmosfére. Miestom konania týždňového
kurzu interpretácie netradičnej hudby určeného študentom konzervatórií a hudobných
akadémií bola 6. – 11. marca Bratislava; výsledky svojho úsilia účastníci prezentovali
na koncerte v rámci festivalu Radio_Head Awards v sobotu 12. 3. v Malom koncertnom
štúdiu Slovenského rozhlasu.
rov boli zárove lenmi súboru. Veronika
Škutová (#cityvoice), Ian Mikyska (this piece
is to be played three times, softly), Tomáš
Skúšobný proces som tentokrát zachytil až
Boroš (5 kusov pre VENI ACADEMY) i Vojtch
v jeho koncovej fáze, keže ma moje vlastné
Šembera (Noní zvukomalba) boli kedykovek
muzikantské aktivity zaiatkom marca opä
k dispozícii na konzultáciu a mohli usmerzaviedli do Tbilisi. Hoci som tentokrát ostal
ova proces naštudovania. Ten viedli traja
iba pasívnym pozorovateom, spomínaná
dirigenti, Marco Vlasák, Daniel Matej a Makomunitná atmosféra ma „vtiahla“ okamžite
rián Lejava, keže aj samotné skladby boli
po príchode do rozhlasového Štúdia 4, kde sa
navzájom rôznorodé a pred interpretov stacelý týžde skúšalo. Stretnutia s autistkou
vali rôzne typy problémov.
V niektorých prípadoch išlo
o gracké partitúry s verbálnymi inštrukciami a približne ureným asovým
rámcom (Škutová, Šembera),
v iných vstupovala do hry
tradiná notácia, as tónového materiálu bola vopred
daná, no výsledná znejúca
štruktúra do znanej miery
závisela od individuálneho
VENI ACADEMY skúša v Štúdiu 4 (foto: J. Beráts)
vkladu interpretov, resp. di-

V znamení Visegrádu

Varvarou z Estónska, fagotistom Bálintom
a violistkou Ibolyou z Maarska i huslistkou Dorou a trubkárom Tomislavom z Chorvátska (a viacerými alšími) mi hne oživilo
vzácne spomienky na minuloroné podujatia v Záhrebe a Košiciach. Evidentne sa im
vo VENI ACADEMY zapáilo a priviedli sem aj
niekoko svojich krajanov.
o vystupuje do popredia ako prvé, je progres, ktorý sa podarilo dosiahnu lektorom pri
práci s týmito umi. Kým pred rokom mali
v Záhrebe k dispozícii ažšie „tvarovatenú“
skupinu študentov nastavených na to, že sa
stanú v prvom rade klasickými virtuózmi,
teraz mohli pracova s hudobníkmi schopnými bez predsudkov interpretova otvorené
partitúry, improvizova, kreatívne používa
extenzívne hráske techniky a podobne. Samozrejme, miera týchto skúseností bola aj
tentokrát individuálna, no ak si zakladatelia
projektu za jednu z priorít stanovili zmenu
myslenia (najmä vo vzahu k hudbe nachádzajúcej sa mimo bežného kánonu), potom
možno hovori o úspechu.
Program tentokrát nebol sústredený monotematicky (ako tomu bolo v minulom roku
v Košiciach, kam pricestoval Elliott Sharp
a súbor hral jeho skladby) a priestor dostali
diela autorov z krajín V4. Sympatické bolo,
že išlo prevažne o nové partitúry vytvorené
špeciálne pre túto príležitos a traja z auto-

Koncert v Štúdiu 2 (foto: J. Beráts)

rigenta (Mikyska, Boroš), prípadne bol materiál striktne urený, no každý hrá sa musel
pohybova vo svojom tempe, poda vlastného
metronómu (Poème Canonique  Trgll Balázsa Horvátha). A k tomu všetkému sa museli
hrái popasova s dvoma repertoárovými
stálicami VENI ensemble, ktorými sú Studium na C Zbigniewa Rudziského a Záznam
siedmeho da Martina Burlasa. Zdá sa mi, že
kým prvé z diel bolo v programe preto, aby
sa v om objavilo aj poské meno, to druhé
ostáva napriek pomerne astému uvádzaniu
takmer „podmienkou sine qua non“ a dodnes
vzbudzuje nadšenie tak u hudobníkov, ako
aj publika.

Opä na Rádiohlavách
Keže za svoj nahrávací debut Rolling Tones/
in zarter bewegung získala VENI ACADEMY
ocenenie Radio_Head Award 2013, opätovné
vystúpenie ansámblu na festivale spojenom
s odovzdávaním týchto cien sa dalo oakáva. A z tohto dôvodu bolo od vedúcich súboru
prezieravé prostredníctvom objednávok od
základov prebudova repertoár. Možno to bolo
iba vecou šastnej náhody, že sa na pultoch
hudobníkov ocitli partitúry dostatone rôznorodé na to, aby sa z nich dala postavi pestrá
a fungujúca dramaturgia. Tak mohli by
posluchái po úvodnej Rudziského skladbe
svedkami zaujímavo pulzujúcej „urbánnej
krajinky“ Škutovej #cityvoice (vaka ozvueniu, prítomnosti vokálnych improvizátorov,
ale aj inštrumentálnym citátom i alúziám
nadobúdajúcej takmer ivesovský charakter,
evokujúc atmosféru Central Park in the Dark,
no so špecicky slovenským a súasným podfarbením), potom takmer nehybnej zvukovej
situácie Mikyskovej this piece is to be played
three times, softly, staticky „zavesenej“ v priestore intervalu vekej nóny, ktorá kontrastovala so živým ukaním metronómov, cinkaním
trianglu a ligetiovskými stupnicovými behmi
Horváthovej Poème Canonique  Trgll, vtipne
odkazujúcej k poetike maarského majstra.
V piatich krátkych kusoch Tomáša Boroša
boli zasa „akademici“ konfrontovaní s úlohou
oživi minimalistickú, na samotnú dre redukovanú notáciu v duchu valíka i smútonej
hudby a popri presvedivej štylizácii aj vemi
pozorne naúva svojim
spoluhráom. Istotne sa
mohli v niektorých okamihoch odváži trocha
viac zošliapnu plynový
pedál a zariskova, celkový dojem z koncertu
však jasne potvrdil,
že týžde spoloného
nacviovania a pobytu
v prítomnosti skvelých
lektorov priniesol svoje
ovocie. Motivaným
faktorom, umocujúcim
výkon na koncerte, bola
aj žilivos vaného
publika (jeho súasou
boli aj deti, ktoré v sále ostali po skonení rodinného koncertu pod vedením Ivana Šillera),
ktoré bolo v závere odmenené hypnotizujúcimi rytmami Burlasovho Záznamu. Klávesové
„jadro“ ansámblu tvorilo od zaiatku jednoliatu a takmer nezastavitenú hnaciu silu, ktorá
bezozvyšku strhla ostatných hráov a následne aj publikum. Apokalyptické búšenie,
ale aj samotný fakt, že tento typ hudby má
svoje miesto na pôde verejnoprávnej inštitúcie
(a tiež v rozhlasovom éteri), rezonuje v situácii, kedy predsedovia samosprávnych krajov
môžu ruši „dekadentné“ divadelné predstavenia, obzvláš silno...
Robert KOLÁŘ
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Jánošík – večne živý
Rok slovenskej hudby poskytol Štátnej opere v Banskej Bystrici príležitosť pre tretie naštudovanie opernej prvotiny Jána Cikkera Juro Jánošík (1954). Kým dve predchádzajúce
inscenácie (1968, 1984) si zachovali výsostne folklórny charakter (len po augustovej okupácii ’68 sa Jánošík nakrátko stal politickým manifestom a ária Zasvitne deň, slobody deň
zaznela pod šibenicou), posledná premiéra oslovila kultúrnu verejnosť odvážnym umeleckým názorom režiséra Romana Poláka. Po Suchoňovej Krútňave (2008) a Cikkerovom
Coriolanovi (2011) sa tak už po tretí raz nešpekulatívnym spôsobom podpísal pod pôvodnú
slovenskú operu.
Farebný asketizmus, scénický minimalizmus,
poetné symboly a úelové paradoxy poskytli
vstupný kapitál pre režiséra Romana Poláka,
ktorý za úinnej spolupráce Petra aneckého
(kostýmy) a Jaroslava Valeka (scéna) vytvoril
na hudobne hutnom pozadí šes scénicky
vydarených obrazov. Folklórom presiaknutú jánošíkovskú tému, známu zo všetkých
umeleckých druhov a žánrov, nájdeme nielen
v našej dávnej histórii: národného hrdinu
poznal ako „niitea bezprávia“ aj socialistický
režim a zbojnícka legenda sa po roku 2008
reinštalovala ako „veký vzor“ strany, ktorá
v poslednom volebnom období vládla sama.
Preto „ukradnú“ Jánošíkovi jeho dlhodobo
pestovanú podobu je pre niekoho výzvou, pre
iného barbarstvom.
Roman Polák „zaal“ do národnej ikony
s rešpektom a nadnárodne: odmietol rokmi
tabuizovaný mýtus aj s dobovým inventárom
a použijúc terapiu šokom, zlomil niektoré stároia pretrvávajúce stereotypy. Vene živého
hrdinu „nepochoval“, ale jeho podobu vyskladal zrozumitenými prostriedkami súasníka.
Ponechal mu osvedenú pracovnú metódu
(bohatým bral a chudobným dával), novelizoval ju však v odpovediach na otázky ako,
kde, s kým? Polák strhol z opery aj etiketu
estetických princípov socialistického realizmu
s proklamovanou potrebou zrozumitenosti (!)
umenia pre všetkých pracujúcich. (Výsledkom
týchto snažení bolo i založenie udovej spevohry v Banskej Bystrici [1959], dnes Štátnej
opery). V ase vzniku diela mohol najpopulárnejší slovenský udový hrdina bez problémov
zaplni aj umelecké vákuum, vzniknuté po
premiére slovenskej národnej opery Krútava
(1949), ktorej kvalita sa v pädesiatych rokoch
dostala do nepredpokladaných turbulencií
a zaala sa láma pod ideologickým tlakom
komunistickej moci.
Tretie banskobystrické naštudovanie Jura Jánošíka sa zaína trúchlohrou zboru, umiestneného na balkóne nad javiskom. Aj napriek
bielym kostýmom, dominantná „er“ na
palete scény navodila farebnú askézu a bezperspektívnos „proletárskej poézie“ života,
v ktorej aj emócie mali prísne vymedzený
priestor a as. Iluzórnym oknom slobody
sa stal súvislý svetelný vodorovný pruh na
horizonte scény, ktorým však – až na pár
výnimiek – prichádzali na scénu iba depresie každodenných udalostí (revúci a zúriví
drábi, posúvajúci sa rubáš s m tvym telom
otca), vrcholiace znásilnením Milky a smrou
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zbiovaného Jánošíkovho otca. Práve jeho
krvou Jánošík symbolicky pomazal nástroj
pomsty – valašku. Reálne rekvizity prvých
dvoch obrazov (drevená pria, zrkadlo, loveí kantár, horské kamene aj magrittovsky
levitujúce skaly) od tretieho obrazu radikálne
zmenili pôvodnú jánošíkovskú tvár. Mýtus
ako vírus nebezpene zmutoval a akceleroval. Ocitli sme sa vo svete iných udí: z okna
slobody sa stalo okno do sveta, pred ktorým
panoptikálne pôsobiaca masa zbohatlíkov
znudene tancovala v dekadentom dress code
(vrátane zhulenej dámiky i v inkognite sa
pohybujúceho Uhoríka). Až lúpežný prepad
organizovaným komandom s revolvermi (a
Jánošíkom s posvätnou valaškou) vrátil všet-

znudených úastníkov súdneho konania.
Po vynesení rozsudku sa pred šibenicou modlí
Zuza z krmy a pod hákom tancuje a spieva
Jánošík Keby ja bol o tom vedel. Vytúžené okno
slobody sa konene otvorilo na celom horizonte javiska. Vyasilo sa. So svojím m tvym
dobrodincom sa lúia iba bezdomovci a prekrývajú ho bielymi plachtami.
Operný Juro Jánošík nie je ani melodický, ani
udový. Je expresívny, silový,interpretane nároný, dynamicky hluný a hudobne revoluný. Pôsobí viac ako cyklus symfonických básní
než ako jednoliaty operný celok. Hutné inštrumentálne pradivo nemilosrdne a nebezpene
okupuje aj vokálne línie. Dirigent Marián Vach
sa v spletitých nástrahách partitúry nestratil:
vygradoval dramatické úseky, podporil sólové
aj efektné zborové vstupy (zbormajsterka Iveta Popoviová) a rytmicky nešetril pôsobivé
domáce ani zahraniné tance (choreograa
Stanislava Vleková).
Zo všetkých mnohopoetných (iba!) sólových partov sa mal vyníma Jánošík. Michal
Hýrošš nebol vodcom adrenalínových hier
ani anabolicky steroidných chlapcov. Útlou
postavou sa na javisku skôr strácal, než by mu
dominoval. V iernom kostýme a bielej košeli pôsobil neurito, nevýrazne, bol „malým

M. Hýrošš (Juro Jánošík) (foto: J. Lomnický)

kých do reality – tentoraz už v spodnej bielizni. Lup sa stal majetkom kostýmovo „šedej
zóny“ bezdomovcov.
Hrozivé úvodné ticho štvrtého obrazu navodilo biblický príbeh Poslednej veere: diagonálne natoený stôl plný prázdnych iaš, zradca
je pripravený, prichádza pozvaná skupina,
servírka vykladá karty a budúcej intelektuálnej elite národa (študenti) chýbajú už iba
laptopy. Dusnú atmosféru preruší spev Ach
má milá a Jánošíkova obúbená Na bystrickej
veži. Bujarú zábavu vystrieda chaos spôsobený
prestrelkou. Bilancia: niekoko m tvych, prevrhnutá miska (so strukovinami), bezhlavý
útek „budúcnosti národa“, Marou zh ané
peniaze a Jánošíkove spoítané dni života.
Zaína sa boj s asom a pravdou. Posledné
dva obrazy symbolizujú už iba šedú masu

vekým“ mužom v pozadí, bez ktorého by sa
však nezdvihla ani divadelná opona. Spevácky
nestál na stupni víazov, ale plaketu s mimoriadnym uznaním si rozhodne zaslúži. Podobne, ako patrí všetkým sólistom – bez rozdielu
odspievaných strán i iba taktov v klavírnom
výahu. V Roku slovenskej hudby tak mohla
zásluhou celého kolektívu vzniknú nová
legenda o starom Jánošíkovi.
Mária GLOCKOVÁ

Ján Cikker: Juro Jánošík
Dirigent: Marián Vach
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter anecký
Choreograa: Stanislava Vleková
Réžia: Roman Polák
Premiéra v Štátnej opere Banská Bystrica, 5. 3.
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Nová slovenská dramma giocoso
Je to zrejme skôr zhoda okolností než vypočítavý zámer, no nemožno si to nevšimnúť:
tohtoročná operná jar zakvitne hneď dvomi dielami, ktoré sa dajú dedikovať Roku slovenskej hudby a zároveň mozartovskému jubileu (260. výročie narodenia). V rámci festivalu
Radio_Head Awards 2015 sa 12. 3. odohrala premiéra komornej opery Slavomíra Solovica
a Viliama Klimáčka Haydn večeria s Mozartom, 13. 5. uzrie v košickom Štátnom divadle
svetlo javiskového sveta jednoaktovka Mariána Lejavu Bohom milovaný o posledných
hodinách skladateľského génia.
Slavomír Solovic a Viliam Klimáek sú zohraný
tím: Haydn veeria s Mozartom je už ich piatou spolonou operou. Do širšieho povedomia
však doposia vstúpila len prvotina Cirostratus,
v skvelej inscenácii bratislavského GUnaGU
(2001), ktorá sa dožila 32 repríz.
Nové dielo má podtitul „komorná opera v štyroch chodoch“. Základný dejový rámec vychádza
z reálnych koreov: 15. decembra 1790, v predveer odchodu Josepha Haydna do Londýna,
absolvovali slávni skladatelia spolonú veeru
v Haydnovom byte. No kým 58-roný Haydn žil
po tomto stretnutí ešte takmer dvadsa rokov
a v Londýne dosiahol životný úspech, o štvrstoroie mladší Mozart za necelý rok umrel. Jeho
predasná smr sa stala témou konšpiraných
teórií, z ktorých najslávnejšiu – s démonizovaným Salierim – doslova kodikoval kultový lm
Miloša Formana Amadeus.
Solovic s Klimákom však nespracúvajú
žiadnu z tradovaných špekulácií, prichádzajú
s vlastnou: Mozartov skon zapríinila kliatba bohyne lovu Artemis. Práve ona v tejto
opere sleduje z božského piedestálu súkromné hodovanie skladateov, obsluhovaných
empatickou slúžtikou (herecky arovná,
muzikantsky perfektná Eva Šušková). Prvé
dva chody – špargovú štrúdu so špargovou
polievkou a šalát z rakov – Artemis s božskou
povznesenosou a jemnou unudenosou ignoruje. Avšak nasledujúci peený srnec ju rozútostí natoko, že vo vypätej árii (koloratúrne
suverénna, barokovo patetická interpretácia
Andrey Vizváriovej) vyriekne ortie: „Kto prvý
dotkne sa srnca zabitého, zomrie do roka.“
Po vzájomnom vynukovaní koní prvý hlt
v ústach hosa.
Rovnako ako Cirostratus, tak ani Haydn
veeria s Mozartom neprináša dekonštrukciu
operných kánonov, skôr láskavo humornú
polemiku s nimi. A tak ako v prvotine, aj
tentoraz ostáva Solovic verný kombinácii
samplovanej hudby a komorného sláikového telesa (v tomto prípade nie vopred
nahraného, ale na javisku prítomného Solo
Quarteta, doplneného o klaviristu/embalistu Branka Ladia). Ich spojenie generuje
hudobne najzaujímavejšie asti partitúry,
dráždiace latentnou polyrytmickosou a napätím medzi „živým“ a umne namiešaným
„umelým“ zvukom. Vydarili sa aj viaceré
vokálne ísla. Predovšetkým zvítacia „paralelná ária“, ktorá vtipne parafrázuje populárny duet Papagena a Papageny z Mozartovej
arovnej auty, pohrávajúc sa so zaiatonými slabikami mien skladateov (Pa pa

pa pa – rozumej Papa Haydn; Wo Wo – t.j.
Wolfgang Amadeus). Impozantný sonórny
basbarytón Gustáva Beláka (Haydn) a svieži
lyrický tenor Matúša Šimka (Mozart) pekne
ladili vo farebno-charakterovom kontraste,
osobnostné rozdiely skladateov (usadený,
dôstojný Haydn verzus šarmantný, trochu
nervný Mozart) obaja autenticky vystihli aj
hereckými prostriedkami.

vanie interpretov, mieru ich pohybu i konanie poas inštrumentálnych pasáží.
S humornými výjavmi hodovania si režisérka
Maja Hriešik poradila spôsobom, ktorý z obmedzení polokoncertného uvedenia urobil
takmer benet. Mizanscény, ke slúžka servíruje pánom do nakreslených pohárov víno
a oni si z neho výdatne upíjajú (plný pohár sa
razom vyprázdni prostým otoením obrázka
na rubovú stranu), i im ponúka ranované
dobroty (opä nakreslené na obyajnom výkrese), boli skutone milé a vtipné. Ako menej šastné riešenie sa ukázala ilustratívna,
výtvarne nevemi vydarená videoprojekcia
(Šimon Horna). A najproblematickejším
miestom diela i jeho javiskovej realizácie ostal nedramatický záver, podiarkujúci „mystický“ podtón opery: odchádzajúci Mozart sa
klania Mesiacu a pozdravuje mesaných udí
jediacich lahôdky z mesaných jahôd (odkaz

G. Beláček (Haydn), E. Šušková (Slúžka),
M. Šimko (Mozart) (foto: C. Bachratý)

Vzhadom na kombináciu komických a vážnych prvkov by sa dielo dalo oznai aj ako
dramma giocoso. Humorné ísla (scény hodovania a Mozartovho laškovania so slúžtikou) striedajú tmavšie tóny (popri vstupoch
Artemis, koncipovanej v duchu vypätých
hrdiniek z opery seria, je takým miestom napríklad výlev frustrovaného Mozarta, ktorý
musí „prosi o hodiny, o by mohol dáva
nasprostastým deom“). No hoci sú obe línie
v kvantite viac-menej proporné, o ich kvalite sa nedá poveda to isté. Kým v humorných
scénach sa divák schuti zasmeje (a nie je
to len zásluhou zdatných komediantov na
javisku), tie vážne pôsobia obas retardujúco
až nudne. Popri chvíami monotónnej hudbe
(to ke sa z priezraného Solovicovho minimalizmu celkom vytratí dramatický kontrast) sa o to sasti priinila aj eliminovaná
javisková akcia. Premiéra bola totiž snímaná
v priamom rozhlasovom prenose Rádia Devín, o zákonite obmedzilo priestorové situo-

na skladateovu príslušnos k slobodomurárskemu hnutiu?). V prípade výživnejšej inscenácie by táto – s predchádzajúcim dianím
nevemi kompaktná – (troj)bodka zarezonovala možno o osi lepšie, v Malom štúdiu Slovenského rozhlasu však vyznela rozpaito.
Napriek výhradám, Haydn veeria s Mozartom
má viacero vydarených a pár vyslovene arovných miest, kvôli ktorým by si zaslúžil
plnohodnotné javiskové naplnenie. A hoci
kvalitatívne parametre Cirostrata nenaplnil,
nebol to stratený veer.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Slavomír Solovic – Viliam Klimáek: Haydn
veeria s Mozartom
Výprava: Zuzu Hudek
Videoart: Šimon Horna
Réžia: Maja Hriešik
Solo Quartet a Branko Ladi
Premiéra v Malom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu, 12. 3.
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Neobvyklé spojenie
dekadencie s nostalgiou
Pre svoju opernú prvotinu Powder Her Face (1995) si Thomas Adès zvolil bulvárny námet – škandalózne udalosti okolo rozvodu nymfomanskej vojvodkyne Margaret z Argyllu
boli v šesťdesiatych rokoch minulého storočia pre britské médiá výdatným sústom. Aj
premiéra opery mladého skladateľa o tridsať rokov neskôr vyvolala veľký záujem médií,
no tentoraz neboli dôsledky pre protagonistov tragické. Naopak, na rozdiel od nedôstojného konca vojvodkyne, ktorý Adès v opere zachytil, mu ohlasy médií značne pomohli
naštartovať úspešnú kariéru. Svoju druhú operu The Tempest (Búrka, 2004) už napísal
na objednávku prestížneho Royal Opera House v Londýne, v roku 2012 ju vo veľkolepej
výprave Roberta Lepagea uviedla newyorská MET a vlani aj Viedenská štátna opera.

Lucie Hájková (Vojvodkyňa)
(foto: ND Brno)

Aj v Brne, kde Powder Her Face hrajú túto sezónu, pritiahlo kontroverzné dielo nadštandardný
poet divákov (väšina predstavení bola vypredaná už pred premiérou) – celkom zrejme vaka
povesti, aká ho od ias premiéry sprevádza.
Libretista Philip Hensher sa totiž nerozpakoval
zahrnú do jednej z ôsmich scén poburujúci

výjav s orálnym sexom, ktorý kedysi
vojvoda použil v rozvodovom konaní
s vojvodkyou ako dôkazový materiál
jej opakovanej nevery. Túto obscénnos
vtipne reprezentuje aj Adèsova hudba,
nájdeme v nej však i alšie príklady invennej audiomimézy. Celé dielo je vlastne uváženým kaleidoskopom aluzívnych
tém, citácií, hudobných aj literárnych
vtipov – nemožno ho redukova iba na tie
najvýstrednejšie, ako to asto iní senzáciechtivá kritika. Adès je predovšetkým
skvelý skladate a Powder Her Face dobre
napísaná opera. Má všetko, o má ma
správne postmoderné hudobno-dramatické dielo – majstrovsky podaný a s nadhadom dištancovaný uveritený príbeh,
napätie a dejový spád, vydarené metafory
a alúzie, inteligentný humor, nápaditú
transžánrovú hudbu. Mierne narušená
chronológia radenia scén zabezpeuje peripetickú štruktúru diela, zbytone však
dej nekomplikuje.
Brnianska inscenácia znane utrpela
nešastným umiestnením opery do malej
Mozartovej sály v Redute. Hoci pôvodná objednávka pre Almeida Theatre podmieovala dielo
komorným obsadením a nenáronou scénou,
režisér Tomáš Studený a scénografka Zuzana
Pidalová túto jednoduchos nezvládli. Javisko
uprostred sály rozeslo auditórium na dve asti

VIEDEŇ

Murray Perahia a Jevgenij Kissin
Marcová Viedeň ponúkla dva skvelé koncerty – venované klavírnym skvostom klasicizmu a romantizmu, v podaní špičkových klaviristov. Vo Veľkej sále Musikvereinu hral 2. 3.
Jevgenij Kissin, 14. 3. vo Veľkej sále Konzerthausu Murray Perahia.
Lahôdkou oboch veerov boli intermezzá
Johannesa Brahmsa – vrcholné diela neskorého romantizmu, ktoré skladate napísal
na sklonku života. Jevgenij Kissin ponúkol
Tri intermezzá opus 117 (Es dur, b mol a cis
mol). V jeho nežnej, jemnej, vrelej interpretácii znela hudba nadoblanej vznešenosti,
v treom intermezze dokonale spájajúca klasicistickú formu s romantickým pátosom.
Murray Perahia vyrozprával príbeh piatich
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skladieb zo záverených Brahmsových opusov
(Balada g mol, Intermezzá C dur, e mol a A dur,
a Capriccio d mol). Nádherná hudba súmraku
romantizmu, akoby pevného, pokojného zapadajúceho slnka, kulminovala v záverenej
fantázii: kadencia Allegra, rozdelená medzi
klaviristove protichodne sa pohybujúce ruky,
ktoré alternovali melódiu, vyvrcholila v burácajúcom závere štyroch víazných, jasajúcich
D-durových akordov.

a znemožnilo úinkujúcim odchody do zákulisia. Speváci po výstupoch trápne postávali pod
pódiom, prezliekali sa pred obecenstvom, fungovali ako rekvizitári, ím znane vyrušovali
divákov v zážitku zo skvelej hudby a akcie na
scéne. Ak to mal by inscenaný zámer, vôbec
nefungoval.
Predstavenie našastie zachránili vynikajúce
výkony všetkých štyroch spevákov a nekonvenne zostaveného orchestra, v ktorom dominujú
dychové nástroje, perkusie a nehudobné zvukové zdroje (rybárske navijaky, detské pištole
at.). Spevácke aj inštrumentálne party sú
vemi nároné, dirigent Marko Ivanovi však
dostal z hráov maximum a orchester znel
presvedivo. V opere sú všetky roly okrem hlavnej efektívne zmnožené: Josef Škarka stvárnil
popri vojvodovi a riaditeovi hotela aj pracovníka
práovne a alšieho hosa, Marek Olbrzymek
popri elektrikárovi aj leva salónov, ašníka,
kaza, poslíka, sudcu a umila, Marta Reichelová komornú, vojvodkyninu dôverníku,
vojvodovu milenku, ašníku i novinárku. Každý
z nich bez väších ažkostí zvládol anglitinu
aj striedanie rozdielnych identít. Lucie Hájková bola pre náronú rolu frivolnej vojvodkyne
šastnou vobou. Presvedila spevácky i herecky,
a to tak v sólových výstupoch, ako aj v množstve
dialógov a interakcií s alšími postavami, do
ktorých ju akné libreto obsadzuje. Bravúrne
zahrala rozmanité nálady hrdinky odsúdenej na
existenciálnu samotu, o vzhadom na jemný
tragikomický nádych diela iste nebolo ahké.
Powder Her Face má pred sebou ešte šes
predstavení v apríli a máji, alšie sa budú
hra až v máji 2017. Zájs si do Brna na pozoruhodnú operu, akú v našich koninách vída
zriedka, sa rozhodne oplatí.
Jozef CSERES

Thomas Adés: Powder Her Face
Dirigent: Marko Ivanovi
Scéna a kostýmy: Zuzana Pidalová
Réžia: Tomáš Studený
Premiéra v Národnom divadle Brno 29. 1., navštívené predstavenie 7. 2.

Jevgenij Kissin zahral v prvej asti koncertu Mozartovu Sonátu C dur a Beethovenovu Sonátu f mol
„Appassionata“. Hoci v oboch predviedol skvelú
techniku, jasný a priezraný tón i isté frázovanie, Mozartova skladba obzvláš neoslovila – možno preto, že vzápätí zanikla v zážitku z Beethovena. Kissin hral „Appassionatu“, ako keby bola
napísaná pre neho – elegantne, prirodzene,
s úplnou ahkosou, a to od prvých dramatických
tónov v Allegro assai. Jeho hra chvíami vyvolávala pocit, že tóny spontánne a bezprostredne tvorí
priamo v danom momente.
V druhej asti ponúkol (popri spomenutých
Brahmsových Intermezzách) klavírne skladby
skladateov španielskej národnej školy z prelomu
19. a 20. storoia. Najprv štyri skladby od Isaaca
Albéniza – výber zo Suite española (Granada,
Cádiz, Asurias – posledné dve zaradil do cyklu
4 | 2016
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editor Hofmeister až po skladateovej smrti)
a Cordóbu z Cantos de España. Sálou sa niesli vibrácie Španielska – jeho rytmov, melódií, tancov.
Temperament a váše sa striedali s melanchóliou a ornamentálnym rojením. Transkripciou
Viva Navarra pre klavír oslávil jej autor Joaquín
Larregla y Urbieta rodný región a severošpanielsky folkór. Oba prídavky od Enriqua Granadosa
– štvrtá as z klavírnej suity Goyescas (Quejas
o la Maja y el Ruiseñor) a piata as zo Španielskych tancov (Andalúzia) – boli vrcholom veera.
Sugestívne melódie, bujné rytmy, vypracovaná
ornamentika – Jevgenij Kissin nám ukázal kúsok
svojej romantickej snívajúcej duše.
Murray Perahia otvoril recitál poslednou klavírnou skladbou Josepha Haydna Andante con

Variazioni f mol. Výnimoná kompozícia v Perahiovej interpretácii pohltila poslucháa od
úvodných tónov. Jej prvá téma v f mol zaznie
melancholickými tónmi, druhá téma v F dur
sa kvetnato rozvinie. Nasleduje zjednotenie
tém a po om dve variácie: v f mol zdržanlivé a chromatické, v F dur temperamentné
a bohaté. Skvostná je najmä coda: po repríze
úvodnej témy klesajúcej do pianissima prichádza crescendo a stupuje sa harmonické
napätie. Dynamika vrcholí vo fortissime a nakoniec hudba ustupuje do ticha, do fragmentu
pôvodnej témy.
Po krásnej Mozartovej Sonáte a mol KV 300d
a Brahmsových intermezzách prišla najoakávanejšia skladba veera: Beethovenova

PRAHA

Návrat Butterfly
Pucciniho Madama Butterfly patrí k najväčším bestsellerom svetovej opery. Po derniére
predchádzajúcej inscenácie Karla Jerneka (1985), ktorá sa udržala v repertoári úctyhodných tridsať rokov, sa do pražskej Štátnej opery po necelom roku vrátila.
Prostý, trocha sentimentálny príbeh nešastnej mladej Japonky, ktorá sa stane
zábavnou hrakou amerického vojaka,
posúva myšlienky režisérov rozlinými
zaujímavými smermi. Výklady sa pohybujú od tradiných ilustratívnych prístupov
(Franco Zefrelli) cez psychológiu a zdôraznenie stretu odlišných kultúr (Peter

piese – a to je naozaj silná káva: Pucciniho
hudba podobné doplnky nepotrebuje.
Režisér obohatil príbeh (popri spomínanom
výklade) o množstvo alších postáv, reálnych
i symbolických. Pridal bazén, v ktorom sa
niektorí aktéri brodia – ažko poveda, preo. Okrem Pinkertonovho syna je na javisku
permanentne prítomná aj jeho americká

M. Kobielska (Čo-Čo-San) (foto: P. Borecký)

Konwitschny), vysoko štylizované pohybové
poatie inšpirované tradiným japonským
divadlom (Robert Wilson) až po sociálnu
drámu (Barbara Klimo).
Režisér novej pražskej inscenácie Jií Heman
zvolil úplne nový prístup. Rozhodol sa – a treba uzna, že vemi originálne – inscenova
dielo z pohadu syna o- o-San a Pinkertona,
ktorý v dospelom veku pátra po svojom pôvode. Výklad hodný lmového plátna a zárove
tvrdý oriešok. Možno by sa ho režisérovi podarilo rozlúsknu, no žia, neostal iba pri om.
Už úvodný prológ, predsunutý pred operu, je
problematický. Námorníci (taneníci!) s Pinkertonom v om spievajú banálnu pijanskú

manželka Kate v kostýme vdovy. Na umi
i motívmi preplnenom javisku sa pôvodný
komorný príbeh stratil. Pritom scéna (Jií
Heman a Jan Lukášek), kostýmy (Alexandra
Grusková) i svetelný dizajn (Daniel Tesa) sú
vemi pôsobivé. Našastie, režisérovi sa podarilo niekoko výtvarne silných javiskových
obrazov, vrátane dych berúceho závereného
výjavu, ke obrovská vlna tsunami zmetie
umierajúcu o- o-San.
Hudobná stránka (so silným slovenským
zastúpením) dopadla o poznanie lepšie než
vizuálna. Z kompetentného hudobného naštudovania dirigenta Martina Leginusa, ktorý sa týmto predstavením rozlúil s funkciou

Sonáta . 29 B dur, ktorej jedinej (z pôvodne
troch takto oznaených skladateom) ostal
prívlastok „Hammerklaviersonate“. Je to najdlhšia a nesporne i najväšia a najnáronejšia
Beethovenova klavírna sonáta. Interpretácia
Murraya Perahiu bola vyzretá a premyslená,
od prvých taktov titanského Allegra cez žartovné Scherzo i dlhé, poetické, priam „impresionistické“ Adagio až po gigantickú záverenú
fúgu na hranici hratenosti. Murray Perahia
je právom oznaovaný za jedného z najlepších
klaviristov i beethovenovských interpretov
súasnosti – o ocenila frenetickým potleskom aj vypredaná Veká Sála viedenského
Konzerthausu.
Boris AŽALTOVIČ

hudobného riaditea Štátnej opery (pôsobil
v nej od roku 2013), bolo cíti hlbokú analýzu
komplikovaného diela. Podarilo sa mu optimálne sk bi priestor pre krásny spev s dramatickým nervom, i ke orchester nebol
vždy k spevákom práve milosrdný. Aj tieto
momenty však prezrádzali detailne premyslenú koncepciu, pripomínajúcu prístup
legendárneho Herberta von Karajana, ktorý
asto preferoval orchestrálny part. Jeho cie
bol, podobne ako Leginusov, jednoznaný –
hudobná dráma.
Orchester Štátnej opery hral bezchybne, s výrazným dramatickým nasadením
i schopnosou lyrického stíšenia. Speváckemu obsadeniu logicky dominovala predstaviteka titulnej úlohy Maria Kobielska, ktorej
sústredený, aj ke možno trocha zbytone
opatrný výkon bol ozdobou predstavenia.
Jej krásne sfarbený hlas zaujme kombináciou dramatickej sily a chvejivej krehkosti.
Príkladne pracuje s výrazom a zaujímavo
s dynamikou – tón asto nasadzuje v piane
a až potom ho plne rozvinie, o pripomína
interpretáciu starej hudby. Herecky bola jej
postava strhujúco pravdivá. Petrovi Bergerovi Pinkerton hlasovo i typovo sedí, no v porovnaní s bratislavskou inscenáciou (2007)
bolo bada uritú únavu, prejavujúcu sa
najmä v neistej a úzkej vysokej polohe. Pavol
Remenár (Sharpless) zaujal herecky výborne
prepracovanou empatickou postavou a efektným tónom, ktorý dokáže skvele skroti
v službe výrazu. Postava Suzuki sa v dave
na javisku trocha strácala, no Štpánka
Puálková jej spevácky neostala ni dlžná.
Komicky koncipovaný Goro Václava Siberu
znel slabo a intonane neisto. Napriek malému zástoju v diele podal vemi dobrý výkon
Zbor Štátnej opery pripravený zbormajstrom
Adolfom Melicharom.
Jozef ČERVENKA

Giacomo Puccini: Madama Buttery
Dirigent: Martin Leginus
Scéna: Jií Heman, Jan Lukášek
Kostýmy: Alexandra Grusková
Réžia: Jií Heman
Premiéra v Národnom divadle – Štátnej opere
Praha 9. 2., navštívené predstavenie 20. 3.
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obludnej a tragickej dlhovekosti Emilie Marty.
Scéna a kostýmy tak neboli len doplnkom
réžie Kurta Josepha Schildknechta, ale úplne rovnocennou zložkou inscenácie. Obas
to vyvolávalo dojem, akoby úlohou režiséra
bolo skôr skoordinova výtvarné zložky než
vystava dielo od základov (o nemá vyznie
Vec Makropulos zaplavila európske operné scény. V aktuálnej sezóne ju hrajú nielen
ako negatívum, ale ako konštatovanie iného
v SND, ale tiež na veľkých scénach – v Berlíne, Frankfurte, Štrasburgu, Viedni. A z tých
prístupu k réžii).
menších napríklad v Landestheater v Innsbrucku.
Gro Schildknechtovej koncepcie spoívalo
v uvedomelom prístupe spevákov k psychoich neprehlušil, no miesta, ktoré na to poskyOperných gurmánov isto poteší, že si môžu
logickej výstavbe charakterov. Strhnutie patovali priestor, využil na symfonické vyznenie
za špecialitou, ktorá sa na opernom menu
rochne Emilie Marty, odhaujúce v symbole
orchestra. Aj jednoliate, rytmicky pregnantne
nevyskytuje pravidelne, zorganizova „tour
plešatej hlavy jej skutonú podstatu – ženu,
vyartikulované pasáže boli jasným dôkazom
de Makropulos“ a porovna jedinenos jedktorá má odstup od všetkého viditeného,
dôsledného naštudovania a vyspelej úrovne
notlivých kuchý. No zárove sa podsúva
emotívneho, udského – vyvolal spomiendirigenta, ktorý je známy i z vekých operných
otázka, preo sa aspo niektoré divadlá neku na podobne šokujúci moment z Loyovej
a koncertných európskych scén.
pokúsili o koprodukciu, ktorá by popri úspore
inscenácie Roberta
Devereuxa v Mníchove, s Elisabettou Edity
Gruberovej. Dramaticky výborne podchytené manipulatívne
scény poukazovali na
až patologický chlad
tejto ženy, a zárove
na neovládatenú
animalitu mužskej
sexuality – to všetko
v jasných a úelných
medziach, ktoré nevyvolávali u diváka
pocit opulentnej vulgárnosti.
Titulný part presvedivo stvárnila
Susanna von der
Burg, zvládajúca nesmierne nároky, ktoré
rola kladie nielen na
technickú stránku
a expresivitu výrazu,
ale aj na dôkladné
rozloženie fyzických
Vec Makropulos (foto: archív divadla)
síl. Tiež Arnold Bezuyen sa bez zaváhaScénograf Heinz Hauser vytvoril surrealisnia vysporiadal s nároným partom Alberta
nancií priniesla aj možnos ich efektívneho
tickú štrukturálnu scénu, využijúc projekciu,
Gregora. Bernd Valentin (Jaroslav Prus)
využitia, napríklad na vzdelávanie publika.
jednoduché línie a vymedzenú farebnos
ohromil plnosou barytónu a psychologicTaká Viedenská štátna opera pravdepodobne
(ierna-biela-ervená), ktorou interaktívne
kým rozpracovaním vývoja svojej postavy.
ani v prípade exkluzívnejšieho titulu nezápodporoval dejové dianie. Napríklad v závere
pasí s nedostatkom divákov. No innsbrucké
Pregnantná deklamácia Andreasa Mattersopery sa ervená elektrokardiogracká linka
hadisko bolo už na prvej repríze poloprázdbergera korelovala s fyzickým stvárnením
horizontálne pretínajúca javisko vyrovnane. Smutná nerovnováha medzi vloženou
Dr. Kolenatého. Aj ostatné obsadenie, tvorela, dotvárajúc tak silu efektu smrti hlavnej
energiou a jej odozvou u publika. To, o sa
né lenmi domáceho súboru, bolo vyvážené
hrdinky. Kto raz videl Wilsonovo stvárnenie
a spoahlivé.
odohralo na scéne, by si totiž zaslúžilo plný
akéhokovek javiskového formátu, urite ním
operný dom.
Innsbrucké Landestheater je síce regionálne
ostane poznaený (obzvláš, ak je to režisér i
ažko sa vyhnú istým úvahám, ke sa chysdivadlo, no jeho prevedenie Veci Makropulos
táte na uvedenie eskej opery v nemeckom
scénograf). Hauser je s najväšou pravdepoby obstálo i na svetovej scéne.
preklade (Kerstin Lücker) a pod taktovkou tadobnosou Wilsonovým fanúšikom: set mohol
Dominika DONIGA
lianskeho dirigenta. Moje hudobno-nacionálne
by pokojne ornamentálnou variáciou na jeho
stereotypy sa však rozplynuli hne po prvých
hru The Old Woman (2013), vylúi sa nedá
Leoš Janáek: Vec Makropulos
taktoch. Francesco Angelico, šéfdirigent
ani vplyv apkovej Veci Makropulos (Národné
Dirigent: Francesco Angelico
innsbruckej opery a tunajšieho symfonického
divadlo Praha, 2010).
Scéna: Heinz Hauser
Kostýmy: Gera Graf
orchestra, vystaval dielo bravúrne. Orchester
Scénu dotvárali kostýmy Gery Grafovej v rovRéžia: Kurt Joseph Schildknecht
ohúril poslucháa šavnatou farbou, zvukovou
nakých farbách, no niekedy v dekadentnom
Premiéra v Landestheater Innsbruck 13. 2.,
vyváženosou a zreteným dynamickým rozpäštýle, kontrastujúcom so simplicitou javiska.
navštívené predstavenie 3. 3.
tím. Angelico poskytol oporu spevákom, nikdy
Práve tento prvok dopomohol k predstave

Janáčkova tragédia nesmrteľnosti
v Tirolsku
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korporácií manipulujúcich oligarchov, ktorí
chcú zomrie v tragicky
hrdinskom boji za slobodu, sa tancovala
v letiskových halách. Varietne plavková, všetkými farbami (ne)vkusne sa lesknúca, aj ke
krajírsky prepracovaná kostýmová výprava
Pavla Juráša iba dekorovala režijno-choreograckú ilustratívnos. Crassove zlaté nosidlá
nahradilo auto, gladiátorské kasárne sa premenili na odliepajúce sa odpadové rúry v letiskovej väzenskej akárni. Ich úzke priechody, z ktorých ažkopádne vybiehali gladiátori,
strážili traja úsmevne pôsobiaci dozorcovia so
sado-maso biíkmi. Samnitské, trácke a iné
pôvodné helmy sa premenili na štrikované
masky sporo odetých gladiátorov. Spartakovi
otroci tanene bojovali v plavkách za svoje
práva medzi letuškami, varietnými umelkyami a inými letiskovými bezdomovcami,
akajúc na let pravda – sloboda.
V Simonovej inscenane neštýlovej, ale profesionálne bohatej plasticite sa darilo tane-

Postmoderné varieté v plavkách
Po úspešnej Anne Kareninovej (2014) pripravil
choreograf Kirill Simonov pre košický balet
autorskú premiéru Chaaturjanovho Spartaka (18. a 19. 3.). Reprodukovaná symfonická
nahrávka Štátnej akadémie Vekého divadla
v Moskve, ktorú dirigoval Algis Zhuraitis
(bez uvedenia dátumu, hudobnej redakcie
a copyrightu nahrávky), niesla v sebe všetky
znaky hudobnej štruktúry z konca pädesiatych rokov 20. storoia. Simonov Spartaka iba
libretisticky a dramaturgicky aktualizoval
prostredníctvom brechtovsky „odcudzovacích“ audiovizálno-inscenaných prvkov
v podobe letiskových terminálov. Romantizujúca, kompozine nadasová, srdce drásajúca Chaaturjanova hudba len „pózovala“
v choreogracko-scénograckých obrazoch
Spartakovho letiska.
Simonova téma novodobých otrokov, uväznených v kyberpriestore nadnárodných

Litovská hudba nie je na našich koncertných pódiách frekventovanou umeleckou
komoditou. Aj preto je každé „živé“ stretnutie s ou inšpiratívne a informane obohacujúce. Komorný koncert štyroch umelcov
z historicky starobylého, v súasnosti
tretieho najväšieho litovského mesta Klaipda (interpreti sú zárove pedagógmi na
Fakulte umení Klaipdskej univerzity) mal
premyslenú dramaturgiu: hudba litovských
skladateov rôznych štýlových období s citeným vplyvom pôvodných udových inšpirácií ponúkla zaujímavú symbiózu oboch
kultúr. Dainora Sugintien (husle), Irena
Paiuren (klavír), Valentina Vadoklien (soprán) a Vytautas Tetenskas (birbyn
– drevený dychový národný nástroj, farbou
zvuku podobný saxofónu) sa 15. 3. predstavili v hodinovej produkcii na pôde Akadémie
umení v Banskej Bystrici.
Zazneli diela dvanástich litovských skladateov v rozliných inštrumentálno-vokál-

Hudobný import z Litvy
nych zoskupeniach úinkujúcich. Najväšie
zastúpenie mal významný rusko-litovský
autor Balis Dvarionas (1904 – 1972). V jeho
tvorbe sa dali rozpozna vplyvy západnej
hudby – tak v Rapsodijele (spev, birbyn), ako
aj v dvoch sólových piesach. Romantická
Žvaigždut (Malá hviezda) využila výrazové
prostriedky veristickej hudby, lyrickejšia
Pušys (Borovica) bola interpretane pôsobivejšia, pôvabnejšia aj efektnejšia. Ich interpretka Valentina Vadoklien zaujala
technickou dispozíciou, ktorá bola i vzhadom na zrelý vek umelkyne obdivuhodná.
Zvonivé výšky, príjemná farba strednej
polohy a emotívna vrúcnos podania
dominovali v jej interpretácii tiež v piesach Nukelk man saule (Prines mi slnko)
a Šiena pjuté (Na senách) od Vytautasa
Kairikstisa (1930) a Vai gražu (Taká krás-

níkom, ktorí vsadili na herecko-interpretanú dynamiku. Simonov vládol priestorom,
zborovými scénami, choreograckými postmodernými kánonmi, aj sólistickými fyzicko-akrobatickými duetami. V zosúasnených charakteroch vynikli interpreti, ktorí
typovo zapadli do choreogracko-výtvarnej
(ne)koncepcie. Exceloval Vasyl Sevastyanov
ako Crassus – arogancia, drzos a krutos
v bielom letiskovom mundúre v jeho prípade
nepôsobili rozpaito. Spartakus Igora Pashka bojoval teplákovo-plavkovo hrdinsky.
Frygia Evy Sklyarovej akcentovala v manželských duetoch dramatický gestus, Aegina
Shoko Yamadyovej sa stala varietnou ozdobou inscenácie.
Spartakiádna neoklasika na špikách nie je
choreograckou cestou, ktorá by postmoderne ozvláštnila inscenaný tvar súasných
letiskových oligarchov. Priame nadnárodné
linky pre politikov do destinácií novodobých
otrokov sú dlhodobo vypredané.
Peter MAŤO

na) od Aleksandra Kaanauskasa
(1882 – 1959). Priam vzorovo vedená
línia vokálneho partu v oboch Kairikstisových piesach prezradila, že skladate pôvodne študoval spev. Výnimonou
atrakciou aj hudobným zážitkom bol výkon
birbynistu Vytautasa Tetenskasa, ktorému
už tlieskali v Európe, Amerike aj v niektorých štátoch Ázie.
S nasadením kompletného kvarteta úinkujúcich gradoval koncert v rytmicky
pregnantných a interpretane efektných
tancoch Krinta rasa (Kvapky rosy) a Šokis
(Tanec) z pera Algimantasa Bražinskasa
(1937). A napokon úplný záver patril hymnickej piesni Lietuva, v harmonicky nekomplikovanom spracovaní skladatekou
Galinou Savinien (1946). Pre celý koncert
akoby platili jej slová: „Hudbu netreba príliš
analyzova, treba ju necha pôsobi na naše
zmysly.“
Mária GLOCKOVÁ

glosa

Dôslednosť aj v maličkostiach
Bulletiny k jednotlivým abonentným koncertom Slovenskej lharmónie prinášajú
ich publiku vea zaujímavých informácií
o interpretovaných skladbách a ich autoroch. V zásade k nim nemožno ma výhrady, s výnimkou obasného nadužívania politického kontextu (napr. v prípade Richarda
Straussa alebo Dmitrija Šostakovia). O osi
horšie to vyzerá s tou asou bulletinov, ktorá obsahuje curriculum vitae úinkujúcich.
Tu sa dos asto objavujú nepresné informácie, ím vzniká dojem, že zostavovatelia
jednoducho bez náležitej kontroly publikujú
to, o im ktosi ponúkne.

Aj pri koncertoch konaných 10. a 11. 3. (Beethovenova 6. symfónia, Stravinského Oedipus
Rex) sa vyskytlo niekoko nepresností. Napríklad v životopise ruskej mezzosopranistky Julie Gertsevovej sa uvádza, že spievala v divadle
Santa Cecilia v Ríme. Pritom ide o komplex
koncertných sál, ktoré síce a priori nevyluujú opernú produkciu, no nie sú operným divadlom. Podobne v Palerme nemohla spieva
v ajkovského Panne Orleánskej postavu Joan,
ale bu po slovensky Janu alebo po francúzsky Jeanne. A napokon, Prokoevov Alexander
Nevskij nie je opera, ale kantáta, ktorú bratislavské publikum už dobre pozná.

Pochybujem tiež, že by sa bulletin tlail s takým predstihom, aby v om nesedeli slovesné
asy a tri týždne po slávnostnom koncerte
Slovenského lharmonického zboru sa pri
životopise zbormajstra Jozefa Chabroa uvádzalo, že tento sa bude kona vo februári 2016.
Pritom v prole speváckeho zboru je už správne použitý minulý as, no v poslednom odseku
venovanom SFZ sa opä s asovým urením
narába nepresne.
Táto glosa sa však netýka len Slovenskej
lharmónie. Aj preklepy, ba dokonca vecné
chyby, ktoré sa oraz astejšie objavujú
v dennej i odbornej tlai, sú dôkazom toho,
že volanie po obnovení postu odborných
korektorov je plne namieste.
Vladimír BLAHO
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Stanislav Herko – slovenský Hank Marvin
V polovici februára nečakane opustil slovenskú hudobnú scénu Stanislav Herko
(1. 10. 1946–16. 2. 2016), gitarista a zakladateľ legendárnej bigbítovej skupiny Tiene.

S. Herko a skupina Tiene v roku 1963 (foto: archív autora)

Narodil sa v Bratislave a už poas základnej
školy sa zaal venova hre na husliach a viole.
Pokraoval na bratislavskom Konzervatóriu
ako violista u Jána Albrechta, postupne sa
však preorientoval na gitaru. „Raz prišiel za
mnou Peo Ryšavý a spýtal sa ma, i by som
nechcel hra na gitare,“ spomína Herko na
jedného zo svojich neskorších spoluhráov
v publikácii Slovenský bigbít (Slovart, Bratislava 2008). „Na gitare som nehral, tak ma Peo
nauil pár akordov. Mne sa to zapáilo, a tak
som zaal nadobúda puzgiere, lebo struny
boli v tých asoch vemi tvrdé...“

a hrania do tanca. Podmienkou spolupráce bola
zmena názvu kapely na
Tiene, keže Tuchscher
patril k fanúšikom anglickej skupiny The Shadows
s Cliffom Richardom. Na
stránkach Slovenského
bigbítu sa Herkovi pri
spomienkach na tanené
popoludnia vybavuje protivná pani: „Bola to zrejme
pionierska vedúca, dávala
pozor na všetkých, a ke sa
niekto pri tancovaní príliš
rozohnil, urobila gesto rukami a museli sme presta.
Bolo po koncerte. Šialené
veci...“ Na druhej strane
dochádzalo aj k obskúrnejším situáciám: „Raz za
nami prišli z rakúskej televízie ORF, nakrúcali lm
o našej vtedajšej spolonosti. Samozrejme, ukazovali
škaredé baraky, o ktoré sa
nikto nestaral. Zatúlali sa
aj do Pionierskeho paláca, kde sme mali koncert
a natoili to. Potom to ORF vysielala. Viem to
preto, lebo mi volala babka z Viedne, ktorá to
videla.“ Medzi mladými boli Tiene vemi populárne, na ich ajoch o piatej bolo vždy plno. Postupne sa profesionalizovali, stihli ešte vystúpi
v programe Kolty, sny a gitary na pôde Tatra
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Od TOČR-u k Opatovskému
alšie štvrstoroie (1967–1991) strávil Stano
Herko v Tanenom orchestri eskoslovenského rozhlasu v Bratislave a ako hrá na sólovej
i basovej gitare popri tom spolupracoval s mno-

S. Herko v Tatra revue 1965
(foto: archív autora)

S. Herko ako basgitarista (foto: archív autora)

Od Tieňov k Beatmenom
V roku 1961 založili spolu so spevákom Vaskom
Velickým Tiene – jednu z prvých bratislavských bigbítových skupín. Otec Stana Herka
bol kuriom v kotolni na Prievozskej ulici, kde
v tom období trénovali kulturisti. Práve tam sa
stretol so spevákom, ktorý pozoruhodne interpretoval skladby Elvisa Presleyho a padli si do
oka. Pôvodná skupina Crazy Boys sa presunula
z bývalej krmy v Pálenisku do kultúrneho
domu Nivy na sídlisku 500 bytov, kde pokraovala pod názvom Rockin‘ Boys. V tom období sa
zoznámili s Petrom Tuchscherom, neskorším
manažérom bigbítových kapiel, ktorý im dokázal zabezpei na pôde Pionierskeho (dnešného
Prezidentského) paláca možnos pôsobenia

ska. Strávil v nej však len pol roka, potom ho
nahradil Dežo Ursiny: „Bol som sólovým gitaristom, skúšali sme v dome pri Alžbetke, bola
tam lekáre, ten dom už neexistuje. Chlapcov
som dobre poznal, celkom nám to išlo. Väšinou
sme hrali Beatles, ale ja som vtedy spieval Carol
od Rolling Stones. Na prvom koncerte v Astorke
bolo nabité a mali sme veký úspech. Ale moje
pocity boli rozporuplné, tento štýl mi akosi nesedel, aj ke to bola výborná hudba. V tej dobe
som dostal ponuku z Tatra revue a z Taneného
orchestra eskoslovenského rozhlasu, zaujímali
ma swing a jazz a tam som sa ich mohol naui
hra. (…) Príchod Deža bol pre chlapcov i pre
skupinu urite prínosom.“

revue, ale s koniacou érou záujmu o rokenrol
sa v roku 1964 rozpadli. „Ke odišiel Peter Ryšavý
k Braovi Hroncovi, už sa nenašiel nikto, kto by
prevzal basgitaru a dal kapelu dokopy. To bol
koniec Tieov.“
Po ich rozpade stál Stano Herko pri zrode alšej,
ešte slávnejšej bigbítovej kapely The Beatmen,
jedinenej v danom štýle v rámci eskosloven-

hými formáciami – Novým Tradicionálom (1969–1985), V. V. Systémom
Vlada Valovia (1974–1979), Combom
Petra Lipu (1980–1985), Orchestrom
Gustava Broma (1986). V 90. rokoch
bol lenom dixielandového T+R
Bandu sprevádzajúceho Petra Lipu
(1991–1996), neskôr viedol vlastné
kvarteto, v ktorom sa objavili Martin
urdina, Alexander Danyi, Milan Ruek i uboš Šrámek a ako len príležitostného
ansámblu 17‘ Man Big Band vystúpil na Bratislavských jazzových doch 1999. V tomto období
spolupracoval na nahrávkach Petra Lipu s T+R
Bandom (Up to Date, 1995), Traditional & Revival
Bandu (Keep Swinging!, 1997), Jany Hubinskej
(Hotel Hazard, 1998), Andyho Hryca (o asi robí
Sawyer, 1999), Jaroslava ervenku (The Mood
4 | 2016
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of Clarinet, 1999), Zora Laurinca (Aký som dnes,
2000) i Roba Opatovského (Pravá tvár, 2000).
Odchodom Stana Herka stratila domáca hudobná scéna špikového a vyhadávaného
štúdiového umelca. Bol považovaný za zakladatea slovenského bigbítu, a hoci neskôr

prešiel širokým žánrovým spektrom populárnej hudby (jazz, tanená i scénická hudba),
zostal verný bigbítu. V posledných rokoch sme
ho mohli pou vo viacerých zoskupeniach:
v rokenrolovom s Vaskom Velickým, swingovom s Dušanom Húšavom a Gabrielou Šuste-

kovou a dixielandovom so súborom Ragtime
Jazz Band. Štýlom hry, udským postojom
i výzorom pripomínal gitaristu svojich obúbencov The Shadows, preto ho mnohí nazývali „slovenským Hankom Marvinom“.
Robert BUČEK

Josef Škvaril: „So Stanom sme prežili vea
rokov v TOR a v skupine Kyvadlo, v programe Jany Kocianovej, Milana Lasicu a Jula
Satinského. Z nespoetných spoluprác musím spomenú aspo nahrávku Evanjelium
so súborom Close Harmony Friends, kde
Stano zostavil kapelu a mal na starosti celú
produkciu.“

na husliach a ja som obdivoval jeho perfektnú
techniku. Ke sme spolu hrali v Tieoch, vzájomne sme sa vždy rešpektovali a snažili sa
poda na pódiu o najlepší výkon. Bez Stana,
ktorý vedel z Futuramy (jedna z prvých elektrických gitár eskoslovenskej výroby, pozn.
red.) vykúzli pravý ‚Shadows sound‘ by neboli
Tiene a Vasko Velický by sa nikdy nestal nekorunovaným slovenským ‚Kráom rokenrolu‘.
Naše cesty sa rozišli po rozpade Tieov a obaja
sme sa zaali ako basgitaristi venova náronejšej hudbe. Bol to veký lovek, pripadali sme
si ako dvojatá. Bol dobrosrdený a jeho obrovský humor a neuveritené aforizmy boli ovocím jeho nekoneného optimizmu. Pri každej
mojej návšteve Bratislavy sme sa stretli, semtam si zahrali a spomínali na staré asy.“

Pavel Zajaek: „So Stanom Herkom som sa
zoznámil v roku 1976, ke som nastúpil do
TOR v Bratislave. Bol zamestnaný ako gitarista, ale výborne ovládal aj basovú gitaru.
Spolu sme pôsobili aj vo V. V. Systéme, kde
v období 70. a 80. rokov hrali aj muzikanti
z Orchestra Gustava Broma. Stano bol pri
hraní v štúdiu vemi zanietený, dokázal
strhnú ostatných. Vynikajúco ítal z listu
a bez problémov zvládal rôzne žánre. V tom
ase som mal aj skupinu ZA-JA-CE a Stano
s nami uritú dobu pôsobil. Tiež úinkoval
pod mojim vedením v Big Bande Radio Bratislava a po jeho rozpustení v Orchestri Pavla
Zajaka. Množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok možno len ažko spoíta, sú
to tisícky minút hudby rôznych žánrov. Okrem toho s ním bola vždy obrovská zábava,
jeho zmysel pre humor bol nevyerpatený
a typickým smiechom vždy nakazil všetkých
okolo seba...“

Tiene v roku 1962, zľava V. Velčický, S. Herko,
Š. Szabó, P. Ryšavý, D. Kuklovský (foto: archív autora)

Peter Ryšavý: „Stano Herko bol môj najlepší priate z mladosti. Spoznali sme sa na
strednej škole na Mlynských nivách a oskoro sme zistili, že okrem dievat máme aj
spoloný postoj k muzike. Stano sa uil hra

Dodo Šuhajda: „Stana Herka považujem za
jedného zo zakladateov slovenského bigbítu,
ktorému zostal verný až do smrti. Spolupracoval som s ním na mnohých koncertoch, ale
nemôžem zabudnú na jeho aranžmány troch
skladieb skupiny The Shadows pre pamätný
koncert Legendy 60. Táto jeho úprava ‚inštrumentálok‘ odznela v podaní najlepších gitaristov bigbítovej éry eskoslovenska: Stana Herka,
Jozefa Barinu, Jána Baláža, Tomáša Rédeya,
Petra Jandu, Radima Hladíka, Fedora Freša
a Fera Grigláka! Toto bol môj najväší zážitok
so Stanom, na ktorý nikdy nezabudnem!“

Robo Opatovský: „Stano bol svojský... Obas
tvrdohlavý, ale na druhej strane vemi citlivý lovek. Vynikajúci muzikant, gitarista...
Spolupracovali sme na mojom albume Pravá
tvár, odohrali vea koncertov... Urite mal aj
on vekú zásluhu na tom, že skladby Natália, Sen, Bolo to tak dávno a mnohé iné sa
stali hitmi, ktoré sa v rádiách hrajú dodnes
a ja ich na každom koncerte spievam.“

boša Šrámeka spolu so súborom E. E. Artsemble a projektom White Dream (Hudobné
centrum 2015). Vyvrcholením hlasovania
Kým pred piatimi rokmi by sa domáci jazzoví umelci márne dožado- ceny Esprit, organizovanej portálom Jazz.
vali oficiálneho uznanie svojich aktivít, dnes môžu svojimi nahrávka- sk, bude 30. apríla slávnostný veer spojemi zabojovať o cenu Esprit i Radio_Head Award v žánrovej kategórii ný s koncertom nalistov. Tento de totiž
oznaila Rada UNESCO za Medzinárodný
Jazzová hudba.
de jazzu a podujatie Esprit
Hoci poet nových jazzových albumov nasa k jazzovému
rastá (z dvanástich v roku 2014 na lanských
sviatku prihlásedemnás), predsa len vyvstáva otázka
silo už svojím
relevantnosti dvoch cien v rámci malého
prvým roníslovenského priestoru; nájdeme ich síce aj
kom v apríli
v susednom esku i Posku, no tam býva
2013. Na konprodukcia nahrávok (i trhu) neporovnatecerte v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
výsledkov na stránke Jazz.sk tomu nebude
ne bohatšia. Problematickými tiež ostávajú
inak ani teraz. A hadanie skutone relevantv Bratislave vystúpi kvarteto Lukáša Oravca
spôsoby hodnotenia: možnosti voného
ných porotcov pre dvojicu odlišných komisií
(laureáta ceny Esprit 2013) a Sisa Michalihlasovania stroskotávajú na schopnossa v domácich podmienkach podobá naivnej
desová s americkým klaviristom Benitom
tiach (i neschopnostiach) umelca nahna
snahe vysla dva prvoligové „manafty“ na
Gonzalesom. Okrem Ceny medzinárodnej
do svojej virtuálnej siete potencionálnych
svetový šampionát.
odbornej poroty, vyhradenej hudobným re„priateov“ a výsledok nie je dôkazom kvaV žánrovej kategórii Jazzová hudba na Radaktorom, publicistom a promotérom, môže
lity nahrávky. Príkladom je minuloroný
dio_Head Awards, ktorá sa udeuje od roku
na stránke Jazz.sk hlasova do 15. apríla aj
víaz Ceny verejnosti (Esprit), ktorý v hlaso2013, hlasovala len desalenná porota a tá ako
verejnos.
vaní odbornej poroty (Radio_Head Award)
Peter MOTYČKA
nalistu oznaila skladatea a klaviristu unezískal jediný bod; poda predbežných
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pretože si pred publikom úplne sám. Na každom koncerte zažívaš lepšie i horšie momenty, a práve poas tých horších sa dokážeš
„schova“ za spoluhráov z kapely. Poas
recitálu však ostáva kontinuálne udržiavanie
napätia len na tebe a vtedy treba ma dostatok vnútornej energie na udržanie koncentrácie. Je to výzva, ktorú každý vníma inak: ja
som sa k tomu odhodlal až po tridsiatke, hoci
niektorí nemajú problém hra sólovo už od
ranej mladosti.

Na koncertoch neváhaš objavovať nové
varianty. Vnímaš potrebu neustáleho obmieňania zafixovaného materiálu?
Dnes by som pri nahrávaní Improludes podal
mnoho vecí inak, pretože hudba poda ma
nesmie stá na mieste. Vezmi si Iva Pogorelia, ktorému kritici vyítajú prispôsobovanie
skladieb klasikov na svoj obraz. Na svojom
nedávnom koncerte v Posku spomínal, že
uniformných interpretácií je bezpoet a posluchái si ich nepamätajú, ale vždy budú
vyhadáva osobité nahrávky a koncerty. Ani
on by nebol Ivom Pogoreliom, keby hral ako
ostatní. Nao by niekto zaznamenával kompletne Chopinove polonézy, pokia by mali by
rovnaké ako na starších nahrávkach?

Piotr

Wyleżoł

A Story of Polish Jazz

Hudba nesmie stáť na mieste
(foto: www.piotrwylezol.com)

Klavirista Piotr Wyleżoł bol na začiatku svojej kariéry rozhodnutý pre klasickú hudbu, a hoci
sa neskôr po boku Janusza Muniaka, Jarka Śmietanu, Nigela Kennedyho či na pôde vlastných zoskupení etabloval v jazzovom svete, jeho súčasné umelecké prejavy tieto hranice
čoraz viac stierajú.

Pripravil Peter MOTYČKA
Kým tvoj album Duo Dram s podtitulom
Live Concert for 2 Grand Pianos inklináciu ku
klasickej hudbe len naznačoval, nedávne
Improludes na prvé počutie prekvapujú motorickosťou evokujúcou Bachove prelúdiá či
Lisztove etudy.
S tým Lisztom nie si veda, pretože dvojica skladieb je priamo inšpirovaná jeho etudami a bezprostredne sa na ne odvolávajú. Improludes
som nosil v hlave dlho, a hoci som plánoval sólový album, neuvažoval som o spojitosti s Lisztom. Pred troma rokmi však môj kolega na
škole vo Varšave prišiel s nápadom, že by sme
mohli v rámci výroného koncertu pripravi
lisztovský program – on prednesie dvojicu etúd
a ja budem improvizova na ich témy. Pravdupovediac, bránil som sa tomu, pretože jazzové
interpretácie klasickej hudby považujem za
ošemetné: jazzmani zväša obohatia harmóniu, obmenia melódiu i rytmus a oznaia to
za osobitú interpretáciu klasiky. Nakoniec sme
to ale skúsili a prišiel som na spôsob, ktorý sa
mi javil ako prijatený. Samotný titul Improludes stavia do protikladu bezprostrednos oproti
pevne stanovenej forme klasickej hudby.
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Tvoj krajan Leszek Możdżer dopraje
poslucháčovi pri sólových koncertoch i nahrávkach aj zvoľnenie či oddych, pričom ty ho
neustále (hoci v dobrom slova zmysle) „atakuješ“ novými podnetmi...
Máš pravdu, ale rovnako sa „chyba“ môže sta
prednosou, ktorá albumu dodáva na intenzívnosti. Zvonenie môže súvisie s tým, že pokia
hráš album ako celok na koncerte, potrebuješ
po chvíli „ubra plyn“, nadýchnu sa. V každom
prípade som vaný aj za tento názor, ktorý
ma môže niekam posunú. Za intenzívnosou
Improludes môže by ešte alší dôvod: až v štúdiu som si uvedomil, že som pripravil príliš
vea materiálu a niekoko skladieb budem musie vypusti. Okrem dvoch autorských sa na
album nedostala ani Colors Michela Petruccianiho, ktorá ma vlastne k sólovému hraniu priviedla. Pôvodne som ju hrával len ako sólové
osvieženie v rámci triových vystúpení, vaka
omu som sa postupne odhodlal k recitálom.

Považuješ sólové hranie za technickú či
skôr mentálnu výzvu?
Oboje, hoci z môjho pohadu viac mentálnu,

Viaceré z tvojich albumov doznievajú
akoby v elegickom opare a motív Clouds (In
Memory of Jarek Śmietana) uzatvárajúci Improludes či Sno Peas' na Children's Episodes, ostávajú v podvedomí dlho po vypočutí.
(Smiech.) Je to zrejme náhoda, ale vera
v noci som nemohol zaspa a ke som nahliadol do mailovej pošty, nejaký chlapík
z Ohia mi práve za Sno Peas’ akoval... Je to
nádherná skladba Phila Markowitza a nahral
ju napríklad aj Bill Evans. K Jarkovi ma viaže
množstvo spomienok, keže som uho hral
sedem rokov a náš vzah bol skutone silný.

Aj tvoju hru som po prvýkrát zaregistroval v nápadito vystavanej kóde titulnej skladby Śmietanovho albumu A Story of Polish Jazz.
Okrem toho, že A Story of Polish Jazz bol jedinený projekt, chcel Jarek upozorni aj na
mladých nastupujúcich hudobníkov a ponúkol
mi priestor v závere skladby. Hne na druhý
de po nahrávaní mu však napadlo, že Herbie
Hancock má na jednom zo svojich albumov
sólo hrané sláikmi: „Prepíš to svoje sólo do nôt
a skúsime osi podobné!“ Priznávam, že som
nebol nadšený, pretože lúštenie a transkripcia
vlastnej improvizácie bola nadudská práca.
Ale podarilo sa to, nahrávali to ôsmi sláikári,
takže za tou zvláštnou farbou nie je syntezátor, ale sláikové nástroje nad elektrickým
klavírom. Hrái sa však natrápili – to krátke
sólo sme nahrávali dva dni. (Smiech.)

Samotná myšlienka A Story of Polish
Jazz – príbehu poľského jazzu v desiatich
minútach – bola unikátna a história podaná
„v kocke“ ponúkla niekoľkým ikonickým
4 | 2016

JAZZ

umelcom typu Stańka či Urbaniaka aj krátke
predstavenia sa; väčšine z nich stačila na
vykreslenie vlastnej charakteristiky plocha
ôsmich taktov...
Tým najväším staí zahra niekoko tónov,
pretože aj na malej ploche dokážu odhali
osi zo svojej podstaty. Ktorí zo súasných
klaviristov znejú osobito a rozpoznatene?
Najvýraznejšími sú z môjho pohadu Vijay
Iyer alebo Tigran Hamasyan, hoci u Tigrana
hrá svoju rolu špecické „world sfarbenie“.
Oboch však bezpene spoznáš. U Vijaya si
nesmierne vážim jeho úprimnos – nebojí sa
ukáza svoju excelentnú techniku a nezabúda pritom na krásu. Týchto dvoch spomínam

kvôli poukázaniu na osobitos, na druhej
strane zo svetových klaviristov mojej generácie uvediem Geralda Claytona, Aarona Parksa
i Jasona Morana, pri ktorých hre môžeš
v uritých momentoch vníma Monka i iné
vzory. Ke Jason Moran nastúpil k Charlesovi Lloydovi, ktosi mi pustil kúsok z nového
albumu Lloydovho kvarteta a netušiac, že
za klavírom sedí Moran, som bol poda jeho
hry presvedený, že to bude nejaký zo škandinávskych klaviristov. Hra ernošského
klaviristu, prakticky v priamej línii vyznávaov a nasledovníkov Monka, bola natoko
európska, že ma dokázala poplies. Ameriania sa dnes už nehanbia erpa z európskych
zdrojov, vnímajú sviežos, pestros a novú
inšpiratívnos tejto scény. Celé desaroia sa
Európania snažili v jazze pripodobni Amerianom a teraz akoby iastone dochádzalo
k opanému garde.

Arturom Dutkiewiczom i v alších zoskupeniach. Prekáža mi to zaalo, ke som si uvedomil, že prístup ku klavíru u Dutkiewicza,
Tokaja i u ma nie je natoko rozdielny, aby
sme mohli s rovnakým rytmickým základom vytvára odlišné triové svety. Totožné
dve tretiny kapely jednoducho nemôžu podnieti osobito znejúce klavírne triá a zákonite
dochádza k podobnostiam. Snažil som sa
tomu predchádza, napríklad ke Micha
nahral album, dali sme si s triom pauzu
a zaal som sa ohliada po iných projektoch.
Vaka tomu vzniklo kvarteto s trubkárom
Robertom Majewskim, v ktorom síce ostal
Micha Baraski, no za bicími sa už objavil

Micha Mikiewicz. S kvartetom hráme oraz
astejšie a máme tiež rozšírenú sextetovú
verziu so saxofonistom Adamom Pieroczykom a hráom na trombóne a eufóniu Grzegorzom Nagórskim. Som rád, že si môžem,
o sa týka aranžovania i písania, vyskúša
opä osi nové.

Ako možno udržať v kontexte spomenutých trií originalitu?
Ke som sa nad tým obas zamýšal, neprišiel
som na lepšiu koncepciu ako nesnaži sa by
za každú cenu individualitou. Najlepšie je
robi hudbu tak, ako ju cítim vo vnútri a ne-

Pri počúvaní nedávnych triových albumov Polska Leszka Możdżera a Sparking of
Life Marcina Wasilewského som chvíľami
nadobúdal pocit akejsi bezkonfliktnosti hraničiacej s „easy listening“. Je to podľa teba
trend?
K otázkam marketingu i predaja pristupujú
umelci rôznorodo a je to konzekvencia starostlivo pripravených smerovaní poda zákonu trhu i popularity. Priznávam, že je mi to
cudzie a pred nahrávaním albumu mám na
mysli jedine hudbu. Presadi sa dnes s novým
albumom je omnoho ažšie ako kedysi, pretože ich vzniká nesmierne vea.

Pod krídlami Hevhetie
Nakoniec dokazuje to aj rôznorodosť tvojich projektov; mimochodom, prečo sú „rozosiate“ v toľkých vydavateľstvách?
Pokia zaínam cíti, že vydavate nezdiea
moje zanietenie pre projekt, alebo že sa dokonca naše záujmy rozchádzajú, býva to pre
ma impulz k odchodu. Pri dvojici albumov
Quintet Live a DuoDram sa práca vydavatestva Fonograka skonila v momente
vydania. Oceoval som, že mi dali vonú
ruku, ale zdalo sa mi to málo. Samozrejme,
od zaiatku musia obe strany prija, že predaj

V čom vnímaš rozdielnosť týchto svetov?
ažko to vtesna do denície, hoci by bolo
možné vypichnú príklon Amerianov
k rytmu a našu anitu k harmónii, keže
väšmi vychádzame z niekokostoronej
tradície. Práve tú nám poda ma Ameriania asto závidia.
(foto: M. Rokoszewski)

Jedna rytmika, dve triá...
Dlhoročnými členmi tvojho tria sú kontrabasista Michał Barański a bubeník Łukasz
Żyta. Tento fenomenálny rytmický tandem
však paralelne pôsobí s hosťujúcimi sólistami i s klaviristom Michałom Tokajom. Ako
vnímaš existenciu dvoch prominentných klavírnych trií s rovnakou rytmickou sekciou?
Priznávam, že som s tým mal dlho problém... Samozrejme ukasz s Michaom nehrávali len so mnou, ale tiež s Agou Zaryan,

ustále sa rozvíja, ale popri tom nerezignova
na veci, ktoré sú mi ako klaviristovi blízke,
nebá sa ich len z dôvodu, aby ma následne
ktosi neobvinil z plagiátorstva. Samozrejme,
poteší ma, ak sa po rokoch dozviem, že môj
štýl vykazuje známky „ma“, iže istej individuálnosti. Pokia však odhalím, že tomu tak
nie je, môj svet sa nezrúti, pretože najvyššie
stanovenú métu – pravdivos v hudbe, som
naplnil.

jazzových albumov sa k populárnym žánrom
ani len nepriblíži. Moje zanietenie urite zdieal Jordi Pujol z Fresh Sound Records a stále
snívam o alšom albume pod jeho znakou.
Otázkou však ostávajú aj nancie: pokia si od
„partnerských“ vydavateov, akým je napríklad Hevhetia, môžem odkúpi CD za priaznivú
cenu, album z Fresh Sound Records ma stojí
nepomerne viac. Málokto z hudobníkov mojej
generácie má to šastie pracova s renomo-
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vaným vydavateom, ktorý môže investova
do marketingu. Na druhej strane, ako si spomenul projekty Modera i Wasilewského
na znakách ACT a ECM – ni nie je zadarmo,
pretože musíš obetova as svojej slobody
a strácaš stopercentnú nezávislos.

Paweł Kaczmarczyk či Adam Baldych
spomínajú manipulátorské spôsoby Siggyho
Locha z ACT Records, ktorý im vnucuje predstavy dramaturgie či personálnych obsadení.
To je práve tá odvrátená stránka vekého
vydavatea. Jeden z kolegov mi opakovane
dohovára, aby som zasielal svoje nahrávky
Siggymu i Manfredovi (Eicherovi, pozn. red.),

Osobne verím, že spolonými silami osi
dokážeme a že rovnako ako Hevhetia potiahne nás, aj poskí umelci pomôžu už
dávno nielen slovenskému vydavatestvu
posunú sa niekam alej. Pevne dúfam, že
kvantita a rôznorodos neprevalcujú kvalitu
a jasné smerovanie; to vravím len na margo
rozsiahleho menoslovu v otázke. Podobnú
ponuku som totiž dostal aj od poského vydavatea For Tune, u ktorého napríklad Dominik Wania vydal album Ravel. Pri pohade
na ich vydavateský plán som od toho však
ustúpil, pretože som nehadal „pekáre“,
ktorá mesane vyprodukuje niekoko albumov. Chcel som by u vydavatea, ktorý bude
mojim projektom veri a ja to budem cíti.
Nie u takého, ktorému dodám hotový materiál, ktorý si navyše sám zaplatím a naša
vzájomná komunikácia skoní prevzatím
krabice autorských exemplárov. Oproti extrému z ias totality, ke si mohol vyda album
len „za zásluhy“, je dnes nahranie albumu
jednoduchšie ako kedykovek predtým, pretože to môžeš spravi doma s notebookom.
Došlo až k akejsi devalvácii, pretože nahranie albumu vlastne ešte ni neznamená.
Kedysi nahrávali skutone len tí najlepší;
pozri sa na albumy z Columbie i Blue Note
v 50. a 60. rokoch – sotva tam nájdeš slabšie
kúsky. Zmluva, ktorú si v tých asoch ako
umelec podpísal, bola ocenením a dosvedením tvojich dovtedajších aktivít. Dnes
môžeme nahra album my dvaja, ale aj pani,
ktorá sedí dole na recepcii. Potom je len otázkou proma, ako daný projekt predstaví. Preto
sa v dnešnej záahe albumov ažšie hadajú
tie skutone dobré. Nemôžeš úplne dôverova ani kritikom i uom, ktorí sa v danom
prostredí pohybujú, pretože nikto z nich jednoducho nezvláda sledova a poúva všetko
a tým pádom nemôže poda objektívny obraz
skutonosti. Až reálny život, scéna i posluchái posúdia tvoju nahrávku a verikujú, i
mala nejaký zmysel.

(foto: A. Dybowska)

že na ne možno zareagujú. Doteraz som to
však nikdy neurobil, je mi to jednoducho proti
srsti. Uprednostujem radšej skromnejšie
bývanie, no v osobnom vlastníctve.

Ako si sa dostal pod krídla Hevhetie?
Grzegorz Karnas mi pred asom spomenul
slovenského vydavatea, ktorého spolupráca
s umelcom nekoní dom vydania albumu,
ale ktorý úprimne a so záujmom sleduje
jeho vývoj a smerovanie. A ke dodal, že to
v prvom rade stojí na osobnom vzahu, oslovilo ma to. Mám rados, že po rokoch mám
vôbec po prvýkrát taký dobrý vzah a kontakt
s vydavateom.

Zrejme na tom čosi bude, keď Hevhetia
dokázala v krátkej dobe zastrešiť Karnasa,
Tokaja, Kaczmarczyka, Wyleżoła, Derlak,
Dworaka... Prečo sa podľa teba etablovaní
poľskí umelci hrnú k slovenskému vydavateľovi?
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Návraty medzi mladších
Patríš k legendárnej generácii spolužiakov katovickej hudobnej akadémie, ktorá sa
etablovala v nevídanom rozsahu.
Boli to nesmierne silné 3-4 roníky, na pôde
ktorých sa stretávali udia, ako Marcin Wasilewski, Micha Tokaj, ukasz yta, Micha
Mikiewicz, Sawek Kurkiewicz, Krzysztof
Dziedzic, Adam Kowalewski – nevymenujem
tu všetkých, ale bolo to naozaj unikátne.
Katovická škola bola v tých asoch jediným
jazzovým uilišom v Posku, priom dnes
ich máme asi 8, takže zákonite dochádza
k riedeniu. Naša generácia mala to šastie, že
sme boli každodenne konfrontovaní, hrávali
sme spolu a vzahy z týchto spoluprác pretrvávajú dodnes. S rovesníkmi sa vychádza
jednoduchšie.

Mám rados, ke ma na spoluprácu oslovia
mladší kolegovia a spomínam si, akou hrdosou ma kedysi nap ali ponuky zo strany
Janusza Muniaka, Jarka mietanu, Tomasza
Szukalského i Tomasza Staka. Vždy ma to
výrazne posunulo a som rád, že to môžem
v istom zmysle oplati a odovzda skúsenosti
mladším. Zárove sa teším, že ani v „strednom veku“ nestojím na slepej koaji, ale
som lovekom, s ktorým chcú jeho mladší
kolegovia hráva. Lukáš je vynikajúci trubkár,
kreatívny hudobník a veci, ktoré píše, znejú
sviežo. Nehovoriac o tom, že s nami hral saxofonista Vincent Herring z Jazz Messengers
Arta Blakeyho a z kvinteta Nata Adderleyho.
Rados som mal aj zo stretnutia s kontrabasistom Tomášom Barošom, s ktorým sa poznáme z pôsobenia v jednom medzinárodnom
bigbande. Pozitívne bolo, že išlo o koncertnú
šnúru, poas ktorej to medzi hudobníkmi vrie
omnoho intenzívnejšie ako pri individuálnych koncertoch.

Lukáš pred niekoľkými rokmi prekvapil
sériou 40 koncertov v rozličných európskych
destináciách, čo sa doteraz nepodarilo žiadnemu slovenskému hudobníkovi.
K mladíckemu entuziazmu niekedy postauje
spacák, karimatka a jedlo, ale oceujem to,
pretože prvá otázka mnohých muzikantov
v jeho veku znie: „Aký bude honorár?“ Lukáš
je zapálený a chce hra, o je obrovský rozdiel
a veká devíza. Nechcem, aby to vyznelo zle,
ale o sa týka aj nášho spoloného turné,
peniaze tam pre ma nehrali úlohu. Vnímal
som to skôr ako výzvu, ktorá ma tešila. Preto
koncom apríla opä odohrám s jeho kvartetom sériu koncertov po Slovensku a na jese
plánujeme alšie spoloné vystúpenia.

Klavirista Piotr WYLEO (1976) sa k jazzu dostal
prostredníctvom svojich spolužiakov na Hudobnej
akadémii v Katoviciach, neskôr pôsobil v zoskupeniach Janusza Muniaka a Jarka mietanu, v období
2005–2012 bol lenom Nigel Kennedy Quintet. Od
polovice 90. rokov vedie trio s kontrabasistom Adamom Kowalewskim/ Micha om Bara skim a bubeníkom ukaszom ytom – albumy Yearning (Not
Two 2001), Piano Trio (ProFonica 2007), Children’s
Episodes (Fresh Sound New Talent 2009), príležitostne rozšírené na kvinteto (Quintet Live, Fonograka 2010). Pozoruhodným bol projekt Duo Dram
s klaviristom S awkom Jasku kem (Fonogra ka
2011), od roku 2013 vydáva na znake Hevhetia
(sólové Improludes, duo For You s A. Kowalewskim
a aktuálne trio Lutosawski Retuned so spracovaním
Lutos awského Preludii tanecznych, vedené klarinetistom Szymonom Klimom).

Koncom minulého roka si absolvoval
turné so slovenským trubkárom Lukášom
Oravcom. Ako k tomu došlo?
4 | 2016
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Farebný svet ľudovej hudby

G. Agócs (foto: archív)

Skupina Fonó Zenekar sa okrem interpretácie ľudovej hudby
karpatskej kotliny usiluje o zbieranie a výskum starých dedinských piesní. Tie zahŕňa do svojho repertoáru a ich nahrávky
získali množstvo ocenení v Maďarsku i v zahraničí. Fonó
Zenekar vystúpia v Bratislave na koncerte World Music nielen
zo Slovenska (13. 4.) v Ateliéri Babylon spolu so speváckou
skupinou Trnki, vokálnym triom Evridika a Jitkou Šuranskou
s Pacora Triom. Nielen o hudbe zoskupenia rozpráva jeho
zakladajúci člen, etnomuzikológ, spevák a hráč na ľudových
dychových nástrojoch Gergely Agócs (1969, Fiľakovo).

Ako prebieha váš etnomuzikologický
výskum?
V teréne vyhadávame starých nositeov tradinej udovej kultúry a nahrávame ich hru,
ktorú nielen dokumentujeme, ale sa poda
nej aj uíme. Ja som sa napríklad uil gajdova od posledného žijúceho autentického
maarského gajdoša. Volali sme ho ujo Pišta
a bol som ako jeho vnuk. Vravieval mi: „Ve
si doma, tam v kuchyni to nájdeš.“ Pri tejto
práci sa vytvárajú naozaj blízke až osobné
vzahy, v niektorých starých muzikantských
cigánskych rodinách nás dokonca volajú za
kmotrov.

Nepôsobíte iba v rámci Karpatskej
kotliny, však?
Nie. Treba však priblíži, že regióny vo vnútri
karpatského oblúku sú aj z historických dôvodov poprepájané asto blízkymi kultúrnymi
vzahmi. Preto je možné, že sedmohradskí
Rumuni tancujú ardáš podobne ako Slováci
alebo Maari. Nahrávame na rôznych miestach – v Hrochoti, iernom Balogu, v okolí
Košíc a napríklad takému starostovi Bidoviec
by ani vo sne nenapadlo, že hudba z tejto obce
znie na festivaloch v San Franciscu a že dedinu poznajú vo svete na základe našich výskumov a interpretácie. Sme bádatemi a zárove
interpretmi udovej hudby. Cestujeme aj do
moldavských oblastí, zbierame udovú hudbu
turkojazyných národov z oblasti severného
Kaukazu – Karaajcov, Balkarov, Nogajcov i
Kumykov. Maarská udová tvorba je úzko
spätá s hudobnou tradíciou na severe Kaukazu a aj z nej erpáme v našej tvorbe.

Reprodukujete ľudovú tvorbu autenticky
alebo sa len inšpirujete ľudovými motívmi?
Piesne reprodukujeme autenticky, v tom istom jazyku, ale aj tým istým štýlom a s rovnakými nástrojmi, pretože si myslíme, že sa
hudobné žánre nevyvinuli v histórii národov
len tak náhodou. Tieto štýly hry a melódie odzrkadujú etnický princíp a etnickú
podstatu daného spoloenstva. Myslíme
si, že svet je krásny práve prostredníctvom
tejto mnohofarebnosti. Tieto farby sveta je
potrebné používa a nie ich mieša. Je to,
ako ke diea dostane prvé tempery: najprv
mieša všetky farby dokopy a o bolo spoiatku pekné, mnohofarebné, sa nakoniec spojí

v nepeknú še. Nesmieme dopusti, aby sme
sa prostredníctvom globalizácie dostali k takejto jednotvárnej šedosti.

Ako sa v minulosti ovplyvňovali slovenská a maďarská ľudová hudba?
Béla Bartók poukázal na to, že v slovenskej
udovej hudbe možno nájs takmer všetky
typy novouhorskej melodiky. Tieto nápevy
sa dostali do slovenskej hudby prostredníctvom obyvateov, ktorí dlhé stároia chodievali pracova na Dolnú zem a po návrate
na Oravu alebo Podpoanie ich naspievali po
slovensky. Samozrejme, aj Maari prevzali
niektoré prvky od Slovákov, hoci v menšej
miere. Napríklad na severovýchodnom okraji maarskej jazykovej oblasti, siahajúcej na
Slovensko, sa objavil viachlasný spev, ktorý
je typický pre Slovákov. Nikde inde Maari
nespievajú vo viachlase, len v okolí Košíc
alebo pod Trebišovom, o je prejavom týchto
medzietnických kontaktov.

Váš album Árgyélus kismadár čerpá z oblasti južného Slovenska – „Felvidéku“. Čím je
táto tvorba jedinečná a čím sa líši od maďarského folklóru?
Podobne ako vy používate oznaenie „Dolná
zem“, aj my používame termín „Felvidék
– Horná zem“, dolnozemský Slovák, hornozemský Maar. Regióny po vzniku SR preaté štátnou hranicou, boli vemi úzko kultúrne spojené, takže udová hudba maarského
Novohradu, ktorý teraz spadá pod územie
Maarska, sa v niom nelíši od udovej hudby Maarov, žijúcich v okolí Fiakova alebo
Luenca. Niektoré regióny na Slovensku žijúcich Maarov si však zachovali osobitý charakter, napríklad okolie Nitry, ktoré Maari
nazývajú Zoboralja (Podzoborie), kde majú
archaickú a bohatú udovú tradíciu. Alebo už
spomínaná oblas v okolí Košíc.

Aký je to pocit hrať s Fonó Zenekar slovenskú hudbu? Je to rovnaké ako hrať maďarskú?
Je to iné a prekrásne. Pre našu skupinu a pre
ma osobne to má veké aro, lebo tradiná
hudobná kultúra každého národa je nádherná. V slovenskej hudbe necítime ni exotické,
cudzie. Je to takisto naše, ako ke hráme
rumunskú hudbu zo Sedmohradska, alebo
maarskú, pretože naše kultúry sú natoko

späté, že nepotrebujeme robi rozdiely, hoci
z etnomuzikologického hadiska ich tam
samozrejme vnímame. Zbožujem slovenskú alebo rusínsku udovú kultúru, pretože
sú isté a nepoznaené rôznymi politickými vplyvmi. Treba si uvedomi, že Slováci
a Maari sú na jednej mape a neexistuje
žiadna sila, ktorá by dokázala jedného alebo
druhého z tej mapy vytlai. Mali by sme si
uvedomova jeden druhého a nepozera sa na
seba optikou historických a politických vzahov. Poas vojenskej služby som sám zistil,
že hodnota loveka vôbec nezávisí od toho,
akým materinským jazykom hovorí. Ke išlo
do tuhého, Slováci sa bili za ma a ja za nich,
takže nebolo to o jazyku ale o hodnotách.

Svoju tvorbu opäť čoskoro predstavíte
v Bratislave, kam vás pravidelne pozýva skupina Muzička.
Verím, že podujatia world music majú svoje
poslanie a význam a som vemi rád, že konene nehráme iba Maarom, ale že budeme hra
aj Slovákom. Pozvanie do Dunajskej Stredy
alebo Fiakova by ma tešilo menej ako hranie
v Žiline i v Liptovskom Hrádku, pretože práve
tam by som mohol plni misiu zbližovania
susedných národov. S chlapcami
z Muziky sa poznáme od roku 2003,
ke nás pozvali
do prvého slovenského taneného
domu vo V-klube.
Spolupracuje sa
nám výborne, za tie roky sme sa spriatelili
a viackrát sme ich pozvali aj do Budapešti.
Niektoré skladby si obas zahráme spolone.
Pre znanú as mestskej mládeže v Maarsku sa umelecké prejavy folklóru stali každodennou súasou ich kultúrneho života, o je
výsledkom viac ako štyridsaroného úsilia.
Maarská „škola“ tanených domov vytvorila
predobraz trendov uchovávania udovej kultúry a dala odpove na otázku, i je tradícia
kompatibilná s modernizáciou, a i ju vôbec
možno udrža pri živote. Maarský model
tanených domov, v koncepte ktorých sa formovala aj naša kapela, dokázal, že výuba
udového umenia založená na báze podrobne
vypracovanej metodiky a realizovaná bez
akéhokovek politického podtextu môže prispieva k budovaniu zdravej kultúrnej identity.
Ich metodika (The Táncház method) bola ako
jedna z príkladov uchovávania duchovného
kultúrneho dedistva prijatá v roku 2011 do
registra „Best Practices“ UNESCO o globálnej ochrane hodnôt duchovnej kultúry. My
sa snažíme tieto hodnoty hlása z katedier,
chráni ich prostredníctvom našej bádateskej
innosti, ale predovšetkým šíri na našich
koncertoch, o nebude inak ani na bratislavskom vystúpení.
Pripravila Carmen VIRÁGOVÁ
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Eugen Suchoň
Baladická suita
Metamorfózy
Symfonietta rustica
Estonian National
Symphony Orchestra
N. Järvi
Chandos 2015/Divyd
Zásluhou známeho britského vydavatestva Chandos je k dispozícii nahrávka
troch orchestrálnych opusov Eugena
Suchoa. Na jej realizácii participovali
renomovaní zahraniní interpreti: dirigent Neeme Järvi a Estónsky národný
symfonický orchester. Nebýva v posledných dekádach zvykom, aby tvorba
našich autorov rezonovala v širšom
medzinárodnom kontexte. Poteší preto
o to viac, že ide o reprezentatívnu prezentáciu kúových diel klasika slovenskej hudobnej moderny. Baladická suita
(1936) predstavuje vyspelú kryštalizáciu
Suchoovho dozrievania v medzivojnovom období, suita Metamorfózy (1953)
vznikla v ase, kedy skladate v hektickom období svojho vývoja poznaenom
vynútenou revíziou Krútavy a v dobe,
ktorá viedla na Slovensku k simpli kácii
umeleckej tvorivosti, podiarkol reminiscenným spôsobom profesionalitu
svojich štýlových konštánt. Symfonietta
rustica, premiérovaná v roku 1957,
predstavuje vrcholný opus inštruktívne
zameraného cyklu Obrázky zo Slovenska, ktorým skladate hodlal prispie
k výchove poslucháov hudby od detského veku do dospelosti. Všetky tri diela
vznikli inštrumentáciou klavírnej predlohy. Ak Sucho, sám výborný klavirista,
už v tejto podobe predstavil kvality
svojej imaginácie, tektonickej disciplíny
a originálnej expresie, v orchestrálnej
verzii charakteristiky jeho kompoziného štýlu vynikli ešte plastickejšie.
Akcent na baladicko-rapsodický základ
podmieujúci nepokojné vlnenie jeho
hudby, napájaný z novoromantických
intencií a presvetlený farebnými impulzmi estetiky hudobného impresionizmu
inšpiroval viacerých dirigentov a orchestrálne telesá. Baladická suita ožívala najskôr zásluhou „neslovenských“
dirigentov. Premiéru skladby uviedol
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Karel Nedbal, v roku 1938 zaznelo dielo
v Prahe s eskou lharmóniou a Karlom
Šejnom, v rokoch 2. svetovej vojny sa
Baladická suita dostala do nemeckých
orchestrov a zahraniia zásluhou Karla
Böhma. Jej kvality potvrdilo aj uvedenie
Krešimirom Baranoviom na 1. roníku
medzinárodného festivalu Pražská jar
(1946). Neskôr sa s dielom vyrovnávali
aj domáci interpreti a vznikali aj prvé
nahrávky. Naštudovania udovíta
Rajtera, ktorý mimochodom Baladickú
suitu uviedol už v ase svojho pôsobenia
v rozhlasovom orchestri v Budapešti,
a neskôr Ladislava Slováka, žia, nie sú
na nosioch zaznamenané. Po Václavovi
Jirákovi s eskou lharmóniou nahrala
Baladickú suitu Slovenská lharmónia
pod taktovkou Zdeka Košlera, existuje
tiež LP Ondreja Lenárda so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.
Metamorfózy i Symfoniettu rustiku poznáme vaka nahrávkam dvoch domácich dirigentských osobností – Rajtera,
ktorý premiérovo obe diela krátko po ich
vzniku uviedol, a Slováka. Metamorfózy
naštudovali a nahrali Košler, Lenárd,
z mladšej generácie Peter Feranec,
Symfoniettu rustiku Róbert Stankovský.
Existuje tak zaujímavý porovnávací materiál. Na interpretanú analýzu tu však
nie je dostatoný priestor. Spomeniem
preto len niekoko kúových charakteristík, ktoré možno zaregistrova pri
kontakte „Estóncov“ so Suchoom.
Nahrávka vznikla v rokoch 2013 a 2014,
kedy sa Järvi (1937) blížil k osemdesiatke. Tento tallinský rodák, žiak Jevgenija
Mravinského, zakladate moderného
dirigentského umenia v Estónsku, šíri
svoju charizmu aj vo svete, najmä po
roku 1980, kedy emigroval do USA, kde
pôsobil na ele symfonických telies v Detroite, Los Angeles, Pensylvánii a v New
Jersey. Je zasväteným interpretom hudby
svojich krajanov (o. i. Arva Pärta) a severských autorov (Gade, Grieg, Sibelius,
Nielsen). V Suchoovej hudbe pochopil,
postihol jej vnútornú energiu a osciláciu
medzi baladizmom a rapsodickým nepokojom. Lyrické partie poníma citlivo, bez
náznakov sentimentality i rozplývavého
lyrizmu, a s rovnakou intenzitou vo
všetkých troch dielach (mimochodom po
prvýkrát nahraných na jednom nosii).
Výborná kvalita zvukového záznamu
umožuje oceni interpretaný vklad
estónskeho orchestra pod Järviho
vedením, charakteristické suchoovské
vlnenie má na nahrávke napätie i logiku,
vyniká plastické stvárnenie kontrastov
i muzikantsky vrúcne sólové pasáže
(hoboj v 2. asti Baladickej suity, klarinet v predposlednej asti Metamorfóz,
husle v úvode Symfonietty rustiky). Järvi
pochopil Suchoovu hudbu ako monolit
s minimálnymi odsadeniami medzi asami cyklických kompozícií, azda preto

trvajú v jeho podaní napríklad Metamorfózy o 5 minút kratšie než nahrávka diela
s Košlerom. K hodnote CD prispieva aj
dizajn: jemná silueta zrúcaniny Devína
na obale, výstižný text v booklete z pera
britského muzikológa Grahama Melvilla-Masona, výborného znalca eskej
i slovenskej hudby (uvádza, že svoj text
konzultoval so Suchoovým vnukom
Richardom Štilichom). Za zamyslenie
stojí len mierna nejednotnos v poradí
interpretovaných skladieb: na obale sa
uvádza Symfonietta rustica, Baladická
suita, Metamorfózy, zvukový záznam
však prezentuje presne opaný sled,
v texte bookletu sa zasa zachováva
chronologická postupnos vzniku skladieb. V každom prípade vydavatestvo
Chandos touto nahrávkou významným
spôsobom prispelo k šíreniu dobrého
mena hudby Eugena Suchoa v medzinárodnom kontexte.
ubomír CHALUPKA

Hommage a Rostropovič
E. Prochác, violončelo
J. Palovičová, klavír
VŠMU 2015
Len pred pár mesiacmi vydal Eugen
Prochác spolu s akordeonistom Rajmundom Kákonim vydarené CD a už je tu
alšie. Tentokrát so skvostnou klavírnou
(i dramaturgickou) spoluprácou Jordany Paloviovej. Zostava skladieb na
Hommage à Rostropovi je pomerne
neobvyklá, pôvodne malo ís o monotematický proko evovský projekt. Ani proti
aktuálnej konštelácii však nemožno ni
namieta. Vydareným entrée je Suita
z baletu Figliar (aranžmán R. J. Sapožnikov), dielo, ktoré sa k nám v pôvodnej
verzii nedostalo. Zdatná inštrumentálna
adaptácia prináša informáciu, ktorá nie
je novinkou. Miniatúry, v ktorých sa
Proko ev pohráva so sarkazmom, nehou,
humorom i exaltovaným výrazom, majú
výrazný autorský rukopis. Dva kusy od
Šostakovia (aranžmán L. Atovmjan)
tiež nie sú prekvapením. O stavoch
svojho intersubjektívna podával skladate priebežne frapujúce svedectvá.
Aj zaradená skladba hovorí o mnohom.
„Sladký prame“ hudby sa vzápätí mení
na salónnu nálož, z ktorej presvitá groteska, úškabok a napokon – martýrium.
Možnože náhodne, ale Proko evova

Sonáta C dur pre violonelo a klavír
op. 119 má na albume výsadnú pozíciu.
V nej môžeme v plnej miere vychutnáva
„vážneho“ aj váženého autora s komplexným spektrom jeho rétoriky. A nielen
to, vyznie tu aj inšpirovaný dialóg medzi
oboma interpretmi: popri „exhibujúcom“
violonele obdivujeme vekoryso budovaný klavírny part, v ktorom má priestor na
svoju príslovenú empatiu a muzikalitu
Jordana Paloviová. Podobne sa to deje
aj na ploche pôvabnej Sonáty in C op. 65
Benjamina Brittena. Ide o skvelú, sviežu
skladbu, až po okraj naplnenú noblesnou
a nápaditou hudbou, ktorá interpretom
vo svojej aknosti zaruuje tvorivo
bdelý stav a vyžaduje aj plnú technickú
pohotovos. Ohadom prítomnosti
Brittena v susedstve Rusov sa v booklete
dozvieme, že bol oareným obdivovateom Rostropoviovho majstrovstva, pre
ktorého skomponoval a ktorému venoval
niekoko skladieb. Nemožno obís dve
iskrivé dramaturgické lahôdky: Prokoevovo jadrné Scherzo a hlavne skladbu
autora, ktorého meno sa nachádza v titule albumu. Mstislav Rostropovi, majster
viacerých múzických „remesiel“ nezanedbal ani kompozíciu. Dokumentom tejto
stránky jeho osobnosti je aj Etuda pre
sólové violonelo, ktorá je pôvodne myslená ako inštruktážne dielo. Rozhodne
pobaví sugestívnym humorom, nápadmi
a neodolatenou brilantnosou.
alšie CD je teda na svete. Je v prvom
rade o „peknej hudbe“, o peknej interpretácii. Väšina skladieb bu vôbec
nebola nahraná alebo má u nás absolútnu premiéru. K „mimohudobným“
zložkám by som sa vyjadrila už zdržanlivejšie. Zvukový rezultát mi neprichodí
vždy optimálny (M. Kraji, J. uriš,
I. Vrabec). Do kvalitného sprievodného
textu (E. Prochác) sa votreli kozmetické
chyby, najmä v prepisoch mien. A celkom
na záver: neviem súhlasi ani prís na
chu výtvarnému riešeniu titulnej strany
(J. Šantavá, P. uriak) s enigmaticky
vyznievajúcim súsoším protagonistov.
Lýdia DOHNALOVÁ

Vocal Cycles and
Romances by Russian
Composers
H. Gerzmava, soprán
E. Ganelina, klavír
Melodya 2015/Divyd
4 | 2016
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So skracovaním vzdialeností vo svete
a komunikaným boomom akoby dochádzalo aj k nárastu potu kvalitných
operných spevákov. Minimálne sa
zväšuje množstvo informácií podporujúcich pocit o ich „premnožení“.
asto navyše prichádzajú z astí sveta,
o ktorých existencii sme predtým ani
nevedeli, alebo sme domýšavo ignorovali, že by tam mohli pestova kvalitnú
operu. Primerane exotický pôvod môže
by pomocníkom v kariére, ve koho
by už dnes zaujímal spevák z nejakej
európskej krajiny? Ale ak sa niekde
objaví informácia o altistke z Náhorného Karabachu, v srdciach intendantov
svetových operných domov sa nepochybne ozve hlas „udskosti“, toto treba
podpori! A týka sa to aj prostých recenzentov. Aj ma zaujala v prípade nového
CD sopranistky Hibly Gerzmavovej ako
prvá informácia o jej pôvode. Abcházska speváka tu ešte nebola. Je možné,
že bez nej by som si ju v záplave nových
tvárí ani nevšimol, a bola by to rozhodne škoda. Pritom Gerzmava sa možno
nenápadne, no rozhodne úspešne už
niekoko rokov pohybuje na viacerých
popredných scénach – vystupovala
v Moskve, Paríži, Mníchove, Londýne
i v New Yorku. Koncom minulého roku
vydala v najväšom ruskom hudobnom
vydavatestve svoj druhý sólový album.
Po opernom debute prišli tentoraz na
rad piesne ruských skladateov: výber
z romancí ajkovského a Rachmaninova
a vokálne cykly (Mjaskovskij: Madrigal,
Proko ev: Pä básní Anny Achmatovovej). Lyrická sopranistka, ktorá sa doteraz prezentovala zväša na operných
pódiách, ukazuje na novom albume
inú stránku svojho talentu, ktorou je
komorný prejav pozoruhodnej kvality.
A na tejto pôde sa pohybuje suverénne.
Dokáže tu uplatni mäkkú vrúcnos,
lahodnos a farebnú plnos svojho hlasu, ktoré vynikajúco podiarkujú najmä
melancholickú náladu piesní. V jemných
nuansách a citových záchvevoch pôsobí
subtílne, no vždy s dokonalou väzbou
hudby a slova i tvarovania výrazu. Jej
precízne sústredenie sa na korektnos
každého detailu ide až tak aleko, že
miestami pôsobí azda príliš uhladene.
Celkovo však speváka vnáša do piesní
vzácny ušachtilý šarm. Klaviristka
Jekaterina Ganelina (rovnako rodáka
z Abcházska) je virtuózka i citlivá sprevádzaka v jednej osobe. S rozkošou si
vychutnáva komplikovanejšie pasáže
Rachmaninova a Proko eva, no úctyhodné je najmä jej porozumenie si so
spevákou a jej koncepciou. Má bohatú
škálu úderu i dynamiky, zaujímavé
frázovanie a jej evidentné nasadenie
nepochybne silno ovplyvnilo aj výkon
sólistky.
Jozef ERVENKA

Gustav Mahler
Symphony No. 1
Hungarian National
Philharmonic Orchestra
Z. Kocsis
BMC 2014/Hevhetia
Na svete je vea nahrávok Mahlerovej
Prvej, existuje vea rôznych výkladov
tohto diela a priaznivci Mahlerovej
hudby azda aj právom oakávajú od
každej novej nahrávky nejakú pridanú
hodnotu. Producenti CD Maarského
národného symfonického orchestra mali
jednu takú pridanú hodnotu zaruenú,
pretože siahli po pôvodnej verzii symfónie s piatimi asami. Je to aj logické, ve
dielo malo svoju svetovú premiéru práve
v Budapešti (1889) a ide o interpretáciu
špikových maarských umelcov. Na to,
aby sme mohli hovori o rekonštrukcii
premiéry, chýba už len pôvodná koncertná sie (Vigadó), ktorú možno pre jej
nepriaznivé akustické pomery nahradila
sie v Hudobnej akadémii Ferenca Liszta. Päasová symfónia obsahuje Andante allegretto nazvané Blumine, rozsahom nevekú lyrickú as (kratšiu ako
Scherzo) v jednoduchej piesovej forme,
ktorú Mahler zaradil medzi 1. a 2. as
na prvých troch predvedeniach diela.
Ide pôvodne o scénickú hudbu k predstaveniu Scheelovej hry Der Trompeter
von Säkkingen. Po tom, o ju Mahler
zo symfónie odstránil, akoby zmizla zo
sveta, až kým ju v roku 1966 neobjavili
v USA. Prvýkrát po 71 rokoch zaznela
pod taktovkou Benjamina Brittena, no
Symfónia . 1 D dur „Titan“ sa väšinou
hráva v štvorasovej podobe.
Ak by som mal porovna Kocsisovu
interpretáciu a jej zvukovú podobu na
tomto disku so slávnymi a pre mnohých
referennými nahrávkami Rafaela Kubelíka (Symfonický orchester Bavorského
rozhlasu, 1968) a Leonarda Bernsteina
(Royal Concertgebouw Orchestra,
1987), robil by som to so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane vyniká
Kocsisova triezva koncepcia, zmysel
pre detail, jeho charakteristické svižné
tempá, ale zvukový výsledok obidve
slávne nahrávky zatieujú. Predovšetkým, maarským technikom sa nepodarilo vytvori vyvážený zvukový obraz
orchestra. Niektoré dôležité pasáže
sláikových, a niekedy aj plechových,

nástrojov sa dostatone nepresadzujú,
priom priestor na to kvalita snímania
poskytuje, o pou na elektrizujúcich
výbuchoch bicích nástrojov. Príkladom
za všetky by mohol by úvod symfónie,
širokospektrálne unisono, vytvárajúce
atmosféru pokoja. Husové ažolety
v stratosférických výškach, ktoré u Bernsteina dokresujú celkovo pôsobivý
a vyrovnaný zvuk, u Kocsisa sotva pou.
Zoltán Kocsis a maarskí lharmonici
nám teda poskytli vemi dobrú interpretáciu pôvodnej verzie tejto Mahlerovej
symfónie, ale viac než interpretácia
a zvuk nahrávky ma zaujal dokumentárny charakter vydania.
Peter ZAGAR

Lars Graugaard
Venus
Dacapo Records 2015
Dánsky skladate Lars Graugaard (1957)
sa spojeniu klasickej inštrumentálnej
hudby a elektroniky venuje už desaroia.
Hoci vyštudoval autu, už niekoko
desaroí je aktívny aj ako skladate
poítaovej a interaktívnej hudby. Tento
pionier so stikovaných zvukových
softvérov patrí dnes k popredným
predstaviteom na poli experimentálnej
elektronickej a akustickej hudby. Jeho
aktivity siahajú od umeleckých projektov
až po klubové laptopové „sessions“, ktoré
produkuje pod pseudonymom Lars from
Mars. Graugaard dlhodobo pôsobil na
univerzitách v Dánsku, kde vyuoval interaktívnu hudbu, od roku 2010 je hosujúcim umelcom na New York University
Steinhardt. Výsledkom jeho pôsobenia
v USA je okrem iného aj pozoruhodné
CD Venus, ktoré nahrali renomované
newyorské univerzitné súbory. Graugaardove kompoziné techniky, ktoré uplatnil
na štvorici skladieb albumu, vychádzajú
z najnovších poznatkov na poli IT a tzv.
kognitívnej a ekologickej muzikológie.
V titulnej skladbe Venus pre sólové
husle, kontrabas, elektroniku a orchester
Graugaard aplikuje svoje typické mikrointervalové prelínanie tónov klasických
a elektronických nástrojov. Sólové
husle a kontrabas tu prinášajú výrazne
modelované motívy, rapsodický pátos
huslí (Patti Killroy) i drsné vstupy basy
(Patrick Swoboda) dopajú „vesmírne“
zvukové polia, akoby recyklujúce samé

seba. Graugaardovu hudbu sekundárne
ovplyvuje jeho záujem o astronómiu,
ekológiu, etnogra u, lozo u a vzahy medzi „kompozíciou, percepciou
a emóciou“. alším typickým prvkom
Graugaardovej tvorby sú husté, bizarné
textúry, polyrytmické tkanivá, pomalé,
rozsiahle gradácie a variácie materiálu,
kde hlavný hudobný tok poda Graugaarda neustále narúšajú „náhle dopady
neoakávanej zvukovej udalosti, ktorá
vždy generuje prekvapenie a vzruch“.
Vesmírne inferno tu stelesujú naliehavé
sláikové pasáže a stereo efekty rýchlo
letiacich objektov i ilúzie desivých
kolízií. Graugaardov „éter“ je dokonale
vyplnený nepretržitým hutným zvukom,
neposkytuje poslucháovi as na oddych
a jeho zvukový vesmír znie komplexne
a kontinuálne. „Bolestne“ znejúce melodické línie sólových nástrojov však nesú
klasické proporcie motivickej práce a minuciózneho frázovania. alšia skladba
Book of Throws je napísaná pre súbor
a improvizujúceho klaviristu. Improvizácia nespoíva vo vonom poatí partitúry,
ale v tom, že sólista je konfrontovaný
s preho úplne neznámym hudobným
textom sprievodného ansámblu, s ktorým sa pred vystúpením nemá možnos
oboznámi a jeho úlohou je podriadi
svoju interpretáciu ansámblovému zvuku
i celkovému kontextu. Z takéhoto nastavenia zárove logicky vyplýva, že skladbu
môže uvies každý interpret iba raz. Tejto
úlohy sa na albume skvele zhostil jazzový
klavirista Jean-Michel Pilc. Skladba, na
rozdiel od väšinou robustných Graugaardových diel, znie vo vemi jemnej, arovnej atmosfére, je naplnená debussyovským trblietaním akordických rozkladov
a trilkov a jej vyložene lyrický a expresívny
part vzdialene erpá i z Ravela i mozartovských koncertných kadencií. Dielo
Layers of Earth (Vrstvy Zeme) je urené
pre hoboj, interaktívny poíta a pätnás
perkusionistov a predstavuje virtuálny
ekologický zvukový apel. Prináša dusivú
klímu elektronickej hudby, nad ktorou exceluje sólový hoboj (fascinujúci Ian Shafer), ktorého imituje elektronika v mikrointervaloch, kým komplikované rytmické
vzorce, „etno“ dunenie bicích a perkusií
a rozsiahle pasáže pravidelného bubnovania dokonale dekonštruuje elektronika
so znepokojivým vpádom sirén v závere
diela. Farebná kompozícia koní pre autora typickým „vtiahnutím“ celej hudobnej
masy do „iernej diery“, v lieviku ktorej
zane hudba znie ako spomalený magnetofónový pás pustený pospiatky. Aj pre
záverené dielo na nahrávke, Three Places, sú typické hustá textúra a prelínajúce
sa hlasy. Toto mimoriadne virtuózne a brilantné dielo je naplnené pestrými farbami, polyrytmikou, neustálym variovaním
a pohybom textúr a vo svojom strednom
úseku prináša aj tanené gurácie.
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Opätovný návrat precízne štruktúrovanej
pohyblivej textúry uzatvára nástojivo
tikajúci zvuk, evokujúci odpoítavanie
asu. Pokia ide o interpretáciu, univerzitné ansámble NYU Symphony Orchestra,
NYU Contemporary Music Ensemble
a NYU Percussion Ensemble sú špikové
profesionálne telesá disponujúce skvelým
zvukom, neuveriteným dynamickým
rozsahom, porozumením pre nároné
partitúry a fantastickou virtuozitou.
Diela experimentálneho vizionára Larsa
Graugaarda vo svojom spojení klasického a elektronického sveta predstavujú
vzrušujúcu „vesmírnu odyseu“ do nových,
odahlých a neprebádaných konín hudby.
Peter KATINA

jazz

AMC Trio
Very Keen Attack
Thor-Iza 2015
Je príjemné sledova hudobný vývoj
jednej z mála slovenských jazzových kapiel, ktorá v nezmenenej zostave – Peter
Adamkovi (klavír), Martin Marinák
(kontrabas) a Stano Cvancinger (bicie)
– pôsobí na našej scéne už viac než dve
desaroia. V poradí piaty album prešovského AMC Tria Very Keen Attack vyšiel
koncom roku 2015 v novozaloženom
vydavatestve kapely Thor-Iza.
Nový opus otvára nové, komernejšie
výrazové obzory doteraz striktne akusticky zameraného tria, ktoré aží z výraznej, spevnej melodiky a harmonickej
priezranosti. Táto hudobná rýdzos
uarovala aj viacerým hosujúcim
sólistom svetového formátu, ktorí sa
v nemalej miere podieali na formovaní
zvuku nahrávok tria. Známa je spolupráca s virtuóznym a lyrickým gitaristom
Ulfom Wakeniusom na CD Soul of the
Mountain (Hevhetia 2008) a Waiting
for a Wolf (Hevhetia 2011) alebo s legendárnym hráom na trúbke Randym
Breckerom na One Way Road to My
Heart (Moosicus Records 2013).
AMC Trio vystupovalo aj s alšími
významnými hudobníkmi: gitaristami
Markom Whit eldom a Ruggerom
Robinom, trubkárom Michaelom „Patchesom“ Stewartom alebo saxofonistom
Billom Evansom. Významná európska
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jazzová legenda, belgický gitarista Philip
Catherine, ktorého famózne vystúpenie
sme mali možnos vidie na BJD v roku
2000, odohral s AMC Triom niekoko
koncertov a stal sa špeciálnym hosom
na Very Keen Attack.
Po všetkých týchto obdivuhodných
hudobných inšpiráciách a spoluprácach,
aleko prekraujúcich hranice slovenskej
jazzovej scény, sa AMC Trio môže popýši alším vydareným albumom, ktorý
urite neosloví len jazzových poslucháov. A poda vyjadrení lenov AMC tria
im práve o to ide. Na albume predstavujú osem kompozícií z autorskej dielne
Marinák – Adamkovi, ktoré charakterizuje výraznejší rytmický groove, ako aj
harmonické plochy klavíra podfarbené
zvukom klávesových nástrojov, asté
latino vyhrávky v unisonach a zaujímavé
rytmické breaky. Zaujímavo vystavané
skladby ponúkajú dostatoný priestor aj
pre inšpirované improvizácie. V snahe
dosiahnu modernejší zvuk kapela zmenila doterajší spôsob nahrávania v celku
na záznam po stopách. Rytmiku obohacujú aj perkusie, zvuk posilujú podkladové gitary, ale i vkusné sóla nepísaného
lena tria Samuela Marináka.
Na albume nie je skladba, ktorá by
okamžite nezaujala, i už kompozine
alebo interpretane. Úvodná Beauty of
the Coming Sun upúta energiou a pompéznou melodikou, nasledujúca Heart
Beat Storm sviežo rytmizovanou témou
a klávesovými plochami evokujúcimi
power-rock 80. rokov. Pea svojho
nezameniteného feelingu a rukopisu, ako
aj skvelo vystavané sóla vložil do štyroch
skladieb Philip Catherine (Meandering
Life, Three Knight's Chant, Shy Love's
A Very Keen Atack), ktoré sa urite radia
k vrcholom albumu, ale i celkového
repertoáru AMC Tria. Aj v staršej skladbe
Chakanka – Or She Who Waits, krásne
emotívnej a gradujúcej balade s motivickou témou z albumu Waiting for a Wolf,
zaznieva lahodná a charizmatická Catherinova gitara. Nahrávku obohacuje aj vokál
Bohuša Hajducha (Walking Tall, Sweet
Farewell). V záverenej balade podfarbuje príjemnú sólovú gitaru Samuela Marináka hip-hopový rytmus, v Three Knight's
Chant sa objavujú DJ-ské skree. Kapela
v skladbách na albume nadviazala výrazovými prostriedkami na koncept, ktorý
v 80. rokoch prinieslo zoskupenie Pat
Metheny Group, a ktorý u poslucháov
funguje doteraz. AMC Trio namiešalo svoj
nový album z osvedených ingrediencií,
ale i nových sviežich prvkov, posúvajúcich
ich doterajší rukopis do komernejšej,
no rozhodne nemenej muzikálnej sféry.
Hudba Very Keen Attack je príjemná
a chytavá už od prvého kontaktu, urite
je však v nej stále o objavova i pri opakovanom poúvaní.
Miroslav ZAHRADNÍK

POST
Ondrej Juraši
Hudobný fond 2015
Skromný a nenápadný trubkár Ondrej
Juraši, ktorý roky pôsobil v rôznych
big bandoch (o. i. v Big Bande Gustava
Broma a Big Bande Matúša Jakabica),
hadal priestor pre osobnejšie vyjadrenie
a výsledkom je debutový album POST.
Juraši v minulosti participoval na viacerých autorských projektoch Michala
Motýa i Mila Suchomela, no až teraz sa
objavila príležitos vyda CD pod vlastným menom. K úspešnému výsledku
pomohla aj zostava hudobníkov Zdenko
Huszárik (akordeón, klavír), Josef Feo
(kontrabas), Pavol Bereza (akustická gitara), Otto Hejnic (bicie nástroje), ktorí
vytvorili priateskú atmosféru a zárove
každý do hudby pridal svoj osobitný prejav a cítenie. CD obsahuje pä Jurašiho
kompozícií doplnených o dve skladby
jeho kolegu Michala Motýa, ktorý ho
podporoval aj v myšlienke vydania
nahrávky. Skladby sa štýlovo pohybujú
na pomedzí latino, folku a jazzu a Juraši
ich komponoval aj so zámerom priblíži
jazz širšiemu publiku. Výsledok hovorí
sám za seba: album sa na ni nehrá, zo
skladieb cíti energiu, úprimnos a priamoiaros. Ide o odklon od prehnanej
komplexnosti, s akou sa niekedy v hudbe
stretávame. Táto nahrávka je oddychom
v uponáhanom svete. Dominujú jej jednoduché, ahko zapamätatené a melodické témy. V improvizáciách nenájdeme
samoúelnú prezentáciu techniky, len
dômyselné frázy plné emócií. I ke je
album dielom lídra, nie je sebaprezentáciou, v skladbách cíti kolektívnu prácu
a priestor pre každého. Z hudby vyžarujú pokora i nadhad, koncept pôsobí konzistentne a rozhodne poslucháa nenudí.
Vemi rýchlo si zvykne, že nemôže oakáva prevratné, vtieravé i megalomanské
kompozície, ale musí pribrzdi a necha
sa unáša pokojnou hudbou. Za prínos
pre zvuk nahrávky možno považova aj
zvuk akordeónu, ktorý sa v jazze objavuje zriedkavejšie. Bez neho by album
výrazne stratil na svojom charaktere.
Zaujímavým spojením ostrého zvuku
trúbky vo vyšších polohách s akordeónom vznikla v skladbe Jack 12 zvláštna
farba, ktorá znie vemi netradine, neopoúvane a okamžite upúta pozornos.

Improvizácie Ondreja Jurašiho vynikajú
najmä v nostalgicky ladenej balade Michala Motýa asopriestor a v úvodnej
piesni Melodika. Album vrcholí skladbou
Jusko, ktorá je venovaná otcovi Jurašiho
a nazvaná poda jeho prezývky. Jej prednosami sú pozitívna energia a vitálnos,
ktoré kontrastujú s ostatnými introvertnejšie pôsobiacimi skladbami. CD síce
neprináša ni prevratné, no nemusí by
každý album prísubom hudby zajtrajška. Ponúka vea kvalitného jazzu, ktorý
na poslucháa nekladie vysoké nároky
a dopraje mu oddych.
Peter DOBŠINSKÝ

Marek Walarowski
Trio
feat. W. Lichtański
Colours of the Night
Surface Tension
Records 2015
Autorského mainstreamového jazzu
zrejme nikdy nie je dos. Poský klavirista a skladate Marek Walarowski zjavne
prekypuje kompozinými nápadmi,
keže minulý rok vydal so svojím triom
krátko po sebe hne dva albumy. Seven
Stairs to Hell a recenzovaný Colours of
the Night, na ktorý si prizval ako hosa
talentovaného saxofonistu Wojciecha
Lichta ského. So zvukom saxofónu
a klavíra sme sa mohli u neho stretnú už
na prvom albume More Images (2005),
ktorý nahral v duu s Jacekom Mielcarekom. Tentoraz stavil Walarowski na tradiné kvarteto, pre ktoré napísal sedem
autorských kompozícií. Úvod albumu
patrí sviežej téme v saxofóne, ktorá je
podporená unisono frázami bicích a blokovými akordmi klavíra. Autor neskrýva
žiadne prekvapenia. Cheeky Snake,
ako sa skladba volá, ponúka predstavu
o koncepte nahrávky a v sólových improvizáciách necháva vyniknú mladého
saxofonistu. Ten dokazuje, že má výborne zvládnutý bebopový jazyk a zvukom
trochu pripomína Kennyho Garretta.
Za stabilného lena Walarowského tria
možno považova eského basgitaristu
Lukáša Mužíka. Walarowski sa s ním
zoznámil na Hudobnej akadémii v Katoviciach, kde ho prvé dva roky vyuoval.
Zo vzahu uite – žiak vznikla neskôr
profesionálna spolupráca, ktorá trvá už
vyše štyroch rokov. V druhej skladbe
4 | 2016
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albumu, balade Colours of the night,
sa sólovo predstaví aj Mužík so svojou
pästrunovou basgitarou. V dialógu
s klavírom pekne vynikne jej zvuk najmä
vo vyšších polohách. Výraznejší neswingový rytmus sa objavuje v Next Dream
a Voodoo. Tieto skladby prezrádzajú, že
autorove inšpirácie majú korene v modernom jazze. Druhá zmienená skladba
je jedinou zo starších Walarowského
kompozícií, vznikla pred vyše 30 rokmi
a pôvodne bola aranžovaná pre jazzový
orchester. Väšiu as album sprevádza
rytmická sekcia jemným, nevtieravým
swingovým ostinátom. Za bicími sa
predstaví Miros aw Sitkowski, spolupracujúci s množstvom poských zoskupení,
o. i. aj so známym Heavy Metal Sextet.
Skladba Next Dream zavedie poslucháa do zasneného jazzového waltzu,
vydarené improvizácie opä prinášajú
klavír a saxofón. Klavírny prejav Walarowského pôsobí koncíznym a hudobne
vyspelým dojmom. Jeho zvuk je svetový
a necíti v om odkaz chopinovského romantizmu, ako to pri viacerých poských
klaviristoch býva zvykom. Nepúša sa
síce v hre do vekých experimentov,
ale dokáže skvelo poúva a je schopný
svoje idey výborne komunikova so
spoluhrámi. Walarowski v súasnosti
píše skladby pre Sliezsku lharmóniu.
Album sa rozhodol nahra v malom
fínskom štúdiu v meste Jyväskylä. Sám
priznáva, že má rád tichú, jemnú hudbu,
ktorá sa rozplýva v priestore. Na albume, na ktorom ponúkol svoju predstavu
farieb noci, sa mu takúto hudbu vytvori
podarilo.
Tibor FELEDI

Climate Change
B. Szakcsi Lakatos
T. Ries, R. Hurst
R. Royston
BMC 2015/Hevhetia
Maarský klavirista a skladate
Béla Szakcsi Lakatos sa vo svojich
najnovších kompozíciách inšpiroval
klimatickými zmenami a nabáda
k ochrane prírody. Album Climate
Change vydalo BMC ako živý záznam
z vystúpenia v budapeštianskom klube Opus. Lakatos má na konte vyše
20 albumov s jazzmanmi zvuných
mien z celého sveta. Možno medzi
nimi nájs napríklad slávnu rytmickú
sekciu Jack DeJohnette a John Patitucci. Aj tentoraz si na predvedenie
svojich kompozícií prizval špikových
amerických hudobníkov: saxofonistu
Tima Riesa, kontrabasistu Roberta
Hursta a bubeníka Rudyho Roystona.
Všetci majú za sebou bohatú kariéru
v najrôznejších žánroch od klasiky po
pop, o dokazujú aj svojimi výkonmi
na koncerte. Jednotlivé skladby
sú žánrovo postavené na svojsky
evolunom post-bopovom jazzovom

subžánri, ktorý prepája maarskú
a americkú folklórnu hudobnú tradíciu s avantgardnými prvkami a improvizáciou na hranici jazzovej a experimentálnej hudby. Z prvej skladby
New World, ktorá je plná tradiného
swingovania, možno cíti pozitívnu
energiu. Vzletný saxofón Tima Riesa
v nej svieti nad všetkými nástrojmi
a po úvodnej chromatickej téme sa
okamžite vrhá do improvizácie. V komunikácii klavíra a saxofónu pou
neobvyklé iskrenie, ktoré napovedá,
že nepôjde o tradiný bebop a oskoro sa dostavia prvé klavírne klastre
a zvukomalebné plochy. Netradiný
prístup v sólovej improvizácii sa následne objavuje aj v klavírnom parte
Lakatosa, ktorého voný improvizaný
jazyk je výrazne poznaený avantgardou, ktorej sa momentálne venuje.
V sólach skvele vyniká vnútorná motivická jednota hudobných ideí. Sóla si
v úvode koncertu „vystrieajú“ všetci
hudobníci a návrat témy uzatvára
prvú skladbu. V nasledujúcej New
Beginnings zaujme hne v introdukcii
„plazivý“ klavír a zaujímavé akordické
plochy. Nové zaiatky bývajú neisté,
no hudobníci tu po prvýkrát naozaj
ukázali, ako dobre sa na pódiu poujú
a poúvajú. Bartókovské akordy a zaujímavá polytonalita v melodike drží
pohromade vaka skvelej komunikácii
hudobníkov. Vo Fight over Water
prichádza na scénu ako hudobný
hos Lajos Kathy-Horváth, ktorý
prináša do hudby novú farebnos
svojou violou. Názov skladby vystihli
hudobníci v úvode zvukovým znázor-

nením „hádky“ jednotlivých nástrojov
s použitím rozšírených techník.
Po súboji sa objaví v unisone klavíra
a saxofónu téma nazvaná „Dodechromatika“, ktorá pripomína Franka
Zappu. Vekým sólom sa predstaví
bubeník Rudy Royston, po ktorom sa
producenti albumu rozhodli primieša
jeden z mála potleskov, ktoré možno
na CD pou. „Všetci sme bratia“ – tak
znie podtitul štvrtej skladby Soul-bell.
Cigánska tonalita a ostinato v basovom parte ponúka ostatným lenom
kvarteta priestor pre improvizáciu
v silne emotívnej skladbe. K slovu
sa opä dostáva voná komunikácia
hudobníkov, popretkávaná živelnými
rytmami a zádumivými folklorizujúcimi melódiami. alšie dve skladby sa
nesú v podobnom duchu ako celý album. Na svoje si príde kontrabasista
Robert Hurst, ktorého nástroju patrí
sólový úvod k maarskej udovej piesni Hagyd pihenni a Földet! (Nechaj
zem odpoíva!). Posledná skladba je
plná explózií rytmov a nekonených
vesmírnych improvizácií vo fast swing
tempe. Ku koncu však nastane zlom,
usadenie sa na pevnej zemi. Pokorná
atmosféra skladby Blue in Green Billa
Evansa dáva priestor hudobníkom
na skutoné zahbenie sa do svojho
vnútra a v zmierlivom duchu ukonuje
koncert. Vydanie tohto živého záznamu z koncertu dokonale zachytáva
nuansy a atmosféru okamihu, ktorý
by pravdepodobne v štúdiovom prostredí tak skvelých hudobníkov znel
omnoho sterilnejšie.
Tibor FELEDI

Novinky vydavateľstva NAXOS

Haydn: Opera Overtures
eský komorní orchestr Pardubice,
dir. Michael Halász

Hummel: Mozartove symfónie
aranžované pre autu, husle,
violonelo a klavír

Sarasate: The Complete Music
for Violin and Orchestra
4CD Orquesta Sinfónica de Navarra

DIVYD s.r.o.
predaja Hummel Music
Klobunícka 2, 81102 Bratislava

John Cage: Complete Works for Flute,
Vol. 2

e-shop: www.hummelmusic.sk
divyd@divyd.sk

Facebook: Hummel Music
Twitter: HummelMusicShop
www.divyd.sk
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Bratislava

Beethoven, Debussy, Honegger,
Stravinskij

Slovenská filharmónia
Ut 05. 04.
Malá sála SF, 19.00
A. Hrubovák, trombón
K. Stoyanov, bicie nástroje
P. Kosorín, bicie nástroje
Vivaldi/Stoyanov, Furst, Xenakis,
Stoyanov, Reieneder
Št 07. 04. – Pia 08. 04.
SF, L. Svárovský
Slovenský lharmonický zbor,
O. Mikhaleva
J. Hosprová, viola
Ravel, Berlioz, ajkovskij
Ne 17. 04.
SF, M. Lejava
Teatro Neline, P. Dušová
M. Vanek, moderátor
Korsakov
Ut 19. 04.
Malá sála SF, 19.00
Octet Singers, J. Chabro
M. Hvorecký, hovorené slovo
Schneider-Trnavský, Rosický, Bella,
Handl, Schumera, Biebl
Št 21. 04. – Pia 22. 04.
SF, A. Shokhakimov
C. Thomas, violonelo
Iršai, Elgar, ajkovskij
Ne 24. 04.
M. Vrábel, organ
J. S. Bach, Boëly, Bella, Widor
Št 28. 04. – Pia 29. 04.
SF, Ch. Olivieri-Munroe
J. ižmarovi, klavír
Berlioz, Proko ev, ajkovskij
Hudobné centrum
Nedené matiné v Mirbachovom
paláci, 10.30
Ne 10. 04.
F. X. Poizat, klavír
K. Gyöpös, klavír
Š. Gyöpös, husle
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Ne 17. 04.
J. Krigovský, kontrabas
D. Buranovský, klavír
Sperger, Kallusch, Bottesini, Tabakov,
Bruch, Iršai, Palúch, Lenko
Ne 24. 04.
P. Nágel, klavír
Janáek, Vine, Hatrík, Liszt

Št 21. 04.
ŠfK, L. Svárovský
. Vargicová, soprán
Otvárací koncert 61. Košickej hudobnej jari
Zagar, Mozart, Donizetti
Št 28. 04.
ŠfK, O. Lenárd
J. Mráek, husle
Beethoven, ajkovskij
Zahraničné festivaly

Žilina
Štátny komorný orchester Žilina
Št 14. 04.
M. Vrábel, organ
M. Suroviak, organ
Organové soirée
Po 18. 04. – So 23. 04.
ALLEGRETTO
26. Stredoeurópsky festival koncertného umenia
Št 12. 04.
ŠKO, Th. Kuchar
J. Jurigová-Brankoviová, violonelo
Dvoák, Lalo, Schumann
Košice
Štátna filharmónia Košice
Št 07. 04.
ŠfK, T. Gál
Verdi, Puccini, Respighi, Bizet/
Šedrin
Št 14. 04.
Môžu z nás by umelci? – Stretnutie
s hudbou, 18.00
Koncert ŠfK so študentmi košického
konzervatória, 19.00
ŠfK, P. Valentovi
A. Astrabová, husle
A. Lugovkina, violonelo
S. Berík, fagot
Š. Truszka, viola
J. Bogdan, violonelo
Ferenczy, Bartholdy, Lalo, Weber, Dvoák

Pražská jar 2016
12. 5. – 4. 6. 2016
Praha, eská republika
71. medzinárodný hudobný festival.
Súasou je medzinárodná súaž
v kategóriách trúbka / klavír.
Info: www.festival.cz
Medzinárodný festival hudobných
univerzít Belfort 2016
13. – 16. 5. 2016
Belfort, Francúzsko
Kategória: komorný súbor, orchester
alebo amatérska skupina ( jazz, rock,
rap, tradiná hudba, elektronická
hudba, súasná hudba)
Info: infos@ mu.com, www. mu.com
Händel Festspiele 2016
27. 5. – 12. 6. 2016
Halle (Saale), Nemecko
Info: www.haendelhaus.de
Innsbrucker Festwochen 2016
19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 15. 8., 16.
8., 20. 8., 24. 8. 2016 (koncerty na
Zámku Ambras)
6. – 27. 8. 2016 (Festival starej hudby)
Info: www.altemusik.at
Medzinárodné sú aže
Medzinárodná spevácka sú až
Hertogenbosch 2016
27. – 28. 5., 25. 6. 2016 (predbežné
kolá), 8. – 17. 9. 2016 ( nálové kolá)
Sulmona, Taliansko, Hertogenbosch,
Holandsko
Kategória: a./ opera, oratórium, b./
piesové duo
Vekový limit: muži – nar. po roku
1982, ženy – nar. po roku 1985,

klavírny sprievod (piesové duo)
– nar. po roku 1979
Vstupný poplatok: 130 EUR (opera,
oratórium), 150 EUR (piesové duo),
200 EUR (obidve kategórie)
Uzávierka: 26. 4. 2016 (Hertogenbosch, Holandsko), 15. 5. 2016
(Sulmona, Taliansko)
Info: info@ivc.nu, www.ivc.nu
Medzinárodná klavírna sú až
Ferenca Liszta 2016
2. – 11. 9. 2016
Budapeš, Maarsko
Kategória: hra na klavíri
Vekový limit: nar. po 1. 1. 1984
Vstupný poplatok: 140 EUR/180 EUR
Uzávierka: 15. 4. 2016 / 2. 5. 2016
Info: competition@ lharmonia.hu,
www. lharmonia.hu
10. roník Bucharest International
JAZZ Competition
14.–21. 5. 2016
Bukureš, Rumunsko
Termíny na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
tvorivých podpôr Hudobného fondu v 1. polroku
2016
Prémie za hudobné diela vysokej
umeleckej hodnoty v oblasti
vážnej hudby – 19. 04. 2016
Prémie v oblasti populárnej hudby
– 03. 05. 2016
Ceny Hudobného fondu na
súažiach vo všetkých tvorivých
oblastiach – 03. 05., 31. 05. 2016
Študijné štipendiá v oblasti
jazzovej tvorby a interpretácie
– 03. 05. 2016
Štipendiá na tvorivé aktivity
– 03. 05., 31. 05. 2016
Granty na projekty, ktoré sa
zanú realizova v období od
01. 07. 2016 do 31. 12. 2016 vo
všetkých tvorivých oblastiach
– 19. 04. 2016
Viac informácií na www.hf.sk

Vekový limit: do 35 rokov (narodení
po 1. máji 1981)
Info: oce@jmEvents.ro, www.jazzcompetition.ro, www.jmEvents.ro
Medzinárodná sú až pre bicie nástroje Tromp Eindhoven 2016
10.–20. 11. 2016
Eindhoven, Holandsko
Vekový limit: do 30 rokov
Uzávierka: 1. 5. 2016
Info: www.tromppercussion.nl

HUDOBNÉ CENTRUM
vypisuje konkurz
na nové projekty koncertov pre
školy pre vekové kategórie:
• deti predškolského veku,
prípadne aj 1. roníka ZŠ
• žiakov 1. stupa ZŠ
• žiakov 2. stupa ZŠ
• študentov stredných škôl
Trvanie do 50 minút, zameranie
– hudobná a estetická výchova.
Vybrané projekty budú v ponuke
pre školy v školskom roku
2015/2016.
Projekt musí obsahova
informáciu:
• o vekovej kategórii, ktorej je
urený
• navrhovaných umelcov
• obsahový zámer
• orientaný scenár
• informanú audiovizuálnu
dokumentáciu (fotogra e,
klipy a pod.)
Uzávierka projektov je
31. mája 2015
Podrobnejšie informácie nájdete
na www.hc.sk.

4 | 2016

stredoeurópsky festival
koncertného umenia
Central European
Music Festival
Pondelok 18. 4.
OTVÁRACÍ KONCERT

19:00
11,- 13,- 15,- €

Janáčkova ﬁlharmónia Ostrava
Case Scaglione, dirigent (USA)
Federico Colli, klavír (Taliansko)
I. Zeljenka
S. Rachmaninov

R. Schumann

Overtura giocosa
Koncert pre klavír a orchester č. 3 d
mol op. 30
--Symfónia č. 3 Es dur „Rýnska“
op. 97

Utorok 19. 4.
KONCERT VÍŤAZOV SÚŤAŽÍ
SLOVENSKÝCH KONZERVATÓRIÍ
ZA ROK 2016

16:00

K. Szymanowski
E. Ysaÿe

S. Prokofiev
C. Saint-Saëns

6,- €

Ciaccona (z Partity č. 2 d mol,
BWV 1004)
Myths op. 30
Caprice d’après l’Etude en forme
de valse de C. Saint-Saëns
--Sonáta pre sólové husle D dur op. 115
Sonáta pre husle a klavír č. 1 d mol
op. 75

19:00

Vier ernste Gesänge op. 121
Don Quichotte à Dulcinée
Vizija
Poljub
Mornar
--Hungarian Dances
Koncert d mol, BWV 596
Rondo all’ongarese
Sedliacka česť – Intermezzo
Ruralia Hungarica, č. 2
Brassparódie (výber)
I Got Rhythm
Just a Closer Walk with Thee

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

www.hc.sk

Allegretto Žilina

Organizátor

G. Puccini

G. Puccini
G. Rossini
G. Verdi

Domen Križaj, barytón (Slovinsko)
Andreja Kosmač, klavír (Slovinsko)
In Medias Brass Quintet (Maďarsko)

F. Farkas
A. Vivaldi – J. S. Bach
J. Haydn
P. Mascagni
E. Dohnányi
M. Novák
G. Gershwin
D. Gillis

G. Puccini
Ch. Gounod

19:00

Streda 20. 4.

J. Brahms
M. Ravel
L. M. Škerjanc
A. Lajovic
F. Gerbič

E. Suchoň
S. Barber
A. Copland

G. Bizet
J. Offenbach

Josef Špaček, husle (Česká republika)
– držiteľ Ceny festivalu Allegretto Žilina 2015
Miroslav Sekera, klavír (Česká republika)

19:00

Štátny komorný orchester Žilina
Elim Chan, dirigentka (Hong Kong)
Andrzej Ciepliński, klarinet (Poľsko)
Tuuli Takala, soprán (Fínsko)

vstup voľný

Utorok 19. 4.
HUSĽOVÝ RECITÁL

J. S. Bach

Štvrtok 21. 4.

8,- 10,- 12,- €

Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
Adagio op. 11
Koncert pre klarinet a sláčikový orchester
--Crisantemi
O Dieu! Que de bijoux... Ah! Je ris,
ária Marguerite z opery Faust
Quando me’n vo, ária Musetty
z opery Bohéma
Predohra k 3. dejstvu opery Carmen
Les oiseaux dans la charmille,
ária Olympie z opery Hoffmannove
poviedky
O mio babbino caro, ária Lauretty
z opery Gianni Schicchi
Predohra k opere Barbier zo Sevilly
È strano! …Sempre libera, ária
Violetty z opery La traviata

Piatok 22. 4.

19:00

Guitar Duo Jókaiová Hnat (Slovenská republika)
Dominique Vleeshouwers, bicie nástroje (Holandsko)
J. Ph. Rameau
J. K. Mertz
Ľ. Bernáth
D. Bogdanović
H. Villa-Lobos
K. Volans
K. Stockhausen
G. Aperghis
D. Vleeshouwers

6,- €

Gavotte und Variationen
Ständchen; Unruhe
Sonáta pre dve gitary
Sonata Fantasia
--Suite Popular Brasileira
Asanga
Vibra Elufa
Le corps à corps
Marimba Phase & Improvisation

Sobota 23. 4.
ZÁVEREČNÝ KONCERT

19:00

11,- 13,- 15,- €
Slovenská ﬁlharmónia
Aziz Shokhakimov, dirigent (Uzbekistan)
Camille Thomas, violončelo (Francúzsko/Belgicko)
E. Iršai
E. Elgar

P. I. Čajkovskij

Ten Minutes about Katyń
Koncert pre violončelo a orchester
e mol op. 85
--Symfónia č. 6 h mol „Patetická“ op. 74

Predpredaj vstupeniek: Informačná kancelária
Štátneho komorného orchestra Žilina, Dolný val 47
Tel.: +421 (0) 41 2451111
Po – Pi 7:00 – 10:30 a 11:30 – 18:00 hod.
Objednávky:
vstupenky@skozilina.sk, www.skozilina.sk

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Hlavný mediálny partner

Partneri podujatia

S finančným príspevkom

DESIGN: Pavol Rozložník

Festival víťazov
prestížnych svetových súťaží
pod záštitou ministra kultúry SR

18. – 23. apríl 2016
Dom umenia Fatra Žilina

stredoeurópsky festival
koncertného umenia
Central European
Music Festival

Predpredaj vstupeniek: Informačná kancelária
Štátneho komorného orchestra Žilina, Dolný val 47
Tel.: +421 (0) 41 2451111
Po – Pi 7:00 – 10:30 a 11:30 – 18:00 hod.
Objednávky:
vstupenky@skozilina.sk, www.skozilina.sk

www.hc.sk

