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Vážení itatelia,
vaka sérii letných koncertných
E. Gruberová
i festivalových podujatí sa na
domácich pódiách objavilo viacero prestížnych hostí. Po dlhšom
ase sa na Slovensku predstavila
v piesovom recitáli kráovná
koloratúry, bratislavská rodáka
Edita Gruberová. Rozhovor, ktorý
s ou pred koncertom na festivale
Viva Musica! viedla sopranistV. Janárčeková
ka Eva Šušková, sa vaka tejto
skutonosti dotýka rôznorodých
tém, akými sú napríklad predspievania mladých umelcov, celoživotný „kouing“ pod vedením
skúseného pedagóga v porovnaní
s krátkodobými majstrovskými
kurzami alebo samotná príprava
na vystúpenie.
Podobným fenoménom sú sestry
Katia & Marielle Labèque
Katia a Marielle Labèque, ktoré
tvoria zrejme najrešpektovanejšie
klavírne duo na svete. Na súasnej scéne sa nepohybuje
mnoho interpretov, ktorí majú porovnatené skúsenosti
s najvplyvnejšími skladatemi posledných desaroí.
V rozhovore, ktorý vznikol pred ich koncertom s Mládežníckym orchestrom európskej únie vo Vekom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, spomínajú na
svoje objavovanie starej hudby pod vedením Johna Eliota Gardinera alebo Reinharda Goebela a skúsenosti so
skladatemi Olivierom Messiaenom, Lucianom Beriom
alebo Philipom Glassom. Mimochodom, s orchestrom
EUYO uvádzajú sestry Labèque v rámci turné Capital
Sounds aj Glassov Koncert pre dva klavíry, hoci v Bratislave nakoniec zaznel Mozart, keže autor dielo povolil
uvádza len vo vybraných destináciách. Meno Philipa
Glassa však v poslednej dobe astejšie skloujú klaviristi Ivan Šiller a Fero Király. Medzinárodné ohlasy,
ktoré vyvolala nahrávka „ich“ súboru Cluster ensemble,
prekvapili mnohých a dlhú cestu (lemovanú napríklad
aj nepochopením generane starších súpútnikov) vrcholiacu „rozprávkovým happyendom“, popisujú v rozhovore na stránkach Hudobného života.
Množstvo podnetov ponúka aj dialóg, ktorý so skladatekou Vierou Janárekovou viedla Tatiana Pirníková
z prešovského Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry.
Jedná sa v poradí o tretí zo série rozhovorov so slovenskými skladatekami dlhodobo pôsobiacimi v zahranií.
Veríme, že vás ponúknuté materiály navnadia na bohatú ponuku jesenných koncertov a podujatí.
Pokojné ítanie praje
Peter MOTYKA
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Reagujete
AD HŽ 7-8/2016: Syndróm 3 ½
Operný režisér Martin Bendik sa dlhodobo
netají pohdavým postojom k slovenskej
kritike. Jeho frustrácia z publikovaných
„dojmológií“ z asu na as vybuble v podobe
pichavej glosy. Ni proti tomu: slovné súboje
medzi tvorcami a recenzentmi sú obúbenou
disciplínou nielen na našej domácej strelnici. Ak sa použijú konštruktívne argumenty
a na jednej i druhej strane existuje ochota
poúva, polemika môže by vemi prospešná. Obávam sa však, že oba neodmyslitené

Salome v SND (foto: J. Barinka)

predpoklady pre diskusiu Martinovi Bendikovi chýbajú a že sa on sám „zacyklil“. Škoda.
Osobne som si jeho lekciu o tom, že z množiny mojich recenzií musí by zrejmý hodnotový rebríek, vzala k srdcu už pred desiatimi
rokmi (možno si glosátor na náš spoloný
obed ešte spomenie).
Na Bendikovom najnovšom príspevku ma
osobitne zarazili dve veci. Prvým je jeho pocit,
že „reexia je v ešte väšej kríze ako samotná
tvorba“. Neviem, koko recenzií Martin Bendik za sezónu preíta. Poda mojej mienky,
situácia už dlho nebola taká priaznivá ako
dnes. Je pravda, že aktívnych slovenských kritikov, ktorí prostredníctvom svojich lánkov
formujú obraz o opernom (nielen domácom)
divadle, nie je vea (abecedne: Robert Bayer,
Vladimír Blaho, Jozef ervenka, Mária Glocková, Vladimíra Kmeová, Rudolf Leška, Dita
Mareninová, Michaela Mojžišová, Lýdia
Urbaníková, Pavel Unger, Terézia Ursínyová). No ich vekové zloženie je pestré (to, že aj
najmladší z menovaných má už po tridsiatke a zoznamu dominuje staršia generácia,
nejde na vrub kritickej obce, ale pedagógov
predmetných škôl, ktorí svojich zverencov
nedokážu presvedi o potrebnosti tejto profesie) a ich vkusová/ideová orientácia aj prístup
k hodnoteniu vemi rôznorodý. Kto si teda
veda seba položí ich recenzie, ako to navrhuje
autor glosy (priom zrecenzované je skutone
všetko, o sa na našej profesionálnej scéne
udeje), mal by dôjs nielen k plastickej rekonštrukcii konkrétnych inscenácií, ale by sa mu
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mala vyjavi aj oná hierarchizácia hodnôt,
po ktorej Martin Bendik tak volá. Isteže, bude
subjektívna. No asy, ke nám bolo vnucované, o si máme i nemáme myslie, sú sná
už pasé. Alebo nie sú?
A tu narážam na druhý neuralgický bod
Bendikovej glosy. „Problém je v tom, o sa
slovenskej kritike pái“, konštatuje autor. To
znamená, že mu v konenom dôsledku ani
tak neprekáža, že kritici nevytvárajú hierarchiu hodnôt. Jemu vadí, ak ich hierarchia
hodnôt nekonvenuje s tou jeho. Ale – povedané s nemeckým sociológom a lozofom
Maxom Weberom – niet absolútne platných
transcendentálnych hodnôt: hodnoty sú výsledkom osobných rozhodnutí. Ak recenzent
považuje za hodnotnú Ruckhäberleho
inscenáciu Salome,
je jeho právom tento
názor vyslovi a pokúsi sa ho zargumentova. Rovnako,
ako môže slobodne
odmietnu napríklad
Bendikovho Fidelia.
Apropo, práve rozptyl
názorov na túto inscenáciu (od rázneho
„nie“ po stotožnené
„áno“) priam uebnicovo deklaroval
pluralitnú povahu
slovenskej opernej kritiky, aj slobodu klímy,
v ktorej funguje. Chvalabohu, zatia sme pod
tlakom žiadnej novej ideológie nemuseli obnovi autocenzúrne inštinkty. Verme, že to
tak aj ostane.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

rovi glosy nepoakuje dramaturg slovenského naštudovania. „SND uviedlo remake (alebo
inscenané generikum) inscenácie z nemeckých operných scén, ktoré tamojšie vykryštalizované hodnotové súdy jednohlasne vychválili, preto sa len vemi ažko dalo spochybni.“
Ibaže, výpovedná koncepcia divadelného
predstavenia by mala vznika v úzkej súinnosti inscenaného tímu – teda aj dramaturga. Proces naštudovania funguje obojsmerne,
teda inšpirácia nepôsobí iba z režiséra na
konkrétnych realizátorov, ale rovnako aj
naopak, o zaruuje, že každé predstavenie
má vlastné špeci ká a nie je porovnatené
s niím. (Nehovorím o bežnej praxi divadiel
poznaenej prevádzkovou rutinou.)
Zmienka o Straussovej Salome v réžii
H. J. Rückhäberleho je „klausovsky“ spupná a arogantná, trpiaca syndrómom „tri
a pólky“. Inscenácia „nepatrí medzi úspechy
Opery SND, predstavuje extrémny protipól
ku Konwitschného naštudovaniu, (...) neboli
v nej pomenované zámer, koncepcia, herecká
štylizácia (...)“. Kritikovi však vyššie spomínaná subjektívnos umožuje objavi „syntézu
intelektu, emócií a dôslednosti“, dokonca sa
v tom môže aj subjektívne pomýli! Aplikova
princíp kolektívnej viny na základe jednotlivosti je úbohé.
Jano RÁCZ

Výzva na prihlasovanie
na Svetové dni novej hudby
ISCM 2017

Syndróm 3 a pol a ešte čosi
Tvrdenia režiséra Martina Bendika publikované v polemickej glose Syndróm 3 ½ treba dôrazne relativizova, ak nie rovno vypoklonkova medzi hlušinu nezmyselných myšlienkových konštrukcií. Najskôr ale upozornenie na
zavádzajúcu informáciu. Zaradenie skutone
špikového hudobného naštudovania Simona
Boccanegru dirigentom Ondrejom Lenárdom
do poprevratových rokov je celkom chybné.
Verdiho trojdejstvová opera bola v SND premiérovaná 11. januára 1985 (zdroj: Slovenské
divadlá v sezóne 1984–1985, Tatran, Bratislava
1986, str. 19.).
Asi sa spolu zhodneme na základnom východisku nasledujúcich úvah: divadelná
kritika (opera je tiež len divadlo) je záležitos
subjektívna a takou je aj vzniknutá hierarchia hodnôt. „Ak na stôl veda seba položíme
publikované texty slovenských kritikov, neraz
nám z toho vychádzajú, mierne povedané,
nezrovnalosti.“ Subjektívna hierarchia hodnôt
vyluuje kritickú názorovú uniformitu!
Za oslavnú ódu na Konwitschného inscenáciu ajkovského opery Eugen Onegin sa auto-

Hudobné centrum a ISCM – Slovenská
sekcia aj v tomto roku využijú možnos
zasla nominácie diel na Svetové dni
novej hudby ISCM 2017 v kanadskom Vancouveri. Z celkovo ponúknutých 12 nominácií vyberie programová komisia
ISCM World New Music Days minimálne
2 diela a zaradí ich do programu festivalu
v novembri 2017. Skladatelia môžu diela
prihlasova do 3. októbra 2016 poštou, cez
e-mail, príp. fyzickým doruením na sekretariát Hudobného centra v Bratislave.
Prihláška musí obsahova partitúru diela,
informáciu o roku vzniku a minutáži,
nahrávku (ak je k dispozícii) a kategóriu,
v rámci ktorej skladbu prihlasujú. Presný
rozpis kategórií a možných nástrojových
obsadení nájdete na www.hc.sk. Podmienkou je vznik diela po roku 2006 (uprednostnené môžu by diela so vznikom
po roku 2011), preferovaná d žka skladieb
je max. 12 minút. alšie informácie telefonicky (02/ 2047 0360) alebo e-mailom
(juraj.bubnas@hc.sk).
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Einojuhani Rautavaara
9. 10. 1928 Helsinki – 27. 7. 2016 Helsinki

(foto: P. Hako)

Záľuba v nekonečne
Veký romantik, fínsky skladate Einojuhani
Rautavaara, už nie je medzi nami. Podarilo
sa mu však vytvori to, o o sa usiluje každý
umelec: svoj vlastný, rozpoznatený svet.
Mnohé z Rautavaarových skladieb sa zrodili
z jeho „záuby v nekonene“. Poslucháovi
otvára okno do neznáma, dáva mu príležitos aspo na chvíu zahliadnu odvrátenú
stranu všednosti: Tam, na druhej strane,
„sa cez okno asu díva venos“.
Duch Rautavaarovej hudby je originálne
namiešaným kokteilom mystiky, tajomstva
udskej existencie, sveta snov, majstrovskej
remeselnej zrunosti, iskrivej inteligencie
a emócií. Jeho hudba je osobitá a zárove
sugestívna, rovnako podmanivá ako pohad
jeho hnedých oí. Rautavaara bol charizmatickým rozprávaom príbehov – i už skladal, písal alebo hovoril.
Posledné dve desaroia zažíval Rautavaara
neuveritený celosvetový úspech. Mohol
za vai šiestemu zmyslu Reija Kiilunena, riaditea vydavatestva Ondine, ktorý
mu navrhol spoluprácu. Ondine mu vydalo
vyše 40 nosiov, o sa odrazilo na rapídnom
náraste jeho hranosti v rádiách a skladateovi zabezpeilo trvalé miesto v koncertných programoch po celom svete. Rautavaara je po Sibeliovi bezpochyby druhým
najuvádzanejším fínskym skladateom.
Spája v sebe všetky dôležité znaky úspešného autora: strhujúcu hudbu, bohatú tvorbu
a podmanivú osobnos. Einojuhani Rautavaara vnímal skladatea ako sprostredkovatea: nie ako tvorcu i otca hudby, ale ako
toho, kto pomáha dielu ži vlastným životom. Skladatea prirovnával skôr k pôrodnej babici. „Poúvajte, kam sa chce hudba

ubera,“ hovoril svojim študentom skladby.
„Poúvajte, o vám chce poveda.“ Výsledkom
takejto tajomnej vzájomnej interakcie je, že
autor nenanucuje skladbe vlastnú predstavu
o nej, ale svojím vnútorným zanietením jej
len pomáha rozvinú sa.
O Rautavaarovom talente svedí aj skutonos, že už v jeho najranejšej tvorbe nájdeme
skladby, ktoré sa v priebehu desiatich rokov
stali klasikou – klavírna suita Pelimannit
(Muzikanti, 1952) alebo A Requiem in Our
Time (1953). Pritom ešte ani zaleka nezavšil
svoju skladateskú formáciu. Študoval v USA,
vo Švajiarsku a v Západnom Nemecku. Významnú as mladosti strávil aj vo Viedni. Neoklasicistické rty Rautavaarovej skladateskej
tvorby sa v 60. rokoch 20. storoia pomaly
uberali smerom k serializmu, modernizmu
a experimentátorstvu a jeho remeselná zrunos dosiahla svoj vrchol. Na týchto základoch
zaal v 70. rokoch hada vlastný zvuk (Cantus
arcticus, 1972). Zanechal experimentovanie
a úzkostlivo sa pokúšal nájs taký konštruktívny spôsob vyjadrovania, ktorý by reálne
presahoval osobnos skladatea. Formálny
modernizmus ho už neuspokojoval a tvorba
tohto obdobia odzrkaduje aj hadanie vlastnej
identity. V opere Thomas (1985) a v 5. symfónii
(1986) našiel Rautavaara v nasledujúcej dekáde stabilný priestor, v ktorom sa nakoniec
usadil. Priklonil sa k romantickému prúdu
a práve ten doviedol jeho hudbu na program
koncertov najvýznamnejších orchestrov
na svete.
Na premene skladateského jazyka sa podpísali aj zmeny v súkromnom živote. Skladateovo prvé manželstvo bolo v troskách. Po jeho
rozpade sa ocitol na pokraji zrútenia. Liek
našiel v roku 1984 v manželstve so Sini Koivisto, ktorá bola od neho o 29 rokov mladšia.

Šastne spolu prežili tri desaroia. Koncom
80. rokov zanechal Rautavaara miesto profesora kompozície na Sibeliovej akadémii
a alej sa venoval výlune komponovaniu. Vtedy to prišlo. Zaal sklada opery
na vlastné libretá, mnohé z nich boli uvedené v zahranií. Naplno zažiaril 7. symfóniou (1994), ktorú zložil na objednávku
Bloomingtonského symfonického orchestra
a ktorá neskôr dostala meno Angel of Light.
Z nahrávky sa stal hit, z anjelov obchodná
znaka a Rautavaara si zabezpeil celosvetovú slávu.
Postavy anjelov boli v Rautavaarovom živote
prítomné od detstva: v noných morách sa
ho nieo „obrovské, m kve, sivé a mäkké”
pokúšalo zobra do náruia a v tom objatí
sa takmer zadusil. Sám hovorieval, že jeho
anjeli sa nikdy nepodobali na anjelov Rafaela i iných vekých maliarov, ktorí zdobia
oltárne tabule kostolov. „Moji anjeli nie sú
bábiky, nepoletujú v nonej košeli a nemajú na chrbte labutie krídla. Moji anjeli sú
výrazne maskulínni, diví.“ Prirovnával ich
k anjelom, o ktorých píše Rainer Maria Rilke: Ein jeder Engel ist schrecklich – každý
anjel je strašný.
Einojuhani Rautavaara nebol veriaci. Napriek tomu písal aj pravoslávnu cirkevnú
hudbu (napríklad Vigilia, 1972/1996). V mnohých dielach erpá z udovej mytológie
a jeho hudba vždy vyžaruje osi tajomné
a magické. Rautavaarove skladby v sebe
spájajú svet skutoný i svet ktívny, otvárajú bránu do ich spolonej reality, sú pozvaním na nikdy sa nekoniacu cestu. Tou
cestou bolo pre Einojuhaniho Rautavaaru
práve komponovanie.
Pekka HAKO
Preklad: Eva BUBNÁŠOVÁ
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Capital Sounds

European Union Youth Orchestra
vo Veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu.

European Union Youth Orchestra (EUYO) patrí vo svete klasickej hudby k prestížnym adresám. Orchester, pri zrode ktorého stál v roku
1976 legendárny taliansky dirigent Claudio
Abbado (1933–2014), oslavuje 40. výroie svojej
existencie. Spojenie talentu a energie najlepších mladých hudobníkov do 26 rokov z celej
Európy s vekými menami klasickej hudby
ho charakterizuje dodnes. Do roku 2013 malo
teleso, ktoré poda svojej webovej stránky vynakladá na hráa v priemere 15 000 eur rone,
v rámci EÚ nieo ako vlastnú rozpotovú kapitolu. Prispievali do nej aj jednotlivé lenské
štáty, Slovensko sumou 11 000 eur. Aktuálne
v orchestri pôsobí jediný slovenský zástupca,
violista Šimon Truszka z košického Konzervatória. Nie sme s takýmto zastúpením sami,
no urite stojí za zamyslenie. Najviac hudobníkov orchestra je zo Španielska (20), nasleduje Veká Británia (18), z okolitých krajín je
súasou telesa 7 hráov z Rakúska, 6 z Poska,
s echmi a Maarmi sme na tom rovnako.
Ak by chcel niekto argumentova vekosou
krajiny a populáciou, tak napríklad so Slovenskom porovnatené Dánsko má v EUYO 5 hudobníkov. V posledných rokoch sa EUYO musel
postavi do radu na podporu z grantu Creative
Europe spolone s ostatnými a v máji sa dokonca objavili hlasy, poda ktorých obúbená
znaka EUYO pre nedostatok nancií koní.
(V sezóne 2014/2015 sa podpora orchestra blížila 2 miliónom eur.) Správy o možnom zrušení
orchestra rozpútali na internete a sociálnych
médiách búrku. Orchestra, pre ktorého absolventov je znaka EUYO viac než dobrým odporúaním a pravidelne získavajú posty v najlepších svetových ansámbloch, sa zastal šéf
Berlínskych lharmonikov Sir Simon Rattle
a na svojom blogu aj vplyvný komentátor hudobného diania Norman Lebrecht. „Európska
únia sa chystá zabi svoj orchester,“ zneli dramatické titulky. CEO orchestra Marshall Marcus v lánku Mládežnícky orchester Európskej
únie nesmie zadusi európska byrokracia pre
The Guardian argumentoval, že grantový sys-
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V nedeľu 7. 8. odštartovalo vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu
turné European Union Youth Orchestra s názvom Capital Sounds. Koncert telesa,
ktorému ešte nedávno z Bruselu hrozil zánik, sa uskutočnil pri príležitosti
predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie a inšpiroval vznik Slovenského
mládežníckeho orchestra.

tém je nastavený tak, že EUYO do neho svojím
pro lom nezapadá a písal o reakcii verejnosti
ako o tsunami. Zaiatkom júna bolo jasné,
že orchester nateraz prežije s jednorazovou
podporou 600 000 eur, no bude viac než pravdepodobne musie intenzívnejšie hada aj iné
formy nancovania.

by nevyhnutne profesionáli – znamená pre
ma investíciu do budúcnosti. Väšina z nich
hrá dielo po prvýkrát v živote. Pozitívom teda
je, že nie sú zaažení rutinou, hra v orchestri pre nich predstavuje výnimoný zážitok
a vkladajú do nej skutone všetko. Výzvou je za
pomerne krátky as urobi z ‚partie deciek‘ or-

V. Petrenko, vľavo koncertná
majsterka EUYO E. Davisová

Ni z turbulencií predchádzajúceho obdobia
nebolo pozna v sídle orchestra v Grafeneggu
(reportáž prinesieme v nasledujúcom ísle)
ani vo Vekej sále Slovenského rozhlasu, kde
sa po úvodnom príhovore Dr. Alžbety Rajterovej a Suite miniature udovíta Rajtera v podaní
Slovenského mládežníckeho orchestra predstavil EUYO pod taktovkou Vasilyho Petrenka.
„Práca s mladými hudobníkmi – a nemusia to

chester, v rámci oho sa musia naui sústredi – o je dnes všeobecný problém –, poúva
a prispôsobi ostatným,“ povedal mi poas (na
minútu vypoítaného) rozhovoru dirigent, ktorý si urobil meno s Royal Liverpool Philharmonic Orchestra (komplet Šostakoviových symfónií pre label Naxos sa stretol s nadšeným
ohlasom kritiky) a patrí medzi najvýznamnejšie dirigentské osobnosti svojej generácie.
9 | 2016

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Ako sólistky sa v Koncerte Es dur pre dva klavíry KV 365 (Mozart skladbu napísal v 70. rokoch 18. storoia na uvádzanie so svojou
sestrou Nannerl) predstavili slávne sestry
Katia a Marielle Labèque. (Kto utoval, že sa
nedokal Glassovho dvojkoncertu, išlo o rozhodnutie autora, ktorý dielo povolil uvádza
len vo vybraných destináciách.) Klavírne
party v Mozartovi zazneli vo fascinujúcom
farebnom zvuku dvojice kvalitných, z Rakúska privezených nástrojov znaky Steinway
v koncentrovanej, virtuóznej a dokonale
zosynchronizovanej podobe. Kým 1. as (Allegro) a záverené rondo sa niesli v znamení
toho, o sa zvykne v Mozartovi oznaova ako
„perlenie“ (hoci skúsenos so starou hudbou
a historickými nástrojmi bola prítomná),
viac rétorickosti, vonosti a poetickosti sa objavilo v strednej asti, v pastorálnom Andante. „Snažím sa hráom orchestra dielo priblíži
súasným jazykom. Existujeme v nádhernom
svete, obklopuje nás fascinujúca príroda, tak
preo udstvo žije v neustálej bolesti a problémoch? Toto sú vemi aktuálne otázky, ktoré
nastolila moderna. A hrozby dneška sú väšie
než kedykovek predtým: imigranti, vojnové konikty, ekologické hrozby. Spôsob, ako
ži harmonický život, lásku k humanite, o
Mahler hadal a o hadáme aj my,“ reagoval
Vasily Petrenko na tak trochu provokatívnu
otázku, i „Titan“ nie je pre mladých hudobníkov obsahovo „priažký“. Jeho Mahler mi
pripomenul už zmienené nahrávky Šostakovia, pevné v rytme, exibilné v celkovo
svižnejších tempách, strhávajúce pozornos
na vynikajúco hrajúci orchester, jednotlivé
sekcie a prvých hráov – ani nota sa neocitla
„pod pultom“. Boli v tom lozo a, mahlerovská h bka a sila, ako ich poznáme z nahrávok
Bernsteina i Tennstedta? Nie som si celkom
istý. Bola v tom energia a bezvýhradné ponorenie sa do hudby? Nepochybne a výsledkom
bol v každom prípade elektrizujúci hudobný
zážitok. Koncert ukonil prídavok v podobe
extatickej Chaaturianovej Lezginky z baletu
Gajané, poas ktorej sa Vasily Petrenko predstavil ako hrá na tamburíne.
ažko poveda, aké budú osudy EUYO v budúcnosti. Nemožno prehliadnu, že krátenie
nancií na kultúru býva aj v medzinárodnom
kontexte asto populistickým gestom, ktorým
sa politici a úradníci pod vlajkou „antielitárstva“ snažia zapái masovej voliskej základni. Možno keby viac chodili na koncerty, ich
pohad na vec by sa zmenil. Žia, ani v Bratislave sa tak nestalo. A to ani napriek tomu, že
toto mimoriadne podujatie malo aj „mimohudobný“ rozmer.
Andrej ŠUBA

Slovenský mládežnícky orchester:
sympatický prísľub do budúcnosti
Spomínam si, ako som pred niekokými
rokmi v priamom prenose z Londýna poul
Mládežnícky symfonický orchester Vekej
Británie hra Messiaenovu symfóniu Turangalîla. Elektrizujúca interpretácia mi

okrem eufórie z vedomia, že túto vôbec nie
ahkú hudbu na tej najvyššej úrovni dokážu
zahra udia do osemnás rokov, vnukla aj
otázku, preo podobný orchester neexistuje
aj u nás. Pravdaže, v porovnaní s ostrovnou
krajinou sú naše udské aj materiálne zdroje
skromnejšie, no myšlienka telesa, ktoré by
mladým uom, budúcim profesionálnym
hudobníkom, umožnilo pravidelne zdiea
rados z orchestrálneho hrania, nie je u nás
celkom nerealizovatená. K jej naplneniu
došlo v predveer bratislavského vystúpenia
EUYO, ke vo Vekom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu v sobotu 6. 8. odohral
Slovenský mládežnícky orchester svoj debutový koncert. Taktovky sa ujal Martin
Majkút, sólistom veera bol huslista Dalibor
Karvay, popri študentoch bolo na pódiu vidie
aj ostrieaných profesionálov, ktorí na seba

Pri mládežníckych orchestroch býva zvykom,
že prípadné technické nedostatky dokáže do
znanej miery kompenzova hrásky entuziazmus a absencia rutinérstva. To platilo aj
v tento veer, hoci sa mi zdalo, že pocit zodpovednosti pri prvom vystúpení trocha bránil spontánnejšiemu prejavu. Rajterova suita
dovolila orchestru ukáza hebké sláikové
pianissimo aj pekné individuálne výkony
(napríklad hoboj v Jesennej piesni), vážnejšie
problémy už priniesol Mendelssohnov Koncert pre husle a orchester e mol op. 64. Dalibor Karvay tomuto asto uvádzanému opusu
(okrem iného) zabezpeil potrebnú dávku
istoty a cieavedomý, sústredene a s jasným
názorom formulovaný „ah na bránku“, orchester však mal isté ažkosti s presnosou
súhry a dynamickým a farebným vyvážením
zvuku najmä v dychovej sekcii. Nemožno

Sprava M. Majkút, D. Karvay
a koncertný majster J. Tomka

vzali zodpovednos vedúcich sekcií (Juraj
Tomka, Martin Ruman, Andrej Gál), no vo
všetkých prípadoch ostala požiadavka „mladosti“ zachovaná. Repertoár bol možno menej
ambiciózny, nechýbala mu však symbolika:
koncert otvorila sympatická Suite miniature
pre malý orchester udovíta Rajtera (napísaná v 80. rokoch pre Orchester Hudobnej mládeže Slovenska), ktorá znela aj v nasledujúci
veer v podaní „Slovenských mládežníkov“
pred koncertom EUYO. Išlo teda o symbolické
nadviazanie na prerušenú tradíciu, o možno hodnoti ako jednoznane kladný fakt.
Symbolicky (i skôr symptomaticky) však
pôsobila aj náhlos zjavenia sa nového telesa a hektika iba týžde trvajúcich nácvikov
na koncert, o nevyhnutne vnuká paralely
s rýchlym „faceliftom“, ktorý centrum hlavného mesta dostalo tesne pred prevzatím
predsedníckej štafety a v súvislosti s ktorým
sa vo verejnej diskusii neraz spomínalo meno
kniežaa Potemkina... Pravdaže, projekt Slovenského mládežníckeho orchestra vôbec nemusí by potemkinovský, aj ke jeho zmysluplnos sa prejaví až po niekokých rokoch
systematickej práce.

však hovori o neúspechu  publikum od
sólistu a sláikovej asti ansámblu s chuou
prijalo vivaldiovský prídavok. Druhá polovica koncertu patrila Beethovenovej Symfónii
. 7 A dur op. 92. Tá aj pri ažkostiach, ktoré
pred moderný orchester stavajú nepríjemne vysoko položené party lesných rohov i
nároky na dlho držané vysoké tóny trúbok,
vyznela pomerne obstojne. To, o poda ma
tlmilo jej zvyajne dravo pozitívny pulz, neboli obasné „kiksy“, intonané a rytmické
nepresnosti, ale skôr všednos interpretanej
koncepcie. Skrátka, bol to dos konvenný
Beethoven a verím, že ak by mal Martin Majkút viac priestoru na skúšanie, dokázal by
symfónii vtlai osobitejší punc. Na druhej
strane, to, že sa vec vôbec podarila, možno po
zvážení okolností považova za veký úspech,
ktorý  za predpokladu, že projekt mládežníckeho orchestra pretrvá aj po odovzdaní
predsedníctva inej krajine  so sebou nesie
prísub do budúcnosti. Cesta k Turangalîle
bude síce ešte dlhá, no prvý krôik bol však
už urobený...
Robert KOLÁŘ
Fotografie: Peter DREŽÍK
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Katia a Marielle

Labèque
„Dejiny hudby sa napokon vždy vyvíjali
na základe dejín jej interpretácie.“
Pripravila Zora ŠIKROVÁ
Dnes večer uvediete s telesom EUYO
Mozartov Koncert pre dva klavíry a orchester
Es dur KV 365. Akým vývojom prešla interpretácia tohto diela počas vašej rozsiahlej
kariéry?
Katia Labèque: To, o zásadne zmenilo našu
koncepciu hrania skladieb z tohto obdobia,
bol objav historicky pouenej interpretácie
starej hudby a možnos spolupráce s výnimonými osobnosami z tejto oblasti, akými
sú Giovanni Antonini, Reinhard Goebel, John
Eliot Gardiner, a so súbormi Venice Baroque
Orchestra, Il Giardino Armonico i Orchestra
of the Age of Enlightenment pod vedením
Simona Rattla. Kúovú úlohu v našom objavovaní starej hudby zohral mladý fagotista
mníchovského orchestra Marco Postinghel.
On nám v roku 1995 odhalil svet dobových
nástrojov i to, ako k nim hrásky pristupova.
Na našu hru to malo radikálny dopad, museli
sme od základov prehodnoti vnímanie všetkých hudobných zložiek, frázovanie, tvorbu
tónu, dotyku a podobne.
Marielle Labèque: Hra na dobových kladivkových klavíroch – i už sú to Walter, Stein
alebo fortepiano Silbermann, ktoré bolo vyrobené pre nás  prakticky nemá ni spoloné
s hrou na modernom Steinwayi. Spoiatku
bolo stresujúce nevedie sa ihne adaptova
na všetky nové hráske podmienky. Dnes si
už ani neviem predstavi interpretáciu týchto
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skladieb bez podobných vedomostí a skúseností, aj keby to malo by napokon na modernom nástroji, bolo by to absurdné.
KL: V starej hudbe totiž neexistujú dve na seba
nadväzujúce noty, ktoré by mali ma rovnaký
tvar, i by mali by na klávesovom nástroji
rovnako vyintonované. Všetko záleží od druhu
legatového oblúika a jeho stavebnej úlohy
– i ide len o krátky motivický odah, alebo
spojenie nôt do dlhšej niekokotaktovej frázy
– všetky tieto okolnosti majú dopad na štýlové
vytvarovanie jednotlivých nôt.
Na Conservatoire de Paris, kde poas nášho
štúdia ešte silno doznievala klavírna estetika 19. storoia, od nás požadovali budovanie
rozsiahlych fráz vemi nosným legatom, o
v tomto prípade nie je vhodné. Ke sme sa
po prvýkrát stretli s Reinhardom Goebelom,
povedal nám: „Odkladám partitúru. Bez toho,
aby som sa musel pozrie do zápisu, potrebujem ma len na základe vašej interpretácie
prehad o každom legatovom oblúiku.“ Náš
spôsob artikulácie si naštudoval naspamä
kvôli jednotnému ansámblovému predvedeniu. Poda môjho názoru by dnes všetci
interpreti, aj ke hrávajú na moderných
nástrojoch, mali ma skúsenos s týmto komplexným hudobným jazykom. Koniec koncov,
po takej skúsenosti zostane v sluchovej predstave zvuk, ktorý našu hru podmieuje a ku
ktorému treba vedome pristupova.

(foto: archív)

Na súčasnej scéne sa nepohybuje
mnoho interpretov, ktorí majú porovnateľné skúsenosti s najvplyvnejšími skladateľmi posledných
desaťročí. V rámci tejto skupiny sa
pravdepodobne ako jediné výrazne
podieľajú na stieraní hraníc medzi
inak vzájomne neprístupnými umeleckými žánrami a ich obecenstvom.
Sesterské duo francúzskych klaviristiek Katia a Marielle Labèque
sa predstavilo začiatkom augusta
v Bratislave spolu s Mládežníckym
orchestrom Európskej únie – EUYO.
Pôvodne striktne vymedzené
niekoľkominútové interview sa
zmenilo na obsiahlejšiu a nezištnú
francúzsku konverzáciu, prostredníctvom ktorej bolo možné nahliadnuť do nevyčerpateľnosti ich umeleckého záberu.

Požiadavkou na dnešný koncert boli
klavíry značky Steinway, aj s presne vymedzeným sériovým číslom výroby, ktoré boli
napokon pre túto príležitosť zapožičané
z Viedne.
KL: Steinwaye sme si zvolili preto, lebo sa hrá
s moderným orchestrom. Keby išlo o nejaký
dobový ansámbel, tak vieme, že napríklad
v Prahe sú výborné nástroje zhotovené Paulom
McNultym, ktoré by mohli by na to vhodné.
ML: Na zaiatku nášho spoloného hrania
bolo vemi nepríjemné vojs do sály a neve9 | 2016
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die, aký typ nástrojov nás aká, ako budú
vzájomne reagova. Klavírne duo je na tento
aspekt nepredvídatenosti nástroja omnoho
citlivejšie než sólový hrá, i akékovek iné
komorné zoskupenie s klavírom.
KL: Nejde len o jednotné tempo i o vonos
v agogike, ale z dvoch identických nástrojov
musí v prípade klasickej sadzby v unisone
vychádza aj identická artikulácia, hrái musia ma zhodné tvarovanie jednotlivých fráz.
Posluchá nepripúša technický rozdiel pri
tvorení tónu, ako napríklad pri kombinácii
klavíra s husami i so spevom.

Keď ste ako duo začali na konzervatóriu pátrať po vhodnom repertoári, Jacques
Rouvier vás upozornil na „vydarené dielo
francúzskeho skladateľa“ Visions de l‘Amen.
Pri prehrávaní tohto cyklu v triede sa
po chodbe prechádzal jeho autor Olivier
Messiaen a s nadšením vám hneď ponúkol
nahrávanie pod jeho vedením. Odvtedy vás
hudba súčasnosti neopustila.
ML: Bol to zlomový bod našej kariéry a dodnes
je súasná hudba vemi dôležitá pre našu
innos, keže klasických diel pre dva klavíry
napokon nie je tak vea. Je to veké šastie, ke
môže ma umelec po boku skladateov, ktorí
sú vždy vemi pozorní voi svojim interpretom
a želajú si, aby ich skladba vyznela o najlepšie.
KL: Napríklad pri hraní Beriových diel sme
nikdy nerešpektovali pôvodne predpísané

a otvorený. Po naštudovaní Ligetiho Troch
kusov pre dva klavíry nás autor pozval na
interpretaný seminár, kde sme mohli študentom poskytnú naše skúsenosti a pohad
na toto dielo. Bola to pre nás vemi pekná
pedagogická skúsenos, keže na túto innos
inak nemáme príliš as. Je zvláštne, že na
jednej strane existuje tábor interpretov, ktorí
sa vnímajú ako „strážcovia jednej správnej
koncepcie“, na druhej strane z vlastných
skúseností vieme, že nemusí existova nejaká
de nitívna verzia interpretácie. Aj tí najnáronejší skladatelia sú k svojim interpretom
vemi prispôsobiví a otvorení. Dejiny hudby
sa napokon vždy vyvíjali na základe dejín jej
interpretácie.

Spomedzi týchto vašich aktivít je
dostupný napríklad cenný videozáznam
vašej interpretácie Koncertu pre dva klavíry
a orchester Luciana Beria pod taktovkou
samotného autora.
KL: Luciano Berio je trochu osobitná kategória, keže bol rodinným priateom. S našou
mamou, Adou Cecchi, ktorá bola takisto
talianskeho pôvodu, sa vemi dobre poznali. Dalo sa s ním o všetkom porozpráva, od
africkej hudby, jazzu, až po varenie. Bol vemi
príjemným spoloníkom.
ML: Zvykli sme hráva aj tvorbu jeho starého
otca, Adolfa Beria, ktorý bol tiež nadšeným
skladateom, písal také tradiné, milé skladby

Sestry Labèque na bratislavskom
koncerte (foto: P. Drežík)

tempá, no s naším predvedením bol vždy
spokojný. Podobne tomu bolo aj minulý
rok pri premiérovaní Koncertu pre dva klavíry a orchester Philipa Glassa. Bol naozaj
príliš dlhý, ale ke sme mu ponúkli našu
koncepciu, prepísal všetky tempá na rýchlejšie. Pierre Boulez nám vaka interpretácii
Structures I. a II. sprostredkoval vystúpenie
v Londýne, kde sme ich mohli uvies. Bouleza
asto obklopovali udia, ktorí sa ho snažili
nejakým spôsobom chráni, ím z neho robili
pomerne neprístupného loveka. Nebol však
taký, pri spolupráci býval vemi nápomocný

ako polky a valíky. Luciano pre nás napísal
skladbu Linea pre dva klavíry a perkusie, jeho
Koncert pre dva klavíry a orchester sme hrali
asi rok po jeho dokonení a pod jeho vedením sme vystupovali na mnohých miestach
v Európe.

Vaša mama bola žiačkou Marguerite
Long, ktorá patrí spolu s jej kolegom
Alfredom Cortotom k ikonám francúzskej
klavírnej pedagogiky...
KL: Áno, v spolonosti našej mamy bolo prakticky nemožné nenaui sa hra na klavíri,

keže sa hudba niesla celým domom od
nášho útleho veku. Od zaiatku si dôrazne
zakladala na disciplinovanom prístupe a pravidelnom cviení. Tento základ je pre nás
funkný dodnes.

Je opäť nezvyčajné, že pri svojej profesionálnej suverenite – odkedy ste na
Conservatoire de Paris obe získali prvú
cenu, ste mohli pokojne ostať vo svojom
prostredí ako pohodlne „zaškatuľkované“ a uznávané klasické interpretky, či
podľa vašich slov: „do konca života si zarábať predávaním Gershwinovej Rapsódie
v modrom“. Avšak jedným zo série vašich
odvážnych a originálnych projektov je
oživovanie skladieb umelca známeho pod
pseudonymom Moondog. Ide o amerického bezdomovca prezlečeného za Vikinga
zo 6. Avenue, ktorému odborná hudobná
obec začína po dlhom čase venovať zaslúženú pozornosť...
KL: (S výrazným nadšením.) Moondog bol
minimalista v asoch, ke ešte na svete nebol žiadny minimalizmus sformovaný. Mal
prehad o klasickej hudbe a zaslúžil si pozornos a uznanie Toscaniniho, Stravinského,
Bernsteina, ale hlavne Glassa a Reicha.
Taktiež sa poznal s Charliem Parkerom i
Bennym Goodmanom, ktorý svedil na súde
v jeho prospech, ke meno Moondog zneužili pre jednu televíznu reláciu. Vaka nemu
a podobným priateom napokon spor vyhral.
Bola to neuveritená osobnos. V júni sme na
festivale Les Nuits de Fourvière v Lyone predstavili úpravy jeho skladieb, kam prišlo 2000
udí. Program bol zostavený z aranžmánov
kapely Trio Triple Sun, poas ktorých vystupovali traja taneníci – sólistka parížskeho
baletu Marie-Agnès Gillot, Stéphane Deheselle
a Yaman Okur, ktorý spolupracoval aj so
Cirque du Soleil. V septembri by sme mali
niektoré ísla z tohto programu zopakova na
koncerte Brycea Dessnera vo Philharmonie de
Paris. Bryce nás poul v Lyone a tiež je nadšený touto tvorbou. V Paríži bude ma rozsiahly
víkendový dvojkoncert zameraný na presahy
rockovej a súasnej – minimalistickej hudby.

Ako je vo Francúzsku vnímaná minimalistická hudba? Údajne to kedysi nebolo
práve najpriaznivejšie prostredie pre tento
druh skladateľov. O to zvláštnejšie a prínosnejšie je, že ich teraz presadzujú klaviristky, ktoré vyrástli priamo z tejto elitnej
hudobnej tradície.
KL: Je to pravda, donedávna títo skladatelia
neboli vo Francúzsku vemi dobre prijímaní. Pod istou „nadvládou“ Bouleza, ktorý
bol hlavným initeom hudobného diania,
minimalisti nemali v tomto prostredí dvere
otvorené, a Berio im nebol naklonený o ni
viac. Myslím si, že v takejto atmosfére si
podobné zameranie vyžadovalo odvahu, istý
charakter a nezávislos, aby udia ako Howard
Skempton mohli napísa nieo, o je napokon
príbuzné Satiemu. Minimalizmus je vlastne
poslednou hudobnou revolúciou 20. storo-
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ia, ktorá trvá dodnes. Aj prostredníctvom
istej postminimalistickej generácie ako Nico
Muhly, ktorý napísal Glassovi vea inštrumentácií, i Bryce Dessner, ktorý je chránencom Steva Reicha a pozná celú jeho tvorbu,
si táto hudba neustále rozširuje obzory svojej
realizácie. Je to štýl, ktorý otvoril dvere lmu,
elektronike, rocku, na rôznych alternatívnych
platformách umenia.
Vo Francúzsku sa však situácia už dlhšie mení. Napríklad terajšie vedenie
Philharmonie de Paris je vemi otvorené,
potrebuje ma o najširší umelecký záber, aj
mimo uritých konvencií. Aj vaka tomu bolo
možné zrealizova náš projekt Minimalist
Dream House v Cité de la Musique.

V dobe, kedy je dominantná vizuálna
komunikácia, nemožno už ani vo svete klasickej hudby obísť otázku úlohy oblečenia
a celkového vzhľadu interpreta na pódiu,
najmä, pokiaľ ide o ženy. Na koncertoch
často vystupujete v róbach svetových
návrhárov haute couture, ako napríklad na
nedávnom koncerte pre 300 000 divákov
v Schönbrunne s Viedenskými filharmonikmi pod taktovkou manžela Marielle,
Semjona Byčkova. Predstavili ste sa v róbe
od Riccarda Tisciho z dielne luxusnej značky Givenchy, čo nemohlo zážitok z koncertu veľmi narušiť, skôr ho len posilniť. Sú
však aj pomerne známe klaviristky a iné
umelkyne, ktoré si neváhajú obliecť aj
latexové minišaty, či iný barový model za
účelom „sprístupňovania“ klasickej hudby
širšiemu publiku...
KL: Ke sme ako dvadsaroné zaínali spolu
pravidelne vystupova, nemohli sme si samozrejme dovoli podobné luxusné modely,
nemali sme na to prostriedky. Vystupovali
sme štandardne obleené, pri hraní súasnej hudby sme mávali aj ierne jeansy a len
nejaké tmavé triko, sveter i blúzku. Neskôr,
ke už sme boli ako duo pomerne dobre etablované, nás po istom parížskom koncerte
oslovila jedna úžasná dáma, šéfredaktorka
francúzskeho magazínu Elle. Predstavila nás
viacerým popredným návrhárom, ako Jean
Paul Gaultier, Yohji Yamamoto, Issey Miyake
a alším. Tak sme sa dostali aj k pravidelnému uvádzaniu ich modelov na svetových
pódiách.
ML: Riccardo Tisci je vemi talentovaný
a okrem toho je naším dobrým priateom, aj
preto rady nosievame jeho tvorbu. Návrhári
zo Givenchy asto používajú len jednoduché,
striktnejšie kombinácie iernej a bielej, avšak
zo zaujímavého materiálu i vo zvláštnom
strihu. Aj ke konkrétne pre nás vyhotovená
róba na koncert v Schönbrunne nebola na
bežné veerné nosenie, väšina týchto modelov má túto výhodu. Nie sú to len konvenné
odevy urené na koncertné vystupovanie.
KL: Obzvláš pri hraní premiér a súasnej
hudby si myslím, že by mal výber obleenia
tiež nejako zodpoveda jej aktuálnosti a výnimonosti. Nepái sa mi príliš predstava
„štandardného“ klasického obleenia na všet-

8

ky typy koncertov a podujatí, je to však vec
osobného vkusu. Ak ste mali na mysli napríklad prípad Yuje Wang, tak si myslím, že to nie
je vôbec problém. Je to jej vec, ako sa obleie,
aj ke sú to minišaty s vysokými opätkami na
platforme, je to v každom prípade fenomenálna klaviristka, ktorú zbožujem.

KL: Dnes sa už môžu študenti vzdeláva
vemi slobodne, avšak internet treba vedie
používa, aby lovek nezabil celé dni len hlúposami. Komunikácia je v poslednom ase
taká dôležitá, že udia sa už paradoxne menej
stretávajú v „reálnom“ živote. O to je krajšie,
ke príde mladý hrá do takéhoto telesa, kde

S dirigentom V. Petrenkom
(foto: P. Drežík)

Čo by ste vzhľadom na vašu umeleckú
dráhu odporučili dnešným mladým hudobníkom, napríklad hráčom EUYO – ako sa
zorientovať a uplatniť v tých nekonečných
možnostiach realizácie v dnešnej dobe
a popritom nepodľahnúť komerčnej produkcii a nestratiť tak na celkovej umeleckej hodnote?

sa môžu hudobníci vo svojich zaiatkoch
vzájomne podporova a inšpirova. Sú prítomní a potrební v tom danom momente, po
koncerte si môžu všetci zagratulova, obja
sa, a majú tak omnoho konkrétnejšiu skúsenos. Myslím si, že v dnešnej dobe zohrávajú
orchestre ako EUYO ešte významnejšiu úlohu
ako kedysi.

KL: Nemožno im odporui ni iné, ako sa
venova hudbe, ktorú milujú a v ktorej sa
cítia dobre. Zaínajúci hudobníci, vrátane
nás, majú asto strach a príliš veký odstup
od celej histórie a od všetkých tých imponujúcich mien, ktoré majú za sebou. Je jasné, že
nikto sa nebude môc niekomu inému podoba, neexistujú dvaja rovnakí hrái. A preto je
najdôležitejšie nájs si svoj vlastný hudobný
jazyk, ktorým chce umelec komunikova. Pre
budúceho orchestrálneho hráa neexistuje ni
lepšie, ako zaa úasou v takomto telese.
ML: Okrem toho majú terajší študenti prostredníctvom médií k dispozícii omnoho viac
informácií aj príležitostí na zviditenenie.
Ke sme v ich veku chceli získa nejaký
angažmán, bolo nutné kvôli tomu zorganizova špeciálnu prehrávku, kam by osobne
pozvali konkrétneho umeleckého šéfa,
ktorý by si nás prišiel vypou. Podobné to
bolo aj so zháaním nôt cez vydavatestvá.
Dodnes nás vemi mrzí, že sme si práve na
našich zaiatkoch – ke sme spolupracovali s Messiaenom i s Boulezom, nemohli
zabezpei nejaký audiovizuálny záznam
z týchto stretnutí a koncertov. Vôbec ni
z tohto obdobia nemáme, je to obrovská
škoda. O to ohromujúcejšie je, ke môžeme
nájs na internete nahrávky starších umelcov, ktorých sme ani my nemali možnos
pou i vôbec zaži.

Sestry Katia a Marielle LABÈQUE tvoria jednu
z najrešpektovanejších klavírnych dvojíc. Po tom,
ako obe získali prvú cenu na Conservatoire de
Paris, sa spolone sústredili výhradne na literatúru
pre dva klavíry a pre štvorruný klavír. Ich prvou
nahrávkou bol cyklus Visions de l‘Amen pod vedením autora Oliviera Messiaena. Do povedomia
širšej verejnosti vstúpili nahrávkou Gershwinovej
Rapsódie v modrom v úprave pre dva klavíry,
ktorá v roku 1980 prelomila rekord klasickej
hudby pol miliónom predaných nosiov. Neskôr
si rozšírili obzory takmer 10-ronou intenzívnou
aktivitou v oblasti starej hudby v spolupráci s najvýznamnejšími dirigentmi a ansámblami z tejto
oblasti. Popri pravidelnom vystupovaní na svetových pódiách sa neprestávajú venova aj menej
konvenným projektom, ktoré zahajú spolupráce s umelcami jazzovej, rockovej i popovej scény.
Vo svojom súasnom sídle v Ríme si založili vlastnú nahrávaciu spolonos Studio KML, label KML
Recordings a nadáciu Fondazione Katia e Marielle
Labèque, ktorou chcú podporova spoluprácu
s umelcami experimentálnej sféry. Ich prvým
projektom tohto druhu je nahrávka Minimalist
Dream House, omu predchádzalo aj rozsiahle
uvedenie minimalistickej tvorby v Londýne pod
názvom 50 Years of Minimalism.

9 | 2016

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Skalica opäť plná hudby
8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica
V polovici júna sa v Skalici už po ôsmykrát
konali veery hudby Divergencie a hne na
úvod musím vyjadri uznanie svojmu kolegovi, violonelistovi Jánovi Slávikovi, za ich
zorganizovanie. Nádherná bola už atmosféra
úvodného koncertu v Jezuitskom kostole,
kde zazneli dve a cappella skladby Mikuláša
Schneidra-Trnavského a Haydnova Omša
d mol Nelsonmesse Hob. XXVII: 1. Slovenskú
lharmóniu, Slovenský lharmonický zbor a sólistov (Martina Masaryková,
Petra Noskaiová, Jozef Gráf, Tomáš Šelc)
viedol Rastislav Štúr, ktorý sa nedávno
vrátil z Pekingu, kde poas šiestich týždov
v eštine (!) naštudoval Dvoákovu Rusalku
a dirigoval šes repríz. V domácej tlai – ako
je zvykom – nebola o tomto nevšednom úspechu ani zmienka, hoci ak futbalisti Slovana
akýmsi zázrakom porazia Vranov nad Topou,
Slovensko je v ošiali! Nuž, sú hodnoty a „hodnoty“. Skalický chrám bol však zaplnený do
posledného miesta a vané publikum nadšene vnímalo jedinenú krásu diel. Slovenská
lharmónia hrala v redukovanej zostave
(k sláikom sa pridali 2 trúbky a tympany)
a dirigent majstrovsky tlmil silu dychových
nástrojov voi sólistom, ktorých dikcia bola
ukážková. Treba spomenú i vynikajúcu formu lharmonického zboru, a vôbec, koncert
bol pre ma vekým zážitkom. Sediac v publiku som si uvedomil, aké je dôležité, že naša
lharmónia tu spolu so zborom vystupuje.
Viem, je to záležitos nancií, ale to, o prinesie toto umenie návštevníkom, vlastne všetko
vykompenzuje.
Vo Farskom kostole sv. Michala sa predstavil
Komorný orchester Technik STU vedený
Mirkom Krajim a hoci teleso patrí k amatérskym, od prvého akordu som sedel ako

omráený zvukom, nadšením a precíznosou
tohto sláikového súboru. Nevdojak som si
spomenul na muzicírovanie „starého“ SKO pod
egidou nezabudnuteného Bohdana Warchala,
a túto asociáciu potvrdili aj Vivaldiho Štyri
roné obdobia. Suverénneho sólistu Františka
Töröka podporili všetci lenovia telesa, mrzelo
ma iba to, že som s nimi nesedel na pódiu.
Zvuk orchestra bol jadrný, istý, vášnivý, žiadna pouená interpretácia bez vibrata. Mirko

Komorný orchester Technik STU (foto: archív)

Kraji sa predviedol aj ako skladate trojasovým Tangissimom pre sláiky. V závere zaznela populárna Brittenova Simple Symphony
a ako prídavok 1. as Vivaldiho Sinfonie G dur.
Skvostný koncert, ktorý jednoznane dokázal,
že na Slovensku máme vynikajúce amatérske
hudobné podhubie.
Záverený veer v Koncertnej sieni Františkánskeho kláštora sa niesol v znamení smutnej
správy o neakanom odchode huslistu, hudobného skladatea a nášho priatea Ladislava
Kupkovia. Nový primárius Jozef Horváth

Hudba Modre
11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.
K odvážnym poprevratovým „prvolezcom”
v oblasti usporadúvania hudobných festivalov
mimo zvyajných centier patrí violonelista
Ján Slávik. S výdatnou (nielen umeleckou)
podporou svojho domovského Moyzesovho
kvarteta i alších simultánne zmýšajúcich
a cítiacich donátorov a podporovateov rozbehol v raných 90. rokoch sériu hudobných podujatí v malebnej Modre, ktoré sa, žia, neskôr
museli presunú do Skalice. Pôvodné miesto
konania je však neúnavným organizátorom
blízke, a tak nadviazali na prerušenú tradíciu
a obnovili ju v novom šate.
Poas troch dní zazneli v miestnom Nemeckom evanjelickom kostole štyri hudobné
produkcie. Vhodným úvodom bolo vystúpenie

jazzového Nothing But Swing Trio (Klaudius
Ková, Róbert Ragan, Peter Solárik), ktoré
demonštrovalo ukážkový typ slobodného a inšpiratívneho muzicírovania i vnútornej harmónie. Sympatickou aktivitou býva tradiný
Malý koncert vekých nádejí, prezentujúci súasných aj bývalých frekventantov miestnej
hudobnej školy. Atraktívnym bolo vystúpenie
Moyzesovho kvarteta s Evou Šuškovou, kde
popri inštrumentálnych opusoch (Emmeleia
Vladimíra Godára a Iniciály Ladislava Kupkovia) zažiarila vždy spoahlivá, komorne
cítiaca sopranistka. Excelovala v piesach
udovíta Rajtera (Worte...), Vladimíra Godára
(Uspávanky) i v Respighiho lyrickej poéme
Il tramonto pre hlas a sláikové kvarteto.

rýchlo zapadol medzi jubilujúcich „matadorov“
Moyzesovho kvarteta a publikum mohlo by
svedkom suverénneho prejavu telesa v náronom programe, ktorého vrcholom boli tri asti
z Klarinetového kvinteta A dur op. 146 Maxa
Regera s excelentným talianskym klarinetistom Nicolom Bulfonem, ktorý už s „Moyzesovcami“ spolupracoval. Regerova labutia piese
(niekoko dní po dokonení diela skladate
zomrel) je meditatívnou hudbou vážneho
charakteru, plnou „brahmsovských“ nálad,
no súasne zaváa novotami à la Hindemith.
Dokonca som zachytil záblesk Stravinského,
hoci je to môj najsubjektívnejší postreh. Nádherná hudba, aj ke podobne ako Brahms, nie
na prvé poutie.
Interpreti vdýchli
dielu dušu, sná
i kvôli spomenutej melanchólii
veera. Hold
zosnulému skladateovi vzdali
„Moyzesovci“
majstrovskou
interpretáciou
jeho šiestich Iniciál pre sláikové
kvarteto, ktoré
im Kupkovi
venoval. (Patrí sa
doda, že k osemdesiatinám majstra sa v polovici mája uskutonilo viacero koncertov v Bratislave a v Cíferi,
na ktorých bol osobne prítomný.)
Stále vo mne rezonuje atmosféra, ktorú vaní Skaliania poas týchto troch dní vytvorili.
Dobrou vílou celého podujatia bol Skalian
a zanietený milovník hudby Marek Gula, bez
vkladu ktorého by sa festival sotva uskutonil.
Už teraz oakávam alší roník minifestivalu,
prinášajúceho toko krásy a radosti do slobodného kráovského mesta Skalica.
Juraj ALEXANDER

Vítaným osviežením v programe bolo ítanie
z próz s „Moyzesovcami” spriaznenej, v Modre
žijúcej a tvoriacej literátky Verony Šikulovej
(v podaní Veroniky Nouzovej). Záverený
koncert patril poskému altsaxofonistovi Ryszardovi odziewskému (Debussy, Milhaud)
a Bergerovmu triu. Okrem utešeného Tria
g mol Wilhelma Bergera dostali priestor aj sólisti: Ladislav Fanovi v Chopinovom Scherze
b mol, Branislav Dugovi v mierne anachronicky vyznievajúcich výtvarno-hudobných
Modelli Milana Adamiaka, no najmä v neobyajne vrúcnom Dolcissime, ktoré Roman
Berger venoval Jánovi Slávikovi (odznelo
v premiére).
Jedenásty roník modranského festivalu,
ktorý, podotýkam, priahuje oraz viac záujemcov, je už minulosou. Treba veri, že jeho
úspešné pokraovanie a perspektívy už nenaruší žiadna pochybnos i neprajný hlas.
Lýdia DOHNALOVÁ
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Fenomén Maisky
„Urite nie som najlepším violonelistom na svete, poznám vea
hudobníkov, ktorí dokážu hra
precíznejšie. Pravdepodobne by
som sa mohol dokonalosti priblíži
viac, keby to bola pre ma priorita.
Mám však pocit, že by som obetoval nieo, o je pre ma dôležitejšie
– a to je výraz,“ povedal mi pred
koncertom s Jackom-Martinom
Händlerom v bratislavskej Redute Mischa Maisky, bezpochyby
jeden z najslávnejších klasických
hudobníkov planéty, ktorý poas
krátkeho rozhovoru pôsobil auten12. ročník medzinárodného festivalu,
ticky a bezprostredne. Už v ase
2. júla – 29. augusta, Viva Musica! Agency
januárového koncertu sa šepkalo,
že sa s dcérou Lily do Bratislavy
vráti. Stalo sa tak 8. 7., ke spolu
Koncertom Milované piesne v posledný augustový
vystúpili vo Vekom evanjelickom
Úvodný koncert festivalu s názvom Viva Europa!
poznamenala nepriazeň počasia.
týždeň skončil aktuálny ročník dva mesiace trvajúkostole. Na úvod veera zaznela
ceho festivalu Viva Musica! A bol to ročník úspešný
Beethovenova Sonáta pre violonea v zásade i mimoriadne vydarený.
lo a klavír g mol op. 5/2 s dramatickým pomaAdriany Kuerovej s názlým úvodom. Skladba z roku 1796 – venovaná
vom Songs), rozprestrela
berlínskemu panovníkovi Friedrichovi Wiltentokrát festivalové
helmovi II. – je temnejším dvojaom sonáty
podujatia na celý júl i august a stala sa
Podujatie, za ktorým stojí talentovaný klariF dur z rovnakého opusu a v žánri, ktorý zade– minimálne pre milovníkov hudby – najvýnetista, no ako sa asom ukázalo, azda ešte
novali najmä diela Boccheriniho, de nitívne
raznejšou znakou v rámci Bratislavského
talentovanejší manažér a producent Matej
opúša v klavírnom parte prax odkazujúcu na
kultúrneho leta. A to propagáciou, „menami“
Drlika, má svoje poiatky v Hudobných
barokové continuo a na hráa kladie virtuózne
i návštevnosou. Dramaturgia aktuálneho
záhradách Bratislavy. Cyklus komorných
nároky. Lily Maisky sa v Beethovenovi (ale aj
roníka prispela úvodným zborovým pokoncertov sa postupne premenil na multiv ostatných skladbách veera) predstavila ako
tpourri k oslavám predsedníctva Slovenska
žánrový letný festival, ktorý bojoval s nantechnicky zdatná hráka s citom pre romanv EÚ a priniesla do hlavného mesta hviezdy,
ciami (chvíu), hadal si svoje miesto, as
tickú frázu (nie som si celkom istý, i aj pre
ktoré tu naas vytvorili ilúziu kultúrnej eui tvár (dlhšie), prešiel „lifestylovým“ obdobím
rétorickos tejto hudby) a farebné tvarovanie
rópskej metropoly – slovenskú opernú divu
(z ktorého sa dodnes asi ešte celkom nevytónu (Adagio sostenuto). V rýchlych astiach,
Editu Gruberovú, svetoznámeho violonelomanil a ostala mu i as publika tlieskajúca
zvláš pri rýchlych pasážových behoch, by mi
vého arodejníka Mischu Maiského, fenopomedzi asti), zažil úspech, no napokon

Viva Musica!

K hosťom festivalu patril i R. Galliano.

– ako sa zdá – v istom zmysle dozrel. Už pár
rokov nepotrebuje láka na „Vivaldiho na
stojáka“, neupokojuje nerozhodných, že si
na koncerte môžu pokojne da párok v rožku
a nesprejuje po meste ktívne gra ti „Mozart
is not dead!“. Agentúra Viva Musica!, ktorá
v poslednej dobe obohatila svoje portfólio aj
o nahrávacie aktivity (aktuálne je na trhu CD
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menálneho akordeonistu Richarda Galliana,
francúzsky embalový objav Jeana Rondeaua,
kultový Kronos Quartet – ale i Spievankovo.
Medzi nápady, ktoré si rozhodne zaslúžia aplauz, patria letné koncerty s voným vstupom
v petržalskom Sade Janka Kráa i podpora
mladých talentov zo slovenských konzervatórií Viva Musica! Grand Prix.

M. Maisky sa do Bratislavy vrátil s dcérou Lily.

však viac než brilantné „k zanie“ vyhovovala
artikulovanejšia hra. Maisky, ktorého vibrato
a exaltovaný výraz sú dlhodobo predmetom obdivu i kritiky, rozhodne v tejto rozsiahlej a ani
percepne nie práve najahšej skladbe potvrdil
svoje renomé majstra. Jeho interpretácia bola
koncentrovaná, intonane istá, bez „rušivých“
charakteristík, ktoré sa niekedy (a asto ste9 | 2016
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reotypne) zvyknú spája s tzv. ruskou školou
– priom jej nechýbal švih, expresia a „Sturm
und Drang“ pátos, ktoré sú esenciou 2. asti (Allegro molto più tosto presto). Škoda agresívneho
erveného osvetlenia na zaiatku koncertu,
ktoré asociovalo úplne iný druh intimity než
ten obvykle spájaný s komornou hudbou. Piazzollovo slávne Le Grand Tango sa mi ako jediné
nezdalo šastnou vobou, už jeho zaiatok pôsobil na ma chaoticky a zvukovo nevyrovnane,
podobné úvahy však ukonila roztrhnutá struna a koncert pokraoval po prestávke Poulencom a transkripciou/výberom z Fiançailles pour
rire a Deux poèmes de Louis Aragon. Myslím
si, že táto kultivovaná, elegantná a vynikajúco
zahratá hudba bola presne to, o publikum
po „rozhnevanom“ Beethovenovi potrebovalo a azda i podvedome oakávalo. Nemohla
chýba ani populárna melódia Les chemins de
l'amour, ktorú pravdepodobne najznámejší
z Parížskej šestky v roku 1940 zložil pre hereku
Yvonne Printemps. Publikum však v ten veer nemalo odís ukolísané nekon iktnosou
mondénneho Paríža, na záver recitálu zaradil
Mischa Maisky Brittenovu Sonátu pre violonelo
a klavír C dur op. 65. Zrelé dielo z roku 1961 vaí – podobne ako Cello Symphony a tri sólové
suity – za svoj vznik skladateovmu priatestvu
s Mstislavom Rostropoviom. (Maisky bol jeho
žiakom a legendárny violonelista ho oznail
za jeden z najväších talentov svojej generácie.)
Od úvodného Dialógu cez Scherzo-pizziccato odkazujúce na Brittenovu fascináciu gamelanom
až po záverené Moto perpetuo, ktoré ako poctu
Šostakoviovi spracováva hudobný monogram
D-Es-C-H, bola táto skladba vyvrcholením veera a pre ma osobne aj jedným z najsilnejších
festivalových zážitkov.

V hlavnej úlohe čembalo
Naplni Dóm sv. Martina embalovým recitálom (29. 7.) možno oznai za husársky kúsok.
Po Mahanovi Esfahanim, ktorý bol pred rokom
hosom Dní starej hudby, zavítala do Bratislavy alšia embalová superstar, Francúz Jean
Rondeau. V porovnaní s „intelektuálskym“
elegánom Esfahanim, ktorý ani na okamih
nenechá vydýchnu svoj facebookový pro l
a komentuje všetko od politiky po Bacha,
pôsobí bradatý a na slovo skúpejší „hipster“
Rondeau introvertnejším dojmom. Oboch
spájajú kontrakty s vekými hrámi; Deutsche
Grammophon onedlho vydá Esfahanimu Goldbergove variácie, Rondeau sa „upísal“ Warneru.
„Nie som akademický typ hráa, neverím preto
príliš na unikované ‚školy‘ – nemecké, holandské, francúzske i akékovek – ktoré hovoria,
ako sa má správne hra na embale, alebo ako
správne hra barokovú hudbu. Vedie to k porovnávaniu. Hudba si od loveka vyžaduje v prvom
rade pravdivos a úprimnos. Aby ste naplnili
tieto požiadavky, musíte by pri hre sám sebou,
nie niekým iným. Som tiež skeptický ohadom
‚ideí‘ o hudbe, dnes má každý ‚ideu‘, ako hra
hudbu, asto sú ‚mimohudobným‘ výsledkom
už zmieovaných škôl, ‚idey‘ sú však už v samotnej hudbe. Ke hudbu podrobne skúmate

z rôznych uhlov a starostlivo hadáte, všetky
odpovede sú v nej,“ povedal mi Rondeau pred
koncertom a naznail tak, že sa snaží prekroi
hranice, ktoré si vymedzilo i vydobylo tzv.
hnutie starej hudby. Túto ambíciu s Esfahanim potvrdzujú aj hudbou 20. i 21. storoia,
ktorú majú v repertoári. Iránsky embalista
„rozhodil“ minulý rok kolínske publikum
Reichovou skladbou Piano Phase, Rondeau

však chýbala väšia poetickos, ako príklad
môžem uvies nádherné Largo z Koncertu
f mol BWV 1056. O tejto asti sa diskutuje v súvislosti so zaužívaným pizziccato-sprievodom
sláikov. Egarr ho na svojej nahrávke pre label
harmonia mundi ignoruje ako nepôvodné
a svoje presvedenie ilustruje ukážkami tejto
techniky z kantát, kde je využívaná ako špeciálny výrazový prostriedok. Veer uzavrel

J. Rondeau prekvapil Brahmsovou
transkripciou Bachovej Ciaccony.

má v repertoári diela Martin a Poulenca. Do
Bratislavy ale prišiel s Bachom a minimalistickým obsadením (Fredrik From – 1. husle, Izieh
Henry – 2. husle, Hanna Pakkala – viola, Cyril
Poulet – violonelo, Josh Cheathan – kontrabas). S podobným obsadením (plus alšie prvé
husle a teorba v continuu) sa možno stretnú
aj na nahrávkach Richarda Egarra i Pierra
Hantaïa a poda všetkého verne odráža realitu
„komorných” stretnutí v Zimmermannovej
kaviarni, no v spojení s delikátnym zvukom
embala (ktoré bolo v zadných radoch sotva
pou) bolo na priestory dómu primalé. Urite by aspo trochu pomohlo, keby boli hrái
umiestnení na vyvýšenom pódiu. „Nehrám
predsa Brahmsa, hrám Bacha! Tým, že je
transkripcia urená len avej ruke, hudba ostala
vemi blízka husovému originálu. Nevznikol
priestor pre pridávanie alších nôt, ako je tomu
napríklad v prípade Busoniho,“ povedal mi
hudobník, ktorý napriek avizovanému C. Ph.
E. Bachovi napokon koncert otvoril Brahmsovou klavírnou transkripciou slávnej Ciaccony
d mol pre sólové husle (z Partity . 2 BWV 1004).
V istom zmysle neortodoxný nápad (možno
si ho pozrie aj v klipe na YouTube, kde dielo zaznieva v štylizovanom prostredí dielne
a s motorkou v pozadí), s ktorým sa možno
stretnú na CD Imagine (kde ma až tak neoslnil), naživo skutone presvedil spojením
virtuozity, improvizanej ahkosti (Rondeau
zaal s témou až po tom, ako niekokotaktovou introdukciou utíšil publikum), farebnosti
a koncentrácie. Z trojice koncertov ma najviac
oslovil ten najznámejší – d mol BWV 1052,
ktorý milovali už Mendelssohn i Brahms (ten
k nemu dokonca napísal vlastnú kadenciu)
a Bach jeho hudbu „recykloval“ v kantátach
BWV 146 a 188. Rondeau hral technicky dokonale (výsledok trochu rušilo nestabilné ladenie
embala) a v bravúrnych tempách, ktoré na
ma obas pôsobili až dojmom chvatu. V jeho
interpretácii, zvláš v pomalých astiach, mi

excentrický Koncert pre embalo f mol, divoké
dielo s menej obvyklým tempovým oznaením
nále (Prestissimo) na 18. storoie, ktoré býva
obvykle pripisované Wilhelmovi Friedemannovi Bachovi, o jeho autorstve (zmieujú sa aj
C. Ph. E. Bach a J. Ch. Bach) sa však vedú spory.
V Bratislave dielo už zaznelo na Doch starej
hudby s nedávno zosnulým embalistom Nicolauom de Figueiredom. A o si o jeho autorstve
myslí Jean Rondeau? „Vlastne je to jedno, to iba
v súasnosti si na mená vemi potrpíme. Hudba
je to, o je skutone dôležité.“ Kto by nesúhlasil,
akurát stále rozmýšam, ako s Bachom súvisí
tá motorka...

Rozpačitý Kronos
„Nechápem, ako niekto môže ignorova to, o
sa práve deje okolo neho. Okrem toho, ui sa
nové veci je predsa zábava,“ odpovedal mi na
úvod rozhovoru na otázku, preo si s kolegami
zvolil práve súasnú hudbu, ktorú prehliadajú
aj mnohí profesionáli, prvý huslista Kronos
Quartet David Harrington. Americké sláikové
kvarteto (v súasnosti hrajúce v zložení David
Harrington, John Sherba, Hank Dutt a Sunny
Yang) patrí vo svete klasickej hudby k nespochybniteným ikonám. Štvorica hudobníkov,
ktorá si vypestovala imidž rockových stars, sa
dala dokopy koncom 70. rokov s víziou vykroi mimo tradiného klasického kvartetového
repertoáru. Na tejto ceste ich sprevádzala
hudba Amerianov (minimalistov Rileyho,
Glassa, Reicha, v istom zmysle i Adamsa, ale
tiež Feldmana, priom nemožno zabudnú
na Crumba, ktorého ampli kované kvarteto
Black Angels David Harrington oznauje za
jeden zo svojich inicianých zážitkov v hudbe
20. storoia), ale aj skladateov ako Piazzolla,
Pärt, Gubajdulina, Schnittke i Górecki. Festivalu Viva Musica! patrí (bez akejkovek irónie)
vená sláva za to, že toto legendárne teleso,
ktoré u našich susedov úinkovalo napríklad
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na festivale Colours of Ostrava, po prvýkrát
priviezol na Slovensko. Koncert 19. 8. vo Vekom
evanjelickom kostole sa medzi hudobníkmi
stal jedným z najoakávanejších („pred“) i najdiskutovanejších („po“). „Škoda, že k nám neprišli v 90. rokoch,“ povzdychol si na facebooku
editor kultúrnej rubriky Denníka N. Presne z tej
doby si kvarteto totiž najlepšie pamätáme: ako
súbor, ktorý sa repertoárovo a ani imidžom
akosi nevedel, a vlastne ani nechcel „zmesti
do kože“ európskej avantgardy, o bolo vtedy
viac než príjemným osviežením. Medziasom
kvarteto striedalo violonelistov, koketovalo
s popom, lmovou aj improvizovanou hudbou
a vplávalo do v n všeobjímajúcej etno & world
music postmoderny, kde – ako sa aspo poda
bratislavského koncertu zdá – repertoárovo
i soundom zamrzlo. To, že Kronos stavil na
(v podstate a z väšej asti) „easy listening“
aranžmány orientálnych nápevov (Jacob
Garchik), ktoré každému, kto trochu pozná
Bartóka, museli znie pri všetkej dobrej vôli ako
prvoplánové exotizmy, by mi až tak neprekážalo. Bola to v podstate pekná a obas i zaujímavá
hudba. Viva Musica! navyše cieli na mainstreamové publikum, ktorému by napokon viac
ako hodina Feldmana urite neurobila dobre
– no objavili sa dva kúsky, ktoré boli pre ma
naozaj aleko za hranicou dobrého vkusu. A to,
podotýkam, rozhodne nepatrím k erudovaným milovníkom podujatí „skutone súasnej
hudby“. Úprava známej Dylanovej piesne Don't
Think Twice, it's All Right, pod ktorou bol Kronos podpísaný spolu s Philipom Glassom, bola
naozaj nechutná a záverená Mansellova Death
Is the Road to Awe ma svojím prázdnym pátosom, monumentálnosou, nekoneným opakovaním a automatickými bicími na spôsob
zlej lmovej hudby šokovala natoko, že dodnes
uvažujem, i nešlo o tvorivý zámer, ktorého
cieom bola žalúdoná nevonos. Známy prídavok v podobe úpravy Hendrixovej Purple Haze
podiarkol v kontexte dramaturgie koncertu
status rockového veterána ako tvorivého génia.
Som rád, že som na tomto koncerte mohol by
(súhlasím so Šostakoviom, ktorý hovorí, že aj
zlú hudbu má význam poúva) i za možnos
rozpráva sa so sympatickým lídrom kvarteta
Davidom Harringtonom (rozhovor uverejníme
v nasledujúcom ísle), no kontrast medzi „balením“ a „obsahom“ bol v tomto prípade naozaj
príliš príkry. Viva Musica!, ktorá sa s úspechom
snaží promova a predáva mainstreamovú
klasiku ako pop, by si na podobné rozpory
mohla i mala da väší pozor, v hre sú „škody
na publiku“, ktoré odchádzalo domov s pocitom, že bolo svedkom umeleckého zjavenia. Na
to, aby sa vyhla podobným faux pas, má Viva
nepochybne prostriedky i personálne zázemie.
V každom prípade má festival za sebou jeden zo
svojich najvydarenejších roníkov.
Andrej ŠUBA

Intímna spoveď Edity Gruberovej
Generácia pamätníkov pozná jej domáce
zaiatky a so zatajeným dychom sledovala
„triumfálny pochod“ mladukej Bratislavan-
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ky na svetové operné dosky. Najplodnejšie
roky unikátnej, bez dvoch rokov polstoronej
kariéry Edity Gruberovej už neunikli žiadnemu priaznivcovi hudby. Chýr o koloratúrnej
akrobacii emigrantky z donútenia prerážal
aj cez železnú oponu. Po zmene režimu sa
vracala domov na áriové recitály, koncertné
uvedenia opier a napokon v rámci Viva Musica! festivalu ponúkla 22. 7. v novej budove SND
aj piesový veer. V spolupráci s klaviristom
Petrom Valentoviom ho zakotvila na dvoch
pilieroch: slovanskom a nemeckom. Výberom
z romancí ajkovského a Rimského-Korsakova dokazovala, že vzah k ruskej piesovej
tvorbe vyviera z jej intímneho prežitku, z citového zrkadlenia obsahu a atmosféry skladieb. Nevidí v nich priestor na prúd širokých,
patetických tónov. Vychutnáva si pianissimá,
modeluje detail, na mikropriestore koketuje
s parlandom, no zakaždým ide o plod vnútorného presvedenia. Inak by to poda Edity
Gruberovej nebola pravda. Ani cyklus Antonína Dvoáka Cigánske melódie op. 55 neovplyvnila interpretaná tradícia. Opä to bol originál. Introvertné muzicírovanie, syntéza slova
a hudby, osobná re exia vlniacich sa nálad.
Prostriedkom k tejto interpretanej forme nie
je len muzikálnos, charizma, aro osobnosti,
ale najmä nezlyhávajúca vokálno-technická
báza, jedinený dych. To jej umožuje arova
s tónom, modulova farby, dynamiku, výraz.
V piesovej tvorbe Richarda Straussa je Edita
Gruberová „doma“. Venuje sa jej od poiatku a zrejme z dvoch stovák skladateových
opusov ju máloktorý obišiel. Na bratislavský
recitál si vybrala vzorku z autorovej mladosti
(Rote Rosen) i posmrtne premiérovanú, Mariou Jeritzovou ukrývanú Malven. Nielen do
nich, ale rovnako do cyklu Mädchenblumen
op. 22 vložila ten najautentickejší štýl. Filigránskym nuansám i oblúkom fráz venovala
rovnakú pozornos, opretú o kánon straussovskej jednoty melódie a textu. Výbornú
kondíciu potvrdil aj posledný blok, venovaný
výberu z piesovej tvorby Gustava Mahlera.
Hlas Edity Gruberovej po celý veer frapoval
schopnosou tvarova línie v pianissime, rozvíja tón v plnej koncentrovanosti do vyšších
dynamických sfér, výrazovo v každom dielku
kreova náladu – vážnu, zádumivú, veselú.
V Petrovi Valentoviovi našla nesmierne vnímavého, muzikálneho, technicky i emotívne
skvelo vyzbrojeného spolutvorcu. Úprimnou
odmenou divákom boli štyri prídavky. Vtipný
Mahler, introvertná Pucciniho Liù, šantivá
Straussova Adele a objavná Smetanova Bara.
Pavel UNGER

Štyria výborní
Vyvrcholením 12. roníka letného festivalu
Viva Musica! bol koncert štyroch slovenských
operných umelcov úspešne pôsobiacich v zahranií (Kocán, Kurucová, Bršlík a Kuerová).
Speváci v novej budove SND predviedli 29. 8. výber z piesového repertoáru, ktorý v nedávnej
minulosti nahrali na pro lové CD. V Bratislave
sa piesový repertoár príliš neudomácnil.

Ukázalo sa však, že publikum (a zvláš to „Drlikovo“) ide skôr po vekých menách. Ponecháme bokom vizuálnu zložku veera a sústredíme sa na umelecké výkony. Mimoriadne
pozitívne nás prekvapil výkon (v pokroilom
tehotenstve spievajúcej) Adriany Kuerovej,
u ktorej v minulosti chýbala v strednej polohe
väšia farebnos tónu. Teraz jej hlas znel pútavo v celom rozsahu, farebne pôsobil tmavšie
a sopranistka ni nestratila z úbeznosti vokálnej interpretácie. Dynamicky nešla až do
takých extrémov ako niektorí z jej kolegov, ale
nespievala jednotvárne a vzorne držala vyváženú vokálnu líniu. Zvolený repertoár (Martin, Sucho) si vyžadoval istú jednoduchos
prejavu a tú dosiahla. Mezzosopranistka Jana
Kurucová sa musela viac vciova do predsa
o osi komplikovanejších piesní Antonína

Milované piesne: P. Bršlík, J. Kurucová, A. Kučerová a Š. Kocán

Dvoáka (vybraných z viacerých cyklov). Aj ona
je výbornou interpretkou, no trocha jej chýbala
väšia nosnos nižších polôh partu a výšky
spievala zavše až príliš agresívne. Tenorista
Pavol Bršlík potvrdil svoju poves premýšavého interpreta piesní aj na prednese pomerne
jednoduchých, no na Slovensku populárnych
piesní Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ani
stopy po nejakej opernej maniere, zato ponor
do nálad textu i hudby a výborná výslovnos
umocovali jeho suverénny výkon. V známej
Nôžke si neodpustil popri speváckom výraze
pohybovo-gestickú nadstavbu. Bas Štefana
Kocána je impozantný a jeho interpretácia je
o do výstavby zrelá. Bližšie jeho naturelu boli
dve „barbarské“ Musorgského Piesne a tance
smrti, kde dokázal maximálne vystupova ich
dramatickú úinnos. V málo známych Rubinsteinových Perzských piesach to bol zasa
iný Kocán. V prvej, napísanej v nízkej polohe, sa pohrával s partom na pomedzí piana
a pianissima, v alších dvoch pridal na mnohotvárnom výraze a dynamických kontrastoch. Podobne ako jeho kolegovia vedel, „o om
spieva“. Skvelý bol záver programu. Po prvý raz
som poul spieva Suchoovu hymnickú Aká
si mi krásna ako kvarteto štyroch nádherných
hlasov. Podobné nadšenie vyvolal prídavok –
Dusíkov Najkrajší kút, opä spievaný spolone.
Kvalitné výkony podali aj všetci traja klaviristi: Róbert Pechanec, Alexandra Borodulina
a Tahmina Feinstein.
Vladimír BLAHO
Fotografie: Zdenko HANOUT
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Viva Musica!
Grand Prix – skúsenosti a úspech
V rámci aktuálneho 12. roníka sa Viva Musica! festival po prvýkrát stal o ciálnym partnerom etablovanej platformy Súaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky a vytvoril špeciálne ocenenie Viva Musica! festival
Grand Prix. Poas letných mesiacov dostali
laureáti možnos odohra sériu honorovaných
koncertných vystúpení vo vybraných mestách Bratislavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja pod záštitou festivalu. Mladí
hudobníci sa tak predstavili na deviatich
koncertoch (kostoly vo Svätom Jure, Závode,
Šenkviciach, Marianke, Komárne, Limbachu
a v Zohore, Synagóga v Stupave a Pál ovský
kaštie v Malackách) v rôznorodých komorných konšteláciách. „Je to veká príležitos
ukáza sa verejnosti a tiež spôsob, ako sa zviditeni,“ hovorí minuloroný víaz v kategórii
plechových dychových nástrojov, trombonista
Matúš Krpelan (Konzervatórium Žilina).
„Taktiež si vyskúšame, ako to funguje v profesionálnom hudobnom živote.“ oraz menší
poet záujemcov, predovšetkým v kategóriách
dychových nástrojov, sa zákonite odráža na
úrovni konzervatoriálnej súaže. Potvrdzujú
to aj alší úastníci – fagotista Samuel Berík
(Konzervatórium Košice) a hornista Martin

Matiašovi (Konzervatórium Bratislava).
„Zmenu úrovne som nemohol zaznamena,
keže som bol na posledných roníkoch, žiabohu, vo svojej kategórii sám,“ dodáva fagotis-

(foto: M. Zerzan)

ta, aktívny úastník letných orchestrálnych
kurzov v Grafeneggu a v Miláne (pod záštitou
EUYO a SEYO). Cieom novovzniknutej koncertnej platformy Viva Musica! festival Grand
Prix je preto motivova študentov venova sa
klasickej hudbe, podporova rozvoj ich profesionálneho umeleckého prejavu a ich pre-

zentáciu na verejnosti mimo priestorov školy.
Zárove tiež prispieva k šíreniu a prezentácii
klasickej hudby a slovenského interpretaného umenia.
Koncerty sa prekvapivo tešili vekej obube,
a to aj napriek netradinému zloženiu hudobníkov. Zaznievali na nich napríklad Bachova
Sonáta Es dur pre autu, Mozartov Koncert pre
lesný roh . 2 D dur, Koncert pre trúbku Es dur
od Josepha Haydna, sonáty
Camila Saint-Saënsa, skladby Rolanda Dyensa, Roberta
Planela i Davida Friedmana. Prvý roník podujatia
zaznamenal pozitívny ohlas
nielen u poslucháov, ale aj
u samotných úastníkov.
„Bola to pre ma v prvom
rade veká pocta,“ dodáva na
margo ocenenia a koncertov
talentovaná autistka Laura Nagyová z Cirkevného
konzervatória v Bratislave.
„Je skvelé, ke lovek vidí
plody svojej práce a že as
využil správne. Je to jedna z mnohých vecí,
ktorým sa uím a ktoré ma posúvajú alej.
Všetok investovaný as do prípravy sa vždy
nejakým spôsobom vráti. Vemi dôležitý bol
aj kontakt s alšími hudobníkmi. Bola to pre
ma jedinená skúsenos!“
Dominika SEMAŇÁKOVÁ

6ORYHQVNųOKDUP°QLD

ABO
NENT
SF
ƣƨƣƩ KY
NRQFHUWQVH]°QD

ƤƤƢƪŕƣƨƢƫ
3UHGQRVWQºSUHGDMFHORVH]°QQ\FK
DERQHQWLHNSUHDERQHQWRY
]RVH]°Q\
SUHGORĺLġDERQHQWNX]PLQXOHMVH]°Q\

ƣƫƢƫŕƢƩƣƢ
9RûQºSUHGDMDERQHQWLHN
SUHYĝHWNºFK]XMHPFRY

ƤƨƢƫ
=DÊªQDVDSUHGDMYVWXSHQLHN
QDY\EUDQ¦NRQFHUW\
YRNW°EULDQRYHPEUL

3UHGDMDERQHQWLHNGRÊDVQH
YKLVWRULFNHMEXGRYH61'

ZZZųOKDUPRQLDVN

13

ROZHOVOR

V jednej piesni

je celý vesmír
Edita Gruberová, ovenčená prívlastkami „kráľovná koloratúry“
či „Diva divissima“, je fenoménom operného sveta. Vokálne
umenie pre ňu predstavuje
celoživotné poslanie i vnútorné
naplnenie. Svoje umelecké zásady a ciele, ktorých sa neochvejne
drží, dokáže veľmi presvedčivo a konkrétne pomenovať.
Nepotrebuje prikrášľovanie:
všetko, čo chce vyjadriť, vkladá do svojich operných postáv
a piesňových recitálov. Rozhovor
poskytla v deň jej bratislavského
koncertu v rámci festivalu Viva
Musica!, na ktorom sa predstavila s umeleckým partnerom Petrom Valentovičom v piesňovom
repertoári.
E. Gruberová

Pripravila Eva ŠUŠKOVÁ, foto: Viva Musica!/Zdenko HANOUT
Žijeme v dobe „rýchlokvasených
hviezd“. Vaša dlhoročná kariéra preto
predstavuje v dnešnom opernom svete
niečo skutočne výnimočné. Myslíte si, že je
problém v hodnotách a postojoch k umeniu, s ktorými prichádzajú mladí adepti
spevu do praxe, alebo sa stávajú „obeťami“ hudobného biznisu?
Myslím si, že ide o odraz života, sveta, v ktorom žijeme. Všetko je rýchlejšie, mám pocit,
akoby sa i Zem toila rýchlejšie a deti rástli
rýchlejšie než kedysi. Pôsobí to samozrejme
i na mladých udí, ktorí chcú všetko dosiahnu rýchlo. Na to, aby sa niekto vyvíjal
a napredoval, je však potrebná trpezlivos,
ak ju niekto nemá, je to problém. Ja som vo
Viedenskej štátnej opere potrebovala sedem
rokov, kým som sa dostala tak aleko, že som
si povedala: „Už to konene ide.“ Vtedy som
mala obas dojem, že stagnujem, no dnes
som za ten as vaná, pretože si myslím, že
som sa tým vyškolila. Nikto ma nehnal hne
na zaiatku na prestížne pódiá, nedostávala
som príliš ažké úlohy, oboje sa dnes akosi
stalo módou. Mladí speváci a speváky hne
na zaiatku kariéry predspievajú v slávnych
operných domoch, hne ich angažujú a dosta-
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nú najväšie roly. Za pár rokov sa osamostatnia, idú na vonú nohu a už to „ í“. Ak si pri
tom oni alebo ich agentúry nedajú dostatoný
pozor, je dos možné, že okolo štyridsiatky
budú ma „vyspievané hlasy“.

Je možné objaviť reálne spevácke kvality formou predspievaní, kde sa interpret
akoby zbavuje vlastnej sebaúcty a cíti sa
viac „tovarom“ než umelcom? Niet inej
cesty?
Súvisí to aj s tým, že operné domy sa, pochopitene, snažia získa nové mladé hviezdy,
aby pritiahli publikum, priniesli nové zážitky
a zvýšili návštevnos, najmä ak ansámbel nie
je vemi zaujímavý. Ja si ale myslím, že cestou k úspechu by bolo aj to, keby v samotných
ansámbloch vyrastali mladé talenty, s ktorými by sa zaobchádzalo opatrne a nezverovali
by sa im hne od zaiatku najväšie roly,
pretože ke je lovek mladý, ahko podahne
ilúzii, že všetko zdolá. Aj ja som tak zaínala
v Banskej Bystrici: dali mi Violettu v Traviate,
spievala som všetky tri titulné roly v Hoffmanových poviedkach – a už vtedy Jaro Blaho
písal: „Dávajte pozor!“ Myslela som si, o to
on vypisuje, ve to je úplne v poriadku, spie-

vam predsa s malým orchestrom... Spievala
som teda Traviatu, ako ma „Pán Boh“ stvoril.
Mala som vtedy, samozrejme, za sebou už
šes rokov konzervatória, no absolútny nadhad nad technikou to ešte ani zaleka nebol.
Ten prišiel až v priebehu alšej kariéry.

Aký máte názor na „samostatnosť“
speváka? Mal by mať pedagóga, respektíve „kouča“ počas celej svojej kariéry?
Rozhodne, pretože ako som už povedala,
mladý lovek si ešte nie je celkom vedomý
vekých nárokov, ktoré si naše povolanie
vyžaduje. Otázkou samozrejme je, i je jeho
pedagóg ten správny, i mu pomáha alebo
„pomáha“ k stagnácii, o asto ani nespozná,
respektíve spozná až v momente, ke cíti:
„Nejako to v tom mojom hrdle nefunguje,
o sa deje?“ Nájs dobrého pedagóga patrí
dnes medzi najdôležitejšie úlohy. Stretla
som už niekokých spevákov, ktorí mi chceli
predspieva a už pri prvom nadýchnutí som
vedela, že môžeme skoni, pretože to bolo
nesprávne. Technika zaína už pri nadýchnutí. Aj pri profesionálnych spevákoch som bola
asto šokovaná, ke som už pri prvých tónoch – nemuseli ani dospieva áriu do konca
9 | 2016
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– spoznala, že majú základné problémy s dýchaním. K mojej technike som sa dopracovala
asi pred desiatimi rokmi. Vtedy som v Mníchove našla nieo úplne nové v podobe jednej
Stimmlehrerin, uiteky spevu. Ona vlastne
nie je uiteka, je to tiež speváka, k spevu sa

o proces. U ma to trvalo celé roky, než som
to do seba dostala tak, že som si pri speve
dokázala uvedomi: „Pozor, musím nieo iné!“
Na javisku alebo na koncerte sú váš mozog
a myslenie niekde úplne inde, veci nemáte
vždy celkom pod kontrolou. Tá je až výsledkom dlhých rokov vedomej
práce, v podstate ide o proces
bez konca, lebo telo i hlas sa
Myslím si, že cestou k úspechu by bolo
menia. Poviem vám zaujímaaj to, keby v samotných ansámbloch
vos. Bol u ma zaiatkom
vyrastali mladé talenty, s ktorými by sa
júla ten mladý tenorista. Pri
zaobchádzalo opatrne a nezverovali by sa
uení preberáme veci teoreim hneď od začiatku najväčšie roly, pretože
ticky, ale všetko aj ukazujem,
keď je človek mladý, ľahko podľahne ilúzii,
predspievavam. Lekcia trvá
že všetko zdolá.
povedzme dve hodiny a po
nich som taká rozospievaná,
že si myslím: „Takto by som
sa mala rozospieva pred každým koncerdostala od logopédie a vyzná sa vo všetkých
tom.“ Pri uení je dobré robi veci s takým dôtých procesoch, ktoré sa odohrávajú v tele.
razom, akoby to bolo naozaj. Niekedy si poas
Až pri nej mi pred tými desiatimi rokmi došuenia uvedomíte aj to, že robíte veci, ktorým
lo, že som tridsa rokov – len si to predstavte
sa chcete vo vlastnej praxi vyhnú.
– úspešne koncertovala, nahrávala a spievala
síce technicky správne, no ako mi povedala
„v zásade dobre, ale trošku mimo“. To loveka
Koľko času potrebujete na ideálne
prinúti zamyslie sa. Stále je mojou pedagorozospievanie, máte nejaký rituál pred
gikou a chodí aj na moje predstavenia. Staí,
predstavením?
ke povie: „Dávaj pozor, tvoja eus nepracuje
Zvyajne sa rozospievavam už niekoko dní
správne!“ Spevák si na javisku pri akcii nepredtým, aby bola celá muskulatúra v pohydokáže uvedomova všetko, o sa odohráva,
be. Je to nieo ako športová innos, spievapreto je takáto spätná väzba dôležitá, takýchnie je fyzicky vemi nároné. Mnohí si ani
to pedagógov „postrádam“.
nevedia predstavi, že je to tak. Už som viackrát poula: „Však o, ty len spievaš!“ To je
vemi mylný názor na vec, spev sa týka ceNerozmýšľali ste, že budete paralelne
lého tela. iže už pár dní pred predstavením
vykonávať aj pedagogickú činnosť, napríklad majstrovské kurzy?
sa musím rozospieva a udrža celý aparát
„stand by“. V de predstavenia i koncertu sa
asto dostávam túto otázku, pýtajú sa ma na
zvyajne okolo dvanástej rozospievam. Vtedy
to najmä speváci. Momentálne mám dvoch
viem, že je všetko v poriadku a veer už idem
„žiakov“– jednu sopranistku a jedného mladé-

nioho nenútila ani netlaila. Vždy bolo všetko po rozhovoroch so mnou a ak som povedala nie, ke mi bola napríklad ponúknutá
opera, ktorú som vôbec nechcela študova,
lebo som si povedala, že mi zaberie vea asu,
vea energie, zaspievam to tri- i štyrikrát
a potom sa to už nezahrá, takéto veci som si
mohla vždy rozhodnú sama. Prispelo k tomu
i všeobecné povedomie, že som „Belcanto
Sängerin“, tento repertoár mi sedí a chcem
ho spieva. Napríklad v Mníchove mi vtedajší intendant dal do programu repertoár od
Donizettiho, Belliniho, v Barcelone, Hamburgu, Berlíne i Zürichu to bolo podobné.

Nelákalo vás to aj smerom k súčasnejšej opere, oslovili vás niekedy naštudovať
premiéru súčasného diela?
Nie.

Myslíte si, že má súčasná opera perspektívu? Je podľa vás opera ešte „živým
žánrom“? Neprežíva už iba zo slávy minulej?
Na túto otázku nemám odpove, pretože ma
samotnú neahalo k modernej opere...

Možno Lulu?
Ach, nie. (Smiech.) Hoci viem, že Viedenská opera mala takéto plány, niekedy pred
tridsiatimi rokmi, ale to som sa len z novín
doítala. Ma sa nikdy nepýtali. Najmä v zaiatkoch som spievala aj piesne Schönberga,
Berga, Weberna aj Bartóka, ale nebola to moja
doména. Neviem si predstavi, akú budúcnos má súasná opera. Pretože aj ke ide
o výborné diela, zahrá sa, neviem, povedzme
jedna séria, potom to preberie možno nejaký
iný operný dom a hotovo. Ale takú Pucciniho
Bohému hráte každú sezónu...

E. Gruberová a P. Valentovič

ho tenoristu. Nepovažujem sa ale za uiteku,
profesorku, zobrala som ich, lebo som nemala
to srdce odmietnu. Koncom júna som viedla
v Garmisch-Partenkirchene trojdové majstrovské kurzy. Nikdy som ale v tejto forme
výuby pre jej krátkos príliš vekú hodnotu
nevidela...

s úplnou dôverou v Pána Boha, že nado mnou
drží ochrannú ruku.

... čiže žiadne oltáriky, amulety...
Nie, lebo ni z toho aj tak nepomáha.
(Smiech.)

Existujú však aj intenzívne, napríklad
dvojtýždňové kurzy, kde sa môžu účastníkom pootvoriť „dvere do novej komnaty“...

Mali ste počas vašej kariéry pocit, že
za vás rozhodovali iní – dopyt, hudobný
biznis – alebo sa vám darilo sledovať
vlastnú umeleckú víziu?

Otázkou je, i potom do tej komnaty vedia
vojs, i sa tie dvere hne nezavrú, pretože ide

Vlastnú umeleckú cestu, vždy a úplne. Mala
som i mám agentúru, ktorá ma nikdy do

Máte pocit, že nové diela idú proti
klasicky školenému hlasu? Alebo sa dá aj
v nich uplatniť klasická vokálna technika?
Myslím si, že áno, lebo za výzvu pre hlas považujem aj Richarda Straussa. Spôsob, akým
komponuje, aké požiadavky kladie na sluch
náronou harmóniou. Na druhej strane je
pre ma v podstate belcantom aj Wagner i
Puccini. Zákonitosti spievania sú tie isté, len
hlasový výkon je iný, o súvisí s obsadením
orchestrov. Mnohých to zvádza k forsírovaniu. asto je vina na strane skladateov, ktorí
inštrumentálnu zložku predimenzujú. Záko-

15

ROZHOVOR

nitosti platiace pre hlasový orgán sú ideálne
vyjadrené v belcante. Ja som tak spievala aj
toho Schönberga, ve potom niekto v kritike
napísal, že to bolo ako belcanto. Ale mne sa
tie skoky, intervaly inak nedali. Poda ma je
to možné jedine týmto spôsobom.

Vrátim sa ešte k divadlu. Akým spôsobom si rozvrhnete čas pri naštudovaní
nových postáv? Čo ste robili, ak ste dostali
ponuku na poslednú chvíľu?
Nikdy som nedopustila, aby to bolo na poslednú chvíu, pretože mi to spôsobovalo
stres, ktorý je nezdravý. Poviem, ako som si
naplánovala Normu, to bola jedna z mojich
posledných študovaných postáv. Ke som sa

zmierila s predstavou, že naštudujem Normu, zapodievala som sa jej partom tri roky.
Samozrejme, nie každý de osem hodín, ale
zaala som, aj som si napísala dátum, kedy
som po prvýkrát otvorila „klavirák“. Najprv si
popodiarkujem všetky moje party, potom si
preložím texty, aby som vedela, o spievam.
Hoci talianinu dos dobre ovládam, predsa
sa niekedy nájdu slová, pri ktorých potrebujem vedie presný význam. Až potom zane
„muzika“.

Máte niekoho, s kým konzultujete
psychológiu postáv, historický kontext
operného deja a miesto diela v tvorbe
skladateľa?
Zaoberám sa tým sama. Preítala som
napríklad takmer všetko o Belliniho živote.
Ako súas mojej série troch tudorovských
kráovien som si naštudovala aj množstvo
z dejín, vždy ma to vemi zaujímalo. Ke
potom stvárujem napríklad Alžbetu I. v historickom i modernom kostýme, ako tomu
bolo v Mníchove, dokážem prenies do hudby
lepšie aj svoje vlastné pocity, emócie, lebo tie
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„minulé“ sa nezdajú také vzdialené. o iné je
napokon vôbec v tomto vesmíre?

Niektoré operné postavy sa vám stali
osudnými. Zažili ste niekedy, že po množstve repríz ste boli niektorou z nich emocionálne presýtená?
Nie, práve naopak. Ke chcem nieo zopakova, napríklad postavu Alžbety v malej
sérii Roberta Devereuxa, opä to všetko príde.
Samozrejme, muzikálne zopakujem, ale to
vlastne je, povedzme – nová výzva: „o som
ešte nezažila v tejto role, o tam ešte je?“
A toto potom realizova pri predstavení,
ve to je úžasný moment: „Áno, teraz sa mi
to podarí, áno, teraz cítim toto, o chcem

vyjadri.“ To sú úžasné momenty, ktoré sú
vždy iné.

Paralelne s operou sa venujete aj
piesňovému repertoáru. Spevák je pri interpretácii piesní konfrontovaný s tým, že
emócia nadobudne v tomto kontexte úplne
nový rozmer...
Je to nieo absolútne iné než opera, nieo
vemi intímne. A v tom je výzva, lebo aj práca
s hlasom musí by intímna. A to dovouje ís
loveku ešte viacej do h bky. Sú to vlastne
len okamihy pre publikum, neoboznámené
s piesovou tvorbou, možno ažšie rozpoznatené, ide len o minimálne hlasové „farbiky“, ktoré dovouje vlastne len piesová
tvorba.
Ja to asto prirovnávam ku kresbe, k ceruzke.
Opera – to sú potom olejové farby, veké obrazy Rembrandta alebo Kokoschku, kde je celá
história.

Piesne sú často emocionálne náročné
i pre interpreta. Ako si ustrážiť balans, aby
vás emócia „neprevalcovala“?

Tu príde loveku na pomoc „malá forma“.
Jedna piese trvá povedzme tri – štyri, možno
pä minút. Preži poas pár minút celé spektrum emócií je výzvou. Je to celý vesmír, je
v tom uritá nekonenos, no potom to skoní
– musíte to akoby „oda“ a ide alšia piese.
To je na piesovom recitáli skutone nároné.
Pri piesach musí by rozumie, o kto spieva.
Každé slovo môže by umocnené odtienkom
hlasu a posúva jeho význam. Poznáme to
zo Straussa, i Mahlera...

Je takýto repertoár vhodný aj pre
začínajúcich umelcov? Mala by piesňová
literatúra sprevádzať speváka počas celej
kariéry?

Áno, aj poas štúdia – teda aspo u ma to
tak bolo. Od prvého roníka, spomínam si
na Fialku od Mozarta. Potom na Straussovu
Ständchen, niekedy v treom, s touto piesou
sme chodili aj na súaže. Ale celkovo sme sa
zoznámili nanajvýš s najznámejšími Schubertovými piesami – a to bolo vemi málo.
Mozartovu piesovú tvorbu som potom kdesi
naštudovala celú. Sú to nádherné piesne,
technicky i výrazovo vhodné pre študentov,
no ja som sa v škole stretla len s Fialkou.
Spievali sme na škole síce Urbanca, Trnavského Ružiky a azda ešte osi. Je to úžasná
muzika, no my sme sa uili len Ružiky... Ke
som robila prijímaky a spievala: „Ide ažký
furman k nám, ažkú fúru vezie,“ celá porota
sa udovala, preo spievam mužskú piese. Hovorím: „Neviem, lebo ma ju nauili.“
(Smiech.) Ja som to nerozdeovala na „mužské“ a „ženské“. Dnes už spievajú Schubertovu Winterreise Christa Ludwig alebo Brigitte
Fassbaender...

Aktuálne je zaujímavá vaša spolupráca
s dirigentom Petrom Valentovičom. Ako
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ROZHOVOR

ste sa spoznali? Kedy vznikla myšlienka,
že vás bude sprevádzať aj ako klavirista?
Na neho nenechám dopusti. On je výborný
klavirista, výborný! Skúšali sme v Dortmunde
Cudzinku, mala by z toho nahrávka a koncert. Prišla som na skúšku a pozdravila sa
s klaviristom po nemecky, potom nejako
došlo na to, že je Slovák a môžeme hovori
i po slovensky. Potom sa nahrávalo a náš
dirigent, Talian, musel na de odís kdesi dirigova. Mali sme naplánovanú „sedaku“ na
nahrávku, o teraz? Tak to oddirigoval Peter
a super! Potom sme sa rozprávali a opýtala
som sa ho, o je on vlastne za – klavirista
i dirigent a on povedal: „No, ja som všetko.“
(Smiech.) Bola som vemi príjemne prekvapená, lebo to s ním bežalo lepšie než s pôvodným dirigentom.

Podľa čoho vycítite, že klavirista,
s ktorým spolupracujete, je ten „pravý“?
Je to intuitívne?
S Petrom to bolo nieo fantastické. Ke som
Richarda Švedu navrhla na Karajanovu
cenu, ktorá je urená na podporu mladých
umelcov, dohodli sme sa, že prídu i s Petrom
Valentoviom – toho som tiež navrhla – ku
mne do Zürichu cvii, lebo sme mali ma na
poes tej ceny koncert v Baden-Badene. Bolo
to pred dvomi rokmi, zaiatkom júla. Peter
hral a potom improvizoval a improvizoval

roky, síce o nich hovorí
najmä z cirkevného pohadu, ale napriek tomu je mi
tá história známa a vemi
ma zaujíma. Z hudby som
najviac milovala Hanu Hegerovú, jej hlas, osobnos.
Vlastním množstvo jej diskov, to je taká moja nostalgická záuba. Mám celkovo
rada šansóny – Edith Piaf,
Charlesa Aznavoura, Juliette Gréco...

M. Kušnírová, E. Gruberová a M. Drlička

dlžná, rada by som sa k nim zase vrátila.
S piesovým repertoárom, ktorý som doteraz
uvádzala na koncertoch, bolo publikum vždy
vemi spokojné. Sná mi ešte nieo z ruštiny
ostalo, ve som sa ju uila dvanás rokov.
(Smiech.)

Mal by sa podľa vás umelec vyjadrovať
k politickému dianiu doma či vo svete?

Za predpokladu, že sa tým zaoberá a veci
rozumie, diskutuje o spoloenskom dianí.
V eskoslovensku sme mali Václava Havla, už
vtedy sa hovorilo: „Ve o zmôže jeden spisovate,“ ale on za politiku, za
svoje názory reálne sedel vo
väzení... Myslím si, že je to
Politika s kultúrou súvisí a v mnohom
každého osobným rozhodo kultúre rozhoduje, nielen tu, všade. Mônutím.

žete bojovať, hovoriť, argumentovať, oni
len povedia: „Nemáme peniaze, musíme
šetriť.“ Dnes je to móda. Umelec by mal
mať v takýchto prípadoch silný hlas.

úžasne. Hovorím: „A ty by si aj piesne sprevádzal?“ A on: „Áno.“ Tak som si hne vybrala
Schuberta, ktorého som mala naplánovaného. Pýtam sa: „Už si to hral?“ A on, že nie.
Pritom to tak chápal, že nebolo potrebné ni
viac hovori. Všetky zmeny vo výraze okamžite preniesol do klavírneho partu. Bola som
z toho úplne „paf“, potom som mu dala nejaké Straussove piesne. Išlo to tak, ako keby
sme to spolu spievali už desa rokov. V predstave o skladbách sa vynikajúco dop ame,
funguje to.

Repertoár na váš spoločný bratislavský
koncert ste vyberali spolu?
Nie, vymyslela som ho ja. Vtedy sme ešte neboli v našej spolupráci tak aleko a agentúra
už potrebovala odovzda program. Ale komunikovali sme spolu o výslednej podobe.

Prekvapilo ma napríklad zaradenie
Dvořákových Cigánskych melódií...
Spievam ich vemi rada. Aj piesne ruských
skladateov, ktoré som kedysi nahrala na
platu. To sú veci, ktorým som ostala nejako

A ku kultúrnemu dianiu?

Tak áno, urite. Napokon,
politika s kultúrou súvisí
a v mnohom o kultúre rozhoduje, nielen tu, všade. Môžete
bojova, hovori, argumentova, oni len povedia: „Nemáme peniaze, musíme šetri.“ Dnes je to móda. Umelec by mal
ma v takýchto prípadoch silný hlas.

Na záver by ma zaujímalo niečo všedné
z vášho nevšedného života: záhradka, knihy, hudba, ktorú počúvate mimo práce...
Mám záhradku znaných rozmerov. Užívam
si ju od jari až do jesene. Teším sa z mojich
rastlín, pozorujem ich, oberám ich plody
– hrach, fazuu, zemiaky – a to všetko len
tak pre rados, také najviac chutí. Teším
sa z toho, pretože som ako diea vyrastala
v Rai a žili sme z toho, o zem dala, no tak
toto je taká „spomienka“ – koníek. ítam
vea, o „de prinesie“. Mnohí mi dávajú
knižky do daru. Teraz mi Terka Ursínyová
poslala dve, snažím sa všetko preíta. Poslala mi knihy o významných osobnostiach
slovenského vokálneho umenia, aj knihu
rozhovorov s Františkom Mikloškom, kde
hovorí o rôznych udalostiach na Slovensku.
Je to vemi zaujímavé, lebo to je vlastne ešte
aj môj život, František Mikloško je len o rok
mladší, iže všetko, o tam píše, pädesiate

Možno je takáto percepčná a emocionálna
skúsenosť pre speváka
inšpiratívna aj pri interpretácii klasickej piesne...
Áno. Hegerová vedela úžasne pracova s emóciou v hlase. Potom si to s ou aj spievam:
„K malému oknu do dvora...“, neviem, i to
poznáte.

Áno. A predstavujem si, ako to spievate v tej pôvodnej hlbokej oktáve...
(Smiech.) Ale poúvam aj komornú hudbu.
Do opery nechodím, pretože poujem každý
nesprávny tón a to ma ruší. Radšej idem do
inohry, o mi vyhovuje viac. Aj ke niekedy
s poutovaním zisujem, že hercom nerozumiem, iže je za tým tiež asi nesprávna technika. Málo je takých, ktorým rozumiete každú
hlásku. Urite to musí ma nieo spoloné
s hlasovou výchovou.

Edita GRUBEROVÁ sa narodila v Rai. Po štúdiu
na bratislavskom Konzervatóriu získala angažmán
v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde debutovala
s postavou Rosiny. Svoju medzinárodnú kariéru
odštartovala rolou Zerbinetty vo Viedenskej
štátnej opere pod taktovkou K. Böhma. Predstavila sa na všetkých významných svetových operných
scénach (Teatro alla Scala v Miláne, Royal Opera
House Covent Garden v Londýne, Metropolitná
opera v New Yorku, operné domy vo Viedni, Berlíne, Hamburgu, Mníchove, Paríži, Zürichu, Neapole, Florencii, Madride, Barcelone, Tokiu, at .) K jej
najvýraznejším operným postavám patria okrem
spomínanej Zerbinetty najmä Lucia di Lammermoor, Konstanze, Gilda, Rosina i Norma.
V posledných rokoch fascinuje divákov interpretáciou Donizettiho troch tudorovských kráovien
– Annou Bolenou, Mariou Stuardou a Alžbetou
I. z opery Roberto Devereux. Je držitekou mnohých ocenení, napr. Herbert von Karajan Musikpreis, Sir Lawrence Olivier Award, Bellini d‘Oro,
Franco Abbiati Price a i., nositekou titulu rakúskej
a bavorskej „Kammersängerin“ a množstva alších vyznamenaní. Úinkovala s najvýznamnejšími
svetovými dirigentmi a orchestrami. Nahrávala
pre Nightingale Classics, EMI, Deutsche Grammophon, Decca, Teldec a Philips. Okrem opery sa
venuje aj interpretácii piesní, najmä nemeckých
autorov. V roku 2018 oslávi neuveritené 50. výroie svojho úinkovania.
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SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Festival peknej hudby
17. ročník, 29.–31. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Pekná hudba o. z.
Banská Štiavnica sa stala v ostatných rokoch
nielen miestom vyhadávaným obdivovatemi
prírodných i architektonických krás, ale aj
dejiskom množstva tvorivých umeleckých
podujatí. Svoju stabilnú scénu tu našlo najmä
výtvarné umenie, nemenej sa darí aj literárnym i hudobným aktivitám. Ako šastnú
vobu možno oznai vznik letného hudobného festivalu, ktorý tu pred rokmi osnovala
– najskôr skusmo, postupne cielene ho zveaujúc – arom a mysterióznou atmosférou
lokality inšpirovaná dvojica Lele Zemanová
a Eugen Prochác. A tak, už po sedemnásty raz,
ozvuila štiavnické historické priestory pekná
hudba. Trojdový festival sa v priebehu rokov
vyíril, dramaturgicky ustálil a zotrváva na
pôdoryse osvedenej programovej štruktúry.
Atraktívnym entrée v priestoroch Starého
zámku býva už tradine výtvarná expozícia.
Voba tento rok padla na Ladislava Bergera,
na výber z jeho originálneho, farbitosou,
výpovednou h bkou a pozitívnou energiou
nasýteného diela. Vernisáž Obrazy a hudba
v obrazoch, ako zvyajne, doplnila hudba,
s ktorou do diania vstúpili auta s violone-

v rozpätí posledných troch desaroí vyznela
výsostne pozitívne, re ektovala reálnu podobu v rozmanitosti a nápaditosti skladateovej
kreativity. A to, že súasné umenie nemusí
by výsadou elitárskeho publika, dosvedila
spontánna frenetická reakcia auditória.
Pôsobivé prostredie barokovej kaplnky Kaštiea
vo Sv. Antone hostilo tentokrát sopranistku
Helgu Varga Bachovú a cimbalistku Enik
Ginzery. V ukážkovo skoncipovanom matiné (G. Machaut, Kájoniho kódex, Uhrovecká
zbierka, L. Janáek, J. Beneš, F. Liszt, J. Hatrík)
obe umelkyne excelovali. Speváka presvedila vycibrenosou, štýlovo diferencovaným
prejavom, emocionálnou angažovanosou,
cimbalistka nielen inštrumentálnou virtuozitou a sugestívnosou, ale aj tvorivým majstrovstvom v transkripciách a objavnom „dotváraní“ kompozícií do cimbalových inkarnácií.
Muzikantskú noblesu prinieslo eské Petrof
Piano Trio (Jan Schulmeister – husle, Kamil
Žvak – violonelo, Martina Schulmeisterová
– klavír). Dôstojný priestor Kostola sv. Kataríny
naplnili hudobníckou iskrou, dojmom z optimálne vyváženého súznenia aj vzájomných

Lake & Palmer. Intrádou k jeho produkcii bolo
domáce zoskupenie The Ben Bound s hosujúcim huslistom Alanom Vizvárym. Ich rukopis
poznamenávajú medzižánrové väzby, z hudby
cíti živú invenciu, rados z muzicírovania
a spontánnos. O inom bolo, pochopitene,
vystúpenie Carla Palmera, poaté ako pocta
nedávno zosnulému Keithovi Emersonovi.
Lídrova bravúra bola strhujúca, na ploche
takmer dvojhodinovej produkcie neustále
gradovala a spolu s dvoma gitaristami dostali
auditórium sály Kultúrneho centra do varu.
Palmer prekvapil neokázalou bezprostrednou
komunikáciou aj exkurzom k zátišiam klasickej hudobnej literatúry – všetko so signatúrou
výsostne originálneho a bravúrneho majstra
svojho odboru.
Lýdia DOHNALOVÁ

C. Palmer (foto: Ľ. Lužina)

Večer s P. Zagarom (foto: Ľ. Lužina)

lom (Cyril Šikula a Eugen Prochác). alším
konštantným, a ako sa ukázalo, úspešným
programovým segmentom je koncert s prezentáciou autorského pro lu niektorého
z našich skladateov. Aktuálna voba bola
nanajvýš vhodná a priaznivá. Veer s Petrom
Zagarom v prezentácii jeho komornej tvorby
bol nielen ukážkovou, ale doslova atraktívnou
vzorkou autorovej tvorivosti. Plejáda špikových interpretov (sopranistka Helga Varga
Bachová, huslisti Jozef a Július Horváthovci,
violista Ivan Palovi, violonelista Eugen Prochác, autista Cyril Šikula, klarinetista Jozef
Eliáš, klaviristka Nora Skuta, akordeonista
Rajmund Kákoni) v rozliných konšteláciách
postupne podávala svedectvá o poetike a estetických posunoch v konfesii skladatea. Dramaturgia komorných skladieb vytvorených
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dialógov nadahených vtipom aj stíšenou
kontempláciou v Sukovej Elégii op. 23, Klavírnom triu c mol op. 7 Édouarda Lala a v Dvoákovom Triu g mol op. 26.
By umeleckým riaditeom festivalu umožuje okrem množstva organizaných povinností
aj lákavé (spolu)autorstvo dramaturgického
konceptu. Prochác je známy svojou a nitou
k žánrovým presahom a ako klasický hudobník neskrýva svoj obdiv k rocku i jazzu.
A tak sa mu v ostatných roníkoch darí do
programovej skladby Festivalu peknej hudby
vkomponova produkcie hviezdnych osobností z týchto umeleckých zón, ím si (ako privátny luxus) plní svoje stále prítomné mladícke
sny. Po hudobníkoch zo slávnych skupín Yes
a Genesis sa na 17. roníku objavil bubeník
Carl Palmer z legendárnej formácie Emerson,

PS: Carl Palmer, jeden z najvychýrenejších rockových bubeníkov histórie, sa po
koncerte v Štiavnici rozhovoril o mnohých veciach: o tom, ako celý život pravidelne beháva, o láske k šermovaniu, ale
aj o tom, ako sa mu spomedzi bubeníkov
vždy páili najmä jazzoví (o tých „svojich“
vea nehovorí). V detstve poúval vea
klasickej hudby a skok do sveta bigbítu
preho znamenala návšteva koncertu
The Who. Ako novinársku kaicu odmietol dlhotrvajúcu fámu, že Emerson, Lake
& Palmer mali spolu s Jimim Hendrixom
vytvori zoskupenie H.E.L.P. Samotného
Emersona vnímal ako prekvapujúco
zranitenú, výnimone talentovanú osobnos. Jeho smutný odchod z tohto sveta
vraj pre neho nebol až takým prekvapením, „dopracoval“ sa k nemu aj svojim
životným štýlom. V každom prípade na
jeho odkaz nezabúda a hudbu svojej osudovej formácie hrá naalej. A to, že je Carl
Palmer nezmarom, dosveduje napríklad
aj poet jeho vystúpení – len v júni ich
odohral 21...
Eugen PROCHÁC

9 | 2016

MINIPROFIL

miniprofil
Vaše duo vzniklo počas
štúdia na konzervatóriu. Kedy
nastal zlom a zo študentského
komorného muzicírovania sa
stalo GUITAR DUO Jókaiová/
Hnat?

dúcnosti by sme chceli do repertoáru zaradi aj iné slovenské
kompozície a radi by sme spolupracovali s viacerými skladatemi.

Nedávno ste účinkovali na
festivale Allegretto. Kritika vaše
vystúpenie charakterizovala ako
introvertné.

Ako duo sme zaali fungova
v 4. roníku pod vedením Miloša
Slobodníka, prelomovým bol
však asi posledný rok štúdia,
kedy sme dosiahli prvé úspechy.
Vtedy sme už boli obaja prijatí na
vysoké školy, kde v súasnosti
študujeme sólovú gitaru, avšak
v komornej hre sme chceli pokraova. Využili sme teda možnos
rozširujúceho štúdia na konzervatóriu, kde fungujeme pod vedením Radky Krajovej doteraz.

Možno naozaj pôsobíme introvertne, avšak hráme tak, ako to
cítime, a nechceme to meni.
Každý posluchá má iné oakávania, o znamená, že vyhovie
všetkým nie je možné.

Tento rok ste vydali prvé CD
s názvom Debut. Aké máte skúsenosti s nahrávaním?

Prečo ste sa rozhodli spolupracovať a ako vyzerá práca
v gitarovom duu?
Boli sme priatelia, rozumeli sme
si, spájali nás spoloné názory na
hudbu a povedali sme si, že by to
mohlo fungova. V rámci komornej hry nás zaujali viaceré skladby, ktoré sme si chceli zahra.
Postupom asu zaali prichádza
prvé ponuky na koncerty, po
ktorých sme sa stretli s povzbudzujúcimi reakciami publika
a to bol ten moment, kedy sa to
celé zaalo ubera iným smerom
a gitarové duo sa stalo našou
prioritou. Práca v takomto komornom zoskupení si vyžaduje
množstvo spoloného cvienia
a trávenia asu, poas ktorého
diskutujeme o spôsobe interpretácie konkrétnych diel a hadáme
spolone kompromisy, pokia sa
naše názory nezhodujú.

Pre gitarové duo existuje
veľké množstvo materiálu. Podľa čoho si vyberáte skladby?
V súasnosti náš repertoár zaha prierez rôznymi štýlovými
obdobiami. Skladby pravidelne
obmieame a dop ame. Program
sa zárove vždy snažíme prispôsobi publiku. Skladby k nám však
astokrát prichádzajú aj náhodne.
Príkladom je Sonata Fantasia srbského skladatea Dušana Bogdanovia, ktorého tvorbu sme poznali
len okrajovo, no po jeho minuloronom koncerte vo Viedni sa pre
nás stal mimoriadne inšpirujúcou

(foto: O. Nyitrayová/D. Polomská)

GUITAR DUO Jókaiová/Hnat

gitara
Štúdiá: Dávid Hnat: 2008 – 2014 Konzervatórium v Bratislave (M. Slobodník),
od 2014 Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (A. Swete)
Darina Jókaiová: 2008 – 2014 Konzervatórium v Bratislave (M. Slobodník,
R. Krajová), od 2014 VŠMU (M. Krajo)
Premiérované skladby: uboš Bernáth – Sonáta pre dve gitary
Ocenenia: Medzinárodná gitarová súaž v komornej hudbe „Ciutat d’Elx“
(E) 2015 – 1. miesto, Celoslovenská súaž v komornej hre na gitaru
„Handlovské gitary“ (SR) 2014 – 1. miesto, Medzinárodná gitarová súaž Omiš
(HR) 2014 – 2. miesto
Albumy: Debut (2015)
Umelecká spolupráca: Komorný súbor Technik

Nahrávanie prebiehalo v Žltom
kostolíku patriacom Bratskej
jednote baptistov. Nápad vznikol
za úelom zachyti náš súasný
spôsob interpretácie, o si vyžadovalo eliminova strihy a zásahy v postprodukcii, ktoré by
mohli ma na výsledok zlý vplyv.
Keže kostolík sa nachádza
veda hlavnej cesty, nahrávanie
muselo prebieha v noci, kedy
nie je premávka takmer žiadna
– okrem trolejbusov v pravidelných hodinových intervaloch.
(Smiech.) Vaka podpore režisérky Radky Krajovej, celé nahrávanie prebiehalo v dobrej nálade.
Napriek tomu sa vízia stihnú
všetko v priebehu jednej noci
nenaplnila. CD je však na svete.

Uvažujete o ďalšom?
Urite áno, no zatia nevieme,
kedy. Je to otázka rokov. Tým, že
prvé CD obsahuje prierez rôznymi
historickými obdobiami, v alšom by sme sa radi sústredili na
hudbu konkrétneho obdobia.

Aké sú vaše najbližšie plány?
osobnosou. Jeho koncert v nás zanechal hlboký dojem, o nás podnietilo
pozrie sa na jeho tvorbu bližšie. Takáto hudba bola vekou výzvou pri hadaní smeru, ktorým sa vydáme pri interpretácii. asto tiež erpáme zo
španielskej klavírnej hudby, ktorú, žia, v našom okolí v originálnom
znení pou len ažko. Na transkripciách pracujeme väšinou sami.

Nachádzajú sa vo vašom repertoári aj diela slovenských skladateľov?
Áno. Pred niekokými rokmi sme uviedli premiéru Sonáty pre dve gitary
uboša Bernátha, ktorú dodnes zaraujeme do svojich programov. Len
nedávno pre nás skomponoval suitu pre dve gitary s názvom Vernos,
ktorú inšpirovala rovnomenná básnická zbierka Milana Rúfusa. V bu-

Plánujeme pokraova v koncertnej innosti na Slovensku aj
v zahranií. V júli sme vystúpili
na medzinárodnom gitarovom
festivale v španielskom meste
Elche a v septembri odohráme
koncertné turné v ínskom
Šanghaji a okolitých mestách.
Po návrate plánujeme rozšíri náš
repertoár o skladby alších súasných autorov.
Pripravila Zuzana SZÉKELYOVÁ
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ROZHOVOR

V 90. rokoch prekvapila osobitým štýlom
komponovania, ktorý charakterizuje najmä
používanie nových hráčskych techník, notácií
a tiež zdokonaľovanie a rozširovanie už
existujúcich. Jej hudba je zmyselná, prekvapivá,
náladová a tiež technicky brilantná a expresívna.
V Nemecku žijúca slovenská skladateľka Viera
Janárčeková.

Rýchlym skokom sme sa ocitli vo fáze
hľadania spôsobu pre dialóg.
Zaiatok je vždy problémom, poznám to
z kompozinej práce. Rozhýba sa správnym
smerom niekedy trvá a nie vždy sa podarí
ten správny vystihnú. Moja tendencia je
zamera sa na skladby, o sebe až tak rada
nehovorím, to by ste mi to museli „aha
z nosa“. Zasypávajte ma otázkami a ja vás
materiálmi.

Započúvala som sa do Koncertu pre klavír a orchester. Hudobný jazyk vskutku zaujímavý. Značne tvárny, najmä čo sa týka
práce so zvukom. Oslovujú predovšetkým
lyrické plochy. Vyvolávajú zvláštny pocit
tajomna, prázdnoty, avšak nie nezmyselnej, ale naplnenej akoby siahnutím po
večnosti. V tej hudbe je čosi mystické,
transcendentálne, čo prekvapujúco korešponduje s mladistvým elánom a nasadením, ktorými je skladba presiaknutá. Veľmi zaujímavý je zároveň váš komentár ku
skladbe. On sám je svojbytným výtvorom,
samostatným literárnym textom, prekračujúcim suchý opis skladateľského zámeru. Mohli by ste povedať niekoľko slov
k štýlovému zaradeniu vašich skladieb?

Zachytiť aspoň zlomok
virtuálnej hudby

dialóg so skladateľkou

Vierou Janárčekovou
(foto: T. Bohm)

Pripravila Tatiana PIRNÍKOVÁ
Náhodné stretnutie sa s informáciou, že
v Nemecku dlhodobo pôsobí skladateka
pochádzajúca z podtatranského mesta Svit,
mi vnuklo myšlienku pokúsi sa o nadviazanie kontaktu. Otvorila by sa tým perspektíva rozhovoru, už tretieho v tematickom
rade prezentovania slovenských skladateliek, žijúcich dlhodobo v zahranií. Chýbal
však dojem z prvého osobného stretnutia,
ktorého bezprostrednos bola pre ma, ako
v prípade Iris Szeghy (Hudobný život 5/2014),
tak i Ogy Kroupovej (Hudobný život 3/2016),
ažiskovou motiváciou k postupnému zbližovaniu a až následnému kladeniu otázok.
Rozhodnutie uprednostni racionálny zámer pred veavravným chvením duše, ktoré
by vygenerovalo pole vzájomných sympatií
i antipatií, mohlo skoni ako naivný
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školácky ah i ako rutina profesionála,
ktorému chýba aro nadchnutia sa. Napadlo mi obráti sa na priateov, skladateov
a interpretov, ktorí prišli opakovane s Vierou Janárekovou do kontaktu. „Vierka?
Strašný profík, drí a navyše bez ego manierov, o niektorí skladatelia radi...“; „... milá
a inteligentná, vemi skromná“; „... správa
sa bezprostredne a priatesky“; „... píše
svojrázne, experimentálne“; „... je to dobrá
skladateka“. Bolo teda rozhodnuté! Ešte
stále s malou dušikou, avšak s už pevným
odhodlaním, ohlásila som sa pani Viere, aj
s odkazom na Tatry, v ktorých genius loci
sama pevne verím. Odpove prišla bezprostredne a bola povzbudzujúca: „Hory a hudba, to sú moje najväšie lásky a kto povie
‚Tatry‘, má kúik k mojej náklonnosti...“

Kam ma zaradi? Do akej skupiny, akého
smeru? Moja kompoziná biogra a to ešte
zamotá – je absolútne netypická, ani nemôžem máva pred nosom nejakým diplomom
i profesorom, ktorý by ma bol nasmeroval,
pomohol mi, i dokonca ma protežoval.
Som dos neobvyklý prípad, divožienka
z tatranských lesov, umením strelená a trafená, bezdomovec, nahý v tní, potom zasa
anarchista, dokonca to mám v mene, iže
omene: J-anarchek… Zaala som písa vlastne od nuly s tým, že k prekroeniu hraníc
do oblasti umenia nepomôže žiadne vízum,
ale len vízia! Tá bola skôr v atmosféricko-výrazovej oblasti než v konkrétnom hudobnom
materiáli i stvárnení, a klasické súhvezdia
k orientácii v priestore boli Leoš Janáek,
Alban Berg alebo György Ligeti, odhliadnuc
od alších autorov – medzi nimi boli aj
slovenskí skladatelia z dôb mojej mladosti,
ktorí mi sprostredkovali prvé stretnutia so
súasnou hudbou. Vemi si vážim priatestvo
s Romanom Bergerom – okrem jeho kompoziného diela obdivujem jeho texty o hudbe
9 | 2016
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i umelecko-etický postoj. Postmoderna je
obrovská nádrž s nespoetnými prítokmi
– niekedy sa podarí de nova vlastnú pozíciu
pomocou selekcie: tak toto nie a toto už vôbec
nie... Až v spätnej väzbe mi došlo, že moja
silná a nita k zvukovej stránke, k materiálne
odaheným štruktúram, smerom k sférickej
transparentnosti (o neznamená, že z asu
na as nemusím do toho tresnú), nemá tak
aleko k francúzskym spektralistom. Ale na
rozdiel od nich – pre ma nie je zvukovofarebná stránka hlavným kritériom, alebo
dokonca cieom skladby, ale len bázou novej,
ešte nekategorizovanej, no mojou zásluhou
sa kryštalizujúcej výrazovej roviny. Nepracujem s technickými aparátmi na analýzu
zvukov, aby som z nich mohla potom odvodi
každý detail skladby, a tak zaisti jej jednoliatos. Žiadny princíp mi nie je vzdialenejší
ako opakovania, redukcia, overené postupy,

už roky robí Georg Baselitz – je to jeho poznávacie znamenie. Moja cesta je menej schodná
a namáhavá, nevýhody si môžete spoíta na
prstoch jednej ruky, ale zato je erstvá a objavná, pre ma jediná možnos autentického
prejavu.

Experimentálnu kompozíciu Solipsismus zu zweit pre violončelo a klavír ste
označili ako „celkom paradoxný titul“ a jej
partitúra patrí vo vašom portfóliu k najgrafickejším. Bola dokonca spracovaná do
podoby koláže-komiksu, ktorý ste pripravili pre katalóg Villa Concordia v Bambergu
pri príležitosti ukončenia štátneho štipendia v rokoch 2010–2011.
Je to asi jediný a jedinený partitúrový komiks
v histórii, milostný príbeh o zblížení sa pána
hluku s paou tónov. Reakciou na inzerát o zoznámenie je telefonát protagonistov a potom

Dobrý postreh, senzibilita, fundamentálne
porozumenie. Sama by som to nemohla lepšie
vyjadri...

Silnými elementmi sú tu pulzácia
a kulminácia, významnou je delikátnosť
zvuku, v istých chvíľach vyžadujúca až
akúsi podprahovú sústredenosť poslucháča. Oba nástroje akoby sa miestami
zbavovali svojej identity, začínajú sa zvukovo podobať na flautu, cimbal, chvíľami
dokonca počuť zvuk fujary.
Ste druhou osobou, ktorá spomína v tejto súvislosti fujaru. Prvý bol Juraj Beneš po vypoutí violonelovej skladby Quadratura, ím ma
dos zaskoil. Inak je tomu v poslednej piesni
cyklu Spievanky, spievanky, mimochodom
nedávno nahranej Evou Šuškovou a Andreou
Mosorjakovou na CD, kde auta úmyselne fujaru napodobuje.

Niektoré zvukové plochy
Solipsismus zu zweit vo mne
vyvolali podvedomý úsmev, sú
akoby „škriatkovské“ a „tricksterovské“. Ozvláštnili a obohatili
kolorit skladby, ktorá kladie
na interpreta zvýšené nároky,
v mnohom prekračujúce bežné
spôsoby hry.
Klavírny part som interpretovala
sama a mohla tak s violonelistom
Martinom Weiffenbachom všetko
pripravi a v priebehu hry ovplyvni. Zaujímavé je, že napriek grackej podobe partitúry sme skladbu vždy zahrali v rovnakom ase
– skôr ako sekundovým údajom to
bolo tým, že sme sa riadili napätím materiálu, logikou priebehu,
a tie sú, zdá sa, neomylné.

Zaujímalo by ma, či sa isté
typy zvuku alebo pulzujúce algoritmy rodili aj postupne, pri
Akčná notácia skladby Solipsismus zu zweit – violončelo a klavír hrajú výlučne na strune C.
nácviku skladby, alebo či ste
ako autorka mali jasnú zvukovú
nedajbože klišé alebo potlaenie subjektívpredstavu ešte pred jej interpretačným
osobné stretnutie, rozpoznanie príbuznosti,
stvárnením a interpretov viedli k jej donych prvkov. Niektorí kritici ma stavali do
styných bodov a šastné spojenie. Vlastne
cieleniu.
radu s Lachenmannovou estetikou, to tiež nie
moje estetické krédo v ironickom balení.
je správne. Nepreferujem hluk a šum na úkor
tónov, nesnažím sa tóny potlai iba kvôli
„konzekventnému“ povrchu skladby.
Moje skladby sa pohybujú v extrémnych
štýlových rovinách, nemám záujem vyrába
konfekciu, a tak pre každé dielo musím zaína znova a znova hada ten patriný, kompozinému zámeru zodpovedajúci spôsob.
Z vlastnej minulosti mám dos negatívnych
skúseností s totalitnými štruktúrami, na to
som precitlivelá; je jasné, že alergia na neslobodu platí aj pre hudobné myslenie. Nesmie
by obmedzené ani kánonom dosiahnutého
vlastného štýlu a hlavne nie požiadavkami
trhu, jeho aktuálnymi tendenciami, zaisujúcimi cestu k úspechu. Nemyslím si, že
sa originálna výpove dá získa zavesením
obrazu dolu hlavou (i hore nohami), ako to

Zriedka mávam pocit, že si chcem
odznova vypočuť skladbu vzápätí po jej
odznení. Pri Solipsismus zu zweit som ho
mala, spôsobilo ho nutkanie poznať aj ďalšie významy, ktoré zostali pri prvom počutí
neodhalené. To, čo špecifikovalo prvú rovinu poznania, bol predovšetkým zážitok
prenikania až na prah pocitových rovín.
Znejúca hudba vtedy vyvoláva stav mysle
ešte vo fáze intelektom nespracovaného,
slovom či pojmom nepomenovaného podnetu. V skladbe je zaujímavo nastavený
vzťah oboch nástrojov. Mám pocit, že nejde o klasický dialóg, súperenie či splynutie, ale o paralelné plynutie dvoch kanálov
v rámci jedného celku, na čo upozorňujete
už názvom „vo dvojici“ a nie „pre dvoch“.

Ale kdežeby, pri nácviku skladby sa podstatné
zmeny nedejú – aj ke sú fantázia interpreta
i jeho odvaha nevyhnutné, už pri kompozícii mám jasno, ako to má by – beriem totiž
do rúk i už basový klarinet, trombón alebo
akordeón, o sláikových nástrojoch ani nehovoriac, husle a violonelo sú mojimi stálymi
spoloníkmi. A nástroje, ktoré nemám, si
vypožiiam, aby som sa ich mohla dotýka,
objavova ich skryté možnosti, inšpirova
a nasýti sa zvukom.

Na poslednom ročníku festivalu Melos-Étos vzbudila záujem vaša skladba
A Midsummer Night‘s Dream. Jedným zo
špecifických zvukových efektov, s ktorými
v tomto triu pre flautu, violončelo a klavír
pracujete, je vhodenie sklenenej gule na
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struny klavíra. Pozornosť celkovo púta neobvyklý spôsob hry na jeho strunách. Príznačná zvuková podoba využitých nástrojov
sa v skladbe vytráca aj vďaka ďalším nekonvenčným postupom.
Mala som ideálnu predstavu, aby som tieto
nástroje z troch rôznych skupín pri všetkej
rozmanitosti priblížila k sebe natoko, ako
sa len dá. Áno, mali sa podeli o svoju identitu s partnermi, dokonca sa zdanlivo na ne
premeni. Toto napätie medzi splývaním
(identita zvukov) a odlišovaním sa (individuálne farebné spektrum) sa stalo tvárnou
silou celej kompozície (podobne ako hra so
zámenami postáv u Shakespeara). Nová

bez možnosti jej zásadného posunu v rámci procesu interpretačného stvárňovania.
Pre interpretov je napínavou úlohou získa
zo zápisu zodpovedajúcu zvukovú predstavu
a vedie ju technicky zvládnu. Je to zárove
príležitos preniknú do skrytých mystérií nástroja a vzdialených výrazových sfér. S hrámi,
ktorí diela premiérujú, pracujem osobne, ich
nahrávky sú autorizované a ostávajú dôležitou
pomocou alších naštudovaní. Je šastnou
okolnosou, ak mám s interpretmi možnos
dlhodobej spolupráce – v mojom prípade
s Ivanom Buffom a Quasars Ensemble, ktorí mi
premiérovali viacero skladieb; stali sa expertmi
mojich špeciálnych kompoziných techník.

(foto: T. Bohm)

zvukovos si vyžadovala svoju vlastnú formu
zápisu, tradinú notáciu som doplnila vlastným gra ckým znázornením zvuku alebo
akcie hráa a tiež slovným komentárom.
Zah bila som sa do tohto nového materiálu,
preverovala som jeho elastickos, viacvýznamovos, chu mutova a iné vlastnosti. Bol
to krehký a prchavý materiál, dal sa prias
a sám priadol. Znova som musela myslie
na Shakespeara. Na vzdušný, ahký, brilantný jazyk plný kvitnúcich labyrintov – na jazyk Sna noci svätojánskej, na postavy, ktoré
sa vynárajú z tmy alebo hmly, a len o sa
zjavia, hne sa znova premenia alebo rozplynú. Shakespearovská noc oplývajúca bájnymi bytosami, šumením lesa, úbostným
opojením, vravou, zvieracími hlasmi – to
nie je len kulisa, to všetko je autor sám, jeho
duševné tkanivo. Hlavou mi preblesklo: „Povaha poúvania, akustických v n, procesov,
na ele s mutáciou – to nie sú len technické
záležitosti, to som ja.“ Toto poznanie mi dalo
slobodu vtáka, nemusela som sa obáva napodobovania i ilustrovania.

Sústredenosť na fenomén zvuku,
inklinácia k pozorovaniu prirodzeného
správania sa matérie, otvorenosť voči univerzálnosti javov teda stoja v ohnisku vášho skladateľského záujmu. Komponujete
zrejme s jasnou predstavou o výsledku,
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Pozoruhodné sú aj vaše kompozičné
odkazy k mimoeurópskym kultúram, či ide
o budhistické symboly a v ich reči stelesňujúci súcit, alebo čínske piesne, japonské
haiku, odkazy k estetike wabi-sabi...
o je mi na ínskej i japonskej kultúre a umení blízke? Je to tendencia k splynutiu s prírodou, pohrúženie sa až na dno (alebo zenit)
javov. Skromnos, ktorá plynie z porovnania
proporcií univerza a individuálnej existencie.
(„Dlho sme sa na seba pozerali, a žiadnemu
z nás to nebolo primnoho – ani horskému štítu,
ani mne...“ – Li-Tai-Bo) V hudbe sa to javí ako
celistvý prístup k akustickým javom – žiadne
potláanie pazvukov pri tvorení tónu, šumu
dychu alebo škrípania kobylky pri jej presune
– naopak, tieto sprievodné úkazy zosilujú dramatický moment. i už je to Zen, alebo divadlo
nó, ide o expresivitu, uchopenie obsahu, o
niekedy hranií až s naturalizmom. Obdivujem
plynulý, organický priebeh skladieb, ich formálnu uvonenos, a obzvláštnu citlivos k zvukovej podobe stvárnenia. A to už sme pri wabi-sabi – toto videnie mi je takmer vrodené
– vidie krásu v nepatrných, skrytých veciach,
v ich jednoduchosti, dokonca nedokonalosti.
Poúvam tóny v ich kompletnosti, ne ltrované
spektrá, okrúhle vlny s rozštiepenými okrajmi,
snažím sa zachyti aj skryté frekvencie, zosilni
ich, zdôrazni, aby sa aj hluk poprechádzal vo
svetle rampy a nielen skrýval v zákulisí.

Dobrým komikom sa herec stáva, pokiaľ sa nebojí byť trápny, smiešny, škaredý. V tomto jeho postoji je zreteľnou odvaha nebáť sa neistoty a dávka otvorenosti
voči náhode, ktoré môžu znamenať novú
príležitosť. V akom vnútornom nastavení
prebieha vaše nalaďovanie sa na samotný
akt tvorby, ono „rozhýbavanie sa správnym smerom“?
Na zaiatku býva, ako vždy, ni. Nie je to absolútne ni, ale ni, ktoré striehne a vyžaduje
si bezpodmienenú pozornos. Takže je to
aktívne ni, ktoré sa chce sta nieím, nie je
to len také hocio, božechrá, ale je to hudba,
nadovšetko celkom konkrétna hudba. ahšie,
ako vyláka tieto ne-objekty zo skrýše, by
bolo naúva vtáiemu pierku vo vetre. V pozadí však predsa len nieo znie, akustický
pás, pozostávajúci z rozmanitého kmitania,
v n, elektrických výbojov, podivných mixtúr.
Nastavujem svoje antény na príjem: „Táto
hudba prúdi zo samej seba, dal ju do pohybu
prvotný impulz, vznáša sa, pulzuje, je na nej
nieo kozmické.“ Znamená to by v správnom
okamihu na správnom mieste, aby som
striehla na tie pravé úkazy a potom ich chytila za paesy. Zachyti aspo zlomok tejto
virtuálnej hudby, aby sa pri materializácii
do zápisu nevytratila! Uprostred kompozície
ticho; okolo tejto ohnivej gule, ktorá všetko
pohlcuje, krúžia iastkové planéty zvukov,
radiálne naberajúce na hustote a rýchlosti.
Pohyb, napätie, vyžarovanie. Potom nastáva
vlastná kompoziná práca.
V dialógu boli použité úryvky z prednášky
Viery Janárekovej o skladbe A Midsummer
Night's Dream (preklad: Ján Jambor), ktorú
prezentovala v rámci Medzinárodnej súaže
v Soule a získala za u ocenenie.

Viera JANÁREKOVÁ (1941) študovala hru
na klavíri, embale, dirigovanie a skladbu na
Konzervatóriu v Bratislave a neskôr na AMU
v Prahe (I. Št pánová-Kurzová, Z. R žiková).
Bola tiež posluchákou letných kurzov v Luzerne
u R. Firkušného. V 70. rokoch emigrovala do
Nemecka. Zúastovala sa na Medzinárodných
kurzoch súasnej hudby v Darmstadte
u G. Kurtága (1986, 1990, 1992, 1998).
Jej skladby zazneli na mnohých medzinárodných fórach (Aspekte, Vom Schweigen befreit,
Unerhörte Musik, Ost-West-Podium, misomusik
a i.). V roku 2000 bola na pozvanie G. Kremera
rezidennou skladatekou Kammermusikfest
Lockenhaus a premiérovala tam štvoricu
kompozícií. Jej diela zazneli na Slovensku predovšetkým v podaní súboru Quasars Ensemble
na festivaloch Melos-Étos a Nová slovenská
hudba. Získala viaceré ocenenia na súažiach
(Fanny Medelssohn Composition Competition,
International Competition of Female Composers
Mannheim, Chamber Music Competition
Bratislava, Wuppertaler Musikwettbewerb,
Seoul International Competition a i.).
www.janarcekova.de
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Anglický maestro, ktorý premárnil svoje šance
tešil uznaniu takých hudobných autorít, akými boli bratislavský rodák
Johann Nepomuk Hummel i John Field. Do roku 1833, teda do veku sedemnás rokov, Bennett skomponoval klavírny koncert, svoj prvý opus,
alej symfóniu a predohru k Shakespearovej hre Búrka. V tom istom
roku ho Mendelssohn, potom, o si poas návštevy Londýna vypoul
jeho klavírnu hru, pozval do Nemecka. Na Bennetovu otázku, i sa smie
u neho ui, odpovedal: „Nie, nie, vy musíte prís ako môj priate!“

Angličan v Nemecku

William Sterndale Bennett – rytina podľa portrétu
Johna Everetta Millaisa, 1873 (foto: archív)

Rok 2016 je aj dvojstým výročím narodenia britského skladateľa, ktorého obdivovali Mendelssohn aj Schumann. Napriek
tomu je dnes William Sterndale Bennett (1816–1875) doma
prakticky zabudnutý a v zahraničí úplne neznámy. Jeho osud
je príbehom hudobníka, ktorý premárnil jedinečnú príležitosť,
a tak sa musel stať otrokom povinností. Až dnes má jeho hudba
opäť šancu očariť publikum svojou svojráznou originalitou.

David CONWAY
William Sterndale Bennett, ktorý pochádzal z hudobníckej rodiny
zo Shef eldu v severoanglickom grófstve Yorkshire, dostal už ako
desaroný plné štipendium od Kráovskej hudobnej akadémie v Londýne. (Túto inštitúciu, mimochodom, založil v roku 1821 amatérsky
skladate Lord Westmorland a prvých pä rokov ju viedol har sta,
šmelinár a sobášny podvodník francúzsko-eského pôvodu Nicolas
Bochsa). Spolužiaci na neho spomínali ako na vášnivého športovca
a skvelého amatérskeho kúzelníka. Bol však predovšetkým vynikajúcim klaviristom a tiež inorodým skladateom, ktorý sa vo svojej dobe

Anglicko bolo v tej dobe nieo ako mtve rameno hudby. Bohatá krajina síce štedro platila návštevy hudobníkov z kontinentu (predovšetkým operných hviezd), no s výnimkou cirkvi nevynakladala takmer
žiadne prostriedky na rozvoj domácej tvorby. Kráovská hudobná akadémia mala síce za úlohu tento stav zvráti, jej neschopný manažment
a nedostatok nancií však predstavovali len slabú záruku úspechu.
Šanca pracova s Mendelssohnom bola preto pre mladý hudobný zázrak, akým Bennett rozhodne bol, doslova darom z nebies. S cestou na
návštevu Dolnorýnskeho hudobného festivalu v Düsseldorfe musel
chvíu poka, kým mu na u výrobca klavírov John Broadwood neposkytol peniaze. Pobyt v Nemecku anglického hudobníka inšpiroval
natoko, že napísal alšiu skladbu – predohru The Naiads (Najády).
Po jeho návšteve sa Mendelssohn v korešpondencii vyjadril nasledovne: „Myslím, že mám do inenia s najsubnejším mladým hudobníkom,
akého poznám. A som presvedený, že ak sa nestane znamenitým umelcom, nebude to vôou Božou, ale jeho vlastnou.“ Poas nasledujúcich
troch návštev v rokoch 1836 až 1842 (október 1836 – jún 1837, október
1838 – marec 1839, január – marec 1842) Bennett trávil as v Lipsku
so svojím uiteom a jeho priatemi, vrátane Schumanna, o ktorom
sa v liste domov zmienil ako o „pánovi redaktorovi“, o sa pokladá za
pripomenutie skutonosti, že bol v tom ase stále známy viac svojimi
textami než hudbou. Bennett tiež píše, ako sa Schumann domnieval,
že stretne „tuného muža s vekými iernymi bokombradami“, o
bol zrejme vtedajší obraz Angliana v Nemecku. Stali sa z nich však
blízki priatelia, ktorí si užívali spoloné prechádzky, fajenie a najmä vychutnávanie ušachtilých destilátov. Tomuto priatestvu vaíme aj za kánon na nemecký text – dielo, ktoré však rozhodne nepatrí
k Bennettovým najlepším. Bennett trávil vea asu aj so samotným
Mendelssohnom a s Walterom von Goethem, synom slávneho otca. Za
prítomnosti Schumanna a Goetheho, v posledných doch prvej návštevy, poas veerí a prípitkov, dokonoval partitúru Najád a udivoval
obyvateov Lipska organizovaním zápasov v jeho obúbenom krikete.
Zdá sa, že to boli prvé kriketové zápasy v Nemecku.

Na ceste k úspechu
Schumann zbožoval Bennettove klavírne diela a v Neue Zeitschrift für
Musik ich chválil. Zvláš sa mu páili Hudobné skice op. 10, ktoré nazval
„Bennettovými tromi najkrajšimi obrazmi“. lánok koní takto: „Nejaký
as (Bennett) nakúkal cez moje plece, až sa po druhýkrát spýtal: ‚ o to píšete?‘ ‚Drahý priateu, staí ak napíšem: Keby ste tak vedeli…“ Hoci Bennett nebol bezvýhradne presvedený o kvalitách Schumannovej hudby,
o om svedí list priateovi, v ktorom ju opisuje ako „príliš excentrickú“,
obaja si venovali v roku 1837 väšie klavírne dielo. Išlo o Schumannove Symfonické štúdie a Bennettovu Fantáziu op. 16, ktorá pripomína
trojasovú sonátu a vidno v nej vplyv prostredia, v ktorom sa Bennett
v Nemecku pohyboval. Jeho skoršia Klavírna sonáta f mol op. 13 v sebe
totiž spája formálne prvky ranej viedenskej sonáty a náhlych, takmer
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dal, obas pôsobila až príliš zdržanlivo. Len zriedka, ak vôbec niekedy,
popustil opraty rozmaru. Všetko má správne proporcie, všetko je jasne
zadenované a držané v medziach, ktoré by mu svedomitos nikdy nedovolila prekroi.“ Zdalo sa, že svet nemeckého romantizmu vypustil na
slobodu Bennettovho génia. Teda aspo na chvíu. V Lipsku zažil Bennett absolútny úspech. Spolu s Gewandhaus Orchester uviedol niekoko
zo svojich orchestrálnych a koncertantných diel. Publikum, ktoré bolo
spoiatku skeptické, sa oskoro „obrátilo na jeho stranu“ pod vplyvom
jeho klavírnej techniky, ale i hudby samotnej. V roku 1843 Mendelssohn
píše Bennettovi: „Moji krajania sa presvedili, že hudba je skutone taká
istá v Anglicku, Nemecku i kdekovek inde. Vašimi úspechmi ste zniili predsudky, ktoré sa nepodarilo zbúra doposia nikomu, len jednému
– pravému Géniovi.“

Nikto nie je doma prorokom

William Sterndale Bennett portrét
Jamesa Warrena Childea, c. 1832 (foto: archív)

by sa dalo poveda naivných zmien tóniny a rytmu, o vo
výsledku pripomína iného zabudnutého anglického majstra menom George Pinto (1785–1806). (Po jeho skorej smrti
skonštatoval huslista a organizátor koncertov Johann Peter Salomon, že „Anglicko bolo práve olúpené o es vyprodukova druhého Mozarta“.) Ide teda o klavírnu hudbu, ktorú
Bennett poul v Londýne od Fielda, Cramera a Clementiho.
Zasnený zvuk Fantázie zasa dokazuje, že Bennett v sebe objavil nový hlas, ktorý neskôr urite ovplyvnil Schumanna
a jeho Novelettes a Arabesku z roku 1838. o konkrétne Schumann obdivoval na Bennettovej hudbe? Súviselo to s kvalitami jeho klavírnej hry, ktorú oceovali aj rôzni iní hudobníci ako už zmienený John Field, Clara Schumannová i
Ferdinand Hiller. V podstate by sa dalo poveda, že Bennett
bol „klavírnym skladateom“. Anglický skladate Geoffrey
Bush (1920–1998) ho neváhal oznai za „autora Chopinovho
rangu, i ke nie nevyhnutne jeho vekosti“ a Charles Villiers
Stanford (1852–1924) napísal: „Bennettova hra na klavíri (…)
bola nespochybnitene nevšedná, mala v sebe ohe a energiu, ktoré sa však neprejavili na jemnom povrchu skladieb
(…) Po celý život si udržal svoje britské charakteristiky (…)
Angliania sú akosi hrdí na to, že skrývajú svoje pocity, o vidíme aj na
ich udových piesach. Anglian je taký vzdialený od keltského oha
a agónie, ako Temža od Spey (rieka v Škótsku, pozn. prekl.). Bennett
bol typickým príkladom tejto britskej vlastnosti. Bol poetom, no viac
Wordsworthom ako Byronom i Shelleym.“ Túto zdržanlivos si všimol
iný súasník: „Jeho zmysel pre formu bol taký silný a jeho zušachtenej
prirodzenosti sa tak bridilo vytvára len efektnos, že hudba, ktorú skla-
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Bohužia, ke sa Bennett vrátil do Anglicka, jeho úspechy mu staili len
na získanie žiakov. Domáci promotéri by totiž nikdy nezaplatili domácemu interpretovi toko, o kontinentálnemu. Zdalo sa, že zatia o sa
Nemci nechali presvedi, že Briti môžu by skvelými hudobníkmi, Bennettovi krajania tomu neboli naklonení. Od roku 1838 prijal teda uiteské
miesto na Kráovskej hudobnej akadémii, kde sa trápil nad provinnosou anglickej hudobnej scény. Potvrdzovala to jeho každá alšia návšteva
Lipska. O dva roky neskôr píše nemeckému vydavateovi: „Neviete si
predstavi, aké strašné miesto pre hudbu je Anglicko. V Londýne sa o týchto veciach nemám s kým pozhovára. Všetci sú zbláznení do Thalberga
a Straussa a ja som nepoul od júna ani jednu symfóniu i ouvertúru.
Úprimne dúfam, že Princ Albert (…) vykoná nieo pre nápravu nášho vkusu.“ Jeho oakávania od princa neboli celkom bez šance, rodený Nemec,
ktorý si vzal za manželku kráovnú Viktóriu krátko predtým v tom istom
roku, bol sám bol amatérskym skladateom. V roku 1842 sa Bennett stal
riaditeom Londýnskej lharmonickej spolonosti, o mu zabezpeilo uritý vplyv na tamojší koncertný život, ktorý sa prejavil aj v pozvaní Mendelssohna dirigova v sezónach 1842 a 1844. Zorganizoval tiež sériu koncertov komornej hudby v slávnych
London Hanover Square Rooms,
v rámci ktorej zazneli prvýkrát
mnohé Beethovenove i Spohrove
diela. Okolnosti však postupne prinútili subného génia, a to najmä
po svadbe v roku 1844, zarába si
na živobytie najmä vyuovaním.
Bush píše, že „od roku 1844 (…) bol
uiteom na vonej nohe, dirigentom a organizátorom, len vemi
zriedka klaviristom a ešte zriedkavejšie skladateom“. To sa mu stalo
napokon aj osudným, pretože tak
nemohol drža krok s dobou a dianím v Európe. Ako poznamenala aj
Klára Schumannová, „jeho jediná
príležitos študova novú hudbu
bola v koi, na ceste z jednej hodiny
na druhú“.

Rivali a rezignácia
Bennett si navyše vyrobil profesionálneho protivníka s vekým
rešpektom. Bol ním dirigent huMichael Costa Vanity Fair
6. 7. 1872 (foto: archív)
dobnej spolonosti The London
Opera Michael Costa (1808–1844), ktorého hudobné schopnosti boli diskutabilné. Ke poslal Rossinimu partitúru svojho nového oratória Eli,
taliansky majster sa vyjadril: „Dobrák Costa mi poslal partitúru oratória
a stiltonský plesový syr. Ten syr bol vemi dobrý.“ Lenže ako majster
talianskej opery v Londýne a tiež dirigent Filharmonickej spolonosti
(1846–1854) disponoval nesmiernym vplyvom a mocou. Bennett i Costa
mali každý vlastnú víziu hudby, na ktorú sa ten druhý pozeral zvrchu.
9 | 2016
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Ich spor vrcholil v roku 1847, ke sa Bennett nejapne vyjadril o Costovom
Návrat ku komponovaniu
dirigovaní. Urazený sa rozhodol nastúpi na cestu celoživotnej pomsty:
odmietal dirigova jeho diela a organizoval koncerty v rovnakom ase
Od konca 50. rokov 19. storoia sa Bennett opä vrátil ku komponovaniu.
ako Bennettova Filharmonická spolonos, len aby ho nahneval. BenNo svoj arovný dar medziasom stratil. Komponovaním ód na verejné
nett zdrvený, okrem iného aj Mendelssohnovou smrou, napokon rezigudalosti ako Medzinárodná výstava v Londýne v roku 1862 alebo otvorenoval a ostal v uiteskej profesii.
nie Mestskej radnice v Leedse i zdržanlivých oratórií ako The May QuBol to však fatálny krok. Hoci bol na najlepšej ceste vybudova si poeen (1858) alebo The Woman of Samaria (1867) produkoval Bennett poda
zíciu rešpektovaného uitea a do konca storoia položi základy ožislov súasníka „prežitky starých metód a nie výdobytky, lež parafrázy
venia anglickej hudby, jeho tvorivý génius za to draho zaplatil. V jeho
tradície“. Akokovek, tieto diela boli v dokonalom súlade s viktoriánživote sa však aj napriek tomu stále objavovali stopy Mendelssohnovho
skym sentimentom a Bennettovi pravidelne prinášali uznania v podobe
vplyvu. V roku 1849 založil v Londýnsku bachovskú spolonos a v naocenení a estných titulov. Obdržal Beethovenovu medailu Filharmosledujúcich rokoch uviedol mnoho Bachovych vekých diel, vrátane
nickej spolonosti a v roku 1871 aj rytiersky titul, ím sa z neho stal Sir
Matúšových pašií v roku 1854, ktorých vydanie sám editoval poda vzoSterndale Bennett. (Costa sa stal Sirom už v šesdesiatom deviatom;
ru Mendelssohnovho predvedenia z roku 1829. V tomto ase už takmer
opä porazil svojho rivala.) Až v posledných rokoch nahrávky a uvedenia
úplne rezignoval na všetky ostatné kariérne alternatívy. Poslednýkrát
Bennettovych skorších diel odhalili jeho kreatívnu individualitu, najmä
sa v Londýne predstavil ako klavirista v roku 1853 vo svojom vlastnom
o sa týka klavírnych koncertov. Hoci musel obetova nieo zo svojej
Klavírnom koncerte . 4. V tom istom roku zahodil alšiu výnimonú
geniality, aby sa stal pedagógom, aj na tomto poli boli jeho úspechy výšancu a odmietol dirigentskú pozíciu v Gewandhaus Orchester. Nanimoné. Dedistvo, ktoré zanechal ako hudobník i ako „hudobný promiesto toho, aby sa chopil príležitosti, úzkostlivo sa bál o osud rodiny
fesionál“, sú hodné oslavy jeho dvojstoronice. Pokia nám je známe,
a svoje uiteské záväzky a ponuku neprijal. Vedeniu orchestra napíBennettove diela neboli na Slovensku ešte nikdy uvedené. Na festivale
sal: „Vždy som k Lipsku vzhliadal ako k môjmu druhému domovu, ve
Levoské babie leto (9. až 13. septembra) si bude možné vypou jeho
ako inak by to mohlo by, ke som tam objavil takých milých priateov
zbory, klavírnu hudbu, piesne (v podaní dánskeho barytonistu Jakoba
a predovšetkým som požíval ochranu žiarivého muža, s ktorého povolaVada) a violonelovú sonátu (Jozef Lupták).
ním z tohto sveta všetci rovnako ostro nesúhlasíme.“
Autor žije v Londýne a v Levoči,
je umeleckým riaditeľom festivalu Levočské babie leto.
Bennetta povolali spä do Filharmonickej spolonosti v roku 1856,
Preklad Ján TKÁČ
kedy bola po skonení katastro ckej dirigentskej sezóny Richarda
Wagnera potrebná pevná riaditeská ruka. Na prvom z koncertov bola sólistkou Clara Schumannová, manželka jeho starého priatea, ktorá uviedla
Beethovenov Cisársky koncert. Na nasledujúcich
IX. roþník hudobného festivalu
podujatiach premiéroval v Anglicku Schumannovu
Druhú symfóniu a oratórium Raj a Peri. Na dirigentskom mieste sa udržal desa rokov aj napriek
tomu, že Costa skúšal v opere v rovnakých asoch,
ako Bennett s Filharmóniou. V roku, ke zaal znoPiatok 09. 09. - 1900 h Mestské Divadlo, Levoþa: KVARTETO KODÁLY (Maćarsko) / Avishai
va dirigova, bol prijatý aj na profesorské miesto
CHAIMEDES (viola, Izrael)
na Univerzite v Cambridgei. Vyuovanie bolo v tom
Sobota 10. 09. - 1500 h Kostol minoritov, Levoþa: CHORUS MINOR (Slovensko) – voĐný vstup
ase kompletne dezorganizované: titul sa dal získa
- 1900 h Mestské Divadlo, Levoþa: KVARTETO KODÁLY (Maćarsko) / Avishai
aj bez toho, aby tam lovek osobne chodil. Bennett
pripravil zásadnú reformu, vrátane skúšok, ktoCHAIMEDES (viola, Izrael)
ré sa konali prvýkrát, a prípravných štúdií. O dva
NedeĐa 11. 09. - 1500 h Galéria mesta Levoþa (Mariássyho dom): Avishai CHAIMEDES (viola, Izrael)
roky neskôr vyprovokoval Costa alší spor, tento/ Jozef LUPTÁK (violonþelo, Slovensko)
krát na pôde Kráovskej hudobnej akadémie, a út- 1900 h Kongresová sála, Levoþa: Jonathan POWELL (klavír, VeĐká Británia / PoĐsko)
locitný Bennett so znechutením odišiel. No v roku
Pondelok 12. 09. - 1500 h Kongresová sála, Levoþa: Mark VINER (klavír, VeĐká Británia) - voĐný vstup
1866, ke akadémia potrebovala nového riaditea,
- 1900 h Kongresová sála, Levoþa: Jakob VAD (barytón) / Elisabeth NIELSEN (klavír)
bol jediným kandidátom (teda okrem Costu, ktorý
(Dánsko)
však chcel privysoký plat). Ke nastúpil, inštitúcia
Utorok 13. 09. - 1900 h Kongresová sála, Levoþa: Jonathan POWELL (klavír, VeĐká Británia / PoĐsko)
bola v katastro ckom stave. Finanná kríza hrozi/ Igor KARŠKO (husle, Slovensko) / Jozef LUPTÁK (violonþelo, Slovensko)
la zatvorením školy a študenti zaali odchádza. Za
pomoci ostatných pedagógov sa Bennettovi podarilo
zosadi vedenie a sám sa stal riaditeom. Úspešne
vyloboval vládny grant na podporu udržania školy.
Poet žiakov, ktorý za starej garnitúry tragicky poklesol, zaal opä stabilne rás. Koncom roku 1868
mala škola 66 študentov. V roku 1870 ich už bolo 121
a o dva roky neskôr 176. Bennettovo kurikulum sa
sústreovalo na „konzervatívne“ spektrum hudby
Mendelssohna, Beethovena i Mozarta. Veril tiež, že
Rossini bol nadradený Verdimu a o Wagnerovi tvrdil, že bol „hrdinom takzvanej hudby budúcnosti“.
Raz poznamenal: „Nemám v úmysle ho neuznáva.
To, že vôbec nerozumiem jemu a jeho hudobným názorom, je skôr moja chyba, než jeho.“ Svojou prácou
na Cambridgei a na Kráovskej hudobnej akadémii,
v podstate bez cudzej pomoci, znovu vybudoval
a pozdvihol štandard hudobnej edukácie v Anglicku. A to bol sám osebe revoluný úspech.

09. - 13. september 2016
w w w. l b l f e s t i v a l . e u
w w w. f a c e b o o k . c o m / l e v o c a f e s t i v a l
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Ivan Šiller & Fero Király
„Glass ukázal, že naša cesta bola správna.“

(foto: Cluster ensemble)

Pred rokom nahrali s Cluster ensemble trojalbum s piatimi skladbami z ranej tvorby Philipa Glassa. Jedna z nich, Music with Changing Parts, zaznela
v Košiciach v prítomnosti autora, ktorý bol nadšený a prisľúbil spoluprácu
na vydaní projektu. Stalo sa: album Cluster ensemble Plays Philip Glass
vyšiel pod hlavičkou košickej Hevhetie v koprodukcii s Glassovým vydavateľstvom Orange Mountain Music, dostal sa do celosvetovej distribúcie
a zaznamenal pozitívnu, v slovenskom kontexte bezprecedentnú odozvu
v zahraničných médiách. O pozadí projektu, jeho príprave a o predvádzaní
Glassovej hudby sme sa rozprávali s hlavnými aktérmi nahrávok a zároveň
umeleckými vedúcimi Cluster ensemble Ivanom Šillerom a Ferom Királyom.
Pripravili Andrej ŠUBA a Robert KOLÁŘ
Začnime od konca. Trojalbum je na
svete, recenzent v britskom denníku The
Guardian mu udelil štyri hviezdičky z piatich, na americkom portáli Pitchfork bola
publikovaná rozsiahla recenzia, taktiež
s veľmi vysokým hodnotením, a podobne
priaznivo ho prijali aj české a slovenské
periodiká. Rátali ste s takýmto ohlasom?
Ivan Šiller: Samozrejme, že nie. Spolupráca
Hevhetie s Orange Mountain Music spoívala v tom, že Hevhetia zabezpeila produkciu
a OMM celosvetovú distribúciu albumu, rozošle ho do renomovaných médií a pokúsi
sa získa recenzie. Náš podiel práce teda už
skonil a boli sme príjemne prekvapení, ke
sme ítali recenziu v Guardiane a o pár dní
neskôr na Pitchforku. Texty písali autori, ktorí
sa touto hudbou zaoberajú a vyznajú sa v nej.
Našu nahrávku porovnávali s inými interpretáciami a dali jej vysoké hodnotenie, o
nás teší o to viac. Sme radi, že máme odozvy
z nezávislého zdroja, od udí, ktorých sme
neoslovovali a nepoznajú nás. Akoby sa tým
doplnil chýbajúci tretí lánok, ktorým je po

26

interpretoch a publiku písané slovo o hudbe,
o je pre nás vemi dôležité a boli by sme radi,
keby sa nieo podobné dialo astejšie.

Ako k tejto spolupráci vlastne došlo?
IŠ: Bol to v podstate „romantický“ príbeh. Philip Glass prišiel do Košíc niekoko hodín pred
zaiatkom koncertu, na ktorom sme hrali
Music with Changing Parts, no do poslednej
chvíle sme nevedeli, i bude prítomný aj na
koncerte. Hodinu pred koncertom mi Lucia
Potokárová [dramaturgika Kasární/Kulturparku, pozn. red.] volala, že na koncert, žia,
nepríde, pretože sa cíti vemi unavený, no asi
desa minút pred zaiatkom mi oznámila, že
sa jej ho podarilo presvedi. Vekú zásluhu na
tom má však aj jeho klavirista Anton Batagov,
ktorý mu odporúal, aby sa zastavil aspo na
chvíu. Napokon ostal na celom predstavení.
Po koncerte sme sa chvíu rozprávali a dohovoril si s nami stretnutie na nasledujúci de.
Prebehol príjemný rozhovor, z ktorého vyplynulo, že sa mu predvedenie vemi páilo a že
by mohla vzniknú takáto spolupráca.

Fero Király: Do istej miery sme oakávali, že
po vyjdení CD na Glassovom vlastnom labeli
sa nieo stane, no nevedeli sme, o presne.
Mohol by prijatý vlažne, ale tiež pozitívne.
Stala sa druhá možnos a potvrdilo sa nám
tak to, v o sme verili: že spolu s Ivanom robíme hudbu dobre a naša interpretaná cesta
bola správna. Ide o výsledok niekokoroného
procesu hadania, skúšania, na poiatku
ktorého boli duá Two Pages, Music in Similar
Motion, Music in Contrary Motion a Music in
Fifths. Vaka nim sme prišli na vea vecí týkajúcich sa napríklad hudobného plynutia, udávania nástupov a podobne. Glass síce v notách
uviedol interpretané poznámky, no v praxi
sme zistili, že niektoré veci sa dajú robi aj
lepšie, o sme mu aj povedali a on súhlasil.

Mohol by si uviesť konkrétny príklad?
FK: Ide tu o otvorené partitúry s ubovoným
opakovaním patternov. Tie majú rôzne d žky – sú patterny trvajúce tri doby, no aj také,
ktoré zaberajú celú stranu. Taký je napríklad
posledný pattern z Music in Contrary Motion.
Glassova rada bola ukáza nástup (napríklad
kývnutím hlavy) a dvakrát zopakova pattern
pred prechodom na alší alebo ukonením
skladby. No v asovom ambite dlhého patternu sa ahko môže sta, že zabudneš, i ho
hráš prvý-, alebo druhýkrát. To interpretaný
proces komplikuje. Preto sme veci zjednodušili a dávali nástup pred jedným opakovaním
a na zopár miestach. Naopak, pri krátkych,
úderných patternoch sme nechali štyri opakovania, aby posun neprišiel príliš náhle
a nenarušilo sa tým plynutie skladby. Okrem
toho sme sa vea nahrávali a poúvali; máme
niekoko desiatok záznamov zo skúšok aj
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koncertov. Dávali sme pozor najmä na to, aby
v hudbe bolo cíti plynutie, a tiež na stavbu
formy, ktorú v Glassových dielach do vekej
miery spoluvytvárajú interpreti.

Najrozsiahlejším dielom kompletu je
Music with Changing Parts, ktorá sa dlho
nehrávala a existuje z nej len neveľmi kvalitná nahrávka Glassovho súboru. Prečo
ste sa rozhodli práve pre túto skladbu?
IŠ: Existuje ešte dobrá nahrávka súboru Icebreaker, no aj tá vyšla až v roku 2007. Glassova nahrávka z roku 1971 bola vôbec prvou
LP v katalógu jeho nahrávacej spolonosti
a predával ju na turné svojho súboru. K skladbe sme sa dostali postupným vývojom: zaali
sme s Two Pages, Similar Motion, Contrary
Motion a Music with Changing Parts napokon
vyúsuje do monumentálnej Music in Twelve
Parts a opery Einstein on the Beach, ktorými
sa uzatvára prvá a – pre nás zrejme najzaujímavejšia – etapa Glassovej hudby. Osobne
mám asi najradšej skladbu Two Pages, ktorá
v kontexte hudby konca 60. rokov, kedy do
prostredia postserializmu a elektronickej
hudby vstúpil s obyajným jednohlasom,
vyznieva ako radikálne gesto. Od jednohlasu
prešiel jeho vývoj až k osemhlasu s pridanými nástrojmi hrajúcimi vydržiavané tóny
v Music with Changing Parts a podobným
vývojom sme prešli i my s Ferom. Spoiatku
sme videli ažkosti najmä s organizáciou, ako
da dokopy udí, no pokúsili sme sa o to a bola
to výborná skúsenos. V budúcnosti, ak sa to
podarí, by sme ešte radi zahrali a nahrali aj
Music in Twelve Parts, o však v súasnosti
nie je reálne, keže práva na predvádzanie
aktuálne vlastní len Philip Glass. S tým súvisí
aj zriedkavá hrávanos Music with Changing
Parts. Glass predal práva na jej predvádzanie
vydavateovi a my sme si ich museli kúpi,
vrátane poplatkov za požianie nôt.
FK: Noty tejto skladby si nemožno kúpi, ale
len požia, priom za každé predvedenie i
nahratie treba zaplati stanovenú taxu a potom noty posla spä.

Ako ste našli dostatok finančných
prostriedkov?
IŠ: Na as projektu sme dostali grant z projektu Košice-EHMK, ktorý vtedy bežal posledný rok. Práva stáli približne 4000 eur a pohltili väšinu grantových prostriedkov.

Poďme k recepcii Glassovej hudby
na Slovensku. Pred rozhovorom ste spomenuli, že jeho diela bývajú u nás stále
považované za nedostatočne závažné a
technicky náročné. Mohli by ste priblížiť,
aký má význam Glassova hudba v kontexte
našej konzervatívnej hudobnej komunity
a v čom spočívajú jej interpretačné špecifiká? Čo Glassa zaraďuje k majstrom hudby
20. storočia?
FK: V tejto súvislosti môžem spomenú
svoj zážitok z koncertu v rámci Radio_Head
Awards v Slovenskom rozhlase, kde som hral
Glassove skladby na najväšom organe na

hráva na elektrických organoch, moja pôvodná predstava bola, že prídeme do sály s uritou akustikou, nastavíme aparatúru a nejako
to bude fungova. No dvojroná intenzívna
prax nás nauila, že podobne ako pri akustickom hraní, aj v prípade elektronických nástrojov treba venova niekoko hodín prípravám nastavenia zvuku, aby sme našli a doladili jednotlivé odtiene. Niekedy sme museli
zmeni aj zvuk organov, aby sme vyhoveli
akustike daného priestoru. Pridanou hodnotou Glassovej hudby – a to oskoro zistil aj on
sám – je, že vaka repetícii zanú zaznieva
dlhé tóny a tie sa menia v závislosti od akustiky priestoru. To je krásna vec, pretože aj my
sami, interpreti, oakávame, ako vyznejú.
Vždy je to inak, nehrozí tu stereotyp. Navyše,
ja ako koordinátor, ktorý udáva nástupy, musím sledova, o robia ostatní
spoluhrái a reagova na to.
Glass totiž – na rozdiel od
„Slovenský súbor pod vedením Ivana
Steva Reicha, ktorý pri patterŠillera a Fera Királya sa posledné tri roky
noch udáva bu presný poet
venuje Glassovej ranej tvorbe a tento inrepetícií, alebo aspo urité
tenzívny vzťah sa prejavuje vo všetkých
rozpätie ich potu – necháva
aspektoch interpretácie. Skutočnosť, že
hráom úplnú vonos v pote
nahrávka vychádza aj na Glassovom
opakovaní, ím sa interpreti
stávajú do znanej miery
vlastnom labeli, potvrdzuje, že to tak cíti
spolutvorcami, urujú formu
aj on sám.“
v reálnom ase. Popri tom
Andrew Clements. The Guardian
treba, samozrejme, hada
správny spôsob pohybu ruky,
aby sa svaly príliš neunavili,
a – ako tomu hovoríme my – prsty musia ma
robi druhotriedne kópie Schönberga alebo
nieo „nabehané“, aby lovek vydržal hra neStravinského, a napriek tomu sa rozhodol
pretržite hodinu, hodinu a štvr.
hada vlastnú cestu. Vytvoril si svoj vlastný
FK: Od akustiky priestoru závisí aj výsledná
kompoziný jazyk, napriek tomu, že žil biedne
forma. Ako interpret reagujem na to, ako
– takmer nemal kde býva, musel sa živi ako
hudba znie v danej sále, a spolone sa snažítaxikár alebo údržbár. Bol jedným z udí, ktorí
me o to, aby mohli vyniknú veci, o ktorých
idú hlavou proti múru a dosiahol svoj cie.
vieme, že tam sú, no nie vždy hne zaznejú.
IŠ: Faktom je, že bol prijatý na Chicagskú uniOkrem toho kladie táto hudba mimoriadne
verzitu ako najmladší v histórii a ako jeden
nároky na koncentráciu. Miera sústredenia
z najmladších bol prijatý do skladateskej
– a to platí najmä pre skladby, ktoré sme hratriedy na Juilliarde a potom študoval v Pali v duu – tu musí by taká vysoká, že si poas
ríži u Nadie Boulangerovej. To sú tri nespohry nepripúšam, aby mi hlavou prechádzali
chybnitené inštitúcie. Neskôr sa našli listy,
akékovek iné myšlienky, pretože vtedy sa
v ktorých Boulanger žiadala, aby mu pred žili
zanú dia chyby. A v tejto hudbe naozaj pou
študentské víza, pretože ho pokladala za
každú chybiku.
vemi talentovaného. To sa však dozvedel až
IŠ: Prešli sme dvojroným prirodzeným výdlho po jej smrti; celý as si myslel, že je pre
vojom, poas ktorého sme hrali tieto skladby
u nikto. Jeho hudba sa mi môže pái alebo
od najmenších klubov po veké priestory po
nepái, no spochybova ho ako skladatea
celom Slovensku, nauili sme sa zvláda techmi pripadá vemi lokálne. Pokia ide o internické problémy, hra sa so zvukom, budova
pretané špeci ká Glassovej hudby, tu možno
formu, a celý tento proces nakoniec spontánpre zaujímavos spomenú, že pred prvým
ne vyústil do nahrávania.
minimalistickým obdobím komponoval vea
hudby pre divadlo a performance. Two Pages
predstavujú radikálny zlom. Sú vystavané
Popri elektrických organoch ste do hry
z patternov rôznej d žky, ktoré možno opakozapojili aj viaceré technologické inovácie
va ubovone veakrát, no vždy je to dôsledný
– napríklad syntezátor Korg v Music with
jednohlas. Je tu úplné minimum materiálu,
Changing Parts alebo svojpomocne zostrono klavirista, resp. organista musí zvládnu
jený „pedál“ na striedanie držaných tónov
nároky na fyzickú výdrž, aby mohol opakova
v Music in Contrary Motion...
patterny poda ubovôle. My sme si to sažili
FK: Všetky technologické inovácie vychádzali
tým, že sme skladbu hrali dvaja, o si žiadalo
z jediného momentu, a síce z toho, že každokonalú synchronizáciu a vzájomnú hrásdý má svojím spôsobom obmedzené zdroje.
ku symbiózu. alšia zaujímavos sa týkala
Niekto si môže dovoli kúpi viac nástrojov,
nastavenia zvuku. Ke sme túto hudbu zaali
niekto nie... Vea zvukov, ktoré sme použili,
Slovensku. Nie som vyštudovaný organista,
a tak mi istý pán organista (a známy pedagóg) ukázal, ako pracova s registrami, uklada prednastavené registrácie a podobne. Ke
ma stretol po koncerte, bol v predinfarktovom
stave a hovoril, že to „nebola hudba“ a že „by
som sa mal hanbi a nikomu nehovori, že
som študoval na VŠMU“. V našom kontexte
si mnohí túto hudbu skutone nevážia. Našastie, táto reakcia mi šok nespôsobila; vedel
som, o robím. No viem si predstavi, že mladého loveka, študenta hudby, by takáto odozva dokázala úplne demotivova... A to neplatí
len pre Glassa, existuje rad alších skladateov, ktorí u nás zatia „nemajú miesto“. Odkia
sa berú tieto predsudky? Poda ma z udskej
hlúposti... Pritom Glass je mimoriadne vzdelaný hudobník, ktorý, keby bol chcel, mohol
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sme hadali cez poíta. Vemi ma teší, že
naše zvuky pochádzajú z linuxového poítaa,
ktoré sú vone dostupné. Skúšali sme asi pä
rôznych organových zvukov a ich vzájomné
kombinácie, použili sme bezplatný softvér vyvinutý v opensourceovej komunite. Funguje to
podobne ako Wikipédia, kde nájdeš zadarmo
informácie prakticky o omkovek. Fascinuje
ma, že existuje skupina udí, ktorých baví
vyvíja nejaký nástroj a potom ho vone ponúkne na používanie. Jednoduchým a lacným
spôsobom sme tieto nástroje využili a nahrali
album, ktorý bol pozitívne hodnotený aj po
zvukovej stránke. Nepotrebovali sme žiadne
drahé Nordy i elektrické organy. o sa týka
„pedálu“, v Music in Contrary Motion sú predpísané organové body, ktoré však striedajú
len dve tónové výšky. Napadlo mi, že by sa to
dalo vyrieši pomocou nejakého prepínaa,
ktorý bude fungova ako spúša zmeny me-

dzi dvoma tónmi. Vzal som teda smartfón,
vytvoril som v poítai program snímajúci
jeho polohu a lepiacou páskou som si ho nalepil na vrchnú stranu topánky. Zmena nastala,
ke som ukol nohou o zem, a k tomu som
ešte pridal jednu polohu nohy, pri ktorej zvuk
pedálových tónov na konci skladby prestal.

Vráťme sa ešte na chvíľu k recepcii.
Už ste spomenuli, ako Glassovu hudbu vnímate z pozície interpretov. Ako je to však
z pohľadu publika? Aké reakcie ste zaznamenali počas vašich početných vystúpení
na Slovensku a v zahraničí?
IŠ: o sa týka recepcie, je to podobné, ako
s každou inou hudbou – ani Bacha alebo
Beethovena nedokáže prijíma úplne každý.
Reakcie, ktoré sme zažili, boli väšinou pozitívne, keže napríklad Music with Changing Parts
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asto hrávame spolu so zaujímavou videoprojekciou od Jakuba Pišeka. Tá naživo remixuje
prednahraté pohyby taneníkov pod vedením
Petry Fornayovej. Posluchá teda môže pri
živom predvedení sledova aj vizuálnu stránku, ktorú mimochodom ocenil aj samotný
Philip Glass. Ak si mám spomenú na nejakú
negatívnu reakciu, tak to bolo pri hraní v duu
v Topoanoch. Hrali sme pod holým nebom
na Nástupišti 1 – 12, kde Julo Krištof a Zuzana
Godálová vymysleli performance ku koncu
školského roka: deti idú poslednýkrát zo školy
a my ich pri tom budeme sprevádza Glassovou hudbou... Boli sme výborne nazvuení,
mali sme k dispozícii fantastického miestneho
zvukára a skvelú aparatúru, z oho sme sa vemi tešili. Zaali sme hra a asi po pätnástich
minútach prestalo všetko fungova. Najprv
sme si mysleli, že došlo k zlyhaniu softvéru, no
po chvíli vysvitlo, že miestny telocvikár sa roz-

Okrem Slovenska ste Glassa hrali vo
viacerých ďalších európskych krajinách.
Na akých miestach a pred akým publikom?
Bolo publikum v niečom odlišné od toho
nášho?
IŠ, FK: Hrali sme väšinou ako duo – vo Viedni, v Prahe, Berlíne, v Dánsku, Nórsku... Boli
to väšinou kluby alebo lokálne kultúrne centrá typu našej A4 a nejaký markantný rozdiel,
o sa týka publika, sme nepostrehli.

Táto hudba má však pomerne špecifického poslucháča, zrejme nejde o filharmonické publikum...

IŠ: Moja nahnevanos súvisí aj s tým, o nedávno povedal primárius Kronos Quartet David Harrington v rozhovore pre Denník N: kdekovek na svete dnes študujete hudbu, školy
sú schopné poskytnú vám vzdelanie siahajúce maximálne do roku 1950. A ja som si
istý faktom, že u nás je to ešte
o 50 rokov dozadu. Je škoda, že
už nejde o lharmonické publikum, pretože Reich má v tomto
a Glass v budúcom roku osemdesiatku a v kultúrnom svete
sa chystajú veké koncerty,
priom obaja majú diela pre
orchester, resp. pre veké ansámble, ktoré by sa vo lharmónii mohli hráva. Myslím si,
že táto hudba nie je urená len
pre špeci cké a lokálne publikum a mala by sa – podobne
ako napríklad Boulezova alebo
Eötvösova – postupne etablova
aj u nás.
FK: Urité zmeny už nastali,
prvé kvietky boli zasadené.
Napríklad aktivita VENI ACADEMY, na pôde ktorej už vzniklo
niekoko študentských ansámblov, mladí udia zaali prejavova záujem o novšiu hudbu.
Bude to trva ešte niekoko rokov, možno desaroí, a bude to
súvisie aj so zmenami v školsV skúšobni Cluster ensemble (foto: R. Kolář)
tve a vzdelávaní, no zmena
sa urite deje – v spolonosti
všeobecne, nemusíme hovori len o umehodol predstavenie ukoni, vytiahol zo zásuvní. Napríklad Zelená hliadka v Bratislave,
ky celú aparatúru a odkázal nám, že sa máme
dobrovoníci, ktorí istia mesto, o bolo ešte
najprv naui hra a až potom robi koncert...
v 90. rokoch nepredstavitené. Poda ma je to
FK: … a že máme ís cvii inam. (Smiech.)
úžasné. Ide o to, aby sa ím viac udí nejakým
spôsobom angažovalo a narastala tým citliAko ste na túto situáciu zareagovali?
vos voi svojmu okoliu. A s tým môže súvisie
IŠ: Zapojili sme sa a hrali sme alej. Bola to
aj dramaturgia lharmónie – citlivos voi
riadne ohlásená akcia a pán telocvikár si to
okoliu namiesto uzavretosti...
netrúfol urobi znova... Takéto reakcie boli
však ojedinelé.
FK: Miera nahnevanosti v situácii, ke nieo
V histórii recepcie Reichovej a Glassonefunguje, u nás postupne klesá. Nauili sme
vej hudby na Slovensku má nezastupiteľné
miesto dnes už zaniknutý festival SPACE.
sa by pripravení na to, že možné je naozaj
Kam vlastne siahajú jej korene?
všetko. Vyvedenie z miery i narušenie koncentrácie dokáže nahneva, no vieme, že tento
IŠ: V rámci festivalu SPACE zaznela slopocit nie je dobrý, pretože dlho trvá, kým
venská premiéra Reichových Four Organs,
zasa odíde. Myslím si, že Glassova hudba nás
premiéroval som tiež Glassove Two Pages
nauila pracova s mysou a nepripúša si
a osobitne Glassovi sa potom venoval Fero.
urité veci.
Snahy tohto druhu však siahajú do dávnejšej
9 | 2016
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Ideme síce alej, budeme pripravova nové
projekty, no ten glassovský nechceme necha
tak, pretože vidíme, že je o záujem – aj v zahranií.
IŠ: David Harrington povedal ešte jednu
krásnu vec, na ktorej sme sa s Ferom dokonale zhodli, a síce, že trvá vemi dlho, kým
sa nauíte hra súasné skladby a používa
nové techniky hry, ako tie, ktoré vás uili na

škole, ale to nevadí, pokia je pre vás hudba
celoživotným príbehom, hoci je to nároné
na as a energiu. Na hudbe je pekné práve to,
že ak sa ju lovek rozhodne robi celý život,
vznikajú príbehy ako ten náš glassovský. Popri Glassovi teraz pracujeme na dvoch úplne
iných projektoch, ktoré možno opä budú vemi lokálne, klubové, ale to nevadí, pretože to
je presne to, o nás baví.

Ivan ŠILLER študoval hru na klavíri v Bratislave
(VŠMU) a v Gente (Kráovské konzervatórium),
ako štipendista v USA (Tanglewood Music
Center), Kanade (Ban Centre for the Arts)
a v Nemecku (Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt). Venuje sa interpretácii súasnej
hudby, ansámblovej i sólovej hre a hudobnej
reinterpretácii výtvarných diel. Spolupracuje aj
s inými hudobníkmi, s ktorými formuje rôzne
zoskupenia – Cluster ensemble, Ensemble Ricercata alebo Prague Modern. Okrem pôsobenia na
Katedre hudobnej výchovy PdF UK spoluvytvára
alternatívne „vzdelávacie inštitúcie“ – študentský projekt VENI ACADEMY i sériu detských
workshopov SoundOrchestra – zamerané na
improvizáciu, gracké partitúry a experimentálnu
hudbu. Je autorom množstva hudobných projektov, festivalov i koncertných cyklov. Predsedá
slovenskej sekcii Medzinárodnej spolonosti pre
súasnú hudbu (ISCM – Slovak Section), s ktorou
pripravil hudobný poin roka 2013 – ISCM World
New Music Days.

Fero KIRÁLY je absolventom HTF VŠMU v Bratislave, kde vyštudoval hru na klavíri. Zaoberá sa
hudobnými projektmi s presahom do performance, sound artu, inštaláciami, interpretáciou súasnej hudby, hudobnými reinterpretáciami výtvarných diel, ako aj edukanými projektmi v oblasti
hudby, hudobnej kompozície a sound artu. Využíva pri tom nové hraniné experimentálne polohy,
vytvára si vlastný softvér a rád spolupracuje na
projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym
zameraním. Je autorom hudobného nástroja Zvukodrom (Soundring) ureného deom a uiteom
hudby a hudobnej výchovy, ako aj zbierky Botanická záhrada, ktorá obsahuje experimentálnu
hudbu a hudobno-zvukové hry pre deti a v ostatnom ase sa etablovala v priestore slovenských
základných umeleckých škôl a stala sa súasou
hudobnej výchovy detí. Okrem Clustru, ktorý je
jeho domovským projektom, je súasou mnohých
slovenských aj medzinárodných umeleckých platforiem: VENI, Király&Žabková, Námestie Republiky, Dirt ensemble, Urban H. a iných.

Cluster
ensemble

1.10 – 30.11
2016
Quartertones

Adamčiak 70
22.11
29.11
30.11

Prešov, Christiania
Nové Zámky, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Dolný Kubín, Zmeškalov dom hudby

11.10
14.10
18.10

SoundOrchestra

Changing Parts
13.10
24.10
25.10
26.10
28.10
20.11
23.11

Nitra, Nitrianska galéria
Praha, Studio Alta
Rimavská Sobota, Dom kultúry
Banská Bystrica, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Lučenec, Synagóga
Bratislava, A4 priestor súčasnej kultúry
Košice, Tabačka Kulturfabrik

Tento projekt
ﬁnančne podporili:

Topoľčany, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Ružomberok, Galéria Ľudovíta Fullu
Košice, Kasárne/Kulturpark

19.10 Levoča
9. – 10.11 Nitra, Nitrianska galéria
30.11 Dolný Kubín, Zmeškalov dom hudby

www.cluster-ensemble.com

doby, minimálne k Danielovi Matejovi, ktorý
takmer 30 rokov vedie VENI Ensemble. S ním
mnohokrát predviedol Rileyho In C a ako
len výboru festivalu Melos-Étos sa zaslúžil
o to, aby Steve Reich v roku 2005 prišiel na
Slovensko. No je pravda, že interpretácii ich
hudby sa na Slovensku za posledných osem
rokov najintenzívnejšie venoval práve Cluster ensemble: z Reicha sme zahrali Six Pianos, viackrát Four Organs, Clapping Music,
Pieces of Wood a potom Glassa. Je to hudba,
ktorú máme radi. Reicha som si „priniesol“
zo štúdií v Belgicku a ke som ako doktorand na VŠMU viedol interpretaný seminár
pre klaviristov, navrhol som, že budeme
hra skladby pre tri, štyri až šes klavírov,
a tým to celé zaalo.
FK: Glassa som po prvýkrát poul na konzervatóriu v Košiciach. Juraj Vajó, ku ktorému
som krátky as chodil na hodiny kompozície, ma zásoboval rôznou hudbou a vaka
nemu som sa zoznámil s Glassovou tvorbou.
„Znovuobjavenie“ nastalo až po rokoch, ke
som zaal ui a dopátral som sa nôt jeho
neskorších skladieb – Etúd a Metamorfóz z 80. a 90. rokov. Potom som objavil aj
jeho staršie veci a zistil, že sú vemi, vemi
zaujímavé a zapáili sa mi. Do toho obdobia sa datujú aj poiatky Cluster Ensemble
a v dôsledku akéhosi prirodzeného procesu
sme ich zaali hráva verejne. A tento proces
prirodzene vyústil do nahrávok, ktorými
sme chceli celý projekt prakticky zakoni,
ale jeho ohlas neakane zmenil naše plány.

Similar Motion
1.10

Košice, Synagóga

16.10

Fifty
Košice, Východoslovenská galéria

Hlavný organizátor: InMusic, o. z.
Aktivity Cluster ensemble sa uskutočňujú v rámci
projektu Mobilné kultúrne centrum 2016
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HUDOBNÉ DIVADLO

Aká bola operná sezóna 2015/2016?
Ako tradične, aj tento rok sme na prahu novej opernej sezóny požiadali našich kmeňových recenzentov o bilanciu tej uplynulej. Namiesto
koláže kritických esejí sme sa tentoraz rozhodli pre exaktnejšiu formu. V tabuľke nájdete percentuálne hodnotenia všetkých prírastkov
sezóny 2015/2016, ktoré mali oslovení kritici možnosť reflektovať: prvé z čísiel sa dotýka hudobnej zložky, druhé patrí zložke divadelnej.
V nasledujúcej ankete sme ich požiadali o pridelenie hlasov v štyroch kategóriách: inscenácia sezóny, sklamanie sezóny, najlepší ženský
výkon a najlepší mužský výkon.
V. Blaho

J. Červenka

L. Janáček: Vec Makropulos, SND

70% / 75%

W. A. Mozart: Così fan tutte, SND

80% / 65%

L. van Beethoven: Fidelio, SND
G. Verdi: Simon Boccanegra, SND

M. Mojžišová

P. Unger

T. Ursínyová

60% / 90%

60% / 90%

60% / 70%

75% / 30%

80% / 50%

90% / 55%

75% / 55%

90% / 70%

75% / 75%

90% / 80%

85% / 75%

65% / 20%

80% / 20%

80% / 65%

90% / 40%

80% / 45%

80% / 35%

80% / 60%

G. Verdi: Rigoletto, ŠO BB

D. Marenčinová

80% / 70%

J. Strauss: Cigánsky barón, ŠO BB

80% / 50%

50% / 30%

J. Cikker: Juro Jánošík, ŠO BB

80% / 70%

W. A. Mozart: Čarovná flauta, ŠO BB
G. Verdi: Trubadúr, ŠD KE

M. Glocková

70% / 90%

75% / 70%

80% / 70%
75% / 50%

G. F. Händel: Alcina, ŠD KE

50% / 30%

70% / 60%

75% / 60%

70% / 60%

70% / 70%

75% / 75%

70% / 20%

60% / 30%

65% / 25%

100% / 95%

85% / 85%

80% / 75%

N. Rimskij-Korsakov: Mozart a Salieri, ŠD KE

65% / 60%

70% / 50%

80% / 90%

50% / 50%

40% / 35%

70% / 85%

M. Lejava: Bohom milovaný, ŠD KE

70% / 75%

80% / 40%

90% / 90%

75% / 60%

70% / 60%

85% / 80%

Marián Lejava: Bohom milovaný, ŠD Košice
Napriek istej nevyváženosti a redundanciám
diela (menej by bolo viac) je to inscenácia
zaujímavá takmer vo všetkých zložkách a pre
ma prekvapujúco aj strávitená pre nepouené publikum.

k barokovej opere, vemi citlivo a umelecky
vizionársky stvárnenej v zložke režijno-scénogra ckej (Linda Keprtová) i kostýmovej (Danica Hanáková). Aktualizácia predlohy prebehla
citlivo, s puncom ahkosti a bez akéhokovek
ublíženia pôvodine. Z inscenácie je zrejmá
ústredná myšlienka, podporená záverenou
scénou a lozofujúcim myšlienkovým vyústením.

Jozef Červenka

Michaela Mojžišová

Leoš Janáek: Vec Makropulos, SND
Prvá pôvodná réžia Petra Konwitschného pre
SND priniesla jasne formulovaný názor na
dielo v podobe premyslenej hry so žánrami:
od rozprávky cez bulvárnu komédiu, detektívku, paródiu, antickú drámu, výtvarnú
štylizáciu až po romantický pátos – všetko
pri zachovaní apkovsko-janákovského charakteru. Vaka Ondrejovi Olosovi sa podarilo
solídne dokoni hudobné naštudovanie po
neakane odstúpivšom Tomášovi Hanusovi.

Leoš Janáek: Vec Makropulos, SND
(Po ažkom rozhodovaní sa...) O stupienok
vyššie než hudobne vzácne vypracovanú,
režijne nápaditú a výtvarne vkusnú košickú
Alcinu staviam bratislavskú Vec Makropulos.
Hoci v orchestrálnej zložke nedosahuje úrove Alciny, vysoko originálny a v európskej
interpretanej tradícii Janákovej opery výnimoný výklad Petra Konwitschného považujem za dôležitý moment pre slovenské operné
divadlo.

Mária Glocková

Pavel Unger

Ján Cikker: Juro Jánošík, ŠO Banská Bystrica
Rok slovenskej hudby vygeneroval titul z „ošúchanej“ histórie Slovákov. Revolunú rozprávku o Jánošíkovi zmenil na neobvyklý operný
tvar režisér Roman Polák, ktorý otvoril inovovanému opernému dielu „okno do sveta“.
Urobil to odvážne, kultivovane, bez potreby
dobových identi kaných znakov a v poetike
nadnárodných symbolov. Škoda, že sa skvelá
inscenácia nedostala aj do výberu festivalu
Eurokontext.sk 2016.

Georg Friedrich Händel: Alcina, ŠD Košice
Odvaha a risk popasova sa po prvýkrát s barokovou partitúrou priniesli vaka hudobnému naštudovaniu Mareka Štryncla a réžii
Lindy Keprtovej zisk v nadasovej, zmysluplne
modernej inscenácii a v rámci miestnych
možností nadpriemernej kvalite orchestrálnej
i sólistickej zložky.

Inscenácia sezóny
Vladimír Blaho

Dita Marenčinová
Georg Friedrich Händel: Alcina, ŠD Košice
V rámci mnou sledovanej sezóny v ŠD Košice
bola Alcina dramaturgickou lahôdkou. Košice sa prostredníctvom nej konene dostali
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Sklamanie sezóny
Vladimír Blaho
Giuseppe Verdi: Trubadúr, ŠD Košice
Režisérka Zuzana Gilhuus tentoraz prestrelila,
privemi sa prispôsobujúc módnym trendom,
ktorými nahradila jej vlastné výtvarné divadlo.

Jozef Červenka
Odstúpenie Friedricha Haidera z funkcie hudobného riaditea Opery SND a neschopnos
vedenia SND vierohodne a na úrovni odkomunikova reálne dôvody jeho odchodu. Neochota otvorene pomenova problémy a rieši
ich bez zahmlievania a vytvárania falošného
dojmu, že „všetko je v poriadku“.

Mária Glocková
Johann Strauss: Cigánsky barón, ŠO Banská
Bystrica
V ase vzniku bola Straussova opereta príjemnou zábavou, obrazom historických reálií
a karikatúrou spoloenskej triedy; v aktuálnej
inscenanej podobe Dagmar Hlúbkovej iba
oprášením rutinných aranžmánov. Príjemná
zábava absentovala, téma zbohatlíkov ostala
nevyužitá a v celkovej koncepcii sa nemilosrdne prepadla do nižšej kvali kanej triedy
aj „cenovej skupiny“. Nezachránili ju ani
populárne hudobné ísla, ktoré zapadli v bezmocnom hadaní divadelného tvaru.

Dita Marenčinová
Terézia Ursínyová
Ján Cikker: Juro Jánošík, ŠO Banská Bystrica
Vzhadom na absenciu pôvodnej tvorby na slovenských operných javiskách vyzdvihujem túto
inscenáciu za dramaturgickú odvahu vráti sa
k dielu slovenskej hudobnej moderny – zabúdanej a prehliadanej, ale najmä za realizáciu
a hudobné naštudovanie Cikkerovej opery.

Giuseppe Verdi: Trubadúr, ŠD Košice
Otvoril pálivú otázku, kde sú hranice režisérskej práce na opernej dramatizácii, ktoré
by mali režiséri rozpozna a rešpektova.
Za notami hudobnej partitúry väzí dramatická vízia skladatea, ktorú pre jej inšpiratívnos v dramatickej rovine nemožno prehliada. Dramatický náboj a pohyb v hudbe
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je pokynom i pre réžiu, v košickej inscenácii
nadmerne statickú.

Michaela Mojžišová
Odchod Friedricha Haidera z postu hudobného
riaditea SND.

Jozef Červenka
Linda Ballová (Emilia Marty, Vec Makropulos, SND)
Jana Šrejma-Kaírková (Fiordiligi, Così fan
tutte, SND)
Monika Fabianová (Dorabella, Così fan tutte, SND)

Mária Glocková
Pavel Unger
Ludwig van Beethoven: Fidelio, SND
Giuseppe Verdi: Trubadúr, ŠD Košice
Dva nevydarené pokusy o dokazovanie, že
režiséri (Martin Bendik a Zuzana Gilhuus)
majú právo zasahova do predlôh, pristriháva
ich vlastným predstavám a v skreslenej forme
vnucova divákom. Režisérske licencie sú akceptovatené, pokia nešliapu po partitúrach.
Od absolútneho aska obe inscenácie zachránili hudobné naštudovania (János Kovács a Peter Valentovi) a zopár kvalitných spevákov.

Terézia Ursínyová
Leoš Janáek: Vec Makropulos, SND
Nielen – ale aj preto, že si pamätám na hodnoty Janákovej Veci Makropulos v legendárnom naštudovaní Zdenk Košler – Branislav
Kriška – Ladislav Vychodil – Helena Bezáková
(1973) s vynikajúcimi protagonistami (Elena
Kittnarová, František Livora, Milan Kopaka
a alší), ktoré podiarklo posolstvo Janáka
a apka, nemôžem akceptova súasnú inscenáciu: nepresvedivú a rozporuplnú v režijnej
zložke, s nedotiahnutým hudobným naštudovaním – najmä voi sólistom na scéne.

Najlepší ženský výkon

Katarína Procházková (Gilda, Rigoletto,
ŠO Banská Bystrica)
Michaela Šebestová (Maddalena, Rigoletto,
ŠO Banská Bystrica)
Michaela Popik Kušteková (Pamina, arovná
auta, ŠO Banská Bystrica)

Peter Mikuláš (Jacopo Fiesco, Simon Boccanegra, SND)
Maksym Kutsenko (Mozart, Mozart a Salieri
& Bohom milovaný, ŠD Košice)
udovít Ludha (Albert Gregor, Vec Makropulos, SND)

Mária Glocková

Dita Marenčinová
Eliška Weissová (Azucena, Trubadúr, ŠD Košice)
Michaela Várady (Alcina, Alcina, ŠD Košice)

Dita Marenčinová

Michaela Mojžišová

Martin Gurba (Ferrando, Trubadúr, ŠD Košice)
Boldizsár László (Manrico, Trubadúr, ŠD Košice)

Jana Šrejma-Kaírková (Fiordiligi, Così fan
tutte, SND)
Maida Hundeling (Leonora, Fidelio, SND)
Mariana Hochelová (Morgana, Alcina, ŠD Košice)

Pavel Unger
Jana Šrejma Kaírková (Fiordiligi, Così fan
tutte, SND)
Eliška Weissová (Azucena, Trubadúr, ŠD Košice)
Mariana Hochelová (Morgana, Alcina, ŠD
Košice a Kráovná noci, arovná auta, ŠO
Banská Bystrica)

Terézia Ursínyová
Jana Šrejma-Kaírková (Fiordiligi, Così fan tutte, SND)
Eva Hornyáková (Fiordiligi, Così fan tutte, SND)
Monika Fabianová (Dorabella, Così fan tutte, SND)

Michaela Mojžišová
Peter Mikuláš (Don Alfonso, Così fan tutte, SND)
Kyungho Kim (Gabriele Adorno, Simon Boccanegra, SND)
Pavol Remenár (Jaroslav Prus, Vec Makropulos, SND)

Pavel Unger
Kyungho Kim (Gabriele Adorno, Simon Boccanegra, SND)
Peter Mikuláš (Jacopo Fiesco, Simon Boccanegra, SND)
Trojica udovít Ludha, Gustáv Beláek, Pavol
Remenár (Albert Gregor, Dr. Kolenatý, Jaroslav
Prus, Vec Makropulos, SND)

Terézia Ursínyová

Najlepší mužský výkon
Vladimír Blaho
Peter Mikuláš (Don Alfonso, Così fan tutte, SND)

Kvalitné finále Operalie 2016
Open-air festival Operalia 2016 vyvrcholil 23. 8. Donizettiho operou Maria Stuarda o „súboji“ anglickej a škótskej kráľovnej. Galapredstavenie pod dirigentským vedením Igora
Bullu sa odohralo v areáli banskobystrickej Univerzity Mateja Bela, oproti vlaňajšiemu
nultému ročníku akusticky vylepšenom.
Oceovanú inscenáciu Marie Stuardovej (Štátna opera Banská Bystrica, 2014) ozvláštnila
úas dvoch španielskych spevákov: tenoristu
Celsa Albela (pamätáme si jeho výborný výkon v Rossiniho Stabat Mater na BHS 2015)
a sopranistky Yolandy Auyanetovej, ktorá
s ním v nedávnej dobe spoluúinkovala
v slávnej newyorskej MET.
Obaja španielski speváci predviedli dokonalú ukážku toho, o je to autentické belcanto.
Dôverná znalos interpretaného štýlu, voné
tvorenie tónu, prísne legato, vzorové frázovanie
a uchopenie hudobných akcentov robilo z ich
spevu ozajstný zážitok. Albelove duetá s tou i
onou kráovnou konili bu efektným výstupom
do závratných tenorových polôh, kde jeho hlas
získaval kovovú farbu, alebo sa završovali o-

Jozef Červenka

Zoltán Vongrey (Rigoletto, Rigoletto, ŠO Banská Bystrica)
Peter Malý (Tamino, arovná auta, ŠO Banská Bystrica)

Vladimír Blaho
Eliška Weissová (Azucena, Trubadúr, ŠD Košice)
Maida Hundeling (Leonora, Fidelio, SND)
Jana Šrejma-Kaírková (Fiordiligi, Così fan
tutte, SND)

Kyungho Kim (Adorno, Simon Boccanegra, SND)
Ludovic Kendi (Luna, Trubadúr, ŠD Košice)

ritúrami spievanými v nádhernom mezzavoce,
v štýle tenorov di grazia. Sopranistkina koncepcia
partu Marie bola v súlade s naturelom umelkyne
skôr lyrická (jej Maria bola skôr obeou než zúrivou rivalkou), o však neznamená, že by sme
mohli ma k jej výkonu ako celku nejaké výhrady. Osobitne ma zaujali istota a uvonenos jej
speváckeho prejavu, ktorý na mnohých miestach
vyvolával silné emócie.
Jolana Fogašová ako Elisabetta zopakovala
premiérový úspech, priom psychologicky
ažila z výrazného kontrastu medzi negatívnym charakterom interpretovanej postavy
a krásnym fyzickým zjavom. Z vokálneho
hadiska podala pekný výkon predovšetkým
tam, kde „soptila hnevom“, iže v dramatickejších pasážach partu, hoci aj v lyricko-

Peter Mikuláš (Don Alfonso, Così fan tutte,
SND a Jacopo Fiesco, Simon Boccanegra, SND)
Michal Hýrošš (Juro Jánošík, Juro Jánošík,
ŠO Banská Bystrica)

-virtuóznych miestach partitúry sa snažila
uchova potrebnú guatos a pružnos tónu.
Z rozsahom menších úloh podal spoahlivý
výkon Zoltán Vongrey ako Cecil, kým hlas
Ondreja Mráza v úlohe sympatického Talbota
pôsobil nekompaktne, s problémami vo vyššej
polohe. Epizódnu postavu Anny stvárnila Oga
Hromadová.
Škoda, že vzorové lekcie spevu nepouli slovenskí vokálni pedagógovia, ktorí – podobne
ako ostatní predstavitelia umeleckých škôl,
riadiaci a umeleckí pracovníci divadiel, budúci adepti operného spevu, ale aj miestna
i celoštátna politická reprezentácia – vysokú
ukážku operného umenia opä trestuhodne ignorovali. Že by mal predsa len pravdu
taliansky politik Giovanni Spadolini, ktorý
v roku 1992 povedal o Slovákoch, že sú národom pastierov a roníkov, ktorý (to už
dodávam ja) na vyššie umenie nedorástol?
Z hadiska postavenia opery v kultúrnospoloenskom živote krajiny zostávame (napriek
Gruberovej, Dvorskému i Jenisovi a i.) iernou dierou Európy.
Vladimír BLAHO
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vedenie orchestrálnej linky akoby už zárove
anticipovali nastupujúcu Mladú taliansku
školu. Túto rovinu (zámerne?) podiarkla aj
réžia: Hamlet si pred divadelným zrkadlom
nalíi tvár na bielo a ako alžbetínsky predBregenzer Festspiele, festival v malebnom kúpeľnom meste na rakúskom brehu
chodca komedianta Cania mece divákom do
Bodamského jazera, má pozoruhodnú dramaturgickú muštru. Počas štyroch letných
tváre svoje bolestné pochybnosti. Ofélia nie
týždňov (tento rok 20. 7. – 21. 8.) sa tu hráva výpravná inscenácia pre „turistické“ publikum
je u Faccia koloratúrne sladkou dievinkou
na jazernej scéne, prezentuje sa festivalové Operné štúdio a slávi sa svetová premiéra
s krkolomnou áriou šialenstva, ako sa ou
súčasného diela. V ostatnom ročníku v programe figurovali Pucciniho Turandot, Mozartove
o tri roky neskôr stala u Francúza Ambroisa
opery Bastien a Bastienka a Don Giovanni i čerstvá novinka Staatsoperette od Otta
Thomasa. Jej kantiléna je mäkšia, pokojnejšia,
M. Zykana, uvedená v koprodukcii s Neue Oper Wien. Čerešnička na festivalovej torte
urená pre šavnatý lyrický soprán.
obvykle patrí fajnšmekerskému publiku. Tento rok bola obzvlášť delikátna: po 145 rokoch
Facciova opera hýri nádhernou muzikou.
sa európskeho vzkriesenia dočkala trojdejstvová lyrická opera Hamlet od Franca Faccia.
Je to jej najväšia prednos i slabina zárove:
a Donom Carlosom, druhá verzia z roku 1871
melodickos je obas taká opojná, až iastone
Shakespearov Hamlet nepatrí k najzhudobomala premiéru desa mesiacov pred Aidou).
otupuje dramaticky drsný nerv Skakespearovej
vanejším predlohám geniálneho alžbetínca.
Vnútorná kontrastnos prvého dejstva, v ktopredlohy (i Boitovho libreta). Viedenskí symfoKomplikovaný osobnostný pro l i „nehrrom dvorania oslavujú nového kráa Claudia,
nici na ele s dirigentom Paolom Carignanim
dinský“ koniec titulného hrdinu nehrali do
pripomenie úvod Rigoletta i Traviaty: na
si bohatú partitúru vychutnávali s vekým
noty romantickým žánrovým konvenciám.
pozadí extaticky tanenej, chvíami až triviálmuzikantským zápalom. Oarená kvalitami
Jeho operné verzie od Saveria Mercadanteho
ne úbivej hudby (vrátane Brindisi) sa rozohrá
znovuobjaveného diela som si lámala hlavu,
(1822, libreto Felice Romani), Antonia Buzzollu
dusná existenciálna dráma. Myšlienka na
preo tak nespravodlivo zapadlo prachom
(1848, libreto Giovanni Perruzzini) i Ambroisa
Verdiho sa poas veera vynorí ešte párkrát:
asu. Jedna z odpovedí je osudovo banálna:
Thomasa (1868, libreto Michel Carré a Jules
re exiu druhej, milánskej verzie diela (1871)
pri majstrovských zborových íslach, umne
Barber) hrubo zasahujú do Shakespearovej
skreslila ažká indispozícia tenoristu Maria
vystavaných ansámbloch (unikátny tercet
predlohy: dánsky princ v nich šastne prežije
Tiberiniho. Jediný nepoúvatený výkon, ktorý
Hamleta, Gertrúdy a ducha mtveho kráa)
a je prehlásený za kráa.
Giulio Riccordi okomentoval slovami „Hamlet
i v sláikovej predpovedi blížiacej sa búrky po
V hamletovskej galérii 19. storoia sa vyníma
sa hral bez Hamleta“, poslal dielo na poldruha
duchovom monológu.
opus, ktorý až do svetovej „novo-premiéry“
storoia na ad.
Faccio kreuje spevácke party s vekým citom
v Opera Southwest v Novom Mexiku (2014)
pre vokálnu charakteristiku postáv. Centrom
ležal zabudnutý v archíve. Pochádza z pera
V prípade bregenzskej inscenácie sa tak urite
deja je, prirodzene, titulný hrdina. No ani
Verdiho súasníkov: najprv skladateovho
nestane. eský tenorista Pavel ernoch je optiostatní nie sú odsúdení do rolí nahrávaov.
konkurenta, potom skvelého premiérového
málnym Hamletom: vzhadný mladík s príažlivým, dobre vedeným materiálom
z poiatoných lyrických pozícií
zretene smeruje k lirico-spinto odboru. Kvalitný bol aj zvyšok obsadenia: prvá mezzosopranistka opery v Grazi Dshamilja Kaiser ako
pomerne svetlá, no krásne svietivá
Gertrúda, Claudio Sgura ako mužný Claudius, aj Iulia Maria Dan
ako farebne sýta Ofélia. V nevekej
postave Laerta sa blysol mladuký
Paul Schweinester, s laserovým
lyrickým tenorom órezovského
razenia. Tradine kvalitný výkon
podal rezidenný Pražský lharmonický zbor (zbormajster Lukáš
Vasilek).
Réžia Oliviera Tambosiho, postavená na výtvarnej symbolike
(všadeprítomné sliediace oko na
P. Černoch (Hamlet) (foto: K. Forster)
divadelne štylizovaných historických kostýmoch, posúvajúca sa
Veký priestor dostal najmä kráovský pár.
kamenná stena ako zhmotnenie neodvratného
dirigenta jeho Aidy a Otella Franca Faccia
Bratovrah Claudius je z macbethovského rodu:
osudu), hrala v tomto prípade druhé husle.
a v tom ase len dvadsaroného libretistu
nielen vokálnym odborom (barytón), ale aj
Neurazila, no ani zvláš nezaujala. V prípade
Arriga Boita, ktorý sa neskôr preslávil ako
viacvrstvovým poatím rozorvanej postavy.
prvolezeckej inscenácie možno aj dobre.
kongeniálny spolutvorca Verdiho Otella a FalJeho modlitba (O padre nostro), prerušovaná
staffa. Podobne ako ich predchodcovia, aj
Premiérová sála bola beznádejne vypredaná
výitkami svedomia, je jedným z najkrajších
Boito s Facciom museli predlohu zhutni v dua ovácie po predstavení obrovské. Kiežby breísiel opery. Tým alším je dramatická Getrúchu potrieb operného diela. Ich prepis je však
genzské naštudovanie znamenalo pre Facciovu
dina ária, v ktorej si priznáva vinu a vyzýva
omnoho vernejší predlohe – navyše tak iní
shakespearovskú Ruženku odklínací bozk. V prísyna, aby ju zabil. Hamletovo „By i neby“
s nevšedným zmyslom pre divadelnú skratku
pade tohto festivalu by nešlo o precedens.
(Essere o non essere!) nestavia Faccio ako
a dramatický úinok.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
konvennú áriu, ale ako dramatický monoFacciova kompoziná re prezrádza, že Hamlet
Táto práca bola podporovaná Agentúrou
lóg (opä konotácia so zrelým Verdim). Avšak
vznikol v ase vrcholného Verdiho (prvá
na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV-15-0764
náladotvorná inštrumentácia a unisonové
verzia z roku 1865 kotví medzi Silou osudu

Vzácny archeologický nález
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Veľa divadla za málo muziky
OmU – Original mit Untertiteln (Originál s titulkami), znel podtitul tohtoročného Mníchovského bienále nového hudobného divadla (28. 5. – 9. 6.). Dramaturgický zámer
Manosa Tsangarisa a Daniela Otta, dvoch nových riaditeľov festivalu, ktorý v roku 1988
založil Hans Werner Henze, znel na papieri ambiciózne. Jeho realizácia však bola už triezvejšia a žiaľ, mnohokrát i rozpačitejšia.
Pod vedením Petra Ruzicku (1996–2014)
dokázali projekty Mníchovského bienále
atakova nielen vkusové horizonty, ale aj
kognitívne schopnosti festivalového publika. Tsangaris s Ottom subovali viac. Tak
trochu ažkopádny druh hudobného divadla
chceli otvori smerom k divákovi. Ich snaha
o strhnutie „štvrtej steny“ však pôsobila do
znanej miery nevyzreto. Projekty, ktorých
hlavnou dramaturgickou líniou bolo zotretie rozdielu medzi javiskom a hadiskom
a následná participácia publika, vyzneli skôr
nedotiahnuto než revolune. Istotne, žijeme v rozpaitých asoch. Postavi do centra
festivalu charakter doby bez pomenovania
jej konkrétnych tém však rozhodne nestaí.
Mladí skladatelia a performeri tak zostali
zvláštne apolitickí a asociálni. Ich originálne
kompozície vo forme tvárnej špongie, ktorej
uchopenie neuahili ani vysvetujúce „titulky“ v programovom bulletine, zanechali
namiesto – pre divadlo tak príznaného
– katarzného zážitku nanajvýš pachu po
nedopeenom. „Prísadami do peenia“ boli
performance, uxus, inštalácia a prekvapivo
len skromná štipka hudby.

Transmediálna hudba
Inštalácia Mnemo/scene:Echos od skladateky
Stepanie Haneslerovej bola jedným z mála projektov, ktorého základným koncepným materiálom bola hudba. V katakombách znejúceho
labyrintu tak trochu hipsterského kultúrneho
fóra Einstein rozozvuala režisérka Pauline
Beaulieu medzi slovami z piesku a udesnými

Alles Musik?
Hudbou mal by napríklad aj rytmus synchrónneho prekladania nôh pasažierov akajúcich na zastávke na elektriku i skanie
kávy v preplnenej kaviarni. Protagonisti sa
nachádzali medzi ni netušiacimi okolostojacimi, ich urbánna performance zachytená
skrytou kamerou sa potom premietala poas
festivalu v rámci videoexpozície Staring at
the Bin (Civenie do smetného koša) Meriel
Priceovej, inštalovanej v doasnom drevenom
pavilóne. Rytmus bol povýšený na hudbu aj
v ítake s názvom SezNer: Arno Camenisch
striedavo v nemine a archaickej, ažko zrozumitenej, no zvukomalebnej rétorománine predítal zo svojho románu o turistoch
na švajiarskom salaši. Paradoxne, medzi
dielami omnoho mladších autorov prezentovaných na bienále patrili k najvydarenejším
Pub-Reklamen renomovaného sedemdesiatroného skladatea Georgesa Aperghisa (prednedávnom vyznamenaného Zlatým levom
v Benátkach za inovatívne životné dielo).
Zazneli v podaní Donatienne Michel-Dansacovej, ktorá onomatopoicko-dadaistickým
spôsobom vtipne dekonštruovala reklamné
slogany na šampóny, zubnú pastu, vitamíny
a osviežujúce nápoje.

Für immer ganz oben (foto: A. Huber)

skulptúrami Schumannovu Klavier-Romanze
op. 28 . 2. Komorný orchester ju predniesol raz
ako „prítomnos“, inokedy ako éterické déjà vu
vo forme vzlykov, dychov, šuchov a klepania
na hudobné nástroje.
Hudba v širšom a transmediálnom kontexte
stála pri zrode hudobnodramatickej kompozície Sweat of the Sun (Pot slnka) na motívy
denníkových zápiskov Die Eroberung des
Nutzlosen (Dobytie nepoužiteného) Wernera
Herzoga, režiséra lmu Fitzcarraldo. Film
poda knihy funguje takmer vždy, s knihou
k lmu je to už zložitejšie. „Operná” lo teri-

gajúca sa cez kopec v réžii Marca Štormanna,
dokonale stroskotala. V aréne usporiadanej
do pôdorysu lode zaznel popri dvoch hercoch,
piatich sólistoch a komornom orchestri i spev
Enrica Carusa. Videoprojekciám z Herzogovho
lmu s Klausom Kinským však chýbal akýkovek komentár i h bkový ponor. Fitzcarraldova snaha postavi v brazílskom pralese
operu je redukovaná na (jednoduchý) hudobný komentár existencialistickej Camusovej
sizyfoviny, vyjadrenej v znásobenom symbole lode ahanej po súši cez džungu.

Plodné a menej plodné koprodukcie
Kto sa chce hodinu a pol úmorne lopoti
v pralese nekonených sláikových arpeggií,
v ktorom sú stretta i coda len utópiou, môže
sa vybra do divadla v Osnabrücku. Na vyššie
spomenutej inscenácii
Fennessyho diela sa toto
severonemecké divadlo
podiealo koprodukne.
Koprodukcií malých
a stredných nemeckých
divadiel s bienále bolo
v programe viacero.
V spolupráci s trojsúborovým divadlom z brechtovského Augsburgu
vznikla azda najpolitickejšia festivalová inscenácia. Svetová premiéra
kompozície Genoëla von
Liliensterna Speere Stein
Klavier (Bodáky Kame
Klavír) v réžii Christiana
Grammela spracúvala
nacistické dejiny Mníchova. Náhodným princípom kame-papier-nožnice predstavovala
skupina sólistov v akomsi pivninom byte zo
šesdesiatych rokov artefakty, viažuce sa k Mníchovu z obdobia nacizmu. Na pretras pritom
prišli Carl Orff i Hans
P tzner a ich postavenie
dvorných komponistov
Ríšskej hudobnej komory,
ale aj pochod Wernera
Egka pre Zväz Hitlerovej
mládeže, i zhudobnený pam et Richarda
Wagnera O židovstve v hudbe.
Koprodukcia s inoherným mníchovským divadlom Volkstheater bola pre hudobné divadlo
Brigitty Muntendorfovej Für immer ganz oben
(Navždy celkom hore), uvedené v secesnom
bazéne mníchovských kúpeov Muellersches
Volksbad (réžia Abdullah Kenan Karaca),
vzhadom na objem textu tak trochu osudovou.
Pri sedemdesiatpercentnej vlhkosti vzduchu
a tridsiatich troch stupoch Celzia sa potiace publikum prizeralo zboru chlapenských
sopránov, plávajúcich a spievajúcich v bazéne
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i mimo neho. Hlavnou postavou opusu skomponovaného na motívy rovnomennej poviedky
Davida Fostera Wallacea bol trinásroný chlapec, ktorý v chlórovom blankyte bazénovej vody
konfrontoval rodiov so svojím dospievaním.
Obsiahlemu textu kombinovanému s brittenovsky vedenou melódiou zboru v sprievode popovej kapely by v nepriaznivej akustike plavárne
prospeli viaceré škrty.
Kratšej verzii by sa potešilo publikum aj v prípade kompozície if this then that and now
what od Simona Steena Andersena. Mladý
skladate sa nefalšovaných stopädesiat minút plných loopov, pohybových muštier, svetelných a zvukových prelivov a naratívnych
pascí snažil do vyerpania seba, dychového
orchestra sediaceho na proscéniu a v neposlednej miere i do vyerpania pozornosti
diváka rozpitva tému formálnej sebareferenciality ad absurdum. Sprvu vtipný príspevok
k téme kreatívneho zlyhania prerástol do
monštruóznej powerpointovej prezentácie bez
výhadu na úspech. Už po druhej celoveernej
festivalovej premiére sa tak nutne natískala
otázka: Žijú súasní mladí skladatelia skutone len témami spytujúcimi formu umeleckého druhu hudobného divadla a percepciu
diváka?

Fluxus a performance
Hranicu medzi autorom a publikom umeleckého diela zotierala i produkcia The Navidson
Records s podtitulom Hudobné divadlo ako
inštalácia. Medzinárodný ansámbel pod vedením Tassila Tescheho a Tilla Wylera von
Ballmoosa sa snažil vtiahnu publikum do
diania rozmiestneného po jednotlivých miestnostiach bývalej továrne. Poas dvojhodinovej
performance sa divák mohol zapoji do rozhovoru dramaturga a skladatea, prizera sa
zboru s barokovými parochami snažiacemu
sa osi naskúša, alebo prekopnú sadrokartónovú stenu v miestnosti, v ktorej kontratenor
v maske akejsi skrvavenej beštie békového
hororou prednášal v sprievode gitary modernú
piesovú kompozíciu. Do klavíra, sláikov a
akordeónu znejúcich odniekia z fabrického
labyrintu sa miešali rozhovory divákov, ale aj
splachovanie záchoda. Akt, prestávka, bufet,
kritika, dramaturgia a réžia sa tu zlievali do
jedného uxusu.
Anticlock (Antias) v réžii Mirka Borschta išiel
alej nielen žánrovým presahom, ale aj kilometricky. Publikum s maskami na oiach sa
na miesto impozantnej inštalácie Christiana
Becka, odohrávajúcej sa v opustených sklení-

PESARO

Belcantové hodovanie
Rossiniovský festival v šarmantnom jadranskom letovisku má nezameniteľnú
atmosféru. Niet tu stopy po snobizme, dress code je neformálny, komorné Teatro Rossini
útulné a vstupenky sa dajú obstarať v cenách znateľne nižších, než býva pri špičkových
podujatiach zvykom. Ustálenej festivalovej štruktúre popri viacerých koncertoch a dvoch
predpoludniach venovaných prezentácii najlepších frekventantov Accademie Rossiniana
(Cesta do Remeša) dominujú tri operné produkcie (každá v štyroch predstaveniach).
Počas 37. ročníka (8. – 20. 8.) sa na plagáte stretli nové divadelné podoby Jazernej panej
a Turka v Taliansku a obnovená inscenácia opery Ciro in Babilonia.

Belcantová budúcnosť
Od roku 2001 je neoddelitenou súasou
festivalu dramma giocoso Cesta do Remeša
(Il viaggio a Reims), ponúkajúca väší i menší
vokálny priestor až sedemnástim interpretom. Do Teatra Rossini sa každorone vracia
v rovnakej javiskovej podobe. Sviežo vtipnú,
vzahovo vypointovanú, výtvarne vkusnú inscenáciu situovanú do kúpeného letoviska
(režijná koncepcia Emilio Sagi, reinscenácia
Elisabetta Courir) však zakaždým nap ajú iní
mladí speváci, vybraní spomedzi úastníkov
interpretaného kurzu Accademie Rossiniana.
Viacerí z nich sú dnes už svetovo vyhadávanými belcantovými špecialistami (Oga Peretyatko, Marina Rebeka, Marianna Pizzolato, Elena
Tsallagova, Maxim Mironov a i.).
Tento rok však Cesta do Remeša nemilo
prekvapila kvalitatívnou nevyrovnanosou
interpretov. Kým najlepší z nich (farebne
i technicky perspektívny španielsky tenorista Xabier Anduaga s prirodzeným javiskovým prejavom, jeho krajanka Marina Monzó
s príažlivým, sýto sfarbeným sopránom
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i Ruska Vasilisa Berzhanskaya disponujúca
nádherným tmavým mezzosopránom) sa
v opernom biznise urite nestratia, popri
prevládajúcom priemere boli rozarovaním
slabé výkony talianskeho basistu Gianlucu
Lentiniho v komickom parte Dona Profonda
a (možno indisponovaného?) tureckého basbarytonistu O ulcana Yilmaza ako vokálne
zlyhávajúceho Lorda Sidneyho. Nuž, ani
v Pesare nie je každý de nedea.

Dvojnásobný bozk opery a filmu
Dominujúcim tvorcom 37. roníka festivalu
bol režisér Davide Livermore, podpísaný
pod obnovenou inscenáciou Ciro in Babilonia z roku 2012, aj pod novou podobou Turka
v Taliansku. Ich bezprostredná blízkos i živá
spomienka na predvlaajšiu (nevydarenú)
Talianku v Alžíri usvedujú režiséra z autorecyklácie. Livermorovi uaroval lm:
v Talianke fraškovitým spôsobom karikoval
akné bondovky, v Cirovi sa pokúsil konfrontova pátos inscenanej praxe Rossiniho
doby s pátosom éry nemého lmu a Turkom

koch so spusteným zavlažovacím systémom
za Mníchovom, dostalo až po polhodinovej
jazde autobusom. Vlhkej performance (diváci
vyfasovali gumáky a pršiplášte) dominovali
prízrané premoené postavy, spomalene sa
pohybujúce v apokalypticky poatom ponurom interiéri skleníka. Priestor s rozvešanými
rastlinami v sklenených bankách bol ozvuený len tajuplným monotónnym vraním,
šušaním vetra a vodou padajúcou na visiace
zdrapy igelitu a pršiplášov. Anticlock v podaní vysokej blondíny Susanne Meyerovej sa
snažil o akýsi inicianý rituál spomaleného
i anticyklického asu. Poas cesty autobusom naspä sa však ukázalo, že pre mnohých
bol akurát tak stratou asu.
Pri väšine z pätnástich projektov ostatného
Mníchovského bienále sa natískal pocit ohosi
nedokoneného a rozpaitého. Festival, založený ako laboratórium hudobného divadla, chcel
by aj tento rok revoluným. Namiesto toho
však mnohé produkcie pôsobili, akoby jemne
zaspali dobu. Ve inštalácie s audiovizuálnym
podmazom môžeme dnes už nájs aj vo výtvarnom umení. Festivalu by prospel fokus na
vyzretejšie hudobnodramaturgické koncepty,
v ktorých by hudba nehrala len druhé husle.
Robert BAYER

nás preniesol do talianskych lmových
ateliérov 50. rokov.
alším prvkom, ktorý Livermore rád používa,
je princíp divadla v divadle. V Cirovi sa poas
predohry na javisku objavila kinosála z 20. rokov minulého storoia. Uvádzaky s typickými úesmi, bielym líením a srdiekovými
ústami usadili publikum, roztržitý premieta
obmotaný lmovým pásom bojoval s neposlušným prístrojom. Na plátne titulok „Rossini Opera Festival presenta“ uviedol staruký
nemý lm o dobývaní Babylonu. Po chvíli sa
lmové plátno zdvihlo a projekcia vykúzlila
kulisy kráovského sídla, neskôr palácové
chodby, tmavú väzenskú kobku, púštnu krajinu so s ngami i obetný oltár. Skutonos, že
stále sledujeme lm, pripomínali technické
defekty typické pre kinematogra u daného
obdobia (pukliny, iarky, pretrhnutý pás),
konzekventná iernobiela farebnos i charakteristické dejové komentáre. Antiiluzívny
odstup garantovalo zapájanie divákov z predohry do deja.
Sporným momentom Livermorovej koncepcie
bolo posúvanie žánru ku groteske. Ciro je totiž
prvým pokusom vtedy len dvadsaroného
Rossiniho o vážnu operu, v ktorej sa inšpiroval
starozákonným príbehom o obliehaní Babylonu perzským kráom Cirom. Neadekvátne
pôsobilo nielen fraškovité prepájanie civilného
a lmového diania, ale predovšetkým ilustrovanie mimoriadne nároných árií lmovými
dokrútkami s detailmi pateticky sa tváriacich
hrdinov. Nesúlad medzi obrazom a zvukom bol
chvíami priam iritujúci.
Veká škoda, lebo vokálne obsadenie Cira patrilo k tomu najlepšiemu, o tohtoroné Pesaro
ponúklo. Operná matadorka, fenomenálna
9 | 2016
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kontraaltistka Ewa Podle v titulnej postave
dokladovala, že technicky perfektne postavené
a interpretanou erudíciou posvätené hlasy sú
takmer imúnne voi starnutiu. Skvelú Jessicu
Prattovú z pôvodného obsadenia nahradila
v postave Cirovej milovanej manželky Amiry
Juhoafrianka Pretty Yende. Mladuká kráska, ktorej hviezda prudko stúpa, disponuje
príažlivým, vlánym lyrickým sopránom,
aj ke koloratúrna poloha nie je jej vyslovenou doménou. Zážitkom bol šavnatý výkon
talianskeho tenoristu Antonina Siragusu
v postave Cirovho protivníka Baldassareho,
úspešný festivalový debut absolvoval mladý
taliansky dirigent Jader Bignamini.
Turek v Taliansku (Il turco in Italia) v mnohom pripomínal Cira. Tu však – vzhadom na
komický žáner – pôsobili Livermorove nápa-

Na papieri hviezdne vyzerajúce obsadenie
uspokojilo, no nenadchlo. Oga Peratyatko
(Fiorilla) pôsobila na mnou navštívenom
predstavení lepšie než na premiére odspievanej v indispozícii, doznievajúcu chorobu
ešte prezrádzal menší lesk koloratúr. Krásna
Ruska je skvelou rossiniovskou interpretkou,
ovládajúcou štýlové nesy, jej hlas je zmyselný a hodvábne hebký. Mozartovský špecialista
Erwin Schrott s krásnym mužným barytónom pôsobil v titulnej postave vokálne pomerne ažkopádne. Naopak, Nicola Alaimo (Genario) aj s o osi menej farebným materiálom
prezentoval zmysel pre štýl a cit pre pro láciu
tragikomickej postavy podvádzaného manžela. Málo ligránske hudobné naštudovanie
mladej dirigentky Speranze Scappucciovej
nedosiahlo obvyklú pesarskú úrove.

do Uberta. Pesarská inscenácia Damiana Michieletta je rekonštrukciou príbehu z pohadu
starých, zatrpknutých manželov Eleny a Malcolma. Ona sa celý život zožierala pocitom,
že sa rozhodla pre nesprávneho muža, on sa
umáral žiarlivosou voi dávnemu sokovi. Ako
neviditení dvojníci vstupujú do spustnutého,
vodnou trávou prerasteného domu a znovu
prežívajú dávnu story, snažiac sa manipulova
svoje mladé ja k správnym rozhodnutiam. No
hoci bola Michielettova koncepcia divadelne
najinšpiratívnejším momentom tohtoroného
festivalu, aj ona trpela na prepálenú ilustratívnos niektorých mizanscén.
Po hudobnej stránke však Jazerná pani nemala
slabé miesto. Sledova dirigenta Micheleho Mariottiho, ako s úžasným pokojom a prehadom
kormidluje bolonský operný orchester úskalia-

Jazerná pani (foto: studio amati bacciardi)

dy menej rušivo, hoci ani tentoraz sa nevzdal
zlozvyku nevkusne ilustrova árie. Titulným
hrdinom jednej z Rossiniho najpopulárnejších opier je turecký paša Selim, ktorý prichádza do Neapola spozna taliansky životný
štýl. Tu ho oarí Donna Fiorilla, krásna manželka starnúceho Dona Geronia a milenka
Dona Narcisa. Selim nevie, že v Neapole žije
aj jeho bývalá favoritka Zaida, ktorú kedysi
zo žiarlivosti odsúdil na smr. Látka ako
stvorená pre operu buffa plnú vášní, žiarlivosti, malých podfukov a sladkých zmierení.
To si myslí aj „antiiluzívna“ postava opery,
básnik Prosdocimo: v snahe vytvori divácky
atraktívne libreto komickej opery spriada
drobné intrigy, posúvajúc postavy ako gúrky
na šachovnici. U Livermora sa z básnika stal
lmový scenárista a režisér felliniovského
razenia, pohybujúci sa v bizarnej suite lmových hviezdiiek a oddaných asistentiek.
Kinematogra cké odkazy sa odohrávali aj
v priamej rovine, prostredníctvom lmových
dokrútok a fotogra ckých projekcií, 50. roky
sa zasa zhmotnili v príažlivých kostýmoch
(Gianluca Falaschi).

Zlatý klinec
La donna del lago, inšpirovaná poémou Waltera Scotta, zažíva na súasných európskych
javiskách renesanciu. Hudobne geniálne
dielo rozpráva príbeh Eleny, dcéry lorda Douglasa, ktorého kedysi škótsky krá Giacomo
vyhnal zo svojho hradu a teraz žijú na brehu
Lochneského jazera. Elenin otec sa v odboji
voi kráovi spojil s vojvodom Rodrigom a za
pomoc v povstaní mu prisúbil Elenu. Tú však
viaže nežný vzah s druhom z detstva, Malcolmom. Navyše, jej panenský pokoj narušil tajomný cudzinec, ktorého stretla v lese. Netuší,
že je to krá Giacomo (v inkognite sa predstavuje ako Uberto). V závere opery kráova láska
k dievine vyústi do vekorysého sebaobetavého gesta, ke prepustí z väzenia Eleninho otca
a požehná jej vzahu s Malcolmom.
Súasní režiséri s obubou kladú romantických
hrdinov Jazernej panej na psychoanalytickú
pohovku. Christopher Loy v Theater an der
Wien (2012) urobil z Malcolma imaginárneho
priatea Eleny – jeho existencia stráca opodstatnenos po tom, o sa dievina zamiluje

mi Rossiniho partitúry a celú operu odspieva
spolone so spevákmi, bolo zážitkom samo
o sebe. A na to, o sa na nás lialo z orchestrálnej
jamy Adriatic Arény, mi prichádza na um len
jediné slovo: zázrak. Pôžitkom boli i výkony
špikových rossiniovských interpretov: vlánym
mladodramatickým sopránom disponujúcej
Salome Jiciaovej (Elena), technicky pružnej
Varduhi Abrahamyanovej (Malcolme), vlastníka vzácneho kovového barytenoru Michaela
Spyresa (Rodrigo), nádherným kovovým basom
vládnuceho Marka Mimicu (Douglas) a najmä
tenoristu Juana Diega Flóreza (Uberto) – fenomenálneho zjavu rossiniovskej interpretácie,
ktorý neprestáva fascinova žiarivým, pružným,
nebeské výšky dosahujúcim tenorom, bezkonkurennou štýlovosou a podmanivým javiskovým prejavom.
Práve slávnostný galakoncert tohto umelca,
ktorý svoju žiarivú kariéru odštartoval pred
dvadsiatimi rokmi na pesarskom festivale,
dal žiarivú bodku za jeho 37. roníkom.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
Cesta bola podporená Slovenským centrom AICT
a Fondom na podporu umenia
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pí. Absolvent operného spevu na VŠMU
je zárove vyštudovaným scénografom (VŠMU) i architektom
(STU) a v súasnosti si robí doktorát na Fakulte
architektúry. Ako inak, na tému prepájajúcu
architektúru so scénogra ou.
Za názvom Unterreise možno vníma parafrázu na Schubertovu Winterreise. Zárove
však evokuje aj podzemný priestor, ktorého
genius loci patril k najsilnejším zložkám štyridsapäminútového predstavenia (vizuálny
koncept Martina Šimkoviová). Tou druhou,
podstatnou, bolo spevácke umenie interpreta, ktorého sprevádzal empatický klavirista
Maroš Klátik. Mazalánov barytón príjemnej,
pomerne tmavej farby ani vo vyššej polohe
nestráca lesk a v celom rozsahu mu nechýbajú mäkkos a znelos. Výborná znalos neminy dala jeho prednesu výrazovú autenticitu

O samote a hľadaní v starej kotolni
Hudobné divadlo sa už dávno vyvlieklo
z úzkej šnurovaky operných a baletných
kánonov. Najmä v oblasti tvorby sa toho na
alternatívnej scéne udeje viac než v inštitucionalizovaných divadlách. Interpretácia
piesovej tvorby však ostáva xovaná najmä
na dôstojné koncertné sály. Nápad vyskúša
úinnos „seriózneho“ romantického repertoáru v „neserióznom“ priestore skrsol v hlave
Petra Mazalána. Svojej idei dal názov Unterreise a situoval ju do bývalej kotolne, nachádzajúcej sa v suteréne Slovenskej technickej
univerzity (1. 8.).
Kto pozná profesionálne zázemie talentovaného barytonistu (v SND aktuálne spieva
Schaunarda v Pucciniho Bohéme), toho spojenie
vokálneho umenia a site-speci c art neprekva-

Prvé bratislavské Nessun dorma
Na jar (25. 4.) uplynulo devädesiat rokov od
milánskej premiéry poslednej opery Giacoma
Pucciniho. O pár dní na to zaznela Turandot
po prvý raz v Ríme, v júni už bola na programe vtedy najprominentnejšieho operného
divadla južnej pologule – Teatro Colón. Zaiatkom leta registrujeme prvé uvedenie v nemine, v drážanskom naštudovaní Fritza
Buscha. Na jese toho istého roku je Turandot
s Lotte Lehmannovou a Leom Slezakom udalosou viedenskej sezóny, o týžde „dunajskému“ ohlasu konkuruje MET s Mariou Jeritzovou a Giacomom Lauri-Volpim.
Slovenské národné divadlo, s inak pohotovou
dramaturgiou Karla Nedbala, siaha po Turandot až zaiatkom roka 1931. Po Toscaninim,
Panizzovi, Buschovi i Sera novi sa k dirigentom diela pridáva Zdenk Folprecht a Nedbalov

(diváci/posluchái mohli dvojjazyné texty
piesní sledova na diapozitívoch premietaných na stenu), výber prevažne melancholických i baladických piesní Franza Schuberta
(Krá duchov, Škriatok, Smr a dieva a i.)
konotoval so zámerom „znázorni tému samoty, rozpoltenosti a hadania v najširšom
zmysle slova“. Ak projektu nieo chýbalo, tak
to bol režisér, ktorý by dal predstaveniu profesionálnejšie divadelné dimenzie.
Šnúra ponurých hudobných miniatúr dostala
náladovo kontrastnú bodku: pri piesni An die
Musik, arovnej oslave hudby a umenia, sa
v dovtedy tmavej kotolni optimisticky rozsvietilo. Sedelo a stálo nás tam požehnane
– pestrá vzorka rôznych generácií i profesií.
Mazalánov pokus postavi pomyselný interdisciplinárny mostík sa stretol so záujmom,
ktorý možno prekvapil aj jeho samotného.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

dvorný kritik,
vtedy sotva
dvadsaroný
„recenzentský adolescent“ Ivan Ballo, nadšený
všetkým, o za štvrtým rohom priuchlo k eskému variantu Wagnerovej reformy, nachádza
v Pucciniho labutej piesni iba „málo invenný
odlesk, neraz matný, predchádzajúcich diel
skladatea (...) stereotypné útvary melodické,
harmonické i rytmické, ktoré pôsobia až únavne“. Ak „japonskú“ Madame Buttery oznauje
Ballo za „dielo skladateovho východu“, Turandot je vraj „dielom jeho západu“.
Málokto však vie, že slávna Nessun dorma,
ktorá medziasom – aj vaka „popleteným“
popularizátorom opery a starnúcemu Lucianissimovi – nebezpene inklinuje ku gýovému
opernému hitu à la Zbor Židov z Nabucca, zaznela v Bratislave pravdepodobne skôr než vo
väších stredoeurópskych metropolách. Mladý
právnik JUDr. Janko Blaho, v sezóne 1925/26

študujúci spev v Miláne, bol na galérii Scaly
zrejme jediným slovenským úastníkom slávnej premiéry. A už o dva mesiace, 21. 6. 1926,
uzatváral svoje koncertné vystúpenie v sále
Reduty (za spoluúasti renomovaného talianskeho barytonistu Umberta Urbana) poslednou
„vekou“ tenorovou áriou epochy, ktorú nie
celkom oprávnene nazývame érou operného
verizmu. Po tomto Blahovom vystúpení sa
taliansky jazykový originál árie, v málo poetickom slovenskom preklade nazvanej Nikto nespí, z nášho javiska najbližšie rozozvual o štyri
desaroia neskôr, vaka vzácne dramatickému, bronzovo kovovému tenoru Nikolu Nikolova, ktorý v roku 1966 hosoval v (po slovensky
spievanej) bratislavskej inscenácii Turandot po
boku skvelej Hany Jank. Javiskové uvedenie
celej Pucciniho opery v talianine sa spája až
s (dodnes hranou) Lenárdovou/Bednárikovou
inscenáciou z roku 2006.
Jaroslav BLAHO

na CD) má schopnos odovzda plnohodnotné
posolstvo. Režiséri ma budú preklína, no
Vec Makropulos s BBC Symphony Orchestra
pod taktovkou Ji ího B lohlávka, s fínskou
hviezdnou sopranistkou Karitou Mattilou
(Emilia Marty), Alešom Brisceinom (Albert
Gregor), Gustávom Belákom (Dr. Kolenatý),
Svatoplukom Semom (Jaroslav Prus) i Janom Vacíkom (Vítek) ma presvedila, že áno.
Zásluhou dirigenta, orchestra a spevákov sa
atmosféra maujúca dejový tok, jeho situané
zlomy, citové záchvevy, vzahy medzi postavami, šírila hodnovernejšie, než cez dnes tak
asto deformujúce réžie.
Opä som si pripomenul nedávnu súkromnú komunikáciu s dirigentom Tomášom
Hanusom, ke mi osvetoval dôvody svojho
odrieknutia bratislavskej premiéry. Uveril
som mu – a po tomto prenose mu verím ešte
silnejšie –, že akákovek približnos v orchestri môže dielu výrazne ublíži. Kto má

Janáka v hlbokej úcte, nemôže mu vedome spôsobova boles.
Premýšal som aj nad tým, preo sú v zahraniných janákovských inscenáciách
tak málo využívaní eskí a slovenskí sólisti.
Nedávno vo Viedenskej štátnej opere bol
zrozumitený a štýlový jedine udovít Ludha. Na BBC Proms stavil Jií Blohlávek na
istotu. Mal ju v Karite Mattile, ktorej eština, akcenty, rytmus (nehovoriac o mäkkom, ale dramaticky obsažnom timbri
a plnom zvuku v každej polohe) boli priam
dokonalé. A ke som pri spevákoch – kto
doma vie, že Gustáv Beláek v priebehu
pol roka vytvoril Dr. Kolenatého v Berlíne
(dirigent Donald Runnicles, v titulnej postave Evelyn Herlitzius), v Mníchove (Tomáš
Hanus, Angela Denoke) a teraz v Londýne?
Impozantná vizitka umelca, ktorého Opera
SND takmer ignoruje.
Pavel UNGER

glosa

Janáček na BBC Proms
Dostal som avízo o internetovom priamom
prenose Janákovej Veci Makropulos. Šlo
o koncertné uvedenie v londýnskej Royal
Albert Hall v rámci festivalu BBC Proms.
Prestížne podujatie píše 122. sezónu a za
mimoriadne prístupné ceny lístkov ponúka poas celého leta viac než sedemdesiat
koncertov so špikovými interpretmi. Jií
Blohlávek ho oznail za najdemokratickejší svetový festival vôbec. Neváhal som
a klikol na BBC Radio 3. Devätnásty augustový veer ma držal v šachu od prvého
po posledný takt. Jednoducho, nevšedný
zážitok, sprostredkovaný modernou technológiou.
S niekokými zamysleniami navyše. Aj na
neraz pertraktovanú tému, i opera bez
javiska (v koncertnej verzii, live v rozhlase,
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Cluster Ensemble
plays Philip Glass
Hevhetia/Orange
Mountain Music 2016
Slovenský Cluster ensemble vznikl v roce
2009 a svou innost zahájil provedením
Six Pianos Steva Reicha. Akoliv Glasse
adíme mezi hudební minimalisty, on
sám (podobn jako jeho souputník
Steve Reich) toto oznaení odmítá,
nebo v lepším pípad pipouští, že
s minimalismem skonil n kdy v roce
1974. Z hlediska vn jšího pozorovatele
je t žké tomuto tvrzení uv it, protože
Glass je obvykle na první poslech snadno
rozpoznatelný v rozkladech terciových
akord , ímž se z hlediska hudební teorie
jen málo liší od barokních skladatel ,
nebo popových autor . Tento fakt ale
musíme vnímat spíše pozitivn . Byl
to zejména Glass, kdo dokázal smíit
experimentální hudbu 60. let se širokým
publikem, které poínaje první a pak
druhou avantgardou vyklidilo auditoria
t chto kroužk pro zasv cence. Glass v
návrat k tonalit a rytmické pravidelnosti
znamenal zárove návrat d v ry publika
v soudobou hudbu. Postupn se z hudebního minimalismu stal mainstream, který
ješt dodnes vyvaují televizní reklamy.
V ím, že práv proto se Cluster ensemble
zam il na Glassovu ranou tvorbu, která
ješt nevykazovala rysy pozd jších harmonicko-melodických schémat. Podobn ,
jako m žeme považovat za autentické
nahrávky Stravinského hudby dirigované
Robertem Craftem, m žeme i nahrávku
Cluster ensemble považovat za autorizovanou. Soubor provedl Music with
Changing Parts v roce 2015 v Košicích za
pítomnosti Phila Glasse a vysloužil si jeho
velkou pochvalu: „If the young generation
can play it like this – I have nothing to
worry about,“ ekl prý autor po koncert .
Konen , disk vychází nejen v produkci
slovenského vydavatelství Hevhetia, ale
také Glassova labelu Orange Mountain
Music. Cluster ensemble celou svou
poetikou dokazuje, že minimalismem žije
a dýchá. Už minimalistický název souboru
by se dal peložit jako sešlost, nebo
shluk, zkrátka nic okázalého. Úsporná
graka debutového trojdisku si vystaí

pouze s ernou a bílou barvou a neekejte
ani obrázky nebo fotograe. Soubor
v chronologickém sledu postupuje od
Glassových skladeb z roku 1968 do roku
1970. I tomto úzkém vymezení cítíme
uv dom lý dramaturgický tah a až jakousi
obsesi pesností a metodiností.
První CD asi v nejistší form pedstavuje
celou koncepci Glassova minimalismu.
Two Pages (1968) jsou jednohlasou hrou
s pouhými p ti tóny coby základní bukou, která je krácena nebo prodlužována
podle poteby. Bezmála p lhodinová
skladba je asi nejsiln jší ve své jednoduchosti a obsesi v opakování. Music
in Fifths (1969) je osmnáctiminutovou
vzpourou proti nejzákladn jšímu kompozinímu tabu barokn -klasicko-romantické hudby, a tím je použití paralelních
kvint. Jiný materiál, než je tento, ve
skladb nenajdete.
Druhé CD pináší dv zrcadlové kompozice: Music in Contrary Motion (1969)
a Music in Similar Motion (1969). Srdcem celého projektu nahrávek i ansámblu
jsou dva hrái na elektronické klávesy
Ivan Šiller a Fero Király. První dv CD jsou
hrány jen jimi a nepochybuji o tom, že to
byl práv jejich neutuchající entuziasmus,
který k nim pitáhl celý trs dalších hudebník . Strojový chlad Glassových kompozic
si soubor kompenzuje provozováním
další hudby 20. a 21. století, audiovizuálních interpretací i instalací.
Záv rené CD nás smykou vrací na
zaátek, k setkání s Philem Glassem
a provedení Music with Changing Parts
(1970). Jako muzikolog i hudebník
nemohu íci než „klobouk dol “ ped
více než padesátiminutovým záznamem
skladby, která postrádá jakékoliv spoinutí. Na realizaci se podílí jedenáct
hudebník , kteí ve zcela odosobn né
podob donekonena hrají své noty
v nekompromisních sledech. Celkový
sound nahrávky je suchý, až se z n j práší
– žádné um lé dozvuky, jen strohý zvuk
nástroj v pesném strojovém rytmu.
Kdybyste celou skladbu naládovali do
Finale nebo Sibelia, mohli byste dostat
dost podobný výsledek. Nebo ne? Co je
vlastn tak magického na tom, stát se jedním z ozubených kol hodinového strojku,
který pesn tiká tém  hodinu? Je to
snad objektivita a ne-lidskost Glassových
kompozic, které eliminují intencionáln
postehnutelný vývoj hudby, inherentní
emoce i individuální aspirace jednotlivc ? Rytmus je tu vnímán jako n co
rituálního a magického, co nesmí být za
žádnou cenu perušeno a všichni hrái se
mu bez výjimek musí podídit. Výsledek
(pro hráe i posluchae) je blízký transu.
To, co si z poslechu odnesete, nebudou
melodie, které si zapískáte veer ve
sprše, ale zvláštní beztížný stav mysli
oprošt né od nános pedchozích myšlenek a zám r . Hudba Philipa Glasse je

jednoznan v dobrých rukou. Cluster
ensemble je totiž ve snaze interpretovat
hudební minimalismus nekompromisn
maximalistický.
Martin FLAŠAR

Vladimír Godár
Crux
Hudobný fond 2016
Ach, Bože, jak ten as letí… Vladimír
Godár má šedesát! To už je píležitost
k ohlédnutí a Vlado toho má za sebou
docela dost! Staí se podívat na imponující seznam jeho skladeb, úprav,
literárních text a lmových hudeb.
To je intenzívní tvorbou napln ný život!
Zejména v jeho generaci není takových
autor zase tolik. Je to skladatel, kterého
si – a se v ledasem neshodujeme – velice vážím. A jeho pracovitost jsem mu
vždycky závid l.
Starobylý gruzínský kíž na obalu jasn
naznauje Godárovu duchovní orientaci
a tradici, k níž se hlásí. A on sám v pr vodním textu vysv tluje, že ti skladby
zde zastoupené spojuje symbol kíže jako
pedm tu meditace. Godárova hudba je
pedevším vzývání ideálu klasické Krásy,
jak jej vytvoila tradice od antiky pes renesanci a baroko po klasicismus. S touto
tradicí je bytostn spjat (k emuž pisp lo
nejen dlouhaleté domácí muzicírování
u legendárního Hansiho Albrechta, ale
i soustavná praxe v oblasti upravování
a vydávání staré hudby), snaží se ji
udržovat a rozvíjet. Samozejm v tomto
pístupu není sám, ale dlužno piznat, že
i v porovnání se vzory, ke kterým se hlásí,
má Godár cit pro vzájemné vyvažování
dynamismu a statiky, pro vhodn zvolený
kontrast. Jeho pevné zakotvení v tradin
chápaných pojmech harmonie a melodie
mu zaruuje pochopení publikem i interprety. Má však i svoji ošidnou stránku:
naplnit jeho ideál je velmi t žké, vyžaduje
to spízn né duše s podobn založenou
hudební zkušeností.
To, že Vladimíru Godárovi vychází
reprezentativní kolekce jeho starších
skladeb, je nesmírn záslužné. Jsou to
vzácné archívní nahrávky, které budou
jist lah dkou pro sb ratele. Godárovy
kompozice by si však zasloužily peliv
vypracovanou studiovou verzi, kde
by mohly všechny jemné nuance jeho
hudby patin vyniknout. Ve skladb

Darjaangin sad (1987) jsou napíklad
dynamické kontrasty, pro kompozici
velmi d ležité, které pi živé nahrávce
tak nevyzní.
Na tom koncert jsem tehdy byl, vzpomínám si na strhující atmosféru toho
provedení, kterou však žádný záznam
nem že penést. Navíc: Darjaangin
sad je „hudba do sluchátek“ – vyžaduje
precizní zvuk bez vn jšího rušení a svou
narativností apeluje na individuální
prožívání. Ve skladb Via lucis (1993)
je zase možno si pedstavit vyrovnan jší
zvuk dechové sekce i vzájemnou vybalancovanost jedotlivých složek orchestru. Interpretan nejlépe tedy vychází O Crux
(1999) pro sólové violoncello v podání
Jozefa Luptáka. Ten má s Godárovou hudbou dlouholeté zkušenosti a podle mého
skromného názoru i cit pro Godár v
zp sob exprese, jež je zvlášním zp sobem
exaltovaná i um ená zárove. Vladimír
Godár patí k nejvýrazn jším skladatel m
na Slovensku a brzy si získal respekt i v zahranií. To, že se zjevn nenašly prostedky, aby byly jeho skladby nov nahrány, je
tak trochu ostudné. Chápu, že toto není
vina Hudebného fondu, který CD vydal,
ale toho, jak spolenost rozd luje peníze
(a to zdaleka není slovenská specialita!).
Podle Milana Kundery malý národ prokazuje oprávn nost existence svojí kulturou.
V ní je to, ím m že pisp t sv tu. Ostatn
ím jiným? Vojenská pevaha budí strach
a odpor, ekonomika závist. (Na problémy,
které z t chto sfér vzešly, není teba zvláš
upozorovat.) Jenom kulturu a um ní je
možno milovat. Z nich vychází porozum ní mezi národy – pitom jsou tyto oblasti
vždy první, kde se škrtá! Kdy už si konen n kdo uv domí, že investice do kultury
a um ní nejsou marné?
Jaroslav ŠASTNÝ

Musica Sacra
Lúčnica Chorus
E. Matušová
Diskant 2015
Spevácky zbor Lúnica patrí k osvedeným stáliciam na našich i zahraniných
koncertných pódiách. Od roku 1948,
kedy zbor vznikol, sa vo funkcii hlavného
zbormajstra vystriedali Štefan Klimo,
Peter Hradil, Marián Vach a Elena Matušová. Každý z dirigentov kládol trochu
odlišný repertoárový akcent, v aka omu
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sa dnes zbor prezentuje širokým záberom
diel, siahajúcim od svetskej po duchovnú
hudbu všetkých štýlových období, vrátane
folklórnych a jazzových inšpirácií, i už
v predvedení a cappella, so sprievodom
komorných ansámblov alebo vo vekých
vokálno-inštrumentálnych projektoch.
Lúnica si pravidelne prináša ocenenia zo
zahraniných zborových súaží a má pomerne bohatú diskograu, v ktorej však
doteraz chýbala reprezentaná vizitka
sakrálneho repertoáru telesa, tvoriaceho
dôležitú súas jeho koncertnej innosti.
Interpretácii duchovnej tvorby sa Lúnica
venovala predovšetkým v období zbormajstra Petra Hradila a dnes túto tradíciu
rozvíja i zbormajsterka Elena Matušová
(od r. 2003), absolventka u prof. Hradila
na VŠMU.
Výberové CD Musica Sacra zaujme
na prvý pohad pútavým a luxusným
grackým stvárnením bookletu (Yurkovic Design) a zvunými menami
hosujúcich vokálnych sólistov ( ubica
Vargicová, Katarína Juhásová-Štúrová,
Miroslav Dvorský, Tomáš Juhás, Martin
Malachovský a .). V dramaturgii výberu
skladieb, nahratých v rokoch 2010–2015,
sa prepája poslucháska atraktívnos
notoricky známych klasicko-romantických
diel (Mozart: Ave verum corpus, Bach/
Gounod: Ave Maria, Franck: Panis
angelicus) s raritnejšími zborovými
dielami rovnakých období, ktoré Lúnica
uviedla v slovenskej premiére (M. Haydn:
Tenebrae factae sunt, Liszt: Inno a Maria
Vergine, Puccini: Rekviem). Skladby so
sprievodom komorného obsadenia (Peter
Mikula – organ, Katarína Turnerová
– harfa, Martin Ruman – viola, Ján Slávik
– violonelo, Robert Vizvári – kontrabas,
lenovia Muchovho kvarteta) sa striedajú
s a cappella kompozíciami.
Nebolo by adekvátne, ak by sme CD
Musica Sacra posudzovali z hadiska
aktuálnych trendov historicky pouenej
interpretácie sakrálnej hudby. Album je
dokumentom interpretaného umenia
speváckeho zboru, ktorý napriek tomu,
že je amatérskym mládežníckym telesom, podáva už desaroia profesionálne
umelecké výkony, v aka ktorým je vyhadávaným partnerom mnohých produkcií
ako na Slovensku, tak i v zahranií.
Lúnica vyniká mladíckou energiou, vysokou hlasovou kultúrou a spoahlivosou pri príprave a realizácii jednotlivých
projektov. Všetky tieto atribúty ponúka
i ostatné CD Musica Sacra.
Kompiláciu tvorí 12 trackov (vyše 70 minút
hudby) a otvára ju majestátne Gloria
z Franckovej Omše A dur op. 12. V pomaly plynúcej, pokornej, avšak náronej
a cappella skladbe Tenebrae factae sunt
M. Haydna farebne vynikajú nižšie polohy
zboru. Spomeme tiež a cappella aranžmán
(autor, žia, v booklete neuvedený) Bachovej/Gounodovej Ave Maria, v ktorej
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sa prezentuje príjemným nosným hlasom
sólistka Lúnice Zuzana Weiserová. Krátke
Pucciniho Rekviem SC 76 je jednoasovým, mimoriadne pôsobivým dielom,
vyžarujúcim atmosféru pokoja a zmieru,
podporenú vlneniami zboru a krásnymi
sólovými vstupmi violy M. Rumana.
Posledné tri tracky dokumentujú spoluprácu Lúnice vo vekých vokálno-inštrumentálnych obsadeniach. V dvoch astiach z Rekviem A. L. Webbera (intonane
a rytmicky nároná Hosanna, sladké
Pie Jesu), ktoré mimochodom Lúnica
celé uviedla v slovenskej premiére ešte
v 90. rokoch, spoluúinkuje Slovak National Symphony Orchestra pod precíznym
vedením Jaroslava Kyzlinka (sólisti . Vargicová, M. Dvorský, chlapenský hlas
Tomáš Turner). Záverená bodka patrí
Libera me z Verdiho Messa da Requiem,
realizovanej ako live nahrávka z pamätného koncertu v Katedrále sv. Martina na
Kvetnú nedeu v roku 2013; monumentálny zborový aparát tvorili spojené zbory
Lúnica a Spevácky zbor mesta Bratislavy
(zbormajster Ladislav Holásek), sopránové sólo spievala . Vargicová (vo svojej
osobnej premiére), SOSR viedol Walter
Attanasi. Tu treba poznamena, že mnohí
z lenov SZMB sú odchovancami Lúnice,
a tak zaradenie tejto ukážky na záver CD
má okrem gradanej funkcie i symbolický
význam: vzdanie holdu zásluhám predchádzajúcich generácií spevákov a zbormajstrov Lúnice na rozvoji sakrálneho
interpretaného umenia zboru.
CD Musica Sacra možno odporúa ako
vkusne vyladenú kompiláciu, ktorá poteší
nielen fanúšikov Lúnice, ale aj bežných
poslucháov naladených na ahko-hbavé
duchovné frekvencie. Napriek záznamom
z rôznych asových období a priestorov
pôsobí CD interpretane i zvukovo
vyrovnaným dojmom, na om má nepochybne zásluhu aj dvojica hudobného
a zvukového režiséra (Emil Nižanský/
Hubert Geschwandtner).
Pavol ŠUŠKA

Adès Nørgård
Abrahamsen
Danish String Quartet
ECM 2016/Divyd
Spoloným znakom osobitého albumu,
ktorý pre ECM nahral súbor Danish
String Quartet, je fakt, že prináša rané,

mladícke opusy sláikových kvartet
renomovaných európskych autorov.
Per Nørgård, Hans Abrahamsen aj
Thomas Adès boli každý v dobe vzniku
svojho prvého kvarteta silne ovplyvnení tonalitou a dovtedy len opatrne
experimentovali so svojimi budúcimi
výrazovými prostriedkami. Aj v názvoch
diel akoby váhali s oznaením „sláikové
kvarteto“ a priam sa vyhýbali ich postupnému íslovaniu. Najstarším z trojice diel
je kompozícia legendy dánskej hudby
Pera Nørgårda Quartetto breve z roku
1952. Nørgård (1932) v diele tonálnym
myslením nadväzuje na tradíciu Bartóka
a svojho uitea, plodného dánskeho
kvartetového autora Vagna Holmboea,
ktorý ich napísal dvadsajeden. Pre
Nørgårda je typické oscilovanie medzi
durovým a molovým tónorodom, ktorý
však nie je charakterizovaný kompletnou
akordickou štruktúrou, iba naznaenými
intervalmi (v tomto prípade hlavne
molovou terciou). Jeho kvartetová dvojasová miniatúra má robustnú stavbu,
výrazné melodicko-rytmické tvary, disponuje pestrými farebnými kontrastmi
a zreteným príklonom ku škandinávskej
emocionalite a melanchólii. Druhá as
Allegro risoluto nastouje dramatickú
tému a je naplnená výrazným pohybom
expresívneho ostinata a vrstvených
gúr, hoci jej poiatoný rozmach sa
predasne zastaví, ím podiarkuje fragmentárnos dielka. Nørgård si na tomto
miniatúrnom kvartete otestoval svoj
„vynález“ nekoneného radu tónov,
ktorý následne zaal využíva vo svojej
neskoršej tvorbe. Aj Nørgårdov bývalý
študent, dánsky skladate Hans Abrahamsen (1952), sa vytrvalo pohybuje
v prostredí, ktoré sa prinajmenšom
dá nazva „tonálne ústretové“. Svoje
prvé sláikové kvarteto, ktoré vzniklo
dvadsajeden rokov po Nørgårdovej prvotine, nazval 10 Preludes a celý cyklus
oznail ako „short stories“, ím zdôraznil
jeho strohú formu a previazanos astí.
Abrahamsen v om umne spája svet
európskej seriálnej hudby s americkým
minimalizmom a podobne ako Nørgård
erpá z tradicionalizmu, dánskej udovej
hudby, navyše k tomu pridáva fascináciu
dobovou hudbou a (pred)bachovskými
inšpiráciami. Abrahamsenovi je vzdialený Nørgårdov vzlet i rázne, rapsodické
postupy, jeho hudbu skôr charakterizuje
pravidelný motorický pohyb, zahustená
faktúra a neoklasické štruktúry s množstvom ponášok na formy starej hudby.
Abrahamsen poslucháa ukolíše ostinátnym pohybom a na vypätých miestach
dáva vyniknú rozsiahlym pasážam v unisone. Pozoruhodné je najmä jeho zmiešavanie bachovských ostinátnych gúr
s reichovskými repetitívnymi zvukovými
vzorcami. Prísne, precízne dielo uzatvára
veselé „vivaldiovské“ nále, nabité ne-

spútanou energiou. Mladšiu generáciu
skladateov na albume reprezentuje britský skladate Thomas Adès (1971). Jeho
cyklus Arcadiana z roku 1994 pozostáva
zo siedmich drobných skladbiiek, ktorých poetické názvy korešpondujú s ich
hudobným obsahom. Benátske nokturno
obsahuje príjemné kolísavé a pulzujúce
tvary, koketujúce s ravelovskou ilúziou
vody. Adès tu je ovplyvnený víziou bájneho územia Arkádie v starovekom Grécku,
ktoré bolo poda Vergília symbolom pokoja. Téma vody sa v cykle zjavuje hne
niekokokrát, v asti Auf dem Wasser zu
singen, alej v L'Embarquement inšpirovanej slávnou Watteauovou mabou
i v hudobnom spodobení mytologickej
rieky Léthé. Pre Adèsovu skladbu sú
typické jemná pulzácia, pochmúrne
a tlmené farby, nokturnové „noné
videnie“, rozsiahle tonálne polia a voný
mix ponášok siahajúcich od Mozarta,
Debussyho až k Janákovi a Elgarovi.
Zaujímavý koncept albumu, ktorý odvážne naznauje pokraujúcu kontinuitu
tonálneho kompoziného myslenia aj
v druhej polovici 20. storoia, je zárove
dôkazom vynikajúcej interpretanej
úrovne renomovaného dánskeho sláikového kvarteta.
Peter KATINA

... of waters making
moan
T. Anzellotti,
Ch. Desjardins
Winter & Winter 2016/
Hevhetia
Vo vydavatestve Winter & Winter, ktoré
možno považova za domovský label
renomovaného nemeckého akordeonistu
Teodora Anzellottiho (vydal v om pätnás albumov), si tento umelec rozšíril
svoje prevažne sólistické aktivity aj o
oblas komornej hudby. Na najnovšej
nahrávke úinkuje v exkluzívnom duu
s fenomenálnym francúzskym violistom
Christophom Desjardinsom. Obaja sa
venujú najmä projektom súasnej hudby
a aj na aktuálnom CD je ich sólistická
rola patrine zdôraznená, ke že pre duo
sa na albume nachádzajú de facto iba
dve kompozície, zvyšok tvoria sólové
skladby napísané priamo pre interpretov. Na úvod zaznieva Peigner de vif
od Gérarda Pessona, v ktorého hudbe
9 | 2016
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sa oba nástroje prelínajú vo vysokej polohe a suverénne dopajú v pôsobivej,
farebnej súhre, v zbesilých pasážach
i statických blokoch, priom skladba je
plná „pointilistických“, fosforeskujúcich
farebných bodov, opakujúcich sa gurácií i tonálnych ozvien. Jednou z kúových
skladieb je titulná ... of waters making
moan britskej autorky Rebeccy Saundersovej. Pomerne rozsiahla kompozícia
pre sólový akordeón zaujímavo mapuje
démonické hlbiny drsného akordeónového zvuku v hlbokých polohách,
prináša ostré nárazy mechu evokujúce
vlny, priom celú skladbu tvoria výlune
extrémne tónové zhluky, šum, ticho,
miznúce fragmenty a perkusívne efekty,
ktoré dekonštruujú pojem plynutia asu
a vytvárajú akési voné, ambientné štruktúry temne hroziaceho mora. Statické
vlnenie napokon prekonáva pozvoný
vývoj smerom k vrcholu pomyselnej
prílivovej vlny, ktorá nakoniec odoznie.
Saundersová sa pri písaní diela inšpirovala zvukomalebnou básou Jamesa Joycea z jeho cyklu Chamber Music z roku
1907, popisujúcou „huiace morské
vody“. Medzi pozoruhodné kompoziné
série alšieho skladatea Hansa Zendera
patria jeho Hölderlin lesen pre rôzne nástrojové obsadenia. Ein Wandersmann...
zornig... pre akordeón a hlas tvorí 5. as
tohto cyklu, v ktorom skladate reektuje
vybrané verše nemeckého romantického
básnika Friedricha Hölderlina. Hudba
tu znie v utajenej, hlbokej polohe, no
postupne získava konkrétnejšie rytmické
kontúry hraniiace s jazzom, tvoria
ju polia rozsiatych akordov s náhlymi
akcentmi. Mimoriadna náronos partu
spoíva v dramatickej deklamácii vyhroteného poetického textu v kontraste
s rytmicky vypätými akordeónovými pasážami. V skladbe najskôr text absentuje
a dôraz spoíva na pomalom, postupne
rytmicky oživovanom parte akordeónu.
Ku koncu skladby hudba umkne a zane
dominova verbálny, recitovaný prejav.
Nasledujúcou, kontrastnou skladbou
albumu je kratuká kompozícia Chant
Jonathana Harveyho pre sólovú violu,
ktorá predstavuje rituálny, liturgický
spev, naplnený slávnostnou atmosférou
a prekvapivý ostrými kontrastmi vo vysokej polohe. Taliansky skladate Marco
Stroppa je na albume zastúpený dvoma
skladbami. Dielo Il peso di un pensiero
(Hmotnos myšlienky) pre sólovú violu
je voný cyklus, ktorého poradie a poet
astí uruje sám interpret. Cyklus vytvára
kruh, priom jednotlivé asti reprezentujú najskôr divoký pohyb, nežné kzanie
ažoletov, vzápätí drsné, agresívne pasáže pripomínajúce zvuk elektrickej gitary
a nakoniec trpké doznievanie. Stroppova
druhá skladba Nous sommes l‘air, pas
la terre... (Sme vzduch, nie zem) pre
akordeón a violu je dielo ovplyvnené

literárnou predlohou Svetlany Alexijeviovej Modlitba za ernoby . Predstavuje
akýsi ekologický „protest song“ a prináša
mysteriózne útržky, náhle agresívne výbuchy, ale aj spirituálnu kvalitu tiahlych,
trblietavých tónov, krásne farebné gurácie a lyrické zvukové zhluky. Akordeón
tu má stelesova vzduch, kým viola
predstavuje zem. V závere skladby
dochádza k transgurácii zvukovej
podoby nástrojov, viola evokuje Panovu
autu a akordeón svojho starobylého
predchodcu, ínsky ústny organ šeng.
Po poiatonej „explózii“ sa oba nástroje
pohybujú od harmonizujúceho súladu
smerom k nezávislým líniám a totálnemu
uvoneniu, pri ktorom sa oba nástroje
vz aujú jeden druhému v odlišných
tempách a zvukových tvaroch a skladba
pomaly zaniká v repetitívnych vzorcoch
Panovej auty a tlmeného mumlania
akordeónu, evokujúceho zvuk šengu.
Popri výnimoných kvalitách oboch sólistov zaujme na albume zvuková homogénnos neobvyklého dua, v ktorom oba
nástroje vemi dobre zvukovo koexistujú
predovšetkým vo vysokej a strednej
polohe a ich prezentácia predstavuje
nevšedný a nekompromisný koncertný
program.
Peter KATINA

KATT
Bach-Messiaen-Pärt-Katt
K. Chroboková
Supraphon 2016
Organistka a embalistka Kateina Chroboková sa zaradila medzi
výrazné interpretané osobnosti
mladšej generácie eských umelcov.
Po absolvovaní ostravského konzervatória a JAMU v Brne si rozširovala
vzdelanie v zahranií – v hre na organe
v holandskom Utrechte a belgickom
Leuvene, v embalovej hre a v hre
continua na Schole cantorum v Bazileji.
Bránu k medzinárodnej kariére pre
u znamenalo víazstvo na Oundle
International Organ Festival v Anglicku v roku 1999. Popri sólových
recitáloch sa venuje aj komornej hudbe
a spolupracuje s poprednými eskými
a zahraninými orchestrami, ako aj so
súbormi starej hudby. Po debutovom
CD zameranom na starú organovú

hudbu (C. Ph. E. Bach, J. K. Vahal,
G. Mu at, L. N. Clérambault, B. Galuppi/ Passacaille 2007) nasledovalo jej
úinkovanie na CD s dielami Poulenca
s orchestrom Anima Eterna Brugge pod
vedením Josa van Immerseela (Zig-Zag
Territoires 2011). Zaiatkom tohto
roka vydal eský Supraphon jej nové
CD s inovatívnou dramaturgiou. Popri
interpretácii diel z tradinej organovej
literatúry (J. S. Bach, Messiaen, Pärt)
prezentuje na CD troma skladbami
svoju vlastnú alternatívnu crossoverovú
dráhu s prienikom do popovej hudby,
na ktorú sa pod umeleckým menom
KATT vydala pred štyrmi rokmi. iastonou motiváciou k takémuto smerovaniu je pre u uvedomenie si potreby
opätovného preniknutia organovej
hudby k širšiemu publiku (aj z radov poslucháov popu), ke že organ je asto
záležitosou relatívne uzavretého okruhu interpretov a poslucháov. Tomuto
„misijnému“ poslaniu je podriadená
i skvelá dramaturgia, o om sa KATT
zmieuje v úvode svojho sprievodného
slova v booklete: „Lidé, kteí nechodí na
varhanní koncerty, znají vtšinou pouze
ten monumentální zvuk varhanního
pléna. asto ovšem neví, že toto ‚monstrum‘, ze kterého vám jde mráz po
zádech, se v mžiku mže pomocí nádherných étnových rejstík promnit
v éterickou vílu. Takových charakter
i rzných bizarních zvukových barev
mají varhany nespoet. Pemýšlela
jsem, jak tento nástroj zpopularizovat
a ukázat tak jeho potenciál.“ Umelecký
zámer CD správne pochopíme, ak na
budeme nazera bez predsudkov
a z uhla pohadu prezentovaného
v predchádzajúcich úvahách. Rámec
nahrávky tvoria populárna strhujúca
Toccata d mol BWV 565 a o nieo
menej známa, ale formovo i kompozine kompaktnejšia „rovnomenná“
Toccata d mol BWV 538 J. S. Bacha.
Hudba geniálneho skladatea šastným
spôsobom aží z motivického materiálu,
ktorý z hadiska hráskej techniky
vychádza z prirodzenej idiomatiky
nástroja a skvelo na om znie. Najmä
v úvodnej skladbe predkladá skúsená
interpretka starej hudby svoj pohad na
nespoetnekrát hrané a nahrané dielo
vo viacerých pozoruhodných detailoch,
napr. v novom agogickom stvárnení
metricky uvonených úsekov úvodnej
toccaty alebo ozvláštovaním úsekov
opakujúcich sa gurácií rozložených
akordov vo fúge nielen registranými
zmenami, ale i artikulane – zadržiavaním niektorých tónov (prenesením techniky typickej pre hru na embale aj na
organ). V kontraste ku temperamentnej
a motorickej hudbe Bacha rozohrala
organistka bohatstvo jemných dynamických a farebných odtieov v duchovnej

hudbe Oliviera Messiaena a Arva Pärta.
Messiaenove skladby (Prière après la
Communion z cyklu Kniha najsvätejšej
sviatosti a dve asti – Communion. Les
oiseaux et les sources a Sortie. Le vent
de l'Esprit – zo Svätodušnej omše) opájajú poslucháa mystickou farebnosou,
ranovanou a komplikovanou harmóniou a rytmickou štruktúrou. V protiklade k Messiaenovi, oslovujú skladby
estónskeho skladatea Pärta (Trivium
a Pari intervallo) poslucháa upokojujúcou prostotou jednoduchej priezranej
faktúry vyrastajúcej zo známej skladateovej metódy tintinnabuli. Dramaturgiu
CD obohatila umelkya svojimi vlastnými troma skladbami rôzneho charakteru
so žánrovým presahom do minimalizmu, nonarticiálnej hudby (vrátane
popu a folklóru) a duchovnej hudby.
V kompozícii je KATT samouk, ale vedú
ju intuícia, vkus a široký rozhad v hudobnej literatúre. isto inštrumentálna
skladba Slavkof vznikla z improvizácie
v kostole mesta známeho víazstvom
Napoleona Bonaparteho v bitke troch
cisárov v roku 1805. V modlitbe Bogorodice Djevo na pravoslávny starosloviensky text a vo voných variáciách na
gregoriánsky chorál Veni Sancte Spiritus používa aj svoj hlbšie posadený hlas
tmavšej farby. Hoci pri týchto svojich
crossoverových aktivitách používa
KATT v koncertnej praxi okrem svojho
hlasu aj prepájanie organa s elektronikou, nahrávku realizovala na klasickom
píšalovom štvormanuálovom organe,
ktorý postavila svetoznáma organárska rma Klais z Bonnu v roku 1953
v Bazilike sv. Willibrorda v najstaršom
meste Echternachu v Luxembursku.
K pozitívam nahrávky ako celku je potrebné pripoíta optimálne dynamické
proporcie s vekým asovým podielom
tichších plôch zväša meditatívneho
charakteru. Ku kvalite CD prispieva
gracky pekne spracovaný štvorjazyný
anglicko-nemecko-francúzsko-eský
booklet obsahujúci dispozíciu organa,
texty skladieb Bogorodice Djevo a Veni
Sancte Spiritus s prekladmi a najmä
s hlbokým zaujatím a porozumením
napísaný rozsiahlejší sprievodný text
z pera hudobného režiséra nahrávky
Jiího Gemrota. Hoci patrím medzi
znalcov a milovníkov tradinej organovej hudby (vrátane 20. a 21. storoia)
a osobne dávam prednos kvalitnej
interpretácii pôvodnej organovej
literatúry na zvukovo adekvátnych
nástrojoch (o CD spa), verím, že
nahrávka dokáže naplni i svoje „misijné“ poslanie – oslovi a pre organovú
(a v širšom zmysle i pre tzv. articiálnu)
hudbu získa nových, najmä mladých
poslucháov doposia vyhadávajúcich
iné hudobné žánre.
Stanislav TICHÝ
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Levočské Babie Leto
Pod záštitou mesta Levoa sa
uskutoní už 9. roník hudobného festivalu Levoské Babie
Leto (9.–13. septembra). V tamojšom Mestskom divadle i
Kongresovej sále sa predstaví
maarské Kvarteto Kodály spolu
s izraelským violistom Avishaiom Chaimedesom (zaznejú
kvartetá J. Haydna, E. Dohnányiho, B. Bartóka a kvintetá
W. A. Mozarta) aj dvojica britských klaviristov Jonathan
Powell a Mark Viner, ktorí popri
známejších dielach (Musorgského Obrázky z výstavy, Janákov
cyklus V hmlách) uvedú aj u nás
nehrané Lisztove Réminiscences
na dobové opery i skladby Chaelesa-Valentina Alkana.
http://www.lblfestival.eu/

Konvergencie
Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie
(18.–25. septembra) opä ponúkne
inšpirujúcu zmes klasických
diel i medzižánrových presahov.
Okrem špikových domácich
umelcov sa na festivale predstaví
aj štvorica svetoznámych huslistov: Isabelle van Keulen, Ilya
Gringolts, Daniel Rowland a Marco Ambrosini. Otvárací koncert
ponúkne dvojicu kontrastných
polôh: Okteto Franza Schuberta
a Erscheinung klasika nemeckej
hudby 20. storoia Wolfganga
Rihma, ktoré vzniklo ako pri-
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pomienka výroia Schubertovej
smrti. K oakávaným budú patri
veery s Gringolts Quartet alebo
recitál fenomenálneho britského huslistu Daniela Rowlanda
a ukrajinskej klaviristky Nataše
Kudritskej. Pri príležitosti Roku
slovenskej hudby festival ponúkne svojim návštevníkom lmové
portréty jubilujúceho Vladimíra
Godára, Martina Burlasa a Juraja
Hatríka.
www.konvergencie.sk

SOUND ART
VS. NU DANCE
Galéria udovíta Fullu v Ružomberku bude miestom konania
medzinárodného festivalu SOUND ART VS. NU DANCE (23.–25.
septembra), ktorého cieom je
živá konfrontácia zvukového
umenia (sound-art, radio-art,
noise music, audio media)
s aktuálnymi tendenciami súasného tanca a performancie.
K pozvaným patria Stefano
Giannotti – dvojnásobný víaz
prestížnej súaže radio-artu Karl
Szczuka Preis, rakúska umelkya Elisabeth Schimana, skladate a producent eského rozhlasu Ladislav Železný, taneníky
a choreografky Petra Fornayová
a Lucia Kašiarová, skladatelia
Juraj uriš a Peter Machajdík
a . Popri festivale sa v Ružomberku a košickom Kulturparku
uskutoní za úasti Milana
Adamiaka, Michala Murina,
Pierra Jodlowskeho a Zbynka
Prokopa aj cyklus prednášok

a diskusií SOUNDART a presahy
do súasného multimediálneho
umenia.
http://simachart.weebly.com

Musica Nobilis
Komorná hudba bude zaznieva
na Spiši poas 21. roníka medzinárodného festivalu Musica Nobilis (1.–7. októbra). V siedmich
mestách (Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Smižany, Kežmarok,
Markušovce, Poprad, Spišská
Kapitula) sa predstaví viacero
interpretov (Ladislav Fanovi,
Martin Bako), komorných zoskupení (Collegium Wartberg, Lotz
trio) i telies (Slovenský komorný
orchester, Slovenský lharmonický zbor). Otvárací koncert sa
uskutoní v sobotu 1. 10. v Evanjelickom a.v. kostole v Spišskej
Novej Vsi.
www.lharmonia.sk

Bratislavské hudobné
slávnosti
Aktuálny 52. roník Bratislavských hudobných slávností
(18. novembra – 4. decembra) sa
bude nies aj v znamení prebiehajúceho Roku slovenskej hudby
a ponúkne viac slovenských
skladieb, telies aj interpretov.
Slovenskú lharmóniu bude na
otváracom koncerte dirigova
jej dezignovaný šéfdirigent (od
sezóny 2017/2018) James Judd,
sólistom bude huslista Vadim
Repin. Pódium Reduty tiež privíta šes zahraniných orches-

trov; po prvýkrát aj prestížny
Royal Concertgebouworchestra
Amsterdam s dirigentom Semjonom Bykovom a klaviristom
Emanuelom Axom. Transcendentálne etudy Franza Liszta
uvedie v rámci svojho recitálu
legendárny klavirista Boris Berezovsky. Na záverenom koncerte
ponúkne Slovenská lharmónia
s dirigentom Jamesom Conlonom Brittenovo Vojnové requiem.
www.bhsfestival.sk

Prehrávky
do Mládežníckeho
orchestra Európskej únie
(EUYO)
Výberové konanie do EUYO sa
pre záujemcov zo Slovenska
uskutoní 15. 10. 2016 v budove Konzervatória v Bratislave
(Tolstého 11), predchádza
mu bude 14. 10. workshop
s Petrom Starkom. Uchádzai narodení medzi 1. 1. 1990
a 31. 12. 2000 sa môžu prihlási prostredníctvom formulára dostupného na
www.hc.sk, ktorý je po vyplnení potrebné zasla na adresu (príp. sken e-mailom):
Hudobné centrum
Viktória Slatkovská
Michalská 10
815 36 Bratislava
Uzávierka prihlášok je
30. septembra 2016.
Kontakt:
viktoria.slatkovska@hc.sk
www.hc.sk, www.euyo.eu
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KOŠICE | Seminárny kostol, Hlavná 81
piatok | 16. september 2016 o 19.oo
ROGER SAYER Veľká Británia

ROŽŇAVA | Katedrála Nanebovzatia Panny Márie
sobota | 24. september 2016 o 18.oo
DENISA GIBALOVÁ KABÁČOVÁ Slovensko

J. S. BACH RHEINBERGER MENDELSSOHN-BARTHOLDY
GREŠÁK DUBOIS BRAHMS MOZART

J. S. BACH MENDELSSOHN-BARTHOLDY
C. PH. E. BACH GREŠÁK LISZT

Koncert sa koná v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského
v Košiciach.

Koncert sa koná v spolupráci s Rožňavskou katedrálnou kapitulou
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Rožňava.

SABINOV | Kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa

SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Evanjelický kostol

nedeľa | 18. september 2016 o 19.3o
ROGER SAYER Veľká Británia

utorok | 27. september 2016 o 18.oo
Władysław SZYMAŃSKI Poľsko

BACH RHEINBERGER MENDELSSOHN-BARTHOLDY
GREŠÁK DUBOIS BRAHMS MOZART

BACH MENDELSSOHN-BARTHOLDY GREŠÁK BOSSI
SZYMAŃSKI SURZYŃSKI RENAUD

Koncert sa koná v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Sabinove.

Koncert sa koná v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom Spišská Nová Ves.

KOŠICE | Dominikánsky kostol

POPRAD | Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

streda | 21. september 2016 o 19.oo
DENISA GIBALOVÁ KABÁČOVÁ Slovensko

utorok | 29. september 2016 o 18.oo
Władysław SZYMAŃSKI Poľsko

J. S. BACH EBEN GREŠÁK RITTER
BRAHMS MOZART

BACH MENDELSSOHN-BARTHOLDY BUCK GREŠÁK
SURZYŃSKI GUILMANT

Koncert sa koná v spolupráci s Dominikánskym konventom v Košiciach.

Koncert v rámci XXXIV. ročníka Popradskej hudobnej jesene sa koná v spolupráci
s Mestom Poprad.

KEŽMAROK | Drevený artikulárny kostol
a Nový evanjelický kostol

nedeľa | 2. október 2016 o 18.oo
LARA SCHAFFNER Švajčiarsko
Drevený artikulárny kostol:
C. PH. E. BACH MUFFAT FROBERGER J. S. BACH

Nový evanjelický kostol:
RHEINBERGER BRAHMS BARBLAN
Koncert v rámci 35. Kežmarskej hudobnej jesene sa koná v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom Kežmarok a Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku, Kežmarok.

KOŠICE | Kostol košických sv. mučeníkov (Nad Jazerom)
utorok | 4. október 2016 o 19.oo
LARA SCHAFFNER Švajčiarsko

J. S. BACH LÜBECK BÖHM BUXTEHUDE GREŠÁK RITTER
Koncert sa koná v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. košických
mučeníkov.

Koncerty v Košiciach: Pokladnica ŠfK/BOX OFFICE - Dom umenia, Moyzesova 66, Košice tTel./phone.: 055-622 07 63 t vstupenky@sfk.sk tPo/Mo: 14.00 - 16.00 tUt/Tue, Str/We, Št/Thu: 14.00 -17.00
a hodinu pred koncertom na mieste jeho konania/ and one hour before the concert at the concert place. Vstupné na koncerty v Košiciach 5 €, študenti, dôchodcovia a ZŤP 3 €.
Vstupenky budú v predaji aj v Mestskom informačnom centre (Hlavná 32)/ Ticket sale are also in the MIC (Hlavná 32).
Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry a mesta KOŠICE

Reklamný partner:

Partneri:

NEPREDAJME
NEVESTU!

Martin Vanek

Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

Vizuál Miloš Kopták
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