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Vážení itatelia,
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zaiatok nového roka priniesol
A. Mihalič
sériu smutných správ: domáca
muzikologická obec stratila dokumentaristu slovenského hudobného života, publicistu, pedagóga
a klaviristu Vladimíra ížika
(1932–2017). V rovnakom týždni
nás opustila dvojica dirigentov:
dlhoroný šéfdirigent a umelecký
šéf Spevohry Novej scény Zdenk
V. Čížik
Macháek (1928–2017) a jeden
z výrazných predstaviteov svetového dirigentského umenia
– Georges Prêtre (1924–2017). Kým
na dvojicu domácich osobností
spomína na stránkach dvojísla
Terézia Ursínyová, francúzskeho
maestra chceme pripomenú
aspo niekokými riadkami.
Milovníci hudobného divadla hoPh. Niblock
voria o Prêtrových výnimoných
produkciách v Covent Garden,
MET, La Scale i Viedenskej štátnej opere. Obdivovatelia
Marie Callas nezabudnú na ich spoluprácu poas
posledného aktívneho obdobia výnimonej divy.
A medzi fanúšikmi tradiných Novoroných koncertov
Viedenských lharmonikov bude Georges Prêtre gurova
ako jediný Francúz, ktorému bolo doteraz (dokonca
dvakrát) umožnené postavi sa pred tento orchester
na prahu nového roka.
Obálka februárového dvojísla odkazuje na odchod
alšej z formotvorných osobností slovenského (nielen
hudobného) života, ke že Milana Adamiaka (1946–2017)
sná väšmi ako muzikantská i muzikologická obec
prijímali medzi seba výtvarníci, literáti, konceptuálni
umelci a tvorcovia intermediálnych projektov. Na
stránkach asopisu naho spomínajú jeho spolupracovníci a kolegovia Michal Murin, Jozef Cseres a Daniel
Matej. Prostredníctvom Michala Murina sa nám podarilo dosta aj k Adamiakovmu textu, v ktorom autor
zaiatkom 90. rokov minulého storoia re ektoval stav
slovenskej hudobnej scény. Text vychádza v slovenine
po prvýkrát. Originálneho tvorcu, ktorý v decembri 2016
oslávil sedemdesiatku, pripomína tiež štvordielna séria
knižných Archívov. V posledných rokoch ich zozbieral
a zostavil Michal Murin; ten je aj kurátorom retrospektívnej výstavy Adamiak, zani!, ktorú bude možné od
marca do júna vidie (a urite aj pou) v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
Príjemné ítanie praje
Peter MOTYKA
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Reagujete
AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko
Works / AD HŽ 11-12/2016 Reagujete
Prvá zmienka o autorskom albume Borisa
Lenka s názvom ARWA hovorí o škandále.
Text, ktorý týmto konštatovaním zaína,
považuje sám seba za recenziu a je napísaný
naozaj schuti. Ako to už pri škandáloch (domnelých, lebo sama autorka si kladie renícku
otázku, i sme v našich pomeroch už na naozajstný škandál dos vyspelí) býva, horkou
slinou sa v om nešetrí. V inom periodiku
by súdny itate takýto autorský poin (Zora
Šikrová) a jeho uverejnenie bezpene identikoval ako bulvarizáciu témy, v najlepšom prípade ako lacnú investigatívu. Lebo – položme
si ruku na srdce – keby na Lenkovom albume
bolo len sedemdesiat minút ticha, alebo by
na om celý as znel trebárs záznam dopravného ruchu spod Manderláku, i iné
zvukové kuriozity, v spolonosti denovanej
mierou vyspelosti a kultivovanosti, na ktorú
sa autorka v úvode svojej žlovitej dojmológie
odvoláva, by vyspelý recenzent v lepšom prípade pátral po tom, preo to tak je a usiloval
by sa akokovek výstrednú, ale nesporne
autentickú autorskú výpove pochopi, v horšom prípade by nad ním bezradne mykol
plecom a ostal ticho. Súdny a kultivovaný
recenzent by však urite autorovi neradil, o
mal a o nemal urobi. A už vôbec nie naduto
a s bohorovnou spupnosou, takou typickou
pre polovzdelaných a netalentovaných kultúrnych snobov.
Pani Šikrová, hnaná slepou vášou, vo svojej
stati zaala a hlava-nehlava, mieša jablká
s hruškami, porovnáva neporovnatené, naváža sa do autorít (personálnych aj inštitucionálnych), vola na zodpovednos prakticky
všetkých, ktorí sú za tento škandál – neškandál zodpovední. o také hrozné sa preboha stalo, povedal som si, ke som sa do textu zaítal.
o také hrozné sa stalo autorke?, dodal som
sám pre seba, ke som text, ktorý recenziou
(ani poda slovníkovej denície, ani poda publicistickej praxe) nie je ani približne, doítal.
Otrávene som si vzdychol a chystal som sa na
celú vec (dva st pce v HŽ) zabudnú. Lenko už
ustál aj hlúpejšie útoky na svoju osobu, Hudobný fond a Matúš Jakabic takisto a relevantné
svedectvo o kvalite ich práce aj tak vydá len
as. Lenže potom sa zjavila jedna, druhá, tretia
at . (Jakabic, Bendik, Šušková, Zvara...) reakcia a ja som spozornel.
Polemík na stránkach kultúrnych asopisov,
vrátane Hudobného života, som za svoj život
preítal dos. Niektoré boli prínosné a produktívne, iné menej. Našli sa aj nedôstojné
nactiut haské opusy. Tie zaujímavé a podnetné mali spoloné jedno – neodboovali od
témy, systematicky pracovali s argumentmi,
autori svoje postoje formulovali zrozumitene
a jasne a polemiky neboli osobné. Kto tieto
atribúty nájde v sérii textov (žánrovo ich ani
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zaradi neviem) publikovaných ako reakcie
na žlovitý text Zory Šikrovej, vie íta nielen
medzi riadkami, ale aj v mrakoch. V chmárach na elách strážcov jedinej pravej a istej
hudobnej kultúry na Slovensku. A vie íta aj
s empatiou parfémovaných obláikov pluralitne ladených sympatizantov Lenkovej práce
(aj autorskej!). Viem, znie to znevažujúco,
ale aký požiaj, taký vrá, reagujem len na
preítané.
Autor tohto textu, ktorý je žánrovo jednoznane esejistickej povahy, teda výrazne
subjektívne ladený a skôr apelujúci než argumentujúci, no napriek tomu na argumenty
nerezignujúci, je osobným priateom umelca,
ktorý sa previnil len tým, že vydal album
svojich autorských skladieb. Je priaznivcom
mnohých aktivít Hudobného fondu, lebo ich
považuje za zmysluplné a užitoné. Za také,
ktoré raz výraznejšie, inokedy menej jednoznane, no neprehliadnutene prispievajú
ku kultivovaniu a zmnožovaniu hodnotného
obsahu aktuálneho diania v hudobnej kultúre na Slovensku. Má aj bohaté a dlhoroné
skúsenosti s hudobnou prevádzkou v našom
malom rybníku za ostatných dvadsa rokov.
A tento text píše preto, lebo rozruch okolo
Lenkovej Arwy považuje za nedôstojne malichernú verziu honu na arodejnice. Pardon,
arodejníkov. Tento pohon svojim iniciátorom
es nerobí a objekty svojho záujmu vyslovene
znevažuje.
Z primárneho textu Zory Šikrovej až buí
to, že autorský poin Borisa Lenka poslúžil
len ako zástupný motív na ventilovanie zle
skrývanej averzie – voi autorovi, vydavateovi a všetkým možným sympatizantom ich
práce. o ju vyprovokovalo? Skrytá ambícia
robi to lepšie? Urazená márnomysenos
tých, ktorí tento ediný poin vnímajú ako
priame ohrozenie vlastných publikaných
možností? Pri všetkej úcte k zásluhám a hudobnému nadaniu všetkých, ktorých Lenko
nevdojak odsunul „na akake“ za seba, je
toto dostatoný dôvod na to, aby práve tento
zorný uhol bol rozhodujúcim pri posudzovaní
jeho práce? Je toto skutone dos dobrý dôvod
na to, aby kvôli nemu bola spochybovaná
ediná politika vydavatea? Ak mala autorka
zámer písa o Arwe, preo pri om neostala?
Ak chcela napísa recenziu, preo sa nepozrela do slovníka, o tento pojem znamená?
Nemôže napríklad vyíta vydavateovi, že dal
prednos niekomu, kto „je ako autor/skladate
na hudobnej scéne etablovaný asi ako študent
kompozície bez konkrétnej predstavy o svojom profesionálnom hudobnom zalenení“.
Teda môže, samozrejme, ale potom to už nie
je recenzia, ale kádrový posudok. A takýchto
argumentaných lapsusov je v texte Zory Šikrovej neúrekom.
Dôvod, kvôli ktorému o tom píšem, je jasný.
Áno, Boris Lenko je môj priate. Nejdem ho
však bráni. Jednak by to odo ma (právom)
nikto neprijal, lebo nie som dostatone mentálne kompetentný na to, aby som vedel
vyargumentova hudobné kvality jeho práce.

Nahlas a zretene však hovorím, že ja som (aj)
tento jeho poin prijal s nadšením a nachádzam v om vea potešenia z hudby a inšpirácie pre svoju literárnu i divadelnú prácu.
Hlavným dôvodom môjho angažovania sa
v tejto téme je však úžas nad tým, ako váhavo,
alibisticky a neodborne je debata o jeho albume vedená. Na pôde odborného hudobného
periodika! A to už nemožno zvaova na prihorlivú pseudorecenzentku.
Zaráža ma, že zainteresovaná hudobná verejnos na jej bulvárnu investigatívu skoila. Redaktormi Hudobného života poínajúc, dobre
myslenými, no arbavo formulovanými chlácholeniami v reakciách pokraujúc. Dokedy
ešte? Dokedy sa my, itatelia, aj itatelia Hudobného života, máme prizera tomu, omu
sa v každej spolonosti, na každej kultúrnej
úrovni hovorí – personálna šikana? Po starom, kádrovanie. Preo spomedzi autorít
hudobného života na Slovensku nezaznie rozhodné a rázne odmietnutie takéhoto nepotického varenia žaby? Preložené do priamej rei;
kamarátov spontánne chválime, ostatných po
troške haníme. Dokedy budeme zatvára oi
pred tým, že pre prijatie i odmietnutie umeleckého diela je priasto príslušnos k tomu i
onomu klanu rozhodujúca?

B. Lenko (foto: archív)

Od roku 1998, ke som bol predsedom grantovej komisie pri MK SR, som sa musel ui
rozumie tomu, kto s kým, proti komu a za o
v našej kultúrnej prevádzke kope. Aj v hudbe,
lebo v portfóliu našej komisie boli multižánrové projekty. Od roku 2005, ke som sa stal
riaditeom Rádia Devín, som sa chtiac-nechtiac stal svedkom ohovárania, osoovania
a nactiut hania jednotlivých záujmových
skupín až do tej miery, že som si mnohých
skvelých hudobníkov ako udí musel presta
váži. A týkalo sa to všetkých – starou hudbou
poínajúc a festivalom súasnej hudby nekoniac. Hudobníci však v tomto nie sú vôbec
originálni ani zdatní. Spisovatelia, architekti,
výtvarníci, lmári, taneníci a dramatickí
umelci vedia by takisto pekelne podlí. A ke
ide o to, utopi niekoho, kto do žiadneho košiara, ktorého príslušníci by nám to mohli
jedného pekného da vráti, aj pozoruhodne
akní. Všetkých som mal možnos vidie
naozaj zblízka, s mnohými z nich som aj pracoval. Tam som na vlastnej koži zakúsil, že
1–2 | 2017

SPRAVODAJSTVO

umelecké kvality sa s charakterným, i aspo
slušným správaním sa, rýmujú len raritne.
Moja denitívna skúsenos je jednoznaná
– len tam, kde sa tvorcovia, interpreti a producenti (vydavatelia) dokázali povznies nad
malicherné osobné ambície (asto v rozpore
s vlastnými schopnosami), len tam, kde sa
dokázali správa vekoryso a striktne profesionálne, sa nieo zaujímavé podarilo. Tak,
ako sa to (poda ma) podarilo na autorskom
albume Borisa Lenka, kde sa k citlivo modulovanému hudobnému intelektu autora pridali
naozaj zdatní a vyhratí interpreti Miki Skuta,
Ján Krigovský, Daniel Buranovský a Jozef Lupták. Mimochodom – všimol si pozorný itate,
že v predmetnej recenzii napríklad chýba akákovek zmienka o nich? Preo takáto selektívnos? To sú vo vyznení náhle takí nepodstatní?
Nespomínam si na inú recenziu, v ktorej sa
interpretom hudby jednoducho žiadny priestor
nevenoval. Nebudem, v duchu predoslaného,
svojho itatea uráža tým, aby som mu to
na tomto mieste šiel vysvetova. Ale jednu
poznámku si neodpustím – keby kvázirecenzentka venovala toko priestoru interpretom,
koko ho spotrebovala na strávenie Lenkových
komentárov z bookletu, možno by sme jej písanie museli bra záväznejšie.
Nie, nevyzývam na všeobecné vzájomné objímanie sa sprava doava a spä. Staí, ke si
budeme jeden druhého váži a váži budeme
aj slová, ktoré si navzájom cez verejný priestor posielame.
Silvester LAVRÍK
Autor je prozaik, dramatik, režisér a publicista.

mali nieo spolu urobi, ibaže potom spadol
na oslave Rolling Stones a zomrel.
Je na Slovensku zopár hudobníkov, ktorí hrajú takéto a podobné koncerty a majú všelijaké
príhody. Ja sa vo vydávaní hudobných asopisov nevyznám, ale keby som nejaký vydával
a mal v meste, kde vychádza, geniálneho hudobníka svetového významu, možno by som
mu obas zavolal a opýtal sa, o má nové.
Druhá možnos je nezavola, ale da priestor
„srandovným“ recenziám, ktoré obas píšu
„srandovne“ kvalikovaní pisatelia. Alebo
siahodlhým rozborom skladieb, ktoré nikto
nechce ani hra, ani poúva, ale spáchali ich
„mienkotvorní slovenskí skladatelia, hodní
kvalít Hudobného fondu“. Da še i tak.
Jednou z takýchto recenzií bol zasiahnutý aj
alší z mojich dlhoroných spoluhráov, Boris
Lenko. Borisko si po dlhoronom hraní asi
s úplne každým na Slovensku, po pozoruhodných nahrávkach ako interpret, ale najmä po
priaznivom prijatí (dokonca i „mienkotvornými“ skladatemi) svojich predošlých skladieb,
povedal, že to chce skúsi aj ako autor. Skúšali
to pred ním na Slovensku mnohí, dokonca aj
takí, o mali na vizitke napísané „hudobný
skladate“ a dopadlo to o poznanie horšie ako
Borisovo cédeko, ale ke že ich nezmysly boli
zabalené do nejakého (post)darmstadtského

AD HŽ 10/2016: ARWA – Boris Lenko
Works / AD HŽ 11-12/2016 Reagujete
V lete som bol v Londýne na koncerte v slávnej Wigmore Hall. Hral tam urko Bartoš
a Magdaléna Kožená spievala celý veer jeho
aranžmány. Sedel som na balkóne a v obecenstve som zazrel, nie úplne neoakávane,
šéfdirigenta berlínskych lharmonikov, Sira
Simona Rattla. A zopár alších hudobných
osobností svetového významu. Po koncerte
som bol v zákulisí, kde Sir Simon oznámil
urkovi, o sa mu ja snažím nahovori už
dlhšiu dobu: „Man, you are a bloody genius!“
Potom sme išli na pivo. Predpokladám, že Sir
Simon už zopár špikových hudobníkov poul,
takže takýto výrok má svoju váhu. Predpokladám tiež, že ste podrobnosti o tomto podujatí
ítali v Hudobnom živote, lebo to poda ma je
celkom slušný hudobný život da takýto koncertík. Neítali? Hm.
Bola to šastná zhoda okolností, že som bol
v Londýne, ke mal Juraj koncert. De predtým sme hrali Slovenské tance v St. Johns
Smith Square, o tiež nie je najhoršia sála.
S alšími svetovými hviezdami, Jurajom Griglákom a Cyrilom Zeleákom, sme svojho asu
hrali Bacha v Kennedy Center vo Washingtone
a v obecenstve bol Ahmet Ertegun, legendárny
zakladate a manažér Atlantic Records, ktorý
prišiel po koncerte do šatne s tým, že by sme

obalu a autori absolvovali štúdium skladby,
prípadne hudobnej teórie, nikto to škandálom
nenazval. Okrem HZDS (Hudobné združenie
demokratických skladateov), aby som bol
presný.
Nemyslím si, že Borisove skladby sú nieím
prevratným, aj som mu to povedal. Vyskúšal
si to. Taký pokus sa dá hodnoti všelijako,
napríklad v kontexte predošlého odseku,
alebo aj v kontexte Borisovej muzikality a hudobného talentu a tvorivosti, mnohonásobne
preukázanej ako úplne zaslúžený nárok,
ktorý nie je „protežovaním“. Ale najmä, ak si
niekto myslí, že jeho skladby nie sú dobré, dá
sa to napísa normálne. Alebo sa dá napísa
neúprosná hovadina, akú spáchala Zora Šikrová, dokonca na pokraovanie a hystericky.
Ke dirigoval pán doktor Rajter svoj posledný
koncert, ovea lepšie než väšina o generácie
mladších kolegov, nebola, našastie, slena
Šikrová na scéne, pretože by sme sa urite
dokali zdrvujúcej recenzie o potrebe celospoloenskej diskusie o dávaní príležitostí

dirigentom, ktorí ju doteraz nedostali a neprotežovaní nejakého penzistu. Onú hystériu
by som dokázal pochopi, keby v Hudobnom
fonde už desaroia vychádzali samé skladateské klenoty a prelomové diela, nad ktorými interpreti a obecenstvo stoja v tichom
úžase i nadšenom zbožovaní. Pravda je
však taká, že tam vyšlo neúrené množstvo
bohapustých hlúpostí „mienkotvorných“
skladateov. Nejako som nezaznamenal
rozúlenie sa kohokovek v HŽ nad takouto
škandálnosou, ani operného režiséra konštatujúceho, že meritom veci je kvalita. A to
už nehovorím trebárs o tzv. angažovanosti
mnohých týchto klenotov, o ervených zástavách, pionierskych šatkách, rodnej strane
a Sovietskom zväze, ktorými sa kvalitné diela
fondových skladateov hmýria. Alebo o fakte,
že takíto meritórne kvalitní skladatelia nedokážu vždy spozna vlastnú skladbu, prípadne
fakt, že ju interpret kompletne zmasakroval,
vrátane radikálneho neúmyselného skrátenia. Dokonca ani po tom, o vyšla ako
nahrávka. Alebo že nevedia celkom presne,
ako hlboko možno napísa fagot, prípadne,
že violu neradno písa v basovom kúi a má
iný rozsah ako elo. To sú poda ma ovea
väšie škandály, pretože v týchto prípadoch
ide o udí, ktorí nemajú v hudbe o hada
a napriek tomu sa
na nej vemi úspešne a celoživotne
priživujú.
Kedy sa zane diskusia na túto tému,
ke po nej slena
recenzentka tak vášnivo volá? Kedy sa
budeme bavi o tom,
že skladatelia, dirigenti a hudobníci
nevznikajú absolvovaním uiliša a priTriango (foto: archív)
delením papierovej
kvalikácie? Že titul
skladatea by nemal závisie od rubriky na
nejakom kuse papiera? Kedy sa budeme bavi
o kvalikácii recenzenta a motivácii redakcie
vydáva nekvalikované „odsudky“? Kedy sa
budeme bavi o zabetónovaní slonovinovej
veže ako urujúceho smerovania v hudobnom
živote?
Boris Lenko kedysi sám napísal nie príliš
vydarenú recenziu na tangové interpretácie
špikových hudobníkov a Vlado Godár ho za
u zotrel. Myslím si, že sa odvtedy všelio
zmenilo, ale najmä, teraz, ke sa sám stal
obeou stupídneho masakru, musí recenzenta
zotrie niekto iný. Takže: slena Šikrová, než
opä vychrlíte nejaký hystericko-rozúlený
kúsok, zamyslite sa. Porovnajte. Upravte si
kritériá. Pustite si nieo od Scarlattiho.
Vydanie skladateského CD Borisa Lenka vydavatestvom HF nie je ani donebavolajúce a nie
je ani škandalóznym poinom. Ak sa recenzentka odvoláva na potrebu úprimnosti, tak
Borisovo skladateské cédeko je presne také.
Peter BREINER
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Slovenská filharmónia
Brahms, Prokofiev, Strauss,
Wagner, Čižmarovič
Návraty huslistu Juraja ižmarovia na pódium bratislavskej Reduty bývajú spravidla
oakávanou kultúrnou udalosou a inak tomu
nebolo ani na koncerte Slovenskej lharmónie vo štvrtok 12. 1. Spomínam si, ako tento
umelec pred rokmi vystúpil na rovnakom
pódiu (vlastne ešte na tom „starom“, spred
rekonštrukcie) s Prokoevovým Husovým
koncertom . 1 D dur op. 19, a k tomuto dielu
sa vrátil znova, tentokrát v spolupráci so
Sergeyom Nellerom, dirigentom, klaviristom
a skladateom ruského pôvodu, erstvým
držiteom druhej ceny z Dirigentskej súaže
Gustava Mahlera v Bambergu. Nepamätám
si konkrétne detaily minulého predvedenia
a ani nechcem robi násilné porovnania,
chcem len poukáza na to, že pred auditórium
sa postavil hudobník s vyzretou a jasne ukotvenou predstavou o stvárnení sólového partu
a s darom neprehliadnutenej „pódiovej“ charizmy. Posluchá sa tak mohol s pocitom bezpeia odovzda ižmaroviovmu sprevádzaniu
stratosférickými polohami najvyššieho registra huslí a meandrami oblúkovitej formy diela. Menší problém by som videl v príspevku
orchestra. Jednak pomerne asto prekrýval
zvukovo predsa len subtílnejší tón ižmaroviovho nástroja, v aka omu celkom nevynikla éterická krehkos pianissimových úsekov,
ani pointy synkopických posunov sólových
huslí vzhadom na metrický pulz sprievodu
(oba prvky patria k esenciám tohto unikátneho opusu), jednak sa nie vždy bezozvyšku stotožnil so sólistovým cítením tempa – najmä
v burleskných eskapádach 2. asti, Scherzo,
vivacissimo. Neboli to však fatálne nedorozumenia, k žiadnym rušivým kolíziám nedošlo
a pozitívny zážitok z kvalitného koncertného
výkonu jednoznane prevážil nad jednotlivými nedostatkami.
Prokoev nápadne vynieval z inak isto na
neskorú nemeckú romantiku orientovanej
dramaturgie, a to nielen dobou vzniku a estetikou, ale aj tonálne, pohybujúc sa mimo
okruhu hlavných tónin c mol – C dur, v ktorom
boli zakotvené zvyšné tri diela na programe.
Symetricky ho rámcovali predohry z pera dvoch
umeleckých antipódov. Kým na úvodnú Akademickú ouvertúru Johannesa Brahmsa bolo
možné zabudnú okamžite po príchode Juraja
ižmarovia na pódium (znane ažkopádnemu
a hrmotnému zvuku k väšej transparentnosti
nenapomohlo ani u nás neobvyklé – a poda
ma logickejšie – rozsadenie sláikov so sekciami prvých a druhých huslí sediacich elom voi
sebe), predohra k Wagnerovým Majstrom spevákom norimberským zanechala živší dojem.
Ešte pred ou však v druhej polovici veera zaznela raná symfonická báse Richarda Straussa Tod und Verklärung op. 24 (zaužívaný slovenský preklad „Smr a vykúpenie“ je nepresný;
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Verklärung znamená premenenie – v biblickom
zmysle –, nie vykúpenie). Straussovo umelecké uchopenie motívu chorého básnika, ktorý
na prahu smrti prechádza transformujúcou
skúsenosou „premenenia“ (alebo „katastrofy
vedomia“, ako by tento proces mohol pomenova skladateov súasník, ruský lozof Nikolaj
Ber ajev), je vyjadrené plnokrvnou dramatickou hudbou odohrávajúcou sa v kontúrach zaujímavo zvrásnenej formy. No skôr než pokusom
o deskriptívnu ilustráciu je jasným potvrdením
skladateovej viery v neohranienos expresívnych možností inštrumentálnej hudby. Myslím
si, že v podobných intenciách symfonickú
báse chápal aj dirigent, ktorému tento typ
hudobného jazyka viditene konvenuje. Dramatickým úsekom nechýbal ah, temne zafarbenej

J. Čižmarovič (foto: J. F. Lukáš)

introdukcii aj nálnej katarzii v C dur zasa príchu tajomna. Pochváli možno aj pekné individuálne výkony hráov na dychových nástrojoch i sólistické sláikové vstupy (koncertnými
majstrami skupín prvých huslí a violoniel
boli v daný veer „moyzesovci“ Jozef Horváth
a Ján Slávik). K dokonalosti zážitku z inak vemi solídneho interpretaného výkonu chýbala
len trocha výraznejšia kontrastnos v oblasti
dynamiky. To isté by som skonštatoval aj
o spomenutej Wagnerovej predohre, v ktorej je
citlivé a premyslené rozvrhnutie dynamických
pomerov kúovým faktorom umožujúcim itatenos pomerne hustého kontrapunktického
pletiva. Na druhej strane, vidie motivovaný
orchester, hrajúci s chuou a elánom v záverenom ísle programu a po náronom výkone
v Straussovi, dávalo nemalý dôvod k optimizmu. Prajem Slovenskej lharmónii, aby jej podobné nasadenie vydržalo minimálne do konca
koncertnej sezóny.
Robert KOLÁŘ

Rusko-maďarský večer
Stretnutie s ruskou a ma arskou hudbou
(Rachmaninov, Bartók, Prokoev) bolo zrejme
základným dramaturgickým zámerom abonentných koncertov 19. a 20. 1. Interpretaná
úloha bola zverená Orchestru SF a Slovenskému lharmonickému zboru, dirigentovi
Georgeovi Pehlivanianovi, zbormajstrovi
Mátyásovi Antalovi a sólistom Istvánovi
Horváthovi a Gustávovi Belákovi.

Úvod patril Rachmaninovovmu Ostrovu
mtvych op. 29. Dirigent spolu s orchestrom
výrazne podiarkli jeho smútonú a dramatickú polohu a skladateova idea kulminaného vrcholu bola patrine zvýraznená. V dotyku s témou smrti Rachmaninov nepretržite
(a v rôznych inštrumentálnych obmenách)
koketoval s fragmentmi stredovekej sekvencie
Dies irae, až ju napokon v dramatickom vrchole i zacitoval. Interpretane tieto priepastné kontrasty vyzneli farbisto.
V Cantate profane siahol Béla Bartók po archaickej sikulskej kolinde. Ide o príbeh deviatich bratov, ktorí sa v tmavom lese premenili
na jelene a odmietli sa viac vráti domov. Myšlienkovým vrcholom diela po stránke verbálnej i hudobnej je zvolanie: „Nebudeme viac pi
z pohára, len z istého pramea...“ Východiskovým myšlienkovým materiálom sú tu tzv.
reperkursné melodické tvary i rudimentárne
intonácie bez tonálneho centra.
Tieto modely slúžili Bartókovi ako
východisko, ako architektonický
materiál na vytvorenie nevšedného
diela. Interpreti vystihli vo vstupnej asti rozprávkovo tajomnú
atmosféru, zbor nadnášal hudbu
do priam éterických sfér. Až potom
sa zaal odvíja príbeh, v ktorom sa
rozohral rozhovor medzi sólistami,
orchestrom a zborom. Zbormajster
Mátyás Antal znamenite pripravil
SFZ nielen po stránke výrazovej
a intonanej, ale sústredil sa tiež na zrozumitenos textu v ma arskom jazyku. Nároná
vokálna sadzba, tak v partoch sólistov, ako
i zborového telesa, posúvala príbeh verbálne
i výrazovo až do dramatického vyvrcholenia.
Druhú as koncertu otvorilo Capriccio na
cigánske témy op. 21 Sergeja Rachmaninova.
Ak niekto oakával cigánske témy novouhorské, tak sa ich istotne nedokal. Rachmaninov
hadal tematický materiál v iných zemepisných oblastiach (Moldavsko, Ukrajina, Rusko...) a varíruje ho v pôsobivej inštrumentácii.
George Pehlivanian v plnom rozsahu priam
koncertne rozohral expresívnu škálu diela, zvýraznil farebnos jednotlivých varianých úsekov i metrorytmickú pulzáciu exponovaných
melodických tvarov. Interpretácia i samotné
dielo obzvláš zarezonovalo u poslucháov, na
ma osobne zapôsobili cigánske melódie ako
vzdialené a neznáme myšlienkové tvary s tajomnou exotickou príchuou.
Na záver koncertu odznela Prokoevova
Skýtska suita op. 20, dielo s nevyerpatene
invennou, až choreograckou príažlivosou.
Pehlivanian s orchestrom v plnom rozsahu
odkryli bohatos fantazijného sk benia klasickej suitovej štruktúry s modernou a progresívnou mnohotvárnosou skladateovej hudobnej
rei. Samozrejme, v žiadnej tvorivej innosti
niet absolútnej dokonalosti. No v tomto prípade treba oceni dramaturgickú koncepciu i vysokú profesionalitu orchestra i zboru, oboch
sólistov i skvelého hosujúceho dirigenta.
Igor BERGER
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„etudou“, ktorou si však Salva vyslúžil uznanie samotného Lutosawského. Zaujímavá je
tým, že v nej autor reaguje – o je v kontexte
slovenskej tvorby pomerne zriedkavé – na
ku Skriabinovi a potom s rôznymi polohami
hudbu Edgarda Varèsa. Vlastne nielen na
futuristického experimentátorstva. V kontexhudbu, ale aj jeho odvahu „hodi za hlavu“
te jeho známejších, krehkých a éterických
rétoriku a formy, tradované u vekej väšiny
klavírnych skladieb sa dielo z roku 1916 javí
významnejších európskych skladateov tej
ako zvukovo aj výrazovo pomerne drsné, modernistické, má s nimi však spoloné rty,
doby. Nanešastie, trocha stiesnené priestory
ktorými sú na prvý posluch neprehadná forgalérie vyhrotili zvukovú razanciu lineárnych
ma a prehustenos. Ako by hypotetciky mohla
štruktúr do miery atakujúcej prah bolestivosti, takže o vyznení skladby bolo možné
znie Louriého neskorá tvorba, ak by ostal ži
poveda to isté, o o Varèsovom Octandre
v Sovietskom zväze a stal sa súasou tamojpovedal Olivier Messiaen: „Je neuveritené,
šieho hudobného establishmentu, naznail
že osem nástrojov dokáže narobi toko ráDecimet dnes takmer zabudnutého Nikolaja
musu...“ O poznanie jemnejším zvukovým
Pejka, Mjaskovského žiaka a Šostakoviovho
obrazom mohla publikum oslovi siedma zo
asistenta na Moskovskom konzervatóriu.
série Chôros Heitora Villu-Lobosa pre obsadeRemeselne skvele nakomponovaná jednoasnie septeta zah ajúceho nástroje ako trúbka,
ová skladba nesúca výrazné ohlasy hudby
altsaxofón i tamtam. Autorova „brazilofónia“
Stravinského aj Šostakovia je vzhadom na
absorbujúca vplyvy rôznych
typov prevažne mestského
folklóru do rámca poskytnutého európskou kompozinou
tradíciou je akoby odpove ou
spoza Atlantiku na tendencie,
ktoré sa v tom ase (v priebehu
20. rokov) objavovali najmä
u Daria Milhauda. Nie je to však
módny folklorizmus, ale práve
syntéza spontánnosti pouliného
muzicírovania a determinizmu
umeleckej hudby, ktorá týmto
dielam dodáva zvláštne napätie
a nádych pikantnosti. Chvíami
vyslovene koncertantná štylizácia brazílskeho „nefolklóru“
pri živom predvedení pôsobí
dodnes neuveritene sviežo, hoci
Quasars má v tomto type repertoáru menšie rezervy, o sa týka
štýlového cítenia.
Enigmatickým vzahom folklórneho a umelého sú priam presýtené niektoré zo Signs, Games
Členovia Quasars Ensemble v galérii Poľského inštitútu (foto: D. Godár)
and Messages Györgya Kurtága;
pseudofolklorizmus je v nich
niekedy posunutý do takmer surrealistickej
rok vzniku (1971) anachronizmom, výborne
polohy, inokedy tvorí jednu z rovín lenitého
však dokumentuje schopnos hudobnej kultú„hudobného hypertextu“. ahká paródia ahry totalitného štátu generova (v doslovnom
kého valíka (... féerie d’automne pre sláikozmysle) diela, ktoré sú z hadiska individuálvé trio) i škótskeho dlikania (The Carenza
neho autorského rukopisu fakticky nerozpoJig pre sólové husle) patria do prvej kategórie,
znatené, no pritom dokonale vystihujú ducha
do tej druhej napríklad ... eine Blume für
prostredia, v ktorom vznikli. Ich výhodou
Tabea pre sólovú violu so (zrejme) zašifro(z hadiska interpretov aj recipientov) je povanými odkazmi na Györgya Ligetiho, jeho
merne ahko dostupný kú k „rozkódovaniu“
Violovú sonátu (venovanú rovnakej interpretgest, dramatizmu i zvukového ideálu, ktorý
poskytuje skúsenos s tvorbou Pejkových
ke, Tabei Zimmermannovej), a tým nepriamo
slávnejších krajanov a súasníkov. Presne to
aj na ma arský i rumunský folklór a ich sodokonale zafungovalo v bezproblémovej interstikované, no pritom bolestnou nostalgiou
pretácii Quasarsu.
preniknuté štylizácie... Alebo celkom záhadné
Dobový nádych a vplyvy vekých osobností
sónické „tiene“ a zámerne neitatené gestá
možno pripísa aj jedinej skladbe slovenskésólového kontrabasu v skladbe Schatten.
ho autora na programe, Canti lineae (alebo
ažko dešifrovatené odkazy a referencie,
linie, ako uvádza rukopis partitúry) Tadeáša
no v každom okamihu vynikajúca komorná
Salvu. Kompozícia z uovských liet strávehudba...
ných v Katoviciach je v podstate strunou
Robert KOLÁŘ

Quasars s folklórnymi (?) inšpiráciami
Prvý z tohtoroných koncertov Quasars
Ensemble v galérii Poského inštitútu
v Bratislave (23. 1.) mal podtitul „folklórne
inšpirácie“, no folklór hral v jeho rôznorodej
dramaturgii len podružnú úlohu a jednotiace
idey bolo možné hada inde. Napríklad v odhaovaní kontextov ranej (alebo, naopak, zrelej) tvorby každého z uvedených skladateov,
konfrontácii navzájom kontrastných poetík
autorov líšiacich sa geograckým prostredím
svojho pôvodu a pôsobenia aj kompoziným
temperamentom, a predsa sa nejakým spôsobom vzahujúcich k fenoménu umeleckej
moderny minulého storoia. A v neposlednom
rade aj v ponuke estetického zážitku z predvedenia málo známych a v niektorých prípadoch
u nás dosia neuvedených diel.

Folklórny element (v najobvyklejšom ponímaní) bol azda najhmatatenejší v Tanených
prelúdiách Witolda Lutosawského, no aj tu
je skôr v úlohe akejsi „materiálovej bázy“,
na ktorej skladate rozvíja vlastnú, celkom
„umelú“ a autonómnu kompozinú predstavivos. Zaznela verzia pre noneto (dychové
kvinteto plus štyria hlavní reprezentanti
rodiny sláikových nástrojov), v ktorej autor
akoby testoval ideu „symfonizácie“ komorného ansámblu a z nej vyplývajúce výrazové
možnosti. Folklorizmus, tanenos i vstrebávanie francúzskych a bartókovských vplyvov
sú (podobne ako napríklad v „šuplíkovej“
tvorbe Györgya Ligetiho z polovice 50. rokov)
len pozadím, z ktorého postupne vyrastá osobitý autorský jazyk. Vea o svojom autorovi
prezrádza aj mladícke Pastorale de la Volga
Arthura Louriého, jedného z predstaviteov
ruskej emigrácie spájanej najprv s obdivom
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tor... Napriek zdanlivej oktetovej forme je
kompozícia v podstate klasicky uzatvorená
(ABA), s kontrastnou druhou myšlienkou
a reprízou prvého dielu. The Inner Singers
Hoci sme nielen na domáce pomery kolosálne dvojtýždňové podujatie Epoché / Nová slo(2005) Boška Milakovia je experimentom
venská hudba (3.–15. 11.) organizované Hudobným centrom a Spolkom hudobných sklazvukových možností interpretácie na dychodateľov pri príležitosti Roka slovenskej hudby 2016 reflektovali v decembrovom vydaní
vom nástroji. Dych tu skladate poníma ako
Hudobného života, ponúkame ešte jedno obhliadnutie sa za dvojicou koncertov počas
nieo intímne, „vnútorné“ (inner), priom
jedného večera.
je možné k dychu ahko zapoji hlasivky,
prida akýsi „spev“ („singers“) a dlhé tóny
Trio zložené z basetových rohov má dlhododobníci neboli ešte natoko skoncentrovaní
sú ukonené dychom – teda nehudobným
bú históriu a siaha až do druhej polovice 18.
a rozohraní, o sa odzrkadlilo na ich výkone
tónom – šumom. Pozoruhodný efekt vzniká
v intonanej i nátiskovej rovine. Možno
storoia. V tomto období sa tento jednoplátspievaním cez nástroj, až na niekoko maby sa skladba lepšie hrala vo vyššej transkový drevený hudobný nástroj konštrukne
lých otvorov ohraniený rezonujúci priestor.
pozícii, ale to iste nebol zámer skladatea.
zdokonalil v aka bavorským výrobcom,
isté intervaly oktávy, kvarty, kvinty, plné
Rozhodne šlo o kompozíciu s modernejším
bratom Antonovi a Michalovi Mayrhoferovkonsonancie tercií a sext sa striedajú s disocom. Popri nich sa na zdokonalení nástroja
hudobným obsahom bez väších subalternanciami, konsonantné akordy v trojhlase
podieal ich súasník, Bratislavan Theodor
ností na klasike a klasickej interpretácii.
konia glissandom. The Inner Singers patrí
Lotz (1746–1792), od mena ktorého je odvodený
Celkom odlišný kompoziný prístup volil
k bezpoetným dôkazom toho, že súasná
názov ansámblu Lotz Trio (Róbert Šebesta,
Martin Burlas vo svojej Sailing against Night
hudba dokáže zauja, najmä vtedy, ak inRonald Šebesta, Sylvester Perschler). Teleso
(Plavba proti noci, 2005). Zjavné sú tu názterpreti suverénne zvládajú extravaganciu
nielenže šíri vysokú kultúru v našich bývalých
naky hudobného klasicizmu, zdôrazované
a experiment.
šachtických sídlach, ale úspešne reprezensú aj prvky melanchólie až ponurosti typické
tuje Slovensko aj na medzinárodnej scéne.
pre iné obdobia. Skladate sa poda vlastných
Hovorí sa, že najlepšie nakoniec. Posledná
slov inšpiroval historicky staršou hudbou
Komorné združenie týchto troch nástrojov
skladba Daniela Mateja so skratkovitým názvom 3m für W. A. M. (dokonená v roku 2008) bola isteže
krásna ako predchádzajúce,
urite však bola „najklasickejšia“, bez smelšieho experimentu. Bola akousi poklonou
W. A. Mozartovi, jeho divertimentám, o Matej manifestoval citátmi melodických
fragmentov tohto hudobného
génia. Rébusom pre poslucháov je kryptogram „3m“: naznauje minutáž alebo skôr ide
o jej tri asti (3 movements)?
Celkovo kompozícia pôsobila
uhladene, technicky a remeselne vypracovane, dominovali jasná melodickos, priezraná harmónia so sprievodným
ostinatom, zretená a efektná
artikulácia (klasická ornamentika), najmä trilky. Lotz
Trio naštudovali túto skladbu
Lotz Trio (foto: P. Drežík)
vskutku bravúrne a skladate
naplno využil klasické hráske schopnosti hudobníkov.
(chorálom?), o sa odrazilo v spracovaní forinicioval kedysi klarinetista Anton Stadler
Pri pohade na program koncertu 9. 11. v Malej
(1753–1812) oarený nielen špecickou zvukomy, „mystickosti hudobného dynamizmu“,
sále Slovenskej lharmónie upútali promivou farebnosou a sonórnou jednoliatosou
v disonanciách intervalových a akordických
nentné mená skladateov, ako aj Slovenský
s možnosou experimentovania v kontraštruktúr, aj ke inklinácia ku klasicistickej
komorný orchester pod vedením Ewalda
punkte, ale najmä vekým rozsahom nástroja
sadzbe, tonalite a atmosfére je eklatantná,
Danela, ktorý všetky kompozície odohral
suplujúcim všetky polohy sadzby. Zdá sa, že
napríklad v kontrastnom veselom Scherze.
technicky suverénne, s noblesou a vekolepým
trio basetových rohov zažíva svoju renesanRovnako sa isto tonálnymi nedajú nazva
zvukom. Už samotný názov prvej Passacaglie
ciu až v súasnosti, oho dokladom je vznik
ani cyklické Pustatiny I-VIII (2005) od Marpre sláikový orchester (1965) Dušana Martinniekokých profesionálnych telies (napríklad
ka Piaeka, pôvodne napísané k predelom
eka prezrádzal jej varianý charakter s imav Prahe) a množstvo skladieb venovaných prápoézie T. S. Eliota. Skladba sa vyznauje
nentnou vzostupnou dynamikou vyúsujúcou
astou osciláciou tonálneho centra, aj ke
ve tomuto obsadeniu.
do vrcholu. Skladba je postavená na typickom
sú tu markantné klasické akordické štrukKoncert s názvom Hudba dneška – Proti
ostinate basových gúr, má rapsodický základ
túry. Piaek ako výborný autista dokonoci (9. 11.) v priestoroch Slovenskej národs využitím príslovených intervalov modálnenale pozná možnosti driev a v kompozícii
nej galérie v Esterházyho paláci predstavil
ho, najmä lydického koloritu, ktorý sa tak asexperimentuje so zvukom: využíva dych
pä skladieb. Hne prvá Aria (2005) z pera
to nachádza v slovenských udových piesach.
a mechaniku nástroja v prospech vizualizáMariána Lejavu signalizovala vysoký umeJe efektne ukonená stlmenou kódou v unisocie symbolov pustatiny, akými sú vánok i
lecký štandard tria, z hadiska dramaturgie
nach, v prázdnych kvintách sláikov.
vietor, šíry, nekonený a vyprahnutý priespredpokladala však neskoršie odznenie. Hu-

Dva návraty na Epoché
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Autorom skladby B-A-C-H – Obrázky zo života (2012) je Ján Valach (nar. 1925), organista,
dirigent a skladate žijúci v Belgicku, ktorý sa
zaslúžil o propagáciu slovenských skladateov, svojich rodákov, okrem iného naštudovaním opier Jána Cikkera a Eugena Suchoa
v zahranií. Aj ke názov skladby je obligátny, implantovaný z iných diel, jej spracovanie bolo originálne. Povestný motív B-A-C-H
a alší motivický materiál skladate osobite
štylizuje v rôznych výrazových a interpretaných polohách, harmonických konšteláciách,
kontrapunktických postupoch zachádzajúcich
do modernizmu (perkusívna hra na luboch
huslí). Forma skladby je cyklická, zložená zo
siedmich epizód Bachovho života: Zrod loveka, Prebudenie, Túžba, Dialóg Sebastiána s Annou Magdalénou, Šantenie a hra detí, Uspávanka, Práca a rozlúka. Zdenko Mikula je
všeobecne známy ako zborový, resp. vokálny
skladate. Aj téma inštrumentálnej skladby
Ave Eva, variácie na vlastnú tému pre sláikový orchester (1975) napokon vychádza z piesne
akujem ti, ktorú venoval svojej manželke.
V šiestich variáciách sa postupne, ale nie
chronologicky, predstavujú podstatné hudobné historické štýly: chorál, barok, klasicizmus i hudba 20. storoia. Zaznie aj segment
slovenského folklóru. Poda toho skladate
volí prvky hudobnej rei. Štyri skladby pre
sláikový orchester (1964) Michala Vileca nevytvárajú nadväzný cyklus, dajú sa uvádza aj
samostatne. Starý Dunaj rozpráva má epický

Horké výitky sú plné disonancií, ostrých motívov, vykresujú rozladený
stav duše loveka. Napokon Veselica
ako briskná kóda parodizuje atmosféru uvonenia, radosti, hodovania
a tanca. Naozaj vemi príjemná
skladba hne na prvé poutie.
Na záver skvostného veera odznela
premiéra štvorasovej Sinfonietty
pre sláikový orchester (2016) Ladislava Kupkovia. Rovnako ako u ostatných skladateov tu bola evidentná spojitos s historickou hudbou
európskej klasiky. Priezranos melódie a harmónie stredoeurópskeho
klasicizmu (Allegro) obas prerývali
smelé intervaly a disonantné akordy (Larghetto). Trojdobý menuet
zachádzal do preklasicistických dôb
rokoka a baroka miestami až na nerozoznanie. Prekvapili však atypické
artikulané nuansy, najmä tremolá,
akcenty a tiež otvorené kadencie,
Lotz Trio (foto: P. Drežík)
ako i alšie harmonicky odvážne
momenty. Výnimkou nebolo ani
charakter, akoby stará rieka rozprávala to,
záverené nále – Allegro, v ktorom sa sklao prežila od nepamäti. Vznášajúca sa kandate doslova vyžíva v uplatovaní barokotilénová melódia nad ostinátnymi gúrami
vých a klasicistických názvukov. Nechýbala
v rapsodickom rúchu je výpove ou prežitého.
príslovená scherzovitos (humor), jemne
Vielky ilustruje drobnokresba evokujúca let
kontúrovaná dramatickos v intenciách
a bzuanie v striedavých tónoch, pizzicate,
požadovaného kontrastu barokového slohu.
fragmentovaných motívoch, chromatizmoch,
Skutone vydarený veer.
in exívnej artikulácii a mikrodynamike.
František TURÁK
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
Komorné podujatia v rámci mirbachovských
matiné priniesli aj v závere roka atraktívne interpretané výkony: napríklad 27. 11.
koncert tria Pavol Varga, Katarína Veselská
(husle) a Peter Zwiebel (viola). Zoskupenie
zaujalo zrelým komorným cítením, štýlovým
prejavom, bezprostrednou hudobnosou, bezpeným ovládaním nástrojov a plnosou i farebnosou zvuku, priom zvláštne ocenenie
si zaslúžia výkony Petra Zwiebela. Zmienené
kvality sa prejavili v Dvoákovom Tercete C dur
op. 47 s pôsobivou kombináciou umiernenej
dramatickosti (v stupovaní od Larghetta cez
Scherzo, Vivace až po záverenú Tému s variáciami) a slovanskej lyrickosti. Podobná
dramatická výstavba bola prítomná aj v štvorasovom Beethovenovom Triu C dur op. 87.
(Skladba z roku 1806 bola pôvodne napísaná
pre dva hoboje a lesný roh.) V tomto prípade
bolo celkové hudobné vyjadrenie zdržanlivejšie, dikcia hudby plynulejšia a zretenejšia, o

vi (klavír) úinkuje spolu už dlhšie obdobie.
Sprievodný text ku koncertu (V. Chalupková)
uvádza, že táto „inštrumentálna kombinácia
predstavuje zaujímavo zvolenú alternatívu
(...) a otvára cestu k objavnej a inovatívnej
dramaturgii“, o napokon potvrdila i programová skladba matiné 4. 12. Koncert na
ma zapôsobil síce technicky vemi dobre
zvládnutým, no inak pomerne rutinným
dojmom bez výraznejšej dynamickosti i snahy o uchopenie poetickosti pomalých astí.
Z kompoziného hadiska však neboli uvedené diela (5 fantazijných kusov Schilieder
op. 28 Augusta Klughardta, Trio Es dur op. 102
od reprezentanta romantickej hudobnej školy
Ignaza Lachnera a Trio e mol op. 121 Philippa
Scharwenku) bez zaujímavosti. Vedela by som
si tieto diela ale urite predstavi s väším dôrazom na rytmus, pochopenie harmonických
spojov, linearitu, frázovanie i vyzdvihovanie
motívov.

Hugo Kauder Trio (foto: Z. Hanout)

zodpovedalo skladateovmu štýlu. Zaradenie
tria medzi menej závažné Beethovenove diela
nie je celkom správne, aj tu je totiž možné
nájs výrazné osobnostné charakteristiky
tvorcu – napríklad v kombinácii hlasov a narábaní s ich farebnosou. Originálne narábanie s nástrojmi je typické i pre nádhernú
Serenádu . 2 H. 216 Bohuslava Martin, ktorej
interpretácia bola vyvrcholením koncertu.
Štrukturálne priezrané dielo kladie pred hudobníkov náronú úlohu vyjadri skladateovo
svojské chápanie neoklasickej štylistiky, o
sa umelcom podarilo od úvodného Allegra cez
pre skladatea typickú lyrickos s nádychom
folklórnej idiomatiky až po svojráznu poetickos v Poco andante. Skladba vrátane záveru
(Allegro con brio) tak vytvorila vyvážený a pôsobivý interpretaný celok.
Hugo Kauder Trio v zložení Róbert Lakatos
(viola), Ivan Danko (hoboj) a Ladislav Fano-
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Interpretane ovea zaangažovanejším, energickejším a invennejším dojmom na ma
11. 12. zapôsobil recitál autistky Barbory Gálovej, ktorú na klavíri sprevádzala Karin Remencová. Gálová už viackrát potvrdila svoju
hudobnoštýlovú exibilitu a univerzálnu muzikalitu. Jej recitál bol dramaturgicky zameraný na tvorbu francúzskych skladateov, o
zvyajne vzbudzuje u obecenstva urité asociácie. Oakáva sa jemnos farby, vzdušnos,
splývanie tónov, gracióznos… Že ide asto
o falošné predstavy, potvrdil v plnom rozsahu
i recenzovaný koncert. Flautistka predniesla
výrazom živú jadrnú hudbu s citom pre špecický štýl obdobia i konkrétnych skladateov.
Nadhad a lyrickos boli prítomné v cykle La
ûte de Pan op. 15 Julesa Mouqueta, istota tónotvorby, techniky a intonácie sa naplno rozvinuli v elegantnej Sonáte pre autu a klavír
FP 164 Francisa Poulenca. Tri kusy pre sólovú

autu Pierra-Octava Ferrouda sa premenili
na znejúci ohostroj hudobnovýrazových odtieov a vzletnosti. Sonatíny Jacquesa Iberta
(„Jeux“) a Henriho Dutilleuxa demonštrovali
kompozinú skúsenos skladateov i hudobné
cítenie interpretky, ktorá ovláda svoj nástroj,
orientáciu v hudobných slohoch i štýloch a aj
jej schopnos reagova a bra do úvahy zámer
tvorcu. Vydarený koncert.
Ingeborg ŠIŠKOVÁ
Mirbachovské pódium patrilo 15. 1. renomovanému umelcovi mladšej generácie, klaviristovi Matejovi Arendárikovi. V sympatickej,
divácky atraktívnej dramaturgii recitálu
predniesol diela Johanna Sebastiana Bacha,
Johannesa Brahmsa a Sergeja Rachmaninova.
V úvodnej Bachovej Ciaccone d mol z Partity
. 2 pre sólové husle v klavírnej transkripcii
Ferruccia Busoniho zvolil interpret nekomplikovaný, monolitný umelecký prístup
s výraznou tempovou jednotou jednotlivých
variácií a ich nesmierne plynulým premosovaním. Arendárikovu hru charakterizovala
snaha o absolútnu objektivitu, mimoriadna
úspornos agogiky a preferencia harmonickoštrukturálneho vyznenia pred lineárnou expresivitou a detailnou drobnokresbou. V Šiestich klavírnych skladbách op. 118 J. Brahmsa,
ktoré hral klavirista s notami na pulte, zaujal
kvalitným profesionálnym zvládnutím a hlbším emocionálnym ponorom. Kým Intermezzo a mol nenaplnilo dostatone oakávania
v zmysle predpísaného molto appassionato,
v Intermezze A dur Arendárik presvedil inteligentnou, rozvážnou lyrikou a priliehavým
zvukovým balansom jednotlivých vrstiev
faktúry. V Balade g mol sa cestou pedalizácie i celkového zaaženia vyhýbal ostrosti
akordických staccat, v Intermezze f mol zvolil
prekvapivo pomalšie tempo, celkové vyznenie
bolo však presvedivé a citovo angažované.
V Romanci F dur sme obdivovali úinnú jednoduchos, priam pastorálnos plynutia, záverené Intermezzo es mol charakterizovala
vysoká miera polyfonickej plasticity. Záver recitálu patril štyrom dielam S. Rachmaninova
(Etudy . 1 a . 5 z op. 39, Prelúdium op. 23 . 4
a Moment musical op. 16 . 3). S prihliadnutím
na skutonos, že Arendárik sa v Rachmaninovových dielach neuberal cestou hlbokej
emocionálnej spontánnosti, „zniujúcej, živoíšnej energie“ ani akejkovek extremizácie
výrazových i pianistických prostriedkov, je
možné oznai jeho výkon v dielach ruského
autora z väšej asti za profesionálne bezproblémový.
Klaviristka Dana Šašinová-Satury ponúkla
mirbachovskému publiku 22. 1. pozoruhodný
umelecký koncept s podtitulom „Balady pre
klavír“. Spojila prehliadku svojho vlastného,
vysoko kvalitného interpretaného umenia
s objavnosou dramaturgie a popri repertoárových, pódiovo frekventovaných opusoch neváhala siahnu po hudbe, ktorá je (i odbornému
publiku) menej známa. V Balade F dur (1890)
francúzskeho impresionistu Clauda Debussy1–2 | 2017
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ho Šašinová zaujala decentnou, nevtieravou
a vkusnou emocionalitou, ako aj vynikajúcim
zmyslom pre horizontálne modelovanie materiálu. Vemi jasne prolovaný dialóg medzi
lyrikou a dramatizmom charakterizoval Baladu g mol op. 65 – pomerne rozsiahly opus
s masívnou neskororomantickou klavírnou
faktúrou nemeckého skladatea Georga Schumanna (1866–1952). Interpretka dodala dielu
úinný vnútorný náboj, prezentovala sa suverénnou virtuozitou a v neposlednom rade sa

jej podarilo dosiahnu zvukovú vyváženos vo
vzahu k akustickým vlastnostiam koncertnej sály. Z pera Johannesa Brahmsa zaznela
Balada H dur op. 10 . 4, kde sa žiadalo výraznejšie využitie expresívnych prostriedkov.
Bohatšou pedalizáciou dosiahla interpretka
istú temnos, miestami priam abstraktnos
znenia, priom obsahový tok a architektonickú celistvos plne kontrolovala vnútornou
rozvahou. Baladu f mol (2015) Ladislava Kupkovia poala umelkya priamoiaro, pod-

iarkujúc nekomplikovanú poetiku diela. Recitál vyvrcholil obúbenou Baladou . 2 h mol
S. 171 Franza Liszta. Šašinová opä potvrdila
virtuózne dispozície, presvedila zmyslom
pre istú extrovertnos umeleckého prejavu.
Chybikou krásy bola sná len príležitostná
prílišná dominancia basovej asti registra vo
vzahu k ostatným prvkom faktúry. Naopak,
Šašinovej lyrika bola dokonalo naplnená hudobným obsahom.
Eduard LENNER

nekrológ

Za priateľom Vladom Čížikom
(6. 4. 1932–3. 1. 2017)
Zbližovalo nás mnohé: narodil sa v Žarnovici, kde som ako diea trávila prázdniny.
Vlada ížika som vtedy ešte nepoznala.
Urite však do smrti nosil v sebe – ako
ja – nádherné kopce žarnovického Pohronia s dedinským potokom, ktorý viedol
rovno do Hrona. Naposledy som ho stretla
v Rusovciach – s batohom na chrbte, lebo
pre opravy v dome, kde býval, doasne žil
u rodiny. Bol srdený, ale už bez príznaného záujmu o udí a udalosti. Kráal kamsi
inam než ja. Ani som sa nedozvedela, i
má ešte tú svoju prekrásnu záhradu s výstavnými aliami a jab kami, ktoré nosil
na jese Kresánkovcom... Zomrel 3. 1. 2017
v Bratislave.
Istý as som bola jeho žiakou na FiF UK
– uil nás (striedavo s L. Holáskom) klavír
a viedol k malým „štátniciam“ z nástroja.
Bolo to prelomové obdobie štúdia hudobnej vedy, kedy sme – na úžitok budúceho
povolania – poznávali hudbu aj z praxe,
no hlavne mali prednášky osobností, akými
boli Jozef Kresánek, Eugen Sucho, Miro
Filip, Richard Rybari, Oskár Elschek, Ladislav Burlas, Viera Šedivá, Ján Albrecht, Peter
Faltin, Na a Hrková, ale aj semináre spevu
u Marty Schimplovej a Ogy Šimovej i hodiny dirigovania u Kornela Schimpla. Dnes je
to už len rozprávka. Možno i pre jej absenciu nevyrastajú takí kritici, akým bol PhDr.
Vladimír ížik, CSc. (Doktorát z lozoe získal v r. 1969, titul CSc. mu udelili v r. 1993).
Dlhé roky bol detailným recenzentom
zvláš klavírnej hry – ako absolvent klavírnej triedy prof. Anny Kafendovej na
Konzervatóriu v Bratislave (absolvoval aj
súkromné štúdiá u Rudolfa a Sylvie Macudziských, Valentiny Kameníkovej a Evy
Fischerovej-Martvoovej). Nebolo jediného
koncertu v Redute, na Prehliadke mladých
interpretov v Trenianskych Tepliciach
a na žilinských Prehliadkach mladých
umelcov, kde by nebol – a následne nepísal hodnotenia, zvláš do Hudobného
života. Obraz o hudbe na Slovensku od 60.
do zaiatku 90. rokov minulého storoia je
seriózne zdokumentovaný a zhodnotený

(foto: archív HC)

i v aka jeho neúnavnej hudobno-kritickej
práci. Nepísal kvetnato – ale priamo k veci,
zato málokedy „mimo“ i s omylmi. Azda
ani neboli. Sám vytrvalo cviil na klavíri –
bolo to jeho druhé, nerealizované povolanie
i relax od smútku nad dlhodobo chorým
synom, neskôr nad smrou dobrej manželky-klaviristky. O jeho poslednom klavírnom
sólovom koncerte (obas ich pripravil) som
v roku 2003 písala do Hudobného života, pozval si priateov – kritikov (i skupinku kardiakov, ku ktorým mal v ostatných rokoch
pre svoje zdravotné problémy blízko) na svoj
oneskorený jubilejný koncert. Na Bratislav-

skom hrade 23. 3. 2003 so sebe vlastným
entuziazmom a brilantnosou zahral
diela A. Moyzesa (výber z Divertimenta),
P. Bagina (premiéra Spomienok – Troch
lyrických skladieb venovaných V. ížikovi), I. Paríka (Tri klavírne
skladby), E. Suchoa (Malá
suita s passacagliou op. 3)
a S. Rachmaninova (Desa
prelúdií z op. 23 a 32). ížikova záuba v technicky
virtuózne vystavaných dielach tu slávila presvedivé
víazstvo. Mnohé koncerty
aj moderoval (z diel Beethovena, Hummela, Chopina, Liszta, Bagina, Kardoša, Martineka, Kupkovia,
Paríka, Suchoa, Zeljenku).
V prvom rade bol spoluzakladateom Hudobného
múzea SNM, vynikajúcim
muzikológom a dôsledným
dokumentaristom slovenského hudobného života
na tomto pracovisku, tiež
scenáristom a komisárom
viacerých výstav k jubileám
domácich i zahraniných
skladateov: Béla Bartók
a Slovensko (1969), Frico
Kafenda (1973), Leoš Janáek
a Slovensko (1979), Slovenská
hudba po oslobodení (1985),
Eugen Sucho (1988). Je
autorom a zostavovateom
viacerých štúdií a slovníkov
o slovenských koncertných
umelcoch rôznych odborov
(v rozpätí rokov 1974–2005):
Slovenskí koncertní umelci I, II (1974, 1976),
Slovenskí dirigenti a zbormajstri (1986),
Slovník slovenského koncertného umenia I,
III (2002, 2005) a spoluautorom publikácií
i katalógov hudobných zbierok Slovenského
národného múzea.
Vladko mal osobitý humor a detsky istú
dušu. Do jej h bok sme však celkom nevideli. Najmä vtedy nie, ke roky držal za ruku
svojho milovaného syna. Nezabudneme
na neho. Bol dobrým lovekom a výraznou
osobnosou slovenskej muzikológie i celej
hudby.
Terézia URSÍNYOVÁ
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Bratislavské hudobné
slávnosti 2016
52. ročník medzinárodného festivalu, 18. 11. – 4. 12.
Bratislava, Slovenská filharmónia
Najprestížnejší domáci sviatok klasickej hudby prebehol koncom minulého roka tradične
na pôde bratislavskej Reduty, prvýkrát však v troch koncertných priestoroch: ku Koncertnej sieni a Malej sále pribudla vynovená Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie. Vzhľadom
k uzávierke decembrového čísla, v ktorom sme priniesli recenzie prvých dvoch koncertov,
ponúkame pohľad na festivalové dianie až s odstupom času.

Melodráma o bombardovaní
Apolky
Inklinácia Marka Piaeka k historickým témam a dokumentárnemu divadlu bola zjavná
už v jeho opernej prvotine Posledný let (2001)
s podtitulom „Dvanás pohadov na M. R. Š.“
(Milana Rastislava Štefánika – pozn. aut.).
Neskôr sa stala jedným z leitmotívov jeho
tvorby: v rokoch 2011–2013 v tomto duchu
skomponoval tri hudobno-dramatické opusy
– Les rozmyslu, 66 sezón a Apollooperu. Posledný menovaný sa po premiére v Malej sále
Slovenskej lharmónie (2013) vrátil do Reduty:
tentoraz do St povej siene v rámci Bratislavských hudobných slávností (20.11.).
Tematickým epicentrom Apolloopery, melodrámy o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón, je bombardovanie bratislavskej
ranérie Apollo spojencami 16. júna 1944.
Devädesiatminútový opus, ktorým poslucháa prevedie rozpráva, symbolicky premosuje postava Adama – záhradníka žijúceho
v blízkosti miesta, kde bola koncom 19. storoia vybudovaná ranéria. Text v bulletine
v úvode pripomína, že pri výstavbe Apolky sa
zachovala väšina pôvodnej parkovej zelene.
V závere sa Adam vracia ako zostarnutý lovek, obklopený spomienkami a u mi, ktorí
si myslia, že sa ni nezmení. Pritom sa už na
pôvodnom pozemku ranérie rozbieha vekolepý developerský projekt, výstavba dvoch
sklenených mrakodrapov. Moment udskej
naivity a neschopnosti vníma rušivé signály
je prítomný na viacerých miestach partitúry:
v ísle Schôdza „to hualo ako v úli, udia si
mysleli, že to tak ostane a ni sa nezmení“;
v Spovedi na pozadí apokalyptického zboru
znie výpove svedka o tom, že Bratislavania
nebrali možnos leteckého útoku príliš vážne, ke že až do bombardovania Apolky išlo
vždy o plané poplachy. Apolloopera, rovnako
ako ostatné Piaekove hudobno-dramatické
opusy, nemá „klasickú“ opernú dramaturgiu:
je pásmom s komentujúcim recitátorom.
Po premiére vznikla medzi recenzentmi polemika, i ide o scénický titul (operu, resp.
anti-operu) alebo oratórium. Istou odpove ou
môže by, že na BHS ju uviedli koncertne, na
rozdiel od premiéry už bez pokusu o „poloscénickú“ podobu.
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K silným stránkam hudobne polyštýlového diela, v ktorom sa stretávajú rôznorodé
inšpirácie (minimalizmus, dobová tanená
hudba), patrí predovšetkým ranovaná práca so zborovou faktúrou. Jednotlivé hlasové
skupiny sú nasadzované raz ako vokálny
(text), inokedy ako „inštrumentálny“ aparát
(vokalízy). Na pôsobivom vyznení rozsiahleho
partu sa vekou mierou podpísal výborne disponovaný Slovenský lharmonický zbor pod
vedením Jozefa Chabroa. K premiérovému

trombonistovi Albertovi Hrubovákovi sa
na festivalovej repríze pridal kolega Michal
Motý. V kvalitatívnom podiele slova a hudby
v Apolloopere ahá literárna zložka za kratší
koniec. Text dvojasového, do deviatich ísiel
rozleneného libreta (Martin Ondriska, Marek
Piaek, Marold Langer-Philippsen) vychádza
z archívnych materiálov, zápisníc z innosti
spolkov pôsobiacich vo fabrike, výpovedí svedkov, konkrétnych chemických vzorcov, ktoré
sú pretkané (nie vždy vydarenými) alúziami
na rôzne básnické a prozaické štýly. Mieša
sa tu slovenina s neminou aj anglitinou,
ako odkaz na viacjazynú Bratislavu i vojnové
udalosti. Zachytených (i skôr naznaených)
línií je však privea, popisy situácií i verše neraz zaváajú zbytoným pátosom. Až sa chce
poslucháovi povzdychnú: „Netreba toko
slov.“ Dokonca ani vtedy, ke ich prezentuje
taký farebne príažlivý hlas, akým disponuje
Štefan Buko.
Michaela MOJŽIŠOVÁ

Domáce orchestre: Bella,
Beethoven a Dvořák
Pravidelným hosom BHS býva aj Štátny komorný orchester Žilina, ktorý sa na koncerte
20. 11. predstavil spolu s pezinským chrámovým zborom Ad Una Corda (zbormajster
Marián Šipoš) a britským dirigentom Andrewom Parrottom, univerzálnym hudobným
umelcom, ktorý spolupracuje s opernými
zoskupeniami a orchestrami hrajúcimi tak
na moderných, ako aj dobových nástrojoch, o poukazuje na jeho obzvláš široký
repertoárový záber.
Namiesto pôvodne ohláseného programu
zazneli v prvej polovici koncertu štyri protestantské chrámové kantáty a jedno moteto
Jána Levoslava Bellu; tri z týchto skladieb
mohlo publikum pou vôbec po prvý raz.
Tento zásah do dramaturgie si vyžiadal sám
dirigent. Premiérované skladby, moteto Aký
milý je tvoj príbytok, ó Pane! a kantáty Ach,
až po smrti (pôstna kantáta) a Zmiluj sa nado
mnou (malá reformaná kantáta) interpretoval basista Tomáš Šelc nanajvýš profesionálne. Treba spomenú netradiné umiestnenie
zboru na pódiu (vpravo), o malo vplyv na výkon celého vokálnoinštrumentálneho
ansámblu. Istú zvukovú dispropornos
sa dirigent zrejme
snažil kompenzova
viditene dôraznejším gestom, ím
do výkonu vniesol
väšiu dramatickos. Napriek tomu
bola celá prvá as
koncertu zvládnutá
adekvátne.
Druhú polovicu veera vyplnil Koncert
Apolloopera (foto: A. Trizuljak)
pre husle, violonelo, klavír a orchester
C dur op. 56 Ludwiga van Beethovena v podaní huslistu Ivana Ženatého, violonelistu
Petra Nouzovského a klaviristu Mateja
Arendárika. Ivan Ženatý interpretoval na
husliach od majstra Giuseppeho Guarneriho
„del Gesù“ z roku 1740, ktoré si poas celej
skladby zachovávali istý, jemný tón. Traja
sólisti skladbu spolone prežívali a vzájomne na pódiu živo komunikovali. Poda môjho
názoru s najväším nasadením interpretoval svoj part Ivan Ženatý; Nouzovský s Arendárikom mu však viac ako dobre sekundovali. Melódia violonela v rozsiahlom sóle na
zaiatku 2. asti znela precízne a publikum
si mohlo vychutnáva aktívny dialóg medzi
sólistom a orchestrom. Kvality Andrewa Parrotta sa prejavili ako nespochybnitené, hoci
v niektorých pasážach mohli by jeho gestá
výraznejšie. Celkový dojem z trojkoncertu
však bol skvelý, o napokon dokumentuje
i obecenstvom vyžiadaný prídavok v podobe
kódy záverenej asti.
1–2 | 2017
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Stabat Mater op. 58 Antonína Dvoáka patrí
v bratislavskom kultúrnom prostredí k známym a pomerne asto uvádzaným dielam
cirkevnej hudby, obúbeným rovnako hudobníkmi, ako i publikom. Hlboký smútok
latinského textu meditujúceho o utrpení
Kristovej matky pod krížom prežiaril vtedy
tridsašesroný Dvoák hudbou, z ktorej
v priebehu diela oraz intenzívnejšie vyžarujú
lúe kresanskej nádeje veného života. Po
jeho uvedení v Londýne v roku 1883 prenikol
relatívne mladý skladate na pole vekolepej
vokálno-inštrumentálnej duchovnej kompozície aj v medzinárodnom kontexte. Jeho Stabat
Mater je obdivuhodnou syntézou podnetov
erpajúcich z oratoriálnych diel minulosti
(Händel, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy)
a skladateovej vlastnej hudobnej invencie
prekypujúcej vrúcnou (až talianskou) spevnosou, názvukmi udovosti a slovanskou
šírkou. Bezprostredné duchovné vyžarovanie
diela zažili posluchái aj na koncerte 24. 11.
v Koncertnej sieni Slovenskej lharmónie.
Skúsený eský dirigent Petr Altrichter ho
stvárnil s pokorou – v tempách, vzájomných
proporciách jednotlivých astí a celkovom výraze v tradinej koncepcii. Samotnému predvedeniu však bolo možné vytknú nedotia-

P. Altrichter (foto: J. Lukáš)

hnutos, ktorá umelecký výkon, žia, posúvala
smerom k prevádzkovej rutine. Najproblematickejšou sa ukázala dychová sekcia Štátnej
lharmónie Košice (najmä drevá a lesné
rohy), u ktorej popri obasných intonaných
nedostatkoch úplne absentovala Dvoákom
v partitúre asto vyžadovaná dynamická
hladina v pianissime a piane. Inými slovami, škála dynamiky hráov dychovej sekcie
zaínala od prevádzkového mezzoforte. Vo
všeobecnosti možno konštatova, že orchester
mohol by tichší najmä pri sprevádzaní sólistov v ich menej znelých hlasových polohách.
Interpretaný vklad Slovenského lharmonického zboru možno vníma jednoznane
pozitívne, hoci aj v jeho prípade by bola vítaná
výraznejšia diferenciácia dynamiky smerom
k pianissimu, pomalšie narastanie zvuku
v gradáciách, a kultivovanejšie fortissimo
(vzhadom na vekos sály). Dokonalejšiu
transparentnos zvuku, detailnejšiu prepracovanos a synchrónnos (zbor, sólisti, orches-

ter) by si žiadala aj nároná kontrapunktická
sple hlasov v Amen zo záverenej asti (takty
70-142). Súzvuk v takte 49 v záverenej asti
mal aleko do krištáovoistého kvintakordu
G dur v Dvoákovej partitúre (v prvej asti je
na analogických miestach v taktoch 43, 135

z kontrastnosti obidvoch diel a popularity
Husového koncertu e mol, nepovažujem
za dramaturgicky nijako zvláš objavné.
Kombinácia Mendelssohnovho koncertu
a Šostakoviovho husového koncertu, ako to
na nahrávke urobila Hillary Hahn, je nieo

Štátna filharmónia Košice a Slovenský
filharmonický zbor (foto: J. Lukáš)

a 308 zmenšený septakord gis-h-d-f). Rytmicky nedokonalým synchrónom (drevá, lesné
rohy, sláiky i samotní sólisti) bola poznaená ôsma as – dueto Fac, ut portem Christi
mortem, v ktorej mexický tenorista Oscar de
la Torre svojím znelým hlasom dominoval
a dynamicky prekrýval sopranistku Adrianu
Kuerovú. Neprepoutené bolo aj znané
intonané zakolísanie hosujúceho tenora
hne v druhej melodickej fráze árie Fac me
vere, tecum ere (šiesta as). Obdivuhodné
a presvedivé výkony umocnené pokorou,
koncentráciou a skúsenosami v oratoriálnom žánri podali mezzosopranistka Terézia
Kružliaková a basista Peter Mikuláš. Napriek
nedostatkom však možno uvedenie tradiného vekolepého diela cirkevnej hudby vníma
pozitívne.
Jozef SCHWARZBACHER (ŠKO)
Stanislav TICHÝ (ŠfK)

Valčuha a Villaume opäť
v Bratislave
K úspechom dramaturgie Slovenskej lharmónie (i BHS) možno jednoznane zaradi
fakt, že sa jej darí udržiava pomerne
pravidelný kontakt s dirigentom Jurajom
Valuhom (najbližšie bude v Redute koncom februára dirigova koncertné uvedenie
Straussovej Elektry), ktorého dirigentské
úspechy sú v slovenskom kontexte bezprecedentné a aj v zahraninom prinajmenšom
úctyhodné. Jeho vystúpenie s elitným
britským orchestrom Philharmonia Orchestra London (25. 11.) patrilo v rámci festivalu
jednoznane medzi najoakávanejšie koncerty. Spojenie Mendelssohnovho koncertu so
Šostakoviovou 8. symfóniou, ažiace najmä

iné. Zdá sa však, že v Anglicku ide o obúbenú
kombináciu; identický program odohral
v októbri 2016 City of Birmingham Symphony
Orchestra a pridal ešte adovovu predohru
Kikimora. Americký huslista Stefan Jackiw,
disponujúci štíhlym elegantným tónom
(ktorý by azda mohol by o nieo nosnejší)
a dokonalou intonáciou, podal v Mendelssohnovi bezproblémový, priam brilantný výkon.
Napriek tomu ma nechal akýmsi chladným.
Chlad, temnotu a smútok bolo cíti aj zo
Šostakoviovej symfónie, v tomto prípade
to však bolo v poriadku, išlo o existenciálne
kategórie. Môj známy raz prirovnal Juraja
Valuhu k pilotovi Formuly 1, ktorý podáva
špikové výkony, ak má k dispozícii špikový
stroj. Philharmonia Orchestra London takým
strojom jednoznane bol, dojem urobila kompaktne a bohato znejúca skupina sláikových
nástrojov i sólové výkony jednotlivých hráov.
„Život je krásny a všetko temné pominie.
Krása bude triumfova,“ napísal Šostakovi
o diele z roku 1943. Strhujúco vyznelo moto
perpetuo a „údery“ sláikov s výkrikmi driev
a apokalypticky znejúcimi plechovými dychovými nástrojmi v 3. asti (Allegro non troppo).
Celkove lepšie vyznievali miesta s výraznou
prítomnosou rytmu, lyrika pôsobila v zvuku
síce dokonalým, no vo výraze obas trochu
nevýrazným dojmom. Skladba síce v pastorálne pôsobiacom závere prechádza beethovenovskou premenou „od temnoty k svetlu“,
no po jej doznení si lovek nevyhnutne kladie
otázky, akú svetlú „povojnovú budúcnos“
mal skladate pri komponovaní tejto hudby
vlastne na mysli.
Dramaturgickú skladbu koncertu Pražskej
komornej lharmónie (ociálny názov PKF
– Prague Philharmonia) s hosujúcim dirigen-
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tom Emmanuelom Villaumeom (1. 12.) tvorili
Wagnerova Siegfriedova idyla, Beethovenov
Koncert pre klavír a orchester . 4 G dur op. 58
a Dvoákova Symfónia . 8 G dur op. 88.
Siegfriedova idyla, ako je všeobecne známe,
nesie meno syna Richarda Wagnera, ktorý sa
narodil v manželstve s Lisztovou dcérou Cosimou, a vanú z nej skladateova vnútorná harmónia a duševná vyrovnanos. Interpretácia
tento charakter diela výrazne podiarkla, no
vo Villaumovej predstave rovnako dochádzalo

Druhú polovicu koncertu vyplnila Dvoákova
Ôsma. Táto symfónia má v sebe istú odovzdanos, vzrušujúcu spevnos a poetickú nehu.
Hoci má stavebné rty klasickej symfónie,
svojou duchovnou kresbou a vyžarovaním
pripomína symfonickú báse. Zdá sa, že
eský orchester a francúzsky dirigent sa v interpretácii vzájomne ovplyvovali: Villaume
schopnosou dotvára bohatú farebnú paletu
Dvoákovej inštrumentácie a orchester PKF
príznanou eskou muzikalitou. Je dobré, ke

PKF-Prague Philharmonia,
E. Villaume, L. Lortie (foto: J. Lukáš)

aj k zvýrazneniu nepretržitej dramatickej
kantabilnosti odvíjajúcej sa v reazcoch nekonených modulácií. Do idylického ara tak
bol vnesený i dramatický rozmer. Villaume
tu zúroil svoje bohaté skúsenosti operného
dirigenta a akoby priam vizuálne prežíval
fragmenty z javiskového diania Wagnerovho
hudobnodramatického diela nazvaného menom toho istého hrdinu. Tajomstvo nekonenej melódie je tu zašifrované v nepretržitom
od aovaní tonálneho centra, v obchádzaní
upokojujúceho ukotvenia myšlienkového
procesu.
Sólistom Beethovenovho koncertu bol francúzsky klavirista Louis Lortie. Interpretaná
náronos známeho diela spoíva v tom, že
v rovnakej miere je symfóniou, koncertom,
dialógom i monológom. „Rozhovor“ orchestra
a klavírneho partu má v sebe zakódovanú vedomú dvojkoajnos, polemické línie smerujúce až do opoziných konfrontácií, v ktorých sa
dirigent stáva akýmsi arbitrom. Táto takmer
už romantická mnohotvárnos nastouje
nesmierne nároky na celý interpretaný aparát. Kontinuita diela sa môže rozpadáva na
epizódy, o sa tentoraz našastie nestalo. Konfrontácia a myšlienková ústretovos sa navzájom rovnomerne striedali v aka vzájomnému
poúvaniu sólistu s orchestrom. Nestotožoval som sa však s pedalizáciou sólistu. Najmä
diatonické pasáže zbytone splývali. Rýchle
striedanie pedálu v týchto prípadoch je plne
žiaduce, aby nedošlo k neitatenosti stupnicových pasáži. Žia, chvíami ani súhra medzi
orchestrom a sólistom nebola dokonalá... Tieto výhrady sa však objavovali len v detailoch
a sporadicky. V prípade sólistu by som zniesol
i výraznejší dynamický diapazón. Pôsobivý
bol však prídavok – Chopinova Etuda As dur.
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sa recenzent stáva poslucháom, ktorý sa
zapoúva do pôsobivého toku hudby a nechá
sa ou duchovne unáša. Tento pocit ma sprevádzal celou symfóniou, pretože v nej nebolo
rušivých momentov, len jasné muzikantské
zanietenie interpretov. Roky, ktoré ubehli od
vzniku diela, len zúroili jeho pôvab a stali sa
duchovným dedistvom nielen eskej kultúry,
ale nás všetkých.
Andrej ŠUBA (PhOL)
Igor BERGER (PKF)

Klavírne recitály:
transcendentálnosť
Berezovského a Einfach
und zart Varínskej
Umeleckou udalosou aktuálneho roníka BHS
bolo stretnutie bratislavského publika s umením ruského klaviristu Borisa Berezovského
(22. 11.). V ohlásenej dramaturgii recitálu došlo
k zmene, ke namiesto Bartókových (op. 18)
a Ligetiho etúd zazneli Griegove Lyrické kusy.
Zaradenie Bartókovej Sonáty pre klavír Sz. 80,
ktorá sa na recitáloch objavuje pomerne
zriedkavo, možno hodnoti ako významný
dramaturgický poin. V 1. asti (Allegro molto)
Berezovskij rozohral hru s prvkami sonátovej
formy: poslucháom ponúkol expozíciu s výraznými udovými intonáciami, barbarské,
priam orgiastické rozvedenie, itatene uchopil
i varianý charakter záverenej asti (Allegro
molto). Správne porozumel mozaikovitosti
hudobného procesu (exponovanie citátov udových piesní a ich evoluné spracovanie), neobarokovému motorizmu diela, silne poznaenému Stravinského hudbou, i tomu, že tematický
materiál má rytmický charakter. V 2. asti
precítil kantilénu nostalgickej piesne, ktorá

je plná bolesti a smútku. Zdanlivo triviálnym
opakovaním jediného tónu tu Bartók vyjadril
všetko. Katarzia prichádza vo varianom nále. Možno tento lozocký podtext je príinou
zriedkavého uvádzania tohto výnimoného diela, ktorého hodnota je porovnatená s vrcholnými Beethovenovými sonátami.
Lyrické kusy pochopil Berezovskij odlišne od
zažitej interpretanej šablóny a Griegovej
hudbe vdýchol viac než lyrický podtext. Pravdepodobne pouený Musorgského Kartinkami
rozohral pôvodný lyrický scenár do grandióznych dramatických rozmerov, priom
úhozovou diferenciáciou naznail možnú
inštrumentáciu diela. Za isté nóvum možno
považova i to, že zúroil melodické bohatstvo zašifrované nielen v kantiléne, ale asto
v harmonickej vnútornej štruktúre, napríklad
v avej ruke. Na tomto mieste musím spomenú i to, o ma v prípade tohto renomovaného
sólistu, patriaceho do prvej desiatky najvýznamnejších interpretaných osobností klavírnej hry, už roky irituje. Nedokážem sa zmieri
s tým, že vo frázovaní (a to sa týkalo najmä
Griega) „uteie“, slovom rozbehne sa tam,
kde by mal vyka. Ve posluchá si potrebuje
aj vydýchnu. Napriek objavnej interpretácii
Griegovej hudby pôsobila na ma táto zdanlivá drobnos manieristicky a rušivo.
Druhá as koncertu patrila klaviristickému
maratónu v podobe hodinu trvajúcich Lisztových Transcendentálnych etúd S. 139. Opä som
pochopil, že Lisztovo „transcendentno“ na rozdiel od Bacha i Mahlera, spoívalo vo vrcholnej
inštrumentálnej náronosti, v posúvaní hraníc
možností nástroja k dokonalosti. Napriek bezhraninej virtuozite vyžarujú z tejto hudby
majestátnos a vznešenos, žije v nej Božia iskra
(teda nie formálna religiozita abbého Liszta),
ale povznášajúca rados majestátnych kantilén,
brilantných epizód s nespoetnými varianými
možnosami. Hra farieb siahajúca až k extatickému vytrženiu. Slovom, na jednej strane
zmyslová opojnos, na strane druhej hlas vnú-

B. Berezovskij (foto: J. Lukáš)

torného chvenia, religiozita svetáka a vekého
majstra Liszta. Berezovskij je priam predurený
na interpretáciu tohto diela. Jeho dynamický
diapazón je nesmierny, jeho farebná škála fascinujúca. Odmenou mu bolo búrlivé bravo a poslucháom nezabudnutený zážitok z veera.
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sa mi žiadalo azda o nieo viac senzuálnosti
a „impresionistickej“ zvukovosti. Druhá polovica recitálu patrila slávnej Beethovenovej
Sonáte . 32 c mol op. 111. Hoci som mal pocit,
akoby v nej klaviristka chvíami siahala na
dno svojich síl (Maestoso), išlo o stvárnenie
diela, ktoré rozhodne zaujalo autentickosou
hudobného vyjadrenia, asketickosou, ktorá
umožuje poslucháovi upriami sa podstatu a prirodzeným narábaním s asom a tichom (Arietta), v ktorom si bolo možné uve-

a arpeggiami, ale boli aj správne symbolicky
rozdelení poda typu postáv (v prvej kantáte
alegorickú postavu Tela sprevádza teorba
a Dušu organ). Naopak, v oratóriu Francesca
Rognoniho Historia di Job, v ktorom vystupuje
Diabol, podobná zvuková ilustrácia výrazne
chýbala. Rozhodne by bolo vhodné použi regál, v ideálnom prípade v kombinácii s trombónom, ktorý by Tomášovi Šelcovi (basbarytón) umožnil viac rozvinú charakteristiky
tejto postavy. Vo všeobecnosti speváci predviedli výborné výkony,
predovšetkým Krisztina
Jónás (soprán), ktorej
nosný tón a dobrá intonácia nechali vyniknú
jej znalosti dobového
repertoáru, správneho
spievania passaggi, artikulácie a frázovania.
Naopak, slabším bodom
programu boli Diminutioni sopra Vestiva i colli
di Palestrina, ktoré na
viole da gamba so sprievodom zahral Christoph
Urbanetz. Bezpochyby
Clemencic Consort (foto: A. Trizuljak)
ide o vemi náronú
skladbu, v ktorej interpreta potrápila intonácia vo vysokých polodomi (vo vzahu k dielu i interpretácii), že
hách a zrozumitená hra diminúcií. Jeho hra
„jedinený hudobný zážitok dospel ku koncu,
pôsobila neisto a nervózne. Jacques Gallot,
dosiahol múdros, ktorú mu dokážu vdýchnu
francúzsky skladate z obdobia vlády udovíta
len tí najväší umelci“ (Lewis Lockwood).
XIV., ktorého hudba odznela v druhej asti
koncertu, je pozoruhodný tým, že napriek
pôvodu je jeho hudobný jazyk absolútne taIgor BERGER (Berezovskij)
Andrej ŠUBA (Varínska)
liansky. Jeho moteto Exulta, gaude Filia Sion,
kantáta Suonerà l’ultima tromba i serenata
I Naviganti sa teda od zvyšku koncertu nijak
Stará hudba na BHS
zvláš nelíšili.
Výber zo zbierky dvadsiatich štyroch vekých
Vystúpenie Clemencic Consort na BHS (27. 11.)
duchovných koncertov Jubilus Bernhardi od
prinieslo atraktívnu dramaturgiu zriedkavo
Samuela Capricorna (1628–1665) zaznel na BHS
uvádzaného vokálneho repertoáru talianske29. 11. v podaní súborov Musica aeterna (um.
ho ranobarokového stile recitativo. Na úvod
vedúci Peter Zajíek) a The Czech Ensemble
zazneli dve kantáty
Baroque Choir (um. vedúca Tereza Válková).
od rímskeho otca
Zbierka, ktorá zhudobuje náboženskú poéoratória Giacoma
ziu, resp. hymnus Jubilus rhytmicus de noCarissimiho Alma,
mine Jesu od Bernarda z Clairvaux (1090– 1153),
che fai, che pensi?
bola poda všetkého skomponovaná poas
a Tolle, Sponsa,
Capricornovho pôsobenia v Bratislave.
tolle fores. Silnou
Na koncerte zaznelo šes prvých a posledstránkou interprených duchovných koncertov spolu s dvoma
tácie bolo výstižné
ilustrovanie textu
inštrumentálnymi skladbami. Za zmienku
výrazovými prvkami
stojí prvá z nich, netradine „nadasovo“ znev súlade s dobovou
júca Sonata 3tria à 3 in a, ktorá už v podaní
afektovou teóriou
Aeterny neraz zaznela. V skladbe si nástroje
a hudobnorétorickýpodávajú kontemplatívne znejúcu kantabilnú
mi gúrami, hoci na
tému v kontrapunktickom štýle vemi plynuniektorých miestach
lým spôsobom bez zbytoných cezúr. Treba
Musica aeterna a The Czech Ensemble
Baroque Choir (foto: A. Trizuljak)
by nebolo na škodu
poveda, že Aeterna má interpretáciu tejto
ešte viac prida na
sonáty vemi dobre vypracovanú a naplnenú
plementárny“ a zmysluplný dramaturgický
expresii, a to predovšetkým pri slovách s nevýrazovými prvkami, vrátane vemi efektnécelok. Programovej skladbe, ktorú do svojho
gatívnymi konotáciami ako „inferno“ alebo
ho stíšenia v závere. Podobne kvalitne sa súrepertoáru zaradilo viacero slovenských
„irato“ (hnevlivo). Na zvýznamovaní textu
borom podarilo zvládnu duchovné koncerty,
klaviristov (M. Váa, I. Palovi, T. Fraová,
sa nepodieajú len vokálne hlasy, ale aj party
azda s obasným zaváhaním v sólových pasáI. ernecká, M. Lašanský, J. Paloviová), bolo
sprievodných nástrojov. Inštrumentalisti sa
žach. Sopranistky nenastupovali vždy presne,
možné sotva nieo zásadné vytknú, osobne
nielen aktívne zapájali do deja dynamikou
mierne kolísala aj intonácia. Tieto nedostatky
Festivalový recitál profesorky Daniely Varínskej (28. 11.) možno nazva stretnutím
dobrých známych. Nielen kvôli publiku
s množstvom priateov, ktorí si prišli pripomenú jubileum klaviristky, ale aj kvôli
bilancujúco ladenému programu, v ktorom
sa zišli Schumann, Cikker a Beethoven.
„Humoreska mi svojím priebehom pripomína
udský život so všetkými peripetiami – víazstvami i prehrami,“ povedala mi umelkya,
ke v roku 2010 túto skladbu nahrávala na
CD Jewels of Romanticism. Schumannova Humoreska op. 20 (1839) nemá vea spoloného
s rozmarnosou populárneho Dvoákovho
dielka. Kompozíciu, používajúcu v hudbe tento názov vôbec po prvýkrát, možno
pravdepodobne spoji skôr s rovnomenným
literárnym žánrom, ktorý bol v Nemecku
obúbený zaiatkom 19. storoia. Ten slovo
„humor“ chápal v širšom význame „nálada“.
Subjektívna skladba, prezentujúca širokú
škálu výrazových odtieov (Schumannov
životopisec John Daverio o nej hovorí aj ako
o kompendiu skladateových kompoziných
techník a nachádza v nej topoi piesne bez
slov, vonú fantáziu i bachovskú invenciu),
sa v interpretácii Daniely Varínskej niesla
v transparentnom zvuku s jasne diferencovanými líniami jednotlivých hlasov, výsledok umocnili decentné agogické zvlnenia
vychádzajúce zo sledu napätí a uvonení
v harmonickom dianí a vhodne zvolené tempové stupovania jednotlivých dielov i astí.
Fantazijnos, kaleidoskop nálad a mozaikovitá forma Humoresky predstavujú znané
nebezpeenstvo straty celku, omu sa Daniele Varínskej podarilo úspešne vyhnú. „Najmelancholickejšie“ Schumannovo dielo tak
pôsobilo vzletne, koncentrovane a h bavo.
Prvú polovicu recitálu doplnila zvukomalebná trojica virtuóznych klavírnych etud Jána
Cikkera s názvom Tatranské potoky (1954),
ktoré aj v aka práci s klavírnou faktúrou
vytvorili s predchádzajúcim dielom „kom-
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však neboli prítomné v duetách a tutti, ktoré zneli zvukovo plne a s nasadením, hoci
v prvej asti koncertu speváci reagovali na
gestá Petra Zajíka pomenej. Neistota opadla
v druhej polovici veera, kedy skladby zneli
expresívnejšie a dramatickejšie, napríklad
v Jesu, os matris virginis na text „Veni, veni,
Rex optimae“ (Prídi, prídi kráu vznešený).
Repertoár zbierky Jubilus Bernhardi, svojou
5-hlasnou sadzbou uplatujúcou asto okrem
spievania solo a tutti aj rôzne hlasové kombinácie, poskytuje dobrý priestor na prácu s dynamikou a emotívnym i oslavným výrazom.
Inštrumentálny sprievod pozostával z dvojice
huslí, violy a hutného continua: violy da
gamba, violonela, violone, organu, teorby
a arcilutny.
Patrik SABO

Quasars Ensemble
na štandardnej úrovni
Ak si uvedomíme, že teleso pod vedením Ivana
Buffu nemá za sebou ani 10 rokov umeleckej
innosti, jeho doterajšia prolácia a rýchlo
rastúca interpretaná úrove sú pozoruhodné.
Sústredenie mladých hudobníkov na hudbu
20. storoia, medzi ktorou viac ako estné
miesto zastáva slovenská tvorba v širokom
diapazóne – od záslužne oživeného odkazu
Alexandra Albrechta až po premiéry mladšej
i najmladšej generanej vrstvy – je súasou ich
tvorivej etiky a kultúrnosti. Ivan Buffa už viac
rokov presvieda, že záujem telesa o domácu
kompozinú produkciu nie je formálny, ale
prýšti aj z jeho osobného záujmu o odhalenie
hudby zabúdanej a sprítomnenie osobností
menej známych, má inštinkt pre hodnoty takto
sprostredkovaného odkazu (o om o. i. svedia
aj jeho kultivované texty v bulletinoch k vystúpeniam súboru). Disponuje aj schopnosou
„naladi“ svojich zverencov na rovnakú vlnovú
d žku pochopenia, motivuje odhodlanie naštudova neraz nároné partitúry a poda výkon,
ktorý poznamenáva nielen technická precíznos, ale i vnútorná energia stotožnenia sa so
skladateským posolstvom v rámci uvádzaného
programu, o sú nesporne dôležité rty profesionalizmu. Štandardná, t.j. vynikajúca úrove interpretácie poznamenala aj vystúpenie
Quasars Ensemble v Malej sále Slovenskej lharmónie (3. 12.). Programová zostava „Buffovcov“ predstavila prierez tvorivých zámerov od
poiatku 60. rokov až do súasnosti, sprostredkujúc tak priestor pre úvahu o generaných
a štýlových konfrontáciách prítomných v slovenskej hudbe za posledné polstoroie. Potešilo
uvedenie Concertina pre husle a sláikový orchester op. 11 z roku 1970, absolventského diela
Jozefa Podprockého, odchovanca kompozinej
triedy Alexandra Moyzesa. Skladba ukázala, do
akej miery si v tom ase mladý autor nachádzal aj v rámci prísnej didakticko-estetickej
sústavy svojho uitea individuálny prejav,
tríbený neskôr v rade komorných opusov. V novodobom concerte grosso sólový part, výborne
prednesený bulharskou huslistkou Bojidarou
Kouzmanovou-Vladar, vyrovnane komuni-
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kuje s hrámi komornej zostavy. Iste zásluhou
skladateovej invencie v oblasti polylinearity,
ale i vkladu interpretov, znela Podprockého
hudba priezrane, ale pritom plnokrvne. Autorova tvorba si zaslúži, aby v Bratislave znela
astejšie. Kto má rád distingvované, do detailov
premyslené a pritom neomylným seizmografom vnútorne precítenej lyrickosti preniknuté
posolstvo Ivana Paríka, privítal uvedenie jeho
melodramatického diela Videné zblízka nad
jazerom, inšpirovaného krehkou poéziou Maše
Haamovej. Znalci Paríkovho dozrievania dosvedia, ako sa autor, významný predstavite
hudobnej avantgardy 60. rokov, dokázal neskôr
objavne dotknú domácej básnickej tvorby
(jednak udovej poézie, ako i prenikavých vyznaní Haamovej i Milana Rúfusa). V poetnej
slovenskej hudobnej tvorbe je pomerne málo
melodramatických opusov, v ktorých záleží na
vyrovnanej a priliehavej komunikácii recitovaného textu s jeho hudobnou re exiou. Výkon
Quasarsu v spolupráci s civilným prednesom
Evy Moresovej pripomenul prostredníctvom
Paríkovho vkladu osobité aro komornej melodrámy. Z generácie nastupujúcej v 60. rokoch
s avantgardnými ambíciami zazneli Dve asti
pre komorný orchester Jozefa Malovca z roku
1962, v ktorých tento odchovanec pražskej AMU
predstavil svoj názor na „povinné“ vyrovnávanie sa slovenských skladateov s dovtedy

pramenia aj nové zvukovo-farebné výslednice,
kvalitnou interpretáciou napokon priblížené
i publiku.
Napokon hold Quasarsu patril aj dvom predstavitekám nežného pohlavia, oraz poetnejšie
zastúpeného v domácom skladateskom prostredí. Jana Kmiová, ktorá svoj profesionálny
rast spojila aj so štúdiom na Hudobnej univerzite vo Viedni a následne sa úspešne etablovala
v rakúskom hudobnom živote, sa sústredila
na objavovanie pestrých kombinácií, ktoré jej
poskytujú rozmanité nástrojové zostavy. Aj
v skladbe Kamea, komponovanej v r. 2001 pre
festival v Japonsku, akoby sme pouli zvukovú
evokáciu odrazov svetla na ploche krehkého
polodrahokamu. Citlivos pre vnímanie vizuálnych a hmatových podnetov pri kontakte
so svetom, ktorá je významná pre autorkinu
poetiku (priznáva sa k nej v bulletine ku koncertu), sa premietla do hudby, preniknutej
zvukovo-farebnou fantáziou, oscilujúcou medzi
tónmi s náznakmi drsnosti a arom krehkosti
a nežnosti, aké možno vyaži z kombinácie
klasickej nástrojovej zostavy obohatenej o nekonvenný zvuk klavíra a ladených bicích. Aj
Petra Bachratá je autorkou, ktorá sa dobre cíti
vo svete plnom farebno-zvukových kombinácií,
ale disponuje aj schopnosou bezpene sa pohybova v znamení úcty k hudobnému dedistvu.
Jej skladba Frozen Colors (Zamrznuté farby,

Quasars Ensemble (foto: A. Trizuljak)

nepestovanými podnetmi z dodekafonickej,
resp. seriálnej techniky. Malovec sa k nim
postavil jednak dôsledne (seriálny poriadok
preniká nielen oblas tónových výšok, ale aj
rytmického poriadku a faktúry), ale aj hravo
a elegantne, rúcajúc v dobe vzniku skladby ešte
stále u nás šírený mýtus o dodekafónii ako
technike obrazov hrôzy a zúfalstva. Na druhej
strane Koexistencie pre sláikové kvinteto (1994)
z pera Malovcovho generaného druha Dušana
Martineka sú svedectvom skladateovho závažného prelomu v osobnom vývoji, ktorý bol
spoiatku naklonený rozvíjaniu romantického
a neoklasického dedistva uplatovaného najmä v klavírnych kompozíciách. Od Sláikového
kvarteta (1985) sa odvíja skladateov sústredený
záujem o polyrytmické a polymetrické konfrontácie, projektované v hudobnom tkanive
v následnosti i simultánne, pretože z nich

2011) evokuje atmosféru, ktorú zažívame v ase
Vianoc. Mimoriadne pôsobivé sú miesta, kde
v rámci zvukového vlnenia na úrovni súasnosti znejú úryvky z vianonej hudby barokových majstrov J. S. Bacha a G. F. Händla. Efekt
koláže nie je násilný i náhodný, ale muzikantsky prirodzený, aj v aka pochopeniu autorkinej
poetiky lenmi Quasars Ensemble.
Ľubomír CHALUPKA

Takmer dokonalý drážďanský
perfekcionizmus
Je nepopieratené, že hlavným lákadlom veerného koncertu v sobotu 3. 12. bola sólistka,
mladá huslistka s esko-slovenskými koremi Julia Fischer. Nebol to však jediný dôvod,
preo sa v ten veer oplatilo vybra do Reduty;
Drážanská lharmónia pod vedením jej
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súasného šéfdirigenta, Michaela Sanderlinga, priniesla okrem exkluzívneho „bonusu“ aj
vlastnú „pridanú hodnotu“  ani nie tak vobou predvedených diel, ako ich interpretáciou.
Dramaturgická schéma predohra  koncert
 symfónia je výsostne konvenná, no v tomto
prípade splnila svoj úel, ke že bola naplnená
s ohadom na tematickos: funkciu otváracieho kusu zastávala predohra k opere Rienzi
„dráž anského kapelníka“ Richarda Wagnera,
symfóniou bola Beethovenova Siedma, dielo
svojím vznikom spadajúce do pohnutých ias
vrcholiacich napoleonských vojen a predchádzajúce Bitku národov v Lipsku, kde len niekoko mesiacov predtým uzrel svetlo sveta práve autor Rienziho. Dramaturgickým vyboením
bolo koncertantné dielo, Husový koncert d mol
Arama Chaaturiana.
Mladícka predohra k Rienzimu urite nepatrí k tomu najlepšiemu z tvorby Richarda
Wagnera. Je to však vo viacerých ohadoch
zaujímavé dielo  už len tým, že odhauje, aký
význam mal pre neskoršiu tvorbu saského
skladatea jeho prvý pobyt v Paríži, prinášajúci podnety z francúzskej vekej opery,
zoznámenie sa s Berliozom... Zaujímavý je aj
kontrast, ktorý v tejto potpourri z kúových
hudobných myšlienok opery o poslednom
rímskom udovom tribúnovi vzniká pri priamej konfrontácii intímnych pasáží s tými
davovými a „plenérovými“: vrúcnos Rienziho
modlitby, vzdialene anticipujúca budúceho
autora Tristana a Izoldy, v protiklade k vulgarite „prušiacky“ militantného pochodu. Kontrast v aka interpretácii vynikol skvele; jednak pre kompaktný ah sláikovej sekcie, ktorej dynamickú krivku Sanderling cieavedome
a plasticky formoval, jednak pre sebavedomé
vyžarovanie sekcie plechových nástrojov,
rozsadenej v jednej línii v zadnej asti pódia.
Jej akustický „frontálny útok“ (za výraznej
podpory zo strany bicích) prepožial Wagnerovej hudbe nádych autentického teutónstva,
hoci k stopercentnej dokonalosti predsa len
chýbalo viac istoty pri nasadzovaní tónu aj
zvukovej vyrovnanosti sekcie.
Chaaturianov Husový koncert je doslova postavený na parte sólistu, husle znejú prakticky neustále nad pomerne mäkkou „zvukovou
poduškou“ orchestrálneho sprievodu. V týchto
intenciách ho vynikajúco uchopila Julia Fischer. Sólovým partom doslova žila, tanený
pôvod Chaaturianových melodických myšlienok stvárnila nielen s prirodzeným citom pre
ich hypnotizujúcu orientálnu dekoratívnos,
ale aj rovnako prirodzeným pohybom tela.
Zvuný tón jej nástroja nenásilne dominoval
nad ostinátnym pulzom orchestra, v technických pasážach sólistka predviedla perfektné
rytmické cítenie podoprené dokonalosou
ovládania sláika  napríklad v kadencii
i závere 1. asti, ktorým suverénne prešla
v závratnom tempe. K plnokrvnému koncertnému výkonu nemalou mierou prispel aj
orchester, ktorý s pozoruhodným pochopením
vystihol Chaaturianovu dikciu a v známej
partitúre dokázal zdôrazni neakané dynamické i agogické nuansy. Škoda len zvukovo

trocha nevýrazného prvého klarinetu, ktorý
v tomto diele neraz vstupuje do dialógu so sólovým nástrojom.
V Beethovenovej Symfónii A dur bola zjavná
snaha o štýlové odlíšenie interpretácie, hoci iba
vo viac-menej formálnej podobe: sláikové sekcie boli rozsadené poda dobových zvyklostí (so
skupinou druhých huslí na pravej strane, oproti
prvým husliam, a s kontrabasmi umiestnenými za prvými husami) a ich lenovia výrazne
krotili svoje vibrato. Dychové nástroje, vrátane
trúbok a lesných rohov, ostali moderné. Napriek
„poloviatosti“ tohto riešenia je to trend hodný
nasledovania. Výhodami „prirodzeného“ zvuku
sláikov sú jednoznane väšia transparentnos
orchestrálnej sadzby a itatenos štruktúry. To,
samozrejme, platí iba vtedy, ak sláikári presne
intonujú, o bolo v tomto prípade aj splnené.
Obzvláš zvedavý som bol na kontrapunktické
úseky 2. asti  zneli však celkom všedne, bez
prekvapení. Myslím si, že tu istú úlohu zohrala
Sanderlingova snaha o dokonale detailné vypracovanie každej frázy, o malo za následok až
prílišnú vyumelkovanos. Symfónii ako celku by
nezaškodilo viac kontrastu v tempách a odvahy
k aspo miernemu posunu smerom k extrému. Hráske sebavedomie orchestra to urite
dovoovalo a najmä kvalitne pripraveným posledným dvom astiam symfónie by to ešte pridalo na pôsobivosti. To však nie je výitka, skôr

J. Fischer (foto: J. Lukáš)

nartnutie jednej z potenciálnych možností.
Vedomý a cielený návrat k hrejivému „romantickému“ zvuku v elgarovskom prídavku len dosvedoval fakt, že Dráž anská lharmónia s jej
šéfdirigentom tvorí hudobne inteligentný tím,
ktorý nemusí hra všetko rovnakým spôsobom...
Robert KOLÁŘ

Vojnové rekviem s Jamesom
Conlonom na záver
Nepochybne jeden z najsilnejších zážitkov
52. roníka Bratislavských hudobných slávností pripravil záverený koncert (4. 12.). Vojnové
rekviem Benjamina Brittena, jeden z najimpozantnejších vokálno-inštrumentálnych opusov
20. storoia, zaznelo v Bratislave po viac než
desaroí – naposledy na rovnakom festivale
v roku 2005 pod taktovkou austrálskeho britte-

novského špecialistu Paula Kildeu. Tento raz ho
organizátori opä zverili do rúk zahraniného
hosa, amerického dirigenta Jamesa Conlona.
Zárove sa im podarilo zrealizova aj pôvodnú
skladateovu požiadavku z ias premiéry skladby
v roku 1962, aby sólové party interpretovali speváci z Ruska, Vekej Británie a Nemecka.
Úinok Brittenovho diela vychádza v prvom
rade zo samotnej partitúry. Tradiný latinský
text pohrebnej omše (prednášaný sopranistkou a zbormi v sprievode vekého orchestra) je
v nej majstrovsky sk bený s vojnovou poéziou
anglického básnika Wilfreda Owena (tenorové
a barytónové sóla sprevádzané 12-lenným komorným orchestrom). Hoci ich autor v rámci
striedania jednotlivých sekcií pomerne striktne oddelil, predsa ostávajú dvoma vzájomne
sa dop ajúcimi a úzko prepojenými svetmi,
medzi ktorými sa rodí h bka protivojnového
apelu celej kompozície. Pre jeho vyznenie je
však rovnako dôležitý aj interpretaný vklad
všetkých zúastnených zložiek a ich integrujúci prvok – dirigent. James Conlon vemi uvážlivo pracoval s vobou temp a dynamickými
nuansami, spletité pasáže vo vekom i komornom orchestri pod jeho vedením nestrácali na
prehadnosti. V nároných sólových vokálnych
partiách zažiaril predovšetkým vrúcny tenor
Tobyho Spencea, o nieo menej vyrovnane
popri om pôsobil barytonista Martin Gantner (škoda jedného výrazného zaváhania na
vysokom tóne). Dramatickú líniu svojho partu
skvelo výrazovo obsiahla Tatiana Pavlovskaya,
na pódiu situovaná za orchestrom v rámci
ženskej asti zboru. V kondícii exportnej kvality sa opä predstavil Slovenský lharmonický
zbor (popri samozrejmej intonanej istote
a precíznej deklamácii textu zaujali efektné
diminuendá). Systematickú prácu talentovaného Jozefa Chabroa so zborom možno už
teraz oznai za nap anie silných prísubov,
ktoré jeho nástup na post zbormajstra pred
niekokými rokmi sprevádzali. Zástoj detského zboru kvalitnou interpretáciou naplnil
Bratislavský chlapenský zbor (pripravený
zbormajsterkou Magdalénou Rovákovou).
Na realizáciu požiadavky, aby ich spev so
sprievodom organového pozitívu znel z diaky,
sa využili primerané možnosti, ktoré budova
Reduty ponúka – zbor spieval cez otvorené dvere z balkónového foyeru.
Ak by som mal pomenova niekoko momentov, ktoré ma v priebehu veera najviac zasiahli, bolo by to urite Dies irae (od strhujúceho
úvodu až po piano piano-pianissimový záver
„Pie Jesu Domine“, ale tiež s ahkosou podané
zborové fugáto „Quam olim Abrahae“ s následným prechodom do Owenových veršov „So
Abram rose...“ v Offertóriu, sopránové sólo so
sprievodom bicích nástrojov na úvod Sanctus
a transcendentálne záverené splynutie všetkých úinkujúcich „In paradisum/Let us sleep
now“. Po poslednom „Amen“ nastalo ticho.
Minúta mrazivého ticha, akoby symbolicky venovaná za všetky obete minulých i súasných
vojen, v ktorej intenzívne prežitých devädesiat
minút hudby podiarklo svoj zmysel.
Juraj BUBNÁŠ
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Alexander

Mihalič
Skladba pre mňa začala
byť zámienkou na pretavenie
poznania okolitého sveta
(foto: © AxR Photos)

Tri silné podnety predchádzali môjmu osobnému stretnutiu s hudobným skladateľom
Alexandrom Mihaličom. Prvým bola obsažná teoretická štúdia, zaradená do publikácie
Zvuk v súčasnej kompozícii, v ktorej bol prezentovaný koncept Encyclopaedia Musicalis;
druhým bola informácia na stránke Hudobného centra o našom rovnakom rodisku
a tretím bola moja predstava o rodiacom sa projekte Návraty domov, ktorého súčasťou sa skladateľ pôsobiaci vo Francúzsku mohol stať. Odoslala som zdvorilostný mail
s predmetom: „Pozdrav z Medzilaboriec a otázka“. Odpoveď prišla čoskoro, síce rezervovaná, ale priaznivá: „V prípade, ak to bude pre mňa možné z časového hľadiska a ak budete
mať príslušné finančné prostriedky na realizáciu, tak veľmi rád prídem...“ Nasledovala reťaz
vzájomných organizačných usmernení, ktorých výsledkom boli dve spoločné akcie
v Prešove – augustová prednáška a workshop a novembrový moderovaný večer so
skladateľom spolu s prezentáciou jeho skladby DNA. Oba boli sústredené na predstavenie Mihaličovho elektronického prístroja Sampo, určeného na rozšírenie zvukových
dispozícií akustického nástroja.

Pripravila Tatiana PIRNÍKOVÁ
Pôsobíš vo Francúzsku od roku 1988,
kedy si tam, ako študent kompozície na
VŠMU v Bratislave, odišiel na ročnú stáž do
prestížneho výskumného pracoviska IRCAM
v Paríži. V súčasnosti si lídrom vedeckopedagogického pracoviska MUSINFO so
sídlom v Saint-Etienne. Mohol by si v skratke zhrnúť, čo všetko sa v tvojej profesijnej
činnosti za takmer 30 rokov odohralo?
Tá stáž nebola plánovaná na IRCAM, ale na
École Normale de Musique de Paris a nebola
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jednoroná, ale len šesmesaná. Ja som však
nelenil a po psychickej príprave som chcel pou, vidie a pozna všetko, o sa len dá. Do toho
„všetkého“ patril, samozrejme, aj IRCAM. Myslím, že som navštevoval všetky prednášky, aké
len boli na IRCAMe v rámci ich vtedajšej zaínajúcej pedagogickej innosti. Z aleka som si vtedy ešte nepredstavoval, že tam nakoniec o pár
rokov neskôr budem pedagógom ja sám!
Už poas štúdií som zaal programova a aby
som mohol komponova, tak ma kamarát

z IRCAMu v podstate naierno nechával chodi
po nociach do štúdií. To mi umožnilo nielen
komponova, ale aj vytvori niekoko programov, ktoré zaujali, a tak mi ponúkli miesto
na pedagogickom oddelení. Následne som
spoznal skladateov a interpretov a zaal som
uvažova o iných možnostiach tvorby s elektronikou. Dokonil som doktorát, v ktorom
som sa zaoberal vzahom medzi mimohudobnými dátami a ich využitím v kompozícii.
Zaalo to ešte v Bratislave u Zeljenku a zašlo
to tak aleko, že som pochopil, že existuje
hranica, po prekroení ktorej sa vytvára nieo úplne iné ako kompozícia. Nevedel som
presne, o to je, ale bol som presvedený, že
to existovalo vždy, len v inej podobe. No a nakoniec som zaal pracova na sonikácii, o
je vnášanie dát do zvukových parametrov. Na
Katedre fyzikálnych meraní som vyuoval,
ako na pochopenie fyzikálnych javov prenáša
merané dáta do zvukovej podoby. Nasledovala
roná rezidencia v laboratóriu pre výskum
plazmy, kde sme pozorovali plazmu pomocou zvuku vytváraného mojím poítaovým
programom vyvinutým špeciálne pre tento
výskum.
To všetko však nezastavilo moju snahu
poskytnú interpretom a skladateom nástroj
na hranie live electronic a hudby s pásom.
Najprv to bol pedalofón na konci devädesiatych rokov, no v tom období neboli prostriedky na uskutonenie tohto nápadu, okrem
výroby jedného prototypu. Ten mal ale taký
ohlas, že som nápad nechával na dobu, ke
budú k dispozícii materiálne prostriedky na
jeho realizáciu.
Medzitým som pracoval na pracovisku
v Bourges, ktoré sa volalo IMEB. Vytvoril som
tam viacero zariadení a zárove získal dôležité skúsenosti ohadom pokraovania môjho
projektu.
V roku 2014 prišla doba, ke už bolo možné
moju pôvodnú myšlienku konene zrealizova, takže na prelome rokov 2014 a 2015 sme
vyrobili 6 prvých prototypov prístroja, ktorý
som nazval Sampo.

Svoju cestu charakterizuješ medzníkmi: veda-poznanie / skladba / technológia
/ abstrakcia / zovšeobecnenie / interfaces
/ sonifikácia. Skús ich bližšie špecifikovať.
Všetko so všetkým súvisí a mne sa nikdy
nechce zosta len pri jednej veci. Stále sa
snažím o pochopenie vzahov, ktoré možno
nie sú okamžite viditené. o sa týka vedy
a poznania, je dôležité pozorova svet okolo seba. Pozorova a pochopi sa dá nielen
vedecky, ale aj umelecky. To bolo v úvode
procesu, ktorý vyvrcholil projektom Encyclopaedia Musicalis. Naše poznanie totiž nie
je objektívne, ale je v nás a my ho musíme
šíri. Skladba pre ma zaala by akousi zámienkou na pretavenie poznania okolitého
sveta a jeho vyjadrenia v rámci kompozície.
Vea som sa zaoberal kódovaním a kryptograou a rozmýšal som o tom, i nakoniec
1–2 | 2017
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hudobná skladba nemôže by jedným z mnohých spôsobov šírenia poznania.
Proces sa nemôže odohra bez toho, aby sme
nemali k dispozícii uritú technológiu, ktorá
zárove uruje spôsob poznania, ako aj jeho
šírenie. Technológia však zárove ovplyvuje
samotný proces tvorby zvuku. Hudobné nástroje sa menia v priebehu storoí v priamej
závislosti na technológii. Za jednu z najväších revolúcií vo vývine hudobných nástrojov
považujem práve príchod poítaa do umeleckého a hudobného sveta. o presne sa stalo?
Bolo to oddelenie samotného tvorenia zvuku
od pohybového gesta, ktoré tento zvuk tvorí.
Zrazu bolo možné vytvori zvuk bez toho, aby
bol uskutonený nejaký fyzický pohyb. Zárove sa vyvinuli rozhrania (interfaces), ktoré
umožovali pohybový prejav, avšak nevydávali žiaden zvuk. Na jednej strane je dôležitou
výroba zvuku – syntetizátor, na druhej je
však, poda ma, ešte väšinou práca s tým,
ako sprístupni parametre syntetizátora
interpretovi. Pre ma musí hudbu vyprodukova interpret. A tento interpret potrebuje
rozhrania, aby mohol hra. Aké rozhranie je
najjednoduchšie a najprístupnejšie? A je vôbec jednoduchos podmienkou, aby sa takéto
rozhranie ujalo? To sú otázky, s ktorými sa
súasný umelec stretáva. Nie som si však istý,
že sme na ne našli správne odpovede.

Skladba na Konzervatóriu v Košiciach pod
vedením Jozefa Podprockého a zároveň
si bol prvým žiakom Ilju Zeljenku po jeho
návrate na VŠMU. Aké máš spomienky na
oboch pedagógov a ako s odstupom času
hodnotíš vtedajšiu klímu na oboch spomínaných umeleckých školách?
Spomienky mám nádherné. Myslím, že som
mal veké šastie nielen v tom, že som mohol
študova u oboch, ale zárove, že sa to dialo
vo vhodnej asovej postupnosti. U Podprockého to bol v podstate majstrovský kurz. Presne
tak, ako sa uí hre na hudobný nástroj, treba
získa techniku, a to sa dá len štúdiom a tvrdou prácou. Nebezpeenstvom je však mechanizácia. Nakoniec je potrebné na všetko
zabudnú a by samým sebou. Nie je to jednoduché a to ma nauil práve Zeljenka. Akoby
mi povedal: však ty remeslo poznáš, teraz je
potrebné zaa tvori.
o sa týka klímy, mojím problémom bolo,
že som nemal vea asu. Išiel som na konzervatórium po gymnáziu, a tak som bol
dos netrpezlivý a chcel postupova rýchlo
alej. Vekým šokom bol pre ma prvý pobyt vo Francúzsku. Uvedomil som si zrazu
nesmiernu rozmanitos kultúr, ktorú som
v Paríži našiel a o ktorej som v uzavretom
eskoslovensku nechyroval. Je však potrebné podotknú, že na Slovensku, teda hlavne

Mladí slovenskí skladatelia skúšajú Sampo
na podujatí vo VIOLE v Prešove (foto: Š. Haško)

o sa týka sonikácie, ide o transformáciu mimohudobných dát do akýchkovek
parametrov hudobnej skladby, zvukových
parametrov. Toto je poda ma budúcnosou
chápania a objavovania nových javov a som
hlboko presvedený o tom, že je to jedna
z možností nového poznania sveta. Sonikácia otvára cestu k novému poznaniu, hovorím
tomu augmentované zmysly. Úplne rovnaké
dáta pretavené do stimulov pre rôzne zmysly
(nemusí ís len o zvuk) mozog interpretuje
úplne inak. Interpretova znamená chápa,
a to znamená pozna. Sonikácia je teda jednou z nových možností poznania sveta.

Na tvoje štúdium hudby na Slovensku
sa viažu dve okolnosti: patril si k prvým
absolventom novootvoreného odboru

v Bratislave, to bolo predsa len dos progresívne, a skúsenosti, ktoré som získal na VŠMU,
mi vemi pomohli pri mojich prvých krokoch
vo Francúzsku.

To, čo sa u väčšiny ľudí prejavuje ako
polarita dvoch svetov, sa u teba vyprofilovalo ako symbióza. Dokážeš viesť plnohodnotný dialóg s vedeckými kapacitami,
bol si prizývaný k riešeniu výskumných
úloh vedeckých tímov, a zároveň si aktívny
skladateľ s reálne nastaveným prahom pre
umeleckú hĺbku, silu výpovede, poslanie
umenia. Ako vnímaš túto svoju „dvojramennosť“ a v čom nachádzaš jej výhody?
Ako som už povedal, umenie a veda sú pre
ma dvoma oknami, cez ktoré sa dá pozorova a zdiea svet okolo nás. Veda a umenie sú

akoby dve strany tej istej mince. Veda je poznanie toho, o je okolo nás, avšak to je pretavované našou vlastnou osobou. Ako podáva
alej to, o viem, o cítim, o poznám? Tu prichádza umenie, ktoré pretaví dané poznanie.
Staí si pozrie niekoko kníh, ktoré hovoria
o tom istom probléme. Zakaždým je interpretovaný rôzne. Na to, aby som ho pochopil, potrebujem, samozrejme, preíta viacero kníh
zaoberajúcich sa rovnakým problémom. Táto
divergentnos je poda ma vemi dôležitá
a umenie je pre ma jednou z jej platforiem.
„Dvojramennos“ je teda mojou cestou poznávania, zväšuje percento pochopenia sveta,
v ktorom žijeme.

Započúvala som sa do skladby DNA pre
flautu a Sampo, ktorú charakterizuješ ako
kompozíciu postavenú na dátach pochádzajúcich z genetiky. Sledom 20 miniatúr
odkazuješ na proces vytvárania skupiny
reprezentujúcej 20 aminokyselín kódujúcich DNA. Formu každej skupiny determinuješ chemickým vzorcom konkrétnej
aminokyseliny, pričom vlastnosti tejto
aminokyseliny určuješ prostredníctvom
hudobných parametrov: dynamikou, melosom, rytmom. Ponúkaš komentár, ktorý
môže milovníka hudby odradiť. Realita je
však iná. Ide o plnokrvnú hudbu, prechádzajúcu viacerými výrazovými rovinami
– meditáciou, nepokojom, atakom, lyrizáciou. Započúvať sa do nej je možné aj bez
dôvernejších znalostí z biológie či genetiky. Kde sa podľa teba nachádzajú hranice
medzi intelektuálnou hrou a skutočným
umením?
Nie je vôbec dôležité zaobera sa genetikou,
ak chceme poúva hudobnú skladbu. Cieom
nie je hada pri poúvaní nejaké biologické
vzahy. Som však presvedený, že poznanie,
ktoré pri písaní skladby bolo uplatnené, zanechá stopu aj pri jej percepcii. Tak, ako ke
loveka ovplyvní západ slnka alebo pozeranie
na hviezdnu oblohu, po ktorom zrazu nasleduje nápad, myšlienka, zaiatok skladby. Bol
som úplne fascinovaný alchymistami. To sú
udia, ktorí sa snažili zakódova poznanie.
Existujú diela, ktoré zah ajú zárove fúgy,
rytiny, básne... to všetko je umelecké, avšak
celé dielo slúži len ako jeden kód. Môžeme
pozna nieo, o je v diele skryté, ale nepou
to ani nevidie. Na to, aby sme mohli ís alej,
potrebujeme kú. Neznamená to však, že sa
umelecký zážitok nedostaví aj bez neho. Tak
je to aj so skladbami cyklu Encyclopaedia
Musicalis. Nieo je povedané priamo, nieo je
zakódované.
Je zaujímavé, že to bola práve skladba DNA,
i presnejšie vedecký lánok, ktorý som o nej
napísal (ku každej skladbe je napísaný jeden
lánok), ktorý zaujal organizáciu SETI, zaoberajúcu sa hadaním mimozemských civilizácií. Po vydaní lánku a niekokých konferenciách ma kontaktovali, aby som s nimi
pracoval na jednom kolokviu ohadom šírenia
informácií a komunikácie. Bolo to vemi zaujímavé, pretože som stretol udí zo všetkých
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možných odborov a zaujal ma hlavne jeden
vedec, ktorý sa zaoberal šamanmi. Hovoril
o ich poznaní, ktoré nemá s naším ni spoloné, avšak nemôžeme poveda, že toto poznanie nejestvuje alebo že je zlé.
Celý cyklus Encyclopaedia Musicalis je
skúšaním, kam až môžem ís a kde sú hranice medzi intelektuálnou hrou a umením.
Po uritom ase som jednoducho zistil, že
som tú hranicu prekroil a že už nejde o hru,
ale o nieo úplne iné: o komunikáciu poznania zvukom. To ma tak zaujalo, že som sa
už zaoberal len sonikáciou dát, použitím
vedeckých dát v zvukových parametroch,
vyjadrením dát sveta mimo nás prostredníctvom zvuku. Mozog totiž má len zopár okien
k poznaniu sveta a jedným z nich je sluch.
o sa stane a ako budem vníma dáta, ktoré
normálne vnímam zrakom, v prípade, že sa
zmenia na zvuk? Budú to presne tie isté namerané dáta, avšak prídu ku mne sluchom.
Ako bude reagova mozog? Ako spracuje tieto
dáta v zvukovej podobe? Poas môjho pobytu
v laboratóriu plazmy, kde sme robili tieto
výskumy, som zistil, že tie isté dáta prijaté
zrakom a sluchom sú mozgom spracované
iná, a tým je iné aj naše poznanie. Pracoval
som na programe pre sonikáciu svetelných
spektier plazmy a pri tom sme zrazu zistili,
že lovek dokáže sluchom rozozna rozdiel
medzi slneným svetlom a svetlom úspornej
žiarovky. To, o je pre zrak v podstate rovnakým bielym svetlom, je pre sluch šumom
alebo akordom! To už nemá, samozrejme,
s umením ni spoloné, to však nepokladám
za dôležité. Je to pre ma prirodzená cesta od
umenia k intelektu.

Viaceré z tvojich skladieb ponechávajú
voľnosť vo výbere hudobného nástroja
alebo sú prezentované vo viacerých inštrumentálnych podobách. Na akom princípe
je založená tvoja komunikácia s interpretmi a ako pristupuješ k aktu improvizácie
v rámci svojich kompozícií?
Dôvodom k viacerým verziám jednej skladby
bol akýsi pokus o „vylúhovanie“ abstrakcie
skladby. Fascinujú ma napríklad partitúry
Bacha, kde nie je vôbec oznaený nástroj,
ktorým sa budú hra. Napriek tomu sme
stále pri poúvaní nadšení. To isté sa deje aj
pri Beethovenovi a iných. Orchestre už nie sú
takými, akými boli, no my stále poúvame
hudbu, len stále upravenú. Je tu zrejme nieo,
o stojí mimo skladby samotnej. Abstrakcia,
ktorá sa prenesie aj napriek tomu, že nástroj
nie je ten istý.
o sa týka improvizácie, nemám s ou vea
skúseností. Myslím si, že už interpretácia skladby je jednou z jej možných verzií.
o však potrebujem, je to, aby sa skladba
hrala naživo. Aby bol interpret pred publikom.
Predtým a potom už táto verzia skladby neexistuje. Ideme na koncert a nevieme, ako to
všetko dopadne. Niekedy dobre, inokedy horšie, ale vždy je to emocionálny zážitok.
Vo svojich kompozíciách som skúšal všelio.
Od absolútne presného zápisu na základe
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výpotov každej noty až do ponechania úplnej
slobody v interpretácii. Zistil som však, že ani
jedna, ani druhá možnos nezaruuje sama
o sebe hodnotný výsledok. Ten je skrytý niekde úplne inde...

Projekt, na ktorom v súčasnosti pracuješ, je viazaný na spoluprácu s hudobnými
školami. O čo presne ide?

Je to projekt RéDi-Musix (Réseau pour la Distribution de la Musique Mixte) – vytvorenie
internetovej databázy pre distribúciu elektronických a algoritmických kongurácií,
ktoré umožnia hranie a tvorbu elektroakustických skladieb s akustickým nástrojom.
Ako som už spomenul, vytvoril som síce akýsi
nový elektroakustický nástroj, ale problémom
zostáva vytvorenie siete, v rámci ktorej by
bolo možné komunikova medzi jednotlivými
nástrojmi. Toto je zmyslom projektu. Na jednej strane zabezpei možnos fyzického
hrania hocikde na svete pomocou Sampa, na
strane druhej poskytnú erpanie repertoáru
bez akéhokovek obmedzenia. Na výzvu francúzskeho ministerstva kultúry sme odpovedali týmto projektom s konkrétnou podobou
spolupráce v rámci deviatich konzervatórií
vo Francúzsku a Portugalsku. Konzervatóriá
dostanú z našej strany Sampo s novovytvoreným softvérom, ktorý umožní pripojenie
každého Sampa do internetovej databázy,
zh ajúcej skladby pre sólové akustické nástroje a elektroniku. Existuje totiž znane
široký repertoár elektroakustických skladieb
s akustickým nástrojom, avšak problémom
je dostupnos rozliných dokumentov (zvukových i konguraných), o znane obmedzuje ich hranie a rozširovanie. Každé konzervatórium, ktoré dostane Sampo, bude ma
k dispozícii nástroj, na ktorom budú uitelia
a študenti môc hra celý repertoár v databáze. Každé Sampo sa dokáže k databáze pripoji
cez internet a užívate (uite, interpret alebo
skladate) bude môc z databázy vybra skladby pre svoje potreby. Ak bude so Sampom vytvorená nová skladba, stane sa tiež súasou
internetovej databázy, ím k nej a ku všetkým
potrebným dokumentom budú ma okamžitý
prístup všetky ostatné konzervatóriá. Vyhlási-

li sme tiež celosvetovú výzvu pre skladateov,
aby zaslali skladby, ktoré sp ajú požiadavky
pre transkripciu pre Sampo. Momentálne
sme skonili prvú fázu projektu, v rámci ktorej sme predstavili Sampo uiteom a žiakom
na konzervatóriách. Teraz vstupujeme do
druhej fázy, chystáme sa vyrobi desa nových
nástrojov a zárove programujeme softvér
pre databázu a pripájanie Sampa. Bude zah a možnosti
vytvorenia
akejsi komunity
užívateov Sampa. Následne
dodáme Sampá
konzervatóriám.
V júni plánujeme
v rámci festivalu v Bourges
zorganizova
pedagogický de,
na ktorý prídu
uitelia a žiaci
z konzervatórií
a v rámci ktorého prediskutuWorkshop v prešovskej VIOLE
(foto: Š. Haško)
jeme doterajšie
skúsenosti.
Zárove sa uskutoní koncert zo skladieb
predstavených študentmi a uitemi. Na festival by mali prís aj hudobník a skladateka zo
Slovenska. Chceme totiž v projekte pokraova
a spolupracova s alšími európskymi krajinami – Slovenskom, Španielskom, Švédskom
a Fínskom. Dúfajme, že sa nám to podarí
a prispejeme tak k prezentácii kultúrneho
dedistva, ktoré bolo vytvorené od polovice
minulého storoia.

Alexander MIHALI (1963) pochádza z Medzilaboriec. Kompozíciu študoval na Konzervatóriu
v Košiciach (Jozef Podprocký) a na VŠMU v Bratislave (Ilja Zeljenka). V roku 1988 absolvoval stáž
u F. Donatiho v parížskom IRCAMe, na Université
de Paris navštevoval prednášky Iannisa Xenakisa,
na Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt absolvoval kurz elektroakustickej
hudby (Michel Zbar). Pracoval na pedagogickom
oddelení IRCAMu, prednášal o informatike a hudbe na Université Paris VIII a na École de Musique
et de Danse vo Vanves a o nových technológiách
a hudbe na katedre Hypermedia na Université
Paris VII. Od roku 2000 je pedagógom informatiky a hudby na Conservatoire de Dugny a od roku
2001 vedúcim oddelenia hudobnej informatiky
na inštitúte IMEB Bourges. Je spoluzakladateom
Opus Centrum – asociácie pre prienik francúzskej,
európskej a medzinárodnej elektroakustickej
hudby v partnerstve s UNESCO, iniciátorom interdisciplinárneho projektu Veda a umenie „Sound
Aquarium“, prezidentom asociácie „Musinfo“
zameranej na teoretickú reexiu, muzikologický
výskum a vyuovanie. V rokoch 2013–2014 absolvoval rezidenný pobyt v IMéRA (Mediterranean
Institute for Advanced Research) v rámci Aix-Marseille University foundation.
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Kontroverzný organový recitál v Redute
Poas poslednej nedele pred Vianocami
(18. 12.) rozozvual organ Koncertnej siene
Slovenskej lharmónie Rakúšan Florian
Pagitsch. Absolvent salzburského Mozartea
(organ) a viedenskej Hudobnej akadémie (klavír, hudobná veda) pôsobí ako profesor Oddelenia klávesových nástrojov vo Viedni (organ,
generálbas, klavírny sprievod). S výnimkou
záverenej improvizácie pozostával jeho recitál z relatívne štandardného koncertného
repertoáru, avšak v znane neštandardnej,
až extravagantnej interpretácii, ktorá vo mne
vyvolala vír pocitov, úvah a vyžiadala si nevyhnutný as na ich utriedenie. Na ilustráciu:
jeden z poslucháov organovej hry na VŠMU
poas Lisztovej skladby z koncertu odišiel,
študent-konzervatorista oznail výkon umelca ako „chaotický, nedisciplinovaný a nezodpovedný“. Do tretice uvádzam názor bývalej
koncertnej umelkyne-organistky: „Koncert bol
vynikajúci, takto nejak urite hrával samotný
Liszt; na Slovensku však nie sme na takýto
spôsob hrania navyknutí...“
Florian Pagitsch je vzácnym typom hráa, ktorý so zjavnou ahkosou prekonáva akékovek
technické ažkosti, dokáže uvonene muzicírova, pri hre je vysoko nad notovým zápisom,
pohráva sa s ním. Skvelo improvizuje. Z jeho
hry bolo pou, že je brilantným klaviristom,
schopným hra až neuveritene rýchle tempá.
Otázkou je, i v tak rýchlom tempe môže posluchá vníma hudobný obsah zaznamenaný
v notovom zápise, o je v prípade organového
zvuku úplne iná problematika ako pri klavíri.
Nie je tajomstvom, že hrái, ktorí sú suverénnymi improvizátormi, si obvykle pri stvárnení
tradinej literatúry „viac dovoujú“ a znenie
diela je vo väšej miere ovplyvnené ich osobnostným vkladom. Už v úvode známej Bachovej Passacaglie c mol BWV 582 bolo možné

vníma výrazné ritardandá na konci takmer
každej jednotlivej 8-taktovej variácie a „rozbiehanie“ variácie nasledujúcej, ktoré poda
môjho názoru neprirodzene narúšali pokojné
plynutie Bachovej hudby. Pritom rozhodne
nepatrím medzi tých, ktorí by obubovali rovnako neprirodzenú, metronomicky strojovo
presnú hru. Ako nadbytoné som vnímal aj
prizdobovanie hlasov (najmä vo fúge). Spevný
a „dýchajúci“ prednes na organe (ktorý má
dynamicky stacionárny zvuk a nedisponuje
možnosou dynamického prízvuku) je mimoriadne žiaduci (je základným spôsobom hry).
Má však napomáha prirodzenému vyzneniu
hudby. Problematickou bola miera používania
agogického vlnenia. Tá sa ešte stupovala
v alších skladbách až do manieristického
používania tohto výrazového prostriedku,
hoci nepopieram, že znane voné narábanie
s tempom v asto hrávanom Mozartovom Andante F dur KV 616 skladbu výrazovo posunulo
k jedinene vtipne-hravému vyzneniu. V nasledujúcej Lisztovej Fantázii a fúge na chorál
Ad nos, ad salutarem undam z Meyerbeerovej
opery Prorok však už boli voné narábania
s tempom a agogické vlnenia bezbrehé. Takmer každá hudobná myšlienka prichádzala
s iným, novým tempom a silno pochybujem,
že posluchá, ktorý túto skladbu nepozná,
sa v nej dokázal metrorytmicky orientova.
Taktiež tempá (napr. druhý diel fúgy so šestnástinami) dosiahli nezrozumitený extrém.
Problematickou a nelogickou bola u Liszta aj
registrácia – miestami až barokovo svetlá,
inde zas príliš hustá a silná – znejasujúca
faktúru. Najlepšie vyzneli skladby francúzskeho romantika Eugèna Gigouta (Scherzo
E dur a populárna Tokáta h mol, v závere
ktorej však bol zvuk neprimerane agresívny).
Záver koncertu patril improvizácii na tému

evokujúcu udový variant zaiatku chorálu
Johanna Schopa, ktorý J. S. Bach použil ako
cantus rmus v asti Jesus bleibet meine Freude kantáty BWV. Do tejto skladby napokon
Pagitschova improvizácia vyústila a recitál sa
dramaturgicky uzavrel návratom k Bachovi.
Na precíznos hry nároná úvodná as z Bachovej organovej Triovej sonáty C dur BWV 529
zaznela ako jeden z prídavkov a umelec ju
„odpálil“ s metricky presnou barokovou taktovou pulzáciou, akoby chcel v kontexte celého
koncertu demonštrova, že vie hra aj týmto
spôsobom. Reprízu stvárnil s mnohými ozdobami, diminúciami (vyplujúcimi sekundovými behmi), guraným variovaním hlasov
a synkopovaním, ím opä preukázal svoju
improvizanú hravos a skladbu zakonil bezstarostne pridanými chromaticky klesajúcimi
jazzovými akordmi.
Miera, v akej Florian Pagitsch využíval škálu
výrazových prostriedkov, nás pobáda k opätovnému zamysleniu sa nad viacerými závažnými otázkami organovej interpretácie:
kde je hranica miery používania agogického
vlnenia, odchyovania sa od základného
tempa v záujme presvedivejšieho stvárnenia
daného úseku alebo témy, i hranica rýchlosti
tempa vzhadom na vnímatenos hudby poslucháom? Kde sú hranice v registrácii – jednak vo vzahu k štýlu, štýlovému obdobiu,
možnostiam dobových nástrojov, hudobnému
obsahu skladby ako celku, i konkrétneho
miesta – jednak vo vzahu k transparentnosti
zvuku, ktorý sa tak ahko môže sta nezrozumitenou kašou? Podobné otázky možno klás
aj vo vzahu k improvizanému dotváraniu
notového zápisu skladatea, vrátane ornamentiky. Sú miera a vkus úplne individuálne
kategórie? Nebýva niekedy menej viac? Do
akej miery môže interpret pretvára notový
zápis na svoj obraz? Odpovede zrejme musí
každý hada sám...
Stanislav TICHÝ

glosa

Hamburg: Bršlík, Rihm a Jahnn
Pozeral som prenos z otvorenia novej
budovy Hamburskej lharmónie. Vážny
štátny akt, prezident, kancelárka, ministri,
poslanci... A pritom celkom bez pátosu. Zaobišlo sa to bez panoramatických pohadov
na hrady a zámky, teúce rieky a rozkvitnuté lúky a háje a vejúce vlajky a fotošopové štátne znaky. A v prejavoch sa hovorilo
aj vemi kriticky, o chybách, ktoré sa pri
stavbe urobili, o hroznom predražení projektu, o korupcii a zdôrazovalo sa, že sa
to už nesmie zopakova. A v rozhovoroch
sa vrcholní predstavitelia štátu vyjadrovali, preo považujú za dôležité podporova
modernú, svetovú architektúru, preo sa
oplatí experimentova a hada nové cesty
v stavebníctve aj mestskom plánovaní
a kultúre. A komentovali aj vemi odvážnu

dramaturgiu programu, kde polovicu tvorila
nová hudba. Zažil som nezvyajnú hudobnú cestu od renesancie až k dnešku. Skúšal
som si predstavi, že by u nás niekto oslovil
napríklad Martina Burlasa, aby pre vzácnu
príležitos napísal pôvodnú skladbu a trebárs
premiér alebo predseda parlamentu by to
chválili ako síce nároné, ale mimoriadne
dôležité dielo a akovali by mu v priamom
prenose pre divákov hlavného programu
verejnoprávnej televízie za jeho tvorbu...
Mnohí vo svojich príhovoroch opakovali, že
toto je verejná budova otvorená naozaj pre
všetkých, že lharmónia patrí k základom
identity mesta i loveka a boli ozaj hrdí,
že sa to všetko napokon podarilo, aj ke
s vekým meškaním. Iste, nenamýšam si,
poznám tú krajinu pridobre, takže viem, že

aj tam by sa našli masy, ktoré by tam radšej videli pestré štátne symboly, futbalistov
alebo dychovku. No pozeral som to a hovoril som si, že toto je už priam civilizaný
rozdiel v chápaní toho, ako sa má krajina
prezentova navonok, ale aj aká je vlastne
úloha štátu, verejných zdrojov a kultúry
v modernej spolonosti. A zvláš som sa tešil, že tam vystúpil aj vzácny priate, tenor
Pao Bršlík ako sólista vo svetovej premiére
pozoruhodnej skladby Wolfganga Rihma.
Kompozícia sa volá Reminiscencia a odkazuje na polozabudnutého Hansa Hennyho
Jahnna, na svoju dobu neuveritene radikálneho a prorockého hamburského spisovatea a vydavatea, geja, odporcu vojny
aj totalít, a stavitea organov. Urite teraz
Bršlíka, Rihma aj Jahnna spozná ešte viac
udí a všetci traja si to zaslúžia. Nezabudnutený veer!
Michal HVORECKÝ
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Východoslovenské piesne
na Albrechtine
Myšlienka vytvori cyklus koncertov skladateov, ktorí žili a tvorili na území dnešného
Slovenska, je vskutku znamenitá, najmä
v dobe najrozlinejších symptómov kultúrnej
apatie a pasivity. Koncert (Ne)známej hudby
18. 1. v Pálffyho paláci kvalitou výberu piesní dokázal, že ešte vždy je na om budova
a významnou mierou k tomu prispeli sopranistka Stanislava Maggioni, tenorista Davide
Maggioni a Peter Pažický, ktorý ich sprevádzal na klavíri. Zazneli nádherne upravené
východoslovenské piesne Vítzslava Nováka,
Ladislava Staneka a Dezidera Kardoša, recitál umelci otvorili piesami Adalberta (Bélu)
Kélera (1820–1882). Meno tohto málo známeho
skladatea a dirigenta sa uvádza v historických prameoch rôzne až paradoxne a ako
býva u nás zvykom, namiesto propagácie jeho
hudby sa skôr polemizuje, i má ma arský
„pôvod“ (Béla), i je Nemcom (Adalbert, Albert
Paul), alebo Slovákom (Vojtech). Bezpochyby
je rodákom z Bardejova a pôsobil v Prešove,
vo Viedni a Wiesbadene. Rozsiahly výskum
muzikológov Františka Matúša a Petra Bubáka poukazuje na široký žánrový diapazón
jeho tvorby od piesní, komorných skladieb po
symfonické diela. Albrechtina ponúkla pä
piesní v talianskom, ma arskom a nemec-

kom jazyku, ktoré sa niesli v duchu ahších
žánrov salónneho typu, aj ke sa medzi sebou
štýlovo odlišovali: tanený pulz valíka striedal uhorský naturel, obligátne žartovné a tulácke melódie inokedy nahradila romantická
zasnenos.
Z hadiska umeleckej kvality bol pozoruhodnejším hudobne štylizovaný piesový
cyklus Východoslovenské piesne (1925) Vítzslava Nováka. Veký uite prominentných
slovenských skladateov v skratkovitých
dielkach predviedol vycibrený vkus pre krásu
a vynaliezavos harmonického sprievodu až
s bimodálnymi úsekmi, zmysel pre formu,
prácu s tempom, rytmom, kontrast medzi
dramatickým, bônym i burleskným výrazom. Udivovala krása farby hlasu a funkného tremola sopranistky v prospech výrazu
a požadovaného štýlu a to iste viac než zrozumitenos textov piesní. V rovnakej formovej
strohosti sa zaskveli úpravy pôvodných udových piesní v cykle spišských piesní pre tenor
a klavír i to tota op. 45 (1941) od Ladislava
Staneka (1898–1979). Absentovala prepracovanos formy, chýbali predohry, medzihry, kódy
a podobne ako u Nováka, vážny tón striedala
persi áž. Zaujal herecký výkon tenoristu v záverenej pijanskej piesni Ke som išiol. Viac

Saint-Saënsov klavírny koncert
ako vrchol večera
Pred januárovým koncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (20. 1.)
bolo možné už vo vestibule rozhlasu vníma
oakávanie nieoho nezvyajného. Predsa,
išlo o tri veké mená tvorcov diametrálne
rozdielnych hudobných artefaktov a že tento
koncert nemôže by všednou udalosou, potvrdilo aj zaplnené hadisko. Úvodnú, interpretane náronú skladbu Overtura giocosa od
Ilju Zeljenku naštudoval dirigent Ondrej Olos
s prevažne mladými hudobníkmi poctivo. Aj
ke sa na prvý pohad z hadiska tematizmu
zdá, že ide o simplicitné gúry a ostinato
v téme, ich uchopenie v inštrumentanom
spracovaní, využívaní farieb orchestra a v zložitosti dynamických nuáns pri zvýraznení
rytmických kontúr predpokladalo penzum
poctivej prípravy na skúškach i mimo nich.
Trojasový Koncert pre klavír a orchester . 5
F dur op. 103 s podtitulom „Egyptský“ napísal
Camille Saint-Saëns pod vplyvom cestovateských zážitkov zo starobylých kultúr Severnej
Afriky. Zvukomaba, pentatonické gúry,
ostinato, rytmická drobnokresba (v efektnej
poslednej asti Molto allegro), arpeggio v názvukoch „egyptskej harfy“, tremolo, perkusívna
hra s kontrastnými kantilénami sláikov
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jasne prezrádzali dobový hudobný štýl OrientRomantik. Klavírneho partu sa zhostil mladý,
ale už skúsený laureát rôznych zahraniných
ocenení, Jakub ižmarovi. Opä výborná
príprava i spolupráca umelcov na pódiu. Klavírny koncert v strede veera bol paradoxne
umeleckým vyvrcholením, o potvrdili hlasité
výkriky a aplauz obecenstva po jeho odznení.
Obasné intonané a rytmické zakolísania
orchestra nemohli naruši pôžitok z krásnej

však upútala poas celého veera exibilita
klavírneho sprievodu Petra Pažického, ktorý
majstrovsky uplatnil zvukomalebnos klavíra
v možnostiach akustiky sály (okrem iného aj
v aka svojráznej pedálovej technike).
Druhým vrcholom veera (po Novákovi) boli
Spevy východného Slovenska pre stredný hlas
a klavír op. 8 (1946) fenomenálneho Dezidera
Kardoša. Nápaditý, variabilný a racionálny
akordicko-kontrapunktický sprievod, formové spracovanie, rôznorodos temp, rytmu,
zvukomaby, výrazu a štýlov od baladickosti,
hymnickosti po tanenos – toto všetko, túto
graciozitu a vekolepos v sebe tento cyklus
zah a. Aj ke konene speváci vytvorili
synchrónnu dvojicu, nedokali sme sa typických duet. V interpretácii sa pravidelne
striedali a poslednú, rozsahom i dynamikou
najnáronejšiu piese zaspievali spolone.
Bola to zárove pekná bodka za veerom, na
ktorom odznelo 37 piesní.
Na záver sná ešte postreh: pri pohade na
poloprázdne sály vážnej hudby sa nevdojak
natíska otázka, pre koho a preo sú tieto koncerty organizované. Preo o ne nie je záujem?
Iste to nemôžu by dôvody len umelecké.
Zrejme ostáva hada spôsob, aby neostala posledná možnos: pristavova zdarma autobusy
s vonými vstupenkami pred podnikmi a „farmami“ ako v nedávnych asoch. V každom
prípade platí: hudba má by pre všetkých.
Napokon, na tomto koncerte odzneli poetné
piesne udovej a populárnej hudby.

hudby francúzskeho romantika a predovšetkým zo skvelého výkonu sólistu.
Po prestávke mnohí oakávali umelecký
vrchol veera: Symfóniu . 6 F dur „Pastorálnu“ op. 68 Ludwiga
van Beethovena,
hoci ten prišiel so
Saint-Saënsom.
Orchester s dirigentom však opä
presvedivo zvládli
zložitú interpretáciu
diela vystavaného
z nespoítatených
motívov, dlhých fráz
a tém, ktoré sú síce
delimitované tonálnymi kadenciami,
prítomnosou hlavnej tóniny a zriedJ. Čižmarovič (foto: archív)
kavých modulácií,
avšak bez zapojenia
(resp. jednoty) ostatných hudobno-výrazových
zložiek (dynamika, agogika, artikulácia) nie
je možné symfóniu génia klasicizmu interpretane zvládnu. Navyše, Beethoven napísal
dielo ako päasovú programovú skladbu
plnú symbolov, metafor a alegorických výjavov udskej innosti i prírodných úkazov
(Scéna na vidieku, Horský prame, Vinobranie,
Búrka, Po búrke).
Stranu pripravil František TURÁK
1–2 | 2017
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Banskobystrické REFLEXIE
Tretie bienále projektu Reexie o slovenskej
hudbe, autoroch a dielach, ktoré sa uskutonilo
zaiatkom novembra (7.–8. 11.) na pôde Fakulty
múzických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici, potvrdilo opodstatnenos myšlienky organizátorky a zakladateky podujatia, hudobnej
teoretiky Márie Glockovej, sprítomni študentom aj širokej kultúrnej verejnosti diela starších
i súasných slovenských skladateov.
Z dvoch podôb, ktoré projekt prolovali od jeho
vzniku (konferenná a koncertná línia), ostal
tento rok z technických dôvodov iba konferenný monológ profesora Miloša Schnierera
z Brna, ktorý k Roku slovenskej hudby nartol
v analytickej i zvukovej podobe vývojové tendencie generácie slovenskej hudobnej moderny
(Moyzes, Cikker, Sucho), s dôrazom na vplyv
osobnosti Vítzslava Nováka. Kým predchádzajúce roníky Reexií mali istý charakter konfrontanej skladateskej platformy (išlo o diela
skladateov z troch slovenských regiónov),
aktuálne znela v Komornej sále FMU prevažne

tvorba poslucháov FMU AU, ktorí študujú pod
vedením Egona Kráka a Juraja Filasa. Dramaturgia ponúkla bohatý a umelecky hodnotný
program s pozoruhodnými interpretanými
výkonmi. Na úvod zahral Adam Marec dve asti
(Larghetto a Danza) z gitarovej Suity . 1 od Jána
Králika, tvorcu prevažne komorných skladieb
v súasnosti pedagogicky pôsobiaceho v Handlovej. Žánrovo aj obsadením atraktívna Jar bude
o nevidie (Marián Michalec – vibrafón, Dominik Frka – akordeón, Róbert Ragan, ml. – kontrabas) doktoranda Roba Krausa s jazzovým nádychom bola príjemným spestrením koncertu.
Talentovaný akordeonista Tomáš Valíek zaujal
expresívnou interpretáciou skladby Villains
(Zloin) od Jakuba Lacu, poslucháa 3. roníka
bakalárskeho štúdia, inšpirovanej Dostojevského románom. V Modlitbe na slová Daniela
Pastiráka od Lucie Papanetzovej preukázala
mezzosopranistka Eva Bani skvelé hlasové dispozície aj výrazový potenciál pre interpretáciu
súasnej hudby. Mimoriadnym zážitkom bolo

Missa in Jazz v Nitre
Akademický spevácky zbor Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
pod vedením Mareka Štrbáka usporadúva
v predvianonom ase adventné koncerty:
zazneli na nich napríklad eská mše vánoní
Jakuba Jana Rybu (2015), A Little Jazz Mass Boba
Chilcotta (2014), Vianoná omša in F Norberta
Bodnára (2013) alebo naposledy Missa in Jazz
nemeckého skladatea Petra Schindlera. Skladba, v ktorej autor zhudobnil texty latinského
ordinária, vznikla v roku 2001 pre Kammerchor
Baden-Württemberg a duo Pipes and Phones
a je kombináciou rôznorodých štýlov. Práve invenným prepojením nezvyajných hudobných
komponentov prináša nový pohad na hodnotnú duchovnú produkciu v súasnosti.

Séria adventných koncertov zaala 9. 12.
v Ivanke pri Nitre, pokraovala v Radošovciach
a Skalici, v Jakube, Sliai a vrcholila 15. 12.
v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, kde
zaznela slovenská premiéra 70-minútovej
omše. Hoci Akademický spevácky zbor tvoria
študenti univerzity s rôznymi skúsenosami
a mnohí z nich sa so zborovým spievaním
stretli po prvýkrát až v rámci štúdia, výkon telesa bol v diele náronom na zvukovo-farebnú
a dynamickú vyváženos jednotlivých astí pozoruhodný. Treba vyzdvihnú citlivú a vkusnú
interpretáciu sólových astí i zvukových efektov perkusionistu Martina Istvána, výraznejšie
pôsobili saxofónové improvizácie Jakuba Brestovského. Dirigent Marek Štrbák kládol dôraz

Prešporský Paganini po dvadsiatykrát
Nie každej súaži (a najmä v kultúre) sa podarí
preklenú tínedžerský vek. Podujatiu pre huslistov
– žiakov ZUŠ sa to v roku 2016 podarilo. Súaž, ktorú pred 20 rokmi vyhlásila z iniciatívy Stanislava
Petka Marinova (ten je mimochodom dodnes jedným z jej hlavných donorov) Mestská as Bratislava-Staré Mesto, dokazuje svoju životaschopnos
a oprávnenos. Na podujatí, pôvodne plánovanom
pre ZUŠ v bratislavskom kraji, sa dnes objavuje
stále viac zahraniných úastníkov, o jej zdvíha
kredit aj úrove. Pravidelnou rotáciou predsedu býva zabezpeená nestrannos rozhodnutí
odbornej poroty, atraktívnym je tiež záverený
koncert víazov, na ktorom zvyajne predseda aj
vystupuje. V posledných rokoch sa tak predstavili
napríklad Juraj ižmarovi, Alexander Jablokov,

Peter Michalica, Jela Špitková, Jindich Pazdera,
Daniela Vlachová i František Novotný.
Pre jubilejný roník zvolili organizátori zaujímavú paralelu, ke že predsedom poroty bol Ondrej
Jánoška, víaz prvého roníka tejto súaže a lenom poroty aj Roman Jánoška, ktorý bratov
úspech zopakoval o dva roky neskôr. Obaja sa
predstavili aj na koncerte víazov, kde Janoska
Ensemble zožal zaslúžený potlesk. Ten si vyslúžili aj ocenené deti, ktoré sa umiestnili v jednotlivých kategóriách na popredných miestach.
Treba spomenú aspo víazov prvých dvoch kategórií, ktoré mali najvyššiu úrove. V prvej kategórii (do 10 rokov) obhájil víazstvo Teo Gertler
zo ZUŠ . Rajtera na Sklenárovej ul. v Bratislave.
Malý postavou, ale veký svojím výkonom roz-

vystúpenie zoskupenia Lotz Trio na kópiách basetových rohov z hradu Krásna Hôrka. Vybrané
asti z opusu Juraja Družeckého 33 Divertissements Pour Trois Cors de Basset rozšírili o pôvodné skladby M. Piaeka, M. Burlasa a D. Mateja.
Komorné dievenské trio Flautissimo (Martina
Kuštárová, Dominika Križalkoviová, Veronika Vitázková) vystupujúce doma aj v zahranií,
rozmarne podalo Flautrino pre 3 auty od banskobystrického rodáka Mirka Krajiho. Priam
symbolicky vyznelo posledné dielo koncertu,
generane síce vzdialeného, ale hudobne i tematicky aktuálneho (aj v aka tomu, že skladba
vznikla v ase mladosti a umeleckého dozrievania), slovenského velikána hudby 20. storoia
Eugena Suchoa. Malá suita s passacagliou pre
klavír op. 3 bola v podaní virtuózneho Mateja
Arendárika nielen interpretane bravúrnym,
ale aj dobrosrdeným odkazom budúcim
umelcom, ktorí zaplnili koncertnú sálu do posledného miesta. Podujatie bolo jednou z mála
príležitostí stretnú sa s hodnotami slovenskej
kultúry a re ektova súasné kompoziné aj interpretané umenie na Slovensku.
Oľga BROZMANOVÁ

na výstavbu a precízne vedenie polyfonických
vokálnych kantilén aj efektné dynamické
a zvukové kontrasty (na organe sprevádzal
Tomáš Hodál). Týmto prístupom sa dirigentovi
podarilo sceli a súasne vykry kompoziné
úskalia rozsiahleho a štýlovo eklektického
diela a udrža pozornos poslucháa. Záverený
aplauz si vyžiadal ako prídavok opakovanie
efektného Sanctus.
Zásluhou zanietených pedagógov sa na pôde
Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v ostatných rokoch objavujú a na vysokej
úrovni realizujú náronejšie hudobno-dramatické diela (muzikály Jozef a jeho zázraný farebný pláš, Ples upírov, Cyrano z predmestia),
ktoré svedia o snahe vzbudi záujem a podnieti budúcich pedagógov k interpretácii
i prezentácii.
Dominika MACHUTOVÁ

hodne patrí medzi veké slovenské interpretané
nádeje. Sekundovali mu zahraniné úastníky
– Vivien Lakatosová z Viedne a Nikola eperová z Brna. V druhej kategórii zaujali najmä
zahraniní úastníci – Terezie Kokešová z Brna
a Shai Lustig z Izraela.
Otáznym ostáva termín súaže (posledný novembrový víkend), ke že viacerých, ešte po
prázdninách „neprebudených“ malých huslistov
nechcú uitelia pusti na súaž. Posledný roník
bol posunutý ešte o týžde skôr (19.– 20. 11.) pre
moskovský koncert Janoska Ensemble. Prešporský Paganini zane tento rok novú dekádu svojej
existencie. Rozsahom malá, pôvodne mestská
(i krajská) súaž sa rozrástla na životaschopné
a reprezentatívne medzinárodné zápolenie.
Nech jej to v záujme našich malých nádejných
talentov vydrží i na alej!
Borivoj MEDELSKÝ
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ŠKO Žilina
Hudba troch storočí
Posledný novembrový koncert ŠKO Žilina
(24. 11.) v programe nazvanom „Hudba troch
storoí“ obsiahol pomerne široký štýlový
ambitus siahajúci od klasicizmu cez romantizmus až po hudbu súasnosti, všetko
v príkladnom naštudovaní pohotového Leoša
Svárovského. Program bol ohraniený dvoma
klasicistickými symfóniami: v úvode znel
raný Mozartov opus, Symfónia . 1 Es dur KV

16, v závere zrelá, posledná Symfónia . 104
D dur Josepha Haydna. Toto dramaturgické
zoradenie malo svoju symboliku a (nielen)
skrytý význam. Obe kompozície majú osobitú
pozíciu jednak v kontexte dejín orchestrálnej
hudby, jednak v zmysle vývoja poetiky ich
autorov. Dirigentov prístup imponoval explicitnou deníciou oboch diel, podiarkol ich
špeciká, jednotu v rozmanitosti, vzájomnú
súvislosti aj jedinenos. Svárovského interpretané gesto bez prehnanej okázalosti
re ektuje rados z tvorenia aj dešifrovania,
budovania, dedukcie väzieb. Jeho tvorivý
záber je obdivuhodný, no každý, kto sleduje
jeho kreácie, si mohol povšimnú zvláštnu
anitu dirigenta k svetu klasicizmu. Môžem
konštatova, že práve Haydnov symfonický
svet mu oividne svedí. S noblesou a gráciou
tlmoí ich rozvetvenú poéziu, zvláš vtipne
dokáže komentova skladateove rudimentárne zákutia.
Po dvoch rokoch sa vrátila so svojou hudbou
na žilinské pódium esko-slovenská autorka žijúca v Prahe, Sylvie Bodorová. Rozpätie
kompoziných druhov, na báze ktorých sa
skladateka angažuje, je široké, rovnako pestrá je škála impulzov, ktorými sa necháva
v tvorbe inšpirova. Záujem o uvádzanie tvorby Bodorovej je evidentný, dokumentuje ho aj
poet objednávok z rozliných konín sveta.
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Aktuálna skladba, ktorá mala slovenskú premiéru v Žiline, Concierto de Estío pre gitaru,
sláiky a bicie vznikla pôvodne na popud
argentínskej gitaristky M. I. Siewersovej, tentokrát zaznela v podaní Miriam Rodriguez
Brüllovej. Trojasový celok (Zingaresca
Plegaria – Barbaro) dal priestor dôvtipu autorky nešetriacej s exponovaním príznaných
nálad, temperamentných, hispanizmami hýriacich plôch, ale aj lyrike v kontúrach naliehavej modlitby. Koncert je „dejovo“ zvlnený,
pôsobivý, farebne
priam uhranivý.
Sólový part, inak
empaticky technicky
aj výrazovo zvládnutý, zaznel v exponovanej zvukovej
podobe s elektronickým zosilnením.
Škoda autenticky
krehkej zvukovej
intimity nástroja
s príznanou paletou
alikvotných tónov,
ktoré by urite nezanikli na hebkom
pozadí sláikov, ani
v „tieni“ rytmických
poínt perkusií (skvelý Libor Cabejšek)...
Druhou sólistkou
A. Bercu
veera bola mez-

sa však dalo polemizova. Jej prístup bol príliš
vecný až strohý, vo výraze mi chýbala krehká
intimita. Šebestovej arzenál zaiste priliehavo
vynikne na rozsiahlych, dramaticky zvlnených plochách v hraniných amplitúdach.

Hudba romantizmu
V portfóliu žilinského orchestra zaujíma
osobitné miesto dirigent Misha Katz. Pred
rokmi zelektrizoval auditórium a jeho produkcie sa stali magnetom a vyhadávanou
lahôdkou. Katz je dobrý hudobník, obdarený
schopnosou komunikova s okolím. Navyše,
rád a s dôvtipom koncipuje programy tak,
aby nechal vyniknú svojim umeleckým
devízam a treba kvitova aj jeho „import“
prvoligových sólistov. Koncert 1. 12. sa niesol
v znamení hudobného romantizmu. Okrem
Symfónie . 1 D dur Franza Schuberta zneli
skladby Felixa Mendelssohna Bartholdyho.
Po predohre Krásna Meluzína nasledoval
skladateov Klavírny koncert g mol . 1 op. 25
s mladou rumunskou sólistkou Alinou
Bercu. Klaviristka pôsobí najmä v Nemecku,
koncertuje však po celom svete, spolupracuje s renomovanými inštrumentalistami,
nahráva. Samostatným, vysoko ceneným
titulom je záznam z jej spolupráce so špikovým huslistom Ilianom Garnetom (taktiež
známym žilinskému publiku) so skladbami
Schuberta a Brahmsa. Dúfajme, že po bravúrnom debute na koncerte v Žiline je reálny
predpoklad, že sa brilantná klaviristka znova
vráti do našich konín...

L. Szentkereszty a S. Chalk

zosopranistka Michaela Šebestová, ktorá
stvárnila výber z Dvoákovho cyklu Biblické
písn op. 99. Tie patria k skvostom vokálnej
literatúry, zárove sú ozajstným extraktom
poetiky autora. Interpretka sa prejavila ako
dobre pripravená a kvalitne vedená speváka
vlastniaca pekný materiál vzácne temného
timbru. O jej stvárnení Dvoákových piesní by

Vianočné koncerty
Koniec roka je spravidla vo všetkých koncertných domoch poznaený zvýšeným
ruchom. Dom umenia Fatra tradine tiež
obostrela sviatoná nálada. V pätici koncertov (!) sa od 14. do 18. 12. striedali na pódiu
domáci alebo permanentne spolupracujúci
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M. Rychlová a ŠKO

umelci. Program koncertov bol rozdelený na
inštrumentálnu a vokálnu as. Po Corelliho
Vianonom concerte grosso op. 6, . 8 za
osobitnú zmienku stojí výkon mladého
trubkára Stanislava Masaryka v Tartiniho

Koncerte D dur s príkladným frázovaním,
hráskou istotou a citom pre štýl. Rovnako
pozitívne vyznelo aj vystúpenie netradinej
dvojice – koncertného majstra, spoahlivého
a zainteresovaného Lukáša Szentkeresztyho,

a šéfdirigenta Simona Chalka, ktorý tentoraz v interpretanej „dvojúlohe“ participoval
na stvárnení skvostu koncertantnej hudby
– Koncertu pre 2 huslí d mol BWV 1043 J. S.
Bacha. Spontánne muzicírovanie na pódiu
postupne rozprestrelo v auditóriu typickú atmosféru, aká patrí k produkciám podobného
typu. V druhej asti vystúpil Žilinsky miešaný zbor, ktorý pod nekompromisným vedením svojho zbormajstra Štefana Sedlického
podáva permanentne vemi solídne výkony.
Nemožno obís ani sólový vklad mladej
sopranistky Márie Rychlovej a klávesové
continuo Martina Suroviaka. Aj ke zdanlivo išlo „iba“ o príležitostnú sériu koncertov,
treba zdôrazni fakt, že stúpajúci poet repríz
v Dome umenia o nieom hovorí. Záujem
publika nielenže neupadá, ale prinajmenšom
sa udržiava na vysokej hladine. Nie je to v súasných asoch potešujúca skutonos? Nech
sa teda orchestru a celej inštitúcii s takouto
povznášajúcou myšlienkou ahko vstupuje do
alšieho kalendárneho roka...
Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie Roderik KUČAVÍK

a hodné zamyslenia, že publikum v regiónoch asto reaguje vnímavo na dramaturgie, ktoré sú obas na bratislavských
pódiách aj v odborných kruhoch oznaované za „avantgardné“.
Projekt má nepochybný multiplikaný efekt
na kultúrny život v mieste realizácie. V prípade
spolupráce s umeleckými
školami ponúka jedinenú
príležitos pre ich žiakov
pou koncerty špikovej
kvality bez nutnosti organizovaného vycestovania
do väších miest. Po koncertoch asto prebiehajú
semináre na rôzne témy,
napríklad slovenská
hudba, špeciká komornej hudby alebo výroia
jednotlivých skladateov
a podobne. Ide o mimoriadne zmysluplný projekt, ktorý na Slovensku
nemá obdoby. Ponúka
príležitosti na kultúrne
podujatia s vysokou priDuo Černecká-Pergler počas
koncertu v Púchove (foto: archív)
danou hodnotou v regiónoch, pomáha rozvíja akIda ernecká, Peter Michalica, Ján Vladimír
tívny koncertný život na Slovensku, pozitívne
Michalko, Mertz Guitar Duo, Tomáš Nemec,
vplýva na kontakt regionálneho kultúrneho
František Pergler, Radoslav Šašina, Dana Šaživota so slovenskou interpretanou elitou
šinová-Satury, Ronald Šebesta, Ján Timák,
a poskytuje dôstojné honorárové ohodnotenie pre umelcov. Treba dúfa, že sa Spolku
Zuzana Vontoríková i Marek Vrábel. Je škokoncertných umelcov podarí pre Komorné
da, že ostatný roník potvrdil tendenciu systekoncerty v slovenských mestách získa výrazmatického klesania potu koncertov, ktoré je
nejšiu podporu, aby mohol v rámci projektu
možné v rámci roníka zorganizova. Dúfajme,
pokry väšie množstvo miest a obcí a prispie
že sa tento trend podarí zvráti.
ešte výraznejšie k zvyšovaniu kultúrneho
Ideovým pilierom cyklu je ambícia prea kritického povedomia na Slovensku.
zentova v regiónoch špikové interpretáLadislav PATKOLÓ
cie a nároné dramaturgie. Je paradoxné

Komorné koncerty v slovenských
mestách alebo slovenská
interpretačná špička v regiónoch
V období od 7. júna do 17. decembra prebehla pozoruhodná aktivita jedného z vekých
profesijných združení – Spolku koncertných
umelcov, a síce séria komorných recitálov
vo väších i menších mestách v rôznych
kútoch Slovenska. Nejde o nový nápad, cyklus
Komorné koncerty v slovenských mestách je
dlhoroným projektom SKU, prostredníctvom
ktorého sa každorone prináša špikové slovenské interpretané umenie do regiónov.
V aka tomuto konceptu dokážu kluby priateov hudby, rímskokatolícke a evanjelické
farské úrady, základné umelecké školy, malé
galérie i obecné úrady miest a obcí prináša miestnym obyvateom hudobné zážitky,
ktoré by sa im vo vlastnej réžii sotva podarilo
usporiada. V minulých roníkoch týmto
spôsobom prebehlo množstvo kvalitných koncertov na miestach ako Hrachovište, Hnúša,
Ražany, Lozorno, Uzovský Šalgov, Mojmírovce, Vysoká pri Morave, Zemianske Kostoany,
Saliby, Humenné, Sabinov, Kapušany, Závažná Poruba, Hanušovce a alších. Je skvelé, ak
v aka projektu, akým je tento, spieva Jozef
Benci v Kokovciach, Magdaléna Bajuszová
hrá Bartóka v Šahách alebo Miki Skuta program svojho recitálu z BHS v Dunajskej Strede...
V uplynulom roku v rámci cyklu odznelo
12 koncertov v Brezne, Dudinciach, Obišovciach, Prešove, Bánovciach nad Bebravou,
Sládkoviove, Púchove, Seovciach, Šahách, Topoiankach, Vráboch a Závadke nad Hronom,
na ktorých úinkoval rad významných slovenských interpretov: Magdaléna Bajuszová,
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DISKUSIA

ARWA alebo o edičnej politike
Hudobného fondu
Recenzia na CD Borisa Lenka ARWA v októbrovom vydaní Hudobného života vyvolala množstvo protichodných reakcií. Redakcia časopisu sa preto rozhodla vstúpiť do diskusie – tá prebehla v polovici januára na pôde Hudobného fondu (HF), ktorý predmetné CD vydal. O edičnej
politike tejto národnokultúrnej verejnoprávnej inštitúcie sme diskutovali s jej riaditeľom Matúšom Jakabčicom a členom rady Hudobného fondu (zároveň predsedom Skladateľskej komisie
HF) Lukášom Borzíkom. Za Hudobné centrum (HC) sa na diskusii zúčastnili skladateľ Martin
Burlas a muzikológ Juraj Bubnáš z Oddelenia dokumentácie a informatiky HC a Robert Kolář
a Peter Motyčka z redakcie Hudobného života. Hoci pôvodným zámerom bolo priniesť autentický skrátený prepis diskusie, zástupcovia Hudobného fondu pri autorizácii zásadným spôsobom
pozmenili viaceré zo svojich výpovedí. Odpovede, pri ktorých došlo k výraznejším významovým
posunom (resp. ich aktéri úplne vyškrtli), uvádzame kvôli pochopeniu kontextu v kurzíve.
Matúš Jakabic: V prvom rade by som chcel
zareagova na reakcie, ktoré boli zverejnené
v predchádzajúcom ísle Hudobného života.
Jedna z nich pochádza od autorky recenzie,
druhá od pána Bendika. V stanovisku Hudobného fondu je hne v prvej vete uvedené, že

Prezentácia CD I. Paríka a B. L.enka (foto: J. Šimková)

reagujem „v mene Hudobného fondu“, nie vo
svojom vlastnom mene. Reakcia Zory Šikrovej
je postavená na tomto mylnom predpoklade,
ke autorka píše o „zranení krehkého ega“,
ako keby inštitúcia mohla ma nejaké ego.
A taktiež som uviedol, že ediný plán schvauje Rada Hudobného fondu ako najvyšší
orgán HF a Hudobný fond  nie ja ako riadite
 považuje zaradenie albumu Borisa Lenka do
ediného plánu za správny krok. Autorka toto
rozhodnutie dáva do polohy môjho osobného
stanoviska, o nie je pravda. Je to ociálne stanovisko HF a všetci lenovia Rady sa
k nemu vyjadrili predtým, ako som ho poskytol na zverejnenie. Ediný plán je strategická
vec a vždy ho schvauje Rada. Ja som ako
riadite zodpovedný za chod organizácie a za
plnenie uznesení Rady, nie za tvorbu ediného plánu. To by som chcel uvies na správnu
mieru. Všetky informácie sa autorka, ako aj
redakcia Hudobného života, mohli dozvedie
na webe HF. Spomína tiež nefungujúcu spoluprácu medzi inštitúciami, o je absurdné;
Hudobný fond a Hudobné centrum napríklad
spolupracujú takpovediac na každodennej
báze a myslím si, že vemi dobre. (...) V reakcii
Martina Bendika sú nepravdy. V stanovisku
HF sa nikde nenachádza „nabádanie riaditea
Hudobného centra k zásahu do redaknej
innosti“, podobne ako tam nie je nijaké zas-
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trašovanie redaktorov. Je to absurdné; ako by
mohla jedna inštitúcia zastrašova zamestnancov inej inštitúcie?
Peter Motyka: Zrejme reagoval na slová
v stanovisku Hudobného fondu „obaja sú
(resp. v ase pripravovania ísla asopisu do
tlae boli) interní zamestnanci
Hudobného centra...“ a „mohli sa
obráti na riaditea Hudobného
centra, nech v tejto veci rozhodne“. Zrejme to pochopil tak, ako
keby mal by riadite Hudobného
centra orgánom cenzúry...
Martin Burlas: ... ale tak by to pochopil každý. Z kontextu je úplne
jasné, že chceš poveda, že to nemalo by zverejnené.
MJ: Nie. Len som uviedol tri možnosti...
MB: ... a všetky tri sú rovnako zlé:
redaktor nemá by nezávislý, má sa to zakáza a ak to nezakáže redaktor, má to urobi
riadite. Celá tvoja reakcia hovorí o tom, že
ten text nemal by zverejnený.
MJ: Nikdy som nenabádal k cenzurovaniu.
Stanovisko HF poukazuje na to, že zverejnenie
textu v konkrétnej podobe je zodpovednosou
redaktora a šéfredaktora. Autorka môže ma

svoj názor, je však vecou redakcie, i a v akej
podobe ho uverejní. Vo svojej praxi som mnohokrát zažil, že šéfredaktor stopol nejaký text.
PM: Ja ako šéfredaktor som s obsahom recenzie úplne súhlasil, ke že vyjadruje aj môj
názor na album ARWA, a nemal som žiadny
problém s jej publikovaním. Pointou textu
bolo, že takéto CD vôbec nemalo vyjs v Hudobnom fonde. Poda nás ide o ediný omyl
a chceli by sme od predstaviteov Rady HF

pou, preo takýto album vydali. Nespochybujeme Borisa Lenka ako interpreta, spochybujeme ho ako skladatea.
Lukáš Borzík: Ak by Zora Šikrová napísala
len o CD, tento problém by pravdepodobne
nevznikol. No v momente, ke sa zaala dotýka inštitúcie, o innosti ktorej nemala poda
ma dostatonú vedomos, tento problém nastal. Matúš Jakabic poda ma chcel vyjadri,
že ak recenzentka nepozná do h bky fungovanie kritizovanej inštitúcie, redaktor by mal
zváži, i je recenzia vhodná na uverejnenie.
MJ: Toto je podstata veci. Ako vo svojej reakcii
uviedla autorka recenzie, nešlo jej v prvom
rade o kritiku CD, ale o kritiku HF ako inštitúcie, avšak bez toho, aby sa s jej innosou
podrobnejšie oboznámila, t.j., ako z recenzie
vyplýva, na základe jedného vydaného CD kritizuje fungovanie inštitúcie ako takej. Chcem
ešte doda, že v stanovisku HF sa nikde nepíše
o zastrašovaní redaktorov, slová o tom, že
redaktori sú, resp. boli v ase prípravy ísla do
tlae internými zamestnancami Hudobného
centra, vyplynuli aj z chybnej informácie,
ktorú som mal, že Peter Motyka k zaiatku
novembra odchádza z ediného oddelenia
HC, priom v skutonosti išlo o Petra Zagara.
Tým sa celá vec vysvetuje, ospravedlujem
sa za nedorozumenie. Stanovisko HF je formulované tak, aby bolo presné bez ohadu na
akékovek prípadné personálne zmeny, je to
konštatovanie skutkového stavu, ktorý platil
v danom ase. Nevedel som, kedy reakcia vyjde tlaou, a verím, že jej text je absolútne korektný. Nijaké zastrašovanie v om nevidím
a z tohto dôvodu som považoval za potrebné
reagova na tvrdenia pána Bendika.

Dlh slovenskej hudbe
MB: Ja si len dovolím tvrdi, že to, o Šikrová
naznaila vo svojej recenzii, je ovea dôležitejšie, než to, ako fungujú inštitúcie a i
majú dobré rady. Ide o to, že tu za posledných
dvadsapä rokov existuje obrovský dlh voi

vydávaniu hudby slovenských autorov, ktorý
všetci ignorujú, a tento fakt zo stola nikto
nezmetie. Neuvedomujete si, o všetko chýba.
Vydávate tituly ako CD Berca Balogha, zaberajúce miesto desiatkam iných vecí, ktoré mali
by vydané, a ešte hovoríte, že s tým súhlasí
komisia, ktorú by mali tvori profesionáli. Nemohla by spolupráca inštitúcií vyzera napríklad tak, že by sa spolone pokúsili zohna
z ministerstva peniaze na to, aby vyšla edícia
1–2 | 2017
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klavírnej tvorby  nielen pána Bokesa a zopár
náhodne vybraných mladých  alebo edícia
relevantných orchestrálnych diel starších slovenských autorov? Ak napíšeš, že si to Rada
uvedomuje, tak je to neuveritene tristné. Toto
naznaila Zora Šikrová a vy sa tvárite, že sa
mýli? To je neuveritené...
Juraj Bubnáš: To, o bolo povedané v stanovisku, teda že ak Šikrová nemá dostatoné
informácie o fungovaní HF, implikuje, že by
ani nemala hodnoti, aké je CD Borisa Lenka.
Aspo mnohým z textu stanoviska takáto implikácia vyplývala.
MJ: Nie. Spájate dve rôzne veci. Hovorí sa tam
o tom, že nemá dostatoné informácie na to,
aby kritizovala inštitúciu. Navyše, operuje
s pojmami, ktorým nerozumie, napríklad

venský lm tak, že naše dokumenty získavajú
ocenenia v zahranií, tak potom rozpoet na
vydanie desiatich – dvanástich CD rone by
oproti tomu bola úplná odrobinka. Zdá sa mi,
že mala na mysli práve toto, a fascinuje ma,
ako sa všetci vyhovárajú, že to nejde.
MJ: Dovote mi priblíži vám v krátkosti nieo
z nedávnej histórie Hudobného fondu. Roný rozpoet HF sa pohybuje okolo sumy do
500 000 eur, z oho asi osemdesiat percent
tvorí odštep z koncesionárskych poplatkov,
ktoré nám na mesanej báze odvádza RTVS, o
je dané zákonom z roku 1993. Do funkcie riaditea som nastúpil v januári 2011. Vtedy došlo aj
k zlúeniu Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu v RTVS. Zistil som, že v období
pred mojim nástupom do funkcie Slovenský

nerozumie obsahu pojmu manažment a o
je jeho úlohou. Na samotné hodnotenie CD
nepotrebuje vedie o inštitúcii ni, avšak pri
samotnom hodnotení CD z aleka neostalo.
MB: Lenže má dostatoné informácie na to,
aby vedela  a to aj napísala , že nielen HF,
ale aj iné inštitúcie na Slovensku nefungujú
a ani nevedia, o je ich svätou povinnosou.
To znamená vydáva relevantných autorov
a nie sa vyhovára, že to nejde.
LB: V Rade Hudobného fondu som od roku 2015.
Poas tohto obdobia som mal možnos vidie
množstvo problémov, ktoré treba rieši. Frustrácia, i ke by sa zdala pochopitená, možno
nie je vždy na mieste. Za posledné dva roky,
som mal možnos z predloženej ponuky ediného plánu podpori vydanie orchestrálnych
diel Vladimíra Godára, Jozefa Sixtu, klarinetových koncertov Eugena Suchoa a Ilju Zeljenku, Klavírneho koncertu . 1 Juraja Beneša,
sláikových kvartet Moyzesa, Cikkera, Burlasa
a Martineka, komornej tvorby Pospíšila, Paríka, Beneša, Zeljenku, Salvu i Mateja. alej
komornej tvorby Romana Bergera, ktorá vyšla
v spolupráci s vydavatestvom Naxos, projekt
Evy Šuškovej, ktorá interpretuje výlune diela
slovenských skladateov a mnohé iné. Skladateská komisia pri Hudobnom fonde tiež každorone udeuje prémie za nové hudobné diela
slovenských skladateov.
MB: Za to môžeme by len v aní. No Hudobný fond je predsa len multifunkná organizácia, ktorá má aj iné úlohy. Napriek tomu, že
je malá, opakujem  a neprehliadnuteným
spôsobom to naznaila aj autorka recenzie
 kedy už konene príde ten as, že organizácie, ktoré sú na toto urené, spoja svoje sily
a pokúsia sa získa potrebné prostriedky?
Ak mohlo Ministerstvo kultúry podpori slo-

rozhlas platil pravidelne, ale v platbách STV bol
znaný neporiadok a viaceré platby absentujú.
Kontrola NKÚ, ktorá vo fonde prebehla krátko
po mojom nástupe, vytkla HF ako chybu, že sa
nedožadoval zo strany STV vyíslenia základov
platieb v zmysle zákona, nevypoítaval zodpovedajúcu výšku platieb a nepožadoval od STV
úhradu prípadných nedoplatkov. Kontrola NKÚ
ma ako štatutára zaviazala zjedna v tejto veci
nápravu. Zistil som, že za tri roky do môjho
nástupu vznikol voi Hudobnému fondu dlh
vyše 50 000 eur a našou povinnosou bolo,
vtedy už od RTVS, chýbajúce peniaze vymáha.
Reakcia vtedajšieho vedenia RTVS bola, že RTVS
úplne zastavilo všetky zákonom stanovené
príspevky pre HF. Po dobu dvoch rokov tak
prichádzal HF o cca osemdesiat percent svojich
zdrojov. To bolo pre našu organizáciu takmer
likvidané. Trvalo dlho, kým s nami súasné
vedenie RTVS uzavrelo dohodu, a odvtedy je
RTVS bezproblémovým a absolútne korektným
partnerom. Dlh voi HF bol uhrádzaný v splátkach a súasou dohody bolo aj to, že poas
tejto lehoty bude Fond od RTVS nakupova
licencie na audionahrávky vo výške 10 000 eur
rone. Poas troch rokov sme boli „naprogramovaní“ na tieto licencie a používali sme ich
na výrobu CD. Treba však poveda, že niektoré
nahrávky z rozhlasu mali svoje limity  bu
umelecké, alebo, astejšie, zvukovo-technické.
alším, niekedy neprekonateným problémom
boli autorské práva výkonných umelcov, obzvláš pri nahrávkach orchestrálnej hudby.
Tie platia sedemdesiat rokov po smrti umelca
a všetky musíme vysporiada my. Práva umelcov poda európskeho autorského práva nemožno odkúpi a sú neprenositené. Aj z tohto
dôvodu sa tu v minulosti nevydávali orchestrálne nahrávky.

Doba troch rokov uplynula a máme voné
ruky, už nie sme odkázaní na to, aby sme
iba nakupovali licencie od RTVS, aj ke toto
stále ostáva ako jedna z možností. Máme dohodnuté stretnutia napríklad s generálnym
riaditeom Slovenskej lharmónie, aby sme
v budúcnosti mohli prevzia niektoré ich
nahrávky. Nemáme nancie na to, aby sme
realizovali nové orchestrálne nahrávky, sme
teda odkázaní na spoluprácu s existujúcimi
orchestrami; pri komorných dielach môžeme
postupova v rámci vlastného rozpotu. Existujú aj pripravované projekty, ktorých vydanie
sa odkladá z dôvodov, ktoré ležia mimo dosahu HF  patria medzi ne napríklad CD s tvorbou Jany Kmiovej a Petry Bachratej. Potom
je tu pripravovaný dvojdisk Nová slovenská
hudba s dielami Borzíka, Zeljenku, Buffu,
Vajóa, Bokesa, Kráka a Beneša, Post scriptum
Mirka Krajiho, slovenské orchestrálne diela
 Rajter, Borzík, Kolman, Godár, Hrušovský,
Zeljenka. Niektoré z vyššie menovaných titulov sú v edinom pláne HF už od roku 2015.
Do mechanizmu vydávania CD v oblasti vážnej hudby je zapojená Skladateská komisia
a Komisia koncertných umelcov, poradné orgány Rady HF, a ktokovek sa môže uchádza
o to, aby bol návrh jeho CD zaradený do ediného plánu. Nemôže sa sta, že by sa nejakým
návrhom Rada nezaoberala. Na druhej strane,
mnohí autori sa o to neuchádzali, resp. boli
prípady, kedy bol návrh autora nanne nerealizovatený.

Niečo ako vážna hudba
Robert Kolá: Mohli by sme teda prejs konkrétne k CD ARWA, v súvislosti s ktorým
vznikla táto polemika? Ako sa stalo, že sa do
ediného plánu dostal titul, ktorý z umeleckého, resp. kompoziného hadiska vyvoláva
pochybnosti? Hrali tu rozhodujúcu úlohu
nanné kritériá, ke že nahrávka vznikla
v produkcii Real Music House a autor mohol
Hudobnému fondu poskytnú hotový materiál
za nanne výhodných podmienok? Chcel

(foto: J. Šimková)

by som sa tiež spýta, i je v poriadku, ak
Rada schváli vydanie interpretaného prolu
a v konenom dôsledku vyjde titul, ktorý  aj
v aka podtitulu Boris Lenko Works  pôsobí
ako skladateský prol.
JB: Ja by som otázku ešte doplnil: ak máme
pred oami celý mechanizmus vydávania
titulov od schvaovania až po fyzické vyjdenie,
je pravda to, o vyznieva z vyjadrení samotného Borisa Lenka, že v ase, ke ho Rada
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schvaovala, schválila de facto bianko šek, nie
hotové CD?
LB: Môžem hovori len za sekciu vážnej hudby. Navrhovateom vydania CD Borisa Lenka
nebola skladateská komisia. Existujú mnohí
interpreti, ktorí sa zárove venujú kompozícii,
ako napríklad aj Jozef Lupták.
RK: ... no keby chcel Jozef Lupták svoje improvizácie vyda v Hudobnom fonde, už by sme to
kritizova mohli.
PM: Aj dizajn CD pôsobí tak, že ak veda seba
položíte nahrávky Paríka, Suchoa a Lenka,
mohlo by sa zda, že ide o autorov tej istej
kategórie.
LB: Dizajn by sa mal zjednocova poda toho,
i pôjde o tituly z oblasti jazzu, world music
alebo vážnej hudby. Podobne ako to funguje
napríklad vo vydavatestve ECM; majú svoj
štandard a nie sú tam rozdiely vyplývajúce zo
žánru.
MB: To je však úplne nepodstatná záležitos.
Bolo povedané úplne jasne, že ak si Lenko
sám vydá svoje pokusy, tak mu to nikto nemôže vyíta, dokonca si to radi vypoujeme.
No ak sa to zaradí medzi relevantné skladby
z vážnej hudby, tak tento problém nepoprie
nikto a je úplne jedno, ako sa to bude obchádza a vysvetova.
LB: Ja som tento projekt chápal ako poin,
ktorý vôbec nespadá do žánru vážnej hudby...
JB: ... na druhej strane, nemožno poveda, že
sa to navonok netvári ako vážna hudba.
MB: Lenže tu sa opä bavíme o nepodstatných
veciach. Podstatné je to, že si nikto nevšimol,
že sa idú vyda zlé skladby. Kde je zodpovednos udí, o o tom rozhodli?
MJ: Rozumiem, že obálka CD môže mýli.
Chyba sa možno stala v tom, že mala zrejme
vyzera inak. Je pravda, že vyzerá podobne
ako pri CD skladateov, ktorí tu boli spomenutí. Toto CD však išlo režimom výroby jazzových titulov.
JB: Vo výronej správe HF sa však nenachádza
medzi jazzovými titulmi, potvrdila mi to aj
vaša internetová stránka.
MJ: Nie, pretože sa tam ani nedá zaradi.
JB: Môj dojem je, že až ex post sa to zaalo interpretova tak, že nemalo ís o titul z oblasti
vážnej hudby. Napriek tomu, že album má
podtitul Boris Lenko Works, názvy diel a napokon aj inšpirácie hudbou iných skladateov,
ktoré autor otvorene priznal, jasne naznaujú,
že malo ís o „nieo ako vážnu hudbu“.
MJ: Mal som na mysli isto režim výroby,
ktorý bol taký, ako je pri jazzových CD a o tom
sa rozhodlo ešte predtým, ako sa vôbec spustila jeho realizácia, bola to nutná podmienka
zo strany HF. Na výrobu týchto CD ide menej
peazí, ke že sa tieto tituly vyrábajú takpovediac „na kú“. Hlavný protagonista si musí
zohna dodávatea (výrobcu alebo vydavatea),
ktorý nám dodá kompletný master aj gracký
návrh s vysporiadanými právami všetkých
zúastnených umelcov/tvorcov. Okrem toho
si po vydaní (resp. vyrobení) odkupuje dvesto
kusov CD. V konenom dôsledku sú nanné
náklady nižšie ako pri CD vážnej hudby, a je
to jednoduchšie aj z logistického hadiska.
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Protagonisti majú úplnú vonos v tom, koho
si pozvú za hostí a aké skladby budú hra.
RK: A kto schvauje CD vydané „jazzovým“
režimom?
MJ: Rada Hudobného fondu, návrhy však
predkladá Slovenská jazzová spolonos. Zodpovednos leží na Rade, ktorá návrh nemusí
akceptova. Väšinou však tieto návrhy schváli, niekedy s drobnými zmenami.
LB: Inak sa to ani nedá. Umelec by mal poskytnú všetky potrebné informácie, na základe ktorých sa lenovia Rady rozhodnú, i
s návrhom budú súhlasi, alebo nie. Výsledok
závisí od hlasovania, ke že preferencie lenov
môžu by rôzne, tak ako v akejkovek inej
komisii.

Autori stratení v zoznamoch
PM: Boris Lenko je v prvom rade považovaný
za klasického interpreta. Ak bolo jeho autorské CD odprezentované spolone so sonátami
Ivana Paríka, mohlo to by vnímané v zmysle
„ponúkame vám prol skladatea Borisa
Lenka“. Za posledný rok sme z Hudobného
fondu dostali CD s hudbou Milana Nováka,
starými nahrávkami Bratislavského trombó-

nového kvarteta a CD Borisa Lenka. Myslím
si, že ani jedno nemalo vyjs v HF, hoci Rada
si myslí nieo iné. To, že Zora Šikrová prišla
ako „nový“, nezainteresovaný lovek, ktorý
nepozná pozadie vydavateskej innosti HF,
som vnímal ako výhodu, a jej recenzia bola
akýmsi vyvrcholením pocitu bezútešnosti
 nie z toho, že by neboli peniaze, ale z toho,
že peniaze sú, len sa minú takýmto spôsobom. A v tom sa ou vyjadrený názor zhoduje
s názorom redakcie.
MJ: Chápem a súhlasím s tým, o spomenul
Martin Burlas, a síce, že je tu obrovské vákuum nevydaných autorov a skladieb. Nerobme
si ilúzie, že sa nám ho niekedy podarí celkom
naplni. Druhá vec je, že máme obmedzené
prostriedky. A ak sa vám naskytnú možnosti
zrealizova nieo za minimálne náklady, tak
to asi urobíte.
PM: Nao? Na vykázanie innosti?
MJ: Napríklad na to, aby sa nieo zdokumentovalo.
MB: Ke budú zdokumentovaní dobrí skladatelia, potom môžeme vydáva tých, o majú
remeslo...
LB: Martin, vymenuj tých skladateov, ktorých
je poda teba potrebné vyda.
MB: Grešák a jeho orchestrálne, klavírne a vokálne diela, Hrušovský, Salva, Benešove kla-

vírne sonáty a sláikové kvartetá, to už je okolo štyridsa skladieb, o Zeljenkovi ani nehovoriac. A k tomu tu máme Bellu, Albrechta...
LB: Na každé z týchto mien vravím „áno“.
MB: V rozhlase už boli mnohí z nich nahratí.
Mnohé z tých nahrávok poznám; dlhé roky
som ich digitalizoval v Hudobnom centre.
LB: V predloženom zozname nahrávok, ktorý
nám poskytli z rozhlasového archívu, neboli.
MJ: Ke že sme vedeli, že tri roky budeme nakupova licencie od rozhlasu, máme od RTVS
k dispozícii kompletný zoznam nahrávok diel
autorov, ktorých vybrala Rada HF, a tituly,
ktoré si menoval, tam nie sú.
MB: Pred piatimi i siedmimi rokmi vytvorili
novú databázu nahrávok a viem, že nahrávky
mojich skladieb i hudby viacerých mojich
kolegov tam chýbajú, hoci fyzicky tam musia
by. Niekto by mal by postihnutý za to, ako
zle bola táto databáza spravená.
MJ: Ako však máme vyda nahrávky, o ktorých možno vieš ty, no v zozname archívnych
nahrávok nie sú?
MB: Ale v tom prípade tu vzniká ešte horšia
kauza  niekto zniil nahrávky, o ktorých
máme dôkazy, že existovali...
MJ: ... skutonos, že vytvorili novú databázu

mi dáva nádej, že tie nahrávky v archíve stále
sú – iba ich, tak, ako sa nám to stalo pri CD
Godára, nevedia nájs, možno preto, že ich
nikto do tej novej databázy nezaradil. A verím,
že sa nakoniec, tak , ako to bolo v spomínanom prípade, nájdu.

Takto sa pokračovať nedá!
JB: Ja by som rád debatu vrátil spä. Ak teda
máme pred oami problematiku vydávania
slovenskej vážnej hudby, z recenzie vyznieva
pocit nespravodlivosti nad tým, že niekto
môže tento nároný proces úplne obís. Áno,
už sme pouli, že to pôvodne mal by interpretaný prol, a o jazzovom režime výroby, no
vo výsledku sú to klavírne nokturná a sonatína, ktoré by si ty, Lukáš, ako zodpovedný len
Rady, zrejme chcel vopred vidie i pou.
LB: V prípade, že by išlo o skladby z oblasti
súasnej vážnej hudby, by to bolo pre ma
logické.
MB: Teraz treba spravi to, o napísala autorka recenzie. Nahnevalo ma, že to podstatné,
na o poukazovala, sa pokúšate interpretova
tak, akoby sa pomýlila. Má vekú pravdu
 a konene to niekto povedal na plné ústa
, že kultúrne prostredie je u nás také zdegenerované, že nikomu ani nenapadne, že
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by tu mali by edície domácej orchestrálnej,
vokálnej i komornej tvorby, podobne ako to
je napríklad v pobaltských alebo škandinávskych krajinách. To je strašná hanba a raz sa
to musí napravi.
LB: Ke sa zamyslím nad tým, ako funguje hudba v týchto krajinách, a porovnám to
s nami, tak napríklad Lutos awski sa postaral
o nastupujúcu generáciu poských skladateov
a tá sa zasa postarala o to, aby jeho dielo žilo,
a nieo podobné urobil aj Penderecki – mám
známych, skladateov v mojom veku, ktorí
majú podporu zo štipendií fondov, ktoré pre
rozvoj ich hudobnej kultúry založili. U nás
existujú rôzne generané bariéry a bolo by treba zaa rieši aj tento problém. Je vemi komplikovaný a z aleka sa netýka len Hudobného
fondu, ale preniká celou našou spolonosou.
MB: To je svätá pravda; za našich ias bola
atmosféra strašná. Tí, o nás uili, nás pokladali za konkurenciu, ktorú netreba k niomu
pusti. Ale práve udia ako Salva alebo Hrušovský to neboli, pretože režim ich viac-menej
trpel, a pritom robili dobré veci. Lutosawski
a Penderecki na rozdiel od nich dokázali
prerazi v zahranií, v aka omu sa im ovea
ahšie podarilo získava peniaze.
LB: Verím, že kvalitné umenie sa nakoniec
presadí bez ohadu na prekážky, ktoré sa nám
v tejto chvíli zdajú akoby neprekonatené.
RK: ... tak preo sa to potom takýto titul objaví
v Hudobnom fonde?
LB: <…>

RK: Ak to ale „nerozhádže“ lena Rady Hudobného fondu a pedagóga kompozície na VŠMU,
asi niekde bude problém...
LB: <…>
MB: Nás súdruhovia uili drža ústa. Tridsa
rokov po revolúcii sme boli ticho, lebo sme
tak boli nauení a videl som, že kultúra udí
vemi nezaujíma. Ale teraz sa ukazuje, že už
aj mladí sú zdesení z toho, o sa deje, a takto
sa alej pokraova nedá.
LB: Ani ja sa vnútorne nestotožujem s niektorými umeleckými poinmi, ale snažím sa
k práci iných pristupova s uritým rešpektom,
a nie automaticky vyradi nieo len preto, že to
nevyhovuje mojej estetickej orientácii. Riešenie
vidím v tom, že sa všetci, vrátane širšej odbornej verejnosti, budeme zaujíma o udí, ktorí
už nieo dokázali.
MB: Práve preto by bolo dobré, aby sa riaditelia inštitúcií, akými sú Hudobný fond a Hudobné centrum, stretli s ministrom kultúry
a navrhli zriadenie nejakého fondu i sekcie
na podporu vydávania slovenskej hudby.
Stailo by, aby prišiel niekto, kto pozná zodpovedných udí a vie písa granty.
MJ: Neviem, i nám minister môže da peniaze, pretože Hudobný fond nemá s MK SR nijakú
spojitos, okrem tej, že minister podpisuje štatút HF. Zrejme ahšie môže poskytnú peniaze
Hudobnému centru. Súhlasím však, že takýmto návrhom nemožno ni strati, len získa.
JB: Nebolo by schodnejšou cestou dohodnú
sa s RTVS na tom, že by Symfonický orchester

Slovenského rozhlasu v rámci svojich nahrávacích kapacít zaznamenal konkrétne diela
a tie by sa, už ako „zamestnanecké diela“, stali odkúpitenými?
MJ: Presne to teraz stojí pred nami. Práve
o tomto chceme okrem Slovenskej lharmónie, ktorá však má vlastné vydavatestvo,
rokova aj s RTVS. Symfonický orchester slovenského rozhlasu má svoju dramaturgickú
komisiu a je možné, že sa sami rozhodnú nahra diela, ktoré budú zaujímavé tak pre nich,
ako aj pre nás. Ide však aj o to, aké budú podmienky dohody s týmito inštitúciami – koko
za to budeme musie zaplati, o všetko bude
treba znova spravi vo vysporiadaní práv výkonných umelcov a podobne. Pri súasných
nahrávkach to ani nebýva problémom – staí
nám uzavrie zmluvu s dôverníkom orchestra, ktorý má k dispozícii súhlasy samotných
interpretov. Ešte jednoduchšie by to bolo, keby
nahrávky boli zamestnaneckými dielami
a na vysporiadanie práv by stail podpis generálneho riaditea ako štatutára. Stále však
ostane vysporiada dirigenta, sólistov a prípadnú výpomoc v orchestri. Tieto problémy je
ale možné preklenú a po trojronom období
máme ako Hudobný fond konene „rozviazané“ ruky, takže mám nádej, že sa pohneme
dopredu. Okrem toho je tu však ešte jeden negatívny jav, a síce fakt, že oblas vážnej hudby
je u nás neuveritene atomizovaná a rozhádaná. Je to škoda.
Pripravili Robert KOLÁŘ a Peter MOTYČKA

Pamiatka na nás tak nezahynie…
– Erika Blumgrund: Rozprávaj…
Dvojjazyčné, slovensko-anglické vydanie
Nájdete vo vybraných kníhkupectvách alebo na www.hc.sk
Bratislava 2016
ISBN 978-80-89427-26-0
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ARS NOVA v Košiciach

alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
3.–5. novembra, Košice, Košické kultúrne centrá,
Kasárne/Kulturpark, Dom umenia
Prvá otázka (od hudobníka z orchestra):
„Preo si prišla na tento koncert?“
Druhá (od študenta): „Preo niekto tvorí túto
hudbu, ke ju takmer nikto nepoúva?“
Hadanie odpovedí nie je nevyhnutné, ale rozhodne podnecuje myse. A preto som bola na
festivale ARS NOVA.
Rozdelila som si ho „pracovne“ na tri myšlienkové línie. Prvou z nich je podnecovanie
žiakov ZUŠ k interpretácii súasnej hudby.
Pravda je však taká, že podnecova treba skôr
uiteov. Tvorcom festivalu sa to darí v aka
systematickej viacronej spolupráci s uitemi
košických ZUŠ a výsledkom bol samostatný
koncert žiakov (3. 11.). Žia, nemohla som
by prítomná. Preto môžem iba vyjadri svoj
názor, že aj pre nezáujem mnohých uiteov
súasnú hudobnú tvorbu takmer nikto nepoúva a každá podpora v tomto smere je obohacujúca a žiaduca.

Pocta profesorom
Druhú líniu tvoril koncert Štátnej lharmónie
Košice, ktorý mal slušnú návštevnos aj z radov
stálych návštevníkov staršej generácie. Magnetom bol Peter Breiner, tentoraz ako autor
a dirigent v jednej osobe. Generácia, ktorá si ho
pamätá z televíznej talkshow však pomaly vymiera a mladých udí bolo na koncerte pomenej... Poas veera s názvom Pocta profesorom
odzneli okrem Breinerovej skladby Taká jedna
Burleska pre menší symfonický orchester z roku
1982 kompozície jeho pedagógov: v premiére
Viola concerto – Koncert pre violu a orchester
op. 69 Jozefa Podprockého a Symfónia . 8 op. 64
Alexandra Moyzesa. Breinerova skladba pochádza z obdobia jeho kompoziných zaiatkov. Cíti v nej snahu kráa vlastnou cestou, no napokon koní na vychodených chodníkoch. Je v nej
množstvo melodických i rytmických nápadov,
dominantný je rytmus burlesky, do ktorého sa
naturalisticky zamieša „spev vtákov“, ale i zvuk
(naozajstných) kravských zvoncov. Melodicky pekné sólo 1. huslí strieda kontrapunkt i
chorál s „muzikálovou“ melódiou, na pozadí
ktorého znie opä ostinato burlesky. Neviem
si pomôc, ale niektoré Breinerove skladby vo
mne vyvolávajú dojem kvalitne vyrobených
hudobných atrakcií.
Premiéra koncertu Jozefa Podprockého dala
možnos vyniknú vynikajúcemu violistovi
Petrovi Zwiebelovi, ktorý podnietil jeho vznik
(už v roku 2013 uviedol Podprockého Fantáziu
II.). „Podobne ako vo väšine mojich skladieb,“
píše autor, „aj v tejto som uplatnil svoj modálny princíp, v ktorom dominuje polyfonické
štruktúrovanie hudobného procesu. V krátkej
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pomalej introdukcii k prvej asti je prezentovaný dvanástónový materiál, konštantný pre
celý koncert. Hudobný proces v prvej asti je
podriadený sonátovému princípu. Po exponovaní troch kontrastných tematických subjektov
– rozhodného, sentimentálneho a naliehavého,
nasleduje širšie evolune kreovaný ich vzájomný konikt, kulminujúci napokon kadenciou
violy, ktorá je už súasou skrátenej reprízy.
Druhá as – trojdielne intermezzo – je vystavaná ako dynamicky klenutá, introvertná
meditácia sólistu, ktorú preruší a rozdelí rozmarná medzihra. Záverená as je voným
rondom s charakterom tanenosti. V širšie
koncipovanej kóde napokon zaznie ako reminiscencia aj fragment meditácie z druhej asti
koncertu.“ o všetko z tejto analýzy dokáže
posluchá zachyti na premiére? V mojom
vnímaní zarezonovala najviac 2. as s tichým
zaiatkom v sláikoch, ktorou sa prelínajú
melodické bunky ako spomienky. Viola ich
„trhá“, orchester a sólista tvoria akoby dva
svety, ktoré sa postupne spájajú v náznaku
tanenosti, no všadeprítomná kvarta znie

vzdal úctu svojim uiteom aj ako dirigent.
Koncert s nároným repertoárom mal výborne naštudovaný, o sa prejavilo v spolupráci
s orchestrom. Myšlienka úcty a v aky profesorom vyjadrená hudbou sa tak stala oslavou
hudby samotnej.

Večer Miroslava Tótha

Tretia programová línia festivalu sa odohrávala v priestore Kasárne/Kulturpark. Tu sa
okruh poslucháov zúžil na niekoko udí
a najpoetnejšou skupinou boli tvorcovia festivalu a ich študenti z Bratislavy. Oakávala
som, že stretnem viac domácich študentov,
no kto by už v piatok veer išiel na koncert,
ak to nemá povinné... Veer 4. 11. patril dvom
projektom Miroslava Tótha. Prvým z nich
bola Suita pohrebných piesní a nárekov
v skladbách stredoeurópskeho regiónu vo verzii
pre osemlenný ansámbel. Hudobníci Funeral
Marching Bandu sú aktérmi budapeštianskej improvizanej scény a poda bulletinu
„predstavujú žáner smútoného free, ktorý sa
abstraktne pohráva s alúziami na historicky
‚poletujúce‘ pohrebné melódie“. Neadekvátne
silné ozvuenie s extrémne predimenzovaným zvukom saxofónov, trúbky a akordeónu
spôsobili, že v mojom ponímaní bol koncert
svojou zvukovou intenzitou fyzickým utrpením, o bola naozaj škoda. Uvažovala som, i
to bol zámer, ke že náreky plaiek na pohreboch bývajú intenzívne
a kvílenie saxofónov vo
vysokých polohách, ako
i nekonene dlho zadržiavaná sekunda vo vysokom registri akordeónu
mohli ma za cie vyvola
až fyzicky neznesitenú
boles... (Opä otázka bez
odpovede.) Medzi „kvílením“ znela naozaj zaujímavá hudba lavírujúca na
hrane paródie a grotesky.
Hudobníci boli výborní,
najmä Gergely Kovács (bicie) a Vladimír Micenko
M. Zwiebel a P. Breiner (foto: J. Ľaš)
(kontrabas).
Veer pokraoval Tóthovou „jednoaktovou video operou pre viackaako memento a celý proces aj rázne ukonnálovú elektroniku, barytónsaxofón a objekuje. Moyzesovu Symfóniu s podnázvom 21.
ty“. V prípade projektu TY /The Pole/ je prvok
august 1968 som naživo poula po prvýkrát.
Charakterizujú ju skúenos, obava a smútok
náhody takmer vylúený. Má pevný tvar už
svojím audiovizuálnym formátom. Na náa okolnosti jej vzniku súvisia so skladateohodu nebol ponechaný ani svetelný dizajn,
vým nesúhlasom s domácim vývojom po roku
obdivuhodné boli symboly z erveného svetla
1968. Mimohudobný obsah podvedome evokuna ventilátore. Hrá na saxofóne, funkne vyje vizualizáciu vnemov a asociácie odpútavajú
užitý ako zdroj zvukov, bol celý as zabalený
pozornos od hudobného obsahu. Snažila som
v lesklej fólii, z ktorej „vyliezol“ až na konci
sa tomu vyhnú, a tak bola Moyzesova hudba
(symbol oslobodenia?). TY tvorí druhé popre ma majstrovskou ukážkou kompozinej
kraovanie „dramaticky variatívnej opery na
prepracovanosti kontrapunktickej i motivictému inštitucionálnej moci“. Táto moc v pokej. Strata slobody, ideálov a nádeje je evistave riaditea, ministra i iného manažéra
dentne hudobne vyjadrená v poslednej asti
(Martin Burlas) je hluchá, bezduchá a dosymfónie, kde sa tematický materiál rozpakonca aj bez pohybu, paralelne však „kráa“
dáva na jednotlivé nesúrodé elementy, ktoré
so stupídnou nízkosou (porno) až k strojovej
bezprizorne „blúdia“ orchestrom. Breiner
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bezcitnosti a nekompromisnosti (vysáva,
hriankova, ventilátor) a surovej absurdite
(obraz udských kostí a k nemu zápach spálenej hrianky). Opera je v klasickom ponímaní
žánrov chápaná ako spevohra (hoci pôvodný
význam tohto slova bol tiež iný). Malo by sa
to vôbec nazýva operou? Hoci si stále mys-

lím, že otázky sú dôležitejšie ako odpovede,
po zhliadnutí tohto diela som ich mala v hlave akosi privea. Tak som všetky resetovala
a ostala iba jedna: „Chcela by si TY vidie ešte
raz?“ Odpove znie: „Nie.“

Trio Sentegmento
Tretí veer festivalu naplnili svojou interpretáciou Trio Sentegmento a neskôr Ensemble
Ricercata, ktorých koncert s dielami Juraja
Beneša, Romana Bergera, Ivana Paríka a Tadeáša Salvu som si, žia, nestihla vypou. V úvode programu Sentegmento plays Contemporary
zaznela vemi dobre interpretovaná Sequenza
IXa pre sólový klarinet zo štrnástich Sekvencií
Luciana Beria. Ku klarinetistovi Martinovi
Adámkovi sa neskôr pridala klaviristka Zuzana Bišáková a zaznela skladba Folclorico
Iris Szeghyovej. Skladba má potenciál pái
sa v aka folklórnym elementom vyjadreným
predovšetkým v rytme, ale aj v uritej dávke
inteligentného humoru. Jej interpretácia nie
je vôbec jednoduchou záležitosou, ale i napriek tomu vzbudzuje rados z muzicírovania,
ktorá bola evidentná u oboch hudobníkov.
Rafael Kubelík je známy ako vynikajúci dirigent a jeho skladateské dielo patrí skôr do
kategórie „neznáme, no pozoruhodné“. Chvályhodným bolo uvedenie jeho skladby Verše

December v ŠfK
Perly romantizmu znel názov koncertu
Štátnej lharmónie Košice 1. 12., ktorého
hosom bol mladý huslista Noe Inui. Jeho
brilantná hra s mladíckou dávkou energie
priniesla do Košíc Brahmsov Koncert pre
husle a orchester D dur op. 77 v plnom zvuku huslí i v jemných odtieoch virtuozity.
V druhej asti veera zaznela perla sym-

v programovom bulletine: „Odpove je ukrytá
v Jarrellovej majstrovskej inštrumentácii, prepojenej s dôsledným využitím seriálnej techniky.“ Pre poslucháa tak vzniká možnos zážitku z farebnej palety zvukov klarinetu. A že
jej spektrum je naozaj široké, dokázal Martin
Adámek bezozvyšku.
Záver koncertu patril Iris Szeghyovej a jej Anrufung des Großen Bären (Vzývanie Vekého
medve a) pre soprán, klarinet a klavír na
básne Ingeborg Bachmann. Szeghy sa netají
tým, že k tvorbe ju asto inšpiruje poézia, dokonca poda vlastných slov bola jej skladateskou prvotinou zhudobnená báse, ktorá predurila jej skladateskú dráhu. Hoci Anrufung
des Großen Bären vznikla v roku 2003 pre soprán autu a klavír, na podnet Martina Adámeka vytvorila autorka verziu s klarinetom.
Svoje dielo analyzuje aj v texte programového
bulletinu. Hovorí o majstrovstve rakúskej poetky, ktorá v krátkej básni Reklama vytvorila
bipolárny obraz: pomedzi prázdne reklamné
slogany vložila lozocké otázky: „Kam kráame? o sa s nami stane, ke
nastane smrtené ticho?“ (soprán
preberá rolu meditatívneho posolstva, klarinet prostredníctvom
deklamácie textu do nástroja zasa
úlohu reklamy). Stredná as Alla
danza je živelným výbuchom paródie a tvorí kontrast voi okrajovým
astiam. V nej zhudobnená báse
Anrufung des Großen Bären sa taktiež pohráva s dvoma rovinami: na
jednej strane výpove ou loveka
o súhvezdí Vekej medvedice a na
strane druhej výpove ou medve a
o loveku. V 3. asti Largo sa autorM. Adámek (G. Illéšová)
ka opä navracia k zhudobneniu
Reklamy, no opiera sa už iba o jej
meditatívnu as. O skladbe môžem celkom
domácej klavírnej literatúry. Zuzana Bišákosmelo poveda, že ide o hudobnú analýzu livá vynikajúco predniesla výber z Kontemplácií
terárneho diela a ukážku, ako dokáže hudba
z cyklu Kaleidoskop. De pred košickým konsvojimi vlastnými výrazovými prostriedkami
certom boli Ružomberku premiérované Haiku
vypoveda obsahový význam slov.
pre soprán, klarinet a klavír Petra Machajdíka,
zvukovo farebná kompozícia navodzujúca
Otázky festivalu sú vypovedané. Našastie, nie
pozitíve emócie, pokoj a lásku. Assonance pre
na všetky sa našli odpovede. Na otázku, i má
klarinet Michaela Jarrella z roku 1983 vychátento festival zmysel, viem odpoveda jednodza z princípu prvotnej francúzskej poézie,
znane. Urite áno. Vekou devízou by bolo,
v ktorej dominuje namiesto rýmu asonancia.
keby sa na koncertoch a prednáškach objavoval
Vzniká medzi dvoma veršami, ktoré sa zhoväší poet mladých udí, študentov, hudobnídujú v poslednej prízvunej samohláske. Na
kov a pedagógov. To je však všeobecné želanie.
otázku, ako možno takýto princíp uplatni
No o ak ide o hudbu, ktorá je len pre...
v hudobnej kompozícii, odpovedá Ivan Buffa
Katarína BURGROVÁ
psané na vodu pre soprán a klavír, variácií na
pä japonských veršov v prebásnení Bohumila Mathesia. Ide o patetické texty beznádeje
a prázdnoty pripomínajúce romantické balady
a melodrámy: „Marno je na vodu psát, písmena zanou tancovat...“ Nao Higano vemi dobre pochopila transmisívnos ich obsahu nielen
melodickým oblúkom, ale
predovšetkým expresívnou
artikulanou technikou.
V programovom bulletine
som však márne pátrala
po informáciách o tejto
skladbe, hoci o ostatných
autoroch a dielach boli texty
naozaj odborné, pútavé a na
úrovni. Podobne boli vynechané aj zmienky o Eugenovi Suchoovi a Petrovi
Machajdíkovi. Žeby alšia
výzva festivalu k hadaniu
odpovedí? Skladby Eugena
Tyč (G. Illéšová)
Suchoa patria ku klenotom

fonickej tvorby 19. storoia – Symfónia d mol
Césara Francka. Odhliadnuc od všetkých lozockých významov otázky „Muß es sein“, je
táto symfónia oslavou radosti z tvorby vyvolávajúcou nadšenie, oslavou hudby samotnej.
A to pravdepodobne doviedlo dirigenta Zbyka Müllera k potrebe zdieania nadšenia a radosti z hudby s publikom aj slovne. Pred zodvihnutím taktovky si sadol k organu, zahral
niekoko motívov a harmonických postupov,
ktoré sú jednoznane výsledkom skladateo-

vho myslenia v línii organových kompozícií a vysvetlil publiku, ako budú použité
v symfónii. Bolo to neobvyklé, no vnímali
sme to ako vemi pozitívne a prínosné. Potom nasledovala vynikajúca interpretácia.
Skupina lesných rohov znela, ako keby ich
bol cez prestávku niekto vymenil, dychové
nástroje sa vyžívali vo farebnom spektre
harmónie, ba aj violonelá a kontrabasy
našli novú farbu.
Katarína BURGROVÁ
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Milan ADAMČIAK: Z histórie podávania
súčasnej slovenskej hudby

hodokvasoch s medzinárodnou účasťou na
Seminároch pre súčasnú hudbu v Smoleniciach, ktoré sa vedľa Varšavskej
jesene stali centrom progresívneho
hudobného diania v celej Východnej Eu-

V dôsledku nežnej revolúcie – ako sme

a nemeckej kuchyne Alexander ALBRECHT

rópe. Vtedajší fajnšmekeri si prišli

si navykli nazývať študentské, umelec-

(1885–1958) sa musel ako nežiaduci

na svoje: boli tu Stockhausen, Lige-

ké a občianske hnutie, ktoré česko-

skladateľ stiahnuť do úzadia. Nebo-

ti, Kagel, Globokar, Górecki..., Palm,

slovenskú spoločnosť v novembri 1989

lo tomu inak, no s krutejšími zásahmi

Caskel, Kontarski, Tarr, z teoretikov

vyviedlo z totalitného systému na ot-

do samotnej tvorby ani po roku 1945

Dahlhaus, Reinecke, Eggebrecht, de

vorené pole demokracie – sa svetu ot-

a najmä po roku 1948, kedy bartókovské

la Motte. Z československých autorov

vára i slovenská hudba. Nie je to po

korenisté vône a lahôdky à la Stravin-

napr. Kotík, Komorous, Vostřák, domáci

prvýkrát, čo v nádeji vystaviť svoju

skij v tvorbe Ota FERENCZYHO (1921)

Kupkovič, Kolman, Berger, Šimai, Bur-

tvár plnému svetlu predostiera svoje

a Jána ZIMMERA (1926) museli ustúpiť

las, Hrušovský, Pospíšil, Zeljenka,

ambície prekonať šedivosť a zdanlivú

praženiciam z ľudových piesní a tan-

Parík, Hatrík, Malovec, Adamčiak...

beztvarosť, či prispôsobenosť situá-

cov. Na Slovensku vládol všeobecne

V Smoleniciach zazneli viaceré pre-

cii, v ktorej sa v uplynulom období

prijatý a kodifikovaný rustikalizovaný

miéry, zneli diela Cagea, Cardewa,

nachádzala. Príliš často a príliš ma-

receptár modernej slovenskej národnej

Chr. Wolffa i autorov Fluxu – La Mon-

M. Adamčiak a J. Cage, 1992 (foto: M. David)

hudby s impre-

te Younga, B. Pattersona či Ligetiho

sívnym podfarbe-

symfonický Poem pre 100 metronómov.

ním, zostavený

Tretí ročník týchto seminárov sa ko-

na báze odkazu

nal už bez prítomnosti ich iniciátora

pražského učite-

muzikológa Petra Faltina a skladate-

ľa protagonistov

ľov Ladislava Kupkoviča (1936) a Pavla

slovenskej hud-

Šimaia (1930), ktorí odišli do exilu.

by XX. storočia

Prestal existovať Kupkovičov súbor

Vítězslava No-

Hudba dneška (1963–1969), ktorý vtedy

váka. To, čo sa

reprezentoval špičku, akej zveroval

receptáru a jeho

premiéry svojich skladieb i Stockhau-

kultúrnopoli-

sen. Nápaditý zvuk chodieb a komnát

tickým dôsled-

smolenického zámku sa dostal i do ne-

kom vymykalo,

povolaných uší a táto oáza prestala

zostalo v úza-

existovať. Elektroakustická hudba,

dí, spoločensky

ktorá sa na Slovensku rozbiehala už

nedostatočne

v prvej polovici 60. rokov a od vzniku

reflektované

Elektroakustického štúdia Čs. rozhlasu

a muzikologicky

v Bratislave (1965) dosiahla i výrazné

neraz obchádzané

medzinárodné úspechy, bola v r. 1972

(napr. svojráz-

ochudobnená o svojho zakladateľa Petra

nifestačne sa o slovenskej hudbe, naj-

na, Janáčkom poznamenaná tvorba Jozefa

Kolmana (1937), ktorý sa presídlil do

mä o tvorbe, tvrdievalo, že je pono-

Grešáka, 1907–1987). Stalinský režim,

Viedne. Nastalo tu ticho z Novej hudby

rená do seba a že zahaľuje svoju živú

v umení na Slovensku manifestovaný

a ohníky, ktoré chceli pod jej kotlík-

tvár pod rúška, ktoré farebne ladia

ždanovovskou kultúrnou politikou, ra-

mi zažiariť, boli vlastne vopred odsú-

s práve prestretým stolom kultúrnej

pídne poznamenal zúženie sortimentu

dené na popol. Donedávna bohato pres-

politiky vládnucej ideológie. Jej vý-

žánrov v jedálnom lístku i spôsobu ich

treté stoly, teraz s rozbitými tanier-

raz – práve tak, ako podoby literatúry

úpravy na tanieroch vtedajšieho hudob-

mi a bez pohárov s rozliatym opojným

či dramatiky a o niečo menej výtvarné-

ného diania. Bolo treba dlho zápasiť

vínom avantgardných viníc 60. rokov

ho umenia zdanlivo i reálne korešpon-

o oživenie tohoto receptára a vynalo-

boli natrvalo zakryté pod plachtu vte-

dovalo s úlohou, ktoré jej a ostatným

žiť úsilie nejedného tvorcu po jeho

dy už vládnucej hegemónie likvidátorov

umeniam bola prisúdená: s úlohou byť

prekonaní (napr. Ladislav Burlas v po-

demokratického procesu v Českosloven-

lokajom, prisluhovačom s meravou tvá-

lovici 50. rokov), a na báze navyknu-

sku 1968–1969.

rou a naštylizovaným úsmevom, ktorý

tého servírovania v podobe angažova-

priniesol na stôl to, čo si tí, ktorí

ných kantát koncom 50. rokov (I. Zel-

Sedemdesiate roky sa stali pre kuchy-

práve sedia vo svojich kreslách a na

jenka – Oświęcim, P. Šimai – Víťaz-

ňu novej hudobnej tvorby na Slovensku

stoličkách, želajú a objednajú. Kto

stvo, l. Hrušovský – Hirošima). Nástup

rokmi skromnosti, priťahovania opas-

pozná hotelové zákutia, vie, že za

vtedajšej mladej generácie vniesol

kov, zatvárania príliš otvorených úst

sklenými dverami kuchyne meravé tváre

dovtedy nebývalý výber z aktuálnej

a straty exotických vôní šíriacich

miznú, vyprskne smiech či horká sli-

svetovej kuchyne pretavený ambíciami

sa po svete. Skladatelia, ktorí ešte

na, alebo sa rozviaže pracovný pomer

toho-ktorého autora: postwebernovský

prednedávnom mali otvorené dvere do

a ide inam. Tak tomu bolo u nás už

serializmus, polyrytmické i polymet-

hotelov hudby celého sveta (Darmstadt,

v minulom storočí, keď vtedy progre-

rické koncepty, sonoristiku, aleatori-

Palermo, Benátky, Zagreb, Donaueschin-

sívny wagnerovec Ján Levoslav BELLA

ku, preparovaný klavír i elektronickú

gen, Bilthoven, Varšava,...), museli

(1843–1936) sa rozhodol pre nepocho-

hudbu, inštrumentálne divadlo i hudob-

odísť zo slovenskej kuchyne, zo Zväzu

penie svojich ambícií opustiť územie

nopriestorové projekty, koláž, dekoláž

slovenských skladateľov a ich povest-

Slovenska na vyše 40 rokov. Podobne

i kolektívne kompozície. Spočiatku na

né špeciality sa vytratili z jedálnych

v 20.-30. rokoch prinášajúci na stôl

rodinných a privátnych stoloch a ne-

lístkov koncertných siení i operných

diela z budapeštianskej, viedenskej

skôr (v r. 1968–1970) i na zámockých

scén. Zavládla redukčná diéta, ktorej
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účinky sa odrazili v nechuti k expe-

majstrov kuchárov a umenia stolovania,

študentskej pôde Vysokej školy múzic-

rimentovaniu pre nedostatok podnetov

než pre šírenie v širokej verejnosti.

kých umení zakladajú Daniel Matej, Ju-

a priestorov k podávaniu lahôdok.

Na vysokých hudobných školách sa začí-

raj Beneš a Milan Adamčiak súbor VENI

Mladá generácia, ktorá nastúpila na

na opäť vyučovať hudba 20. storočia,

a k ušiam i jazykom nových generácií,

počiatku sedemdesiatych rokov, varila

medzi pedagógmi skladateľov, interpre-

ktoré v priebehu temer dvadsaťročia

klasické polievky v novších hrncoch

tov i teoretikov sa objavujú niekdajší

nemali možnosť na území Slovenska po-

a panviciach, sem-tam používajúc ko-

reprezentanti avantgardy 60. rokov.

čuť naživo hudbu Stockhausena, Bou-

renie dodekafónie či sonoristiky, na

Napriek tomu, že kdečo z kastrólov na

leza, Xenakisa, Nona, Beria, Kagela,

ktoré si verejnosť a jej šéfkuchári

sporákoch slovenských skladateľov vy-

Cagea..., sa začala dostávať hudba

navykli. Svojrázny receptár Ilju Zel-

kypelo, prihorelo, zostalo nedovarené

Mortona Feldmanna, Arva Pärta, Alfreda

jenku (1932) sa zredukoval na lahodne

či vylialo sa cestou na stôl, ich zá-

Schnittkeho, Giacinta Scelsiho... Mla-

znejúce Elégie a sem-tam radikalizu-

suvky sa plnia receptármi, ktoré ne-

dá generácia, ktorá bola od polovice

júco pôsobiace vokálno-inštrumentálne

postrádajú na autorskej individualite

lahôdky à la Christian Morgenstern.

a posúvajú hudobné myslenie a cítenie.

Tadeáš Salva (1937), odchovanec poľ-

Z kuchýň sa predostiera to, na čo vnú-

skej kompozičnej školy, predostie-

torný obchod a zásobovanie stačí.

ra nové pohľady na slovenský hudobný
folklór v pozoruhodných fúziách kuchýň

Závany minimal music, fúzie žánrov či

jazzu, aleatoriky a ľudovej piesne

nová vlna romantizmu spoza hraníc Slo-

či tanca. Messiaenov žiak Jozef Six-

venska narážajú však na citlivé nosy

ta (1940) zápasí s uvádzaním svojich

avantgardy dávnej i nedávnej ako ne-

„interpretačne nezvládnuteľných kom-

žiadúce vône tradicionalizmu, ktorý je

pozícií“ i s piatou strunou kontraba-

treba ukryť pod pokrievky. Kdesi pod

su. Skladby Vladimíra Bokesa (1946)

stolom profesionálov sa rodí záujem

stavajúce na stochastických procesoch

o svetové dianie nanovo a skôr u mi-

s Fibonacciho radom sú stiahnuté z re-

lovníkov jazzu, rocku, funky a pod.

pertoáru, podobne ako operné diela Ju-

než u autorov serióznych podnikov

raja Beneša (1940) znamenajúce zásadné

vážnej hudby. Tento zápas o prienik

nóvum v československej hudobnej dra-

postmoderny trvá dodnes a svojim spô-

M. Adamčiak: Konfigurácie pre veľký orchester, 1968 (foto: Slovenská národná galéria)

Milan Adamčiak Archív I–IV,
(zostavovateľ M. Murin), Dive Buki 2011–2016

sobom je umocnený

70. rokov odsúdená viac-menej na podá-

pootváraním okien

vanie svojich lahôdok na malých mis-

a dverí: Elektro-

kách, resp. na hostiny so svojimi čes-

akustické štúdio

kými a zahraničnými vrstovníkmi v dob-

dostáva zelenú

re zašitých komnatách československých

a získava pravi-

rekreačných zariadení, sa chopila

delné rozhlasové

iniciatívy a našla svoje vlastné ka-

relácie i koncerty

viarne a reštaurácie s ochotným inter-

od polovice 80.

pretačným personálom. Vedľa nich pôso-

rokov, rad skla-

bia ich partneri v Prahe (súbor Agon)

dieb najmä naj-

a Brne (Ars incognito). V roku 1989

mladších autorov

sa najskôr v podobe inštalácie zvuko-

získava ocenenia

vých objektov a environment, neskôr na

vo Varése, Bour-

viacerých vernisážach nanovo verejne

ges, IRCAM. Ožíva

prezentoval svojimi šuplíkovými hudob-

i rušnejšie kon-

nými a intermediálnymi projektami Mi-

certné dianie, na

lan Adamčiak (1946), z ktorého inicia-

prestreté pódiá

tív sa zrodil súbor Transmusic Comp.

sa dostávajú i zá-

a formujúca sa Spoločnosť pre nekon-

kusky – Vienna Art

venčnú hudbu, využívajúca aktivity do-

matike. Experimentovalo sa vlastne len

Orchestra, nový Penderecki, Schnittke,

siaľ v profesionálnych kruhoch utajo-

v Elektroakustickom štúdiu pri tvorbe

Messiaen, computerová hudba, maďar-

vané. Z nich zvlášť hudobné projekty,

hudobno-dramatického vysielania Čs.

ský minimal. Nastal pohyb, ktorý sa

nadväzujúce na novšiu tvorbu Karlhe-

rozhlasu a v rádiofonických úpravách

už nedal zastaviť a ktorý umocňovalo

inza Stockhausena, Michaela Vettera,

ľudového hudobného prejavu v súťaži

i progresívne dianie vo výtvarníc-

hudobné performance, inštrumentálne

Prix Folklorique de Bratislava.

kych kruhoch, s ktorými časť sklada-

divadlo, ekoakustické situácie a akcie

Stratený kontakt so svetom však na-

teľov spolupracovala už od 60. rokov

atď. Petra Machajdíka a Michala Muri-

plno neohrozil dianie slovenských

(Zeljenka, Berger, Bázlik, Bokes,

na, ako i pôsobnosť súboru Zabudnutý

skladateľských kuchýň, plynových či

Adamčiak...). Koncom osemdesiatych

Ohyb, združujúceho hudobníkov a výt-

elektrických varičov, na ktorých vzni-

rokov už rozbehnutá mladá generácia

varníkov, nachádzajú živé uplatnenie

kali nové, neraz mimoriadne pôsobivé

– Martin Burlas (1955), Vladimír Go-

v našom súčasnom dynamickom a demokra-

a sem-tam k ochutnávke predostreté

dár (1956), Víťazoslav Kubička (1953),

tickom dianí.

diela, ktoré zabezpečovali možnosť

Peter Cón (1949), Iris Szeghy (1956)

tríbenia vkusu i chuti do života. Kon-

získava ďalších partnerov, ktorých

Prevzaté z textu určeného pre

com 70. rokov sa situácia postupne

kontakt so svetom je už naprosto oči-

taliansky bulletin QUADERNI PERUGINI

obracia k lepšiemu – to už sú na svete

vidný: Daniel Matej (1963), Robert Ru-

DI MUSICA CONTEMPORANEA

Prehliadky novej slovenskej hudobnej

dolf (1963), Alexander Mihalič (1962),

(8. 3. 1990). Text uvádzame v pôvodnej

tvorby à la kulinárske hody, urče-

Peter Martinček (1962), Pavol Malovec

podobe bez zásadnejších redakčných

né viacmenej pre samotnú konfrontáciu

(1957), Ivan Burlas (1959). Ešte na

úprav.
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Spolonosti pre nekonvennú hudbu a trvala až doteraz. Za tridsa
rokov to boli desiatky spoloných vystúpení, hudobných, výstavných
a prezentaných projektov, priatestvo. Mal som možnos pozna všetky
stránky Milana, ale udskos a loveenstvo, stisky rúk, objatia, pohady do oí, to patrilo neoddelitene k nemu.
Od roku 2011 som s Milanom intenzívne pracoval na štvorzväzkovej
monograi Archív I – IV, ktorej prvé dva diely
sú venované experimentálnej poézii, tretí diel
V polovici januára prišla z Banskej Belej správa o úmrtí Milana Adamčiaka, hudobníka,
je venovaný grackým partitúram, notáciám
muzikológa, skladateľa a výtvarníka, prvého slovenského intermediálneho umelca.
a hudobným projektom a štvrtý diel predstavuZomrel presne mesiac po svojich sedemdesiatych narodeninách a uprostred príprav
veľkej retrospektívnej výstavy jeho prác Adamčiak, začni!, ktorá bude otvorená
je jeho akcie, performancie a výstavné aktivity.
23. marca v SNG. Pri tejto príležitosti prinášame spomienkové texty troch z jeho
Celkovo je to 1460-stranová monograa, ktorá
blízkych spolupracovníkov a priateľov...
je bohatá na obrazový materiál, faktogracké
údaje aj spomienky. Do tejto monograe som
urobil s Milanom tri rozsiahle rozhovory o jeho živote a intermediálnej,
Predtým aj potom...
literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe. V rozhovoroch povedal o sebe aj
o iných vea, nevyhol sa kontextom doby. Viem, že nezverejnil všetko,
Mnohí z nás sme v nejakej fáze svojho života stretli Milana Adamiaka.
o vedel. Ale snažil sa v nich spomenú si na každé osobné stretnutie.
Každému sa vrylo do pamäti toto prvé stretnutie, prvý rozhovor aleAko robil vedeckú korekciu a prípravu Akordiky Eugena Suchoa do tlabo jeho rozprávanie. A každý z nás s ním má nejakú príhodu. Milan
e, aj ako ho ružomberský Róm uil hra na husliach. Možno by mala
v spolonosti chvíu poúval a potom razom upútal na seba pozornos
vzniknú kniha o tom, kto si ako pamätá Milana. Aj po odbornej, aj po
neakane brisknou poznámkou, informáciou, kontextom. Rozprával
udskej stránke. Urite by to bolo zaujímavé ítanie, podobne zaujímamúdro, mal vynikajúcu pamä. Aj mne sa stávalo, že mi prerozprával
vé, ako boli jeho rozprávania.
naše spoloné zážitky a v nich spomenul drobné detaily, na ktoré som
Pri práci na poslednej knihe sme si spolone spomenuli na jednu
ja už dávno zabudol. Ke ho niektorí kolegovia oznaili za mystikápríhodu. V roku 1992 dostal Milan ponuku usporiada v Slovenskej nátora a fabulátora, bolo mu to nepríjemné. Raz sme pri práci na knihe
rodnej galérii svoju samostatnú výstavu v rámci cyklu Sondy. Boli sme
o jeho tvorbe preberali šanóny, škatule a dokumentáciu, podával mi
spolu v Prahe s Transmusic Comp. a popri tom sme sa zúastnili konústrižky, texty, pozvánky, fotograe,
ferencie o Johnovi Cageovi. Po Milanovej prednáške sme sa zhovárali
dokumenty a nakoniec povedal: „Pozri,
s riaditeom vydavatestva Edition Peters, ktoré vydáva partitúry Johna
tak to bolo, presne ako som ti hovoril.
Nemystikujem. To je ich problém. Mne
Cagea. V priebehu rozhovoru sa
je jedno, o napíšem, nieo si pamätám,
Milan rozhodol prenecha svoj výsnieo nie, ale nemám dôvod klama.“
tavný termín v SNG a ponúkol mu
Mal by som doda, že zakaždým, ako sa
usporiada výstavu partitúr Johna
to pri rozprávaní robieva, situane nieCagea pri príležitosti jeho návštevy
o pridal a iné ubral, inak vypointoval.
v Bratislave. Citujúc Cagea povedal:
Základné fakty však nemenil.

Milan Adamčiak
(1946–2017)

Milan Adamčiak, performance na
autorskom strunovom nástroji, Nippon
Performance Art Festival, Osaka 2010
(foto archív NIPAF)

Pre výstavu Pamiatky a súasnos (1986), ktorá bola venovaná vzahu
archeológie a hudby, sme s Petrom Machajdíkom pripravili gracké
partitúry, ktoré sa stali dôvodom nášho prvého stretnutia s Milanom
Adamiakom o rok na to. Sedel vo svojej potemnelej pracovni
Slovenskej akadémie vied, na Ústave hudobnej vedy, za masívnym
stolom. Viedli sme s ním opatrný rozhovor a naše otázky smerovali
k zisteniu, akými informáciami o avantgardnej, experimentálnej hudbe a minimalizme Milan disponuje. Dnes viem, že nepovedal všetko, o
vedel. Ve ani my. Hne nám dal ponuku realizova elektroakustickú
kompozíciu v novozriadenom Experimentálnom štúdiu v rozhlase.
Ostali sme v kontakte a postupne sa naša spolupráca zintenzívovala. Viedla cez stretnutia, koncerty Transmusic Comp., založenie
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„Nemôžeme urobi pre seba ni, kým sme neurobili aspo nieo pre svojho uitea.“
Druhé pozvanie na jeho samostatnú výstavu v Slovenskej národnej
galérii prišlo po dlhých 25 rokoch. Pripravovali sme ju spolu s Milanom
a Luciou Gregorovou na marec 2017. Poas jesene sme na nej pracovali
a uzavreli sme základnú koncepciu výstavy. Mali sme zaa vybera
konkrétne diela, zváža ich, písa texty, inštalova. Do toho prišla tá
smutná správa...
Michal MURIN
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Mimoriadny človek Milan Adamčiak

a interdisciplinárny
tvorca, jeho dielo preto
nevyhovovalo žiadnym
konvenným úzom i kategóriám. Zrodilo sa z nestability, neistoty
Milan mi kedysi dávno, ke ho núdza donútila rozpreda svoju bohaa pochybností o zmysluplnosti akýchkovek hraníc. Milan bol skráttú knižnicu, predal zopár kníh. Po rokoch som v jednej z nich našiel
ka mimoriadny lovek, a to sa prieilo akýmkovek schémam bez
list papiera, popísaný na oboch stranách jeho drobným písmom.
ohadu na ich ideologický pôvod. Navyše, zo sociálneho hadiska,
Na jednej bol slovný nárt dvoch konceptov/eventov, ktoré nazval
„oslobodi sa od inštitucionálneho, byrokratického, i straníckeho
„Materialisation of Silence“ a „Echo ticha“, na druhej dve krátke pomyslenia“ v normalizanej dobe, v ktorej prežil vekú as životnej
známky:
i umeleckej dospelosti, nebolo vôbec jednoduché. Utiahol sa teda do
exilu vlastných túžob a snov („be myself in dreams“), aby ich tam
projektoval a realizoval v materiálne nenároných, avšak poeticky
vemi presvedivých konceptoch. Nepochyboval o tom, že ich raz
sám i niekto iný zrealizuje; nenechajme sa pomýli jeho asto proklamovanou ahostajnosou voi vlastnému dielu – bola to falošná
skromnos vizionára.
Milan mal neobyajný dar vidie veci a javy v transverzálnych súvislostiach a pohotovo ich spája do neakaných konštelácií a neobvyklých foriem. Bol to rozhadený spiritus agens so schopnosou
in kova svoje okolie a spolupracovníkov tvorivými impulzmi.
Poet udí, ktorí sa hlásia k jeho priamemu i sprostredkovanému
vplyvu, je nielen pozoruhodne veký, ale aj generane a profesijne rozmanitý. V našom kontexte nemajú takáto polymúzickos
a akný rádius obdobu, preto možno s istotou konštatova, že
Milan Adamiak bol priekopníkom intermediálnej tvorivosti na
Slovensku. S hudobníckym backgroundom a humanitno-vedným
vzdelaním celý život podnikal vzrušujúce výjazdy do málo frekventovaných uliiek
myslenia a tvorivosti a zastavoval
sa iba na rušných
a neprehadných
križovatkách;
stabilita ani predvídatenos ho
totiž nelákali („My
extreme: To be out
(ex) mainstream.“),
zaujímali ho iba
živé procesy. Viedla
ho fantázia a poháala rituálna
vôa objavova
a tvori. Hlásil sa
síce k arkádskemu
bohovi Panovi,
viac mu však sedela tricksterská
identita Panovho
otca Herma. Bol
navyše obdarený
nevšedným rozprávaským talentom
a nechýbal mu ani
zmysel pre humor,
o mu vemi pomáhalo prežíva
v nedôstojných sociálnych podmienM. Adamčiak: Hudba pre Manfreda Mohra, 1977 (foto: Slovenská národná galéria)
kach, do ktorých
ho jeho neahká
povaha a nechápavé okolie opakovane privádzali. Som nesmierne
Obidve poznámky dokazujú, že si svoju mimoriadnos uvedomorád, že som mal možnos Milana na niektorých jeho úžasných výval. By mimoriadny znamená nekompromisne postupova mimo
letoch do nevšednosti sprevádza. Bola to pre ma veká es a doakéhokovek rádu, o bol Adamiakov celoživotný status. Neustále
dnes s úctou i úsmevom asto spomínam na chvíle strávené v jeho
sa pohyboval „medzi“ – medzi médiami, kódmi, formami, druhinšpirujúcej prítomnosti.
mi, žánrami, nástrojmi, inštitúciami – a v tomto medzipriestore a medziase sa cítil najlepšie. Bol to bytostne intermediálny
Jozef CSERES
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medzi výtvarníkmi a intelektuálmi zase (síce podivným, ale predsa
len) hudobníkom... Bol pri mnohých dôležitých okamihoch v mojej
umeleckej mladosti: v ase, ke som sa rozhodoval pre dráhu skladatea, v ase, ke sme pred tridsiatimi rokmi, v roku 1987, zakladali
súbor VENI ensemble, v ase, ke v priebehu roka 1989 a 1990 vznikal
festival VEERY NOVEJ HUDBY, v ase, ke sa mnohým z nás – a jemu
Milan Adamiak bol zvláštnou bytosou, mimo bežných umeleckých
azda na prvom mieste – naplnila túžba a John Cage prišiel v rámci
a azda aj udských kategórií. Bolo mi to jasné od prvého stretnutia
tohto festivalu v roku 1992 osobne do Bratislavy (a následne sme
zaiatkom 80. rokov na VŠMU: Do miestnosti vtedy vstúpil zarastený
s ním mali možnos strávi pár alších nezabudnutených dní na
„hipík“ v „retro“ obleku, ktorý vyzeral ako John Lennon na obálke albuinom festivale v Perugii), v ase, ke sme v roku 1994 založili súbor
mu Abbey Road (s tým rozdielom, že Milan mal na nohách topánky...)
VAPORI del CUORE, ku vzniku ktorého nás nepriamo inšpirovali aj
a svojím typickým hlasom nám „popod fúz“ oznámil, že nás bude ui
Milanove aktivity v TransMusic Comp a SNEHu.
hudbu 20. storoia.
Na Slovensku Milan zohral podobnú úlohu, ako iní „osamelí vlci“
Mená ako Cage, Feldman, Russolo, Varèse a alšie (najmä tie, ktoré
v hudbe a umení 20. storoia. Bez neho by bola naša umelecká scéna
stáli „mimo hlavného prúdu“ európskej hudby) som prvýkrát poul
urite ovea fádnejšia. Jeho dar prekraova hranice medzi rozmaniod neho, aj ich hudbu, ktorú nám púšal zo zašumených nahrávok
tými umeleckými, spoloenskými aj osobnostnými rozhraniami náš
na školskom magnetofóne, získaných ktoviekde (pozn.: v tom ase sa
priestor zdynamizoval a uinil ho – aj z pohadu zahraniia – pestrejv eskoslovensku LP platne so zahraninou hudbou akéhokovek druhu
ším a zaujímavejším.
nielenže nepredávali, ale sa v mnohých prípadoch považovali za „neAko lovek Milan Adamiak disponoval poda ma
dvoma (pre väšinu udí) nezluitenými vlastnosami:
schopnosou až neuveritene sa prispôsobi životným
podmienkam a okolnostiam v rámci bývalého totalitného komunistického režimu (mnohí mu zazlievali, ba
ho až osoovali z kolaborácie s bývalým režimom, prinajmenšom tým, že bol lenom komunistickej strany)
a zárove schopnosou za akýchkovek okolností robi
si veci úplne tvrdohlavo, „po svojom“...
Uvedomil som si tento paradox až po mnohých rokoch,
v asoch „ponovembrovej slobody“. Až vtedy ho stret
týchto vlastností – poda ma – akoby „dobehol“. Lebo
Milan vyrástol v prostredí, v ktorom musel „svoje veci“
robi pod neprestajným tlakom, takpovediac „v ohrození“... A preži ten tlak mu pomáhala oná schopnos
„prispôsobi sa“ a zachova kvalitu jeho diela zase
schopnos „robi si veci po svojom“. Tieto dve vlastnosti, akoby (vtedy) tvorili podivnú rovnováhu, homeostázu Milanovho udského aj umeleckého života. No a po
novembri 1989, ke politický tlak nadobro zmizol, akoby u Milana postupne došlo k strate tej „rovnováhy“...
(Milan v tom, samozrejme, nebol sám, tento „osud“
postihol viacerých eskoslovenských experimentálM. Adamčiak: Tetraktys I., 1969 (foto: Slovenská národná galéria)
nych umelcov, ktorí boli v minulom režime nútení
tvori aj ži „pod tlakom“). A tak Milan zaal postupne
„chradnú“ a „vytráca sa“ z udského aj umeleckého
života (možno v tom boli aj alšie faktory – sám si spomínam na jeden z nich, ke mi Milan po odchode Cagea zo Slovenska
bezpenú látku“, „kultúrny kontraband“, takže
povedal nieo v tom zmysle, že jeho život sa tým akoby „naplnil“,
väšina takejto hudby kolovala medzi u mi
a teda akoby aj „ukonil“ – isté však je, že k tomu došlo)... A tak neby
v nie vemi kvalitných magnetofónových
iniciatívy niekokých udí, na ele s Michalom Murinom, Milan by nás
kópiách, získaných od tých pár šastlivcov,
už bol možno „navždy opustil“ (a nemám, pravdaže, na mysli v prvom
ktorí sa dostali k originálom a boli ochotní
rade fyzické úmrtie, i ke azda aj to).
zapožia ich na nahratie). A aj ke „antiimpeMne samému sa na mnohé roky Milan „stratil z dohadu“. Obas sa
rialistický tlak“ normalizanej komunistickej
síce zrazu niekde neakane „vynoril“, v podstate tu však akoby „nediktatúry v priebehu 80. rokov postupne pobol“... Do môjho života sa napokon vrátil naplno až pred pár rokmi,
avoval, predsa len prednáša v rámci vysokej
ke sme sa podujali „zvukovo oživi“ a verejne uvies jeho gracké parumeleckej školy západnú avantgardu (teda
titúry, k omu došlo v ase jeho polookrúhleho životného jubilea pred
šíri „kontraband“) a púša jej nahrávky bolo
piatimi rokmi. A som šastný, že sa napokon „dožil“ svojho vlastného
stále – nazdávam sa – tak trochu „pololegál„umeleckého boomu“, teda asu, ke dorástla generácia hudobníkov,
ne“ (nemal som vtedy síce prístup k ociálktorá (ako to vyjadril na jednom z koncertov VENI ACADEMY) hrá jeho
nym študijným plánom, ale bolo by zaujímavé
partitúry „s rovnakou samozrejmosou, ako hrá Mozarta“... Bol som
vidie, o v nich bolo naozaj napísané)...
šastný, že „Milan je spä“, že som mohol by pri tom a mohol mu
Postupne som spoznával Milana Adamiaka ako charizmatickú,
aspo trochu vráti nieo z toho, o som sa od neho nauil, o som od
múdru, kreatívnu, ale všetkým konvenciám a bežným kategóriám
neho prijal...
sa vzpierajúcu bytos: violonelista sa stal muzikológom, aby väšiZbohom, Milan, dúfam, že tam, kde si teraz, sa cítiš lepšie, ako si sa
nu svojho života strávil na okraji vemi konzervatívnej a nechápacítil tu. A nezabudni na nás... Máme a vemi radi a navždy zostaneš
vej slovenskej hudobníckej obce, v prostredí výtvarníkov, literátov
nejako s nami.
a intelektuálov rozmanitého založenia. Patril akoby všade a nepatril
Daniel MATEJ
úplne nikde. Medzi hudobníkmi bol výtvarníkom a intelektuálom,

Za Milanom Adamčiakom
(Memories of You)
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Phill Niblock
Dejiny zádrží
Hoci hudbou „dlhých tónov“ vlastne začínajú dejiny
európskej polyfónie (organum, ison v byzantskej liturgickej
hudbe), nehybný tok zádrží zvykol zaberať miesto jednej
vrstvy viachlasnej sadzby – zväčša ako bas. Dôležité je
však jej postavenie v ľudovej či indickej vážnej hudbe.

lárnejší drone-metal kapiel ako Earth i Sunn O))) ). Matj
Kratochvíl v úvodníku v asopise HIS Voice napísal: „Zvukové
prodlevy, drony jsou pirozenou souástí vibrací vesmíru kolem nás a to je nejspíš dvodem, pro má ada hudebník potebu produkovat zvuky podobného charakteru a snad se tím
uritým zpsobem stát souástí oné ‚harmonie sv ta‘. Škála takovýchto hudeb je široká a sahá od zvonivých konstant
v indické hudb po industriální hukoty nebo mohutný proud
zvuku kostelních zvon.“ 1
Pavel Klusák hadá príiny obúbenosti dlhých tónov v nekonvennej hudbe pomocou týchto otázok: „Je roztíšt ná doba,
a tudíž leckdo tíhne ke spojitému zvuku dronu? Je drone nový
minimalismus, nové soustedení na cosi základního v hudb ?
Je pro autory duv ryhodným setkáním modernosti a lidové
hudby? (...) Víc než jinde tu platí pobídka: pokud vás zajímá,
pak tenhle fyzický zážitek zvuku je nutno slyšet v akci. Nebo jej
nechat zaznít.“ 2

PHILL NIBLOCK
Phill Niblock, intermediálny umelec a nestor dronovej scény, pokrauje na ceste dlhých dronov napriek zrelému veku
so stúpajúcou intenzitou. V porovnaní s Youngom i Palestinom je však Niblock podstatne produktívnejší a prístupnejší.
Dnes už 83-roný umelec na alej neúnavne koncertuje (v priemere osem
mesiacov v roku!), vystupuje sám i v spolupráci s hudobníkmi rôzneho
veku, vytvára nové skladby a lmy a zárove vedie nahrávaciu spolonos Experimental Intermedia, pod hlavikou ktorej taktiež organizuje
koncerty experimentálnej hudby (doteraz ich bolo vyše 1000) vo svojom newyorskom „lofte“. Predasne zosnulý britský hudobný publicista
a hudobník Bob Gilmore o om napísal: „V dejinách hudby, ktoré jedného da napíšem, bude Niblockovi patri popredné miesto. Jeden z vekých
oneskorených zaiatoníkov (prvé skladby napísal vo veku 34 rokov) zaal
na vysokej úrovni a odvtedy sa neustále zlepšuje. Niektoré z jeho najlepších prác boli napísané po dosiahnutí sedemdesiatky (2003). Jeho hudba je
minimálna (v najlepšom zmysle slova), mikrointervalová, bohatá a vemi
hlasná. Skladby sú drony na jednom tóne, prípadne dvoch alebo súzvuku,
‚prifarbené‘ mikrointervalovými ohybmi [microtonal inections]. Vo vnútri domnelej nehybnej hmoty prebieha neustály pohyb. Robert Ashley o Niblockovej hudbe povedal, že sa v nej ,deje zmena, ktorá nie je vlastne zmenou
výšky tónu, je to zmena toho, ako tón znie‘.“ 3
Phill Niblock sa narodil v meste Anderson v štáte Indiana v roku 1933.
Neprešiel žiadnym hudobným vzdelávaním. Vyštudoval ekonómiu, po
dvojronej vojenskej službe (v aka ktorej sa vraj „nauil cestova“) sa
však v roku 1958 usadil v New Yorku, kam sa vybral za jazzom. Tu sa zaal intenzívne venova fotografovaniu jazzmanov, známa je napríklad

Ph. Niblock (foto: archív USBC)

Adrián DEMOČ
Až zaiatkom 60. rokov minulého storoia sa viacero hudobníkov nezávisle od seba zaalo aktívne zaobera fenoménom plynulých procesov
a staticky pôsobiaceho hudobného deja, ktoré boli v silnom protiklade s vtedajším hlavným prúdom avantgardy – serializmom. Takzvaný
drone, dlhý nemenný i plynule sa meniaci „prúd zvuku“, zaujal hudobníkov širokého spektra. Dialo sa tak na oboch stranách Atlantického
oceánu: v Európe dospievali k dlhým statickým plochám Giacinto Scelsi
ponúc svojou skladbou Quattro pezzi su una nota sola (1959) i „mikropolyfonický“ György Ligeti (Atmosphères 1961, Volumina 1962). V USA dlhé
tóny zaal vyludzova najprv LaMonte Young, ktorého známa a málo
hraná (resp. nehrávaná) skladba Trio pre sláiky (1958) je pravdepodobne prvou skladbou pracujúcou len s vemi dlhými tónmi (a pauzami).
V skladbe The Second Dream of the High-Tension Line Stepdown Transformer (1962) je už stredobodom skladateovho záujmu práca s dlhými
tónmi v blízkych intervaloch.
Od roku 1962 zaal Young dôkladnejšie skúma dlhé zádrže v multimediálnom projekte Theatre of Eternal Music, ktorý zasa spätne ovplyvoval európsku avantgardu, najmä Stockhausena (Stimmung, 1968).
Na Youngovu hudbu v Spojených štátoch rýchlo nadviazalo mnoho alších  medzi nimi napríklad Pauline Oliveros i Charlemagne Palestine
a jeden z najvýraznejších reprezentantov tohto smeru, Phill Niblock. Aj
ke je všeobecným zvykom udáva La Monteho Younga ako priekopníka tohto smeru, k podrobnému dejinnému prieskumu a overeniu jeho
statusu zatia nedošlo (vi napr. spor La Monteho Younga a Johna Cylea
ohadom autorstva hudby v Theatre of Eternal Music). Drone ako technický a výrazový prostriedok sa dnes spája s rôznymi estetikami a na
nezávislej a „undergroundovej“ scéne má pevné miesto (oraz popu-

1. Kratochvíl, M.: Editoriál. In: HIS Voice 6/2007, 2.
2. Klusák, P.: Hudba pro zírání do prázdna. In: HIS Voice 6/2007, 8-9.
3. Gilmore, B.: Interview with Phill Niblock and Guy De Bièvre. In: Niblock, P.: Working
Title, 79–93.
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jeho fotograa Duka Elingtona. Neskôr sa zaal venova lmu a natoil
niekoko experimentálnych lmov o umelcoch ako Sun Ra i Max Neuhaus. S taneníkou Elaine Summers založil spolonos Experimental
Intermedia. V New Yorku takisto sledoval dianie na umeleckej scéne,
najmä v galériách, kde ho nadchol minimalizmus Barnetta Newmana
i Hansa Hoffmana; k minimalizmu sa teda dostal skôr cez výtvarné
umenie než hudbu. V rozhovore s Greetou Dayal jasne oznauje, o ho
na minimalizme zaujalo: „vlastná myšlienka zbavovania sa vecí – minimalizmus je pre ma o odstraovaní [stripping out things], nazeraní na
vemi malý segment... zbavi sa melódie a rytmu a typických harmonických postupov. Diela sa vlastne ‚nerozvádzajú‘ tak, ako sa tento termín
používal v hudbe, a je to vlastne len zbavovanie sa všetkých týchto vecí,
ktoré sa dejú v ase – to je pre ma dôležité.“ 4

monotónnych pracovných inností z rôznych astí sveta, najmä z rozvojových krajín. Niblock tieto innosti zaznamenával najmä pre ich pohybové kvality, ako akýsi druh taneného i pohyblivého divadla, akékovek politické i etnogracké asociácie odmieta.

ČO SA DEJE
Niblockova hudba je takmer okamžite rozpoznatená svojou metódou,
napriek rôznorodosti zvukových zdrojov. V aka iniciatíve (asto mladých) hudobníkov vytvára skladby pre také obsadenia, ako napr. basklarinet, basetový roh a Es klarinet, violonelo, fagot a kontrabas, ninera
alebo udský hlas, pre jeho hudbu zdanlivo nepraktický zvukový „zdroj“.
Niblockovu kompozinú prácu výstižne opísal Matj Kratochvíl v recenzii albumu Touch Five: „Niblockova pracovní metoda se píliš nem ní:
nahrát tóny jednoho nebo více nástroj a poskládat je do vrstev, které se
budou rzn prolínat. Geniální je, jak rzných výsledk s tímto pístupem dosahuje. Velkou roli samozejm hraje volba materiálu; Niblock už
vytváel plochy z nástroj dechových i strunných, nin ry, lidského hlasu
nebo orchestru. První disk nového titulu otevírá FeedCorn Ear s violoncellistou Arnem Deforcem. Rezonance strun a dev ného t la se skládají
do uklidujících, tém  pastorálních harmonií, tóny jsou pomalu nasazovány a zase odebírány, ale ucho po chvíli zapomene, že k n jaké zm n
došlo a má pocit, že zvuky se nem ní. Témbrov jemn jším doplkem je
následující A Cage of Stars, v níž slyšíme navrstveného Rhodriho Daviese hrajícího smycem na harfu. Tady už se ztrácí charakter konkrétního
nástroje a nebýt informace o interpretovi, t žko by se zdroj identikoval.
Pvab zpomaleného pístupu k hudebnímu plynutí je v zam ení pozornosti na detaily. Po chvilce si všimneme, že zdánliv nem nné dlouhé plochy v sob skrývají nenápadné rytmické vzory dané tahy smycem po
strunách a interakcemi mezi tóny.“ 5
Práca s programom Pro Tools priniesla pre Niblockovu tvorbu mnohé výhody: zaal by podstatne produktívnejší. Už nemusel nahráva
s hrámi jednotlivé mikrointervalové odchýlky, ale jednotlivé stopy
rýchlo a pohodlne „rozla ova“ na požadované frekvencie pomocou

úryvok partitúry skladby SLS

V roku 1961 poul na koncerte experimentálnej hudby Feldmanovu
skladbu Durations, ktorá naho silne zapôsobila dlhými tónmi a úplnou
absenciou rytmu a melódie (a vlastne aj dynamického plánu). Hoci sa
Niblock odrazil od Feldmanovej skladby, od feldmanovskej „introvertnej estetiky“ má jeho hluná a sebavedomo pôsobiaca hudba poriadne
aleko. Už vo svojich prvých skladateských pokusoch ho zaujali zvláštne akustické efekty spôsobené rôznym ladením i mikrointervalovými
vzdialenosami. Pozoroval a nahrával ich pri hre na organe v kostole
Judson Memorial Church pri komponovaní svojej prvej skladby v aka
intonaným odchýlkam organových registrov.
V rozmedzí rokov 19821992 jeho produktivita doasne poklesla. Ako sám
hovorí, v tom období akal na to, že elektronické zvuky budú konene
dostatone zaujímavé, no ke že k tomu poda jeho názoru (nikdy) nedošlo, vrátil sa k metóde nahrávania živých nástrojov. Od roku 1985 používa poíta, v roku 1998 zaal pracova v programe Pro Tools. Od tohto
okamihu jeho skladby naberajú na hustote, vznikajú 16-stopové (teda
16-hlasné), 24-stopové a momentálne 32-stopové skladby. Rekordne „najhustejšou“ je ale pravdepodobne staršia skladba Early Winter (1991/93),
ktorá obsahuje 51 hlasov. Väšina dostupných nahrávok (napríklad na
labeli Touch) obsahuje 32-stopové skladby.
V rokoch 1973 až 1991 sa Phill Niblock popri hudbe venoval aj natáaniu vekého lmového cyklu Movement of People Working, ktorého asti
zvyknú sprevádza jeho koncerty. Jednotlivé lmy sú akési záznamy

4. Dayal, G.: A Sense of Time. Dostupné cez: https://frieze.com/article/sense-time
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Niblockovo motto, uverejnené v časopise The Wire Magazine Nº 265, 03/2006

efektu „pitch Bend“ a zárove si mohol okamžite zvukovo overi konkrétny výsledok. Niblock taktiež zaal pracova s odchýlkami v centoch
namiesto myslenia v hertzoch, ktoré používal pri práci so živým nahrávaním konkrétnych mikrointervalových odchýlok.
Schémy Niblockových kompozícií sú vlastne vystavané okolo uritých
tónov, nie na frekvenciách. Konkrétne „mikroudalosti“ vo vnútri jednotlivých „dronov“ v novších skladbách už nie sú výsledkom konceptuálneho plánu (ako napríklad pri skladbách 3 to 7 – 196), ale vznikajú ako
výsledok práce takmer v reálnom ase. „Zvyajne pracujem vemi rýchlo,
najmä v Pro Tools. Pro Tools je skvelý program, hne ako si na navykneš,
je naozaj rýchly. Môžem pracova, kdekovek sa usadím k poítau. Napríklad Hurdy Hurry som urobil za de a pol, vrátane naúvania vzoriek
a rozhodovania sa, o urobím. Mal som koncert, na ktorom sa to malo
hra, a mal som na to dva dni.“ 6

5. Kratochvíl M.: Phill Niblock: Touch Five, dostupné cez: http://www.hisvoice.cz/cz/
articles/detail/1630
6. Gilmore, B.: Interview with Phill Niblock and Guy De Bièvre. In: Niblock, P.: Working
Title, 79–93.
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Metrorytmická štruktúra v Niblockovej hudbe vlastne úplne absentuje
 ak nerátame „makrorytmickú“ štruktúru jednotlivých premien. Pozornos sa sústredí skôr na intervalové (frekvenné) vzahy medzi jednotlivými tónmi i odchýlkami v ladení. Tieto blízke intervaly a mikrointervalové súzvuky sú sprevádzané zvláštnym akustickým javom:
interferenným chvením. Jeho rýchlos sa mení v závislosti od vzájomnej výšky dvoch alebo viacerých tónov už pri minimálnych odchýlkach,
takže rytmus interferenného pulzu je pohyblivý. Vekos mikrointervalov je vemi pestrá, o zapríiuje rôzny výrazový úinok jednotlivých
skladieb. Pri vemi tesných (blízkych) intervaloch vzniká amplitúdová
modulácia, spôsobujúca zosilnenie a zárove „zjemnenie“ zvuku. Tento jav Niblock využíval najmä pri
svojich 4-stopových skladbách zo
70. rokov. Napriek tomu, že skladatea fenomén zaujal, pou tieto skladby je dnes raritou, pretože Niblock dáva prednos neskorším, zvukovo plnším kompozíciám, vytvoreným s pomocou programu Pro Tools. Pod statickým povrchom Niblockových
hudobných plôch sa odohráva
(poly)rytmicky pestré a premenlivé chvenie rôznych (sub)harObálka dvojalbumu TOUCH FIVE
monických tónov. Pri rýchlom
kmitaní vzniká dojem nového hlbokého tónu, tzv. subharmonický tón.
Niblockove skladby vedome i podvedome pracujú s viacerými akustickými javmi. Práca s nimi je dnes bežnou súasou skladateskej praxe,
na om má veký podiel aj Niblock.
Niblockova hudba doslova zahlcuje prostredie, v ktorom sa uvádza.
Skladate zvyajne vyžaduje najmenej štyri priestorovo umiestnené reproduktory. Vysoká hlasitos sa výrazne podiea na spomínaných akustických javoch. Jeho skladby lákajú mnoho interpretov aj pre svoju relatívnu jednoduchos. Táto jednoduchos však má svoje úskalia. Niektorí
interpreti môžu ma pocit, že tieto skladby treba „ozdobi“. Hlboké ponorenie sa do zvuku bez akýchkovek ozdôb i iných „nepotrebností“ je základným predpokladom estetického pochopenia a pôžitku z tejto hudby.
„A už uši hladí nebo do nich vrtá, má Niblockova hudba schopnost uvést
posluchae do stavu podobného hypnóze. Zavržení rytm a melodií, ustrnutí ve zdánliv nehybném, pesto však prom ujícím se okamžiku. Zajímavým zážitkem je pustit si ji do sluchátek n kde mezi lidmi, na rušném
míst . Všechno to hemžení jako by se najednou odehrávalo zpomalen
– jako zalité medem“, uvádza Matj Kratochvíl. 7

Na stereonahrávke skladby sú jednotlivé vrstvy zmiešané tak, aby pomalé interferenné rázy vznikali v priestore medzi jednotlivými kanálmi, nie
v rámci jedného (rozostup medzi jednotlivými frekvenciami je minimálne 7, maximálne 13 Hz). iže konkrétne: v „avom“ kanáli znejú vrstvy
s frekvenciami 196, 207, 216 a 225 Hz, v „pravom“ 200, 213, 221 a 228 Hz.

E for Gibson
Skladba E for Gibson (1978) obsahuje oproti 3 to 7 – 196 niekoko dôležitých zmien, ktorými sa Niblockova tvorba vyznauje až dodnes: všetky
vrstvy znejú neustále (takže sa nemení hustota dronu), rôzne fundamentálne tóny sú rozmiestnené do viacerých oktáv, o podstatne obohacuje sub- a infraharmonické dianie. E for Gibson v zápise vyzerá ako
štvorhlasná kompozícia, v podstate však využíva 3-hlasnú faktúru, priom stredný hlas je zdvojený s vemi jemne „rozladeným“ unisonom:
v úvode súznie frekvencia 164,8 Hz (1. kanál) spolu s 165,5 Hz (2. kanál) i
330 Hz (3. kanál) a 331 Hz (4. kanál) at .

Harm
Skladba Harm (2003) bola objednaná festivalom MaerzMusik pri príležitosti Niblockových 70. narodenín a je dobrou ukážkou jeho novšej tvorby
s programom Pro Tools. Ako už bolo spomenuté, namiesto pripravenej
„partitúry“ s konkrétnymi frekvenciami, Niblock pomocou efektu pitch
bend vytvára požadované mikrointervalové odchýlky, ktoré si zárove
môže okamžite sluchovo overi i následne upravi (prvou skladbou,
ktorú takto vytvoril, bola Didgeridoos and Don’ts pre nahraté didgeridoo a sólistu so 4-kanálovým „pitch bend systémom“ z roku 1992). Pre
zvukový materiál skladby nahral violonelista Arne Deforce 17 „vzoriek“
(samplov) tónov G, g, g1 a g2 (kombinácie prvých troch v dvojhmatoch).
Taktiež nahral 12 vzoriek tónov Fis, As, A, C, Cis a D, niektoré v dvojhmatoch, aby vznikali malé sekundy, veké septimy a malé nóny. 9 V programe Pro Tools je Harm nahratá do 24 stôp, priom nepárne stopy sú
na stereomixáži umiestnené vavo a párne vpravo. Prvých 14 stôp tvoria
vzorky tónu G (a jeho oktáv). Tieto sú mikrointervalovo odchýlené, v rozmedzí od 24 centov nižšie po 22 centov vyššie. Po 4. minúte a 10 sekunde
prichádzajú stopy 20  24 s novými vrstvami tónov g s mikrointervalovými odchýlkami. Stopy 15  19 obsahujú ostatné tóny. Drone sa postupne stáva oraz hustejší, skladba koní mikrointervalovým klastrom
okolo tónu G. V porovnaní so staršími skladbami zo 70. až 90. rokov sa
zdá, že Niblock sa už toko nesústredí na kompozície založené na rôzne procesovaných interferenných rázoch („interferenných rytmoch“).
V poslednom období skôr spája harmonicky bohaté tóny, resp. vzorky,
a skladby komponuje na základe hustôt týchto zvukových zdrojov.

ODPORÚČANÝ POSLUCH
NIBLOCK ZBLÍZKA
3 to 7 – 196
Vo svojich raných skladbách Niblock odstraoval (odstrihoval) nasadenia
tónu i nádychy hráov na dychových nástrojoch. V neskorších skladbách, ako napríklad v 3 to 7 – 196 (1974) pre violonelo (a pás), sú už nasadenia tónov ponechané a podieajú sa na zvukovom obohatení dronu.
Názov skladby oznauje frekvencie použité v kompozícii: malé g (196 Hz,
pri a1=440 Hz; bez zaokrúhlenia je frekvencia malého g presne 195,998 Hz) 8
a sedem vyšších frekvencií v nepravidelných odstupoch od 3 po 7 Hz (konkrétne 200, 207, 213, 216, 221, 225 a 228 Hz), zap ajúcich priestor nieo vyše
jedného a štvr tónu (228 Hz je frekvencia o 62 centov vyššia než malé a).
Každá frekvencia tvorí jednu vrstvu i hlas. Poas nahrávania bol použitý
osciloskop napojený na mikrofón a sínusový generátor, umožujúcu vemi presné ladenie jednotlivých tónov (pri hraní požadovanej frekvencie
svieti zelené svetlo, pri odchýlke sa rozsvieti ervené).

7. Kratochvíl, M.: Phill Niblock: Touch Five, dostupné cez: http://www.hisvoice.cz/cz/
articles/detail/1630
8. Použité údaje pochádzajú z lánku Volkera Straebela Technological implications of
Phill Niblock’s drone music, derived from analytical observations of selected works
for cello and string quartet on tape. In: Niblock, P.: Working Title, 267–277.
9. Strabel, V.: Technological implications of Phill Niblock’s drone music, derived from
analytical observations of selected works for cello and string quartet on tape. In:
Niblock, P.: Working Title, 267–277.

Z nahrávok hudby Philla Niblocka možno odporui tie, ktoré boli vydané na znake Touch. Kvalitný a pestrý je aj dvojdisk A Young Person‘s
Guide to Phill Niblock. Samozrejme, prehráva treba pri vysokej hlasitosti a na kvalitných reproduktoroch. Vhodnou skladbou na úvod je už
spomenutá Hurdy Hurry pre nineru. Pre tých, ktorí majú hlbší záujem
o Niblockovu tvorbu, odporúam aj dvojjazynú knihu (a DVD materiál)
Working Title. Kniha obsahuje štúdie, eseje a rozhovory s množstvom
umelcov, i už dlhoroných spolupracovníkov a priateov, alebo muzikológov a teoretikov umenia.
Zdroje:
Dayal, G.: Sense of Time. Dostupné cez: https://frieze.com/article/sense-time.
Gilmore, B.: Interview with Phill Niblock and Guy De Bièvre. In: Niblock,
P.: Working Title, 79–93.
Klusák, P.: Hudba pro zírání do prázdna. In: HIS Voice, 6/2007, 8 – 9.
Kratochvíl, M.: Editoriál. In: HIS Voice 6/2007, 2.
Kratochvíl, M.: Phill Niblock: Touch Five, dostupné cez: http://www.hisvoice.cz/cz/articles/detail/1630.
Niblock, P.: Working Title. Dijon, Les Presses du Réel 2013.S
Straebel, V.: Technological implications of Phill Niblock’s drone music,
derived from analytical observations of selected works for cello and
string quartet on tape. In: Niblock, P.: Working Title, 267–277.
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Opera 18. storočia v SND – terra incognita?
V marci sa v Slovenskom národnom divadle uskutoční premiéra Vivaldiho opery Arsilda, Regina di Ponto. Dielo zaznie pod taktovkou
popredného českého špecialistu na historicky poučenú interpretáciu Václava Luksa, ktorý operu naštuduje s medzinárodnou zostavou
sólistov (vrátane slovenskej sopranistky Lenky Máčikovej) a so svojím domovským súborom Collegium 1704. Režisérom predstavenia,
vznikajúceho v rámci atraktívnej medzinárodnej koprodukcie, bude známy David Radok.
Arsilda sa po premiére v Opere SND 9. 3. (a jej
repríze o tri dni neskôr) vydá na cesty po
Európe a na svojich webových stránkach ju
už dávnejšie avizujú Grand Théâtre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Opéra
de Lille i Théâtre de Caen, ktoré sa na tejto
zaujímavej produkcii SND spolupodieajú.
V slovenskom kontexte ide o poin, ktorý má
urite potenciál upozorni na meno prvej slovenskej opernej scény v zahranií a súasne
tiež splati domáci dlh voi barokovej opere.
Ten je totiž (nielen) vzhadom na záujem
a komerný úspech, ktorému sa tento hudobný druh teší už niekoko desaroí, znaný.

Gluck výnimkou potvrdzujúcou
pravidlo
Nasledujúci prehad vychádza zo Súpisu repertoáru Slovenského národného divadla 1920–2010
(SND, 2010), ktorý spracovala Elena Blahová-Martišová. Odhliadnuc od Mozarta a Beethovena bol Gluck jediným skladateom 18. storoia,
ktorého diela sa na scéne SND objavovali opakovane už poas prvých štyroch dekád existen-
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cie. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1931, kedy predstavenie Orfea a Eurydiky v eskom jazyku (o
bolo v tej dobe obvyklé) naštudoval Karel Nedbal. Titul sa opakovane inscenoval v 47. sezóne,
ke ho v roku 1966 pripravil na uvedenie Tibor
Frešo; predstavenia vtedy dirigoval aj Gerhard
Auer. Poslednýkrát sa Orfeus za Eurydikou
obzrel na doskách SND v roku 2008 (derniéra
sa uskutonila o tri roky neskôr) v Doskami
ocenenej réžii známeho poského režiséra Mariusza Treliského, autorom scény bol úspešný
scénograf a dizajnér Boris Kudlika. Pripomínam, že sa v istom zmysle stále pohybujeme
na pôde repertoárového mainstreamu, za výnimku v kontexte domácej recepcie Gluckovho
diela možno považova až uvedenie Igénie
v Aulide v decembri 1970. Režisérom opery, ktorú inštrumentoval Tibor Frešo a v SND sa dokala celkovo jedenástich repríz, bol v tom ase
slovenský „operný režisér íslo jedna“ Branislav
Kriška (1931–1999). Podobne ako Händlovho Xerxa (réžia Július Gyermek), ktorý sa objavil v repertoári SND o rok skôr (premiéra 8. 1. 1969), aj
Igéniu v Aulide recenzoval na stránkach vtedy
novovzniknutého Hudobného života Vladimír

Blaho. V lánku s príznaným názvom Mtva
krása polemizuje nielen s režijným výkladom
a štýlovým uchopením diela, ale aj s hodnotou
Händlovej opery ako takej. Tej priznáva formálnu krásu v jednotlivostiach a odsudzuje ju na
škrty a koncertné pódiá. Treba poveda, že kým
zaradenie opery seria koncom 60. rokov do
programu SND možno v slovenskom kontexte
vníma ako odvážny poin, postoj kritiky nie
je niím výnimoný a je v súlade s mnohými
vtedajšími muzikologickými názormi na taliansku vážnu operu. Charles Rosen vo svojej
kultovej knihe Klasický štýl nepriznáva ani
Mozartovým zrelým dielam v žánri opera seria
(Idomeneo, La clemenza di Tito) presvedivos
hudobnodramatického diela a je nanajvýš
ochotný akceptova len jednotlivé árie i scény.
Na alšiu scénicky uvedenú barokovú operu
sa v SND akalo až do Monteverdiho Korunovácie Poppey (1989, réžia Milan Sládek, scéna
Albín Brunovský), ktorú s odstupom 15 rokov
nasledovala Händlova Alcina (2004, réžia a scéna Zuzana Gilhuus) s pôsobivou minimalistickou scénou a vynikajúcou Adrianou Kuerovou
v úlohe arodejnice Morgany. Napriek tomu, že
1–2 | 2017

MIMO HLAVNÉHO
STARÁ PRÚDU
HUDBA

Reprodukcia jednej z malieb českého maliara Ivana Theimera,
ktoré budú v rámci produkcie Arsildy súčasťou scény. (Zdroj: SND)

tieto poiny možno nepochybne považova za
obohatenie repertoáru, výsledku chýbala dôležitá súas, historicky pouená interpretácia,
ktorá bola v dobe uvedenia titulov obvyklou
súasou podobných produkcií – na obidvoch
sa podieal Orchester Opery SND. V prípade
Poppey možno navyše polemizova aj o potrebe
hudobnej úpravy diela, ktorej autorom bol Milan Dubovský. Takýto pohad na Monteverdiho
dielo možno v roku 1989 považova denitívne
za anachronický. Jedinou výnimkou vo vzahu
SND k „starej hudbe“ bolo len uvedenie Haydnovho Opusteného ostrova (2009, réžia Andrea
Hlinková), v rámci ktorého Musica aeterna
s umeleckým vedúcim Petrom Zajíkom úinkovala v starej budove SND pod taktovkou
renomovaného britského špecialistu Andrewa
Parrotta (predstavenie po om prebral Marián
Lejava). Predstavenie v spolupráci SND a Centra
starej hudby malo premiéru v rámci festivalu
Dni starej hudby. Na presadení tohto konceptu
mal rozhodujúci podiel vtedajší dramaturg
Opery SND Slavomír Jakubek, ktorý je aktuálne
zaangažovaný aj v príbehu pontskej kráovnej. Summa summarum? „Stará opera“ po
roku 1989 – premárnená šanca.

Stará hudba, nové idey
Agilnejšia v uvádzaní barokových hudobnodramatických diel, pochopitene však s limitovanejšími logistickými i nannými možnosami, bola slovenská scéna starej hudby.

v 20. rokoch 20. storoia v Göttingene, priekopníckych poinoch, medzi ktoré patrilo Harnoncourtove uvedenie Monteverdiho opier v réžii
Jeana-Pierra Ponnella v 70. rokoch 20. storoia
v Zürichu, i podiele nahrávacích spoloností na znovuoživení opery seria (napríklad
naštudovaním Cavalliho Calisto i Keiserovho Croesa Reném Jacobsom pre harmoniu
mundi) niet miesta. Už len pohad za Moravu
ukazuje úplne inú frekvenciu uvádzania tohto
repertoáru, vrátane novodobých premiér (Fux,
Vivaldi) i naštudovaní opier v barokovom
divadle v eskom Krumlove. as viny za (ne)
záujem o tento repertoár však leží aj na pleciach domácej scény starej hudby, ktorá sa
takmer programovo vyhýba „operným gala“,
pritom záujem publika o barokové „very best
of opera“ bol v prípade Cecilie Bartoliovej i
Joyce DiDonatovej (podujatia zorganizovala
agentúra Kapos) enormný. Napriek tomu podujatia ako relatívne nedávny koncert Aeterny
s Rominou Bassovou i dávnejší Solamente
s Noémi Kissovou v Slovenskej lharmónii ostali ojedinelé. Ponuka však spoluvytvára dopyt
a trochu „osvetovej komercie“ by poda môjho
názoru nemohlo ni pokazi. Václav Luks
s Collegiom 1704 má v Prahe napokon úspešný
cyklus postavený presne na takomto modeli:
diva plus domáci orchester. Tento obdivovaný
eský hudobník privezie do Bratislavy zaiatkom marca Vivaldiho operu Arsilda, kráovná
pontská, dielo z roku z roku 1716. Ide o tretiu
Vivaldiho operu a súasne druhú spoluprácou
skladatea s libretistom Domenicom Lallim.
Vznikla v rovnakom roku ako známe oratórium Juditha triumphans. Taliansky muzikológ
Remo Giazotto vo svojej práci
o Vivaldim uvádza problémy
opery s cenzúrou, presný dô„Mnohé súčasné operné domy rozširujú svoj
vod prepracovania libreta však
repertoár o diela, ktoré boli kedysi doménou
ostáva nejasný. Premiéra Arstarej hudby: Händla, Cavalliho, Monteverdiho,
sildy sa uskutonila 27. 10. 1716
Rameaua a ďalších. Stará hudba sa presúva
v Teatro SantAngelo, priom
poda benátskych novín Paldo štandardného operného repertoáru: nielen
lade veneta si opera vyslúžila
barokové opery, ale aj Mozart, Beethoven
„aplauz, ktorý jej umožuje
a diela z 19. storočia sú interpretované
predpoveda skvelú budúcs ohľadom na dobový štýl.“
nos“. Dej je situovaný do
Kylíkie, historického územia
Thomas Forrest Kelly: Early Music. A Very Short
v Malej Ázii, a rozpráva príbeh
Introduction (Oxford University Press, 2011)
o láske a zrade, ktorý zaína
zámenou dvojiat z kráovského rodu, Tameseho a Lisey.
nespojilo sily s domácou scénou starej hudby,
Dramma per musica s brilantnou Vivaldiho
prípadne nedokázalo aspo raz za as zorhudbou napokon v duchu konvencií dospeje
ganizova takúto produkciu po vlastnej osi,
k šastnému koncu, a – ako hovorí režisér
napríklad kúpou inscenácie. Možno by interinscenácie David Radok – umožuje uvažova
preti titulov, ktoré sú v Theater an der Wien
o nadasových otázkach pravdy a lži. Opera
v podstate pravidelne na programe, odbehli za
sa zachovala v známej zbierke Vivaldiho ruDunaj za koncertným predvedením...
kopisov v Národnej knižnici v Turíne. Doteraz
existuje jediná nahrávka diela v podaní súboru
Modo Antiquo pod vedením Federica Mariu
Žiadna veľká dráma?
Sardelliho pre label CPO.
Absencia (alebo presnejšie ignorácia) tohto
Pouenie z tohto struného elaborátu? Ak sa
repertoárového segmentu na Slovensku zauju nás raz za as naštuduje baroková opera,
me najmä v kontraste s tým, akej popularite
mala by ma všetky zložky na absolútne špisa teší v zahranií. Na detailné pojednanie
kovej úrovni. V marci by sa to mohlo podari.
o znovuoživení Händlových opier v Nemecku
Andrej ŠUBA

V roku 1994 zaznela v Slovenskej lharmónii
s Musicou aeternou a pod taktovkou špecialistu na starú hudbu Johna Tolla Purcellova opera Dido a Aeneas, v ktorej hlavných úlohách sa
predstavili Magdalena Kožená a Dalibor Jenis.
Popredný britský dirigent a hrá continua
John Toll o dva roky neskôr na Doch starej
hudby s Aeternou uviedol aj masque Johna
Blowa Venus and Adonis a v roku 1997 zaznela
na festivale koncertne Vivaldiho serenáda
pre francúzsky kráovský dvor La Senna festeggiante, ktorú s Aeternou naštudoval v tom
ase v Európe pôsobiaci americký lutnista
a dirigent Stephen Stubbs. Pre doplnenie obrazu je potrebné zmieni sa aj o nahrávkach
„starých opier“ z neskorších období, kde v posledných rokoch dominujú aktivity súboru
Solamente naturali Miloša Valenta. Okrem
koncertného uvedenia a nahrávky Hummelovej opery Mathilde de Guise (Brilliant Classics
2010) bez výraznejšej pozornosti slovenskej odbornej verejnosti zrealizoval tento súbor s dirigentom Didierom Talpainom pre francúzske
vydavatestvo Ediciones Singulares limitované
edície opier Johanna Christiana Bacha (Amadis de Gaule, 2012) a Charlesa-Simona Catela
(Les Bayadères, 2014).
Medzi projekty, ktoré na Slovensku vznikli navzdory, nie v aka prostrediu, patrí aj
unikátna koncertná premiéra Boieldieuovej
„grand opéry“ Beovský alebo Vyhnanci
z Kamatky (dir. Marián Lejava, Musica
aeterna), ktorú v roku 2014 z iniciatívy Petra
Zajíka pripravilo Centrum starej hudby s festivalom Dni starej hudby. Natíska sa preto
otázka, preo vedenie SND doteraz výraznejšie
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NEXT

Ako sa zo študentského projektu
môže stať úspešný festival
S. Krekovič (foto: Ľ. Baran)

Jedno výstižné normandské príslovie hovorí: „Ak uspejete iba raz, môže to byť
náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak
vďaka usilovnosti a pracovitosti.“ O festivale súčasnej hudby NEXT a o tom, ako sa
zo študentského projektu stala úspešná prehliadka so sedemnásťročnou tradíciou,
som sa rozprávala s jeho umeleckým riaditeľom a dramaturgom Slávom Krekovičom, okrem iného tiež hudobníkom, vysokoškolským pedagógom a spoluzakladateľom kultúrneho centra A4 – priestor súčasnej kultúry v Bratislave.
Pripravila Alžbeta IRHOVÁ

nom prostredí dalo pou len pomerne málo.
Aj k nahrávkam sa dalo v tej dobe dosta ažšie ako dnes, spomínam si, ako sme si navzájom požiiavali CD-ka.
Ako študenti sme stihli ešte zaži niekoko
roníkov festivalu zvukového umenia a intermediálnej tvorby Sound Off. Ke sa zaiatkom
nultých rokov skonil, na Slovensku azda s výnimkou Veerov novej hudby nebola prehliadka,
ktorá by sa venovala výlune súasnej tvorbe,
pritom však nie nutne zakorenenej iba vo vážnej hudbe. Všimli sme si tiež zvláštny jav. Mnohé naše aj zahraniné festivaly, oznaované za
prehliadky súasnej hudby, akoby mali dos
zotrvaný, až historizujúci pohad na to, aká
súasnos vlastne je – a ten sa dos líšil od našej
zažitej skúsenosti, aká vemi rôzna, no pritom
stále „umelecky zaujímavá“ môže by hudba
dnešnej doby. Aj vzhadom na tieto dôvody sa
NEXT už od samého zaiatku pomerne jasne
vyproloval a pri uvádzaní novej tvorby sa
snažil zap a uritú medzeru. V centre nášho
záujmu bola a je predovšetkým hudba a v širšom zmysle zvukové umenie pre otvoreného
a zvedavého poslucháa, ktoré je autorské, autentické a esteticky aktuálne – o môže vyzera
štýlovo naozaj vemi rôzne. Od improvizovanej
až po elektronickú hudbu v podobe, ktorá môže
ma presahy do rocku, jazzu, tanenej hudby,
alebo nachádza inšpiráciu v alších subkultúrach, akými sú napríklad postindustriál, noise
i punková a postpunkovo-elektronická scéna.
Treba však poveda, že od zaiatkov festivalu

Aké boli začiatky? Čo si robil predtým,
než si sa začal venovať festivalu NEXT?
NEXT sme založili ešte poas štúdia hudobnej
vedy spolu so spolužiakom Oliverom Rehákom. Už v rokoch 1999 – 2000 sme organizovali
koncerty v rámci študentského Spolku F a postupne sme sa aj v aka Jožovi Cseresovi, ktorý
prednáša na Katedre estetiky, dostali viac do
kontaktu so zaujímavou novou tvorbou. Takou,
ktorá na Slovensku nebola vemi dostupná
a ktorá zvykne dostáva rôzne názvy. Vlastne
sa dá poveda, že ide o akúkovek invennú
hudbu prekraujúcu rámec zabehaných konvencií: musique actuelle, experimentálna hudba, iná hudba a podobne.
Pri našom mladíckom entuziazme sme boli
po ase trochu prekvapení, ke sa ukázalo,
že vea udí vrátane hudobných profesionálov
má u nás s takýmto vymedzením problém
– ak opustíme klasické žánrové kategórie,
akoby sa mnohí zdráhali akceptova myšlienku, že kreativita pri práci so zvukom predsa
nemusí ma pevné hranice. Výtvarníci s vonou tvorbou problém nemávajú, no u hudobníkov býva vo všeobecnosti konzervativizmus
a dôraz na tradície, ktovie preo, výraznejší.

Ako ste prišli na nápad, že by to mal byť
práve festival súčasnej hudby?
Hoci sme sa to, paradoxne, nedozvedeli v škole, v tej dobe sme už boli oboznámení s aktivitami, ktoré robili v 90. rokoch udia okolo
Spolonosti pre nekonvennú hudbu (SNEH),
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V. Tricoli, londýnska časť Nextu (foto: A. Chudý)

ako aj s innosou Experimentálneho štúdia
Slovenského rozhlasu, ktoré fungovalo už od
60. rokov. Toto boli jedny z mála iniciatív,
ktoré podporovali slobodnú a nekonvennú
zvukovú tvorbu, nadväzujúc pritom na tradície avantgárd 20. storoia, medzi ktoré patria
hnutie Fluxus, americká experimentálna
hudba, voná improvizácia, konceptuálne
umenie a podobne. Z množstva tvorivých
prístupov, nových kompoziných konceptov
a individuálnych hudobných jazykov, ktoré
sa vo svete už pár desaroí vyvíjajú, sa toho
v našom relatívne konzervatívnom a izolova-

sa u nás znane zmenilo nielen povedomie
o experimentálnej hudbe, ale rokmi narástla aj
domáca scéna: na webovom portáli KRAA.sk sa
neustále rozširuje databáza lokálnych projektov, ktorých je teraz už vyše sto.

Už prvý ročník NEXTu sa pýšil celkom
známymi menami. Ako sa vám to podarilo?
Zaínali sme, samozrejme, s vemi skromným
rozpotom. Dá sa poveda, že sme mali šastie.
Ak by sme nemali kamarátske vzahy s viacerými hudobníkmi, tak vea z toho by nevyšlo.
Jožo Cseres sa zaslúžil o to, že pozvanie pri1–2 | 2017
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jali za smiešny honorár významné postavy
svetovej scény ako Bob Ostertag, Phil Minton,
Jon Rose, Veryan Weston i Franz Hautzinger.
Ostatných sme dohadovali s Oliverom. Riadili
sme sa hlavne tým, o sme už poznali z koncertov alebo nahrávok. Napríklad mladého
Petra Wajsara a jeho ansámbel sme objavili
v Prahe na site specic akcii v jednej starej továrni. Irène Schweizer, Han Bennink sú veké
osobnosti free jazzu a improvizovanej hudby,
ktoré sme poznali z festivalu Konfrontationen
v ne alekom Nickelsdorfe, CH&K&K – Choloniewski/Knittel/Kiniorski bola zase zostava
renomovaných poských skladateov a elektroakustických improvizátorov, ktorej nahrávky
sa nám zapáili na webe.

v úlohe režisérov, vydali sme alternatívneho
kultúrneho sprievodcu po Bratislave BA! a všelio alšie, v om mali prsty okrem Olivera
naše spolupracovníky Saša Gojdiová, Barbora
Šedivá a Zuzana Duchová. Od roku 2004, ke
sme spoluzaložili s alšími združeniami A4
– priestor súasnej kultúry, sa však veká as
energie sústredila práve na jeho fungovanie,
vrátane hudobného a lmového programu.

Vďaka čomu mal posledný ročník NEXTu
taký úspech?
Mal urite najväší rozpoet a podarilo sa
nám pozva aj divácky atraktívne, no pritom
stále experimentálne projekty. Napríklad
Robert Henke so svojím prepracovaným laserovým predstavením Lumière II alebo no-

Mali ste hneď od začiatku predstavu,
kam by to malo smerovať?
Základný plán bol jasný: festival chceme robi
každý rok. No ke že hudba sa chvalabohu
stále vyvíja a my sa nechceme príliš opakova,
dramaturgicky je koncepcia každého roníka malým dobrodružstvom. Museli sme si
tiež položi venú otázku, kde na naše vízie
– a v podstate doteraz hobby aktivitu – zoženieme zdroje. Každý rok sa musel rozpoet nejako pláta, priom zdrojov nebolo vea, ale po
sedemnástich rokoch už bada isté zlepšenia.

NEXT už od začiatku fungoval pod hlavičkou združenia Atrakt Art. Čomu ďalšiemu sa
ešte združenie venovalo a venuje?
Okrem festivalu sme dlhé roky pracovali aj

– snažíme sa získa zdroje, využi sie kontaktov a posiela slovenských hudobníkov do
zahraniia na rôzne festivaly. Jedna takáto
akcia sa pred pár rokmi udiala aj v Londýne. Organizovali ju naši slovenskí kamaráti
– umelci a hudobníci, ktorí sa tam usadili.
A potom sme si povedali, že by sme to na
alší rok mohli skúsi spravi pod hlavikou
NEXTu. Program bol zostavený zo zvuných
mien ako Shelley Hirsch a Rashad Becker,
popri ktorých sa predstavili aj slovenské
projekty – Urbanfailure a Jonáš Gruska. Prvý
roník bol úspešný, takže po druhýkrát sa
londýnske vydanie konalo opä vo vychytenom priestore Café OTO, ktorý sa špecializuje na experimentálnu hudbu. Odozva bola
skvelá. Mali sme dokonca vypredané, takže
plánujeme pokraova.

Bol nejaký z ročníkov pre teba čímsi
extrémny?

Nórsko-slovenská spolupráca, M. Antalová, Ch. Corsano,
A. Jacobsen, Øyvind Skarbø (foto: B. Grebečí)

vátorské koncepty,
ktoré mali presah až
do klubovej scény,
ako napr. projekt
Lexachast. Práve
také veci už zrejme
majú potenciál pritiahnu aj poetnejšie publikum, takže
sa podarilo všetky
tri dni v A4 vypreda.
Urite by bolo zaujímavé aj do budúcna,
ak by sa na NEXTe
objavovali zaujímavé veci na pomedzí
experimentálnej
a tanenej elektroniDamien Dubrovnik (foto: B. Grebečí)
ky. Ale to by chcelo
väší rozmach, ktorý
možno asom nastane a podarí sa nám rozna rôznych projektoch, ktoré súviseli nielen
šíri súasnú podobu na denný a noný progs podporou novej hudby, ale aj inými umelecram. Tento rok sme pripravili okrem expanzie
kými a celkovo tvorivými aktivitami. Doteraz
do iných priestorov – vrátane organového
vydávame kultúrny asopis 3/4, ktorý bol
koncertu Jeana-Luca Guionneta v kostole
dokonca istý as periodikom s najväším po– tiež pomerne rozsiahly vzdelávací program
tom hudobných recenzií na Slovensku. Spos workshopmi a prezentáciami umelcov. Vráradicky vydávame aj nahrávky slovenských
tane workshopu písania o hudbe, lebo sa nám
hudobníkov a skladateov (Martin Burlas,
zdá, že v tomto je u nás istý/znaný decit.
Marek Piaek, Miro Tóth, don@u.com, VAPORI
del CUORE, OVER4tea a i.).
Popri tom to boli rôzne projekty venujúce sa
Ako vzniklo prepojenie s Londýnom?
tvorivému vnímaniu urbánneho prostredia,
Okrem projektov, ktoré som spomínal, dltoenie psychogeograckých lmov s demi
hodobo podporujeme aj umelecké výmeny

Spomínam si napríklad na NEXT
2005: veer pred
koncertom nám
napísal Mika Vainio
z fínskeho dua Pan
Sonic, že nemôžu
prís kvôli náhlej
chorobe. E-mail
sme si však so zdesením všimli až na
druhý de. Oliver sa
vtedy iniciatívne rozhodol zavola berlínskemu agentovi, i nemá nejakú náhradu a nakoniec sa podarilo nemožné – renomovaný
umelec Vladislav Delay sadol na lietadlo
a prišiel ešte v ten de zahra do Bratislavy.
To bol husársky kúsok, ktorý by sa už pravdepodobne nepodarilo zopakova.
Tento rok tiež nastali rôzne krízové situácie,
ktoré však nakoniec dobre dopadli: Ken Ikeda a Eddie Prévost po prílete zistili, že im
letecká spolonos stratila batožinu. Eddie
tam mal svoj gong a Ken všetky nástroje, bez
ktorých by nemohli hra. Nakoniec im však
kufre prišli iným letom a všetko prebehlo
tak, ako malo.

Koho by si pozval hrať na NEXT, keby ťa
nič nelimitovalo?
Keby som si naozaj mohol vybra, tak by
som napríklad zavolal niektorých umelcov,
ktorí už nežijú a nestihli sme ich uvies. Na
budúci rok sme plánovali legendárnu skladateku Pauline Oliveros, ktorá však, žia,
práve v ase, kedy sa konal tohtoroný festival, zomrela. Kedysi som mal tiež v rámci
festivalového výboru Melos-Étos v pláne
zavola Johna Zorna. Je to zásadná postava
hudby konca 20. storoia, ktorá na Slovensku na rozdiel od okolitých krajín nikdy
nehrala. Komunikácia aj prebehla, nakoniec
sme si to však nemohli dovoli kvôli rozpotu. Toto je zatia v rámci NEXTu stále nereálne, ale bolo by to fajn.
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NEXT 2016
Synonymum experimentálnej hudby
na Slovensku
Bratislavský festival pokročilej hudby NEXT sa uskutočnil koncom novembra, no keďže
viac než klasický report pripomína text bilancovanie neukotvené v čase, vychádza až
teraz, niekoľko týždňov po jeho skončení.
Namiesto každoroného prepisovania oakávaní a ich naplnení sa zameriam skôr na pevne zakorenenú mienku, šíriacu sa už sedemnás rokov okolo tohto festivalu. Áno, NEXT
je stále skvelý, nenahraditený, na Slovensku
bezkonkurenný, skrátka jediný so všetkými
výsadami, pre ktoré si ho posluchá inovatívnej hudby musí rozmaznáva. Áno, jedným
dychom je potrebné doda, že festival dopláca
na medzery grantovej politiky a aj napriek
dlhoronej kultivácii publika, prinášania aktuálnych zvukových trendov a systematickej
dramaturgii musí bojova o nancie v záplave tradiného kultúrneho snobizmu iných
mestských festivalov. A áno, NEXT je dávno
legendou šíriacou sa ústnym tradovaním, stretávacím bodom prívržencov scény, podujatím,
z ktorého sa zahraniní umelci vracajú s pozitívnymi ohlasmi a odporúaniami. Sedemnás rokov nabáda pravidelného návštevníka
k spätnému bilancovaniu a iastonému pohadu zvonka. o sa za tie roky zmenilo? Ako sa
zmenil cie dramaturgie? Aká je snaha priláka
udí zvonka a i vôbec takáto snaha existuje?
o znamená NEXT pre lokálnu zvukovú scénu
a naopak? Aké meno má festival v zahranií,
mimo konzistentného publika, vyznaujúceho
sa vitálnosou, bez ktorej by žiadna podobná
scéna nemohla fungova?
Nehybnos lokálneho publika vždy bola
a bude dvojsenou zbraou, ktorá na jednej
strane vytvára dojem obojstranného záujmu
a ulosti, no na strane druhej vedie k stagnácii a frustrácii z koncertného panoptika, tvoreného kamarátmi kamarátov. Hadanie nových uší je nosným bodom takmer všetkých
festivalov experimentálnej hudby, priom
dôležitým ostáva práve konkrétny krok smerom k poslucháovi, ktorý neprináša programové ústupky, skôr naopak hadá kreatívne
a inovatívne strety s pohadmi zvonka. Krok,
ktorý robí z objavovania nepoutého nový
druh radosti spojenej s prekraovaním vlastného oakávania, vedúc tak k poslucháskej
otvorenosti.
Bratislava bola vždy ako mesto na polceste
medzi stredoeurópskymi kultúrnymi centrami so svojou životaschopnou scénou (dôkazom
je nedávno zverejnený zoznam Sláva Krekovia, organizátora NEXTu, na ktorom nájdete
súhrn viac než 120 slovenských cutting-edge
albumov vydaných v minulom roku) ideálnym miestom pre stretnutia nadšencov nových zvukových experimentov. Pri sledovaní
do vekej miery rovnako zameraných susedných festivalov to však vyzerá tak, akoby NEXT
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nevystihol správny moment a ustrnul v jednom bode, nap ajúc svoj program vždy rovnako a zárove najlepšie, ako mu to ideové,
grantové, organizané a priestorové mantinely dovoujú. Kým napríklad roníkovo podobne
starý ma arský UH, poský Unsound, rakúsky
Donau i ešte užšie prolovaný pražský vs. Interpretation testujú urbánny potenciál mesta,
NEXT ostáva v útrobách akusticky nevyladenej

A4-ky, ktorú dokáže opakovane zaplni do posledného miesta a vyaži z nej možné maximum. Sprievodný program síce okupuje aj iné
mestské priestory, o sme mohli naposledy
vidie poas organového koncertu Jeana-LucaGuionneta i workshopu s EddiemPrévostom
a spolupráce s klubom FUGA, no hlavný program je natlaený do troch dní a sídli v dávno
prekonanej sále. Je to síce prirodzené, ke že
A4 bola vždy vlajkovou lo ou experimentálnej
hudby na Slovensku a nezávislého umenia
vôbec, no návšteva koncertov s mapou v ruke
je pre cezponého poslucháa vždy zaujímavejšia, podobne ako je zaujímavejšie a tvorivejšie
uvažova o zvuku v rôznorodých priestorových
kontextoch.
Výrazným krokom vpred tak ostáva predfestivalový veer v londýnskom Cafe OTO, kde
sa NEXTu darí háji farby slovenskej scény
a dop a ju zaujímavými svetovými menami a spoluprácami, v aka omu dochádza
k potrebnej konfrontácii, na akú sme doposia neboli zvyknutí (ak nepoítame obasné
aktivity kolektívov Easterndaze a MOR HO!).
S tým súvisí aj promovanie aktivít, ktoré sa
takto posúva oproti minulým rokom na vyššiu úrove a jeho výsledkom bola tiež spolupráca s festivalom Borealis, ústiaca do dvoch
spoloných projektov medzi slovenskými
a nórskymi umelcami. Plodnú spoluprácu,
ktorej predchádzalo v minulých rokoch spojenie s UH Festom alebo Norbergfestivalom,
by mohol NEXT ešte navyše posunú smerom
k záujmu o zahraniné médiá a posnaži sa
o širšiu diskusiu na miestach, kde nemusí
svoju kvalitu dokazova potom návštevníkov, ale invennou dramaturgiou. Obzretie
sa za uplynulými roníkmi vo mne vyvoláva
pocit, že napriek snahe, akou je londýnsky

predvoj, by festivalu prislúchalo ambicióznejšie uvažovanie smerom von, na úkor jeho
lokálnej zomknutosti. Zomknutosti tvorenej
neobúbeným „rodinným“ nádychom, ktorý
je, bohužia, živený nezáujmom zo strany slovenských kultúrnych médií.
Na druhej strane je sedemnásroná história
dokladom toho, že aj s obmedzeným rozpotom odkazujúcim k venému dokazovaniu
vlastnej identity a opodstatnenosti inej hudby,
je možné vytvori kvalitný program, ktorý
je schopný konkurova okolitým festivalom
a z uritého pohadu ich svojou odlišnosou
prekona. NEXT sa umne vyhýba tematickému znásilovaniu, ktoré sa v súvislosti
s Unsoundom i s festivalom CTM stále viac
vyprázduje, zamieajúc ich prvotnú výstižnos a relevantnos za aktuálnu marketingovú
efektnos. NEXT necieli prioritne na súasné
mená a ich súasné „rebríkové“ albumy za
cenu pravidelného duplikovania programu,
ale drží sa striktne svojho objaviteského
bádania, namiesto kontrolovania a rotácie.
Napriek tomu môžeme v jeho programe vystopova urité strategické línie rozkroené medzi vonou improvizáciou (Eddie Prévost, Chris
Corsano, Okkyung Lee, John Butcher), multimediálnymi projektmi odhaujúcimi možnosti
nových technológií (Robert Henke, Myriam
Bleau, Adam Donovan), aktuálnymi prístupmi
v hlukovej hudbe (Marcus Schmickler, Rashad
Becker, Valerio Tricoli) i dekonštrukciou
tanenej hudby (Amnesia Scanner & Bill Kouligas, Lorenzo Senni, Sote, Evol). Aktuálnos
dokáže vybalansova triezvym pohadom do
minulosti, rovnako ako ju doplni o to najzaujímavejšie z domácej scény. Týmto má NEXT
najbližšie k budapeštianskemu UH, ktorý dokáže program doplni aj o freakfolkové poetiky
alebo rôzne klubové odnože, v aka omu sa
stáva ešte viac divácky príažlivým.
Aj napriek histórii festivalu a jeho vynievajúcej príkladnej špecickosti chýba na Slovensku potrebný diskurz. Sasti je to možno
výsledok slabej komunikácie a PR, sasti
nezáujmom a obmedzenosou slovenských
médií hada a opisova to, o sa nachádza
za hudobným výberom Pohody, Rádia FM i
Pitchforku (nielenže sa nepíše o hraniných
zvukových polohách, ale chýba akákovek
erudovaná hudobná kritika). Diskurz, ktorý
by narel do medzinárodných vôd a pohadom zvonka dokázal denova a ukotvi
tých sedemnás rokov, oceni dlhodobú prácu a podnieti ju k alším krokom, aby tak
napredovala a prinášala do našich konín
nové zvuky v novom šate. O experimentálnej
a improvizovanej hudbe panuje názor, že si ju
verný posluchá nájde bez akéhokovek PR i
reklamy. Verní by sa aj našli, ale ovea zaujímavejšie sú práve reakcie nových prišelcov.
Ako rozšíri kruh a naruši jeho zaarovanos?
To je opakovane sa vynárajúca otázka nielen
na organizaný tím NEXTu.
PS: Spomínaný zoznam slovenských nahrávok za rok 2016 nájdete na stránke kraa.sk.
Jakub JUHÁS
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Za majstrom ľahkonohej múzy
Zdeněk Macháček
(15. 8. 1928, Brno - 6. 1. 2017, Bratislava)
Keď v októbri 2013 udelil predseda Národnej rady SR Cenu za výnimočný prínos
v oblasti hudby Zdeňkovi Macháčkovi, bolo zjavné, že ho ocenenie potešilo. Nedávno
predtým oslávil v plnom zdraví 85. narodeniny a jeho práca sa zďaleka nekončila:
nasledujúce tri roky bol verný dirigentskej paličke, aj pedagogickej katedre. Opustil
nás náhle, krátko po Novom roku 2017.
Zdenk Macháek sa do dejín slovenskej
kultúry zapísal predovšetkým ako dirigent,
viacnásobný umelecký šéf a na krátky as
i riadite Divadla Nová scéna. Pôsobil tu
plné štyri desaroia: od roku 1957 až do
ukonenia innosti bývalej Spevohry NS
v roku 1999. Nebolo u nás väšieho znalca
klasických operiet Straussa, Lehára, Kálmána i Offenbacha, ani sústredenejšieho
a povolanejšieho odborníka na ahkonohú
múzu!
Na nároné povolanie sa rodák z Brna pripravil štúdiom na tamojšom konzervatóriu
a následne na bratislavskej VŠMU v dirigentskej triede udovíta Rajtera. Jeho umelecká osobnos sa od zaiatkov vyznaovala
muzikantskou iskrou, neobyajnou vnútornou energiou a citom pre hudobný štýl. Je
o om známe, že všetky predstavenia dirigoval spamäti. Dokázal pohotovo opravova
chyby jednotlivých hráov, ba transponoval
party, ak sólistom nevyhovovali pôvodné
tóniny. Na skúškach bol prísny, dbal na
každý detail. Mal precízne, jasne itatené
gesto a v tvári rados z prekrásnych melódií
i rytmov klasických operiet, ktorých nuansy dokonale ovládal.
Výpoet ním naštudovaných operiet, muzikálov a hudobných komédií by zabral rozsah tohto nekrológu. Spomeme teda aspo
niektoré. Zdenk Macháek bol pri premiére
textovo upravenej, divácky najúspešnejšej
operety Gejzu Dusíka Hrniarsky bál (1968)
i jeho alšej hudobnej komédie, To by bola
láska (1971). A ke sa najprv v pädesiatych
rokoch, a potom zásluhou dramaturga
Kamila Peteraja aj zaiatkom rokov sedemdesiatych oživila v Spevohre NS pôvodná
slovenská tvorba, Zdenk Macháek dirigentsky stál nielen pri nových operetných
a muzikálových tituloch Milana Nováka,
Teodora Šeba-Martinského a Tibora Andrašovana, ale aj pri úspešných hudobných
komédiách Husári (poda Bréala), Plné vrecká peazí (poda Solovia) i Dobrodružstvo
pri obžinkoch (poda Palárika), ku ktorým
skomponoval hudbu Igor Bázlik. Aj zásluhou
Zdeka Macháka zažila Nová scéna zlatú
muzikálovú éru šesdesiatych a sedemdesiatych rokov, prolovanú tiež režisérom
Bedichom Kramosilom, choreografom Borisom Slovákom a dramaturgom Daliborom
Hegerom, ke súbor premiérovo naštudoval

(foto: archív M. Macháčkovej)

veké svetové muzikály My Fair Lady, Hello
Dolly!, Fidlikant na streche, Don Quijote, Zorba,
ervená karavána a iné.
Pod jeho vedením vyrástlo na Novej scéne
niekoko generácií vynikajúcich spevoherných
sólistov: Gizela Veclová, Jaroslav Rozsíval, Karol
Vlach, Elena Kittnarová (neskôr sólistka Opery
SND), Oga Gallová, Mária Schweighoferová,
Gréta Švercelová, Zdenk Sychra, Ivan Krajíek,
Karol álik (dnes umelecký šéf Divadla Nová
scéna), Božena Polónyiová, Dušan Jarjabek,
Jozef Benedik, Mária Andrašovanová a mnohí
alší. Bol vynikajúcim pedagógom nielen na
Novej scéne: založil a istý as viedol oddelenie muzikálovej tvorby na VŠMU a do svojich
posledných dní pracoval s mladými adeptmi
spevu na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyuoval interpretaný seminár.
Zdenk Macháek dlhé roky spolupracoval
aj so Symfonickým orchestrom Slovenského
rozhlasu, hosoval v opere SND, v Štátnom
divadle Košice, Štátnej opere Banská Bystrica,
v spevohre Divadla J. Záborského v Prešove, dirigoval operetné predstavenia mimo
Slovenska (pražské Hudobné divadlo Karlín,
Metropol Theater v Berlíne, operetné divadlá
v Moskve a Kyjeve). Poas rekonštrukcie vlastnej budovy hosoval súbor Novej scény pod
Machákovým vedením s nemeckou verziou
ardášovej princeznej v Nemecku, Dánsku
a Švajiarsku.
V Slovenskom rozhlase zanechal úctyhodný
poet rozhlasových nahrávok. Poda údajov
Hanuša Domanského, bývalého šéfa Redakcie

klasickej hudby, ich je viac než 460, a to tak
Machákovej vlastnej skladateskej tvorby
(spracovanie udových piesní a úpravy pre
orchester), ako aj ním dirigovaných titulov baletného, koncertného, operetného aj
muzikálového repertoáru, vrátane pôvodnej slovenskej tvorby (Dusík, Cón, Elbert,
Andrašovan, Malovec, Šebo-Martinský,
Mikula, Prášil, Dubecký, Kubika, Hammel,
Varga, Bázlik a i.).
Dirigoval aj populárne operetné koncerty
so Slovenskou lharmóniou a známymi
sólistami Opery SND. Ešte astejšie sme ho
pouli s mladými spevákmi na koncertoch
SOSR. Do konca života bol pohotovým klavírnym sprevádzaom a improvizátorom
na komorných koncertoch s bývalými
sólistami Novej scény, ktorí sa po zrušení
Spevohry NS cítili umelecky stratení. V roku
2012 som hodnotila kompaktný disk, ktorý
vyšiel Machákovou zásluhou v Slovak Radio Records pod názvom Slovenský operetný
svet. Je to pocta skladateom slovenskej
operety – s osemnástimi krásnymi melódiami vo valíkovom, tangovom i ardášovom rytme.
Meno Zdeka Macháka je späté aj s festivalom Lehárovo Komárno, na ktorom
od úvodného roníka (1986) úinkoval ako
dirigent (spoiatku dokonca so Slovenskou
lharmóniou, za úasti sólistov budapeštianskej operety a alších domácich i zahraniných sólistov), a tiež so Speváckou
súažou Franza Lehára (1989). Od roku 1998
sa táto súaž, zameraná na operetno-muzikálový repertoár a najmä na Lehárov odkaz
(s podmienkou uvádzania aj diel od slovenských skladateov), stala medzinárodnou,
hoci pre ekonomické problémy sa postupne
realizovala iba s trojronou periodicitou.
Zdenk Macháek bol nielen predsedom
poroty, ale aj autorom štatútu súaže. Víazi
vystupovali na záverených koncertoch
festivalu, o bolo vekým povzbudením pre
ich umelecký rast.
Dirigentova kariéra sa krásne ukonila
pri príležitosti sedemdesiatroného jubilea Divadla Nová scéna (29. a 30. 11. 2016).
Na dvoch galakoncertoch uviedol Zdenk
Macháek staršiu i novú generáciu spevákov. Dirigoval posediaky, ale stále spamäti, priom výkon Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu bol najsilnejším
zážitkom z oboch veerov.
Žia, krátko nato z divadelného pódia i od
nás odišiel. Priatelia a kolegovia sa s ním
12. 1. rozlúili na pietnom akte v Divadle Nová
scéna. Tu zaznela aj dojemná piese Vilja,
o Vilja z Lehárovej Veselej vdovy, ktorú Nová
scéna – po dlhých rokoch od zrušenia spevohry – pripravuje ako najnovšiu premiéru
svojej jubilejnej sezóny. Z návratu ahkonohej
múzy na javisko NS by sa nestor našej operety – rodom z Brna, ale celou tvorbou spätý so
Slovenskom – istotne vemi tešil.
Terézia URSÍNYOVÁ
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ZÁPISNÍK

Rigoletto nebol „povero“
Je rados písa o predstavení, ktoré stálo za
to. Takým bola aj repríza Verdiho Rigoletta
(SND, 20. 1.).
Parížski kritici sa svojho asu sporili
o Hugovej dramatickej predlohe diela, i ide
o tragédiu, tragikomédiu alebo komédiu.
Verdiho libretista Piave príbeh poudštil, nemecký režisér Martin Schüler v bratislavskej
inscenácii (2013) zasa „zaiernil“. Svetlo do nej
môžu vnies iba interpreti.
Divou januárového veera bola Simona
Houda-Šaturová. Priznám sa, že mi v sopránovom parte tejto opery prekážajú koloratúrne soprány s ostrým hlasom, a tiež interpretky spievajúce pre efekt. Slovenská medziná-

rodná hviezda však bola úplne inou
Gildou. Jej v objeme skôr menší hlas
má peknú teplú farbu, tón je guatý,
nasadzovanie mäkké, frázovanie príkladné,
zaujme plné citové stotožnenie sa s postavou.
Hoci dva najvyššie tóny nevyšli celkom poda
jej (a našich) predstáv, celkový dojem z výkonu to neovplyvnilo. S vokálnym prejavom
korešpondovalo aj interpretkino nevtieravé
herectvo.
Mladého ruského speváka Alexandra
Krasnova uvádzajú niektoré materiály ako
basbarytonistu. No pokia ide o hlasový rozsah, jeho h bky neboli dostatone nosné, na
rozdiel od dramaticky uchopenej vysokej polohy partu. Pravda, s výnimkou extrémnych
výšok, ktorým sa v závere opery vyhol. Jeho
Rigoletto – najprv lyrický, potom dramatický

Purcell, Elgar, Delius, Williams, Britten... Hough
Stephen Hough je u nás známy najmä ako
mimoriadne úspešný britský klavirista, ktorý
sa venuje aj interpretácii a nahrávkam diel
bratislavského rodáka Johanna Nepomuka
Hummela. No je tiež básnikom, spisovateom,
lozofom, maliarom, skladateom, zberateom
klobúkov... Jednoducho, jedným z najvýznamnejších britských polyhistorov. 28. 10. som
zažil svetovú premiéru jeho piesového cyklu
Dappled Things, skomponovaného na objednávku londýnskej Wigmore Hall. Zaznel v podaní súboru The Prince Consort, ktorý na klavíri sprevádzali umelecký riadite zoskupenia
Alisdair Hogart a autor osobne.
Dappled Things sú zhudobnením básní Geralda
Manleyho Hopkinsa a Oscara Wilda. Skladate

zdôrazuje, že týchto básnikov spája viac, než
by sme na prvý pohad akali. Obaja tvorili najmä v druhej polovici 19. storoia, obaja zomreli
ako štyridsiatnici, obaja boli takmer urite
homosexuáli, oboch v mladosti oaril katolicizmus. No kým Wilde opustil cirkev, Hopkins
sa stal jezuitom. Na sklonku života však Wilde
vstupuje do katolíckej cirkvi, zatia o Hopkins
sa umára v depresii z upadajúcej viery.
Názov Houghovho diela vychádza z Hopkinsovej básne Glory be to God for Dappled Things
(V aka Bohu za Dappled Things). Toto slovné
spojenie oznauje veci, ktoré sa vymykajú
normám, odmietajú nasledova konvencie
a známe vzory. Ako píše autor, je to „milostivá
amnestia pravidiel a príkazov“. Hough si od

– bol v súlade s dnes prevládajúcim trendom, ke sa väší dôraz kladie na výrazovú
stránku spevu než na plynulú vokálnu líniu.
Krasnov slávil doposia úspechy ako Verdiho
Jago a Pucciniho Scarpia. K ideálnemu
Rigolettovi musí ešte (aj pamäovo) osi prida. Na jeho herectve sa dali rozpozna prvky
Stanislavského systému.
Domáci protagonista Vojvodu Tomáš Juhás
striedal vydarenejšie a menej vydarené miesta, z predstaviteov menších úloh najviac
zaujala Denisa Hamarová ako Maddalena.
Predstavenie na dobrej úrovni dirigoval
Martin Leginus, hoci sa mu obas nepodarilo potlai triviálny zvuk dychových zložiek
orchestra. No priznajme si, že as viny za to
nesie aj sám veký majster z Busseta.
Vladimír BLAHO

oboch vyberá po tri básne. Cyklus sa zaína
slovami „I wake“ (zobúdzam sa) a koní „each
day dies with sleep“ (každý de zomiera so
spánkom). Nakoniec, smr je predsa len prebudením.
V porovnaní so staršími skladateovými dielami (Herbstlieder, 2007; Three Grave Songs,
2008; Other Love Songs, 2010) pôsobí nový cyklus vyzretejšie a kompaktnejšie. Hudobne erpá zo staroanglickej tvorby Henryho Purcella,
neoklasicizmu Igora Stravinského a z brittenovského odkazu. Aj ke je zrejmé, že autor
svoj jazyk ešte stále hadá, jeho najnovší cyklus je vtipný a výrazovo bohatý. Vokálne línie
a poézia sú neoddelitene spojené, spev a klavír vytvárajú kompaktný celok. Britská piesová tradícia má v osobe Stephena Hougha
dôstojného pokraovatea.
Boris AŽALTOVIČ

glosa

Vox populi, vox Dei?
(alebo Ako s operetou na Slovensku?)
Opereta je na Slovensku už dlhší as
Popoluškou. Zrušili sme stálu scénu – ve
opereta je žáner na vymretie (?), netreba ani
promenády a kúpené orchestre – ve ich
nikto nechce (?).
Ke sa obzrieme po Slovensku, operetu
dnes držia nad vodou prakticky len divadlá v Košiciach a v Banskej Bystrici,
kde majú na repertoári a úspešne vypredávajú predstavenia diel Kálmána,
Lehára a Straussa. Divadlo Nová scéna
v ostatných rokoch prispievalo len sporadicky – odrobinkami. es operety
tak v Bratislave háji abonentný cyklus
Metropolitného orchestra Bratislava
(MOB), ktorý už desaroie prináša ahkonohú múzu na pódiá. A práve jeho innos
ma primäla k týmto riadkom.
Vemi dávno sa nestalo, aby opereta vypredala dve predstavenia v jeden de. Takáto
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nezvyajnos sa podarila 22. 1. v Mestskom
divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.
Koncerty boli organizované s pomocou
Budapeštianskeho operetného divadla (BOD),
ktoré vyzvalo MOB k spolupráci (!), Balassiho
inštitútu v Bratislave, koncertnej agentúry
Pentaton a Bratislavského kultúrneho spolku.
Bohatá návštevnos dosvedila, že opereta nepatrí do starého železa, a ak sa robí dobre, tak
je o u naozaj záujem.
MOB v rámci abonentného mesaného cyklu
uviedol Kálmánovu ardášovú princeznú.
Sólistami prierezu nezabudnutenej klasickej operety boli protagonisti BOD Lukács
Anita, Vadász Zsolt, Kardffy Aisha a Laki
Péter, ktorí sa zhostili svojich úloh vskutku excelentne. Hlasové dispozície všetkých
sólistov mali vysokú úrove, ich pohybové
a herecké kreácie boli u nás priam nevídané, hraniiace s akrobaciou. Je vidno, že

v Ma arsku (v Budapešti?) sa pohybovej
príprave špeciálne venujú, takže umelci
popri speve hravo zvládajú aj túto zložku
operetného umenia. Všetci štyria volili trochu rýchlejšie tempá, než sme na
Slovensku zvyknutí a vemi prirodzenú,
uchu lahodiacu agogiku. Skvele im sekundoval dirigent Pavol Tužinský, ktorý
dokázal strhnú MOB k výbornému výkonu. Vzhadom na to, že tento orchester
nemá možnos dlhodobého skúšania, bola
vzájomná súhra obdivuhodná. Neudo, že
obecenstvo odmenilo ich výkon dlhotrvajúcim potleskom! K uvonenej a príjemnej
atmosfére veera prispel Jozef Šimonovi
ítajúci dej operety. Vtipný a výstižný text
pripravila Oga Duhanová.
Možno aj v aka pravidelnému dávkovaniu
operety sa pomaly zobúdzajú alšie kamenné domy (aj Divadlo Nová scéna po dlhom
ase pripravuje operetnú premiéru). Ve
diváci cielene vyhadávajú tento druh divadelného umenia. Najmä, ke vedia, že ich
aká kvalita a dobrá zábava!
Borivoj MEDELSKÝ
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BERLÍN

Láska a viera Bartolomejskej noci
Po vlaňajšom Vasco-fiasku Very Nemirovej, ktorá sa vo svojej inscenácii snažila
štýlotvorné prvky veľkej francúzskej opery skôr vytesniť než priznať (HŽ 11/2015),
pokračovala berlínska Deutsche Oper aj v uplynulom roku v spektakulárnom
meyerbeerovskom cykle. Po Dinorah (2014) a Vascovi da Gama (2015) tak prišiel
v novembri 2016 na rad jeden z najfascinujúcejších a najkrvavejších opusov veľkej
francúzskej opery z pera berlínskeho rodáka: Hugenoti v réžii Davida Aldena
a v hudobnom naštudovaní Micheleho Mariottiho.
Nielen predstavenia hudobných drám Richarda Wagnera vedia by zaažkávacou skúškou
divákovej pozornosti – aj ke si skladatelia
grand opéry nenárokovali na platnos ich
opernej estetiky s takou absolútnosou ako
bayreuthský majster. Ani nemohli. Parížske
buržoázne publikum chodilo totiž na predstavenia ako do holubníka, omu sa musela
podriadi aj dramaturgia veera. Tragédia
príbehu sa pritvrdzovala a ernela až v priebehu predstavenia. Meyerbeerovo majstrovstvo
v kukovaní medzi žánrami bolo možné pozorova aj na berlínskej inscenácii Hugenotov
Davida Aldena, ktorá divákov priklincovala do
sedadiel s dvomi polhodinovými prestávkami
takmer na šes hodín. Komu staila hudobná
dráma o kortešakách okolo politického sobáša Henricha Navarského s Margarétou z Valois
(tá mala nastoli mier medzi znepriatelenými protestantmi a katolíkmi vo Francúzsku
16. storoia), hudobne i dramaticky lavírujúca
na hranici operety, ten sa mohol po treom
dejstve pobra domov. Kto však bažil po tragickom nále v podobe masakru Bartolomejskej
noci, ale i po spektakulárnom milostnom
duete Raoula a Valentine, ten si musel poka,
alebo prís až hodinu pred polnocou.
David Alden Meyerbeerovu predlohu neaktualizoval. Kostýmy (Constance Hoffman)
s vysokými cylindrami na strane katolíkov
vágne odkazovali na obdobie Belle Époque,
ierne jednoduché obleky protestantov neboli
konkrétne dejinne ukotvené. Gróf Nevers sa
poas prvého dejstva objavil aj v renesannom kostýme, róby kráovnej Margaréty sa
nedali presne vymedzi. Poas všetkých dejstiev jednotná, ošumelými stenami obohnaná
scéna (Giles Cadle) pripomínala halu bližšie
neureného empírového paláca. Dominovali
jej nápis križiackeho bojového pokriku „Dieu
le veut“ (Tak chce Boh!) a drevená konštrukcia
kostolnej strechy s liatinovým zvonom, visiaca z povraziska. Ohranienie deja takýmito
stenami mohlo odkazova na ideovú nadasovos temného príbehu politického boja
znepriatelených strán, odohrávajúceho sa
v akomsi vyhoretom myšlienkovom priestore
s fatalistickým sloganom nere ektovanej
bigotérie.
Historická nejednoznanos kostýmov a scény deštruovala akékovek konkrétne milieu.
Príbeh inscenácie by mohol by situovaný
i do postapokalyptickej budúcnosti v prostredí
spustnutého kultúrneho priestoru paláca.
David Alden, ktorý upútal pozornos najmä

pestrými inscenáciami barokových opier,
odvolávajúcimi sa na ich revuálnu estetiku,
i postmodernou inscenáciou Wagnerovho
Prstea v Mníchove, rezonoval v berlínskych
Hugenotoch umiernenejšie. Inscenáciu, ale
i réžiu jednotlivých postáv dobového koniktu jedného z najbrutálnejších štátnych
pogromov v dejinách poal relatívne staticky,
v zmysle akejsi historickej maby. Pravda,
priasté spievanie na rampe išlo i na vrub
nároných speváckych partov. Vývoj Raoula
od naivného milovníka po zanieteného bojovníka za slobodu viery a spravodlivos by sa
dal akiste stvárni plastickejšie. Meyerbeerova
opera z roku 1836 je totiž aj dnes pozoruhodne
aktuálna. Úvodná fraška, v ktorej sa pravda
a lož od seba sotva odlišujú, je vystriedaná
agresívnou vôou po moci, ktorá koní v krvilanom hone na francúzskych protestantov

poas Bartolomejskej noci. Priam operetne
koketná mužská spolonos, na ktorej sa poas prvých troch dejstiev dá ešte s úškrnkom
bavi, sa vo nálnych dvoch dejstvách premení v beštiu vraždiacu svojich blížnych v mene
fundamentálnej ideológie. Vyznamenania
a metále, ktorými sa títo páni hrdia v salóne,
sa po krvavom kúpeli stanú len prázdnymi
visakami na ich parádnych uniformách bez
kúska cti a hrdosti. Už poas spolonej ekumenickej bohoslužby sa z davu veriacich na
oboch stranách vynárajú krvavé päste, ktoré
v záludnom balete medzi kostolnými lavicami hromžia na nepriateskú stranu. Krutý
osud pohltí napokon oba tábory: zanietencov
s luteránskou bibliou i pomstychtivých pápežencov. Mier medzi krajanmi zostane iba
zbožným snom s obubou sa kúpajúcej krá-

ovnej Margaréty (jej monológ v kúpeli patrí
k najväším vokálnym íslam diela). Avšak aj
jej biele šaty sú postriekané krvou Bartolomejskej noci.
Meyerbeer musel ma v Paríži k dispozícii vynikajúcich spevákov. Party Hugenotov sú totiž
krkolomné, nároné nielen technikou, ale
aj výrazom. Bez fantasticky disponovaného
Juana Diega Flóreza by Aldenova inscenácia
stroskotala. Jeho ahko metalicky prebleskujúce vysoké tóny boli bezchybné, plný zvuk sa
nevytratil ani v spodnom registri. Aj ke by
postave Raoula pristal hrdinskejšie sa lesknúci tenor než belcantom pomazaný Flórezov
tenore di grazia, jeho tour de force obnažila
hlbokú tragickos postavy. Hereckú strnulos
dokázal vyváži vzdušnou eleganciou melodickej linky a stupendnou technikou. Patrizia
Cio v postave kráovnej Margaréty zostala
(nielen pre Raoula) koloratúrne trblietavou
bludikou s citenými stratami v strednej
a spodnej polohe. Skutonou hrdinkou veera
sa tak stala Valentine Olesye Golovnevovej,
ktorá s prekvapivým dôrazom vykúzlila jemné odtiene vrúcnej, oddanej, jedinej úprimne
veriacej postavy v diele. Za fascinujúci duet
s Raoulom si aj ona vyslúžila obrovský potlesk publika. Z poetného ansámblu stoja za
zmienku tiež Irene Roberts ako Urbain (pôvodne ho mala spieva Jana Kurucová) a Ante
Jekunica ako sluha Marcel.
Predchádzajúce naštudovanie Hugenotov
v Berlíne (1997) trvalo
len okolo dvoch hodín.
Teraz dirigent Michele Mariotti siahol po
dlhšej verzii, v ktorej
vynikla vyššie spomenutá Meyerbeerova
hudobná dramaturgia.
Dramatické oblúky tak
mali viac asu na rozvinutie pôvabu, ktorý si
nezakladá len na podmanivých melódiách,
ale aj na tempe, farbe
Hugenoti (foto: B. Stöss)
i rytme. Beh na dlhé
trate však vyžaduje
dobrú kondíciu. Pozornému poslucháovi
neuniklo, že kolísavá koncentrácia orchestra
sa podpísala na zvuku, ktorému miestami
chýbal meyerbeerovský esprit. Sú to však len
drobnosti, ktorých sa poas takého dlhého
veera v opere nazbiera viac. V nasledujúcej
sezóne pribudne do meyerbeerovského cyklu
Deutsche Oper Prorok.
Robert BAYER

Giacomo Meyerbeer: Hugenoti
Dirigent: Michele Mariotti
Scéna: Giles Cadle
Kostýmy: Constance Hoffman
Réžia: David Alden
Premiéra v Deutsche Oper Berlin 13. 11.,
navštívené predstavenie 26. 11.
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Šostakovičova Katarína musí bolieť
Pred sedemnástimi rokmi debutoval Kirill Petrenko Šostakovičovou Lady Macbeth
ako šéfdirigent opery v Meiningene. Po zrušenom naštudovaní vo Viedenskej štátnej
opere sa s ňou opäť zišiel na sklonku minulého roku v Bavorskej štátnej opere. Spolu
s nestorom opernej réžie Harrym Kupferom ju predstavili remeselne zručne a bez
šokujúcich momentov, o ktorých Šostakovičova hudba rozpráva drastickou rečou,
prešpikovanou početnými satirickými vrcholmi.
Hrubos, vulgárnos a oplzlos vyítal
Šostakoviovej Lady Macbeth po moskovskej
premiére (1936) aj lánok v komunistickej
Pravde. V stranou odobrenom st peku kultúrnej prílohy nazval recenzent Šostakoviovu
hudbu chaosom. Následne sa kritici, jeden po
druhom, vyjadrovali k svojim pochybeniam
a preceneniu opery v kladne hodnotiacich
lánkoch po skoršej premiére v Leningrade.
Štvornásobná vrahya sa predsa nemôže sta

Schavernochovi. Javisku dominuje akási
oceliarska hala z obdobia pred boševickou
revolúciou. Ako symbol Kataríninej klietky je
otvorená smerom dozadu. Na jej horizonte
visia ažké šedivé mraná, cez ktoré preniknú
lúe slnka až poas svadby Kataríny a Sergeja.
Scéna sa celkom otvorí v poslednom dejstve,
ktoré sa odohráva na nákladnej lodi vezúcej
odsúdených do trestaneckého tábora. Kritika
systému spolonosti vrie v Kupferovej réžii

Lady Macbeth mcenského okresu (foto: W. Hösl)

pozitívnou hrdinkou! Aj legendárny Harry
Kupfer inscenuje Šostakoviovu Katarínu ako
obe, priom vraždy sú jediným aktom slobody v jej živote, ktorý ohrozuje testosterónom
ovládaná mužská spolonos.
Kupfer nikdy nepatril k režisérom-obrazoborcom.
Na rozdiel napríklad od Petra Konwitschného,
nepodniká intertextuálne i intermediálne
výlety. Psychológiu postáv vedie prísne po línii
predlohy. Nezrádza ich, ani neobviuje. Jeho
interpretácia nie je psychologicky exaltovaná,
ani nijako zvláš avansovaná. Odhliadnuc od
humoristického výjavu z policajnej stanice,
v ktorom sa policajti preháajú po javisku na
stolikách s kolieskami, inscenuje Kataríninu
tryznu celkom poda predlohy, s hlbokým
zmyslom pre kumšt remesla. Niekedy sa však
utne aj majster tesár (psychologickej reality): na
hudbe „vädnúcej“ pozauny po sexuálnom akte
sa dá schuti zasmia, realita brutálnej sexuálnej
gymnastiky Kataríny a Sergeja však zaváa
nechcenou úsmevnosou.
Aj v Mníchove zveril Kupfer stavbu scény svojmu dlhoronému spolupracovníkovi Hansovi
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len subverzívne, napríklad v spomenutom
výjave z policajnej stanice i v znehybnenom
obraze svadby.
Otázku Kataríninej viny a odsúdenia zodpovedá réžia jednoznane – súcitom s hlavnou
hrdinkou. Sokyu Sonetku strhne Katarína so
sebou cez palubu akoby náhodou. Jej samovražda sa udeje skryto, divák vlastne nevie,
i sa skutone utopila. Zo zákulisia pou iba
Sonetkin hrozivý vresk. Napriek psychologickému realizmu vo vedení postáv, Kupfer
akoby sa zdráhal scénicky prizna brutálnos
Kataríninej samovraždy. Akoby jej posledná
obe, ktorou je ona sama, bola skrytou samovraždou „prikrášlená“, a jej únik zo života bol
len únikom zo scény.
Katarínino zúfalstvo v podaní Anje
Kampeovej fascinuje. Viac však zásluhou
inohernej a speváckej kreácie talentovanej
speváky než samotnou réžiou. Je až zarážajúce, s akou akríbiou naštudovala Kampe
postavu Kataríny Izmajlovovej. Ani na okamih neupadla do prázdneho deklamovania,
jej dramatický soprán s lyrickými odtiemi,

ktorým slávi úspechy aj ako Sieglinde, je bliacim epicentrom, okolo ktorého sa toí celá
inscenácia. Prácu s jazykovou trénerkou zobrala poutene vážne, jej ruština znie autenticky, bez jediného náznaku akcentu. (Škoda,
že s rovnakou mravou prácou s jazykom nepristupujú aj ruské sopranistky k nemeckým
dielam.)
Obsadenie zvyšného ansámblu bolo aj tentoraz skvostné. Napriek tomu sa však natískala otázka jeho korektnosti. Alexander
Tsymbalyuk, ktorý sa v Mníchove predstavil
už aj ako Boris Godunov, bol v postave policajného riaditea jednoznane podobsadený.
Postava Kataríninho svokra by mu pristala
rozhodne viac než Anatolijovi Koergovi,
ktorého kreácia už len miestami pripomínala
lesk kedysi legendárneho basu. Vynikajúcou
hudobnodramatickou štúdiou zaujala v postave Sonetky altistka Anna Lapkovskaja.
Misha Didyk si ako Sergej dôrazne razil cestu
cez orchester objemným a žiarivým
tenorom, podobne ako Goran Juri
v postave zvuného popa.
Šéfdirigent Kirill Petrenko, stojaci
na ele vynikajúco disponovaného
Bavorského štátneho orchestra,
analyzuje Šostakoviovu partitúru
do posledného taktu. Diváka dokáže
prekvapi náhlymi výbuchmi dynamiky i tempovými kontrastmi.
Na mnohých miestach pôsobí tempo
absurdne prehnane, o zdôrazuje
satirický podtón Šostakoviovej tragédie. Petrenkova interpretácia vyahuje spomedzi jednotlivých vrstiev
partitúry jemne cynický a lakonický
podtón. Chýba jej však typický oplzlý
rehot vulgárnej satiry. Perfektne
pripravený orchester znie pod
Petrenkom obas až príliš uhladene
a disciplinovane.
Lady Macbeth mcenského okresu
absentovala v Mníchove dlhé desaroia.
Opatrná dramaturgia Bavorskej štátnej opery
ju zaradila do repertoáru až po úspešnej renesancii tohto titulu na iných európskych javiskách. Publiku ponúkla vysoko profesionálne
naštudovanú inscenáciu v hviezdnom obsadení na ele s miláikom publika Kirillom
Petrenkom, ktoré bolo obecenstvom opä
búrlivo oslavované. Geniálna kreácia hlavnej
postavy Anjou Kampeovou by mohla povýši
Kupferovu inscenáciu v Petrenkovom hudobnom naštudovaní na referennú. A predsa:
za srdce zvykne loveka popri disciplinovanej
profesionalite chyti hlavne živelná odvaha.
Robert BAYER

Dmitrij Šostakovi: Lady Macbeth mcenského
okresu
Dirigent: Kirill Petrenko
Scéna: Hans Schavernoch
Kostýmy: Yan Tax
Réžia: Harry Kupfer
Premiéra v Bavorskej štátnej opere 28. 11.,
navštívené predstavenie 8. 12.
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Falstaffovy nuance
Dramaturgické koncepce operních divadel v centru rakouské metropole jsou sice
různorodé, ale v jejich pozadí probíhají pravidelné schůzky vedení scén. Osobnosti řídící
Divadlo na Vídeňce, Vídeňskou lidovou operu a Vídeňskou státní operu v letošní sezoně
předkládají návštěvníkům výbornou konfrontaci operních děl na stejný námět. Divadlo
na Vídeňce zařadilo na repertoár Falstaffa z roku 1799, klasicistní komickou operu ve
dvou aktech od Antonia Salieriho (písali sme o nej v HŽ 12/2016 – pozn. red.). Vídeňská
státní opera v adventní době a v den rakouských prezidentských voleb 4. 12. uvedla
mediálně ostře sledovanou premiéru romantické opery Falstaff, kterou na sklonku svého
života složil Giuseppe Verdi.
K hudebnímu nastudování Verdiho Falstaffa
byl pizván slavný indický dirigent Zubin
Mehta, který mnohokrát stanul na nejprestižnjších scénách svta a ve své kariée
šéfoval tlesm v Montreálu, New Yorku, Los
Angeles, Mnichov a ve Florencii. V rakouské
metropoli, kde studoval na Hudební akademii u Hanse Swarowského a ve svých ptadvaceti letech se stal nejmladším dirigentem
Vídeské lharmonie, oslavil 29. 4. 2016 ve
Zlatém sále Musikvereinu své osmdesáté
narozeniny, spolen se svtoznámým tlesem a klavíristou Danielem Barenboimem.
Mimochodem, oba patí k respektovaným
osobnostem i za své odvážné koncerty, nesené v duchu idejí spojovat hudbou rzné,
mnohdy i znesváené kultury. Zubin Mehta
je od roku 1981 hudebním editelem Izraelské
lharmonie na doživotí, získal Cenu za mír
a toleranci OSN a v Izraeli mu v roce 2012 bývalý prezident Šimon Peres udlil Prezidentskou medaili za zásluhy.
Opera Falstaff se stala pro Maestra Mehtu
devátým dílem, které ve Vídeské státní
opee uvedl. K jeho dívjším hudebním nastudováním patily Verdiho opery Jérusalem,
Trubadúr, Síla osudu, Aida a Otello. Z hudebn
dramatické tvorby Richarda Wagnera dirigoval díla Rienzi, Lohengrin, Tristan a Isolda,
Zlato Rýna a Valkýra, Pucciniho Toscu a Salome Richarda Strausse.
Na pání dirigenta zvolil proslulý skotský režisér David McVicar dobovou koncepci. Lyrickou operu ve tech aktech, komponovanou na
italský text libretisty Arriga Boita, jenž námt
pevzal z komedie Williama Shakespeara Veselé paniky windsorské a z ásti vyšel i z historického dramatu Jindich IV., nechal režisér
odehrávat v prostedí alžbtinské doby. Více-

úrovová promnlivá scéna, stídající úeln
zpustlý interiér hostince zhýralého tlustého
rytíe Falstaffa s pestejším prostedím mšanek a exteriérem lokality Windsoru, ožívá
ve skvlé scénograi Charlese Edwardse na
podklad detailn propracovaných obraz.

Falstaff (foto: M. Pöhn)

Režijní istota stylu je vynikající. Nesmírn
precizní až geometricky jasné aranžmá podporuje dramatinost a dynamiku jednání.
Skvostné, elegantní dobové kostýmy Gabrielle
Daltonové iní v souladu s krásným a hlubokým osvtlením Paula Keogana z nové produkce inscenaní zážitek.
Režisér vybral pvce po dohod s vedením divadla s nesmírnou pelivostí. Nastudování titulní postavy svil umlci, který vstupoval do
série pedstavení z rzných scén již po dv st
padesáté. Italský barytonista Ambrogio Maestri se role zhostil s mistrovským nadhledem.
Soulad jeho úžasné vokální techniky s hereckým projevem byl obdaený mnoha nuancemi
ve frázování a v pirozeném projevu. Lyrickým

VIEDEŇ

Poslední otázky na Wien Modern
Devětadvacátý ročník festivalu Wien Modern (30. 10. – 30. 11.), patrně největší přehlídky
soudobé hudby vůbec, byl dramaturgicky kompletně dílem nového uměleckého šéfa
Bernharda Günthera.
Pod mottem Poslední otázky: Odkud pocházíme? Kam jdeme? A k emu tu vlastn jsme? se
skrývalo nkolik dramaturgických ad a linií.
Z celkem 88 koncert bylo 55 z nich premié-

rami a ada dalších zcela ojedinlými a originálními projekty. I pes podstatn snížený
rozpoet festivalu (letos 1.000.000,- EUR) dokázal festivalový tým díky vzájemné a vstícné

scénám vévodil zamilovaný temperamentní
pár Nannetty a Fentona: izraelská sopranistka
Hila Fahima disponovala svítivým vokálem
a italský tenorista Paolo Fanale hejivým
témbrem, sytým ve všech polohách. Italská
sopranistka Carmen Giannattasio a norská
mezzosopranistka Lilly Jørstad zpívaly s grácií, postavám windsorských mšanek Alice
Ford a Meg Page propjily šarm a vtip. Elegantní a city zmítaný Ford v podání francouzského barytonisty Ludovia Téziera vnesl na
scénu jistou nestabilitu.
Orchestr Vídeské státní opery interpretuje
poslední Verdiho operu impozantn. Vrcholné kompoziní dílo skladatele pod taktovkou
Zubina Mehty graduje nejen v celku, ale
i v jednotlivých obrazech, ve kterých dirigent
pesn akcentuje dramatické a lyrické pasáže. Hudební charakteristiky jsou plné výrazu
a nebývalé exibilní fráze v przraném
souladu s vokálními výkony.
Sbor Vídeské
státní opery pod
vedením sbormistra Martina Schebesty
zpíval výborn,
režisér v gestech a pohybech
sympaticky
individualizoval
výstupy každého ze sborist.
Ansámblové
scény a komorní
sestavy sólist
i v závrené fuze oslnily radostnou pesností souhry. Mnohanásobné zvolání „Bravo“
po premiée patilo pedevším Maestrimu,
Mehtovi a McVicarovi.
Ve Slovenském národním divadle v Bratislav
ani v Národním divadle v Praze není v souasnosti Verdiho opera Falstaff na programu
aktuálního repertoáru. Když se ale konalo její
historicky páté nastudování v pražském Národním divadle v režii Martina Huby (2008), zasáhla jeho poetická a živeln rozehraná inscenace
srdce mnoha divák jemným vtipem a gejzírem
nápad. S Orchestrem ND ji hudebn nastudoval dirigent Peter Feranec, titulní roli zpívali
barytonisté Ivan Kusnjer a Andrew Greenan.
Markéta JŮZOVÁ

spolupráci s vídeskými koncertními domy
(nap. Konzerthaus má nkteré z koncert
Wien Modern zaazeny v sedmi cyklech své
abonentní ady), divadly i dalšími scénami a partnery (letos vetn Stephansdomu
a Centrálního hbitova), uspoádat pestrou
pehlídku soudobé tvorby v jejím nejširším
zábru „dozadu i vped“. Odehrála se za úasti
Vídeských lharmonik, symfonik, ORF
rozhlasového orchestru, soubor Klangforum
a PHACE, stejn jako ady zahraniních umlc. Razantní zmna se projevila i v grace
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a programové brožue. Ta byla letos rozdlena
do tí sešit: první z nich byl ist programový s krátkým prvodním slovem ke každému
koncertu, druhý obsahoval stránky a studie
jednotlivých skladatel a tetí byl abecedn
seazenou pehlídkou úinkujících, vetn
skladatel.
Na festivalu zaznla díla ady jubilant roku
2016, nap. Friedricha Cerhy, Soe Gubajduliny,
Györgye Kurtága nebo Steva Reicha. Dramaturgii doplnili i klasikové Gustav Mahler, Erik
Satie i Arnold Schönberg. Návštvníkm
festivalu se na nkolik dní otevely prostory
Arnold Schönberg centra a nabídly fundované
prohlídky, vetn možnosti nahlédnutí do
Schönbergových rukopis. Zvláštní pozornost
byla vnována kvartetní tvorb: všech devatenáct na festivalu prbžn úinkujících
smycových kvartet se v prbhu jednoho
veera sešlo ve velkém sále Konzerthausu, aby
simultánn na rzných místech sálu provedla
kompletní dílo Dmitrije Šostakovie pro toto
obsazení. Krom nj zaznla i kompletní kvartetní tvorba Arnolda Schönberga a Harrisona
Birtwistla (ta za skladatelovy osobní úasti).
Jeden z koncert byl vnován zakladateli festivalu, Maestro Claudiu Abbadovi. Nkolika
skladbami se pedstavila i vítzka loské ceny
Erste Bank Eva Reiter. (Erste Bank podporuje
festival už od jeho zaátk).
Stejn jako v pedešlých ronících zstal
festival otevený širokému spektru jiných,
s hudbou souvisejících žánr, jako jsou tanec,
výtvarné umní, multimediální projekty,
elektronika, performance, lm nebo video.
V souasném umní vbec by mlo jít o reexi spolenosti. Jak Bernhard Günther uvedl
i v rozhovoru pro asopis Harmonie 11/2016,
rád by se v dramaturgii držel daného tématu
a hledal jeho estetický smr, barvu a esenci.

Soustedit se zkrátka na uritý aspekt a ten
nahlížet z rzných stran.
A jak to vypadalo konkrétn? Festival zahájila
zvuková instalace – ledem zavalené klavírní
kídlo ped Beethovenovou sochou ve foyeru
Konzerthausu, na které rzní interpreti vždy
ped koncertem hráli ukázky ze Schubertovy
Zimní cesty. Bylo zajímavé sledovat, jak se
masa ledu bhem asu mní a jak mní zvuk
klavíru, „plaícího“ pod kapkami ledu. Tento
happening upomínal na vulkanickou erupci
v roce 1816, která zpsobila pírodní katastrofu – zmnu klimatu. Téma katastrof, spoleenských zmn i apokalypsy bylo jednou
z ervených linií festivalu, který mj. zahájila
skladba Threnos. Ob tem Hiroshimy Krzysztofa Pendereckého. Elektronikou k nepoznání
modikovaný zvuk sólo violy ve skladb
Giorgie Nettiho rozeznl pirozenou akustiku
Stephansdomu skrze do prostoru umístné reproduktory. K mimoádné atmosfée
pozdních hodin pisplo i jemné nasvícení
re ektor a svíek.
K jednomu z vrchol festivalu patilo provedení Halleluja. Oratorium Balbulum Pétera
Eötvöse pod jeho taktovkou. Skladba vycházející z textu Pétera Esterházyho se zabývá
souasnými tématy, mj. atentátem na WTC
v New Yorku jako jedním z impuls spoleenských zmn. Re exe naší doby byla s nadhledem a moudrým humorem provázaná mottem „vše souvisí se vším, malé vci ovlivují
velké a naopak“. Ukázkou ryzího interpretaního i kompoziního mistrovství byly dva
komorní koncerty – vystoupení houslistky
Patricie Kopatchinské, spolen s The Saint
Paul Chamber Orchestra, a klavírní recitál
Nicolase Hodgese, který s hlubokým vnitním ponoením se do mimoádn nároného
díla pedstavil kompletní Messiaenove Vingt

DRÁŽĎANY

Mahlerova 9. symfónia na pokľaknutie
V decembrovom predvianonom ase sa
v „hudobnej izbe” Sächsische Staatskapelle Dresden – exkluzívnej koncertnej sieni
vytvorenej na javisku Semperovej opery
– uskutonili tri vypredané koncerty Mahlerovej 9. symfónie: vypoulo si ju viac než
4000 poslucháov. Hosujúci dirigent Franz
Welser-Möst, od roku 2002 stojaci na ele
Cleveland Orchestra a v rokoch 2010–2014
pôsobiaci ako hudobný riadite Viedenskej
štátnej opery, sa podujal v predvianonom
ase stvárni vedielo zo zaiatku 20. storoia, ktoré svojím obsahom patrí skôr do
vekononého obdobia.
Minulé koncertné sezóny Staatskapelle
Dresden priniesli kompletné uvedenia všetkých Mahlerových symfónií pod taktovkou
juhokórejského dirigenta Myunga-Whuna
Chunga. Vtedy som zaznamenala, že Chung
siahol v interpretácii jedinenej Deviatej do
nebývalej h bky a že azda zapoal éru jej
novej interpretácie. Nenárokujem si mimo-
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riadnu hudobnú pamä, výklad takmer 80
minútového kolosu si pamätám skutone iba
v obrysoch, ale zdá sa mi, že koncepcia Welsera-Mösta šla ešte alej – najmä v jemnocitných detailoch. Symfonického obra, ktorého Gustav Mahler vytvoril jedným dychom
poas letných prázdnin 1909 v jeho domicile
v Toblachu, som tentoraz vnímala nielen ako
zretenú hranicu medzi neskorým romantizmom a novou hudbou, ale aj ako hranicu
medzi životom a smrou. Deviata symfónia
bola prvou, ktorú premiérovo nedirigoval jej
tvorca (zaznela po Mahlerovej smrti v interpretácii Bruna Waltera), publikum ju neprijalo a väšina hudobných kritikov ju pri prvom
uvedení nepochopila. Dodnes sa nestala
repertoárovým íslom vekých dirigentov
a orchestrov, poprední umelci ju vysvetujú
a interpretujú kontroverzne, priblíži sa k nej
znamená už vyše sto rokov prejavi odvahu.
Ak sa prikloníme k verzii, že do partitúry
je zasadený Mahlerov osudový rok 1907, asi

regards sur lEnfant-Jésus. Na posledním
koncert zaznla jedna z objednávek festivalu,
Untitled No. 8 pro klavír a orchestr Jamese
Clarka s o tvrttón rozladným klavírem.
Trurliade – Zone Zero Olgy Neuwirthové, dnes
již stálice festivalu, pro bicí a orchestr byla
svží smsicí žánr a elektroniky – inteligentn a dobe napsaná hudba. Uvést šarmantní,
v barvách vzletný a francouzsky dekadentní
Ravelv La Valse ve mst Straussových valík jako poslední skladbu byl pro mnohé
pekvapivým, pro jiné geniálním závrem
pehlídky souasného umní.
Nový umlecký šéf Bernhard Günther zná
festival od jeho poátk. Jeho láska k nmu se
projevila ve vrcholn profesionální píprav,
široké nabídce od klasických koncert nové
hudby po nejnovjší experiment a v jeho celkovém prbhu, nejen co se týe koncert, ale
i tiskových konferencí, propagace a fundovaných brožur. Peliv pipravená dramaturgie
se nebála zaadit na festival soudobé hudby
skladby Schubertovy, Beethovenovy, Ravelovy a dalších ve smysluplném kontextu nové
hudby. Prosadit nco podobného na festivalu,
na kterém znla vždy jen soudobá hudba, jist
nebylo lehké. Nicmén, posluchaská základna opt narostla a ohlas na roník 2016 byl
více než dobrý.
V letošním roce zavede dramaturgie své posluchae do svta kina a muzeí. Držme festivalu psti, aby msto Víde pochopilo, že tu
má mimoádnou akci s dlouholetou tradicí,
která je spoleensky, kulturn i duchovn
pínosná a posluchai o ní stojí, a nadále nezkracovalo její rozpoet. Akce podobného typu
svdí kulturnímu mstu, k jakým se Víde
adí, víc než randál a populistické cirkusy
ped Rathausem.
Lenka NOTA

sa nebudeme pohybova na vedajšej koaji.
Smr skladateovej dcérky, diagnostikovanie
jeho vážnej srdcovej choroby a otvorené antisemitské výpady viedenskej hudobnej kritiky
voi jeho osobe – to všetko sa dá v symfónii
nájs i vytuši. Rozoklaná duša sa odzrkaduje v rozoklanej hudbe.
V interpretácii hosujúceho dirigenta stratil
Mahler v prvej asti diela svoju (hudobnú) re:
slabikoval, zajakával sa, nevedel sa odhodla
vyslovi tú skutonú i pomyselnú boles, ktorú
cítil. Ale potom sa rozhovoril – grimasami
ländlerov aj triviálnym valíkom, nežne
i brutálne, ba až agresívne. Hudobné tornáda
sa preháali ponad publikum, ktoré pravdepodobne od zaiatku pochopilo, že k nemu
prehovára rozorvaný stav Mahlerovej duše
narážajúcej na rôzne štýly, harmonické extrémy, do seba vrážajúce nesúrodé tóniny.
Zo symfónie hýriacej farbami vekého orchestra bolo cíti osamelos, rezignáciu, pianissimové výkriky nemého. Bol to vekolepý veer.
Obdivuhodnú spoluprácu dirigenta a brilantného orchestra by bolo bývalo najlepšie oceni
pokaknutím.
Agata SCHINDLER
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Prostor a Zvuk pro tři orchestry
19. – 20. 11. 2016 se v prostorách Fora Karlín a Divadla Archa uskutečnily dva koncerty
ambiciózního projektu Space & Sound, který Ostravské centrum nové hudby uspořádalo
v Praze.
Veer 19. 11. zahájila skladba Three Petals
Philla Niblocka. Jediný tón hraný pevážn
v téže dynamice, znjící v rozdílných nástrojích, které tam nastupují, tu umlkají, v rozdílných oktávách a témbrech, tu mikrointervalov rozmlžený, ml na ploše 24 minut až
hypnotický efekt. Oproti tomu druhá ze skladeb, beautiful to me. ah Jacka Sotomského
pro sólo akordeon, orchestr a elektroniku,
byla ponkud agresivní, ukiená a obsahov prázdná, pestože se v ní dlo víc než
v Niblockovi. Variace pro ti orchestry Petra
Kotíka naznaily akustické a kompoziní
možnosti využití tí orchestr.
Druhá ást koncertu patila klasikovi nové
hudby Karlheinzovi Stockhausenovi. Gesang
der Jünglinge byl skutenou hudební lahdkou: zvukov barevná elektronika padesátých
let, hledaství, novátorství, radost z tvorby
– škoda, že podobná hravost a lehkost se
v dnešních elektronických kompozicích tak
zídka slyší. Vrcholem bylo bezesporu provedení Gruppen, mistrovského díla pro ti
orchestry. V klasické instrumentaci dokonale
vyškolený Stockhausen petavil své znalosti
do forem a výrazových prostedk nové hudby, naplno využil vzájemných vazeb prostoru
a zvuku, aby prostednictvím relativn ješt
mladé skladby dal za pravdu hudebním djinám, které jej adí k nejoriginálnjším pedstavitelm poválené avantgardy.
Závr patil Johnovi Cageovi. Atlas Ecliptalis
souvisí s jeho návštvou eské republiky, pi
které si odvezl hvzdné mapy eského astronoma Antonína Beváe. Ty se pozdji staly

inspiraním zdrojem této kompozice. Petr
Kotík pojal provedení jako happening a k Atlas
Ecliptalis paraleln na klavír rozeznl Winter
Music. Podvakrát byla Cageova hudba perušena
Hornickou kapelou ze Stonavy pod taktovkou
Jaroslava Šindela, což byl v kontextu moderního sálu, indiferentní a seriální hudby, geniální

Forum Karlín – Space & Sound (foto: archív OCNH)

efekt. Soubor zahrál své kousky s gustem, vervou, nadšením a vší vážností a probudil nkteré
posluchae z letargie. asov i posluchasky nároný koncert vyznl výborn pedevším zásluhou vzájemn sehraných dirigent Petra Kotíka,
Johannesa Kalitzkého a Rolfa Gupty.
Koncert Ostravské bandy v Divadle Archa
o den pozdji otevela skladba Trust Christiana
Wolffa. Titul odkazuje k dve – skladatele
v interprety a opan. Houslistka Hana Kotková
excelovala v Kammerkonzertu Albana Berga.

ELMAU

Prvá Zimná cesta Pavla Bršlíka
pod bavorskými Alpami
Špecialitou hornobavorského hotela Schloss
Elmau, stojaceho na úboí wettersteinského
masívu ne aleko Garmisch-Partenkirchenu,
je už sto rokov spájanie hodnotného umenia
a malebnej prírody. V štýlovom prostredí našli
oddych a inšpiráciu Benjamin Britten, Peter
Pears, Yehudi Menuhin, Thomas Quasthoff,
Alfred Brendel i Friedrich Gulda. V komornom prostredí hotelovej koncertnej sály
s pôsobivou akustikou už vystupovali mladý
klavírny talent Daniil Trifonov i velikán Gidon
Kremer, ktorý bude v Schloss Elmau tento rok
oslavova svoju osemdesiatku.
Intímna atmosféra horského hotela inšpirovala aj Pavla Bršlíka: práve tu po prvý raz
vystúpili s klaviristom Amirom Katzom so

Kompozice je pekrásnou ukázkou Bergovy
hudební invence, výrazové intenzity a hlavn
svobody v atonálním prostoru. Po pestávce
zaznla Nine + 1 Petra Kotíka, další z jeho indiferentních skladeb založená na stídání koordinované a nekoordinované hry. Dvoudenní pehlídku soudobé tvorby uzavela Allegoria della
notte Salvatoreho Sciarrina. Skladatel nezape
svou zkušenost s operou a dramatem. Máme
tu emoce, extrémy, vtip a nadhled, housle hrají
v nejvyšších polohách a ažoletech.
Umlecký editel Ostravského centra Nové
hudby Petr Kotík se nebojí velkých projekt
a piváží do ech vci, které by jinak bylo stží
možné realizovat. Peliv dbá na vysokou in-

Schubertovou Zimnou cestou. Po melancholickej Krásnej mlynárke, s ktorou obaja umelci
vemi úspešne vandrujú po európskych koncertných pódiách, sa v decembrovej alpskej
zime rozhodli vyda novou schubertovskou
cestou. Zatia o Schöne Müllerin je príbehom
sprvu nadšeného, no ku koncu sklamaného
zamilovaného, Winterreise je bezcienym
cyklickým putovaním lyrického „Ja“, vyjadreným v bezútešnom ostináte Verklikára (. 24).
V ísle 13 prichádza pošta, no rozprávaovi
neprinesie žiadny list. V sedemnástke sa spieva o nonej dedine, básnik však žiada, aby ho
psy vybrechali, a známy Lindenbaum sa toí
okolo myšlienok na samovraždu. Inak vždy
dobre naladený Bršlík predniesol túto ponurú

terpretaní úrove i dramaturgickou pínosnost. Škoda jen, že sál v hlavním mst nebyl
zcela zaplnn, pestože se podobných píležitostí v echách moc nenabízí. Napíklad
festival Wien Modern letos zaznamenal zvýšený zájem publika, což se zptn odrazí i ve
nanní podpoe podobných akcí. Chceme-li
tedy být se soudobou hudbou konfrontování,
mli bychom pedevším podobné akce podporovat svou úastí.
Lenka NOTA

náladu v prekvapivo nástojivom dukte, no
v aka majstrovskej technike nikdy neforsíroval. Jeho lyrický tenor s éterickým pianissimom v tessitúre naberal v strednej polohe
tmavší barytonálny nádych. Bezchybná dikcia
a intonácia, široká paleta farieb a subtílne
kontrasty medzi ich odtiemi udržiavali spolu s agogickými nuansami napätie a dramatickos poas celého veera.
Amir Katz bol aj tentokrát oddaným Bršlíkovým spolupútnikom. V klavírnom parte našiel
vždy tú správnu atmosféru, v zriedkavých
inštrumentálnych pasážach (Lindenbaum) decentne kreoval detaily melancholickej zimnej
krajiny, súznejúc s Bršlíkovým prednesom.
Logicky a korektne zvolený prídavok Des Baches Wiegenlied (. 20) z Krásnej mlynárky
s posledným pianisimom vyplavil hotelových
hostí do chodieb starobylého hotela osvetlených mäkkým svetlom a decembrový mráz
zaal kresli na okná prvé zimné kvety.
Robert BAYER
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WORLD MUSIC

Balkansambel:

„S balkánskou metrikou zvádzame krutý boj.“
Koncom minulého roka vyšiel v poradí druhý album žilinskej kapely Balkansambel,
orientovanej na hudbu temperamentného Balkánu. Nahrávka Šlamastika sa hneď
v januári prebojovala na 15. miesto prestížneho rebríčka World Music Charts Europe
(WMCE). Kapela, ktorá vznikla v roku 2010, sa už stihla etablovať nielen doma, ale
aj v Poľsku, v Čechách, v Rumunsku či v Indii. O samotnom zoskupení, jeho hudbe
a zámeroch do budúcna rozpráva jeho líder – multižánrový hudobník Marek Pastírik.

me“, vydáva sa na vlastnú životnú pú a každý si ju v priebehu koncertovania iastone
modikuje. Každý z nás má za sebou iné žánrové zázemie. Spája nás síce klasické hudobné
vzdelanie, ale popri tom sa niektorí z nás zatúlali k jazzu, iní k folklóru, k latinskoamerickej muzike i k rocku. Všetko sa to iastone
podpisuje na výslednom obraze našej hudby.
Napokon, aj o sa týka poiatoných impulzov, nie je výnimkou, že na nejaký zaujímavý
a spracovania hodný motív, melódiu, i rytmus ma upozorní niektorý z kolegov.

Pripravila Ľubica ZAJACOVÁ ZÁBORSKÁ
Umiestnenie Šlamastiky v rebríčku WMCE
je bezpochyby úspechom. Aké ďalšie osudy
predpovedáš vášmu „druhorodenému“?
Chystáte prezentácie albumu na domácich či
zahraničných pódiách?
Neodvažujem sa predpoveda, ke že už samotné umiestnenie v prvej dvadsiatke WMCE
bolo pre nás vekým prekvapením. Plány
samozrejme máme: na jar a v lete nás aká
niekoko festivalov a klubových hraní doma
aj v zahranií. A možno sa podarí aj repríza
indického turné. Zaiatkom apríla vystupujeme na multižánrovom festivale Tallinn Music
Week, kde nás vybrali spomedzi slovenskej
konkurencie ostatných kapiel world music,
elektro a jazzovej hudby. Samotná otázka je
však urená skôr pre manažéra kapely Martina Nogu, ja mám totiž na termíny hlavu
deravú.

Zjednodušene možno konštatovať, že balkánsku hudbu charakterizujú popri špecifickej
orientálnej melodike aj nepravidelné rytmy
v rýchlych tempách a analyzovať metrické
členenie jednotlivých skladieb býva pre bežného poslucháča skutočnou šlamastikou. Ako
dokáže slovenský hudobník, vyrastajúci na
polke či valčíku, interpretovať a precítiť pre
nás netypické metrorytmické „záludnosti“?

Ak sa vrátime k počiatkom Balkansamblu – čo bolo impulzom pre vznik súboru so
silným vzťahom k balkánskej kultúre?
Na poiatku všetkého bol istý festival srbského lmu – už si ani nespomínam, kde to bolo.
S Martinom sme dostali za úlohu zostavi
pri tejto príležitosti kapelu schopnú odohra
repertoár balkánskych dychoviek. Pravdupovediac, v úspech tohto nápadu sme sami
príliš neverili, ale ke prítomní Srbi odmietali
uveri, že nie sme ich rodáci, stúplo nám to
do hlavy a kapela bola na svete. Dnes už samozrejme vieme, že dotyní páni zo Srbska
boli bu hudobne nevzdelaní, alebo len príliš
zdvorilí. (Smiech.)

Vaša tvorba má pozoruhodne dôveryhodný balkánsky sound. Aké odozvy ste mali
napríklad minulý rok počas koncertov v Rumunsku? Predsa len je pre nich táto hudba
„rodným jazykom“...
Pravdou je, že balkánsku štylistiku i tamojší
motivický materiál, využívame iba ako jednu
z ingrediencií, aj to asto v znane „spotvorenej“ podobe. O nejakú dôslednú interpretáciu
autentickej balkánskej hudby sa rozhodne
neusilujeme – ani by to nemalo význam. Z rumunského zájazdu sme preto mali tak trochu
obavy. O to milšie však bolo zistenie, že bukureštské festivalové publikum našu hudbu
analyzova nepotrebovalo, ale v prvom rade
sa chcelo zabáva. A to sa mu darilo výborne.
Bol to vemi príjemný zájazd.
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Vo vašich skladbách dostáva priestor aj
improvizácia. Ako veľmi v nej uplatňujete
jazzové postupy či inšpirácie z iných kultúr?
o sa týka improvizácii, tie sú taktiež podmienené žánrovými skúsenosami každého
jedného z nás. Isté jazzové presahy sú urite
„vystopovatené“ v mnohých sólach. Ak mám
však hovori za seba, mojou vekou vášou je
zbieranie všemožných dychových nástrojov
typických pre rôzne exotické kultúry a pri
každom z týchto nástrojov sa snažím
preniknú do hráskej tradície s ním
spätej. Nuž, vo väšine prípadov sa
mi to darí síce biedne, ale v aka
tomu vznikajú rôzne udesné novotvary, vemi kostrbatá štylistika,
ktorú nemožno vymyslie za písacím
stolom. A niekoho dokonca aj nadchýna. V prípade jedného ínskeho
nástroja kompletne ignorujem jeho
vlastnú tradíciu a improvizujem na
v rýdzo západnom duchu. íania by
sa pravdepodobne zdesili.

Plánujete spoluprácu s inými
renomovanými umelcami?

Tých nepravidelností a rytmických bizarností
je dos aj v našej staršej hudobnej tradícii.
Mnohé z nich však „zapadli prachom“, alebo
sa v novšej dobe akosi „dorovnali“. Samozrejme, balkánska metrika je osobitý fenomén
a hoci obdiv k nej ostáva jedným z hlavných
impulzov našej tvorby, zvádzame s ou krutý
boj. K rytmickej ahkosti a prirodzenosti balkánskych muzikantov máme predsa len aleko a názov nového albumu naozaj nevznikol
náhodne.

Badať rozdiel v cítení tejto hudby u speváčok z bulharského tria Evridika, ktoré na
albume hosťuje?
Myslím, že každý pozornejší posluchá ten
rozdiel pouje...

Balkansambel je originálnou syntézou
viacerých štýlov – jazzu, funku, slovenského
folklóru, klasickej hudby, inoetnických prvkov... Do akej miery sa podieľajú na tvorbe
repertoáru ostatní členovia súboru?
Väšinou statone trpia moje nápady. A znášajú ich naozaj trpezlivo. Ale, pravdaže, ke už
novú skladbu nacviíme a „kolektívne strávi-

Nejaké spolupráce už na konte
máme, napríklad so spomenutým
triom Evridika, s arménskym akordeonistom
Davidom Yengibarianom, s palestínskobulharskou spevákou Mirou Awad ako aj
s alšími skvelými hudobníkmi. O niekoko
mesiacov nás aká neformálny duel s rumunskou dychovkou Zuralia Orchestra. Sme
otvorení pre spoluprácu najrôznejšieho druhu. V najbližšom ase sa však chceme venova
predovšetkým koncertnej prezentácii skladieb
z nového albumu.

Saxofonista (a hrá na kavale, gajdách, tárogate
a duduku) Marek PASTÍRIK študoval na Konzervatóriu v Žiline, na Koninklijk Conservatorium
v Haagu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
kde pôsobí ako pedagóg hry na saxofóne. Vedie
Big Band Konzervatória v Žiline, založil a vedie
Saxofónové kvarteto AU v B. Bystrici, ako hrá na
historických nástrojoch pôsobí v súboroch A Prima Vista a Tabulatura. Ako sólista sa predstavil
s viacerými orchestrami (ŠfK, ŠKO Žilina). Podieal sa na koncertnom projekte udovej hudby
S UK-u a Pacora tria (album Ornamenty, 2014).
Je umeleckým vedúcim súboru Balkansambel.
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Pastorella
Vianočná hudba
18.–19. storočia na
Slovensku
Solamente naturali
Pavian Records 2016
Najnovšie CD z bohatej produkcie
súboru Solamente naturali v ostatných
rokoch prináša hudbu, aká sa hrala na
slovenskom vidieku v období Vianoc
v 18. a 19. storoí. Nie je to u nás prvý
takýto titul, už pred vyše 20 rokmi
nahrala Musica aeterna CD The Old
Christmas Music from Slovakia (Opus
1993). Núka sa teda a priori porovnanie
týchto dvoch nahrávok, najmä o sa
týka dramaturgie, ale samozrejme aj
interpretaného prístupu a kvality. Kým
nové „vianoné“ CD Solamente naturali obsahuje väšinou skladby z konca
18. a z 1. polovice 19. storoia, teda
z obdobia „úpadku“ pastorely ako žánru
(tak na Slovensku, ako aj v echách
a v celej strednej Európe), staršie CD
obsahuje výber z toho najlepšieho, o
vzniklo v období jeho rozkvetu v 18. storoia (františkáni P. G. Dettelbach,
P. P. Roškovský, P. P. Bajan, piarista
P. P. Peko, uršulínka M. S. Seydlová
a i.). Je trochu škoda, že Solamente naturali nevyužili naplno vedomosti našej
najlepšej znalkyne vianonej pastorely
A. Žilkovej, ktorá sa podieala na CD
ako autorka textu v booklete. Výber
skladieb je celkovo vemi jednostranný
a v poslucháovi môže vzbudzova
dojem, že vianoná hudba na Slovensku
mala všeobecne takúto úrove a kvalitu.
Ni proti rôznym anonymným vidieckym
kantorom, uiteom, ale ich tvorba urite
nepodáva verný obraz o tom, aká hudba
sa na Slovensku v minulosti všeobecne
pestovala, je to len jedna z tých nižších
vrstiev. (NB. Toto je ostatne problém
celej produkcie CD Solamente naturali
v posledných rokoch, akoby pre hudbu
na Slovensku v minulosti boli najdôležitejšie rôzne vidiecke zbierky vyslovene
úžitkovej hudby, akoby hudba u nás
mala všeobecne takúto úrove, akoby
mala naozaj ten udový, „sedliacky“ charakter, ako sa nám to snažil vnúti bývalý
režim.) Kantorov zo stredného Považia

J. N. Gabriela a J. Cserneya nemožno pri
najlepšej vôli porovnáva s vyššie uvedenými skladatemi zo staršej nahrávky
Opusu. Osobitne vystupuje tento problém kvality do popredia vo vianonej
hudbe, ktorá – ako to s obubou tvrdím
– väšinou vaka jednoduchosti vo
všetkých parametroch „zostúpi o jedno
až dve poschodia nižšie“ oproti ostatnej
hudbe, a to vrátane tých najväších majstrov, ako Palestrina, Bach a pod. Ale vo
väšine skladieb na tomto CD sa napríklad harmónia skutone nevzauje vemi od vzahu tonika–dominanta... A tak
sa dramaturgicky na recenzovanom CD
„toho neudeje vea“, až na pár výnimiek
sa skladby s textom podobajú „ako vajce
vajcu“, osviežením je však niekoko
inštrumentálnych kusov medzi nimi, napríklad Cserneyovo Pastoricum Finale.
Z vokálnych skladieb k tomu lepšiemu
patrí napr. Cursus pastorum Natalitius
„Menalca surge illico“, jedna z našich
najstarších zachovaných pastorel.
o sa týka interpretácie, resp. interpretaného prístupu, napríklad pastorela Pri Betleme na salaši z Prosae
pastorales (1766) P. Juraja Zruneka
a P. Edmunda Paschu dokazuje, že interpretaný štýl sa môže vyvíja aj smerom
„dozadu“... Staršia realizácia Solamante
naturali (skladbu spievala Dominika
Doniga) bola totiž neporovnatene
lepšia a prirodzenejšia než na CD. Táto
stopercentne udová koleda nemá totiž
vôbec ni spoloné s tzv. novouhorským
štýlom, ako je tomu na nahrávke, je
to typická slovenská modálna udová
melódia, v ktorej Zrunek originálnym
spôsobom zaznamenal dokonca spevácke maniery (cifry) udového speváka.
Ni z toho na novej nahrávke nemožno
pou, na rozdiel od originálu je to akási
univerzálna „world music“, ktorej chýba
najmä to, o o sa súbor Solamente
naturali donedávna poctivo snažil – prirodzenos. A najmä harmonický „výklad“
posúva túto rozkošnú starodávnu koledu
na úrove moderných rómskych muzík.
Staršia realizácia bola urite podstatne
jednoduchšia a – prirodzenejšia. Modalita je nesprávne pochopená aj v árii Pospíchajte pastuškové k Betlému z Larmy
pastorum in Nocte Natali, ktorú možno
iba pripísa P. Paulínovi Bajanovi OFM
( jeho autorstvo nie je isté!), v jednej
z mála skladieb, ktorá prináša akýsi
„nový odtie“ do inak dos jednotvárneho repertoáru tohto CD. Absentuje tu
totiž akákovek kritika pôvodného notového textu (zápis v dobovom prameni
vôbec nie je jednoznaný).
Kvalita interpretácie jednotlivých skladieb je vemi rôznorodá. Zo spevákov
znesú najprísnejšie kritériá iba Eva
Šušková (Pastores huc venite D. Gabriela) a Matúš Šimko (napr. anonymná
pastorela Já sem prišel sem, škoda,

že nedostal viac priestoru...). Basista
Matúš Trávniek (väšinou s neúnosne
vekým vibratom) nespieva vianoné
pastorely vôbec ako cirkevnú hudbu,
naopak, miestami je jeho prejav vemi
hrubý až vulgárny. Výkon Miroslavy
Trávnikovej má obas až amatérsky
charakter (anonymná pastorela Pastíri
stojím tu a najmä Dormi dormi Jesule),
bola to v podstate veká odvaha postavi
ju veda E. Šuškovej.
Adjustácia CD tiež nie je na najvyššej
úrovni: dokumentácia je vemi povrchná, chýbajú tu základné údaje (napr.
o proveniencii skladieb, aspo približné
asové údaje), vyskytujú sa tu elementárne chyby (skladate „M. Kraliks“ má
by správne poda prvej strany bookletu
Michal Kralits, resp. Kralic, resp. Krali)
a pod. Celkove možno zhrnú, že s touto
nahrávkou sa súbor Solamente asi nebude môc vemi v zahranií hrdi, ale na
Slovensku ktovie...
Ladislav KAIC

A Tribute to Ján Levoslav Bella (1843–1936)
E. Šušková, L. Hilscherová, J. Hollý, T. Šelc
Český filharmonický
sbor Brno,
P. Fiala
Janáčkova filharmonie
Ostrava,
D. Porcelijn
Phaedra Classics 2016
CD nahrávka, realizovaná v mezinárodní spolupráci a podpoená nann
Ministerstvem kultury Slovenské
republiky, pináší podle mého soudu
výrazný písp vek k poznání osobnosti
a tvorby tohoto slovenského skladatele.
S výjimkou posledního ísla obsahuje
totiž vesm s díla duchovní, komponovaná na latinské a/nebo n mecké
texty. V minulosti býval J. L. Bella azen
k zakladatelským osobnostem slovenské
národní hudby, ale nikdy se pitom píliš
nemluvilo o tom, že nejv tší ást jeho
skladatelského odkazu spadá práv do
sféry duchovní hudby. Nyn jší nahrávka
tudíž obohacuje naše poznání a dotváí
náš obraz skladatelovy osobnosti práv
v tomto mimoádn d ležitém aspektu.
Všechny duchovní kompozice, jež jsou
na nahrávce zaazeny, spojuje obsazení

pro sólové hlasy resp. sólové hlasy
a sbor s doprovodem orchestru. Jedná se
tedy o „ gurální hudbu“, která v daném
pípad evokuje zdá se spíše koncertní
než chrámové prostedí.
Z d l na latinské texty je to pedevším
Festmesse/Slavnostní mše in Es pro sóla,
smíšený sbor a orchestr z roku 1880,
pedstavující poslední Bellovu kompozici
na katolický liturgický text. Mše, jež se
ve svém vn jším formálním rozvržení
a zp sobu zhudebn ní jednotlivých
oddíl textu zeteln opírá o tradiní postupy, je na nahrávce dopln na o krátké,
zejm ran jší o ertorium Deus meus,
ad te luce vigilo na žalmový text (Ž 63,
2,5) pro sólový soprán a orchestr.
Skladby na n mecké texty vznikly
vesm s po roce 1881, kdy Ján Levoslav
Bella, p vodn katolický kn z, konvertoval k protestantismu, pesídlil do
transylvánského m sta Hermannstadt
(nyní Sibiu v Rumunsku) a p sobil pak
adu let mezi jeho pevážn n mecky
hovoícími obyvateli luterského vyznání.
Díla prezentovaná na nahrávce lze sice
dle mého soudu eventuáln provést
v rámci luterské bohoslužby, nejde
však o texty liturgické. Jedná se nejprve
o dv vánoní árie i malé kantáty pro
sólový hlas a orchestr, Heil’ge Nacht pro
bas a orchestr na text Roberta Prutze
(1816–1872) a Bergglocke. Weihnacht
auf dem Friedhof pro soprán a orchestr
na text Michaela Alberta (1836–1892).
Následuje p tidílná kantáta pro soprán,
bas, sbor a orchestr Lobet den Herrn,
alle Heiden z roku 1884 – název byl zvolen podle úvodního verše prvního dílu –,
kombinující úryvky z žalmových text
a z textu Izaiášova proroctví.
Všechny zmín né skladby podle mého
soudu dokládají, že jejich autor dokázal
na konci 19. století s jistotou a zárove
s vnitní vroucností pesv div vyjádit
vokálními prostedky smysl a obsah
zpívaného textu. Orchestrální doprovod
toto vyzn ní úinn podporuje, piemž
t ží mimo jiné z píležitostného sólového uplatn ní dev ných dechových
nástroj .
Jako dodatek ke kompozicím na duchovní texty byla na záv r zaazena
asi desetiminutová Koncertná skladba
v uhorskom štýle/Konzertstück im ungarischen Stile pro symfonický orchestr
z roku 1893, jež se vyznauje v tšinou
atribut , které si obvykle – povrchn
– spojujeme s pojmem „uherský styl“
nebo „uherský tón“ a známe napíklad
z tvorby Johannese Brahmse, Franze
Liszta a dalších skladatel 19. století.
Zárove se v ní, zdá se mi, pece jenom
projevily urité meze Bellova kompoziního talentu i jeho profesionálního
školení, pedevším pokud jde o celkové
rozvržení a ešení formy velké symfonické v ty.
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Z hlediska interpretaní kvality této
nahrávky nemám naprosto žádné
námitky nebo výhrady. Všichni interpreti pistoupili ke svému úkolu pln
kvali kovan a profesionáln , a zdá
se, že i se zaujetím. Celkov tedy mohu
s radostí a s pot šením konstatovat, že
tato nahrávka pedstavuje nejenom co
do názvu, ale i co do výb ru d l a jejich
realizace skutenou poctu Jánu Levoslavu Bellovi a d stojnou pipomínku
jeho n kdejšího významu pro hudební
a duchovní kulturu Slovenska.
Jarmila GABRIELOVÁ

Ladislav Kupkovič
Chamber Music for
Violin and Piano
Czechoslovak Chamber
Duo
Diskant 2016
S menom Ladislav Kupkovi som sa
prvýkrát stretol zaiatkom 80. rokov, ke
som si ako vášnivý obdivovate Stockhausena všimol na platniach s tvorbou tohto
nemeckého skladatea mená interpretov
– Ensemble Hudba dneška a Ladislav Kupkovi. Prístup k dielam skladatea, ktorý
opustil eskoslovensko, nebol vtedy jednoduchý. Len z asu na as niektorí z priateov vytiahli zo zásuvky nejakú raritu.
Nedávno prišlo na trh CD Ladislav Kupkovi: Chamber Music for Violin and Piano. Interpretmi nahrávky sú huslista Pavel
Burdych a klaviristka Zuzana Berešová.
Sonatína . 3 D dur (1979) je štvorasové dielo. Prvá as je postavená na dvoch
témach. Prvá je spevná a druhá založená
na krátkych motívoch s trilkovými gúrami. V druhej, tanenej asti, je pou oddelené vedenie jednotlivých hlasov v oboch
nástrojoch, dohromady však vytvárajú
zvukovú kontinuitu. V tretej, pomalej
asti, Burdych lyricky klenie melódiu pod
zádumivým timbrom Berešovej. Kompozícia sa koní rýchlou a energiou nabitou
štvrtou asou. Unisono huslí a klavíra
v úvode Témy a 13 variácií (1981) predznamenáva vzájomnú interpretanú súdržnos, vychádzajúcu z ureného tempa.
Až na konci dvanástej variácie Kupkovi
zhusuje harmóniu. Trinásta variácia tým
získava až organovú zvukovos. Pätica
Arménskych piesní z Garin (1989) znie
ako jeden celok. Po úvodnej piesni nasledujú dve rytmickejšie a pomalá štvrtá,
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v ktorej Burdychova tklivos vytvára zvuk
evokujúci arménsky nástroj duduk. Na
zaiatku poslednej piesne Berešová mení
charakter predchádzajúcich piesní v impulzívny kus, do ktorého výrazne vstupuje
husová melódia, ktorá sa neustále preplieta medzi nástrojmi. Sonáta . 5 f mol
(1991) je jedna z desiatich Kupkoviovych
sonát pre husle a klavír. Najrozsiahlejšia je
prvá as – Sostenuto. Interpreti ju rozvrhujú do širšej tempovej škály, ktorá sa odvíja poda charakteru tematických celkov.
Pokojná druhá as má až elegickú hbku.
V tretej, rýchlej asti, sa odohráva neustály nástrojový dialóg dvoch kontrastných
elementov s asto sa meniacou rytmikou
a neakanými generálnymi pauzami.
Štvrtá as prináša dve kontrastné témy.
V strede asti je polyfonická vsuvka s
návratom oboch kontrastných tém, ktoré
spejú do kódy, koniac prázdnou kvintou.
Záver CD tvorí voná myšlienková trilógia
Kompliment (2012), Talizman (2013)
a Suvenír (1971). Charakter Komplimentu vychádza už z jeho názvu. V podobnom
duchu sa nesie aj Talizman. V širšom
medzinárodnom kontexte sa preslávil iba
Suvenír s neustále sa opakujúcou dvojtaktovou klavírnou harmonickou kadenciou,
nad ktorou je vystávaný virtuózny husový
part. Burdychova virtuozita aj v nároných pasážach pôsobí ahkým dojmom.
Celkovú koncepciu albumu dotvárajú dva
pochody, Pochod F dur (1980) a Dvojitý
pochod G dur (1998), plné vtipných
kompoziných prvkov. Ich patriný výraz
podiarkuje hravá interpretácia.
Burdych s Berešovou pri interpretácii
neskzli k napodobovaniu štýlov skladieb rôznych historických hudobných
období, s ktorými je Kupkovi asto
dávaný do súvislosti, a každú jednotlivú
skladbu pojali ako originálne, novo napísané hudobné dielo.
Peter MACHAJDÍK

Arcanum
K. Kashkashian
L. Auerbach
ECM 2016/Divyd
Renomovaná americká violistka arménskeho pôvodu Kim Kashkashian má už
za sebou (nielen vo vydavatestve ECM)
slušné množstvo albumov. Na novom CD
Arcanum však popri nej zaujme klaviristka
Lera Auerbach (1973), rodáka z ruského

eabinska, žijúca v New Yorku. Ide o koncertnú klaviristku, ale tiež úspešnú skladateku, maliarku, sochárku a poetku, ktorej
všestranné umelecké schopnosti presiahli
americkú hudobnú scénu a rezonujú na medzinárodných festivaloch i prestížnych koncertných pódiách. V roku 2008 dokonila
Lera Auerbach transkripciu klavírneho cyklu
24 Prelúdií op. 34 od Dmitrija Šostakovia
pre violonelo a klavír, ím nadviazala na
staršiu, neúplnú transkripciu týchto prelúdií
pre husle a klavír z pera Dmitrija Tsyganova.
V roku 2010 dopísala alšiu verziu diela pre
violu a klavír, ktorú obe umelkyne prezentujú na aktuálnom albume. Raný Šostakoviov
cyklus, ktorý mal premiéru v autorovom
podaní v roku 1933, je sériou krátkych prelúdií pestrého charakteru v rozsahu jednej
– dvoch minút, priom prelúdiá postupujú
v paralelných durových a molových tóninách
v rámci kvintového kruhu a tvoria akúsi
štúdiu, autorov prvý krok k neskoršiemu
slávnemu, rozsiahlejšiemu cyklu 24 Prelúdií
a fúg op. 87. Transkribova Šostakoviov
isto klavírny cyklus pre duo viola – klavír je
urite vemi originálny a odvážny umelecký
poin, pri ktorom treba kalkulova s odlišnou zvukovou dispozíciou a technikou
hry na viole, resp. klavíri v spevnom hlase
i s rozšírením zvukovej textúry na komorný
rozmer dua. Auerbach, pochopitene, prideuje viole najmä pôvodné melodické línie
vrchného hlasu klavíra, no dramatické miesta violy ozvláštuje pizzicatom a glissandami
a zárove dbá na to, aby nový, de facto
ochudobnený part klavíra, bol maximálne
homogénny a zmysluplný. Oarujúce sú najmä charakterovo pomalé prelúdiá (napr. . 3
G dur, . 10 cis mol, . 17 As dur), v ktorých
krásne vyniká prirodzená spevná línia violy
a jej temný timbre. V bravúrnych astiach
zaujme spoloná súhra akcentovaných staccato pasáží, priom viola dokonale vystihuje
mysteriózny, neuchopitený a obas i pitoreskný rozmer Šostakoviových prelúdií.
Kompletná transkripcia Lery Auerbachovej
znamená dôležitý a hodnotný príspevok k literatúre pre violu, ktorej Šostakovi venoval
svoje vôbec posledné dielo Sonátu op. 147
v roku 1975.
Ako osobitý autorský projekt sa na albume
nachádza Auerbachovej titulná skladba
Arcanum (Tajomstvo) pre violu a klavír.
Táto štvorasová kompozícia s latinskými
názvami je reakciou na Šostakoviov
hudobný jazyk v aktuálnom hudobnom
kontexte 21. storoia. Jej prvá as Advenio
navodzuje atmosféru, ktorá sprevádza celý
dvadsaminútový cyklus. V rámci pomerne
tradiného formového a zvukového poatia
prináša hudba temné farby, rapsodické
nálady, hustú harmonickú textúru i odvážnu modalitu a zádumivý, expresívny
pohyb violy. Druhá as Cinis (Popol)
je alúziou na pohrebný pochod, znie vo
vemi zdržanlivom tempe, zaaženom
dusivou pulzáciou, je to vytrvalé stúpanie
z hlbokých, depresívnych polôh, smerujúce

nikam, kým plalivé, farebné melódie vo
výškach vypajú doslova „nadpozemské“
ažolety. Následné perpetuum mobile
scherzo s názvom Postremo vypajú
vypäté behy a pasáže a repetované tóny,
stredný diel prináša nostalgickú, smutnú
lyriku v dialógu oboch nástrojov a návrat
rýchleho dielu je len predzvesou dlhého
závereného doznievania v isto tonálnej
atmosfére. Finálne Adempte je plné kvíliacich vzdychov a glissánd violy, evokujúcich
existenciálnu prázdnotu a opustenos
v prostoduchom pohybe violy vo vysokých
polohách a klastroch klavíra v hbke. Auerbach tu vedome nadväzuje na Šostakoviov
jazyk expozíciou modality, obsesívnych
rytmických štruktúr, melancholických nálad
a trudnomysenosti, bolestného sebaspytovania a beznádeje, no i „priznanej“ tonality
a náznakov harmonizujúceho zmierenia
indivídua so svetom.
Peter KATINA

Mozart
Pavol Breslik
Münchner Rundfunkorchester
P. Lange
Orfeo 2016/Divyd
Pavol Bršlík je vo svete momentálne jedným
z najvyhadávanejších mozartovských
tenoristov. Napriek tomu, že do svojho
repertoáru vemi rozumne zarauje aj
tvorbu iných autorov, vhodných pre svoj
naturel a typ hlasu, Mozart v om stále
dominuje. Bolo teda iba otázkou asu,
kedy sa v jeho rozrastajúcej sa diskogra i
objaví album, na ktorom zrealizuje akési
resumé svojho doterajšieho mozartovského
lyrického pôsobenia. To sa mu podarilo
a navyše si pootvoril dvere k alšiemu
repertoáru. Dramaturgia albumu nie je
vemi objavná, no pri bilancovaní tohto
druhu pochopitená. Zaína dvomi áriami
z Idomenea. Pokia Idamanteho už tenorista
s úspechom na javisku spieval, nasledujúca
veká ária hlavnej postavy je hne prvým
vrcholným momentom albumu. Smeruje
do budúcnosti a ukazuje možnosti alšieho
repertoárového vývoja, s ktorým nielenže
možno súhlasi, ale už teraz sa na dá teši.
Prísub obohatenia doteraz vzácne prirodzene a ahko znejúceho hlasu o farebnú
hlbšiu polohu, upokojenie vibrata, vážny
prejav a aristokratický výraz ponúka spevákovi široké pole pôsobnosti v hrdinských
1–2 | 2017
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mozartovských postavách (Mitridate,
Tito). Na CD nasleduje kompletný prehad
doterajšieho mozartovského repertoáru:
Don Ottavio z Dona Giovanniho, Ferrando
z Così fan tutte, Belmonte z Únosu zo
serailu a famózny Tamino z arovnej auty,
kde na váhe novému albumu pridáva aj
spoluúinkovanie speváckej legendy Josého
van Dama. Pavol Bršlík vo všetkých áriách
spieva v špikovej forme. Vynikajúco frázuje
a artikuluje v nemine i talianine, príkladne
intonuje a pracuje s dynamikou a aj najažšie koloratúry zvláda s technickou istotou
a eleganciou. Dokáže by introvertný
i ohnivo dramatický, o dokazuje aj druhý
vrcholný moment albumu: záverená veká
koncertná ária Misero! O Sogno! – Aura,
che intorno spiri. Celým albumom speváka
spoahlivo a mozartovsky štýlovo sprevádza
Münchner Rundfunkorchester, ktorý diriguje Patrick Lange. Dirigent preferuje vemi
svižné tempá, ktoré zo zaiatku pôsobia
síce sviežo, postupne však chýba kontrast
a vzniká dojem uritej monotónnosti.
Drobná výhrada smeruje aj k džke albumu,
necelých 56 minút je na dnešné pomery trochu málo. Dramaturgia CD by urite zniesla
alšia áriu Ferranda, Idomenea i pridanie
niektorého ísla z La clemenza di Tito.
Jozef ERVENKA

Frode Haltli
Air
Bent Sørensen
Hans Abrahamsen
Arditti Quartet
Trondheim Soloists
ECM 2016/Divyd
Skladatelia Bent Sørensen (1958) a Hans
Abrahamsen (1952) patria k mimoriadne
úspešnej generácii dánskych autorov s osobitým hudobným jazykom a originálnym
uchopením prvkov tradinej hudby v spojení s modernými kompozinými trendmi,
hoci každý z nich dospel k vyzretému
hudobnému jazyku inou cestou. Sørensen
vytrvalým hadaním na poli mikrointervalových štruktúr, hudobného pointilizmu,
teórie echa a lozo e zaoberajúcej sa prvkami prázdnoty, dekadencie a postupného
rozkladu štruktúr na nejasné „zrnité“ pozadie, kým Abrahamsen využíva v hudbe jasné
a simpli kované stavebné prvky barokovej
hudby, neoklasicizmu, udovej hudby a po
vyše desaroí úplného autorského odmlania zaal v posledných rokoch zbiera za

svoje nové úspešné albumy (Schnee, Walden i let me tell you) jednu medzinárodnú
cenu za druhou. Sørensenove a Abrahamsenove diela si vybral na album aj nórsky
akordeonista Frode Haltli, ktorý sa v ECM
zaskvel už svojou sólovou prvotinou z roku
2002 Looking on Darkness s tvorbou
súasných škandinávskych autorov, priom
pri vzniku titulnej skladby albumu zaala aj
jeho spolupráca so Sørensenom. Haltli je
však aktívny aj na poli jazzu, improvizovanej
a nórskej folkovej hudby a hráva v súbore
POING, spolu s Garthom Knoxom, Arvem
Henriksenom i Trygvem Seimom. Jadro
jeho nového albumu Air tvorí skladba It is
Pain Flowing Down Slowly on a White Wall
pre akordeón a sláikový orchester z roku
2010. Sørensen, literárne inšpirovaný
poéziou maarských básnikov Miklósa
Radnótiho a Jánosa Pilinszkého, tu uplatuje pôsobivé zvukové efekty neustáleho
padania a preho typického „kzania“ mikrointervalov. V úvode „prechádzajú“ sláiky
takmer klasickým tonálnym prostredím, za
asistencie pestrých modálnych súzvukov
akordeónu, úvodný pokoj však narušia
prudké dynamické zmeny, rázne akordy
a ostré rytmizované údery. Hudba stále
znejasnieva, k omu prispieva aj oscilácia tónorodu, priom tercia predstavuje centrálny
prvok Sørensenových „dvojtónových“ akordov, harmonicky rozvíjaných ad absurdum.
Zásadný zlom tvorí pôvabné, sentimentálne
sólo akordeónu pripomínajúce severskú
udovú piese a úsek, kde Trondheim Soloists odložia sláiky a zanú hra na melodike
(malý dychový nástroj s klaviatúrou) doznievajúci chorál, ktorý sa krehkým zvukom
blíži farebnosti akordeónu.
Frode Haltli bol iniciátorom úpravy
staršej Abrahamsenovej skladby Canzona, z ktorej nakoniec po rozsiahlych
úpravách vznikla nová kompozícia pre
sólový akordeón nazvaná Air. Jemné
prelínanie hlasov tu vytvára stereo ilúziu
zvonov, kým bludné akordy pohybujúce
sa v zdanlivom vzduchoprázdne akoby
znázorovali krúživý, mechanický pohyb
kyvadla. Hudba sa tu v škandinávsky zdržanlivej atmosfére formuje do nežných,
melancholických útvarov, plných krásnej,
neustále rotujúcej harmónie bez uspokojivého zavšenia. Skladba Air sa zárove
stala podkladom pre Abrahamsenovo
komorné dielo Three Little Nocturnes
pre sláikové kvarteto a akordeón.
Dominujú v om pomerne jednoduché,
úsporné kompoziné prvky a ospalý, minimalizovaný pohyb vo vysokom registri.
Kontrastná as Allegro appassionato
predstavuje absurdné, divoké tango s agresívnymi priznávkami basov akordeónu,
bláznivý tanec plný drsných akcentov
v nepravidelnom rytme a prekrývajúcich
sa partov sláikov a akordeónu. Tretia
as je opä pomalé nokturno plné temných sláikových glissánd. Záverená
Sørensenova miniatúra Sigrid’s Lullaby

vzdialene pripomína chromatické postupy
Césara Francka v skladbách pre harmónium. Je to nežná, modálna uspávanka,
ktorú Sørensen napísal na poes narodenia dieaa známeho klaviristu Leifa Ove
Andsnesa.
Spolupráca Frodeho Haltliho s dánskymi
autormi potvrdzuje, že akordeón je
v Škandinávii vnímaný ako mimoriadne
inšpiratívne hudobné médium v sólovej
i komornej hudbe. Skvelá symbióza
Haltliho precíznej interpretácie, plná
farebných detailov a krehkej lyriky
a hry Arditti Quartet i Trondheim
Soloists, založená na zvukovej kvalite,
prepracovanosti a muzikalite, je toho
najlepším príkladom.
Peter KATINA

štyridsiatich minút disku. ahkos, s akou
je hraná Sonáta g mol Josepha Haydna,
je oarujúca, no medzi najintenzívnejšie
zážitky patria priezrane odohraný Bachov
Menuet I. a II. a Gigue z Partity . 1 B dur
BWV 825, ktoré – podobne ako meditatívne Prelúdium a Fúga b mol – prinášajú
pocit katarzie na záver. Aj napriek technickej náronosti niektorých skladieb zvláš
vynikajú pokojné a pomalé asti, o by
posluchá od prídavkov prvoplánovo azda
neoakával. Potvrdzuje to aj Beethovenovo
Andante favori a Schubertovo Allegretto
c mol. Majstrovstvo Schi ovej interpretácie
spoíva v prehadnosti vedenia hlasov
a charakteristickom farebnom stvárnení
jednotlivých tém. Interpret dokáže poslucháa prekvapi s príchodom každého
motívu. András Schi nepochybne patrí
medzi majstrov klavíra, o potvrdzujú aj
jeho „encores“.
Erika KRKOŠKOVÁ

jazz

András Schiff
Encores after Beethoven
ECM 2016/Divyd
,,o ešte môže lovek zahra po piatich
Beethovenových sonátach?“ Túto otázku
si položil András Schi , ke medzi marcom
2004 a májom 2006 odohral kompletný
cyklus Beethovenových klavírnych sonát
v Tonhalle v Zürichu. Vydavatestvo ECM
Records vydalo v novembri 2016 ako komplet edíciu jedenástich CD nahrávok z týchto koncertov. Prvých desa je venovaných
Beethovenovi. Posledné z kolekcie, s názvom Encores after Beethoven, prezentuje
prídavky z týchto koncertov. Schi vyberá
diela Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena
a Schuberta so stikovane a – ako sám uvádza – ide o ,,kúsky, ktoré sú úzko spojené
s predtým poutými sonátami“. V booklete,
kde je možné zisti, ako sa skladba viaže ku
konkrétnemu koncertu, Schi spomína na
to, ako bol ako 23-roný debutant napomenutý za ,,predasne uvedený prídavok“.
Každý prídavok by mal ma vo vzahu
k predchádzajúcemu programu primeranú
džku a by adekvátny žiadosti publika.
Práve v podobných malikostiach, pripravenosti na tento okamih, sa tiež ukrýva
majstrovstvo umelca. András Schi si pouenie zobral k srdcu a z aktuálneho výberu
cíti zrelos majstra. Schi ove „encores“ sú
usporiadané chronologicky poda dátumov
koncertov, výsledná dramaturgia však
v konenom dôsledku vytvára samostatný
a pestrý koncert. Už úvodné Schubertovo
Allegro assai es mol si poslucháa okamžite získa a pozýva k poúvaniu alších

Rising Grace
W. Muthspiel, A. Akinmusire,
B. Mehldau, L. Grenadier,
B. Blade
ECM 2016/Divyd
V minuloronej „žatve“ jazzových albumov z produkcie mníchovského labelu
ECM sa objavilo viacero titulov poukazujúcich na snahu spája známe postavy
európskej, ako aj americkej scény,
a vytvára tak zoskupenia prekonávajúce
generané i štýlové bariéry. Pravdaže,
takéto fúzie nemusia vždy prekona
oakávania vyplývajúce z ambiciózne
pôsobiacich kombinácií zvuných mien,
no v tomto prípade sa výsledok vydaril
a urite stojí za pozornos.
Wolfgang Muthspiel sa ako líder tria
s kontrabasistom Larrym Grenadierom a bubeníkom Brianom Bladeom predstavil na
albume Driftwood (ECM, 2014) a rozšírenie
hviezdnej zostavy o alších dvoch Amerianov – klaviristu Brada Mehldaua a trubkára
Ambrosa Akinmusireho – opä dokazuje,
ako svety európskeho a amerického jazzu
konvergujú k jednému bodu, ako sa stierajú
rozdiely ich identít, aby sa napokon celkom
rozplynuli v melanchólii „ECM soundu“...
Nie, nie je to typický „introspektívny a kon-
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templatívny“ album, akých ECM vydalo
desiatky, hoci lyrická vetva v jeho výrazovom
spektre prevláda. Kompozine je materiál
albumu takmer výhradne v réžii rakúskeho
gitaristu a je postavený na harmonicky aj
melodicky výrazných myšlienkach, ktoré
poskytujú dostatoný priestor na prejavenie
improvizanej slobody a kreativity. Desa
skladieb na prvý pohad spájajú najmä
dve dominantné rty: prvou je preferencia
akustického zvuku (Muthspiel pomerne
asto siaha po akustickej gitare s nylonovými
strunami, elektrickú gitaru a efekty využíva
vemi striedmo), druhou je záuba v nepárnych metrách a aditívnych rytmoch – dnes
sotva prekvapujúca, no uplatnená s dokonalou ahkosou a prirodzenosou. Skvele to
demonštruje hne vstupná skladba, poda
ktorej je pomenovaný celý album, s podmanivým pädobým rytmickým ostinatom.
Hráska symbióza tu funguje od prvého okamihu. Muthspiel aj Mehldau, ktorí striedavo
preberajú iniciatívu, sprevádzajú vždy vemi
kreatívne: vstupujú do dialógov, vone menia
harmonický kontext, dotvárajú i komentujú
nadhodenú hudobnú myšlienku – chvíami
až do takej miery, že koncepcia individuálnych sól sa rozplýva v prospech vzájomne
sa dopajúcich dialogických vstupov, ktoré
postupne tvarujú dramaturgickú krivku
skladieb. Platí to najmä pre úvodnú Rising
Grace a nasledujúcu Intensive Care, v ktorej
introdukcii Muthspiel letmo koketuje s výrazovým svetom amenca. Neskôr, ponúc
skladbou Triad Song, sa album vracia k tradinejšej koncepcii poradia individuálnych
sól, no virtuozita (v akoby bezproblémovom
a celkom prirodzenom pohybe nad gúrami
v 7/8 takte) tu ani na okamih nemá nádych
prvoplánovej exhibície. Celok pôsobí mimoriadne vyvážene, zvukovo aj výrazovo bohato a farebne. Ambrose Akinmusire, poda
ma jeden z najzaujímavejších súasných
jazzových trubkárov vôbec, využíva bohatstvo svojho citu pre lyrické výrazové polohy
v maximálnej miere a jeho nezamenitený,
zamatovým šelestom obostretý tón dokonale
harmonizuje s tmavšími odtiemi Muthspielových kompozícií. Nehovoriac o nezanedbatenom, fascinujúco empatickom
vklade rytmiky Grenadier-Blade. Takmer
hypnotizujúcu podmanivos táto harmónia
nadobúda v skladbe Father And Sun, ktorú
(vaka hlavnej tónine aj frýgickej modalite)
chápem ako vzdialený odkaz na Soleu
z albumu Sketches of Spain Milesa Davisa
a Gila Evansa, vyslovený uvoneným jazykom
súasného jazzu, hoci vždy rešpektujúcim
tradiné plynutie vo viac-menej pravidelných
štvortaktových periódach. Za davisovskú parafrázu možno poklada aj skladbu Boogaloo, ktorá sa akoby nezáväzne a odahene
pohráva s basovou gúrou legendárnej All
Blues, ibaže v „aktualizovanej“ 5/8 verzii...
Priamym odkazom na inú legendu jazzovej
trúbky je skladba Den Wheeler, Den Kenny,
ktorá je viac než len duchaplnou slovnou
hrakou v rakúskom dialekte...
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Rising Grace je vynikajúci album, ktorý
možno strávi na jedno posedenie a ktorý
si napriek tomu žiada alšie a alšie poúvanie. Exkluzívna úrove kvality zvukového záznamu, pri tituloch z produkcie
ECM celkom samozrejmá, len umocuje
zážitok z objavovania a rados zo špikových hráskych výkonov.
Robert KOLÁ

Ida Lupino
G. Guidi,
G. Petrella, L. Sclavis,
G. Cleaver
ECM 2016/Divyd
Manfred Eicher, šéf mníchovského vydavatestva ECM, oividne nachádza záubu vo
vytváraní nových zostáv z hudobníkov s už
dobre vybudovaným renomé a skúmaní
potenciálu ich vzájomnej konfrontácie a spoloného „projektového“ fungovania. Jedným
z albumov, ktoré v uplynulom roku vznikli
takýmto spôsobom, je Ida Lupino. Štvorica,
ktorá sa tu zišla, je zaujímavá najmä rôznorodosou backgroundu, ale tiež úrovou
muzikality, umožujúcou prekona akékovek rozdiely a splynú do nerušeného prúdu
kolektívnej improvizácie. Najhomogénnejšou asou zostavy je talianska dvojica
Giovanni Guidi (klavír) a Gianluca Petrella
(trombón), slovenskému publiku známa
najmä z kvinteta Enrica Ravu, elementom
pochádzajúcim, z esteticky trocha odlišného
sveta, je postava Louisa Sclavisa (klarinet,
basklarinet). Prvok afroamerickej tradície
vnáša do tohto románskeho i mediteránskeho prostredia bubeník Gerald Cleaver,
ktorý však so spomenutými Talianmi už spolupracoval a pre mníchovský label nahrával
viackrát v minulosti. Jeho hra dokonale splýva s estetikou „európskeho soundu“, špeciálne toho „eicherovského“ – vemi farebného,
bohatého na jemné odtienky, no v zásade
temného a introvertného. Možno poveda,
že individualita každého zo zúastnených
prešla akoby obrúsením ostrých hrán: Guidi
a Petrella na chvíu opustili polohu extrovertnej performatívnej „bláznivosti“ a neraz
divokého experimentovania s elektronikou,
Sclavis zasa na okamih zanechal svet svojich
mechanických afro-balkánskych polyrytmov,
svoj francúzsky „folklore imaginaire“...
Štrnás skladieb možno rozdeli na dva
bloky. V tom prvom sú prítomné zapamätatené melódie, viac i menej pravidelný beat
a jasne uchopitená tendencia k dramaturgic-

kému gradovaniu. i už sú to vlastné kompozície lenov kvarteta (úvodná What We Talk
About When We Talk About Love, ahko
orientálne podfarbená Just Tell Me Who It
Was i hekticky „bublajúca“ skica Jeronimo)
alebo prevzaté skladby (Ida Lupino Carly
Bleyovej a Per i morti di Reggio Emilia turínskeho pesnikára Fausta Amodeiho), panuje
v nich vzácna rovnováha medzi poriadkom
vopred daných štruktúr a uvonenosou
vo frázovaní, ponímaní hudobného asu
a realizáciou myšlienok na poli vonej improvizácie. Vzájomná komunikácia a jednota
muzikantského cítenia sú priam príkladné;
dramaturgickým vrcholom sa zdá by práve
Bleyovej skladba, z ktorej vanie priam kráovský pocit bezstarostnej vonosti a plynulosti.
Ostinátnou, melanchóliou dýchajúcou,
pritom však dynamicky a emocionálne stále
intenzívnou reinterpretáciou Amodeiho
piesne sa album „prehupne“ do svojej druhej
(a neporovnatene dlhšej) fázy. Tu sa štvorica
vydáva na dlhú „nonú plavbu“, poas
ktorej sa nenápadne vytráca jej francúzsky
len, posledné skladby majú už vyslovene
komorný a intímny ráz. Tempá sa spomaujú, tma hustne, štruktúry sa rozplývajú
v abstrakcii. Aj tu sa však nájdu orientané
body – jasne de novaná tonalita v nežnom
rozhovore klarinetu a klavíra v La Terra,
prerastajúcom do rytmicky pohyblivého,
dynamicky sviežeho kolektívneho dialógu,
obsedantné perpetuum mobile rachotiace
v hlbokej polohe klavíra v No More Calypso?
i zretené kontúry harmonických postupov
v záverenej The Gam Scorpions. A pomedzi
to vea netradiných zvukov a ruchových
pásiem vytvorených rozšírenými hráskymi
technikami, vea intenzívnych, organicky
pulzujúcich ostinat. Trojica Guidi – Petrella
– Cleaver sa v ich tvorbe doslova vyžíva, myslím si však, že ich spontánnu hru viac ocenia
priaznivci vonej improvizácie než tradiný
jazzový fanúšik. V každom prípade, k jej
labužníckemu vychutnaniu – najlepšie poas
dlhého zimného veera a pri šálke dobrého
ierneho aju – priam pozýva dokonale isto
nasnímaný a spracovaný zvuk.
Robert KOLÁ

hudobné smery. Tam, kde sa pre iných hranice
hudby konia, v tomto labeli len zaínajú.
Presne takým je i americký projekt s ínskym
názvom Zhongyu, ktorý sa nesnaží rúca
bariéry, pretože jeho protagonisti bariéry
v hudbe nepoznajú. Zhongyu znamená po
ínsky „konene“. Líder projektu, skladate
Jon Davis si tento názov zvolil, pretože
sa „konene“ po dlhej kariére a pôsobení
v množstve rôznorodých kapiel (rockových,
punkových, ale aj elektronických a experimentálnych) prepracoval k tej vlastnej. Štúdiový
projekt vznikol, aby si „konene“ mohol robi
v hudbe, o chce, a to doslova. Napríklad
používa tradiné ínske nástroje zapojené do
modulárnych syntetizátorov i napoji basklarinet na wah-wah pedál... Jeho cieom však
nie je šokova, ale skombinova všetko, o má
rád, a vnies rovnováhu do zdanlivých opozít:
kompozícia/improvizácia, harmonickos/
disonantnos, komplexnos/jednoduchos.
Dvanás originálnych autorských kompozícií
Jona Davisa v sebe spája zdanlivo nespojitené
prvky rocku, jazzu, punku a elektroniky,
ktoré sú okorenené o tradície ázijskej hudby.
Táto na prvý pohad nezmyselná kombinácia
dokáže vytvori zaujímavé miesta, napríklad
v skladbe Hydraulic Fracas, kde auta reprezentujúca ázijskú kultúru odpovedá dravo
skreslenej rockovej gitare. Melodické a vemi
príjemné skladby Iron Rice Bowl Has Rusted
a Apple of My Mind’s Eye prekraujú hranice
medzi ázijskou a západnou kultúrou. Na albume však možno nájs aj psychedelické skladby
ako Half Remembered Drowning Dream i
Cat Hair All Over It inšpirované ambientom,
free-jazzom a noise music, ktoré niektorí posluchái možno nebudú vedie prija. Projekt
je svojou povahou vemi zaujímavý a nekonvenný, snaží sa však spája privea rôznorodej
hudby, o však pri niektorých skladbách už
nemá obohacujúci úinok, práve naopak,
vytvára to absolútny chaos. Na druhej strane
disponuje takou rozmanitosou, že azda
každý posluchá v om nájde nieo, o mu vyhovuje. Pri poúvaní takejto hudby však musí
by ochotný otvori sa všetkému a vystúpi
z komfortnej zóny hudobných konvencií.
Peter DOBŠINSKÝ
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Zhongyu
Zhongyu
Moonjune 2016/
Hevhetia
Vydavatestvo Moonjune je typické svojím zameraním na najrozmanitejšie experimentálne

Josef Bulva
The Sound of 582 310
RCA Red Seal/Sony
Music 2016
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Pri ítaní recenzie obyajne itate oakáva názor recenzenta, jeho výhrady alebo
súhlasné vyjadrenia s interpretáciou.
V tomto prípade pôjde skôr o to, vystihnú interpretaný vklad sólistu. Teda ni
iné, len toko, ako rezonuje u poslucháa
výklad Josefa Bulvu bez konfrontácie
s inými interpretanými koncepciami.
Zanime teda Beethovenovou Sonátou
„quasi una fantasia“ a Sonátou op. 57
„Appassionatou“. Pre strunos spájam
tieto dve sonáty, keže je interpretaný
prístup v oboch dielach vemi podobný.
Bulvov Beethoven je koncepne premyslený, pedantný a do najmenších detailov
„uprataný“ – toto sprehadnenie diela
pôsobí na poslucháa tak, že i samotná
forma sonáty je itatená a pre každého
zrozumitená. Preto veká as nemeckého publika v plnej miere akceptuje takýto
pregnantný interpretaný prístup. V podstate by sa takýto výklad dal akceptova,
ve Beethoven bol klasik (i ke treba poveda, že iba jednou nohou, pretože tou
druhou vstupuje do alších desaroí).
Predsa by som však privítal roztvorenie
výraznejšieho dynamického diapazónu,
väšiu nervnos a konfrontaný dialóg
medzi jednotlivými myšlienkami.
Na margo Mozartovej Sonáty KV 570
len pár myšlienok. Tento skladate stále
zostáva vekým skúšobným kameom pre
všetkých interpretov bez rozdielu. Štýlová
istota a duchovná zrelos je utajená v detailoch – vo frázovaní, v súhre prízvuných
a neprízvuných dôb, v metrorytmickej
procesuálnosti. Otázky posúdenia ponechám tentokrát poslucháom.... Hovorí sa,
že pokušite nedokonalosti je utajený v najchúlostivejších detailoch. Goethe povedal,
že umenie je ako ovocný strom, každý si
z neho odtrhne, koko doiahne, interpret,
bežný posluchá i recenzent...
K Chopinovej Sonáte op. 35 („Trauermarsch“) môžem poveda, že Bulvovho
Chopina mám preítaného od rannej
mladosti. Je to Chopin vyvážený, bez
zbytoných experimentov – dôsledne
rešpektujúci vernos notovému textu,
bez preforsírovaných emócií, skôr
zahadený do seba, vnútorné emócie sú
„prenesené“ do prstov, frázovania a stavby kantilén. Virtuózne a technické prvky
sú zosúladené s myšlienkovým posolstvom smútonej sonáty. Moje výhrady
z minulosti smerovali skôr k chápaniu
Chopinových pasáží, k ich metrorytmickému spádu, k tempám v súvislosti s tzv.
prerušovanou kantilénou. To je však
téma na dlhú diskusiu...
K Lisztovej Ricordanzi niet o doda,
v plnom rozsahu ju akceptujem, menej
však zarezonoval Mephisto-Walzer.
V interpretácii mi chýbala prítomnos Mesta i rytmu valíka. Poznám však i také
interpretácie, v ktorých je fenomén dynamického extrému až taký, že ohrozuje
životnos samotného klavíra. No v tomto

prípade došlo k opanej krajnosti. Nebol
to Liszt – lev parížskych salónov, obklopený pokušením krásnych žien a milostných
vzahov, ale abbé Liszt utiahnutý do múrov kláštora, z ktorého vyprchal élan vital
– starec na sklonku života. Predsa len,
Mestovský valík je dielom pokušenia,
vábenia, zmyselnosti, vášne, žiarlivosti
i sklamania. Keže je Josef Bulva mojím
blízkym priateom z krásnej mladosti,
neverím, že z neho vyprchala životodarná
vitalita. Umelecké kvality klaviristu Josefa
Bulvu nechcem nijako znižova, práve naopak, vždy som ich akceptoval a uznával,
jeho intelektuálne danosti boli pre ma
vždy inšpiráciou. So záujmom budem
preto sledova alšiu koncertnú kariéru
môjho spolužiaka a priatea, najbližšie
28. 3. vo viedenskej Brahmsovej sále.
Igor BERGER

kniha

Maličká slzička
A. Schindler
Hudobné centrum
2016
Na sklonku uplynulého roku vydalo Hudobné centrum dvojjazynú,
slovensko-anglickú monogra u Maliká slzika. Sz sa však za nostalgicky
znejúcim názvom skrýva celé more. Ide
totiž o reexiu prenasledovania židovských umelcov pôsobiacich do roku
1933, resp. 1939, na území Nemecka
i dnešného eska a Slovenska.
Autorka knihy, v Drážanoch žijúca
slovenská muzikologika Agata Schindler,
sa téme „prekliatych hudobníkov“ venuje
s priam tvrdohlavou húževnatosou už
dvadsa rokov. Za ten as vydala dve
knihy v nemeckom jazyku, desiatky lánkov a štúdií v nemeckých i slovenských
odborných asopisoch a konferenných
zborníkoch. O téme prednášala a zo všetkých síl sa snažila, aby sa desaroia nepoznané diela umlaných autorov vrátili na
koncertné pódiá. Židovskí umelci totiž nehynuli len raz, umuení v koncentraných
táboroch. Druhýkrát umierali, ke bola
ich tvorba s monštruóznou dôslednosou
vymazaná z dejín hudby a ich mená
vyškrtnuté z encyklopédií. A tretíkrát,
ke sa tam nevrátili ani po roku 1945.
Vôbec teda nepreženieme tvrdením, že

Agata Schindler im vracia život. Nevedie
ju k tomu iba hlboké udské pohnutie, ale
aj íry muzikologický záujem: „Bádanie
vplyvu nemeckého národného socializmu
na hudobné umenie a na stovky postihnutých hudobníkov v rokoch 1933 až
1945 (...) by malo by súasou výskumu
hudobnej histórie, pretože výsledok
obohatí poznatky o dejinách hudby a jej
tvorcoch o netušené nové fakty.“ O nekultúrnej etape nemeckej kultúry podáva
Agata Schindler emócií zbavenú správu
v úvodnej kapitole Predžená ruka Nemecka. Faktogra cká vecnos ešte väšmi
zvýrazuje obludnú racionalitu procesu
mentálnej, materiálnej a neskôr i fyzickej
likvidácie nepohodlných umelcov.
V kapitole Nezabudnite na nás rekonštruuje Agata Schindler osud pražského
rodáka Arthura Chitza (1882–1944)
– teoretika a historika, skladatea,
dirigenta, hudobného riaditea drážanskej inohry a skvelého klaviristu.
Jeho interpretané umenie nepoznáme,
zachovala sa jediná vinylová plata, no
Agata Schindler šavnatým prekladom
výrených, kvetnatých nemeckých kritík
doslova zhmotnila hru „drážanského
básnika klavíra“. Vzápätí s rovnakou
autenticitou a emocionálnym nasadením
dokumentuje psychické, existenné
i fyzické ponižovanie vzácneho loveka,
ktorého život vyhasol pravdepodobne
v pracovnom tábore Riga-Kaiserwald.
Jeho odkaz „Nezabudnite na nás“ sa
napa nielen vaka autorkinej zanietenosti, ale aj prostredníctvom Chitzových
potomkov žijúcich v USA: umelcova nevesta Paulann Sheets o. i. sponzorovala
anglickú mutáciu knihy.
Protagonistky a protagonisti nasledujúcich kapitol mali viac šastia než Arthur
Chitz – holokaust prežili. Príbeh Karla Elberta (1911–1997), známeho tvorcu slovenskej populárnej piesne (jeho swingový
song Maliká slzika dal meno Schindlerovej knihe), vyznieva pre slovenského
itatea o to silnejšie, že dokumentuje
našu spolonos v pohnutých vojnových
asoch: je svedectvom o nacionalizme,
ale aj o súcite a kolegiálnej lojalite. Alica
Flachová-Pastorová (1928–2006), ktorú
Agata Schindler približuje prostredníctvom baletkinej autentickej výpovede
zachytenej v autobiogra ckom rukopise,
sa po vojne stala poprednou sólistkou
SND. Zrejme málo z tých, ktorí tlieskali jej
umeniu, tušili, že sa Pastorovej úctyhodná
kariéra zaala na doskách terezínskeho
geta. Tam koncertovala aj alšia hrdinka
Schindlerovej knižky, viedenská rodáka
esko-židovského pôvodu Edith Kraus
(1913 – 2013). Fašistická zlovôa prerušila
subne zaatú kariéru mladej klaviristky.
Paradoxne, toko koncertov ako v gete
nikdy predtým ani potom v rovnakom
asovom úseku nehrala. Po vojnových
útrapách emigrovala do Izraela a na

nasledujúcich šesdesiat rokov (dožila
sa požehnanej stovky) bola zanietenou
interpretkou diel, ktoré vznikli v Terezíne
(Pavel Haas, Viktor Ullmann). Krausovej
venovaná kapitola Vtedy doma... prináša
cenné svedectvo o hudobnom živote vo
„vzorovom“ tábore. Je úžasné rozuzova
nitky tejto udskej a vzahovej pavuiny
a objavova, kokí zo spomenutých,
hlavných i vedajších, hrdinov boavých
príbehov sa vzájomne poznali. Škoda, že
kniha neobsahuje menný register, ktorý by
toto pátranie medzi riadkami uahil. Je to
jej jediný zjavný hendikep.
So skladateom a etnomuzikológom
Walterom Kaufmannom (1907–1984),
„Gauguinom medzi mladými Pražanmi“
(Max Brod), vedie autorka knihy ktívny
rozhovor, odkrývajúc neuveritený
životný príbeh exulanta (k jeho žiakom
v Indii patril aj slávny Zubin Mehta),
ktorý napriek závideniahodnej kariére
nenašiel stratenú pôdu pod nohami:
„Presídlenie je amputáciou, ktorá môže
zachráni život, ale pacient ostane
navždy mrzákom.“ V USA uzavrela
umeleckú i životnú dráhu aj „primadona
štvaná od divadla k divadlu“ – skvelá
sopranistka, luenecká rodáka Margit
Bokor (1900–1949). A napokon, tu prežil jednu zo vzrušujúcich etáp svojho života aj skladate a fenomenálny klavirista
Jozef Weiss (1864–1945). „Zázrané
diea z Košíc“ spoiatku hnala z miesta
na miesto najmä jeho nepokojná duša.
Žiak Franza Liszta, obdivovaný Gustavom Mahlerom i Ernm Dohnányim,
v šastnejších asoch doplácal na svoju
vrtošivú, neurotickú, psychicky labilnú
povahu, aby sa jeho život napokon
v starobe tragicky ukonil v budapeštianskom gete. Agata Schindler pátra po
Weissovom osude s priam fascinujúcou
detektívnou posadnutosou. Schopnos
interpretova objavené útržky prameov
a sklada rozbitú mozaiku umelcovho
hyperaktívneho života do zmysluplného
obrazu prezrádza veký kus cesty, ktorý
od prvých bádaní prešla samotná autorka. Rokmi cibrený inštinkt priniesol
vzácne ovocie. A predstava hodín, ktoré
Schindlerová presedela v archívoch, i
kilometrov, ktoré precestovala za overovaním indícií, budí nekonenú úctu. Ako
v úvodnom slove s bolestnou trefnosou
konštatuje Valéria Tóthová: „... už nikdy
sa svet nedozvie, aké bohatstvo talentu
a vedomostí sa vznáša v pomyselných
hroboch vo vzduchu nad koncentrákmi. i tam bol budúci Mendelssohn,
Rubinstein i Pliseckaja.“ No rovnako
s ou treba súhlasi aj v záverenom,
optimistickejšom verdikte: Agáta Schindler sa vekým dielom priinila o to, aby
aspo ou zachytených umelcov budúce
generácie nevyškrtli a pamiatka na nich
nezahynula.
Michaela MOJŽIŠOVÁ
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že naša cesta bola správna.“ – 9/26
Šuba, A.: Martin Majkút: „By dobrým lovekom je dôležitejšie než úspech.“ – 10/6
Šušková, E.: Edita Gruberová: „V jednej piesni je celý
vesmír.“ – 9/14
Tichý, S.: Dobrá vec sa podarila – nový organ v Sielnici
(Marián Gregor/Marián Muška) – 4/10
Tká, J.: Viera Džoganová: „Málo sa venujeme spievaniu
v rodinách i v školách.“ – 3/10
Virágová, C.: Farebný svet udovej hudby (Gergely Agócz)
– 4/35

TÉMA
Mojžišová, M.: Rezignácia Friedricha Haidera – 1-2/38
Šikrová, Z.: Pierre Boulez pretrváva ako médium v hudobnom svete – 1-2/7

ROZHOVOR
Bubnáš, J.: Ladislav Kupkovi: „Na Slovensko som nikdy
nezanevrel.“ – 6/4
Grešová, A.: Rolf Beck: „Interpretácia je evoluný proces.“
– 12/16
Kornuciková, M.: Konstantin Dobroykov: „ udia potrebujú príbehy.“ – 5/18
Katina, P.: Jean-Louis Matinier: „Akordeón patrí všade
tam, kde znie dobre.“ – 11/6
Kolá, R., Šuba, A.: Ivan Šiller & Fero Király: „Glass ukázal,
že naša cesta bola správna.“ – 9/26
Kolá, R.: Ronald Šebesta: „Vyhýbam sa mechanickému
prerozprávaniu štruktúry.“ – 11/14
Motyka, P.: Oga Smetanová: „Väšinu cieov, s ktorými som
do Hudobného centra prichádzala, som naplnila.“ – 1-2/18

PREKLAD
Barnes, J. / Litvák, J.: Šum asu – 10/14
Bavi skij, D. / Kolá, R.: Poste restante III. – Rozhovory
so súasnými skladatemi: O Šostakoviovi so Sergejom
Nevským – 1-2/30
Bavi skij, D. / Kolá, R.: Poste restante IV. – Rozhovory so
súasnými skladatemi: O Galine Ustvoskej – nedokonený
rozhovor s Georgijom Dorochovom – 7-8/30
Eco, U. / Koska, I.: Poetika otvoreného diela – 3/20

ROËNÍK
XLIV
ROČNÍK
XLVIII

ROËNÍK
XLIV
ROČNÍK
XLVIII

ROËNÍK
XLIV
ROČNÍK
XLVIII

4

3

2,16 €

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

Slovenského
filharmonického
zboru
Oľga Kroupová

2,16 €

Spravodajstvo: Košická hudobná jar / Rozhovor: Ladislav Kupkovič / Seriál: Nahrávanie folklóru
na území Slovenska – Karol Plicka / Rozhovor: violončelistka Camille Thomas / Jazz: Cena Esprit

Dirigentka

Elim Chan

v Sielnici

v Žiline

Rozhovor:

Marián Lejava

Adriana Kučerová

Bilancia uvádzania slovenských
opier je tragická

Každú pieseň považujem
za najkrajšiu

Ján Sudzina
Snažím sa ponúknuť umelcom
čosi navyše

Yehudi Menuhin
(1916–1999)

Cítim sa byť súčasťou hudby,
ktorú píšem

Motyka, P.: Ján Sudzina: „Snažím sa ponúknu umelcom
osi navyše.“ – 6/14
Pirníková, T.: Oga Kroupová: „Cítim sa by súasou hudby, ktorú píšem.“ – 3/17
Pirníková, T.: Zachyti aspo zlomok virtuálnej hudby
– dialóg so skladatekou Vierou Janárekovou – 9/20
Planková, E.: Jozef Chabro: „Ak je zbor spokojný, vtedy
som spokojný aj ja.“ – 3/4
Puškášová, M.: Vladimír Godár známy-(ne)známy
– 7-8/22
Rehák, O.: Hudba privátneho protestu (Daniel Rowland)
– 3/9
Sabo, P.: Andrew Hallock: „Cink je pre ma atraktívny
nielen hudobne, ale aj jednoduchosou a eleganciou dizajnu.“ – 6/20
Smetanová, O.: Juraj Valuha: „Publikum nezaujíma, odkia
som.“ – 7-8/7
Šikrová, Z.: David Danel „Cht l bych z HISu ud lat generátor d ní kolem nové hudby.“ – 1-2/21
Šikrová, Z.: Elim Chan: „Vnímam sa ako súas väšieho
celku.“ – 5/11

2016

2,16 €

Spravodajstvo: ISCM World Music Days 2016 Tongyeong / Rozhovor: Konstantin Dobroykov / História:
Chvála cinku / Hudobné divadlo: Idealista Beethoven, skeptik Bendik / Jazz: Wayne Shorter Quartet v Brne

Nový organ
Jubileum

6

2016

2,16 €

Spravodajstvo: Šostakovičove kvartetá v Bratislave / Rozhovor: Viera Džoganová / Skladba
mesiaca: Fausto Romitelli – Professor Bad Trip / Preklad: Umberto Eco – Poetika otvoreného diela
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MIMO HLAVNÉHO PRÚDU
Demo, A.: 45 rokov zvukového umenia v Španielsku
– 12/27
Feledi, T.: NEXT 2015 – 1-2/24
Juhás, J.: Miroslav Tóth – hudobný obojživelník a eklektik
na pohadanie – 3/24
Juhás, J.: Samo, brat dážoviek – za Boha, za národ a za
bizár! – 5/16
Juhás, J.: Lucia Udvardyová – vytrvalý apoštol východoeurópskej experimentálnej hudby – 6/18
Juhás, J.: Jacques Kustod – Andrej Kabal, Kabal, Zelený
Antoin, Andrej Andrejevi Andrej
a tí ostatní – 7-8/28
Juhás, J.: Filip Drábek – Od partnerského lo- projektu
Päfgens k terénnym nahrávkam na Islande – 10/24
Juhás, J.: Boris Sirka: Od bastard metalu k dronovej mytológii – 12/28
Kolá, R.: NEXT 2015 – 1-2/24
Kolá, R.: Hudba dneška v SNG: Between Yours & Mine
– 4/22

HISTÓRIA
Conway, D.: Anglický maestro, ktorý premárnil svoje šance
(William Sterndale Bennett) – 9/23
Kaic, L.: Lutnista Paul Durand – bratislavský rodák –
12/24
Katina, P.: Yehudi Menuhin – husový mág s dušou vizionára – 5/21
Katina, P.: Emil Gilels – titan klavíra – 10/20
Sabo, P.: Chvála cinku – 5/24
Schindler, A.: Klavirista Vášu Píhodu – Michal Knechtsberger/Michal Karin – 7-8/42

SERIÁL
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XI:
Leoš Janáek a jeho spolupracovníci – 1-2/34
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XII:
Osudy nahrávok Leoša Janáka
a jeho spolupracovníkov – 3/26
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XIII:
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Fonograf za vojny a v medzivojnovom období – 4/17
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XIV:
Karol Plicka – 6/23
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XV:
Fonogra cký archív AVU – Josef Chlumský – 7-8/38
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVI:
Fonogra cký ústav AVU – alší osud gramofónových
platní – 10/16
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska
XVII: Štandardné gramofónové platne – 11/22
Minárik, M.: Nahrávanie folklóru na území Slovenska XVIII: Éra magnetofónov – 12/20

STARÁ HUDBA
Král, V.: Ediný rad starej hudby Musicalia Istropolitana
– 10/10
Sabo, P.: Resonanzen v znamení apokalypsy – 1-2/37
Sabo, P.: Aeterna ukonila svoj cyklus talianskym barokom
– 1-2/37
Sabo, P.: Lachrymae – 5/27
Šuba, A.: Jánove pašie poda Solamente naturali – 4/13
Šuba, A.: Hudobné putovanie barokovou Európou – 5/27

Blaho, V.: Aká bola operná sezóna 2015/2016? – 9/30
Blaho, V.: Kvalitné nále Operalie 2016 – 9/30
ervenka, J.: Idealista Beethoven, skeptik Bendik – 5/29
ervenka, J.: Salieri: vinný alebo nevinný? – 6/26
ervenka, J.: Eurokontext.sk 2016: Slovo a výklad – 7-8/46
ervenka, J.: Aká bola operná sezóna 2015/2016? – 9/30
ervenka, J.: Faustovo prekliatie na polceste – 12/30
Glocková, M.: Jánošík – vene živý – 4/24
Glocková, M.: V opere vymenili drogy za šikanu – 5/30
Glocková, M.: Aká bola operná sezóna 2015/2016? – 9/30
Glocková, M.: Scénické impresie i výnimoné hudobné
naštudovanie – 11/31
Leška, R.: Naše prvé maky – 6/28
Mareninová, D.: Aká bola operná sezóna 2015/2016?
– 9/30
Mareninová, D.: Košická Bohéma lojálna k Puccinimu
– 11/30
Ma o, P.: Juhoamerická tanená telenovela na špikách
– 1-2/40
Ma o P.: Eurokontext.sk 2016: Baletné konfrontácie
– 7-8/48
Mojžišová, M.: Dáma na šachovnici – 3/31
Mojžišová, M.: Nová slovenská dramma giocoso – 4/ 25
Mojžišová, M.: Rodinná auta – 6/28
Mojžišová, M.: Eurokontext.sk 2016: Smiech cez slzy
– 7-8/47

Glocková, M.: Neprehliadnutený umelecký revanš – 1-2/43
Glocková, M.: Hudobný import z Litvy – 4/29
Glocková, M.: Na ostrove radosti – 6/29
Lehocký, K.: Bratislavanka zo starého Prešporku – 7-8/49
Ma o, P.: Postmoderné varieté v plavkách – 4/29
Mareninová, D.: Jubileum vokálnej pedagogiky – 11/32
Mareninová, D.: Návraty domov – 12/31
Mojžišová, M.: Storonica Marky Medveckej – 1-2/43
Mojžišová, M.: Návrat bonými dvermi – 3/29
Mojžišová, M.: Vopred ohlásená hostka – 6/29
Mojžišová, M.: Letné deti múz – 7-8/49
Mojžišová, M.: O samote a hadaní v starej kotolni – 9/36
Mojžišová, M.: Ako Martin Vanek nepredal Smetanovu
nevestu – 10/36
Mojžišová, M.: Moja matka hus – 11/32
Schindler, A.: Wagnerovský debut Anny Netrebko – 7-8/49
Spodniaková, Z.: Hudba ruskej duše – 11/32
Unger, P.: Godinove Vráble maturovali – 5/28
Unger, P.: Janáek na BBC Proms (glosa) – 9/36
Unger, P.: Nezabudnutený a nedocenený Jozef Konder
– 10/36
Unger, P.: Fenomén Edita – 12/31
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Spravodajstvo: Dni starej hudby – Epochy kráľov / Rozhovor: O Galine Ustvoľskej / Esej: Tvorivý odkaz
Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča / História: Michal Knechtsberger/Michal Karin

Spravodajstvo: Viva Musica! / Nekrológ: Einojuhani Rautavaara / Rozhovor: Ivan Šiller & Fero Király /
História: William Sterndale Bennett / Hudobné divadlo: Aká bola operná sezóna 2015/2016?

Spravodajstvo: organové festivaly / Výročie: Morton Feldman / Preklad: Šum času / Seriál: Fonografický ústav ČAVU / Zahraničie: O krok späť v Bayreuthe / World music: Slovensko a world music
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Spravodajstvo: Konvergencie 2016 / Rozhovor: Ronald Šebesta / Skladateľ mesiaca: Justė Janulytė /
Mimo hlavného prúdu: A4: FRESH AIR / Hudobné divadlo: Košická Bohéma lojálna k Puccinimu

Ladislav

Fančovič
Jazz po starom,
klasika po novom

Vladimír

Godár

Všetky moje skladby sú dialógmi
so skladbami, ktoré mám rád

Juraj Valčuha
Publikum nezaujíma, odkiaľ som
Eurokontext.sk

Rozhovor:
Jean-Louis Matinier
Výročie: Erik Satie

Americké osudy slovenského dirigenta

Edita
Gruberová

Emil Gilels – titan klavíra
Bratislavská lýra (1966–1998)

Katia & Marielle Labèque
Viera Janárčeková

SKLADBA/SKLADATEĽ MESIACA
Demo, A.: Fausto Romitelli (1963–2004): Professor Bad
Trip – 3/14
Demo, A.: Helmut Lachenmann (1935) – 4/14
Demo, A.: Just Janulyt – monochromatická skladateka
– 11/18
Matej, D.: Morton Feldman (1926–1987) – 10/12
Matej, D.: Erik Satie (1866–1925) – 11/26

V ZRKADLE ČASU
Buek, R.: Stanislav Herko – slovenský Hank Marvin
– 4/30
Lehotský, O.: Bratislavská lýra (1966–1998) – 10/26

HUDOBNÉ DIVADLO
Blaho, V.: Všetci sme rovnakí? – 1-2/41
Blaho, V.: Teraz volám po mieri – 6/27
Blaho, V.: Eurokontext.sk 2016: Dvakrát mýtus – 7-8/47
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Martin Majkút

Rozhovory

Mojžišová, M.: Aká bola operná sezóna 2015/2016?
– 9/30
Unger, P.: Cigánsky barón bez atmosféry – 1-2/42
Unger, P.: Orfeus preveroval študentky i pedagógov – 5/30
Unger, P.: Aká bola operná sezóna 2015/2016? – 9/30
Unger, P.: Eurokontext.sk 2016: Podnetné operné divadlo
– 7-8/46
Ursínyová, T.: Aká bola operná sezóna 2015/2016? – 9/30
Zagorski, K.: Svetlo a tma Slovenských tancov – 3/30

ZÁPISNÍK
Ažaltovi, B.: Rozprávky pre dospelých – 12/31
Bayer, R.: Chránený Fénix – 1-2/43
Bendik, M.: Syndróm 3½ (glosa) – 7-8/32
Blaho, J.: Jubileum Niny Hazuchovej – 5/28
Blaho, J.: Giuseppe Taddei (1916–2010) – 6/29
Blaho, J.: Prvé bratislavské Nessun dorma – 9/36
Blaho, V.: Dôslednos aj v malikostiach (glosa) – 4/29
Blaho, V.: Obnovená Krútava – 10/36
ervenka, J.: Tichý hlas vetra – 3/29

ZAHRANIČIE
Ažaltovi, B.: Viede: Murray Perahia a Jevgenij Kissin
– 4/26
Ažaltovi, B.: Viede: Vtipný mladík – 5/32
Ažaltovi, B.: Salzburg: Objavný aj divácky – 10/29
Ažaltovi, B.: Viede: Dvakrát Robert Schumann – 11/35
Bayer, R.: Mníchov: Spaujúca váše – 1-2/44
Bayer, R.: Zürich: Cirkus Marthaler – 1-2/46
Bayer, R.: Mníchov: Ako zavraždi Carmen alebo virikanie
o opere – 3/32
Bayer, R.: Mníchov: Polarizujúci South Pole – 3/33
Bayer, R.: Stuttgart: Maršálkin sen – 3/34
Bayer, R.: Baden-Baden: Stroskotanci na šírom mori – 5/33
Bayer, R.: Zürich: Psychózy jednej nervóznej rodiny – 6/31
Bayer, R.: Paríž: Triumf charakteru – 7-8/53
Bayer, R.: Mníchov: Majstri speváci mníchovskí – 7-8/54
Bayer, R.: Mníchov: Vea divadla za málo muziky – 9/33
Bayer, R.: Bayreuth: O krok spä – 10/30
Bayer, R.: Bazilej: Svetelný mínik – 11/34
Bayer, R.: Mníchov: Veké dámy francúzskej opery – 12/32
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Bayer, R.: Zürich: Bršlík zo serailu – 12/33
Bayer, R.: Mníchov: Všestranná Barbara Hanningan – 12/36
Blaho, V.: Toulouse: Príbeh o osobnej manipulácii – 7-8/55
Cseres, J.: Budapeš: Bizarne dekadentný Vivaldi – 1-2/47
Cseres, J.: Brno: Neobvyklé spojenie dekadencie s nostalgiou – 4/26
ervenka, J.: Praha: Návrat Buttery – 4/27
ervenka, J.: Viede: Opera na Wiener Festwochen 2016
– 7-8/51
ervenka, J.: Benátky: Svieži elixír – 10/33
Doniga, D.: Innsbruck: Janákova tragédia nesmrtenosti
v Tirolsku – 4/28
Evrard, L. / Bojnanská, Z.: Aix-En-Provence: Provensálske
spevy lásky – 10/32
Glocková, M.: Klaipéda / Vilnius: Litovské marginálie – 6/30
Letanová, E.: Krom íž: Súasná slovenská hudba na
FORFESTe – 7-8/50
Leška, R.: Zürich: Náboženská vojna – 7-8/54
Leška, R.: Berlín: Nepochopená Juliette – 7-8/55
Nota, L.: Viede: V c Makropulos pesne podle Janáka
–1-2/48
Nota, L.: Viede: Bank Austria presents: piano forte – the
next generation – 6/33
Nota, L.: Viede: Shakespeare v Theater an der Wien – 12/34
Mojžišová, M.: Viede: Opera na Wiener Festwochen
2016 – 7-8/51
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Spravodajstvo: Bratislava Mozart Festival / Miniprofil: Il Cuore Barocco / Rozhovor: Rolf
Beck / Seriál: Éra magnetofónov / Hudobné divadlo: Faustovo prekliatie na polceste

Epoché / Nová slovenská hudba

Mojžišová, M.: Bregenz: Vzácny archeologický nález
– 9/32
Mojžišová, M.: Pesaro: Belcantové hodovanie – 9/34
Mojžišová, M.: Brno: Janáek a Janáek... a alší – 12/37
Moravíková, M.: Praha: Zrodené z peny kontrakultúry
– 12/36
Platzner, A.: Londýn: Turangalîla na Southbanku – 1-2/47
Pibilová, P.: Olomouc: Podzimní festival duchovní hudby
2016 – 12/35
Schindler, A.: Drážany: Ke luxus nie je šastím – 1-2/45
Schindler, A.: Drážany: Vypukla zvláštna choroba: udia
nemôžu zomrie – 3/34
Schindler, A.: Drážany: Hudba pre kráovnú a operné
hrozienka baroka – 5/31
Schindler, A.: Drážany: Požiera klávesov – 5/32
Schindler, A.: Drážany: Z maliara Mathisa hudobník
Hindemith – 6/31
Unger, P.: Viede: Michielettova parafráza Otella – 3/35
Unger, P.: Viede: Hudba i slovo? Poda režisérky nepodstatné – 6/32
Unger, P.: Salzburg: Objavný aj divácky – 10/29

Ursínyová, T.: Viede: Dvakrát s Puccinim vo Viedni
– 11/33
Vitoviová, J.: Praha: Festival, ktorý spláca svoje dlhy
– 7-8/52

JAZZ
Bianchi, G.: Ladislav Fanovi – Jazz po starom, klasika po
novom – 11/36
Kajanová, Y.: World music festival Bratislava – 10/34
Kajanová, Y.: Konferencia Slovensko a world music
– 10/35
Kolá, R.: Jazz Fest Brno: Wayne Shorter Quartet – 5/36
Motyka, P.: Esprit slovenského jazzu – 4/31
Motyka, P.: Piotr Wyleo: „Hudba nesmie stá na mieste.“ – 4/32
Motyka, P.: Návrat na jazzahead! – 5/34
Potanok, V.: Konferencia Slovensko a world music
– 10/35
Rothenstein, E.: Ondrej Juraši: „Idem poda inštinktu a držím sa popri melódii.“ – 3/36
Rothenstein, E.: Kontrabasový junior (Róbert Ragan Jr.)
– 6/34
Valentovi, V.: Cena Esprit pre Sisu Michalidesovú – 6/36

RECENZIE CD/LP/DVD
Bianchi, G.: C. Bley, A. Sheppard, S. Swallow: Andando
el Tiempo – 7-8/59
Bubnáš, J.: Duo Teres: Prague Kaleidoscope – 1-2/50
Bubnáš, J.: Moyzes Quartet: String Quartets – 1-2/51
ervenka, J.: Dvoák: Beloved Songs (J. Kurucová)
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ervenka, J.: A. Kuerová: Songs – 7-8/56
ervenka, J.: P. Breslik: Mozart – 10/37
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Dobšinský, P.: K. Kobyliski: Ethnojazz Orchestra – 1-2/54
Dobšinský, P.: O. Juraši: POST – 4/38
Dobšinský, P.: J. Balke: Warp – 6/38
Dobšinský, P.: K. Piotrowicz Quintet: Birth – 7-8/58
Dobšinský, P.: B. Dworak Quartet: Polished – 7-8/59
Dobšinský, P.: M. Kikuchi: Black Orpheus – 7-8/59
Dohnalová, L.: Hommage à Rostropovi – 4/36
Feledi, T.: A. Derlak Trio: First Thought – 1-2/53
Feledi, T.: M. Walarowski Trio feat. W. Lichtaski: Colours
of the Night – 4/38
Feledi, T.: B. Szakcsi Lakatos: Climate Change – 4/39
Feledi, T.: Los Quemados: The Circling Bird – 6/38
Flašar, M.: Cluster Ensemble plays Philip Glass – 9/37
Hnat, D.: F. Snétberger: In Concert – 7-8/57
Chalupka, .: Sucho: Baladická suita, Metamorfózy, Symfonietta rustica – 4/36
Juhás, J.: J. Fujak: Various Comprovisations – 3/39
Kajanová, Y.: J. Bezek Trio: Cracow – 1-2/53
Katina, P.: M. Benita: River Silver – 1-2/52
Katina, P.: M. Mortensen: Can‘t Help It – 1-2/52
Katina, P.: Dither plays Zorn – 5/38
Katina, P.: Cerberus: Book of Angels Vol. 26 – 1-2/50
Katina, P.: Graugaard: Venus – 4/37
Katina, P.: Danish String Quartet: Adès / Nørgård / Abrahamsen – 9/38
Katina, P.: T. Anzelotti: ...of waters making moan – 9/38
Kolá, R.: T. Hamasyan: Luys i Luso – 1-2/50
Kolá, R.: Zeljenka: Symphonies – 1-2/51
Kolá, R.: Bokes: Symphonies – 1-2/51
Kolá, R.: E. Šušková: secret VOICE electric – 5/37
Kolá, R.: DON@U.COM: CRIPPLED SYMMETRY IN
BROKEN PATTERNS – 5/38

Kolá, R.: V. Iyer, W. L. Smith: a cosmic rhythm with each
stroke – 7-8/57
Kolá, R.: P. Kaczmarczyk Audiofeeling Trio & Mr. Krime:
Vars & Kaper: DeconstructiON – 7-8/58
Kolá, R.: Russian Oboe Concertos – 7-8/56
Nikitin, N.: M. Vitous: Music of Weather Report – 10/37
Nikitin, N.: J. DeJohnette, R. Coltrane, M. Garrison: In
Movement – 10/38
Nikitin, N.: Ensemble Colossus, M. Formanek: The Distance – 12/38
Sabo, P.: R. Lislevand: La Mascarade – 5/37
Sabo, P.: Oni Wytars: Cantar d’amore – 6/38
Schindler, A.: Hugo Kauder Trio – 7-8/56
Šikrová, Z.: B. Lenko: ARWA – 10/37
Š astný, J.: Godár: Crux – 9/37
Šuška, P.: Musica Sacra – 9/37
Tichý, S.: The Organs in Trnava’s Basilica, vol. 1 – 1-2/52
Tichý, S.: The new Organ in Dolný Kubín – 1-2/52
Tichý, S.: KATT: Bach-Messiaen-Part-Katt – 9/39
Tichý, S.: M. Bako: Cathedral Organ Festival Bratislava Edition / Improvisations on Via crucis by P. Claudel – 12/38
Tichý, S.: Liszt: Requiem – 12/38
Tichý, S.: Recital of David di Fiore– 12/38
Tká, J.: A. Plachetka: ARIAS – 1-2/49
Wasserberger, I.: . Šrámek & His E. E. Artsemble: White
Dream – 3/39
Zagar, P.: Mahler: Symphony No. 1 – 4/37
Zagar, P.: Brahms: Sonáty pre husle a klavír (Paa, Fanzowits) – 7-8/56
Zahradník, M.: AMC Trio: Very Keen Attack – 4/38

RECENZIE KNÍH
Bálešová, A.: T. Boroš: Skladaky. Modely na hudobnú
improvizáciu a kompozíciu – 11/40
Kajanová, Y.: I. Pietraszewski: Jazz in Poland. Improvised
Freedom – 1-2/55
Kolá, R.: Musicologica Istropolitana XII – 10/38
Mareninová, D.: T. Pirníková: Umelec a intelektuál
v zrkadle asu. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
– 1-2/55
Motyka, P.: J. Rejžek: Jak tohle v bec m žete otisknout!
– 10/39
Motyka, P.: Chadima, M.: Alternativa I. – Od rekvali kaci
k „Nové“ vln se starým obsahem – 11/40
Pirníková, T.: Hudba – Integrácie – Interpretácie 18
(J. Vereš, ed.) – 5/39
Podpera, R.: J. Lexmann: Teória liturgickej hudby – 1-2/54
Turák, F.: Hudba – integrácie – interpretácie 19 (J. Vereš,
ed.) – 12/39
Ursínyová, T.: J. Szelepcsényi: Úteky za krásou. Životný
príbeh slovenskej huslistky Gréty Hrdej – 6/38

RÔZNE
(as): Viva musica! Records: nový label na slovenskej hudobnej scéne – 4/5
Bendik, M.: o s operou? (glosa) – 11/17
Bubnáš, J.: Jubilant Vladimír Bokes – 1-2/3
Chalupka, .: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martineka a Ladislava Kupkovia ako inšpirácia pre identi káciu
podobností a odlišností v slovenskej hudbe (esej) – 7-8/33
Král, V.: LilyPond (Hudba & IT) – 10/11
Motyka, P.: Hevhetia – téma s variáciami – 6/17
(mot): Mládežnícky orchester Európskej únie oslavuje
– 6/37
(red): Skúška ABRSM – hudobná teória – 4/7
(red): Žilina opä ožije Allegrettom – 4/13
(red): Fotoreportáž: Noc hudby – 7-8/13
(red): Spravodajstvo: Spomienka na Alexandra Moyzesa
– 11/12
Šikrová, Z.: Martin Adámek lenom súboru Ensemble
intercontemporain – 7-8/2
Šuška, P.: Tlieska im celý svet – 12/14
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Termíny na predkladanie žiadostí
o poskytnutie tvorivých podpôr
Hudobného fondu v 1. polroku
2017
Prémie za hudobné diela v oblasti
vážnej hudby – 25. 04.
Prémie v oblasti populárnej hudby
– 28. 02., 28. 03., 02. 05.
Prémie za interpretané výkony
v oblasti vážnej hudby – 14. 03.
Ceny Hudobného fondu na súažiach
vo všetkých tvorivých oblastiach – žiadosti treba dorui najneskôr 4 mesia-

ce pred termínom konania súaže
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej tvorby a interpretácie – 28. 02.,
28. 03., 02. 05.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo
všetkých tvorivých oblastiach
– 28. 02., 28. 03., 02. 05.
Granty na projekty (zaiatok realizácie 01. 07.–31. 12.) vo všetkých
tvorivých oblastiach – 18. 04.
Príspevky na výrobu prolového CD
slovenských koncertných umelcov
v oblasti vážnej hudby – 14. 03.
Viac informácií na www.hf.sk

Hudobný fond prijíma

komisií. Návrh na vydanie CD

žiadosti na výrobu prolového

s dramaturgiou, životopisom

skladateského alebo

hlavného protagonistu

interpretaného CD v oblasti

a doplujúcimi informáciami

vážnej hudby na obdobie

(zoznam úinkujúcich

2017-2018. Žiadosti budú

výkonných umelcov, použitie

predložené odborným komisiám

nových/archívnych nahrávok;

a Rade Hudobného fondu, ktorá

v prípade nových nahrávok

o zaradení prolového CD do

predpokladaný rozpoet)

ediného plánu HF rozhodne na

posielajte na veselova@hf.sk

základe vyjadrení odborných

do 28. 02.
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1–2 | 2017

22 ročník

Medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidera-Trnavského
Trnava - Slovenská republika
21. - 27. máj 2017
Hudobné centrum
Mesto Trnava

Medzinárodná spevácka súťaž
Mikuláša Schneidera-Trnavského

Súťaž sa vyhlasuje pre spevákov
narodených po
ženy - 1993, muži - 1991 / 1. kategória
ženy - 1984, muži - 1982 / 2. kategória
Uzávierka prihlášok
15. marec 2017
INFORMÁCIE: e-mail: ferencova@hc.sk, www.hc.sk
ADRESA: Slávka Ferencová / výkonný manažér
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava

6ORYHQVNpQiURGQpGLYDGORMHőWiWQDSUtVSHYNRYiRUJDQL]iFLD0LQLVWHUVWYDNXOW~U\650DİEDIvan Pavle

Giacomo Puccini

Sestra Angelika
Plášť
Gianni Schicchi

TRIPTYCH
Tri operné jednoaktovky

Účinkujú/LQGD%DOORYi0RQLND)DELDQRYi'HQLVD+DPDURYi
Eva Hornyáková, Katarína Juhásová-Štúrová, Adriana Kohútková,
0iULD3RUXEĀLQRYi-LWND6DSDUD)LVFKHURYi'HQLVDŐOHSNRYVNi
$QGUHD9L]YiUL(OLőND:HLVVRYi-iQ%DEMDN*XVWiY%HOiĀHN
'DQLHOÿDSNRYLĀ0LURVODY'YRUVNñ-iQāXUĀR0DUWLQ*\LPHVL
7RPiő-XKiV%ROGL]ViU/iV]Oy0DNV\P.XWVHQNR6HUJHM7ROVWRYDĂDOőt

+XGREQpQDőWXGRYDQLHRastislav Štúr
5pŭLDRoman Polák
Dirigenti Rastislav Štúr, Martin Leginus
Scéna Pavel Borák
Kostýmy Peter Čanecký
=ERUPDMVWHUPavel Procházka
G E NE R ÁL N Y P AR TNE R

Spoluúčinkuje RUFKHVWHU2SHU\61'D%UDWLVODYVNñFKODSĀHQVNñ]ERU
SRGYHGHQtP0DJGDOpQ\5RYĺiNRYHM
P AR TNERI

IÁLNA
MINERÁLNA VOD A
P R E S ND

PREMIÉRY
17. februára 2017 o 18.00 hod.
19. februára 2017 o 17.00 hod.
historická budova SND
PARTNER
INSCENÁCIE

WWW.SND.SK
Vstupenky v pokladniciach SND
a online na www.snd.sk a www.navstevnik.sk
Rezervácie +421 2 204 72 289
alebo na rezervacie@snd.sk

EDIÁLNI PART N ER I

