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Vážení �itatelia,

viacero odchodov poznamenalo 
v uplynulých d�och domácu i sve-
tovú umeleckú scénu. O�ami (a ob-
jektívom) Kamila Vysko�ila môže-
me na obálke júnového Hudobného 
života sledova� a zamýš�a� sa nad 
prekvapením v poh�ade Sviatoslava 
Richtera po�as jeho dávneho vystú-
penia na pôde bratislavskej Reduty. 
Kamila Vysko�ila (1925–2017), maj-
stra s výnimo�ným citom a schop-
nos�ou zachyti� emóciu, si na 
stránkach �asopisu pripomíname 
sériou jeho unikátnych záberov, 
ktoré v 60. a 70. rokoch minulého 
storo�ia zachytil na pôde Sloven-
skej � lharmónie.
Prekvapením bol odchod dvoch 
ve�kých dirigentov – Ji�ího 
B�lohlávka (1946–2017), ktorý bol 
vo svetovom meradle považovaný 
za jedného z najpovolanejších pro-
pagátorov �eskej hudby a Sira Jeffreyho Tatea (1943–2017), 
šéfdirigenta Hamburského symfonického orchestra. Mož-
no považova� za symbolické, že v predve�er odchodu Ji�ího 
B�lohlávka ponúkol na pôde Slovenskej � lharmónie svoj 
recitál vynikajúci anglický klavirista Paul Lewis, ktorý 
s �eským umelcom dirigujúcim BBC Symphony Orchestra 
nahral oce�ovaný komplet klavírnych koncertov Ludwiga 
van Beethovena. (Nahrávku pre prestížne vydavate�stvo 
Harmonia Mundi zaradil nedávno �asopis Gramophone 
k desiatke najreprezentatívnejších nahrávok �eského veli-
kána, v rebrí�ku samozrejme bodujú najmä B�lohlávkove 
záznamy Martin	, Dvo�áka, Janá�ka a Suka.) 
Ne�akaný bol aj odchod pozoruhodného bubeníka Jozefa 
Dömeho (1948–2017), ktorý bol od 60. rokov nielen stáli-
cou domácej jazzovej scény, ale v poslednom období jeho 
swingujúci drive a bezchybné frázovanie oce�ovali a vy-
užívali aj o nieko�ko generácií mladší jazzmani.  
Radostnejšou témou júnového vydania je reportáž 
z 22. ro�níka obnovenej Medzinárodnej speváckej sú�aže 
Mikuláša Schneidera-Trnavského alebo nové výzvy, ktoré 
�akajú na Slovenský mládežnícky orchester. Ten sa po 
ú�inkovaní na žilinskom Allegrette pripravuje na letné 
sústredenie ako aj sériu koncertov s austrálskym dirigen-
tom Benjaminom Baylom. Držme obom, po nieko�koro�-
nom spánku prebudeným aktivitám, palce!

Pokojné �ítanie praje
Peter MOTY
KA
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I. Littva

Spravodajstvo, koncerty, festivaly
Koncert plný prekvapení, Jiří Bělohlávek a Jeffrey Tate – odchod dvoch 
veľkých dirigentov, Koncerty duchovnej hudby v Bratislave, Chopinovské 
soirée Eugena Indjića, Expresívny Paul Lewis, Nedeľné matiné v Mirbacho-
vom paláci, Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, 
Mladý Mozart so „zázrakom“ pri klavíri, (Ne)tradičné Jazzové pašie, Sólo pre 
Mateja Arendárika, Košická hudobná jar, Ars organi Nitra 2017, Banskobyst-
rická hudobná jar, ŠKO Žilina  

Rozhovor
Nové výzvy pre Slovenský mládežnícky orchester.  A. Šuba 

Folklór
Igor Littva: „Zachovávanie ľudovej kultúry obcí prostredníctvom folklórnych 
súborov nestačí.“  M. Krušinská

V zrkadle času
Kamil Vyskočil (1925–2017)

Mimo hlavného prúdu
Wandelweiser  A. Demoč
Shaped Songs / Hudba dneška v SNG: Hommage à Milan Adamčiak  
D. Matej, A. Irhová 
Adamčiak, do školy!  T. Boroš

Skladba mesiaca
Carl Nielsen: Saga-drøm op. 39  J. Filip
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Buď – alebo / Spevácke debuty v Židovke / Genezis ako memento tradície 
ducha  M. Glocková, M. Mojžišová, M. Babiak 

Hudobné divadlo
Inscenačný brak ako možná (?) forma operného umenia  M. Glocková 
Tak ako včera..., ale bez režiséra / Rita v Komornej opere Bratislava  
J. Červenka 
Banskobystrický Orfeus britannicus / Živá Bystrouška v Rusovciach  
M. Glocková, V. Blaho

Zahraničie
Mníchov: Tannhäuser a zen  R. Bayer 
K re-kreácii opernej inscenačnej praxe (esej)  R. Bayer
Viedeň: Ruský večer v Musikvereine  B. Ažaltovič 

Jazz
Večer s jazzovou legendou  M. Zahradník
Roky a dni Davida Kollara  P. Motyčka 

Recenzie
Kam/kedy  
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Koncert plný prekvapení
Bol to zrejme jeden z najo�akávanejších kon-
certov Slovenskej � lharmónie v jarnej �asti 
jej aktuálnej sezóny. Nielen preto, že sa pred 
orchester opä� postavil jeho designovaný 
šéfdirigent James Judd, ale najmä pre hos-
�ovanie škótskej hrá�ky na bicích nástrojoch 
Dame Evelyn Glennie. Túto umelky�u spre-
vádza takmer aura superhviezdy, na �om má 
nezanedbate�ný podiel fakt, že si dokázala 
vybudova� bezprecedentne úspešnú kariéru 
sólovej perkusionistky aj napriek tomu, že 
vo svojich dvanástich rokoch stratila sluch. 
Svoje vynikajúce renomé potvrdila aj na pó-
diu Reduty 18. 5. v rámci Symfonicko-vokál-
neho cyklu.

Dame Evelyn Glennie inšpirovala vznik mno-
hých diel sú�asných skladate�ov a s jedným 
z nich – Koncertom pre bicie nástroje a orches-
ter s podtitulom Conjurer (Kúzelník) Johna 
Corigliana – zavítala aj do Bratislavy. Pódium 
v prvej polovici doslova patrilo jej bohatému 
arzenálu drevených, kovových aj blanozvu�-
ných bicích, s konkrétnou tónovou výškou 
aj bez nej, z teritória klasickej hudby, ale tiež 
z „inožánrových“ a etnických prostredí. Roz-
delené boli do skupín pod�a materiálu a toto 
rozdelenie bolo zárove� ur�ujúce pre formu 
približne 35-minútovej skladby, v ktorej bicím 
kontroval slá�ikový orchester posilnený o (vo-
lite�nú) sekciu plechových nástrojov. Dianie 
medzi ostrov�ekmi príbuzných idiofónov od 
prvého okamihu ovládala sivovlasá „divožien-
ka“, ktorá sa po pódiu pohybovala bosá – jed-
nak preto, aby pri presunoch medzi skupinami 
nástrojov nevyrušovala, no hlavne preto, že 
je to pre �u jediný pôsob, ako vníma� vibrácie 
vlastného inštrumentára aj orchestra. Práve 
v tomto oh�ade bola jej hra udivujúca: dokona-
los�, s akou dokázala aj bez sluchovej kontroly 
dávkova� dynamické nuansy (vrátane polôh 
na hranici po�ute�nosti), a rytmická presnos� 
vyrážali dych, nehovoriac o �istej, omra�ujúco 
virtuóznej technike. A k tomu treba priráta� 
bezprostrednos� v neverbálnej komunikácii, 
charizmu a v každom okamihu vyžarujúcu 
fascináciu svetom objektov, z ktorých možno 
pomocou udierania (ale aj �alšími spôsobmi) 
vylúdi� zaujímavý zvuk. Tak sa k slovu dostali 
marimba a xylofón, doplnené o rad �alších 
drevených nástrojov bez konkrétnej výšky, 

v druhej, lyrickej fáze diela zasa vibrafón 
s gongmi, neskôr dokonca aj africký „hovoriaci 
bubon“, aby sa napokon všetko uzavrelo ma-
sívnou, zvukovo takmer úto�nou exhibíciou 
batérie tympanov a ve�kého bubna. Dramatur-
gia jasná a priamo�iara, sólistka aj orchester 
hrajúci so zápalom a skvelou vzájomnou koor-
dináciou – �o viac si možno pria�? Ur�ite tro-
cha viac skladate�skej invencie, ktorá by „blo-
kovú formu“, navyše roztiahnutú na pomerne 
dlhej �asovej ploche, dokázala naplni� aj �ímsi 
viac než len efektnou sólistickou exhibíciou. 
Jedine�ný zážitok z výkonu hviezdnej perku-
sionistky a fakt, že dramaturgia � lharmónie 
zaradila na program dielo nie staršie ako 

desa� rokov sú však jednozna�nými 
pozitívami...
Prekvapenia sa konali aj po pre-
stávke a boli o to vä�šie, že na pôde 
repertoáru, ktorý na prvý poh�ad 
pôsobil omnoho konven�nejšie. 
Diela Ralpha Vaughana Williamsa 
u nás zatia� nepatria k repertoáro-
vým stáliciam, no príchod nového 
šéfdirigenta je prís�ubom, že sa 
publikum dostane do živšieho kon-
taktu s hudbou ostrovnej krajiny 
a spozná jej menej známe zákutia. 
Sviežo zapôsobila predohra k Wil-

liamsovej hudbe k Aristofanovej satirickej hre 
Osy, plná nápaditých melodických myšlienok, 
�ahká, jadrná a vyslovene „anglická“. Sviežos-
�ou oplýval aj šat brilantnej inštrumentácie, 
ktorú jej autor študoval u Mauricea Ravela, 
pri�om si (takmer zázra�ne) dokázal zacho-
va� zdravý odstup od hudby francúzskeho 
majstra a nekopíroval jeho štýl. Práve tieto 
kvality v partitúre zdôraznil James Judd 
a jeho obdivuhodne energický „rozbeh“ sa ešte 
vystup�oval v závere�nom diele na programe 
– Beethovenovej Siedmej symfónii. Orchester 
dobre známym dielom doslova preletel v tem-
pách, ktoré mohli šokova� – alebo v pozitív-
nom zmysle zdvihnú� zo sedadiel. Symfónia 
zaznela ako jeden celok, len s krátkym pre-
delom medzi 2. a 3. �as�ou, s neuverite�ným, 
smerom k � nále sa stále stup�ujúcim �ahom 
na bránu. Pravdaže, mnoho detailov a nuáns, 
na ktoré je partitúra geniálneho diela viac 
ako bohatá, v tejto mohutnej príbojovej vlne 
celkom zaniklo, mnohé bolo za hranicou 
možností presnej súhry (napríklad violon-
�elá v zostupnej stupnicovej � gúre v Scher-
ze...), chví�ami sa zjavili úsmevné momenty 
– v poslednej �asti koncertný majster Jozef 
Horváth na nieko�ko taktov „stratil“ slá�ik, 
�o naš�astie nijako neohrozilo jeho príkladné 
vedenie sekcie prímu... No Juddov „rockový“ 
drive dokázal imponova�. A vidie� motivovaný 
orchester hrajúci „nadoraz“ bolo mimoriadne 
potešujúce. Kontroverzný, no v každom oh�a-
de nekonven�ný prístup dirigenta zaru�uje, že 
v budúcej sezóne sa ur�ite bude na �o teši�.

Robert KOLÁŘ

D. E. Glennie (foto: P. Brenkus)

Odchod dvoch veľkých 
dirigentov

Na prelome mája a júna opustili svet dve 
významné dirigentské osobnosti. Britský 
dirigent Sir Jeffrey Tate (1943–20 17) si 
získal uznanie za nahrávky neskorých 
symfónií J. Haydna a klavírnych 
koncertov W. A. Mozarta s English 
Chamber Orchestra, jeho doménou však 
bola opera. Jeho dirigentská kariéra, 
pozna�ená vrodeným ochorením 
chrbtice a chronickými dýchacími 
�ažkos�ami, sa za�ala v londýnskej 
Covent Garden, kde Tate asistoval okrem 
iných Georgovi Soltimu �i Colinovi 
Davisovi. Tu sa stretol aj s Pierrom 
Boulezom, ktorý h�adal asistenta pre 
svoje naštudovanie Wagnerovho Ringu 
v Bayreuthe. To Tateovi otvorilo dvere 
k �alším wagnerovským produkciám 
a tiež k trvalému zakotveniu v Nemecku, 
ktoré nazýval svojou duchovnou vlas�ou. 
Od roku 2009 až do svojej smrti 2. 6. 
zastával post šéfdirigenta Hamburského 
symfonického orchestra.

Dva dni predtým zomrel po �ažkej 
chorobe aj šéfdirigent 
eskej � lharmónie 
a pedagóg pražskej AMU Ji�í B�lohlávek 
(1946–2017), umelec, ktorý na domácej 
pôde formoval viacero významných 
symfonických aj operných orchestrov 
a v zahrani�í niesol po Charlesovi 
Mackerrasovi symbolickú štafetu 
propagátora �eskej hudby, predovšetkým 
Janá�ka a Martin	, �o mu prinieslo rad 
ocenení a vyznamenaní.

Viac na www.hc.sk/aktuality

J. Bělohlávek (foto: archív)
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Koncerty duchovnej hudby v Bratislave
Po�as jarných mesiacov sa v hlavnom meste 
konalo viacero koncertov �erpajúcich z boha-
tej pokladnice kres�anskej cirkevnej hudby 
rozmanitého obsadenia, pochádzajúcej z rôz-
nych štýlových období. Tesne pred ve�kono�-
nými sviatkami (12.–13. 4.) zaznelo v bratis-
lavskej Redute monumentálne Requiem op. 98 
Antonína Dvo�áka pre sóla, zbor a orchester. 
Dielo je svojou náro�nos�ou predur�ené pre 
interpretáciu profesionálnymi hudobníkmi 
a vhodné skôr pre uvedenie v transparentnej 
akustike koncertnej siene ako v chráme. Jeho 
stvárnenie dirigentom Leošom Svárovským 
prinieslo posluchá�om mimoriadne hlbo-
ký duchovný i hudobný zážitok. Vysokou 
kultúrou zvuku s jemne diferencovanými 
dynamickými odtie�mi, prepracovanými de-
tailmi, bohatou škálou emocionálneho výrazu 

a ukážkovo vypracovanou kontrapunktickou 
sple�ou hlasov vo fúge Quam olim Abrahae 
zažiaril Slovenský � lharmonický zbor, s kto-
rým dielo naštudoval hos�ujúci brniansky 
zbormajster Petr Fiala, umelec medzinárod-
ného formátu. K pôsobivému a miestami až 
mystickému vyzneniu diela rovnakou mierou 
prispeli i dôkladne pripravení sólisti (Eva 
Hornyáková – soprán, Monika Fabiánová 
– mezzosoprán, Peter Berger – tenor a Peter 
Mikuláš – bas) a orchester Slovenskej � l-
harmónie. Pozoruhodný bol nielen zanietený 
umelecký vklad jednotlivých interpretov 
(obzvláš� treba vyzdvihnú� mäkkos� zvuku 
a bohatstvo výrazových odtie�ov hrá�ov 
oboch dychových sekcií), ale aj výborná vzá-
jomná zvuková vyváženos� všetkých zložiek 

celého interpreta�ného aparátu (zbor, sólisti, 
jednotlivé sekcie symfonického orchestra). 
Priznávam, že takto dôkladne zvukovo vypra-
covanú Dvo�ákovu symfonickú partitúru som 
ešte naživo nepo�ul.
V Malom evanjelickom kostole na Panenskej 
ulici zaznel 6. 5. �alší z koncertov cyklu 
Kantáty so Solamente naturali. Súbor pod ume-
leckým vedením Miloša Valenta v spolupráci 
s Vocale ensemble SoLa (um. vedúca Hilda 
Gulyásová) uviedol v starostlivom naštudovaní 
významnú cirkevnú kantátu Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen (Pla�, bedákanie, náreky, zú-
fanie) BWV 12, ktorú Johann Sebastian Bach 
skomponoval ako 29-ro�ný po�as pôsobenia 
vo Weimare. Po úvodnej sinfonii s hobojo-
vým sólom (Eduard Wesly) nasleduje zbor, 
ku ktorého hudbe sa starnúci Bach ešte raz 

vrátil a v prepracovanej podobe ju uplatnil 
ako Cruci� xus vo svojej ve�kolepej Ve�kej omši 
h mol BWV 232. Basová ostinátna chromaticky 
klesajúca téma tohto geniálneho zboru inšpi-
rovala v 19. storo�í aj Franza Liszta a spolu so 
závere�ným chorálom z tejto Bachovej kantáty 
(Was Gott tut, das ist wohlgetan – 
o Boh �iní, 
to dobré je) ju použil vo svojich slávnych orga-
nových (i klavírnych) Variáciách na Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen. Tri árie v kantáte 
spievali Petra Noskaiová (alt) a Juraj Kuchar 
(tenor). Z Bachovej tvorby zaznelo ešte 5 in-
štrumentálnych kánonov (BWV 1072, 1073, 
1076, 1077 a 1078) v nestereotypných nástrojo-
vých kombináciách a nápaditej interpretácii. 
Dramaturgia koncertov cyklu vždy kombinuje 
Bachove diela so skladbami iného skladate�a 

cirkevnej hudby. Tentokrát dostal priestor 
dlhoro�ný „dvorný“ spolupracovník súboru 
Solamente naturali Vladimír Godár. Popri jeho 
transkripcii Bachovej organovej Canzony BWV 
588 pre slá�ikové kvarteto (škoda nevydarené-
ho nástupu vo fúgovej expozícii druhého dielu) 
zaznela Godárova kompozi�ne až absurdne 
jednoduchá, no ra� novaná inštrumentálna 
La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide, 
ktorej vdýchli dušu svojou jemnou meditatív-
no-sugestívnou interpretáciou Miloš Valent (vi-
ola) a Ondrej Veselý (historická gitara z 19. sto-
ro�ia). Obzvláš� pôsobivo vyzneli Godárove Tri 
uspávanky (Dormi Jesu v latin�ine, Šlof, majn 
Kind v jidiš a Sweet and Low v angli�tine) so 
sopránovými (Hilda Gulyásová) a altovými 
(Petra Noskaiová) sólami. Osem�lenný zbor 
spieval najmä v prvej z uspávaniek v takom 
nádhernom a zvukovo vyváženom „mrazivom“ 
pianissime, že aj vo ve�mi konkrétnej akusti-
ke priestorovo neve�kého kostola znel akoby 

z dia�ky – pri zavretých o�iach sa 
zdalo, akoby zbor spieval v sakristii 
kostola. 
Nap��a ma rados�ou, ak sa cir-
kevná hudba uvádza v prostredí 
chrámov, pre ktoré bola ur�ená, 
�o bol aj prípad nede�ného kon-
certu 26. 3. v Jezuitskom kostole 
Najsvätejšieho Spasite�a, na kto-
rom sa predstavili dve gregorián-
ske scholy: Verbum Domini (ženy) 
a Gloria Dei – homo vivens (muži) 
pod umeleckým vedením Glórie 
Braunsteiner a nemecký organis-
ta Peter Höngesberg. Duchovné 
podujatie Laetare Jeruzalem 
(Teš sa, Jeruzalem) pozostávalo 
z gregoriánskeho propria a or-
ganových meditácií Charlesa 
Tournemira, ako aj z liturgických 
organových improvizácií hos�u-
júceho umelca. Organové diela 
Charlesa Tournemira (1870–1939), 
ktorý pôsobil nieko�ko desa�ro�í 
(podobne ako jeho u�ite� César 
Franck) v Bazilike Sv. Klotildy a bol 
jedine�ným improvizátorom, sa 
v sú�asnosti postupne vynárajú zo 
zabudnutia. Jeho originálny a mo-

derne orientovaný hudobný jazyk je vývojovo 
dôležitým spojovacím �lánkom smerujúcim 
od výrazového bohatstva neskororomantickej 
harmónie Césara Francka k farbistej mys-
tickej poetike Oliviera Messiaena. Jeho pä� 
liturgických organových meditácií (L‘Orgue 
Mystique, Of� ce No. 15, Laetare z Cycle de 
Paques op. 56) predstavuje jedno z „51 ofícií 
pre liturgický rok inšpirovaných gregorián-
skym spevom“ tvoriacim monumentálny 
cyklus L‘Orgue Mystique. Organista s citlivým 
liturgickým vkusom využil pôsobivé farebné 
zvukové možnosti štýlovo priliehavého troj-
manuálového nástroja od pražského stavite�a 
organov E. Š. Petra (1853–1930) upraveného 
� rmou Rieger, Krnov.

Stanislav TICHÝ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Solamente naturali (foto: A. Šuba)
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Chopinovské soirée Eugena Indjića
Máloktorý klavirista si pre svoj recitál zosta-
ví repertoár výlu�ne z diel Fryderyka Cho-
pina. Je to privilégium ur�ené iba výnimo�-
ným interpretom s inklináciou k Chopinovej 
hudbe a schopnos�ami jej osobitého stvárne-
nia. Medzi takýchto interpretov nepochybne 
patrí Eugen Indji�, rusko-srbský klavirista, 
ktorý už ako 9-ro�ný hral so Spring� eld-
ským orchestrom Klavírny koncert d mol 
W. A. Mozarta.
Laureát varšavskej Chopinovej sú�aže je po-
vestný svojou exkluzívnou hrou, ktorej dôka-
zom je aj nahrávka kompletného Chopinovho 
diela pre rôzne nahrávacie spolo�nosti (Pol-
skie nagrania/ Muza, Sony, RCA Victor, Claves 
a Calliope). Po�as svojej dlhoro�nej kariéry sa 
stretol s významnými osobnos�ami hudob-
ného sveta. Pravdepodobne najviac u neho 
zarezonovalo profesionálne, ale aj priate�ské 
puto s Arthurom Rubinsteinom, ktorý ho cha-
rakterizoval ako „hudobného a umeleckého 
perfekcionistu“.
Koncert v Malej sále Slovenskej � lharmónie 
(16. 5.) bol pre niektorých relaxom po dlhom 
pracovnom dni a pre iných inšpiráciou odha-
�ujúcou, �o sa dá v hudbe po�ského skladate�a 
po interpreta�nej stránke ešte objavi� a na �o 
sa dá ešte poukáza�.
Kto pozná klavírne majstrovstvo Eugena Ind-
jia, vie, �o je tento umelec schopný urobi� 
z neprávom opomínaných mazúrok. Je to 
zvukový mág, ktorý dokáže vydolova� z malej 
hudobnej formy nespo�etné množstvo nálad 
v�aka dynamickým, sónickým a agogickým 
zmenám. Tie pritom nijako nedeformujú tok 
skladby, naopak, pomáhajú vzbudzova� dojem 
takmer až „cyklickej formy“.  Mazúrky chápe 
ako ve�ké diela a na malom priestore dokáže 
vykresli� viac kontrastných udalostí, nálad �i 
charakterov. Plochy výrazne kontemplatívne 
strieda s plochami náhleho vzplanutia a jeho 
doménou je pohrávanie sa s inými hlasmi, 
než by o�akával posluchá� zvyknutý na tra-
di�né interpretácie.
Už v úvodnej Mazúrke �. 17 op. 24/4 b mol 
nás pohladil Indjiov povestný mäkký tón, 
ktorého ú�inok bol umocnený zvýraznením 
nostalgického záveru. Mazúrka �. 20 op. 30/3 
Des dur, postavená na zvukových kontrastoch, 
dáva priestor na pohrávanie sa s „echo-dyna-
mikou“. Napriek markantným zvukovým roz-
dielom Indji neprekro�il dynamickú hranicu 
smerom k agresivite zvuku, ako sa to stáva 
u niektorých klaviristov s cie�om dosiahnu� 
maximálny kontrast. Mazúrka �. 32 op. 50/3 
cis mol je kombináciou po�ských tane�ných 
foriem (mazur, oberek a kujawiak) a využi-
tia kontrapunktických hlasov. Indji trocha 
riskantne, resp. inovatívne zaobchádzal 
s pedálom, no vždy v únosnej miere. Mazúr-
ka �. 3 op. 63/3 cis mol, ktorá znela na záver 
mazúrkového bloku, je typicky chopinovskou 
nostalgickou skladbou, v ktorej možno odha-
li� emocionálnu zrelos� interpreta. Indji je 

jedným z najlepších vzorov, dokáže vybo�i� 
z pulzu hudby, zastavi� sa a rozjíma�, bez 
toho, aby to na posluchá�a pôsobilo umelo 
�i gý�ovo, pohráva sa s agogikou, akoby išlo 
o najprirodzenejší a najjednoduchší aspekt 
klavírnej hry. Práve pre tieto agogické a nála-
dové zmeny pôsobia „Indjiove“ mazúrky ako 
ve�ké formy.
Naopak, k obsiahlym formám pristupuje 
Eugen Indji s opa�nou � lozo� ou. Tu dokáže 
vnútorným napätím a nasmerovaním toku 

hudby spoji� rozsiahlu �asovú os od prvého 
tónu po posledný. Tento princíp použil práve 
v Sonáte b mol op. 35. Jej jednotlivé �asti pre-
pojil nevidite�nou ni�ou a od za�iatku držal 
publikum v sústredenom po�úvaní a napätej 
pozornosti. Paradoxne, nezachádzal do ex-
trémnych dynamík a niektorým posluchá-
�om mohla chýba� jeho povestná mladícka 
hudobná impulzívnos�. Nad celým dielom ale 
bdel ako skúsený mentor a rozvážne riadil 
smerovanie k jedinému vrcholu, ktorý vyús-
til v poslednom akorde sonáty. Zaujímavou 
novinkou bolo prelínanie pedálu v pomalých 
dieloch 2. �asti (Scherzo) a 3. �asti (Marche 
funèbre. Lento). Nebál sa riskova� a ur�ité har-
mónie spojil netradi�ným spôsobom, takmer 
na hranici únosnosti, pripomínajúc prelína-
nie harmónií impresionizmu �i pedalizáciu 
využívanú v niektorých sú�asných dielach. 
Nedá mi nespomenú� klaviristov krásny, ale 

pritom adresný tón, nesúci sa cez celú kon-
certnú sálu až do posledných radov.
Balada �. 1 g mol op. 23 sa spolu s ostatnými 
baladami považuje za vrchol Chopinovej tvor-
by. Je plná kontrastov, vášne, clivosti a drá-
my, a to aj v�aka literárnemu námetu Adama 
Mickiewicza, ktorým bol Chopin inšpirovaný. 
Balada patrí do Indjiovho kme�ového reper-
toáru. Bolo to bada� na presnom zacielení po-
zornosti na dôležité hlasy, ktoré posluchá�ovi 
predostrel ako „na podnose“. Impromptu �. 2 
Fis dur op. 36 a Impromptu �. 3 Ges dur op. 51 
mali v jeho interpretácii trocha umiernenej-
šie kontúry a gradácie, ktoré ale ožili v zá-

vere�nom Scherze �. 2 
b mol op. 31. Kvôli lepšej 
koncentrácii spojil diela 
bez �akania na aplauz, 
a posluchá� tak mohol 
vycíti�, že sa klavirista 
maximálne ponoril do 
vlastného vnútra, ako-
by zabudol na okolitý 
svet. 
istota pedalizá-
cie a jasná �itate�nos� 
sadzby opä� potvrdili 
Indjiovu profesionali-
tu. Burácajúce Scherzo 
a pridané dve mazúrky 
(c mol a cis mol z opusu 
30) ukon�ili romantický 
hudobný ve�er.
Klavírny recitál nebol 
jediným koncertom 
Eugena Indjia na 
Slovensku v jarnom 
období. Nieko�ko dní 
predtým zahral so Slo-
venskou � lharmóniou 
pod taktovkou Laurenta 
Petitgirarda Chopinov 
Klavírny koncert �. 1 e 
mol op. 11. Následne, po 
recitáloch v rámci nit-
rianskej Galérie hudby 
a v Bratislave, interpre-
toval spolu s Mariánom 

Lapšanským, Štátnou � lharmóniou Košice 
a dirigentom Yordanom Kamdzahalovom    
Koncert pre dva klavíry a orchester d mol 
Francisa Poulenca. Aj na množstve takýchto 
mentálne a fyzicky náro�ných  aktivít možno 
bada� schopnosti a profesionalitu tohto prvo-
triedneho klaviristu.
Eugen Indji má blízky vz�ah k Slovensku. 
Možno mnohí zabudli (alebo nevedia), že 
tento vz�ah sa vybudoval po�as rokov, ktoré 
strávil na Slovensku v rámci Medzinárodných 
interpreta�ných kurzov v Pieš�anoch. Tu vy-
choval celý rad mladých klaviristov, ktorí 
dodnes �erpajú z jeho vedomostí. V�aka svojej 
charizme ich pripútal k tomuto krásnemu 
povolaniu a otvoril im brány klavírneho ume-
nia. Verme, že koncerty Eugena Indjia budú 
u nás aj na�alej samozrejmos�ou a cenným 
hudobným artiklom.

Zuzana BIŠČÁKOVÁ

E. Indjić (foto: archív)
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
Nede�né matiné 7. 5. poskytlo priestor na pri-
pomenutie si nedožitých devä�desiatin sklada-
te�a, teoretika a pedagóga Ivana Hrušovského. 
Dva jeho pies�ové cykly zaradili do svojho 
programu �eská sopranistka Tereza Mátlová 
a klavirista Róbert Pechanec. �ervený mak 
a Tri re� exie sú dokladom skladate�ovho lite-
rárneho vkusu a jeho rozh�adenosti v poézii. 
V pies�ach sa prejavuje zmysel pre dikciu 
a intonáciu slova, uplatnený v súlade s vlast-
nými kompozi�no-estetickými zámermi. 
Dramaturgicky ve�mi vhodne bol priradený 
cyklus Sept chansons de Clément Marot op. 15 
Georgesa Enesca. Piesne sú nesmierne prí-
�ažlivé v textovej rovine, pôsobivé hudobnou 
re�ou a o�arujú skladate�ovým zmyslom pre 
subjektívnu drobnokresbu. Je to komorná 
hudba v najlepšom zmysle slova.
Dva výrazné hudobné subjekty sa spojili v spo-
lo�nej interpretácii na matiné 14. 5.: � autistka 
Katalin Stefula z Ma�arska a klaviristka 
Jordana Palovi�ová, obe s intenzívnou odda-
nos�ou hudobnému umeniu. S pochopením 
pre štýl boli interpretované Introdukcia, téma 
a sedem variácií e mol pre � autu a klavír D 802 
Franza Schuberta a Suita pre � autu a klavír 
op. 34 Charlesa-Mariu Widora. Interpretky 
pristupovali k hre ve�mi subjektívne a, hoci to 
vyznieva protire�ivo, s maximálnou empatiou 
vo�i skladate�ovmu výtvoru. Spojila ich hudob-
ná inteligencia, presved�ivos� a oddanos� hu-
dobnej obsahovosti. Katalin Stefula má krásny, 
rovný � autový tón, pod�a potreby raz chladnej-
ší, inokedy zvukovo plný �i, naopak, diskrétny. 
Na rovnakej úrovni sa pohybuje aj umelecky 
sa neustále rozvíjajúca Jordana Palovi�ová, 
vždy bytostne spojená s nástrojom. V tomto 
zmysle bola pochopená intencionálnos� „su-

cho�ovského“ klavírneho štýlu v skladate�ovej 
Uspávanke pre klavír (1984). Priese�níkom me-
dzi kvázi humorom, komikou a tragikou bolo 
(pod�a slov skladate�ky) Bolero-Blues pre klavír 
Iris Szeghyovej.
Vokálno-inštrumentálny súbor Ad Libitum vy-
stupoval na matiné 21. 5. Ú�inkujúci pochádza-
jú prevažne z Ma�arska – Ildikó Szakács (sop-
rán), Andrea Tallián (husle), János Fejérvári, 
(violon�elo), Eszter Beáta Gincsai (klavír), slo-
venským �lenom je klarinetista Peter Kazán. 

V ich interpretácii sa ihne� prejavilo hudobné 
nadšenie a vzájomný, nielen hudobný, ale aj 
�udský súlad . Hudobne ve�mi pekne, discip-
linovane až diskrétne odznelo Domine Deus 
op. 179 (pre soprán, husle, klarinet, violon�e-
lo, klavír) Antonia Diabelliho, pozoruhodná, 
zriedkavo uvádzaná skladba. �uboš Bernáth 
vkusne zaranžoval Intermezzo zo Suity Háry 
János od Zoltána Kodálya, premiérovo zazneli 
aj Bernáthove Dve arietty pre soprán, klarinet, 
violon�elo a klavír. Uplatnil sa tu skladate�ov 

prienik do hudobnej teórie minulosti: v kon-
trapunkte, linearite, znalosti chorálu. Pre 
rovnaké obsadenie bol ur�ený Žalm 23 Martina 
Jánošíka, skladba opierajúca sa o možnosti 
hudobného vyjadrovania meditatívneho cha-
rakteru. Je milé, že si súbor Ad Libitum uctil 
devätdesiatiny Ladislava Burlasa, aktívneho 
pri formovaní hudobnej vedy a všeobecne 
hudobnej kultúry na Slovensku. Rozkošným 
príspevkom bol výber z cyklu Na strunách 
a klávesoch pre husle a klavír.
Violon�elový recitál Eugena Procháca 
s Petrom Valentovi�om pri klavíri 28. 5. pri-
niesol umelecké výkony, ktoré zanechávajú 

stopu v pamäti posluchá�a. 
Prochác je plnokrvný hu-
dobník, ktorý v interpretácii 
realizuje takpovediac „hru 
v hre“ a je naplno spriaznený 
s nástrojom. Klavirista Peter 
Valentovi� je typologicky 
v úplnom súlade s violon�e-
listom. Prochác si môže zvoli� 
repertoár akéhoko�vek druhu, 
umož�uje mu to nielen jeho 
muzikalitu, ale aj schopnos� 
detailného prieniku do kom-
pozi�nej štruktúry. Jeho hra 
nie je v žiadnom okamihu 
formálna. Práve naopak, 

všetky hudobné gestá, motívy a tvary sú stme-
lené a pritom jasne diferencované. Výsledkom 
takéhoto postoja je pôsobivý hudobný celok. 
Osobne nemám rešpekt pred dielami, akými 
sú Suita v starom slohu Alfreda Schnittkeho �i 
Dve skladby op. 2 a Sonáta g mol pre violon�elo 
a klavír Sergeja Rachmaninova, no Prochácov 
umelecký vklad ma presved�ivo „prinútil“ 
k akceptovaniu dramaturgie a výsledkom bol 
umelecký zážitok.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ
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Expresívny Paul Lewis
V rámci cyklu Klavír a klaviristi sa 30. 5. 
predstavil v Malej sále Slovenskej � lhar-
mónie anglický klavirista Paul Lewis, ktorý 
je považovaný za jedného z významných 
interpretov svojej generácie. V úvodnej �asti 
recitálu odznela Partita �. 1 B dur BWV 825 
J. S. Bacha. Interpreta�né názory a výklady 
vz�ahujúce sa na chápanie Bachovej tvorby 
sú rôznorodé, no predsa len existuje tradí-
ciou veri� kovaný ideál približujúci sa pred-
stave, ktorú nám zanechalo dedi�stvo mi-
nulosti. Lewisov výklad Bachovej partity by 
som zjednodušene nazval expresívnym, a to 
doslova a do písmena. Jeho dynamická škála 
siahala od mezzoforte po fortissimo. Chýbal 
tu stíšený dynamický register, isté vnútorné 
upokojenie a spirituálny nadh�ad. Možno 
však konštatova�, že Lewis v plnom rozsahu 
pochopil viacvrstvovos� polyfonických pá-
siem, dominantné i sekundárne melodické 
klenby. Bolo to v istom zmysle racionálne 

uchopenie Bachovho diela. V nasledujúcej 
Beethovenovej Sonáte �. 4 Es dur op. 7 sa 
Lewis cítil skuto�ne ako na domácej pôde. 
Jeho dynamická a výrazová škála korešpon-
dovala s myšlienkovým posolstvom diela. 
Lewis dokázal vy�aži� maximum z inven�nej 
plurality rozsiahlej sonáty, z vedomého a cie-
leného prerušovania kontinuity, trpezlivého 
narábania so zmenami tempa a s pulzujú-
cim �asom i výraznými cezúrami tam, kde 
to bolo ú�inné. Beethovenovej sonáte doprial 
Lewis majestátnu zvukovos�, vitalitu, výbuš-
nos� a dramatický spád. Slovom, bolo to nie-
�o, �o som doposia� u iných nepostrehol.
Po prestávke dominovala hudba romantiz-
mu. Odzneli Chopinove val�íky (a mol op. 34 
�. 2, f mol op. 70 �. 2 a Des dur op. 64 �. 1, tzv. 
„Minútový“) a na záver koncertu Sonáta �. 2 
As dur C. M. von Webera. V Chopinových val-
�íkoch by som privítal výraznejšiu poetickú 
nehu, v meditáciách taktiež výraznejšie 

rubata a širšiu dynamickú škálu. Chopinova 
hudba si vyžaduje osobnostný vklad, krivdil 
by som však Lewisovi, keby som nekon-
štatoval, že jeho Chopin bol profesionálne 
zvládnutý. Weberovu sonátu by som ur�ite 
neodporú�al zaradi� na záver klavírneho 
recitálu. Je to dielo „majstrovsky“ zvládnutej 
kompozi�nej kompilácie, dôsledného eklek-
ticizmu a súhry všetkého, �o bolo dovtedy 
v klavírnej tvorbe vytvorené. Nemá ni� 
spolo�né so Schubertovou klavírnou tvor-
bou, ako sa to �asto spomína. Schubertov 
klavírny odkaz má svoj vlastný tvorivý ru-
kopis. U Webera dominuje brilantný sloh, 
rozmanité pasáže, technický exhibicioniz-
mus, tak trochu i spomienky na jeho vlast-
né hudobno-dramatické diela... Z h�adiska 
posluchá�a tu možno hovori� o „uš�achtilej 
nude“, obdivujem však húževnatos� a trpez-
livos� Paula Lewisa, že venoval to�ko práce 
a pozornosti dielu, ktoré je interpreta�ne 
náro�né a rozhodne posluchá�sky nie naj-
v�a�nejšie.

Igor BERGER

J. Palovičová a K. Stefula (foto: D. Godár) 
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Medzinárodná spevácka súťaž 
Mikuláša Schneidera-Trnavského
22. ročník, 21.–27. mája, Trnava, mesto Trnava, Hudobné centrum, 
Trnavský samosprávny kraj
Sú�as�ou slávnostného otvorenia sú�aže v ne-
de�u 21. 5. v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša bol 
koncert výlu�ne z duchovnej tvorby Mikuláša 
Schneidera-Trnavského, ktorú máme príleži-
tos� po�u� pomerne zriedkavo. Skladate�ova 
hudba rozozvu�ala chrámový priestor, v kto-
rom pôsobil vo funkcii regenschoriho takmer 
polstoro�ie a zanechal množstvo cirkevnej 
hudby, hoci do dnešných �ias bol z nej publi-
kovaný len nepatrný zlomok.
Po úvodných príhovoroch viceprimátora 
mesta Trnavy a organizátorov sú�aže zazne-
li majestátne tóny Schneiderovho Prelúdia 
�. 27 G dur pre organ, �alšia organová hudba 
(Prelúdium a fughetta �. 24 g mol a dvojdielne 
Prelúdium �. 40 f mol) sa v rámci programu 
striedala s vokálno-inštrumentálnymi ofer-
tóriami Jubilate Deo (Oslavujte Pána) a Terra 
tremuit (Zem sa zatriasla). Organové prelúdiá 
vyzneli v interpretácii Stanislava Šurina tro-
chu opatrne a asketicky (v tempách, registrá-
cii i agogike), obzvláš� ke� poznáme jeho star-
šiu nahrávku týchto skladieb na rovnakom 
nástroji, presved�ivo pod�iarkujúcu romantic-
ko-dramatický pátos pre skladate�a typických 
harmonických postupov. �ažiskovým dielom 
ve�era bola Schneiderova Missa in honorem 
Sancti Nicolai z roku 1948 pre sóla, zbor a or-
chester. Po duchovných dielach v latin�ine 
koncert symbolicky uzavrelo Schneiderovo 
prekomponované varia�né spracovanie 
vlastnej piesne Matka Božia Trnavská na 
slovenský text Jozefa Stre�anského pre sóla, 
zbor a orchester. Všetci sólisti (sopranistka 
Maria Taytakova, altistka Lucia Ducho�ová, 
tenorista Matúš Šimko a basista Tomáš Šelc) 
podali zodpovedne pripravené, vyrovnané 

a spo�ahlivé výkony. Vo�i zvuku orchestra sa 
najzrete�nejšie uplat�oval hlas basistu, ktorý 
v Omši na po�es� sv. Mikuláša zaujal dokona-
lou intona�nou �istotou v kompozi�ne nápa-
ditom, harmonicky komplikovanom úvode 
Agnus Dei. Pôsobivo vyznelo aj altové sólo Et 
incarnatus Lucie Ducho�ovej (Credo) na poza-

dí orchestra hrajúceho v pianissime. Dirigent 
Marián Lejava vhodne zvolil pre jednotlivé 
diela skôr miernejšie tempá s dôrazom na 
lyricko-spevný charakter hudby a s citom 
pre jej harmonické smerovanie (uvážlivo vy-
chádzal z dlho doznievajúceho chrámového 
priestoru). Pri uvedení omše v koncertnej 
sále by ur�ite bolo vhodné niektoré úseky 
Glorie, Kréda �i obidvoje Hosanna vygrado-
va� do kontrastnejších a rýchlejších temp, 
no v akustike trnavskej baziliky by to viedlo 
k netransparentnému a chaotickému vyzne-
niu harmonických a sadzobných postupov. 
K vydarenej interpretácii skladieb významnou 
mierou prispeli domáce telesá – o výpomo-

ce rozšírený Trnavský komorný orchester 
a Spevácky zbor Tirnavia, v ktorom spieva aj 
viceprimátor mesta Matej Lan�ari�. Zbor po-
zostávajúci z amatérov (v sú�asnosti ho vedie 
zbormajster Michal Stahl) podal obdivuhodný 
výkon, najmä z h�adiska precíznosti naštudo-
vania a �istoty intonácie. Vo zvuku orchestra 
(s tympanmi a dvojicami lesných rohov, kla-
rinetov, trúbok a pozáun) však ob�as trochu 
zanikal, najmä v pasážach vyžadujúcich si sý-
tejší zvuk. Pri uvo�nene radostnom prídavku 
(opakovanie populárneho Jubilate Deo) však 
dokázal, že je disponovaným telesom. 

Stanislav TICHÝ

Písa� o obnovenej Medzinárodnej speváckej 
sú�aži Mikuláša Schneidera-Trnavského je 
pre recenzenta c�ou, ale aj �ažkým orieškom. 
Priebeh sú�aže bol totiž rozložený do celého 
týžd�a, takže absolvova� všetky vystúpenia 
stovky spevákov dvoch vekových kategórií 
(do 24 rokov a do 34 rokov) v troch sú�ažných 
kolách by si vyžadovalo mimoriadne úsi-
lie priamo nezainteresovaných záujemcov 
o operu. Obmedzím sa preto popri pochvale 
za „hrdinský �in“ vrátenia sú�aže do nášho 
hudobného života na základné informácie, 
pár pripomienok ku kritériám sú�aže, na hod-
notenie tretieho kola nižšej vekovej kategórie 
a závere�ný galakoncert.
Za obnovenie sú�aže treba �akova� prof. Eve 
Blahovej, ale aj �alším hudobným a nehudob-
ným inštitúciám i jednotlivcom. Stovka zú-
�astnených spevákov je pekné �íslo. Prirodzene 
prevládali soprány, v mužských hlasoch, 
ktorých bolo celkovo podstatne menej, sú-
perili predovšetkým tenoristi a barytonisti. 

Okrem slovenskej speváckej 
mlade bola mimoriadne vy-
soká ú�as� Poliakov, viacerí 
prišli z 
iech, z ostatných 
pätnástich krajín viac-menej 
jednotlivci. Pri takom ve�kom 
po�te spevákov je aj napriek 
po�etnej medzinárodnej po-
rote neoby�ajne chúlostivou 
záležitos�ou ur�i� poradie. 
Do tretieho kola sa napríklad 
nedostali relatívne známe 
mená absolventov z koncertov 
VŠMU (Adriana Banásová, Eva 
Bodorová, Renatka Feriková, 

v zahrani�í spievajúci Peter Mazalán) a skú-
sená Michaela Šebestová sa v tre�om kole 
musela uspokoji� len s Cenou hudobného 
fondu. Nepo�uli sme ich, takže nehodnotíme. 
Odborná �as� organizátorov sú�aže by sa však 
ešte mohla trocha pohra� s kritériami – dra-
maturgickými aj interpreta�nými. Napríklad 
pri dielach, ktoré si všetci (aj nepostupujúci do 
tretieho kola) nahlásili ako áriu 20. – 21. storo-
�ia, sa ved�a seba ocitli Britten, Menotti, Barber, 
Gershwin, Sucho�, Lutos�awski, ale aj Puccini, 
Cilea, Strauss, Janá�ek a Korngold.
Do tretieho kola v nižšej vekovej kategórii postú-
pilo 7 mladých žien a 6 mužov. Ponúkli v �om 
áriu z obdobia romantizmu a Schneiderovu 

Otvárací koncert (foto: R. Lutzbauer)

(foto: R. Lutzbauer)

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY
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Mladý Mozart so „zázrakom“ pri klavíri
Utajené matiné v Dvorane VŠMU (14. 5.) 
prinieslo viacero prekvapení. Zaujala jeho 
monotematická dramaturgia, zameraná 
na rané diela Wolfganga Amadea Mozarta, 
ale aj prekvapujúco kultivovaný zvuk medzi-
národného orchestra Sinfonietta dell’Arte, 
ktorý založil a vedie v Bratislave pôsobiaci 
bulharský dirigent Konstantin Ilievsky. Ne-
menej však zapôsobila sopranistka Katarína 
Kurucová a doslova šokoval zázra�ný desa�-
ro�ný klavirista, Bratislav�an Ryan Martin 
Bradshaw.
Dve symfónie, D dur KV 19 a B dur KV 22, 
vznikli v Mozartových deviatich rokoch a sú 
nespochybnite�ným dôkazom geniality. Ak só-
lista Koncertu pre klavír a orchester A dur KV 
414 (ten vznikol „až“ v skladate�ových dvad-
siatich dvoch rokoch) má iba o rô�ik viac, ako 
mal Mozart v �ase komponovania spomenu-

tých symfónií a dokáže ho ponúknu� nielen 
technicky, ale aj interpreta�ne zrelo, s nad-
h�adom a vyžarujúcou rados�ou z muzicírova-
nia – o �om inom možno hovori�? Ryan Mar-
tin Bradshaw, die�a slovensko-austrálskych 
rodi�ov, sa s partom pohrával, vychutnával si 
transparentnos� partitúry, farbil tóny, zdobil 
dynamiku, spoluvytváral i rešpektoval diri-
gentove tempá. Už dnes mozartovský výkon 
par excellence! Ostáva len veri�, že renomo-
vaná viedenská univerzita, kde sa stáva mi-
moriadnym žiakom, Ryanov talent dovedie 
k nebývalým métam. 
Za výnimo�ný dramaturgický po�in považu-
jem výber troch Mozartových koncertných 
árií A Berenice – Sol nascente KV 70, Non curo 
l´affetto KV 74b a Voi avete un cor fedele KV 
217, v ktorých Katarína Kurucová (z triedy 
prof. Evy Blahovej na banskobystrickej AMU) 

preukázala výnimo�né dispozície dramatickej 
koloratúry. Už recitatívy vystavala s ve�kým 
výrazovým zanietením, rysujúc atmosféru 
árií. V nich uplatnila jednak zmysel pre lega-
tové oblúky, no nemenej poctivo vyspievala 
krkolomné ozdobné úseky, siahajúce do 
najvyššej polohy. Hlasy tohto typu sú mi-
moriadne vzácne, rovnako cit pre daný štýl, 
takže pokia� mladá sopranistka ešte dobrúsi 
niektoré detaily, mala by ma� dvere na profe-
sionálnu pôdu otvorené dokorán.
Konstantin Ilievsky sa so svojím komorným 
orchestrom celkom úspešne vyrovnal s akus-
tikou Dvorany VŠMU a odhliadnuc od trocha 
chýbajúcich nuáns v nižšej dynamike, vysta-
val kvalitné mozartovské matiné. Špeci� cké 
publikum tlieskaním po každej vete preja-
vovalo spontánnu rados�. Tá bola namieste. 
Aj ke� prosba o dodržiavanie koncertnej 
„etikety“ (hoc aj zo strany dirigenta) by azda 
neuškodila. A hlavne vychovávala.

Pavel UNGER

umelú piese�. Bolo zaujímavé sledova�, ako 
piese� Letí havran, letí interpretovali už takmer 
dramatický tenor Amira Khana (SR) a výsostne 
lyrický hlas Poliaka Alberta Memetiho. Tieto 
ich danosti sa premietli aj do interpretácie 
árie (obaja ich spievali aj na závere�nom gala-
koncerte). Poliak sa v Rossiniho „behoch“ (ária 
Alberta z L’ocasione fa il ladro) cítil dobre, hoci 
jeho tón je trocha „lineárny“, kým reprezentant 
Slovenska vsadil na výrazový spev a ešte nie 
celkom „usadený“ tón. Rovnakú Schneiderovu 
piese� spieval, aj ako sa neskôr ukázalo ví�az 
tejto mužskej kategórie Pawe� Trojak, ktorý 
krásne lyricky predniesol áriu Onegina, no na 
galakoncerte pri 
ajkovského Serenáde Dona 
Juana hlas zbyto�ne exponoval do forte. Dvaja 
slovenskí barytonisti Adam Nádler a Dávid 

Harant spievali pomerne spo�ahlivo (áriu 
z Donizettiho Rity, resp. Nápoja lásky), no prvý 
by ešte mohol viac �pie� na kantiléne, druhý 
prida� v pevnejšom posadení tónu. Gruzínec 
Zurab Nakeuri má obrovský hlasový fond, no 
nevie ho kultivovane použi�. Ženská ví�azka 
Tatiana Hajzušová zaujala tónovo i inter-
preta�ne, len vo�ba prvej árie Massenetovej 
Manon (spievala ju aj na galakoncerte) je 

vhodnejšia pre javiskové stvárnenie než kon-
certne. Dve spevá�ky – Glória Nováková (druhé 
miesto) a Lenka Jombíková – spievali val�ík 
Gounodovej Júlie. Prvá lepšie, no tiež sa nevyhla 
miernym intona�ným problémom vo výš-
kach. Na tre�om mieste sa umiestnila Monika 
Pleškyté z Litvy. Vä�šmi zaujala v pomerne 
modernejšej Schneiderovej piesni Nad kolískou 
než vo virtuóznej árii Massenetovej Manon, kde 
viac ako hlasom kúzlila mimikou a gestikou. 
Kvalitatívne sa jej vyrovnala Po�ka Agnieszka 
Grabowska, u ktorej mi vadili len trocha os-
tré výšky (Donizettiho Adina). Pre Carmen 
Ferenceiovú (SR) bola ária Isabelly z Talianky 
v Alžíri trocha interpreta�ne prináro�ná, Po�ka 
Marta Huptas má zasa rezervy v tvorbe gu�atej-
šieho a na dychu opretého tónu.

Z výkonov, ktoré som po�ul na galakoncerte, 
najviac zaujala „operne zrelá“ ruská mezzo-
sopranistka Marina Kipingam s unikátnymi 
hlasovými danos�ami i bohatým výrazovým 
zvládnutím árie zo Š�edrinovej opery. V hod-
notení poroty ju vo vyššej ženskej kategórii 
predstihla len slovenská sopranistka Slávka 
Záme�níková kvalitnou (s istými rezervami) 
interpretáciou árie Semiramide. „Bronzová“ 

Ukrajinka Maryna Naimitenko za nimi 
napriek peknému hlasu, aký Pucciniho 
Mimi potrebuje, dos� zaostala. Jediná � na-
listka z 
iech, Lucie Ka�ková, má skromné 
hlasové danosti, známe Ruži�ky však inter-
pretovala milo. Úrove� mužských laureátov 
za ženskými mierne zaostala. Na ví�aznom 
Tigriy Bazhakinovi (Rusko) ma viac zauja-
la dramaturgia než prednes (ária Roberta 
z Jolanty), Poliak Pawe� Janicki nemá príliš 
prí�ažlivý barytón na vyjadrenie precítenej 
árie Smetanovho Voka z �ertovej steny. Škoda, 
že kórejský tenorista Wonhyeok Choi nespie-
val (tak ako v druhom kole alebo na Sú�aži 
Imricha Godina, kde získal pred mesiacom 
tiež len tretie miesto) áriu Pucciniho Rudolfa, 
lebo talianska opera mu sedí charakterom 

hlasu aj interpreta�ne. Schneiderovu piese� 
Prste� zaspieval s vervou a pátosom.
Spevácke sú�aže sú prepotrebné, hoci pre 
budúci štart mladého speváka nie vždy sme-
rodajné. Kiež by aspo� nieko�kí z tohoro�ným 
ú�astníkov urobili takú spevácku kariéru, aká 
sa podarila mnohým z ú�astníkov minulých 
ro�níkov.

Vladimír BLAHO

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

S. Zámečníková a X. Maskalíková, klavír (foto: M. Martinek)
T. Hajyšová a O. Zvíneková klavír 

(foto: M. Martinek)
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neskôr �udovít Rajter a Pavol Tužinský, ako 
hostia aj Ladislav Slovák a Bystrík Režucha, so 
zborom Jozef Podhorný z legendárnej Scholy 
cantorum v Zlatých Moravciach, Dušan Bill, 
Margita Gergelová, Anton Kállay i Marián 
Vach. Koncerty mali vysokú úrove�, v orches-
tri i zbore pôsobili najmä konzervatoristi. Pád 
totalitného režimu žia� sprevádzalo aj preru-
šenie kontinuity pôsobenia Hudobnej mládeže 
na Slovensku. Profesor Miloš Jurkovi� sa 
v 2. polovici 90. rokov zaslúžil o znovuožive-
nie orchestra Slovenskej hudobnej mládeže 
a hoci táto iniciatíva nepretrvala, ideovo na 
�u nadväzujeme. A samozrejme, inšpira�ným 
zdrojom sú aj ve�ké mládežnícke orchestre, 
ktoré založil Claudio Abbado.

 V čom vidíte hlavný prínos a zmysel toh-
to projektu? 
Profesia orchestrálneho hudobníka je mimo-
riadne komplexná a náro�ná. Okrem špi�ko-
vej technickej vybavenosti, ktorá je v profe-
sionálnych kontextoch samozrejmos�ou, si 
pôsobenie v orchestri vyžaduje mimoriadnu 
� exibilnos�, schopnos� naštudova� nový re-
pertoár v extrémne krátkom �ase. Je potrebné 
– umelecky i �udsky – prispôsobi� sa fungo-
vaniu vo ve�kom umeleckom telese, vedie� sa 
riadi� pokynmi dirigenta a zárove� by� aktív-
nou sú�as�ou celku. Výu�ba na umeleckých 
školách u nás sa však orientuje predovšetkým 

 Mohli by ste krátko pripomenúť historic-
ký kontext vzniku Slovenského mládežníc-
keho orchestra na Slovensku? Možno u nás 
hovoriť o nejakej tradícii? 
Každá tradícia existuje iba v prípade, že má 
aktívnych nosite�ov, ktorí ju, v súlade s latin-
ským trans dare, odovzdávajú nasledujúcim 
generáciám. Slovenský mládežnícky orches-
ter zatia� nemá za sebou kontinuálnu, dlho-
ro�nú �innos�, dnes sú však priaznivé predpo-
klady na to, že nadviaže na dôležité projekty 
a iniciatívy z minulosti. Napríklad na hnutie 
Jeunesses Musicales, ktoré na Slovensko prišlo 
v 70. rokoch 20. storo�ia v�aka Dr. Ladislavovi 
Mokrému. Pod hlavi�kou Slovenskej hudobnej 
mládeže (SHM) aktivity hnutia dve desa�-
ro�ia zastrešovala Slovenská � lharmónia. 
Bol to významný po�in, ktorý – okrem v pr-
vom rade umelecko-edukatívneho rozmeru 
– približoval krajinu za železnou oponou ku 
kultúrnej Európe. Bunky SHM vznikali na 
celom území Slovenska, pre ktoré Filharmó-
nia organizovala osobitné cykly koncertov. 
Od tých �ias sa uskuto��ovali aj pravidelné 
júlové stretnutia Slovenskej hudobnej mláde-
že, najskôr v Humennom a neskôr dlhé roky 
(až do roku 1990) v Pieš�anoch. V 80. rokoch 
som bol ú�astníkom viacerých sústredení 
v Pieš�anoch. Predsedom Slovenskej hudobnej 
mládeže bol v tom �ase Ivan Parík, s orche-
strom pracovali Rafael Hrdina, Ján Pragant, 

na sólovú hru. Konzervatóriá i hudobné fa-
kulty síce realizujú aj orchestrálne projekty, 
verím však, že Slovenský mládežnícky orches-
ter ponúka do vzdelávacieho procesu výraznú 
pridanú hodnotu a že sa postupne stane dôle-
žitým �lánkom prepájajúcim štúdium s profe-
sionálnou praxou. 

 Ako prebehol tento rok výber hudobníkov 
do Slovenského mládežníckeho orchestra? 
Aké boli požiadavky na hráčov a ako prebie-
hali konkurzy?
Za�iatok bol vskutku špeci� cký, skôr, ako 
prebehli konkurzy, bol už stanovený termín 
i program koncertu Slovenského mládežníc-
keho orchestra na festivale Allegretto Žilina. 
Nakoniec všetko dobre dopadlo – aj s výpo-
mocou nieko�kých profesionálov, ktorými 
sme doplnili orchester. Jednotlivé konkurzy 
sa konali vo februári v mestách, v ktorých 
sídlia štátne konzervatóriá, �iže v Banskej 
Bystrici, Žiline, Košiciach a Bratislave. Kon-
kurzná komisia v zložení Juraj Tomka (slá�i-
kové nástroje), Matúš Ve�as (drevené dychové 
nástroje) a Anton Popovi� (plechové dychové 
nástroje, bicie nástroje) hodnotila výkony 
88 prihlásených hudobníkov. Podmienkou 
ú�asti na kurze bol vekový limit (16–29 rokov), 
ako aj prednes sólovej skladby a výber z in-
štrumentálnych partov skladieb z aktuálneho 
projektu SMO. 
lenovia komisie výkony uchá-

Nové výzvy pre SMO

Po účinkovaní na žilinskom festivale Allegretto čakajú v prvej polovici júla Slovenský mládežnícky orchester ďalšie 
projekty. Mladí hudobníci najskôr absolvujú sústredenie v novom Pavilóne hudby Pedagogickej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, následne orchester  9. a 11. júla vystúpi v rámci Novozámockého hudobného leta a na Music 
festival Piešťany. Slovenský mládežnícky orchester bude dirigovať austrálsky dirigent Benjamin Bayl, ako sólista sa 
v Hummelovom koncerte predstaví trubkár Stanislav Masaryk. V programe zaznejú aj Mozartova predohra k Figarovej 
svadbe a Beethovenova 6. symfónia „Pastorálna“. O stále pomerne novom projekte Hudobného centra sme sa rozprávali 
s manažérom telesa Adrianom Rajterom. 

Pripravil Andrej ŠUBA, fotografie: Alexander TRIZULJAK 

ROZHOVOR
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dza�ov nielen  po�úvali, ale v rámci �asových 
možností s mladými hudobníkmi aj pracovali 
a usilovali sa odhali� ich prípadné skryté 
rezervy. Snažili sme sa tiež zabezpe�i� ú�as� 
pedagógov uchádza�ov, �o sa žia� podarilo iba 
�iasto�ne. Do Slovenského mládežníckeho 
orchestra sme nakoniec na základe odporú�a-
nia konkurznej komisie prijali 55 hudobníkov.

 Možno na základe aktuálnych skúseností 
zovšeobecniť postrehy o úrovni orchestrálnej 
hry mladých hudobníkov na Slovensku? Pýta-
me sa aj preto, lebo záujem o účasť (i úspeš-
nosť) v prestížnych zahraničných telesách 
tohto typu je u nás konštantne pomerne 
nízky. Myslíte si, že existuje súvis? 
Vzh�adom na to, že na konkurze sa zú�astnilo 
iba 88 hudobníkov (približne 1/10 spomedzi 
všetkých študentov v hre na hudobných ná-
strojoch na slovenských konzervatóriách 
a hudobných fakultách), nebolo by asi korekt-
né zovšeobec�ova�, je však možné vytvori� si 
istú kvali� kovanú predstavu. Azda to nebude 

vnímané ako nekorektné, ke� poviem, že vo 
všeobecnosti úrove� mladých hudobníkov na 
Slovensku nedosahuje európske štandardy. 
Napokon, úspešnos� na konkurzoch, napríklad 
do Mládežníckeho orchestra Európskej únie 
hovorí jasnou re�ou: po�et slovenských hudob-
níkov v tomto špi�kovom telese v ostatných 
rokoch je možné spo�íta� na prstoch jednej 
ruky. Práve prostredníctvom projektov, akým 
je Slovenský mládežnícky orchester by sa kva-
litatívny odstup, ktorý existuje medzi našimi 
a zahrani�nými hudobníkmi, mohol postupne 
zmenšova�.

 Spolupracuje Hudobné centrum s hudob-
nými inštitúciami (hudobné školstvo, orga-
nizátori koncertov) pri príprave aktivít SMO? 
Akou formou? Je účasť v orchestri iniciatívou 
študentov alebo im ju školy nejakým spôso-
bom zohľadňujú? Máte ohlasy na projekt od 
študentov, prípadne od pedagógov?
Vzh�adom na to, že sme ešte len na za�iatku, 
nedá sa poveda�, že existuje štandardizovaný 
rámec pre za�lenenie SMO do vzdelávacieho 

procesu na školách. Riaditelia konzervatórií 
i predstavitelia hudobných fakúlt však projekt 
od prvého momentu podporujú, štátne kon-
zervatóriá sa aktívne a intenzívne podie�ali 
na príprave konkurzov. Ú�as� na konkurze je 
samozrejme iniciatívou študentov, avšak v ne-
jednom prípade k nej došlo na základe pria-
meho odporú�ania pedagóga alebo zástupcu 
školy. A �o sa týka ohlasov od �lenov orchestra 
a pedagógov, v tomto bode si môžem dovoli� 
zovšeobecnenie, že boli dosia� pozitívne a plné 
o�akávania do budúcnosti.

 Zaznamenali ste zvýšený záujem o účasť 
v orchestri po pozitívne prijatej premiére 
telesa minulý rok? Možno v prípade mladých 
hudobníkov a ich účasti v orchestri hovoriť 
o istej kontinuite? Ako možno vo všeobec-
nosti charakterizovať záujem o túto aktivitu? 
Myslím, že pilotný projekt, ku ktorému došlo 
v�aka spolupráci s Mládežníckym orchestrom 
Európskej únie (EUYO), mal ve�mi priaznivú 
odozvu aj z poh�adu perspektív pôsobenia Slo-

venského mládežníckeho orchestra. V auguste 
2016 išlo však o projektový orchester zostavený 
iba na konkrétnu príležitos�, v následnom pôso-
bení Slovenského mládežníckeho orchestra sme 
pristúpili k selekcii prostredníctvom konkurzov. 
Potešilo nás, že viacerí hudobníci z vla�ajšieho 
projektu s EUYO sa prihlásili na konkurz do 
SMO. Priaznivú odozvu sme zaznamenali aj 
v súvislosti s doplnkovými konkurzmi na chý-
bajúce nástroje pre júlové sústredenie.

 Aké bolo zloženie SMO tento rok vzhľa-
dom na zastúpenie študentov VŠMU a kon-
zervatórií? Bol dostatočný záujem o projekt 
SMO aj mimo hlavného mesta?   
Najviac prihlásených – aj prijatých – hudob-
níkov bolo z Konzervatória v Bratislave, na-
opak, po�et uchádza�ov z VŠMU bol najnižší. 
Rád konštatujem, že zastúpenie v Slovenskom 
mládežníckom orchestri majú študenti všet-
kých štátnych konzervatórií i hudobných fa-
kúlt na Slovensku. Môžeme sa však zamyslie� 
nad celkovým po�tom prihlásených študentov 
v kontexte perspektív orchestrálneho umenia 

na Slovensku. Ke� sa pred nieko�kými rokmi 
Hudobné centrum pokúsilo o založenie mlá-
dežníckeho orchestra, na konkurz sa prihlási-
lo 17 hudobníkov. Je teda 90 dostato�né �íslo? 
Napriek výraznému nárastu si myslím, že 
stále nie.

 Mohli by ste priblížiť priebeh skúšobné-
ho procesu? 
Plán skúšok sa usilujeme nastavi� tak, aby 
každý hudobník spoznal interpretované dielo 
�o najlepšie, nielen z aspektu svojho vlastného 
inštrumentálneho partu, ale aj v detailných 
súvislostiach, aby vnímal vlastný part ako sú-
�as� komplexnej hudobnej architektúry. Preto 
sa za�ína vždy delenými skúškami jednotli-
vých sekcií. Vedú ich poprední orchestrálni 
hudobníci a pedagógovia, napr.: Jozef Horváth, 
Albert Hrubov�ák, Matúš Ve�as, Bálint Kovács, 
Martin Ruman, Kiril Stoyanov zo Slovenskej 
� lharmónie, Andrej Gál zo Slovenského ko-
morného orchestra, Juraj Tomka z Mucha Qu-
artet, Ronald Šebesta zo Symfonického orches-

tra Slovenského rozhlasu,  i �alší vynikajúci 
inštrumentalisti, ako Eugen Prochác, Ján Kri-
govský �i Zoltán Janikovi�. Dirigent vstupuje 
do spolupráce s orchestrom zhruba v polovici 
skúšobného procesu a mal by prevzia� technic-
ky optimálne pripravený ansámbel.

 Ako a s akým zámerom sa kreuje drama-
turgia podujatí SMO? 
Boli by sme radi, keby vä�šina hudobníkov, 
ktorí sa na základe konkurzu stali �lenmi 
Slovenského mládežníckeho orchestra, ab-
solvovala na ploche 2 rokov tri – štyri rôzne 
projekty. Zjednodušene povedané, dve tradi�-
né dramaturgie, jeden koncert zameraný na 
sú�asnú hudbu a jeden projekt pod vedením 
experta v oblasti historicky pou�enej interpre-
tácie. Pred sebou máme práve projekt s odbor-
níkom na pou�enú interpretáciu; na júlovom 
sústredení povedie Slovenský mládežnícky 
orchester dirigent Benjamin Bayl, hudobník 
s bohatými skúsenos�ami zo spolupráce 
s poprednými svetovými súbormi starej hud-
by i poprednými symfonickými orchestrami.

ROZHOVOR

B. Bayl (foto: www.benjaminbayl.com)
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 Uvažuje sa aj o rozšírení dramaturgie za 
hranice mainstreamového repertoáru? 
Samozrejme, nebudeme na každom koncerte 
hra� Dvo�ákovu 9. symfóniu alebo 
ajkov-
ského klavírny koncert. Je však dôležité, aby 
mladí hudobníci spoznali aj tieto �asto uvá-
dzané a notoricky známe diela v detailnom 
režime prípravy, pretože v profesionálnych 
orchestroch sa považujú za samozrejmú sú-
�as� repertoáru a individuálna pripravenos� 
každého hudobníka je nevyhnutnos�ou. 

 Aké je aktuálne organizačné zázemie a fi-
nancovanie SMO? Postačujú momentálne pod-
mienky na úspešné pokračovanie projektu? 
Financie z prioritného projektu Ministerstva 
kultúry predbežne posta�ujú na pokrytie jed-
ného sústredenia ro�ne, na druhé sústredenie 
a prípadné �alšie aktivity je potrebné vygene-

rova� � nan�né zdroje. Usilujeme sa, aby pro-
jekt expandoval, aby sme udržali po�iato�né 
nadšenie a fenomén prirodzeného záujmu 
mladých hudobníkov. Preto sa ve�mi tešíme, 
že sme dostali o� ciálne pozvanie na koncert 
Slovenského mládežníckeho orchestra v rám-
ci festivalu Young Euro Classic v Konzerthau-
se v Berlíne v roku 2018 alebo 2019. 

 Akú víziu má manažment orchestra do 
budúcnosti? Uvažujete aj o zahraničnej spo-
lupráci, prípadne (po Daliborovi Karvayovi) 
o ďalšej spolupráci so slovenskými sólista-
mi? S ktorými? 
Hudobníkom Slovenského mládežníckeho or-
chestra chceme ponúka� možnos� spolupráce 
s renomovanými, medzinárodne aktívnymi 
dirigentmi a zaujímavými, najmä domácimi 
sólistami. Na festivale Allegretto bol inšpiru-
júcim partnerom Jakub 
ižmarovi�, v rámci 
letného sústredenia sa tešíme na stretnu-
tie s trubkárom Stanislavom Masarykom, 
�erstvým absolútnym ví�azom Medzinárodnej 
interpreta�nej sú�aže Žest� Brno 2017. V bu-
dúcnosti by sme radi spolupracovali naprík-
lad aj s klarinetistom Martinom Adámkom, 
ktorý dnes rozvíja svoju umeleckú �innos� na 
najvyššej úrovni v Paríži. Perspektívne uvažu-

jeme aj o vokálno-inštrumentálnom projekte 
so zborom, ktorý by – podobne ako orchester 
– mohol by� zostavený zo študentov konzer-
vatórií a hudobných fakúlt. Za dôležitú sú�as� 
umeleckého pôsobenia orchestrálnych hudob-
níkov považujeme komornú hudbu, preto sme 
privítali možnos� spolupráce s Medzinárod-
nými kurzmi komornej hudby Konvergencie, 
ku ktorej príde v rámci júlového sústredenia 
Slovenského mládežníckeho orchestra na 
pôde Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Hu-
dobné centrum – ako iniciátor a garant fun-
govania SMO – sa máji tohto roku na základe 
úspešnej prezentácie projektu stalo riadnym 
�lenom Európskej federácie národných mlá-
dežníckych orchestrov (EFNYO). O�akávame, 
že �lenstvo v tejto organizácii združujúcej 
38 mládežníckych orchestrov z celého sve-
ta prinesie v budúcnosti hudobníkom SMO 

možnos� výmenných pobytov a stáží. Zárove� 
platí, že aj naše projekty obohatíme v prime-
ranej miere o mladých umelcov zo zahrani-
�ia. V tomto smere sme už vyvinuli iniciatívu. 
V apríli sme na koncert SMO v rámci festivalu 
Allegretto ako hos�ujúcu hudobní�ku pozvali 
huslistku z Rakúska, v lete rady orchestra 
posilní huslistka zo Španielskeho národného 
mládežníckeho orchestra a možno aj niekto 
z Rumunska.

 Možno Martina Majkúta momentálne 
považovať za šéfdirigenta SMO, bude teleso 
v kontakte aj s inými domácimi, prípadne za-
hraničnými dirigentmi? 
Martin Majkút ako skúsený dirigent, pô-
sobiaci vo funkcii hudobného riadite�a 
orchestra v Spojených štátoch amerických 
a ako osobnos� šíriaca pozitívnu energiu 
a motiváciu, výrazne prispel k priaznivému 
„krstu“ Slovenského mládežníckeho orches-
tra. Nepredpokladám, že sa orchester spojí 
na dlhšie obdobie len s jedným dirigentom, 
skôr o�akávam, že bude dochádza� k ur�itej 
rotácii. Záujem spolupracova� so Slovenským 
mládežníckym orchestrom vyjadril aj na-
stupujúci šéfdirigent Slovenskej � lharmónie 
James Judd.

ROZHOVOR

Na prezentácii knihy Mali�ká 
slzi�ka – Nacizmus a jeho ni�ivé 
dôsledky v životoch stredoeurópskych 
hudobníkov (1933–1945) autorky Agaty 
Schindler v Maiselovej synagóge 
v Prahe sa 29. 5. o. i. zú�astnili Hava 
Winer z Jeruzalema (dcéra klaviristky 
Edit Kraus, ktorej je venovaná �as� 
knihy), viacerí potomkovia Jana 
a Rafaela Kubelíkovcov, �lenka 
programovej komisie Slovenského 
domu v Prahe Jana Haluková ako 
aj klaviristka Slávka Vernerová 
P�cho�ová, ktorá ú�inkovala na 
viacerých projektoch zabudnutej 
a novoobjavenej hudby.

V Brämerovej kúrii, Výstavnom 
pavilóne Podhradie (Žižkova 16) 
Slovenského národného múzea-
Hudobného múzea v Bratislave 
je do konca septembra 2017 
sprístupnená výstava Dobroslav 
Orel – 	eskoSlovenský muzikológ 
1870–1942, približujúca život a tvorbu 
zakladate�a slovenskej hudobnej 
vedy, �eského muzikológa, pedagóga, 
dirigenta, konzervátora a k�aza, 
ktorý v roku 1919 prišiel na Slovensko 
pomôc� budova� univerzitné školstvo.

Odborná porota zložená z �lenov 
Spolku slovenských skladate�ov 
vybrala v rámci skladate�skej sú�aže 
ARCO (vyhlásenej Trnavským 
komorným orchestrom) dielo Mirka 
Kraj�iho s názvom Arcott, ktoré 
premiérovo zaznie 24. 6. v podaní 
Trnavského komorného orchestra 
v rámci festivalu Hudba na radnici na 
nádvorí trnavskej radnice.

(red)

J. Čižmarovič
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(Ne)tradičné Jazzové pašie 
Bobby Schiff je hudobný skladateľ, producent, klavirista, aranžér a dlhoročný člen los-
angelskej a chicagskej hudobnej scény. V roku 2010 spoločne so saxofonistom Andym 
Tecsonom a trubkárom Bobbym Lewisom uviedli v Chicagu premiéru diela Victorious, 
Eternal, Light: Jazz Passion and Resurrection. „Jazzové pašie“ po prvý raz zazneli na 
európskom kontinente v marci 2017. Už o mesiac neskôr boli predvedené na ďalšom spo-
medzi pašiových predstavení – tentoraz na Slovensku.

Jazzové pašie sú zhudobnením ve�kono�ného 
príbehu o umu�ení a zm�tvychvstaní Ježiša 
Krista na libreto Davida Abrahamsona. V uni-
kátnom spojení pašiového príbehu s jazzovým 
žánrom zaznievajú zhudobnené repliky hlav-
ných postáv v partoch piatich sólistov doplne-
ných štvorhlasným zborom a inštrumentál-
nym sprievodom dvanás��lenného jazzového 
ansámblu. Temperamentné zhudobnenie sa 
neostýcha tlmo�i� svedectvo o posledných 
d�och Kristovho pozemského života metro-
rytmikou swingu, salsy �i bossa novy, ktoré 
trieštia vžitú statickos� a askézu biblického 
metapríbehu. Naopak, ra� novaná, zádum�ivá 
melodika, eskalujúca dynamika a disonantné 
harmónie zborových úsekov vracajú pašiové-
mu príbehu patri�nú dramatickos� a oživujú 
jeho nad�asovos�.
Z formového a námetového h�adiska evo-
kuje pôvodná produkcia Jazzových pašií 
dávnu tradíciu sepolkrových oratórií. Túto 
ideu s ve�kou pravdepodobnos�ou zdie�al aj 
slovenský produk�ný tím z Katedry hudby 
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre pod vedením režiséra 
a dramaturga Pavla Smolíka, ktorý uviedol 
slovenskú premiéru ako „scénické oratórium 
pre sóla, zbor a džezový orchester“ de� pred 
tohtoro�nou Kvetnou nede�ou (8. 4.) vo Far-
skom kostole Nanebovzatia Panny Márie na 
nitrianskej Kalvárii.
Jazzové pašie v hudobnom naštudovaní Marka 
Štrbáka interpretoval kolektív pozostávajúci 

zo študentov odboru U�ite�stvo hudobného 
a hudobno-dramatického umenia, študentov 
a absolventov konzervatórií, ale aj skúsenej-
ších, profesionálne aktívnych interpretov 
(Mário Belák, 
udovít Kotlár, Karol Kom-
pas, Martin Kuku�ka). Pestrú interpreta�nú 
zostavu na poslednom spomedzi štyroch slo-
venských predstavení doplnili už spomínaní 
autori Jazzových pašií – klavirista Bobby Schiff, 
saxofonista Andy Tecson, ako aj saxofonista 
a renomovaný hudobný pedagóg Ken Jandes. 
Trojica hudobníkov prijala pozvanie slovenské-

ho produk�ného tímu a pod�a svojich slov sa po 
prvý raz zú�astnila na študentskom predvedení 
pašií v úlohe interpretov. S rovnakým entuziaz-
mom prijali aj obohatenie originálneho kon-
ceptu diela o tane�nú zložku, ktorú naštudovali 
prevažne študenti Katedry hudby PF UKF pod 
vedením Eleny Záhorákovej.
Iniciatíva spolupráce profesionálnych umel-
cov s budúcimi u�ite�mi hudobného umenia 

na projekte Jazzových pašií nebola náhodná. 
Nešlo o prvý spomedzi projektov, ktorým 
sa pedagógovia nitrianskej Katedry hudby 
snažia poskytnú� budúcim u�ite�om aktívny 
kontakt s profesionálnou hudobnou kul-
túrou. Verme, že tieto a podobné kreatívne 
impulzy budú ma� dopad na úrove� praxe 
absolventov u�ite�ských študijných prog-
ramov, a sná� aj na ich žiakov – budúcich 
potenciálnych tvorcov a zachovávate�ov hu-
dobnej kultúry.

Soňa DOBROCKÁ

Sólo pre Mateja Arendárika
Matej Arendárik svojím umeleckým výko-
nom 30. 5. potvrdil, že právom patrí medzi 
slovenskú klavírnu elitu. Banskobystrický 
rodák „vystavil“ v Cikkerovej sieni banskobys-
trickej Radnice v jedine�nej interpretácii diela 
Karola Szymanowského, Johannesa Brahmsa, 
Sergeja Rachmaninova a Modesta Petrovi�a 
Musorgského.
V ranej Szymanowského tvorbe cíti� obrovs-
kú lásku aj neskrývaný obdiv k Chopinovi. 
Krehký závoj romantického klavíra ve�kého 
Poliaka zaha�uje aj poetické Štyri etudy op. 4, 
ktoré boli v Arendárikovom podaní svojou 
intímnou náladou viac efektnými noktur-
nami s podma�ujúcimi impresionistickými 
farbami než etudami. K zrelému Johanneso-
vi Brahmsovi v jeho 3 Intermezzách op. 117 sa 
prihlásil melanchóliou meditácie, sporadic-
ky pret�hanou objemnejšími akordickými aj 

unisonovými súzvukmi, ku ktorým primie-
šal (pre m�a) pripomienku na gouldovské 
po�atie diela s jasnou melodickou líniou 
podporenou harmonickými „arkádami“. 
Nebolo to hrdinské gesto, ale premyslená 
minuciózna tektonika nesentimentálnej 
romantickej emócie. Štyri nasledujúce 
majstrovské kúsky Sergeja Rachmaninova 
nevystavil klavirista na obdiv „predávkova-
nou“ bravúrou, ale vyšperkoval ich vysokou 
mierou introspekcie. Ponúkol ich s chu�ou 
neskrotnej vášne a technickej excelentnosti. 
V Etude �. 1 c mol, Allegro agitato z deviatich 
mimoriadne náro�ných Études-Tableaux op. 
39 Arendárik fascinoval technickou bravú-
rou pravej ruky a cez Prelúdium D dur op. 23 
a Moment musical h mol op. 94 pro� loval 
svoj osobnostný štýl k Etude �. 5 es mol, 
Appassionato akordickou ve�kolepos�ou,  

tónovou mohutnos�ou, vzostupnými melo-
dickými frázami v chromaticky klenutom 
zvukovom priestore až po úplný záver v upo-
kojujúcej hladine pianissima. Po prestávke 
nahradili rozbúrené rachmaninovovské 
fantazijné „tableaux“ geniálne Musorgského 
Obrázky z výstavy, ktoré dodnes ohromujú 
silou a bohatstvom hudby plnej energie, 
emócií, spevu aj hudobného vtipu. Arendárik 
nechal z rámov „vystúpi�“ obrazy tajomné 
a zlovestné (Il Vecchio castello, Gnomus), roz-
marne oslnivé a tempovo „zúrivé“ (Tuilleries, 
Trh v Limoges), � lozofujúce (Samuel Gol-
denberg a Shmuyle), jemne chaotické (Balet 
kuriatok) aj temne krásne (Katakomby), aby 
napokon dospel k ve�koleposti závere�nej 
Ve�kej brány kyjevskej. Matej Arendárik vie, 
�o je hudobná krása a zárove� vie, ako ju 
posunú� k vnímavému publiku, aby sa stala 
naozajstným hudobným posolstvom a ume-
leckým zážitkom.

Mária GLOCKOVÁ

Jazz Passion v Nitre (foto Ľ. Balko)
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Košická hudobná jar
62. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 
27. apríla –24. mája, Štátna filharmónia Košice
Košická hudobná jar má svoju dramaturgickú 
koncepciu a jej tvorcovia ostali verní tradícii 
aj po�as aktuálneho ro�níka. V porovnaní 
s tým minulým chýbal v programe literár-
no-hudobný ve�er. Festival tvorilo osem 
koncertov: štyri orchestrálne, tri komorné 
a jeden zborový. Hlavný problém v budúcnosti 
festivalu vidím v návštevnosti. Koncerty boli 
síce takmer vypredané, no vekovú kategóriu 
návštevníkov (60+) nevylepšil ani koncert �es-
kej šansonierky. Koncerty pre mládež sú síce 
pevnou sú�as�ou celoro�nej dramaturgie, no 
podobne ako aj iné orchestre na Slovensku, 
potrebuje ŠfK koncertného pedagóga. Možno 
je najvyšší �as zaradi� do festivalu aj koncert 
pre rodiny. 
Úvodný ve�er (27. 4.) patril, pochopite�ne, 
Štátnej � lharmónii Košice so šéfdirigentom 
Zby�kom Müllerom. V programe som márne 
h�adala dramaturgickú ideu, nosným pilierom 
bola symfónia Josefa Suka Asrael, výpove� 
o �udskej bolesti zo straty milovanej osoby. 
Náležite pripravený orchester zvládol dielo 
výborne. Emotívne najintenzívnejšie bolo aj 
v�aka sólam v skupine violon�iel a kontraba-
sov Adagio, ku ktorým sa pridal „trúchliaci“ 
hoboj spolu s koncertným majstrom Marošom 
Potokárom. Festival už vä�šinou otvorilo 
dielo slovenského skladate�a (tradi�ne nie 
ve�mi dlhé). Tentoraz to bol výber dvoch �astí 
z Partity na poctu majstra Pavla z Levo�e od 
Alexandra Moyzesa. V Mozartovej Koncertantnej 
symfónii Es dur pre husle, violu a orchester sa 
predstavili manželia Jana a Igor Karškovci 
(obaja študovali aj u Karola Petrócziho na ko-
šickom konzervatóriu). Kultivovanos� a �istota 
interpreta�ného štýlu s pokorou k autorovi 
priniesli pokoj, rovnováhu a krásu v jednodu-
chosti i posluchá�ovi.
Radka Fišarová a jej „kapela“ Jazz4 ú�inko-
vali 4. 5. spolu s akordeonistom Alexandrom 
Yasinským a orchestrom Štátnej � lharmónie 
Košice v Dome umenia. Program bol zostavený 
z repertoáru Edith Piaf, Charlesa Aznavoura, 
Mireille Mathieu a nechýbala ani hudba 
k francúzskym � lmom. 
eskej šansonierke 
nebolo �o vytknú�, popri speve zvládla na jed-
notku aj moderovanie celého ve�era. Ku kaž-
dej piesni �i skladbe podala výstižný komentár 
s obsahom textu, �o je pri šansóne viac než 
podstatné. Tento žáner si napokon vyžaduje 
aj nevyhnutnú dávku hereckého umenia. Za 
pochvalu stojí i výber dirigenta, pretože Leoš 
Svárovský bol pre tento žáner dobrou vo�bou. 
Program bol orientovaný na menej náro�né-
ho diváka a dúfam, že takého oslovili aj dve 
skladby, ktorých autorom bol bieloruský akor-
deonista. Zaradenie tohto koncertu do štruk-
túry KHJ hodnotím pozitívne. Forma „žánro-
vého ekumenizmu“ je jednou z možností, ako 
získa� nových návštevníkov koncertov.

Ve�er s názvom Faustovské pokušenie 
(18. 5.) s bulharským dirigentom Yordanom 
Kamdzhalovom a sólistami Mariánom 
Lapšanským a Eugenom Indji�om nesplnil 
moje o�akávania. Bol skôr sklamaním ako 
pokušením. Dirigent svojimi magickými, 
miestami až teatrálne pôsobiacimi gestami, 
orchestru k bezproblémovému zvládnutiu 
Lisztovej Faustovskej symfónie ve�mi nepo-
mohol. Najkritickejšia bola 2. �as�. Neistota 
hudobníkov sa prejavila v súhre i ladení. 
Koncert pre dva klavíry a orchester d mol 
Francisa Poulenca má v sebe náladovú hra-
vos� i lyriku. Sólisti, obaja zrelí umelci, podali 
štandardne stabilný výkon. 
Koncert operných árií Bel canto (11. 5.) napl-
nil významový obsah svojho názvu. Krásne 
spievali nielen sólistky Jana Kurucová 
a Veronika Holbová, ale i orchester ŠfK pod 
vedením operného špecialistu Paola Gatta. 
Jeho gestá boli pôvabné, ale zárove� presné. 
Spevácky prejav Holbovej vynikal presnou 
artikuláciou pri zachovaní melodického �ahu 
v hladkom legate. Najviac sa mi v jej podaní 
pá�ila ária Noriny Quel guardo il cavaliere... 
z opery Don Pasquale. Jana Kurucová je vyni-

kajúca mozartovská interpretka. Vrcholom jej 
výkonu bola ária Sesta Parto, parto z opery La 
Clemenza di Tito. Obdivujem jej �istotu tónu 
s minimálnym vibratom a znelé piana so 
zmenou farby tónu. Obe dámy si vynikajúco 
rozumeli aj v duetách. Skvostný bol najmä 
duet Anny a Giovanny Sul suo capo aggravi un 
Dio z Donizettiho opery Anna Bolena. 
Na závere�nom koncerte festivalu (24. 5.) patri-
la sála Domu umenia Symfonickému orches-
tru Miškolc s dirigentom Tamásom Gálom. 
Tento rok prišli hostia s ve�kolepým projektom: 
okrem predohry Hebridy Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho a Danse Macabre Camilla Saint-
Saënsa odznelo koncertné predvedenie opery 
Giacoma Pucciniho Le Villi. Zborové scény 
zabezpe�ili dva študentské zbory – Collegium 

Technicum z TU v Košiciach a Nostro Canto 
z PU v Prešove, ktoré vedie Tatiana Švajková-
Kanišáková. Dve hlavné postavy opery pri-
niesol orchester so sebou z Ma�arska (Annu 
spievala sopranistka Beatrix Fodor a Roberta 
tenorista János Bándi). Part Anninho otca 
znel v podaní barytonistu Mariána Luká�a. 
Zatia� �o po�atie postavy malo u sopranistky 
vo vyjadrení emócií nevyužité rezervy, teno-
rista dohnal expresivitu do maxima a podal 
vynikajúci výkon. Luká� svoj part predniesol 
mäkkým hlasovým timbrom s istotou. Dej je 
v opere na nieko�kých miestach komentova-
ný hovoreným slovom, ktorého sa ujal Peter 
Cibula. Orchester má v opere dôležitú úlohu 
(napr. scéna s tancom smrti na za�iatku 
2. dejstva) a na tú bol aj patri�ne pripravený. 
Vyvrcholenie festivalu ako sa patrí. 

Paleta komorných koncertov KHJ bola zostave-
ná ve�mi pestro. Košice majú nieko�ko priesto-
rov vhodných pre komornú hudbu, no koncert 
súboru starej hudby IN CORDIS ENSEMBLE 
(9. 5.) bol zaradený do Seminárneho kostola aj 
napriek tomu, že na �om duchovná hudba ne-
zaznela. V kostole sa mi podarilo nájs� miesto 
na sedenie iba v zadnej �asti lode, kde bola 
akustika ve�mi nepriaznivá, harfu som nepo-
�ula takmer vôbec. Z tohto dôvodu sa môžem 
vyjadri� iba všeobecne. Program bol zameraný 
prevažne na tvorbu Nicola Matteisa, ktorý bol 
vynikajúcim huslistom a v jeho skladbách 

vynikol predovšetkým 
tento nástroj v skvelej 
interpretácii Miloša 
Valenta. Kme�ovými 
�lenmi súboru sú 
Kate�ina Ghannudi 
(baroková harfa) 
a Miloslav Študent 
(arcilutna a baroková 
gitara). Ako hos� sa 
k nim pridal Marek 
Šryncl (barokové 
violon�elo a gitara), 
ktorého interpreta�né 
kvality vynikli predo-
všetkým v Chaconne 
pre bas a basso conti-
nuo Gottfrieda Fingera. 

Spevá�ka Lucia Rozsnyó sa špecializuje na 
interpretáciu starej hudby a jej hlas znel tim-
brovo vyrovnane.
Vo Východoslovenskom múzeu bola akustika 
pre komornú hudbu priaznivejšia, a tak som 
si 16. 5. mohla vychutna� slá�ikové kvarte-
to, ktoré už 50 rokov nesie meno Zoltána 
Kodálya. Kodályovo kvarteto patrí k sú�asti 
jeho ma�arskej hudobnej kultúry. V interpre-
tácii sme si vypo�uli Kodályovo Kvarteto �. 2. 
op. 10. Umelci vynikali predovšetkým schop-
nos�ou farebného odlíšenia hlasov v polyfo-
nických úsekoch, ale i patri�ným tempera-
mentom v �astiach ovplyvnených folklórom. 
V 2. �asti zaujal pekným sólom 2. huslista 
Ferenc Bangó. Po Mozartovom Kvartete C dur 
KV 157 siahli ma�arskí umelci po Dvo�ákovi 
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(Kvarteto �. 10 op. 51). 
eská vrúcnos� v me-
lódiách Dumky však vyznela prive�mi aka-
demicky. Tane�nos� 4. �asti vyhovovala 
naturelu hudobníkov najviac. Vyzdvihujem 
predovšetkým dvojhlasy (husle – violon�elo), 
ktoré dodali dielu potrebnú �udskos�. Ako 
prídavok sme si v skvostnom podaní vypo�uli 
Šostakovi�ovu Polku. 

Vrcholom komorného bloku festivalu bolo 
22. 5. vystúpenie Warsaw CELLONET Group. 
Interpreta�ne môžeme hovori� o svetovej 
úrovni, osobne vysoko oce�ujem aj ich re-
pertoár zostavený zo sú�asnej tvorby. Dve 
skladby z programu boli „ešte horúce“. 
Mladý autor (a zárove� �len súboru) Bartosz 

Koziak ponúkol Elfy for nine cellos, timbro-
vú kompozíciu, základom ktorej je rytmus 
a zvuk nástroja (violon�elo je použité ako bicí 
nástroj prostredníctvom slá�ika udierajúce-
ho na struny). Podobnú hru so zvukom, no 
s využitím melodických tvarov, priniesla aj 
Marta and Mary for 8 cellos ešte mladšieho 
Aleksandra Szczety�ského (ro�ník 1999). Agnus 

Dei Krzysztofa Pendereckého, ktoré zaznelo 
na úvod koncertu, bolo symbolickým gestom, 
ke�že silný vplyv jeho skladate�skej školy drží 
akoby ochrannú ruku nad mladými po�skými 
tvorcami. K originálnym zjavom brazílskej 
hudby patrí Heitor Villa-Lobos, autor devia-
tich suít Bachianas Brasileiras. Vypo�uli sme 

si Suitu �. 1, v ktorej skladate� kombinuje 
barokové prísne kontrapunktické formy s vo�-
ným folklórnym brazílskym štýlom. Vskutku 
zaujímavé a atraktívne dielo. Pozoruhodným 
dramaturgickým momentom bolo zaradenie 
troch madrigalov z prelomu 16. a 17. storo�ia 
Carla Gesualda da Venosa. Ich harmonická 
odvážnos� potvrdzuje vzh�adom na dobu vzni-
ku genialitu skladate�a. Madrigaly odzneli 
v úprave pre 5 violon�iel, ke�že ich pôvodná 
verzia je pä�hlasná a v kontexte sú�asnej tvor-
by pôsobili ako neobarokové diela.
Bratislavský chlap�enský zbor ponúkol 2. 5. 
v Dóme sv. Alžbety sakrálny program, siaha-
júci od gregoriánskeho chorálu k americké-
mu spirituálu, odzneli aj dve skladby �uboša 
Bernátha a Stanislava Šurina, hos�om bola 
sopranistka Miriam Garajová. Chápem, že 
použitie elektronického klavíra bolo v chrá-
movom priestore nevyhnutné, no nedarí sa 
mi zmieri� sa s kombináciou jeho zvuku zne-
júceho z reproduktorov a farbou �udského hla-
su bez ozvu�enia. Klaviristka Dana Hajóssy 
hrala bezchybne a chlapci spolu s oktetom 
mladých mužov boli výborní. 
Odborné texty do programového bulletinu 
na vysokej odbornej úrovni, ale pritom s oh-
�adom na široké spektrum návštevníkov 
pripravila Andrea Meš�anová. Budúci ro�ník 
festivalu je ve�kou výzvou na zmeny, ktoré by 
mali odráža� aktuálne kultúrne potreby náv-
števníkov, ale i udrža� nároky náro�nejších.

Katarína BURGROVÁ

Warsaw CELLONET Group (foto: J. Timuľák)
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 Ars Organi Nitra 2017
10. ročník medzinárodného festivalu, 30. apríla –28. mája, 
mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre
Ars Organi Nitra má za sebou prvú dekádu 
svojej existencie. V kultúrnom živote mesta si 
festival vybudoval stále miesto, vychoval svoje 
publikum a každým rokom pri�ahuje nových 
posluchá�ov. Jeho štruktúra je jasná: pä� or-
ganových, príležitostne obohatených recitálov 
v období po Ve�kej noci konaných bu� v pries-
toroch Piaristického kostola sv. Ladislava, kde 
má v�aka videoprojekcii publikum možnos� 
sledova� interpreta v priamom prenose, alebo 
v priestoroch Evanjelického kostola sv. Ducha 
v Nitre. Na viac ako pä�desiatich festivalových 
koncertoch sa doteraz predstavilo množstvo 

umelcov i nieko�ko súborov z 21 krajín – úc-
tyhodné po�ty vzh�adom na podmienky, 
v ktorých festival funguje. Dôkazom kvality 
a dobrej kondície bol aj jubilejný ro�ník. 
Otvoril ho �eský umelec Pavel Svoboda 
(30. 4.), ktorý sa popri interpretácii venuje aj 
ochrane historický ch organov. Ke�že Svoboda 
v sú�asnosti pripravuje naštudovanie a ve-
rejné predvedenie kompletného organového 
diela Johanna Sebastiana Bacha, po úvodnom 
Praeambulum in E z pera Vincenta Lübecka 
tvorili zna�nú �as� programu práve skladby 
nemeckého majstra. Prelúdium a fúga a mol 
BWV 543, Erbarm dich mein, O Herre Gott 
BWV 721, Prelúdium a fúga G dur BWV 541, 
O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622 
�i Fantázia a fúga g mol BWV 542 boli síce 
technicky zvládnuté, no mechanická hra bez 
emócií bola príliš ve�kým sústom pre publi-

kum. Treba doda�, že v Kostole sv. Ladislava 
stálo z dôvodu rekonštrukcie pozd�ž celej lode 
lešenie, �o ovplyvnilo akustické predispozície 
priestoru. Lepšiemu dojmu nepomáhal ani 
rozladený (a zrete�ne po�ute�ný) hoboj; tento 
problém bol odstránený po�as posledného 
recitálu. Premostením do 19. storo�ia bolo 
Allegro cantabile a mol z Drei Tonstücke op. 29 
Dána Nilsa Wilhelma Gadeho. V závere za-
znelo notoricky známe Allegro zo Symfónie 
�. 6 op. 42/2 Charlesa-Mariu Widora, ktoré 
bolo opä� mechanické, no grada�ne ani 
registráciou neprekvapilo. 

Koncert 7. 5. sa niesol v znamení starej 
hudby a v Evanjelickom kostole sv. Ducha 
sa predstavili domáci umelci: organista 
Stanislav Šurin, zakladate� viacerých or-
ganových festivalov na Slovensku a huslis-
ta Miloš Valent, umelecký vedúci súboru 
Solamente naturali. Prezdobenú, trochu roz-
pa�itú organovú Ariu detto balletto Girolama 
Frescobaldiho vystriedala hus�ová Suonata 
„La Sfordata“ Nicola Corradiniho, v ktorej 
interpreti ukázali výbornú súhru a krá-
su v jednoduchosti. Frescobaldiho Canzon 
post il Comune vyšiel organistovi podstatne 
lepšie ako úvodná Aria. Lacrimae Pavaen 
od Johanna Schopa (neskôr zaznela aj ako 
prídavok) bola dojímavou skladbou, najmä 
v�aka výnimo�nému hus�ovému partu. Organ 
sa zaskvel v Aliud (Preambulum) et Fuga 6. 
Thoni Samuela Marckfelnera. Podobne ako 

pri Sonate in e Samuela Capricorna bola 
skladba dôkazom, že je potrebné propagova� 
aj starú hudbu z nášho územia, ktorá býva 
neprávom nedocenená. La suonata prima od 
Giovanniho Antonia Leoniho a Tokáta a fúga 
a mol Johanna Philippa Kriegera predchádzali 
vrcholu koncertu, Sonate I. z Rosenkranz-
Sonaten Henricha Ignaza von Bibera, ktorej 
Valent dodal nielen remeselný punc, ale aj 
neskuto�nú h�bku, k �omu napomáhal aj po-
hotový organista. 
Na koncerte 14. 5. sa predstavila zakladate�-
ka, dramaturgi�ka i organizátorka festivalu 
Mária Magyarová Plšeková spolu so súborom 
starej hudby Il Cuore Barocco a preplnený 
Evanjelický kostol sv. Ducha nazna�oval 
ve�ké o�akávania. Ve�er rámcovala hud-
ba Wolfganga Amadea Mozarta a dvojica 
Chrámových sonát in C pre dvoje huslí, organ, 

violon�elo a bas (KV 328 a KV 
336) vystihla estetiku klasiciz-
mu. Organ zastával prevažne 
funkciu continua, no napríklad 
v sonáte KV 336 sa zaskvela �is-
tá a technicky dokonalá kaden-
cia. Partitu Primu Friedricha 
Wilhelma Marpurga vystriedal 
technicky náro�ný organový 
koncert – Concerto c mol op. 10 
�. 4 Johna Stanleyho. Celkovo 
dobrý dojem narušilo závere�né 
Presto, v ktorom sólistka, žia�, 
nesta�ila nasadenému tempu 
a prejavilo sa to na �istote hry. 
Rovnako vlhkos� prostredia 
spôsobovala problémy s la-
dením slá�ikových nástrojov. 
Nasledujúci Koncert F dur pre 
organ, 2 huslí a bas Hob. XVIII:7 
Josepha Haydna bol už bez 
chýb, melodické ozdoby v or-
ganovom parte boli delikátne, 
závere�né Allegro brilantné. 
Do dramaturgickej koncepcie 
ve�era zapadla aj v�aka výni-
mo�nému predvedeniu Sonáta 
g mol Wq 70/6 Carla Philippa 
Emmanuela Bacha a hoci pred 

koncertom padla požiadavka ú�inkujúcich 
o potlesk až nakoniec, v�aka dobre vysklada-
nému programu a interpretácii ju publikum 
nesplnilo. 
Predposledný koncert (21. 5.) odohral mladý 
Nór Eivind Berg, ktorý v sú�asnosti študuje 
u Martina Haselböcka vo Viedni. Estampie 
Retrove (z Robertsbridge Codex, 1360) znelo 
na úvod v netradi�ne pomalšom tempe, 
nasledovali Prelúdium a fúga in D BWV 
532, Vater unser im Himmelreich BWV 682 
a Jesus Christus, unser Heiland BWV 688 
Johanna Sebastiana Bacha. Náro�né diela 
zvládol organista dobre, treba vyzdvihnú� 
výbornú prácu nôh a prekvapivú istotu pre-
ukázanú na nástroji (dvojmanuálový organ 
od rakúskej � rmy P� üger s mechanickou 
traktúrou), ktorý už mnohým robil prob-
lémy. Sú�asný belgický skladate� Benoît 

M. Magyarová Plšeková a Il Cuore Barocco (foto: archív ARS ORGANI)

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY



15

Mernier sa vo svojich Cinq inventions pour 
orgue inšpiroval aritmetickými proporciami 
rytmov a rytmickou � exibilitou. Chorálová 
partita na „Lord God, thy Glorious Name 
and Honour“ Egila Hovlanda, postavená na 
nórskej �udovej piesni, bola ukážkou precíz-
nej práce s dynamikou. Finálna Holbergova 
suita op. 40 Edvarda Griega bola síce regis-
tra�ne pútavá (najmä v �astiach Sarabande 

a Rigaudon), no technicky nesúdržná 
(v úvodnom Praeludiu utekali šestnástinové 
noty od hlavnej melódie). 
Absolútnym vrcholom jubilejného ro�níka 
bolo 28. 5. vystúpenie francúzskeho organis-
tu z parížskeho Notre Dame a katedrálneho 
organistu v Nancy, Johanna Vexa, ktorý z ná-
stroja v Kostole sv. Ladislava vy�ažil maxi-
mum. Ponúkol nesmierne citlivý prejav, jas-

nú interpreta�nú víziu, dokonalé registrácie, 
dynamiku i neopísate�nú prácu s akustikou 
priestoru. Hoci na úvod zneli diela J. S. Bacha 
(Tokáta a fúga d mol BWV 538 a Allein Gott in 
der Höh sei Ehr BWV 664), ve�er patril fran-
cúzskej organovej škole. Sugestívne Prélude, 
fugue et variation Césara Francka oplývali 
pokojom aj v�aka pomalšiemu tempu, na 
aké nie sme v našich kon�inách zvyknutí, 
Widorova Symfónia �. 6 op. 42/2 bola u�eb-
nicovým príkladom využitia symfonicko-or-
chestrálnej koncepcie francúzskeho organa 
v plnej miere. Nasledovali Aria Jehana Alaina 
a brilantné Prélude et fugue sur le nom d’Alain 
op. 7 Mauricea Duru� ého, ktorým sklada-
te� vzdal poctu tomuto priate�ovi a kolegovi 
(Alain zanechal 30 pozoruhodných a originál-
nych organových diel a v závere Prelúdia zneli 
citácie jeho najznámejšej skladby Litanies). 
Hoci virtuózna hra a gradujúce napätie tohto 
nesmierne náro�ného opusu boli viac ako 
dôstojným ukon�ením festivalu, nebolo to 
všetko. Nebýva bežné, aby bol prídavok logic-
kým vyústením predchádzajúceho programu. 
Vexo si ako „bonus“ zvolil samotné Litanies.
Na záver treba zagratulova� organizátorom, 
hudobníkom i publiku k úspešnému festiva-
lu, ktorý sa už rokmi etabloval a zostáva len 
dúfa�, že sa jeho kvalita bude na�alej posúva� 
nahor. Organové umenie dnes zažíva svoj 
nový boom a verím, že aj v Nitre nás ešte 
majú �ím prekvapi�. 

Magdaléna STÝBLOVÁ
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Banskobystrická hudobná jar
57. ročník cyklu koncertov, 12. marca –17. mája, Banská Bystrica, 
mesto Banská Bystrica
Koncerty Banskobystrickej hudobnej jari patrili k málu orchestrálnych podujatí, ktoré 
sa v tomto meste konajú a hneď ten úvodný si kvôli preplnenej sále Radnice nemohlo 
vypočuť množstvo záujemcov. Primátor Ján Nosko v úvodnom slove skonštatoval, že 
aj zásluhou banskobystrického umeleckého školstva v meste narastá počet podobných 
kultúrnych podujatí a okrem Štátnej opery mesto nedisponuje väčšou reprezentatívnou 
sálou pre ich uskutočnenie. Dúfajme, že po týchto slovách sa situácia začne riešiť.

Prvý z trojice festivalových koncertov (12. 3.) 
bol zárove� ve�kolepým vstupom Fakulty 
múzických umení Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici do cyklu koncertov venovaných 
dvadsiatemu výro�iu vzniku školy. Ladislav 
Burlas, dlhoro�ný profesor Katedry skladby 
a dirigovania, sa tento rok dožíva významné-
ho životného jubilea a práve Akadémia umení 
si uctila jeho prínos do slovenskej hudobnej 

kultúry. Jeho skladbu In memoriam predstavil 
v obsiahlom úvode dirigent orchestra Came-
rata No visoliensis Pavol Tužinský a zárove� 
priblížil kompozi�né postupy a výrazové 
prostriedky tohto emocionálne nabitého die-
la. Sám skladate� vyjadril ve�kú spokojnos� 
s umeleckou kvalitou naštudovania a predve-
denia. Milana Pa�u vnímame najmä ako in-
terpreta skladieb sú�asných autorov a nováto-
ra hus�ovej hry. Jedno z najkrajších diel hus-
�ovej literatúry, Koncert pre husle a orchester 
e mol op. 64 Felixa Mendelssohna-Bartholdy-
ho, naplnilo v jeho podaní naše o�akávania. 
Svojou precíznou technikou, vyspievanými 
kantilénami a výrazným prejavom ponúkol 
Pa�a publiku hodnotný umelecký zážitok. 
Program pokra�oval v romantickom duchu. 
Všestranne zameraná klaviristka Eva Cáhová 
predviedla dve výrazové polohy pomalého 
subtílneho úvodu Andante spianato a Ve�kú 
brilantnú polonézu op. 22 Fryderika Chopina. 
Prostredníctvom jej emotívnej interpretácie 
sa do popredia dostali priezra�nos� a hrdinské 
momenty s rozsiahlymi melodickými � gurá-
ciami. Ako posledné odzneli temperamentné 
Polovecké tance Alexandra Borodina. Precízne 
a efektné naštudovanie diela ponúklo publiku 
strhujúci zážitok. Orchester pod taktovkou 
Pavla Tužinského bol po�as celého ve�era vy-
rovnaným telesom a dôstojným partnerom 

pre sólistov. Orchestrálne koncerty AU sa 
stávajú o�akávanou a žiadanou udalos�ou pre 
nadšencov klasickej hudby.
Slovenský komorný orchester Bohdana War-
chala pravidelne prináša zaujímavo koncipo-
vané programy, ktoré sa u publika tešia ve�kej 
ob�ube. K spolo�nému projektu boli 5. 4. pri-
zvaní dvaja banskobystrickí pedagógovia – gi-
tarista Adam Marec a akordeonista Michal 

	ervienka. Dvojkoncert pre bandoneón, gitaru 
a komorný orchester (Hommage à Liège) Ás-
tora Piazzollu bol efektným úvodom a otvoril 
hudobný priestor podobne ladenému ve�eru. 
Temperamentná rytmika a chyt�avá melodika 
diela strhla publikum v sále Robotníckeho 

domu. Marec a 
ervienka sa napriek dyna-
micky rozdielnym nástrojom farebne dop��ali 
a boli výbornými partnermi v kantilénach, 
charakteroch i náladách. Vyvrcholením bolo 
strhujúce Tango, ktoré bolo so� stikovane za-
halené do zložitejších kompozi�ných postupov. 
Po dynamickom závere zaznel ako prídavok 
Piazzollov Nightclub z Histoire du Tango a ar-
gentínske rytmy vystriedali talianske melódie 

Antických árií a tancov Ottorina Respighiho. 
SKO pod vedením Ewalda Danela dokázal 
s �ahkos�ou a štýlovos�ou prejs� k odkazu pred-
stavite�a hudobného neoklasicizmu, svojou 
tvorbou �asto orientovaného na starú hudbu. 
V závere ve�era zaznela Serenáda E dur op. 22 
Antonína Dvo�áka, jedno z jeho najpopulár-
nejších diel. Dramaturgia koncertu technicky 
a umelecky disponovaného, zložením mladé-
ho orchestra, patrila k posluchá�sky nenáro�-
ným, no štýlovo zaujímavým.  
Posledný z trojice festivalových koncertov 
(17. 5.) patril Davidovi Bílkovi, študentovi gita-
rovej triedy Adama Marca z maturitného ro�-
níka banskobystrického Konzervatória Jána Le-
voslava Bellu. Napriek svojmu mladému veku 
umelec zaujal už na viacerých sú�ažných (abso-
lútny ví�az Sú�aže slovenských konzervatórií), 
ako aj koncertných pódiách (moskovský festi-
val Jar v Rusku) a so svojím prvým ve�kým reci-
tálom sa s rešpektom i skromnos�ou predstavil 
v sále Robotníckeho domu. V úvodnej Lutnovej 

suite e mol BWV 
996 Johanna 
Sebastiana Ba-
cha bolo bada� 
rezervovanos� 
a vyrovnávanie 
sa s novou pozí-
ciou koncertného 
umelca. Jeho 
koncentráciu 
zrejme narúšal 
pravidelný po-
tlesk vä�šiny ne-
skúseného publi-
ka po každej �asti 

suity. Bulletin však jednotlivé �asti neuvádzal, 
�o nebol jeho jediný nedostatok. �alšie skladby 
boli evidentne mladému umelcovi štýlovo bliž-
šie a prvotné rozpaky takmer pominuli. Har-
monické cítenie a vykreslenie melodickej línie 
romantizmu uplatnil v�aka svojej technickej 

disponovanosti v Il Trovatore �. 27 
zo zbierky transkripcií Opern-Revue 
op. 8 Josepha Kaspara Mertza, skladbe 
inšpirovanej melódiami z Verdiho 
Trubadúra. Roland Dyens je pre za�í-
najúceho umelca ve�kou inšpiráciou 
nielen ako skladate�, ale najmä ako 
interpret a improvizátor. V Hommage 
à Villa-Lobos s brazílskymi prvkami 
Bílek interpreta�ne naplno odkryl svoj 
temperament, ktorý mal pokra�ova-
nie v Sonate Kubánca Lea Brouwera. 
Charakterovo rozmanitá skladba je 
exkurziou do tvorby Brouwerových 
predchodcov, ale aj napriek mnohým 

technickým, štýlovým a výrazovým polohám 
uchopil mladý sólista tieto zmeny presved�ivo, 
s rytmicky presnou a technicky zvládnutou 
výstavbou diela. Recitál vyvrcholil prídavkom 
v podobe ohnivého Fuoca Rolanda Dyensa, 
v ktorom Bílek ohúril svojich fanúšikov virtu-
óznym rasguadom. 

Eva MIŠKOVIČOVÁ
Fotografie: Miroslava CHABADOVÁ

A. Marec a M. Červienka D. Bílek

Camerata Novisoliensis
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ŠKO Žilina
Trojica koncertov (20. 4., 11. 5. a 18. 5.) vytvorila atraktívny dramaturgický celok, ktorý 
zalichotil najmä milovníkom klavírnej interpretácie. Pozornosť pútali mladí klaviristi, 
prichádzajúci z troch rozličných kultúr. To chtiac-nechtiac nastavilo komparatívnu optiku, 
najmä preto, že všetci patrili do jednej vekovej kategórie, do umeleckého štádia charak-
terizovaného štartom, perspektívami, ambíciami, rozbehom...

Program prvého podujatia bol tematicky kon-
cipovaný v duchu doznievajúcich sviatkov 
Vzkriesenia. Logicky zamýš�anou dominantou 
Ve�kono�ného koncertu bol Rossiniho skvost-
ný opus Stabat Mater pre sóla, zbor a orches-
ter, v ktorom sa popri ŠKO Žilina a našej 
zborovej profesionálnej jednotke, Slovenskom 
� lharmonickom zbore (Jozef Chabro�), sólo-
vých partov zdatne ujalo vokálne kvarteto Eva 
Hornyáková, Alena Kropá�ková, Jozef Gráf 
a Gustáv Belá�ek. Lídrom ve�era bol u nás už 
známy Talian Nicola Giuliani. Ten potvrdil 
svoj umelecký atest, ktorým sa už v minulosti 

so Žilin�anmi uviedol. Jeho dirigentský ruko-
pis, popri spo�ahlivosti a kreatívnosti, charak-
terizuje sympatické žiarivé južanské brioso, 
ktoré dodáva interpretovaným skladbám 
osobitý lesk. Netreba teda pochybova� o jeho 
stotožnení sa so svetom Rossiniho hudby. In-
špirujúc celý interpreta�ný aparát, sugestívne 
rozohrával klenuté, priam sekulárne zvlnené 
kantilény kompozície, ktorá je pre svoj hravý 
vtip v�a�ná tak pre interpretov, ako aj pre 
posluchá�ov. Ak táto �as� koncertu bola viac-
menej potvrdením o�akávania, o ozajstné 
prekvapenie sa postaral klavirista z Francúz-
ska Jonathan Fournel (1993). Meno sólistu 
v tomto koncerte nebolo do poslednej chvíle 
známe a napokon až do prvých tónov Chopi-
novho Koncertu �. 1 e mol našincovi ni� nena-
povedalo. Opakujem, do prvých tónov, pretože 
tento mladý umelec, ktorý vstúpil – možno až 
prive�mi civilne – na pódium Domu umenia 
Fatra, dal za nástrojom o sebe ve�mi zrete�ne 
vedie� hne� od úvodných okamihov. Vstupné 
tóny artikulované s nesmiernou presnos�ou 
a plastickou mnohodimenzionálnos�ou upú-
tali pozornos� a nedali jej po�avi� po�as celej 
skladby. Klavirista publiku doži�il skvostného 
Chopina v plnej komplexnosti jeho poézie, 
brilantných formulácií, hlboko pohrúžený 

do modelovania a nuansovania. Fournel roz-
vibroval nesmierne spektrum emócií, popri 
tom sa však preukázal pianistickou výba-
vou sp��ajúcou najvyššie kritériá. Napriek 
všeobecným konkuren�ným tlakom možno 
tomuto klaviristovi reálne predpoveda� skvelú 
budúcnos�.
Kladné hodnoty exponoval aj nasledujúci 
koncert 11. 5. Zosob�oval ich tandem dirigenta 
Martina Leginusa a klaviristu Petra Nágela 
(1991). Okrem sprievodu v koncertantnej 
skladbe dostal dirigent ve�korysý priestor 
v dvoch symfóniách. Už v úvodnej Haydnovej 

Symfónii �. 48 C dur „Mária Terézia“ využil 
vzácnu príležitos� – v rámci jubilea rakúsko-
uhorskej panovní�ky oživil pôvabnú skladbu 
s dedikáciou a v nej pripomenul (aj) svoju 
identitu. Táto symfónia patrí k pomerne 
zriedkavo hrávaným majstrovým opusom, �o 
je škoda, no o to „pohodlnejšie“ si publikum 
mohlo vychutna� jej �aro, hudobnícky šarm, 
brilantnú inštrumentáciu s textúrou, v ktorej 
sa tvorivo o�ividne kochal dirigent aj expono-
vaní hrá�i. Forma, v akej sa Leginus uviedol, 
je skuto�ne hodná obdivu. Je jasným dôkazom 
systematickej práce umelca. To dokumentoval 
aj v Symfónii h mol „Nedokon�enej“ Franza 
Schuberta. Imponovala mi jeho istota, zakot-
venos� v partitúre, schopnos� �aži� aj zo zdan-
livých detailov. Verme, že dirigentova náv-
števa v ŠKO neostane len sporadickým inter-
mezzom. Priaznivý dojem z koncertu posilnil 
mladý sólista v Lisztovom Koncerte pre klavír 
a orchester �. 2 A dur. Ak som ho odhadovala 
ako nie práve extrovertný typ, prekvapila ma 
jeho vo�ba tohto ekvilibristického opusu, v kto-
rom je z pianistického arzenálu obsiahnuté 
azda všetko. Nágel, absolútne koncentrovaný, 
disciplinovaný a technicky skvelo vybavený 
interpret, napredoval partom bez zjavných 
zaváhaní, s istotou a patri�nou brilanciou. 

Hudobný príval motívov, tém a hrani�ných 
pianistických situácií dôsledne hierarchizoval 
a sympaticky vypointoval.
Theodore Kuchar z USA pôsobí v ŠKO ako 
hlavný dirigent, aj preto sú jeho produkcie po-
merne �asté a jeho vystúpenia o�akávané ako 
overená garancia kvality. Program koncertu 
18. 5. bol koncipovaný pod�a týchto atribútov. 

o môže znie� v jarný ve�er priliehavejšie než 
serenáda? Prvú �as� teda adekvátne vyplnila 
hudba Mozartovej Serenády �. 9 D dur KV 320 
„Posthorn“. Nekon� iktná, radostná apoteóza 
krásneho umenia, pri ktorej možno zas a zno-
va žasnú� nad nevy�erpate�ným žriedlom in-
vencie mladého génia... Serenáda núka okrem 
melodických klenotov hýrivú paletu farieb, 
ktoré v umných kombináciách a permutáciách 
prináša dôvtipná inštrumentácia. Hrá�i najmä 
dychovej sekcie orchestra mali vzácnu príleži-
tos� upozorni� na svoje kvality.
Druhá �as� ve�era sa spájala s o�akávaním 
ohláseného sólistu v Beethovenovom Klavír-

nom koncerte �. 5 Es dur. Bol ním patri�nou 
reklamou sprevádzaný Pianist „Z“ alias Zinan 
Huang (1995) z 
íny. Publicita, ktorej sú�as�ou 
bolo aj „dobové“ kostýmovanie mladého sólis-
tu, apriórne nazna�ila, ako možno poníma� 
jeho vystúpenie. Klavirista, patriaci do kategó-
rie juvenilných zázrakov, prešiel radom garan-
tovaných pedagogických školení a už v útlom 
detstve vystupoval pred prominentným pub-
likom. Protežovaný hudobník zrejme ú�elovo 
siaha po skladbách, v ktorých môže prezen-
tova� svoju technickú vybavenos� aj sólistické 
skúsenosti. V Beethovenovom opuse 73 by som 
však z viacerých dôvodov ostala zdržanlivá. 
Najmä �o sa týka preferovania technických 
parametrov, kde nemala dostato�ný priestor 
delikátna prstová artikulácia, „globálne“ bolo aj 
dávkovanie a de� novanie dynamických plôch... 
Sú to �iastkové segmenty, zrejme ur�ujúce jeho 
interpreta�ný rukopis, vä�šmi mi však preká-
žal azda neuvedomelý osobnostný „odstup“ od 
obsahovej podstaty diela. Cie�avedomý mladý 
muž má zvolenú jasnú cestu, pevné ciele... Pri 
jeho nesporných danostiach by však prospeli 
selekcia a ur�enie limitov, v rámci ktorých by 
jeho talent zažiaril ešte celistvejšie.

Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK

J. Fournel P. Nágel Z. Huang
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 Čo bolo hlavným impulzom k založeniu 
Základnej umeleckej školy ľudového tanca 
a hudby? 
Ke� som v roku 1999 za�al prebera� vedenie 
FS Liptov, narazil som na skuto�nos�, že 
samotní �lenovia súboru nepoznajú piesne 
vlastnej obce. Bolo to v ostrom protiklade 
k tomu, �o som vedel ja o �udovej kultúre mo-
jej rodnej dediny Liptovské Slia�e. Vtedy som 
si povedal, že toto sa musí zmeni�, a tak som 
za�al pre súbor spracováva� �udový materiál 
jednotlivých liptovských obcí. Neskôr som si 
však uvedomil, že zachovávanie �udovej kul-
túry obcí prostredníctvom �innosti súboru ne-
sta�í, pretože �udia to vnímajú len ako nejaké 
vystúpenie. Chcel som skôr, aby túto kultúru 
za�ali vníma� deti, poznávali ju v jej pôvod-
nej podobe a navrátili ju spä� do liptovských 
rodín. A tak som v roku 2003 založil Detský 
folklórny súbor Liptá�ik a v roku 2008 ZUŠ �u-
dového tanca a hudby.

 Koľko má škola v súčasnosti žiakov, 
v čom je jej vzdelávací program špecifický? 
Máme približne 200 žiakov, �o je po�et, ktorý 
má �lovek ešte pod kontrolou. V sú�asnosti 
pokrývame všetky stupne – od prípravného 
po štúdium pre dospelých. Pôsobenie školy 
nadväzuje na dlhoro�nú �innos� FS Liptov. 
(V roku 2016 súbor oslávil 70 rokov, poznám-
ka MK.) Je dôležité poveda�, že vzdelávací 

program školy už prešiel experimentálnym 
overovaním MŠ SR. Naši žiaci môžu navšte-
vova� Hudobný odbor a Tane�no-hudobný 
odbor regionálnej �udovej kultúry. Ten prvý 
zah��a predovšetkým �udový tanec, ale aj 
volite�né predmety – tanec klasický a jazzový, 
vo vyšších ro�níkoch pribúdajú tiež historické 
a z�udovené tance. Okrem toho majú žiaci 
hodiny �udového spevu a hry na šes�dierko-
vej pastierskej píš�alke. V hudobnom odbore 
vyu�ujeme hru na nástrojoch, ktoré patrili 
do �udových hudobných zoskupení Liptova, 
a �udový spev. Sú�as�ou výu�by je aj predmet 
�udové aerofóny, v rámci ktorého sa žiaci 
zoznamujú s hrou na šes�dierkovej pastier-
skej píš�alke, dvoja�ke, koncovke, fujare. 
Z �alších hudobných nástrojov sa vyu�uje hra 

na husliach vrátane oktávok, hra na viole, 
kontrabase, heligónke, akordeóne, klavíri. 
V oboch odboroch sú povinné regionálna 
výchova, hudobná teória a prax v súbore Lip-
tá�ik. Dôležité je tiež, že žiaci sú na všetkých 
stup�och vzdelávania, najmä však v tane�no-
hudobnom odbore, vedení k �udovému tancu, 
spevu, ako aj ku hre na �udových nástrojoch. 
Východiskom každej umeleckej zložky je �u-
dová piese�.

 Čo je náplňou predmetu Regionálna vý-
chova, ktorý na škole vedieš?
Žiaci dostávajú informácie o regionálnej �udo-
vej kultúre jednotlivých obcí Dolného Liptova 
– o �udovom tanci a hudbe, �udových zvykoch, 
�udových odevoch, remeslách, architektú-
re. Tento predmet sa snažím vyu�ova� tak, 
aby žiaci vnímali, že pre m�a sú tieto témy 
podstatné. Aj ja som to ako die�a ve�mi silno 
vnímal u svojich rodi�ov, ktorí �udovému 
umeniu podriadili celý svoj život.

 Stále hovoríš o vlastnom štýle jednotli-
vých obcí Dolného Liptova. Naozaj sa dediny 
tak veľmi hudobne odlišovali?
Každá dedina mala vlastnú muziku, niektoré 
aj viac muzík. Môžeme tu tiež hovori� o cha-
rakteristickom štýle jednotlivca – osobnosti 
primáša v hudbe alebo cifroša v tanci. Naši 
muzikanti v súbore hrajú slia�anskú mu-
ziku pod�a primáša Ignáca Antola. Podobne 
existovali Komovci v 
ernovej, Kuracinovci 
v Komjatnej a mohli by sme takto postupova� 

�alej. V Revúcach boli naraz štyri muziky 
– v Strednej, Nižnej, Vyšnej Revúci a okrem 
toho jedna cigánska muzika. Títo cigáni si 
z „bielych“ robili posmech, že oni len „drmú“ 
s nástrojmi a nehrajú tak elegantne ako 
oni. Cigánske muziky však, hoci technicky 
vynikajúco vybavené, stierali rozdiel medzi 
jednotlivými dedinami, ke�že hrali všade 
a všetko. 

 Ako sa táto špecifickosť ľudovo-umelec-
kého štýlu jednotlivých obcí zrkadlí v koncep-
cii obsahu vzdelávania školy?
Žiaci sa dvakrát ro�ne prezentujú pred verej-
nos�ou. Na konci roka spravidla vystupujú 
s FS Liptov v poldruhahodinovom programe 
zloženom zo zvykov, hier, piesní a tancov jed-

Pripravila Martina KRUŠINSKÁ

FOLKLÓR

Igor Littva 
„Zachovávanie ľudovej kultúry 

obcí prostredníctvom folklórnych 
súborov nestačí.“

Základná umelecká škola ľudového tanca a hudby v Ružomberku predstavuje 
z hľadiska obsahu a formy vzdelania  unikátny model školy nielen na Slovensku, ale 
aj vo svete. Žiaci tejto školy sa vzdelávajú predovšetkým v ľudovej kultúre Dolného 
Liptova. O škole a ľudovom umení subregiónu rozpráva zakladateľ a riaditeľ školy 
Igor Littva, umelecký vedúci Folklórneho súboru Liptov.
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nej obce Dolného Liptova. Žiaci by takto mali 
v priebehu štúdia štýlovo správne interpreto-
va� príslušný tane�ný, spevácky �i muzikant-
ský štýl vybraných obcí regiónu.

 Pre deti musí byť silnou motiváciou 
vystupovať spolu s „veľkými folkloristami“ 
z Folklórneho súboru Liptov...
Od detstva si pamätám, že pre m�a bol súbor 
Liptov neskuto�ne vysoko, bol mojím cie�om. 
A to isté vnímam aj u našich detí. Vidia súbor 
ako svoj vzor, vedia za �ím ís�, kam rás�.

 Smerujú vaši žiaci aj k vlastnému tvori-
vému prejavu?
Keby som teraz vošiel do sály a povedal de-
sa�- �i jedenás�ro�ným de�om: „Cifrujte!“, tak 
to budú robi� bez toho, aby som im ukázal 
kroky. Roztancujú sa, poskladajú rôzne cifry. 
Deti nemajú problém cifrova�. Popri tom je 
ale nutné, aby si chlapci osvojovali štýl pô-
vodných �udových tancov a tento postupne 
dotvárali pod�a vlastného cítenia. Napríklad 
v typickom slia�anskom tanci „O sebe“ majú 
diev�atá problém udrža� pôvodný starý štýl, 
nepredvádza� sa, opakovane, rezervovane 
až územ�isto tancova� v drobných jedno-
kro�kách. Je to starý dvojdobý párový tanec 
krútivého typu. Chlapci za�nú s vlastnými 
ciframi a diev�atá, ako sa to odjakživa u�ili 
od svojich materí a starých materí, dajú ruky 
vbok a za�nú tancova�. Pozerajú pri tom na 
chlapcov, zato�ia sa do páru, tancujú každý 
osve a pritom oproti sebe. Tento tanec sa 
v Slia�och medzi �u�mi ešte nevytratil. Ak je 

muzika na nejakej slia�anskej zábave, �udia 
sa tak prirodzene roztancujú, ke�že sa tanec 
nau�ili od svojich predkov, nie v súboroch.

 Do akej miery je potrebné udržať pôvod-
ný hudobný či tanečný tvar, alebo naopak 
dovoliť ho mladým ľuďom variovať? Žijeme 
predsa v inej dobe...
Tvar nesmie strati� charakter. Ke� sa na 
to pozrieš, musíš spozna�, že toto je tanec 
„O sebe“ a nie iný. Je �ažké nájs� pravú mie-
ru, ale dá sa to. Napríklad mnohé súbory, 
ktoré sa snažia interpretova� Slia�e, vnímam 
ako strojené, neprirodzené. Nemajú vz�ah 
k pôvodnému prostrediu a necítia to ani 
napriek tomu, že pri tvorbe vystúpenia vy-
chádzali z autentických nahrávok. Ide o to, 

aby tane�níci nerobili len choreogra� u, ale 
aby tancovali „zo seba“. 

 Chodievate popri štúdiu autentických na-
hrávok aj za ľuďmi do dedín Dolného Liptova?
Záleží mi na tom, aby u�itelia a žiaci chodili do 
terénu. Na za�iatku žiaci skúmajú len najbliž-
šie rodinné prostredie, oslovujú mamu, otca, 
starých rodi�ov. Neskôr vstupujú do širšieho 
prostredia obce – zapisujú zvyky, nahrajú pie-
se�, tanec. Získaný materiál pod vedením u�i-
te�ov spracujú a prezentujú na konci štvrtého 
a ôsmeho ro�níka. Osobne som si vzal za úlohu 
spracova� 24 dedín Dolného Liptova, ktoré majú 

predpoklad uchovávania �udovej kultúry. Chcel 
by som to postupne pripravi� tak, aby boli všet-
ky zahrnuté do vzdelávacieho programu školy. 
Zahryzol som však do obrovského kolá�a... 

 Veľké vízie zvyčajne vychádzajú zo sil-
ných zdrojov. Aké sú tvoje osobné zdroje?
Spomenul som rodi�ov a ich zápal pre �udové 
umenie. Mama spievala stále a všade. Mal 
som možnos� vníma� prácu môjho otca Voj-
techa Littvu, vedúceho a známeho tane�níka 
FS Liptov. (Pod�a Vojtecha Littvu je pomenova-
ná tzv. Vojtova cifra, poznámka MK.) Spevá�ka 
Hanka Hulejová je moja teta. Mal som ve�a 
živých vzorov v rodine, no ten, �o mi pomeno-
val najviac vecí a v živote ma asi najsilnejšie 
inšpiroval, bol ujo Klimo Ondrejka. Ujo mi 

rozprával o �udovej kultúre vždy s ve�kým 
zanietením a s ve�kou múdros�ou. Hovorieval, 
že „len horiaci �lovek môže zapáli�“.

 Aké úspechy vidíš, keď sa obzrieš na tak-
mer desaťročie existencie školy?
Úspech je, že škola stále existuje, pretože keby 
nebola, nemali by sme súbor Liptov v takom 
rozsahu, ako je teraz. Vä�šina hudobníkov 
a tane�níkov v súbore sú už odchovanci školy 
alebo DFS Liptá�ik. Škola je centrum, ktoré 
združuje hudobníkov a tane�níkov pod jednou 
strechou. Vyrastajú tu noví speváci, muzikan-
ti, tane�níci. Máme detskú muziku zloženú 

z huslistov, violistov, kontrabasis-
tu, píš�alkárov. Našou snahou je, 
aby detská muzika zahrala všetko 
bez zastupovania muzikantov 
z FS Liptov. Taktiež je pre m�a 
ocenením, že Ružomberok nás 
prijal ako mestskú školu. (Do roku 
2016 bola škola súkromná, no 
z existen�ných dôvodov prešla pod 
mesto, poznámka MK.) �alším 
úspechom bol koncert venova-
ný sedemdesiatemu výro�iu FS 
Liptov, kde ú�inkovali prevažne 
odchovanci školy alebo DFS Lip-
tá�ik. Máme vytvorené celé bloky 
so zvykmi, hrami, pies�ami, tan-

cami jednotlivých dolnoliptovských obcí. No 
z�aleka to nie je ukon�ený proces, naopak, je 
ve�a toho, �o by bolo treba ešte urobi�.

Fotografie: Daria BÖHMEROVÁ

Igor LITTVA študoval na Katedre etnológie 
a folkloristiky FF UKF v Nitre. V profesii etnológa 
sa výskumne, umelecky a pedagogicky venuje 
oblasti Dolného Liptova. Je umeleckým vedúcim 
a choreografom Folklórneho súboru Liptov a za-
kladate�om Detského folklórneho súboru Liptá�ik. 
Založil a vedie ZUŠ �udového tanca a hudby 
v Ružomberku, ktorá svojím zameraním na �udovú 
kultúru liptovských dedín predstavuje jedine�ný 
model školy na Slovensku.

I. Littva



Kamil Vyskočil (1925–2017)

Vo veku nedožitých 92 rokov odišiel koncom 
mája známy slovenský výtvarný fotograf 
Kamil Vysko�il. Narodil sa v Bratislave v roku 
1925 a hudba v jeho živote hrala dôležitú úlo-
hu. Bol stálym spolupracovníkom Slovenskej 
� lharmónie (1961–1972), v rokoch 1972–1990 
systematicky spolupracoval so Slovenský m 
národný m divadlom. Dlhé obdobie tiež fo-
togra� cky stvár�oval umenie folklórneho 
súboru Lú�nica. S hudbou sú spojené aj jeho 
fotogra� cké knižné publikácie Videl som hud-
bu (1969), Slovenská � lharmónia (1974), Piese� 
o Bratislave (1975), Lú�nica (1979) a Slovenské 
národné divadlo (1980), bol spoluautorom 
Encyklopédie dramatický ch umení Slovenska 
(1989–1990). Svoje diela vystavoval v Bratisla-
ve, Prahe, Budapešti, Belehrade, Káhire, So� i, 
Varšave, Krakove, Moskve, Budapešti, Berlíne 
�i v Havane a niektoré z fotogra� í, ktoré vzni-
kali po�as jeho pôsobenia v Slovenskej � lhar-
mónii, ponúkame na tomto mieste. 
Meno Kamila Vysko�ila nesie galéria Základ-
nej umeleckej školy Jána Albrechta v bratis-
lavskej Petržalke. 

B. Warchal

D. Dixon

J. Katchen

J. Ferencsik

S. Celibidache

V ZRKADLE �ASU
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Ľ. Rajter

L. Slovák

S. Celibidache

V. Spivakov

E. Gilels

H. Schiff

A. Chačaturjan
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Wandelweiser
Medzinárodné zoskupenie skladateľov a hudobníkov Wandelweiser pôsobí na 
(experimentálnej) hudobnej scéne už od roku 1992. Všeobecne sa ich hudba dá 
opísať ako „tichá“, „redukovaná“, „pomalá“, „prázdna“ či „priestorová“ – v zmysle 
značne redukovaného množstva tónov a exponovaného množstva páuz či Ticha (ticha 
s veľkým T, pretože ticho je skutočne esenciálnym predmetom  ich záujmu, základom 
hudobného diania). Wandelweiser takmer programovo rozvíja Cageovu ideu ticha 
a objektivity, pričom každý z členov zoskupenia má mierne odlišnú predstavu o týchto 
fenoménoch. Cage je bezpochyby najväčším vplyvom a východiskovým bodom 
Wandelweiseru. Popri ňom je v hudbe viacerých členov zoskupenia citeľný vplyv ďalších 
skladateľov „newyorskej školy“, najmä Christiana Wolffa a Mortona Feldmana.

Skladate� Antoine Beuger, jeden zo zaklada-
júcich �lenov, je zárove� majite�om vydava-
te�stva Edition Wandelweiser. Ve�ké množstvo 
vydaných nahrávok je mierou ticha a mini-
mom hudobnej  aktivity takmer na hranici 
únosnosti (�i „za“, v závislosti od postoja 

a ochoty posluchá�a), ako napríklad nahráv-
ka Beugerovej skladby Calme etude (Spinoza), 
v ktorej sám skladate� pokojným hlasom 
vymenúva jednoslabi�né slová zo Spinozovej 
Etiky. Nahrávka sa za�ína po devä�minútovom 
tichu, po každom slove nasleduje približne 
osemsekundová pauza. Celý album je pritom 
len úsekom z takmer 180 hodín trvajúcej 
skladby obsahujúcej 40 000 slov, ktorú Beuger 
predviedol po�as jedného týžd�a v roku 1997.
Podobne redukované sú napríklad aj albumy 
Stones od Christiana Wolffa, Transparent City 
Michaela Pisara �i Cageova skladba Branches. 
Nahrávky Wandelweiseru ponúkajú množ-
stvo rôznych druhov po�úvania a poskytujú 
tak istú alternatívu živého predvedenia. 
Je možné po�úva� ich nezaujato, ako jemnú 
„izbovú zvukovú dekoráciu“ �i inštaláciu (ti-
cho preruší len ob�asný zvuk, zvä�ša v tichej 
dynamike), alebo nahlas, s nastraženými 
ušami pátra� po pôvode zvukov (Je to naozaj 
nahrávka? Alebo šuchot nábytku �i šum 
elektrického napätia...?). Katalóg Edition 
Wandelweiser však obsahuje aj množstvo 
nahrávok ur�ených na po�úvanie v tradi�nej-
šom zmysle slova. Mojimi najob�úbenejšími 
sú slá�ikové kvartetá Jürga Freya v nádher-
nom predvedení kvarteta Bozzini (CD String 

Quartets EW 0410 a String Quartet no. 3 / 
Unhörbare Zeit EW 1507). Priam neopísate�ný 
pôvab má pre m�a najmä Slá�ikové kvarteto 
�. 2 (1998–2000), založené na jednoduchom 
princípe – akord a ticho. Takmer pravidelne 
– ale ako podma�ujúco! Akordy sú hrané tak-

mer šeptom, ob�as nepatrne 
sk�znu (najviac o ¾ tónu) 
ako pri roztekaní farieb, 
a znejú ako nostalgické 
memento za tonálnou dur-
molovou tradíciou, hoci sú 
neuchopite�né a nepredvída-
te�né. Pauzy trvajú približne 
od 4 do 8 sekúnd.
Skladate�ka, organistka 
a klaviristka Eva-Maria 
Houben podobne ako Frey 
�asto spracúva „zvyšky“ 
tonálneho materiálu. Ve�mi 
pôsobivo to robí na albume 
Works for Piano. Úžasné 
sú aj „dronové“ albumy 
Andrého O. Möllera in me-

mory of james tenney pre renesan�ný nástroj 
tromba marina (spolu s Hansom Eberhardom 
Maldfeldom) a musik für orgel und eine(n) 
tonsetzer(in).
V tomto roku vydal Wandelweiser dosia� 
šes� nových albumov. Mojou ob�úbenou na-
hrávkou z noviniek vydavate�stva je (zatia�) 
Ephemeral constructions Jürga Freya. V rov-
nomennej 40-minútovej skladbe sa z �ažko 
identi� kovate�ných tichých a krátkych 
zvukov ob�as „vynára“ tón huslí, klarinetu 
alebo vibrafónu, bu� osobitne, alebo vyús-
�ujúc do clivo �ubozvu�ných akordických 
spojov. Freyova hudba sa nachádza akoby na 
pomedzí �i „prahu“ protichodných ponímaní 

sú�asnej hudby: vyžaruje z nej podmanivá 
jednoduchos�, zárove� je záhadná, plná 
prekvapivých zvukov �i formových riešení. 
Inštrumentácia skladby Circular Music 6 
takisto spája nástroje s ur�itou výškou tónu 
s �ažšie rozpoznate�nými zvukovými zdrojmi. 
Obsahuje vä�šie množstvo opakovaných hu-
dobných akcií, ktoré sa prelínajú na spôsob 
ostinát rôznych d�žok.
Eva-Maria Houben na svojom novom albume 
Organ Sonatinas and Drones na�alej rozvíja 
jazyk založený na práci s úlomkami tonálnej 
hudby, tichom a zaujímavou prácou s orga-
novými registrami. Ve�mi pôsobivá je hne� 
úvodná kompozícia Sonatina no. 1 (2016), 
založená na podobnom princípe ako Freyovo 
Slá�ikové kvarteto �. 2 – akord, ticho. Namiesto 
tichých akordov tu však zaznievajú rôzne ka-
dencie a harmonické spoje v rozli�ných dyna-
mikách a registroch odde�ované tichom.
Vyše hodinová skladba Besando el tiempo 
španielsko-nemeckej skladate�ky Marie de 
Alvear bola napísaná v priebehu nieko�kých 
dní metódou „automatického písania“. Inter-
pretácia Antoina Beugera, rozdelená na 2 CD, 
je naozaj intímna, neexponovaná, s mierne 
kolísavým vibratom. Neustály melodický 
tok, napredovanie materiálu sólovej � auty 
bez zjavnejších kompozi�ných zásahov, ako 
aj „suchos�“ nahrávky bez dozvuku vytvárajú 
posluchá�sku výzvu nie nepodobnú vyššie 
spomenutým (extrémne) tichým albumom. 
Album tureckého skladate�a Cema Güneya 
A hint of emotion je súborom šiestich skla-
dieb pre dve elektrické gitary. Líšia sa d�žkou 
– od 40 sekúnd trvajúcej soft kill incubator 
po vyše 19-minútovú tones without an inte-
resting name – aj použitým materiálom, vy-

užívajúcim okrem 
ticha a izolovaných 
tónov aj stupnice, 
rôzne druhy vibra-
ta, efekty (e-bow, 
volume pedal) �i 
� ažolety. Materiál 
je fragmentovaný, 
hudba sa len ob�as 
zastaví v príjemne 
hypnotizujúcich re-
petíciách.
Burkhar d Schlot-
hauer (More cham-

ber events) a Michael Pisaro (Sometimes) 
majú svojou hudbou asi najbližšie k výrazu 
Cageových neskorých „number pieces“. Ich 
albumy sú však zaujímavo a v kontexte hudby 
Wandelweiseru netradi�ne inštrumentova-
né: Pisarova skladba je interpretovaná špa-
nielskym súborom maDam – tromi hrá�mi 
obsluhujúcimi elektroniku a sólovým soprá-
nom. Schlothauerove skladby využívajú � au-
tu, „kamennú harfu“, ve�ký bubon a trúbku. 
Ve�mi podmanivo pôsobia najmä dlhé zvuky 
vyludzované slá�ikom na kamennej harfe.

www.wandelweiser.de
Adrián DEMOČ

A. Beuger (foto: archív A. Beugera)

Jürg Frey – Ephemeral constructions Christian Wolff - Stones
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Shaped Songs
Umelecké dvojice Eva Šušková – Peter Ma-
zalán a Ivan Šiller – Fero Király (vystupujúci 
pod hlavi�kou Cluster Ensemble) sú na našej 
umeleckej scéne symbolmi nevšednosti, tak 
konceptuálno-dramaturgickej, ako aj inter-
preta�no-realiza�nej. 
Ich projekty sa vä�šinou zameriavajú na ob-
las� sú�asnej hudby, prípadne jej zaujímavého 
prepájania s hudbou starších období alebo na 
jej spájanie s inými umeleckými druhmi.
Aj v novom programe, uvedenom postupne 
v priestoroch topo��ianskeho Súkromného 
konzervatória (2. 3.), pieš�anského Kursalónu 
(7. 3.), Nitrianskej galérie (8. 3.) a napokon aj 
v bratislavskej Dvorane VŠMU (29. 3.), došlo 
k prepojeniu viacerých umeleckých médií 
v koncep�ne vydarenom intermediálnom per-
formatívnom tvare, ktorému jeho tvorcovia 
dali názov Shaped Songs.
Základným materiálom na viacvrstvové 
interpreta�no-umelecké stvárnenie boli 
neskoré pies�ové cykly Gedichte der Königin 
Maria Stuart op. 135 Roberta Schumanna 
(1852) a Drei Gedichte von Michelangelo Huga 
Wolfa (1897).
Pod�a (krásneho a myšlienkovo hutného) 
bulletinu bol ideou projektu Shaped Songs 

pokus vytvori� „hudobno-psychologickú sondu 
životných osudov dvoch �udí – skladate�ov cez 
diagnózy, ktoré s vysokou pravdepodobnos�ou 
posunuli v istom období ich života chápanie 

ich vlastného diela, 
sveta, aj ich samot-
ných“. Shaped Songs 
sú teda akousi „ar-
cheológiou duševného 
stavu“. A „miestom 
výskumu“ sú verejné 
sály...
Projekt som videl 
a po�ul až v Brati-
slave, predpokla-
dám teda, že som 
videl tvar, ktorý mal 
možnos� dozrieva� 

po�as predchádzajúcich predvedení (i ke� 
skuto�nos�, že integrálnou sú�as�ou projektu 
je aj „miesto výskumu“ – teda priestor jeho 
predvedenia – asi hovorí aj to, že svojím spô-

sobom je každé uvedenie – v priestorovom 
zmysle – „premiérou“).

Program predstavenia (pojem koncert 
by bol v tomto prípade málo obsažný 
a výstižný) pozostával z piesní uvede-
ných cyklov, v ktorých sa za sprievodu 
Šillerovho klavíra striedal Šuškovej 
soprán s Mazalánovým barytónom, 
popretkávaný „elektronickými ko-
mentármi“ Fera Királya vo forme 
prelúdií, interlúdií a postlúdií. Vznikali 
v reálnom �ase zo zvukového mate-
riálu hlasov a klavíra metódou granu-
lárnej syntézy a inými metódami (na 
základe analýzy akustických dát inter-
pretov) v „pohotovom“ softvéri vytvo-
renom v platforme SuperCollider špe-
ciálne pre tento projekt. Dôležitým 
vizuálnym pendantom pôsobivého 
zvukovo-výrazového interpreta�ného 
stvárnenia piesní bola kresba tušom 
na transparentnú fóliu v reálnom 
�ase (v podaní Evy Šuškovej), ktorá 
sa premietala postupne na podlahu, 
steny a strop koncertnej sály za stried-
mej, ale pôsobivej hudobno-divadelnej 
akcie ú�inkujúcich.
Intermediálny projekt Shaped Songs 
je zaujímavý a unikátny a myslím 
si, že nielen v slovenskom kontexte. 
Bratislavskému predvedeniu by som 

azda vytkol nie celkom „na doraz“ dotia-
hnutú kvalitatívnu úrove� kresby v reálnom 
�ase, ako aj nie úplne presved�ivý priebeh jej 
projekcie (porovnávam to, prirodzene, s ma-
ximálne presved�ivou úrov�ou interpretácie 
hudobnej zložky) a miestami zvukovo – a ob-
�as aj propor�ne – nevyvážené „vyvádzanie“ 
v reálnom �ase kreovanej elektronickej stopy. 
Ako celok však predstavenie pôsobilo nadmie-
ru uspokojivo, a tak na záver len potvrdím 
slová z programového bulletinu, že Shaped 
Songs naozaj predstavujú „posun vo vnímaní 
klasickej hudby cestou nových elektroakustic-
kých a kompozi�ných vstupov“, �ím sa „nový 
tvar piesne stáva re� exiou delíria i odrazom 
momentu �istej mysle“...

Daniel MATEJ
Fotografie: Michal ŠEBEŇA

Hudba dneška v SNG: 
Hommage à Milan Adamčiak
V súvislosti s retrospektívnou výstavou Mila-
na Adam�iaka sa 27. 4. uskuto�nil prvý z dvo-
jice koncertov z cyklu Hudba dneška v SNG. 
Niesol sa v duchu vyjadrenia ,,tichej“ pocty 
generácii umelcov, ktorí v 60. rokoch 20. sto-
ro�ia kultivovali prostredie smerom k vní-
mavosti a otvorenosti vo�i sú�asnej hudbe. 
Dramaturgiu tvorili diela Milana Adam�iaka, 
Karlheinza Stockhausena a La Monteho Youn-
ga. Interpreta�nú stránku zastrešovali súbory 
VENI ACADEMY a Cluster ensemble pod ume-

leckým vedením Daniela Mateja.
Úvod koncertu sa niesol v znamení La Mon-
teho Younga a jeho Composition 1960 #7. Nie 
náhodou sa koncert za�al skôr. Statická ply-
nulos� sa priam rozlievala celým priestorom 
a na prichádzajúce publikum pôsobila ako 
balzam. Akustika uzavretého priestoru naopak 
otvárala priestor pre rozmanité vnímanie 
zvuku v jeho rôznych miestnostiach. Vrava 
a šum publika, ktoré sa pomaly usádzalo, tvo-
rili zaujímavú zmes zvukov šíriacich sa kon-

certnou sálou. V momente, ke� ruchy utíchli, 
odovzdal La Monte Young štafetu gra� ckým 
partitúram Milana Adam�iaka. Statickú ply-
nulos� nahradila trhaná štruktúra skladby 
Poonsoirée obsahujúca široké spektrum zvu-
kov, ktorých pôvodcom neboli len klasické 
nástroje, ale aj rôzne objekty �i elektronické 
nástroje a syntetizátory. Ve�mi pôsobivá bola 
aj interpretácia skladby Blue Velvet Song. Nies-
la sa v znamení prepojenia dramaticko-tane�-
ných prvkov Petry Fornayovej, pohybového 
minimalizmu Fera Királya a ich hudobného 
„portálu“ v podobe thereminu. Expresivita sa 
prelínala s jemnými pasážami a smerovala 
až k absolútnemu tichu, ktoré prerušovali iba 
tiché nuansy pohybujúceho sa tela tane�ní�-

I. Šiller

E. Šušková a P. Mazalán



6 | 201724

MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

6 | 2017

ky. Modelli per clarinetto solo zazneli v inter-
pretácii Bra�a Dugovi�a, ktorý zaujal svojím 
mimoriadnym zmyslom pre prácu s detailom. 
Adam�iakova ohromujúca nápaditos� pri tvor-
be množstva akustických prostredí a zmysel 
pre humor sa pretavili do gra� ckých partitúr, 
ktoré sa v druhej �asti koncertu delikátne 
prelínali. Posluchá�i boli svedkami komického 
,,mmkania“ v skladbe Minimusica, široké-
ho diapazónu najrôznejších nálad a pocitov 

obsiahnutých v Emotions, ale aj napínavých 
štruktúr známej gra� ckej partitúry Nebulae 
III interpretovanej �lenmi Cluster ensemble, 
ktorí predviedli ve�mi kultivované prepojenie 
elektronického a akustického zvuku. Nasledo-
valo Fandango, pripomínajúce jemný vánok, 
ktoré tvorilo mostík k závere�nej �asti kon-
certu. Ku skupine elektronických nástrojov sa 
v partitúre La mer Milana Adam�iaka pripája 
aj Elektrosluch (elektronický hudobný nástroj 

prevádzajúci elektromagnetické vlnenie na 
po�ute�ný zvuk), ktorý zvukovos� ansámblu 
podfarbil zaujímavým spôsobom. Skladba Aus 
den sieben Tagen Karlheinza Stockhausena 
previedla vnímavého posluchá�a neoby�aj-
ným zákutiami experimentálnej hudby, a tak 
vytvorila nezabudnute�ný hudobný zážitok, 
ktorý bol do ve�kej miery umocnený aj pre-
myslene zostavenou dramaturgiou koncertu.

Alžbeta IRHOVÁ

FLAUTA & ORGAN BRÁNOU NÁDEJE Ne 02. 07. / 18:00
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Marek Vrábel  (sk) / Monika Štreitová  (CZ-PT)

GRAND RECITAL Ne 25. 06. / 19:00
Katedrála sv. Martina
Paul Kayser  (LU)

BOF RISING STARS Ut 27. 06. / 18:00
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Jeremiah Stephenson  (GB)

POCTA PETROVI EBENOVI Št 29. 06. / 18:00
Veľké koncertné štúdio SRo
Irena Chřibková  (CZ)

CROSS OVER ORGAN Pi 30. 06. / 18:00
Hudobná sieň Bratislavského hradu
László Fassang  (hu) / Vincent Lê Quang  (FR)

OUTSIDE BOF Po 03. 07. / 19:00
Pezinok, Kapucínsky kostol
Marek Vrábel  (sk) / Monika Štreitová  (CZ-PT)
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Hlavný organizátor: ORGANYzácia Spoluorganizátori  Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia

P. Fornayová VENI Ensemble
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MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

Adamčiak, do školy! 
Koncert cyklu Hudba dneška v SNG, 
sprievodné podujatie retrospektívnej 
výstavy Adamčiak, začni!  
„Ke	 chcel, aby jeho partitúry naštudovali, ne-
našiel v 60. rokoch ani 6 hudobníkov na Sloven-
sku, aby do toho išli,“ povedal pred �asom vo 
vysielaní Rádia Devín Michal Murin v súvislosti 
s tvorbou Milana Adam�iaka. O mnoho rokov 
neskôr, po koncerte študentského ansámblu 
Daniela Mateja studEND.doc, Adam�iak skon-
štatoval, že dorástla generácia, ktorá hrá jeho 
hudbu „s rovnakou samozrejmos�ou ako Mozar-
ta“. Tento happy end Adam�iakovho umenia je 
v skuto�nosti naš�astie len „happy“, rozhodne 
však  nie „end“. Príbeh pokra�uje, Adam�ia-
ka hrajú už aj na základných a základných 
umeleckých školách! Neviem, �i si dostato�ne 
uvedomujeme absolútnu výnimo�nos� tohto 
javu, a to aj v kontexte svetovej pedagogiky. 
Adam�iakova tvorba je umením, ale aj metó-
dou, ktorá je úplne v súlade so smerovaním 
najmodernejšej didaktiky (a to aj všeobecnej, 
nielen umeleckej). Sú�asná edukácia kladie 
dôraz na slobodu rozhodovania detí, ich sa-
mostatné objavovanie, samou�enie. Didaktici 
úmorne h�adajú metódy, ktoré by zodpovedali 
týmto sociokonštruktivistickým tendenciám. 
My ich nemusíme h�ada�, už ich  máme. Mož-
no sme mnohí ani netušili, že boli latentne 
prítomné v Adam�iakových gra� ckých partitú-
rach celé tie dlhé roky a že sú „didakticky tren-
dové“. V klasickom (�iže sú�asnom) hudobnom 
vzdelávaní môžeme sledova� dve tendencie: 
bu� je výsledkom pedagogického procesu po-
zoruhodný umelecký výkon detí, �asto však 
skôr na rados� dospelých (tzv. cvi�ené deti), 
alebo sa osvietený pedagóg zameria na rados� 
detí v procese tvorby, výsledkom je však milá 
a úsmevná besiedka (š�astné deti, avšak žiadne 
umenie). 
o sa stalo v SNG 4. mája: š�astné deti 
s výsledkom skuto�ného umenia, možno sme 
pred �asom ani netušili, že sa to dá.
Už sme si zvykli na koncertoch Hudby dneška, 
že ob�as putujeme v priestoroch galérie – vý-
borný nápad by� viac sú�as�ou koncertu, nie-
len pozorovate�om, by� v procese, aktivizova� 
posluchá�a duševne, ale sú�asne aj fyzickým 
�inom. Procesia presunu má navyše celkom 
osobitú atmosféru, krá�ame v akejsi piete 
a o�akávaní, tentoraz to bolo za sprievodu su-
gestívneho kriku Danger Music Dicka Higginsa. 
Za�ali sme na prízemí, deti zo sociálno-hudob-
no-eduka�ného projektu Superar hrali na zvu-
kodrome Fera Királya Adam�iakove Emotions. 
Király svoj elektronický didaktický vynález 
s viacerými chápadlami – tla�idlami pre každé 
die�a – tentoraz naplnil rozli�nými motívmi 
klasickej hudby; používanie tla�idla s funkciou 
prerušenia motívu bolo dôležitým formot-
vorným princípom. Jednoduchá, no ve�mi 
efektná kompozi�ná taktika spolu s nápadom 

v kontexte o�akávanej Adam�iakovej poetiky 
prekvapi� odkazmi na klasicko-romantický 
repertoár. Možno by stálo za to necha� tento 
proces plne v rukách detí a ich rozhodovania, 
takto sa deti ocitli iba v úlohe „stlá�a�ov“ pod�a 
Királyových gest. Po presune na tretie poscho-
die priamo do priestorov retrospektívnej výsta-
vy Adam�iak, za�ni! zaspievali deti zo Superar 
gra� ckú partitúru First Page for John Cage. Deti 
sa slobodne rozhodovali pre tóny, ich u�ite�ka 
Erika Krkošková koordinovala  nasadenie 
a ukon�enie súzvukov. Sledova�, ako deti 
s plnou vážnos�ou a koncentráciou vytvárali 
farebne pestré harmónie, bolo fascinujúce. Pre 

niekoho možno trochu dlhé, pre m�a bol však 
tento akoby nekon�iaci sa prúd harmonických 
zaklínadiel magický, naopak, obávam sa, že 
pri kratšom trvaní by vznikla iba klasická for-
ma s nieko�kými akordmi. Krkošková viedla aj 
inštrumentálny ansámbel detí z Cirkevnej zá-
kladnej školy Narnia, ktorý zvukovo-vizuálny 
rozmer Adam�iakovho umenia rozšíril o dra-
matickú akciu – napríklad kreslenie kruhov 
(Rotation) na ozvu�enej podložke bol skvelým 
nápadom synkretizova� zvuk, vizualizáciu, 
akciu a pohyb v typicky detskej �innosti (kres-
lenie). Improviza�ný ansámbel ZUŠ Exnárova 
EIAPUF, ktorý vedie Tibor Feledi, hral v dvoch 
blokoch šes� Adam�iakových gra� ckých par-
titúr. V tejto interpretácii ma najviac upútalo 
zjavné detské a mládežnícke chápanie predlôh, 
nie však v zmysle nejakých nedokonalých 
naivných zvukových riešení, naopak v plnej 
muzikalite, avšak s osobitou poetikou, ktorú 
by „dospeláci“ nikdy nedosiahli. Je zrejmé, že 
Feledi dáva svojim žiakom plnú slobodu, ne-
tla�í ich tam, kde by sa to možno v súlade s už 
existujúcou Adam�iakovskou interpreta�nou 

tradíciou o�akávalo, iba ich nenásilne inšpi-
ruje. Považujem za ve�mi dôležité, že EIAPUF sa 
odlišuje od iných ansámblov, ktoré Adam�iaka 
interpretujú.
Efektné bolo, že viaceré interpretované partitú-
ry sme mohli, okrem projekcie, zahliadnu� pri 
po�úvaní aj v origináloch, na paneloch expo-
zície. „Až teraz je táto expozícia kompletná“ 
– preletelo mi mys�ou pri po�úvaní.
�alší blok koncertu tvorili študenti Katedry 
hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK zo-
skupení v ansámbli studEND.doc, ktorý vedie 
Daniel Matej, dramaturg Hudby dneška. An-
sámbel dosahoval jednozna�ne profesionálne 
kvality. V gra� ckých partitúrach je vždy výraz-
ne prítomné metaautorstvo interpreta, v tomto 
prípade boli metaautorstvom aj Matejove kom-
pozi�ne fenomenálne kombinácie rozli�ných 
Adam�iakových partitúr, ich zvukové „prílivy“, 
prelínania a vrstvenia (La conga, Minimusica, 
Fandango, Emotions). Tento študentský ansám-
bel v závere svojho bloku interpretoval zvukové 
koncepty Yoko Ono Piece for Nam June Paik No. 

1 a Water Talk – vo výsledku to bola ve�mi silná 
zvuková poézia a aj ke� si s týmto pojmom 
v posledných rokoch akoby nevieme rady, ne-
môžem ho v súvislosti so záverom prezentácie 
studEND.doc nepouži�: áno, bola to krása. Na 
záver sme sa, paradoxne, v súlade s klasickými 
formami vrátili na za�iatok – prízemie, zvuko-
drom, Királyova interpretácia Yoko Ono, uspo-
kojivo uzatvárajúce, katarzné...
Na za�iatku sme konštatovali, že v SNG sa 
4. 5. udialo nie�o v mnohých oh�adoch jedi-
ne�né. To, že sa Adam�iak hrá aj na niekto-
rých základných a základných umeleckých 
školách, nie je náhoda. Títo uvedomelí a ta-
lentovaní u�itelia (a to nie len v CZŠ Narnia 
a ZUŠ Exnárova, ale už aj na viacerých mies-
tach na Slovensku) majú spolo�nú základ�u 
– vyšli z Katedry hudobnej výchovy Pedago-
gickej fakulty UK. Sú ako apoštoli vysielaní do 
„sveta“, aby sa Adam�iak, ale najmä hodnoty 
a princípy, ktoré prezentuje, stávali v našom 
školstve �oraz prirodzenejšími.

Tomáš BOROŠ
Fotografie: Gabriel KUCHTA

Adamčiak do školy!



Carl Nielsen je skladateľom, ktorého dejiny hudby výrazne podceňujú. Nie však celkom oprávnene, keďže jeho hudba skrýva množstvo 
pozoruhodných myšlienok a prístupov. Saga-drøm op. 39 pre orchester je skvelým príkladom, ktorý na pozadí programovej formy ukazuje 
skladateľov zmysel pre experiment a interpretačnú slobodu. Práve takáto kombinácia má dodnes výrazný potenciál zaujať širšie publikum.
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Saga-drøm je programová skladba, ktorá sa opiera o úryvok zo scény 
mytologickej Njállovej Ságy. Tá lí�i krvavú pomstu islandského spolo-
�enstva, ktorá je plná znamení a prorockých snov. Ide o ve�mi obsiah-
ly príbeh zasadený do obdobia rokov 920–1020, s množstvom pozoru-
hodných dejových peripetií. V súvislosti so Sagou-drøm však bude sta�i� 
zameranie sa na kontext Nielsenom spracovaného dejového úryvku 
s postavami Njálla Þorgeirssona a Gunnara Hámundarsona. Idiomatic-
ky spracované posolstvo skladby je symbolom reprezentovaným najmä 
jej názvom a samozrejme tematikou. Uchopenie diela zárove� dokres-
�uje akési leitmotivické motto „Gunnar práve sníva, tak ho nechajme 
uži� si jeho sen v pokoji a mieri“, ktoré sám skladate� považoval za k�ú-
�ové, pretože, ako sám dodal, „celá nálada tejto skladby je postavená 
práve na �om“.2

Samotný dej je v mnohých oh�adoch ve�mi prostý. Jeho odkaz je však 
reminiscencia na starobylé múdrosti, ktoré majú svoju patri�nú � lozo-
� ckú h�bku, dar obohati� aj dnešný svet a prinies� mu ponau�enie. Kon-
frontuje nás s tromi postavami – severskými hrdinskými bojovníkmi 
– Kolskegom, Hjørtom a spomínaným Gunnarom, ktorí putujú nehos-
tinnou islandskou krajinou. Gunnar zabije dvoch mužov z istej rodiny 
a trestom mu má by� vyhnanstvo z Islandu na dobu troch rokov. Na 
ceste do exilu poci�uje únavu a prosí svojich spolo�níkov o chví�u od-
po�inku. Obaja súhlasia, Gunnar sa ukladá k spánku a zakrátko na to 
prežíva ve�mi živý sen, v ktorom je trojica napadnutá vlkmi a usiluje sa 

s nimi zápasi�. Hjørt však tento boj prehráva a zomiera. Intenzívne pre-
žívanie Gunnarovho sna podnieti Hjørta k presved�eniu, že by ho mali 
spolo�ne prebudi�. S tým však Kolskeg nesúhlasí a kontruje patetickým: 
„Nie, nechajme ho uži� si tento sen!“ Po prebudení sa Gunnar obzerá po 
domovine a dotknutý jej krásou sa rozhodne neodís�, ale naopak, osta� 
vyhnancom vo vlastnej krajine.3

Nielsenovo spracovanie Njállovej Ságy je peknou ukážkou nadviazania 
na dánsku tradíciu stredovekej severskej kultúry v intenciách obdivu 
k minulosti tohto národa, s hlbokým významom pre sú�asnos�.4 Hrdin-
stvo hlavných protagonistov, odvaha, sila, láska k vlasti a romantizujúci 
poh�ad na vz�ah utrápeného jedinca s neúprosným svetom navôkol sú 
ikonickými demonštráciami takejto kultivácie. Tá sa, pochopite�ne, od-
zrkad�uje aj v hudobnej štruktúre skladby. Nielsen volí netradi�né kom-
pozi�né riešenie, v ktorom pracuje napríklad s fugatom a rozvíja jedno-
tlivé motívy. Príbeh pracuje s myšlienkou individualizmu a nezlomnos-
ti, oddanosti a viery vo vlastné geogra� cké i kultúrne sebaur�enie. Úry-
vok, ktorý spracúva Nielsen v Sage-drøm, abstrahuje aj akúsi duchovnú 
skúsenos� �loveka a h�bavý, � lozo� cký poh�ad na bytie a smr�.

S����� �������

Spomedzi Nielsenových diel sú najznámejšie a najhranejšie predovšet-
kým jeho symfónie, ale takisto množstvo piesní �i dve opery. Hovoríme 
o širokom spektre štýlov zastúpených naprie� celým jeho skladate�ským 
odkazom, po�ínajúc vplyvom brahmsovského romantizmu, kon�iac neo-
klasicizmom v posledných rokoch.

„Som taký spokojný s týmto 
dielom. Takmer celý čas je 

v piane a zároveň je hudobne 
tak veľmi radikálne.“1
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Carl Nielsen (1865–1931)

Saga-drøm op. 39

 C. Nielsen (foto: www.carlnielsen.org)

Jakub FILIP



Symfonická báse� Saga-drøm je síce menej známym opusom, ale 
pozornos� recipienta vzbudzuje absolútne opodstatnene hne� z nie-
ko�kých dôvodov. Po prvé, ide o zaujímavú formu so špeci� ckým ná-
metom z ešte špeci� ckejšieho prostredia. Jeho hudobnú emancipáciu 
spustila túžba národných elít vymani� sa spod dlhoro�nej nadvlády 
západoeurópskej hudby talianskej, nemeckej �i francúzskej provenien-
cie.5 K atraktivite prispieva aj akási „exotickos�“ severského hudobného 
myslenia a sú�asne prístupnos� jeho spracovania. Saga-drøm pracu-
je s jednoduchou štruktúrou, pôsobí „zapamätate�ne“, ob�as priam až 
„� lmovo“ a je krátka. Typickým rysom skladby je takisto jej originálne 
kompozi�né riešenie.
Skladba vznikala postupne, už v �ase, ke� Nielsen pracoval na hudbe 
pre romantickú drámu dánskeho spisovate�a Ludviga Holsteina s náz-
vom Tove. O�aril ho príbeh Njállovej Ságy a cítil, že ju musí hudobne 
spracova�. Zárodky hudobného materiálu použitého v Saga-drøm sa 
nachádzajú už v partitúre pre zmienenú orchestrálno-vokálnu skladbu 
– ide o úvodnú tému klarinetov a viol v Sage, ktorá je vo faksimile Tove 
zverená lesnému rohu (Príklady �. 1 a 2).6 

Nielsen dokon�il Sagu v apríli 1908 a zakrátko mala premiéru v rám-
ci cyklu koncertov Hudobnej spolo�nosti pod skladate�ovou taktovkou. 
Pod�a mnohých dobových recenzentov, a takisto z poh�adu laickej ve-
rejnosti, nevzbudilo Nielsenovo dielo príliš ve�a nadšenia. Mohlo by sa 
zda�, že tento údel si dokonca nesie dodnes. Kritika mu vy�ítala najmä 
jeho charakter „eufonického experimentu“ a tiež „nekone�né dynamic-
ké prechody od pianissima k fortissimu“.7 Ide pritom v mnohých oh-
�adoch o zvláštne nedocenenie síce krátkej symfonickej básne, no o to 
viac plne nasýtenej skladate�ovým inven�ným rukopisom. Takto je totiž 
skomponovaná aj najzaujímavejšia �as� celej kompozície – stredný úsek 
s vo�nou kadenciou šiestich nástrojov, ktorá zmiatla nemálo dychtivých 
recenzentov. 
O de� neskôr po prvej premiére však prišiel s pozitívnym poh�adom na 
Nielsenovo dielo dánsky hudobník, skladate� a hudobný kritik Robert 
Henriques. Konštatoval, že spomínané vo�né kadencie boli „predvedené 
ve�mi originálne“.8 Napriek mnohým výhradám bolo z odborného h�a-
diska toto Nielsenovo dielo prijaté s rešpektom. Verejnos� však po�as 
skladate�ovho života neprejavila patri�né nadšenie a o opuse sa za�alo 
hovori� ako o succès d‘estime, teda o úspešnom diele z odborného, nie 
však posluchá�skeho h�adiska.
Sám skladate� sa o skladbe a jej originálnych kadenciách vyjadril 
v roku 1917 v rozhovore pre �asopis Politiken. Hovoril o „štyroch prúdoch 
myslenia, postupujúcich každý vlastnou cestou, nezávisle a náhodne, až 
pokým sa spolo�ne nestretnú v mieste odpo�inku a v stave zjednotenia“. 9 
Nielsen pôvodne zamýš�al dielo dedikova� svojmu švédskemu priate-
�ovi, skladate�ovi Brorovi Beckmanovi. Dedikácia mala by� uvedená 
v partitúre, ktorá však vyšla tla�ou viac ako desa� rokov po premiére. 
Z dostupnej korešpondencie medzi skladate�om a tla�iarmi v Lipsku 
je zrejmé, že samotný proces publikovania bol podstatne kompliko-
vanejší, ako by si azda on sám prial. Nielsen získal dva výtla�ky tohto 
diela až v októbri v roku 1920.10 O šes� rokov neskôr, k jeho 61. narodeni-
nám, bola Saga-drøm predvedená v kodanskom Tivoli, pri�om v týchto 
priestoroch sa po�as skladate�ovho života hrala celkovo štrnás�krát, 
prvý raz v roku 1921 a naposledy o sedem rokov neskôr.11
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Forma Nielsenovej symfonickej básne nepracuje s jasne identi� kova-
te�nými formovými schémami. Hoci je to pre útvar symfonickej básne 
bežné, mnohých kritikov táto skuto�nos� dráždi. 
as� formy však mož-
no identi� kova� ako fugato, �alej dotvárané živou tematickou prácou.
Úvod skladby sa nesie v dramatickej zádrži violon�iel a kontrabasov, 
s melódiou v c mol v unisone klarinetov a viol, ktorá je hlavnou melo-
dickou myšlienkou diela. Táto introdukcia vkusne ilustruje scénu puto-
vania bojovníkov krajom.
Od 21. taktu sa pripravuje expozícia so vstupom trombónov variujúcich 
hlavnú tému, pri�om o dva takty neskôr uvádza prvá � auta repeti-
tívnu � gúru vo vysokom registri od tónu f³. Pod touto témou sa opä� 
pripomínajú zádrže slá�ikov ako pevná harmonická podpora. Drama-
tickos� pasáže môže evokova� nehostinnú krajinu plnú ne�akaných 
prekvapení. Pasáž sa �alej prakticky len opakuje až do 32. taktu, kde 
nastupuje fugatová medziveta, ktorá pracuje primárne s imitáciou je-

diného motívu.
Za �alšiu, i ke� pomerne krátku tematickú obme-
nu by sme mohli považova� materiál po�ínajúci 
49. taktom, ktorému dominuje chorálová téma 
z úvodu v trombónoch a tube, reprezentujúc mo-
ment uvo�nenia po predchádzajúcom dramatickom 
a dynamickom vypätí �asti s medzivetou. Nasledu-
jú takty s pizzicatom viol, ktoré sprevádzajú � au-
ty. Po repetícii tohto pizzicatového modelu do neho 
vstupuje jemná, „prírodná“ a o�arujúca melódia ho-
boja, ktorá pripomína spev a neskôr štebot vtákov.
Túto �as� �alej strieda Nielsenova „chu�ovka“, ktorú 
si v �ase, ke� bola skladba novinkou, vysvet�ovali jej 
recipienti rôzne. Niektorí ako nevkus, iní ako prí-
lišnú nespútanos� formy, �alší ako ukážku harmo-
nickej slobody. Melodicko-rytmický model z pred-

chádzajúcej pizzicatovej epizódy dominuje aj v tejto �asti, ale tentoraz 
ho uvedie prvá � auta. Z hrá�skeho h�adiska ide sná� o technicky najná-
ro�nejšiu �as� skladby. Prekrývajú sa tu totiž krátke sekvencie kadencií 
šiestich nástrojov – � auty, hoboja, klarinetu, fagotu, zvonkohry a sku-
piny prvých huslí. (Príklad �. 3) Tento Nielsenov nápad vlastne možno 
chápa� ako istý experiment spracúvajúci predchádzajúce motívy, ke�že 
sa do� zapájajú všetky k�ú�ové dychové nástroje, ktoré boli nosite�mi 
hlavných hudobných myšlienok aj predtým. Imitácia pôvodnej melódie 
nie je striktná, ke�že nástupy sú nazna�ené len približne a absentujú 
tiež taktové �iary. Vznikajú tak jemné tempové odchýlky medzi ná-
strojmi, ktoré vytvárajú dojem ich autonómnosti (Príklad �. 4). Môže sa 
zda�, že ide o anticipáciu aleatorickej techniky z neskoršieho obdobia, 
kde dochádza k prenášaniu zodpovednosti zo skladate�a na dirigenta 
a interpretov. Takto interpreta�ne náro�ne skomponovaný úsek so se-
bou prinášal nemálo problémov, ktoré musel Nielsen neraz vysvet�ova�. 
Dirigentovi Caiovi Wendelboe-Jensenovi v roku 1925 napísal: „Bodkované 
noty musia by� zadržané, ale kratšia je zdôraznená. Vo vo�ných kaden-
ciách musia husle dohra� do konca, až po fermátu. Samozrejme pre husle 
musí by� udané tempo. Už si nespomínam, ale myslím, že hoboje hrajú 
na prvej korune A a potom Gis; A musí by� zadržané až pokým husle ne-
zahrajú fermátu. Potom sa zosúladíte s hobojom tak, že hoboj dostane 
signál na nástup na Gis a následne dokon�íte celý akord.“12

Zodpovednos�ou dirigenta je da� sólistom pokyn k ich jednotlivým ná-
stupom, inak ich necháva hra� vo�ne, približne v tempe 100. Od úvodu 
kadencie hrajú lesné rohy zadržané tóny, tvoriac tak pozadie kadencie. 
Ide o oktávu E – e, teda o zádrž na dominante v rámci tonálneho okruhu 
a mol. Pre husle neskôr dirigent znovu udáva nové tempo, tento raz 
okolo 72, ktoré však neplatí pre ostatné nástroje. Ke� v závere dychové 
nástroje dosiahnu fermátu, držia tón, až pokým k nej nedôjdu aj hus-
le. Následne sa všetky nástroje rytmicky zosúladia na poslednom, dlho 
znejúcom akorde. Vo vz�ahu k dramatickej predlohe možno túto pasáž 
chápa� ako vyjadrenie nestálosti, akejsi transcendentnosti a spirituality 
Gunnarovho sna.
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Príklad č. 1 Skica hlavnej témy z Tove, lesný roh in F

Príklad č. 2 Hlavná téma, violy



Skladba pokra�uje repetíciou hudobných myšlienok z introdukcie, kde 
sa uplat�uje nástup orchestrálneho tutti a Gunnarova scéna plná ro-
mantickej symboliky kon�í „zrkadlovým“ návratom do úvodného ticha. 
Podobne, ako to skladate� realizoval v predohre Helios, rovnako kon�ia-
cej v C dur.
Stojí za to venova� tomuto Nielsenovmu neve�kému dielu pozornos� 
a chápa� ho aj v kontexte jeho �alších diel a netradi�ných kompozi�-
ných prístupov. Interpreta�ná sloboda, na ktorú si skladate� trúfol v ka-
denciách, je v inej podobe zastúpená aj v neskorších dielach. Napríklad 
v prvej �asti 5. symfónie, kde sa nespútaný malý bubon vyma�uje spod 
„nadvlády pravidiel“ na pozadí harmonického napätia orchestra, �i 
v Dychovom kvintete, kde Nielsen rozvíja ideu „personi� kácie“ jednotli-
vých dychových nástrojov, ktoré takmer ú�inkujú ako postavy abstrakt-
nej „drámy“.

N������ ������ S�������

Renomovaný hudobný kritik a publicista Alex Ross raz napísal, že Carl 
Nielsen v Dánsku vydobyl z jednoduchých „�udoviek“ brilantnú a divokú 
hudbu. Nie schönbergovská avantgarda �i Stravinského modernizmus, 
ale „naj�ažšia jednoduchos�, nad�asová všeobecnos� a najsilnejšia pria-
mo�iaros� ako st
py, ktoré podopierajú chrám“ – tak popisoval Nielsen 
svoj prínos k hudobnej tradícii Európy v zbierke esejí Levende musik 
(Živá hudba). Nebol však v týchto prístupoch sám. Ve�kého „konkurenta“ 
mal v druhej pôvabnej krajine severu, vo Fínsku. Známejší Jean Sibelius 
rovnako pracoval s prvkami folklórneho hudobného materiálu a takisto 
vo výraznej miere s námetmi zo severskej mytológie. Tie spracúval naj-
�astejšie formou symfonických básní – známe sú napríklad Tapiola op. 
112, Dcéra Pohjoly op. 49 alebo kratšia Finlandia op. 26 založená na ob-
razoch z fínskej histórie. V �ase politickej nadvlády Ruska nad Fínskom 
predstavovala spolu s vokálnou symfóniou  Kullervo op. 7 alebo s cyklom 
symfonických básní Lemminkäinenovské legendy odvážny patriotický 
manifest.
Sibelius, podobne ako Nielsen, vychádzal z tradície skladate�ov konca 
19. storo�ia (napríklad z Mahlera �i 
ajkovského) a postupne si vytvoril 
vlastný štýl. V porovnaní so Sibeliom bol však Nielsen o �osi viac emo-

cionálne konzistentný a technicky progresívnejší. Jean Sibe-
lius má takisto kompozíciu pomenovanú slovom „sága“, kto-
rá predstavuje skladate�ovo mladícke, no ve�mi ambiciózne 
dielo. V porovnaní s Nielsenovou Saga-drøm pôsobí Sibeliova 
En Saga komplikovanejšie a komplexnejšie. Má zložitejšiu 
štruktúru a nieko�ko hlavných a ved�ajších tematických 
okruhov. Zatia� �o pri Nielsenovej Saga-drøm môžeme hovo-
ri� o istej miere vo�nosti v práci so samotnou štruktúrou, kde 
majú význam predovšetkým jednotlivé hlavné a ved�ajšie 
motívy, En Saga je takmer bezpochyby spracovaná v soná-
tovej forme.
Spo�iatku malí, regionálni skladatelia z prostredia takzva-
ných „národných škôl“, ktorí �asto tvorili v elegickom duchu 
„spomienok na zlatý vek a futuristického tušenia katastro-
fy“, sú pripomienkou bohatstva periférnej európskej kultúry. 
Tá okrem mnohého iného ponúka aj spomínaný „exotiz-
mus“ v podobe severských námetov. Nielsenova Saga-drøm 
a Sibeliova En Saga nie sú výnimkami.
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Príklad č. 3 Začiatok kadencie sólovej flauty nad zádržou v lesných rohoch 

Príklad č. 4 Priebeh kadencií bez taktových čiar a s približne vyznačenými nástupmi
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ZÁPISNÍK

Tento viaczna�ný Kierkegaardov knižný 
titulok mi napadol pri poh�ade na náro�ný 
program koncertu študentov Katedry vokál-
nej interpretácie, ktorý sa uskuto�nil 25. 4. 
v sieni banskobystrickej radnice v rámci 
osláv 20. výro�ia vzniku Akadémie umení 
v Banskej Bystrici. Obsažný úvodný text ve-
dúcej katedry Márie Tomanovej pripomenul 
históriu aj dosiahnuté umelecko-pedago-
gické výsledky doma i v zahrani�í. Nasledu-
júca viac než dvojhodinovka patrila najmä 
talianskej, nemeckej a francúzskej opernej 
literatúre s prevahou ženských interpretiek, 
ktorých hegemóniu sporadicky narúšali 
„traja mušketieri“. 
Všetci ú�inkujúci svojimi výkonmi zaujali, 
prezentujúc nielen talent, ale aj zúro�ené 
pedagogické investície, avšak iba pár z nich 
prekonalo bežnú študentskú kvalitu. Výraz-

nou a nezvy�ajnou vokálnou expresivitou, 
technickou suverenitou a ne�akanou zre-
los�ou výkonu nadchla Katarína Kurucová 
(Elvira z Puritánov, Konstanze z Únosu zo 
serailu) a zaslúžene získala obrovský aplauz 
aj bravó od publika. Atribút krehkosti kolo-
ratúry priniesla už divadelne skúsená Mária 
Tajtáková (Mozartova Zaide, Gounodova 
Juliette). Ve�kým prís�ubom bol výkon Lenky 
Jombíkovej (Erissena z Piccinniho opery 
Alessandro nelle Indie, Blondchen z Únosu 
zo serailu), ktorému dominovali najmä bez-
pe�ná technika, štýlová �istota a príjemná 
farba hlasu. Krásu basovej sonórnosti ponú-
kol Matúš Buj�ák (Massimiliano z Verdiho 
Zbojníkov, Vikinský hos� z Korsakovovho 

Sadka), veristický part poriadne „zahrial“ 
Tomáša Ondriáša (Rodolfo z Pucciniho 
Bohémy) a v slovanskom repertoári s inter-
preta�nou �ahkos�ou zalistoval Peter Ra�-
ko (Dvo�ákov Princ, 
ajkovského Lenskij). 
Nechcenou konfronta�nou „dvoja�kou“ sa 
stali árie Carmen: vokálne i herecky vkus-
ná Habanera v podaní Adriany Známovej 
a Seguidilla s mierne naturálnym „drajvom“ 
v interpretácii Michaely Šebestovej. Druhej 
z mezzosopranistiek patril aj záver kon-
certu, kde suverénne zvládla áriu Santuzzy 
z Mascagniho Sedliackej cti. V triu sprevá-
dzajúcich klaviristov (Xenia Maskalíková, 
Marta Nemcová, Matej Arendárik) sa vyní-
mala jedine�ná brilantnos� Arendárikovho 
výkonu, stojaceho �aleko za hranicou klavír-
neho „sprievodu“.

Mária GLOCKOVÁ

Po�as premiérového víkendu s Halévyho 
Židovkou (7. a 8. 4.), ktorý pozna�ila jarná 
chorobnos�, sme titulnú hrdinku Rachel 
a jej zradného milenca Léopolda spoznali 
bez alternácie – navyše, s indisponovaným 
tenoristom Juhanom Trallom. Prvá aprílová 
repríza (27. 4.) tak bola pre dvojicu domácich 
protagonistov, Katarínu Flórovú a Róberta 
Remeselníka, ich osobnou premiérou. Dopad-
la nad o�akávania. 
Obsadzovanie mladej sopranistky, ktorá 
ešte neukon�ila vysokoškolské štúdium (je 
žia�kou Dagmar Beza�inskej) a donedávna 
bola �lenkou Zboru Opery SND, do veristic-
kých partov (Liù v Turandot) �i aktuálne 
do titulnej postavy Halévyho grand opéry, 
vyvoláva v kritikovi apriórnu ostražitos�. 
Aj spevá�kina absencia na premiére Židov-
ky mohla signalizova� viac než len zdra-

votnú indispozíciu. Naš�astie, 
nesignalizovala. Flórovej 
Rachel bola ve�kým, po všet-

kých stránkach pozitívnym prekvapením. 
Jej sýty, pomerne tmavo sfarbený, hustý 
a nosný mladodramatický soprán zvládol 
exponovaný part s technickou aj kondi�-
nou rezervou. Na rozdiel od alternujúcej 
Liudmily Slepnevy, ktorej veková i výrazová 
zrelos� sa pretavili do hrdinky priam ama-
zonkovského razenia, Flórová stvár�uje 
Rachel ako nervné, emocionálne trochu 
nevyrovnané, no hrdé a odhodlané diev�a. 
Divák tak dostáva na výber medzi dvomi 
kvalitatívne rovnocennými, no charaktero-
vo odlišnými kreáciami. 
Nemenej príjemným prekvapením ako Kata-
rína Flórová bol Róbert Remeselník, pre kto-
rého je Léopold po dlhšom �ase strávenom 
v malých charakterových postavách inter-
preta�nou výzvou. Vyrovnal sa s �ou ve�mi 
dobre: prierazným, vyrovnaným, hoci nie 

priam románskym tenorom s istou vysokou 
polohou, aj dynamickou, ostro kontúrova-
nou kresbou Léopoldovho nesympatického 
charakteru. Skvelé reprízové obsadenie dop�-
�al Zurab Zurabishvili – gruzínsky tenorista 
s dramatickým materiálom prí�ažlivého 
timbru, ktorý prešiel náro�ným Konwitsch-
ného vedením v mannheimskej rotácii 
inscenácie, takže aj po hereckej stránke sp�-
�ala jeho kreácia vysoké parametre. Peter 
Mikuláš (Brogni) ešte vylepšil premiérový 
výkon, naopak, na prvej premiére dobre 
spievajúca Jana Bernáthová (Eudoxie) pô-
sobila v reprízový ve�er matne a unavene. 
Dirigentskú taktovku prebral z rúk autora 
hudobného naštudovania Roberta Jindru 
domáci dirigent Dušan Štefánek, ktorý Jin-
drovu pôsobivú koncepciu obohatil o cit pre 
spevácku líniu. 
Takmer plné auditórium prijalo predstavenie 
ve�mi vrelo. Zaslúžene.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Slovenský �udový umelecký kolektív (S�UK) 
sa popri klasických choreogra� ckých �íslach 
vychádzajúcich zo slovenského folklóru za-
meriava aj na žánre, ktoré majú blízko k ta-
ne�nému divadlu, vo�nejšie uchopeným hu-
dobno-dramatickým útvarom �i tane�ným 
výskumno-experimentálnym diel�am. Aj 
najnovší projekt, Genezis (premiéra 25. 2. na 
scéne S�UK-u v Rusovciach), pochádza z toh-
to okruhu: žánrovo by sme ho mohli ozna�i� 
za synkretické tane�no-divadelné mysté-
rium. Jeho východiskom sú biblické epizódy 
z Prvej knihy Mojžišovej, ktoré sa scénicky 
realizujú tancom, spevom, hovoreným slo-
vom, �inohernými medzihrami, po�íta�ovou 
scénickou projekciou a bohatou kostýmovou 
výpravou. 
Autor námetu a scenára Juraj Hamar kon-
cipoval svoje dielo v dvoch základných sta-
vebných líniách. Prvá, parataktická, sleduje 
jednotlivé biblické epizódy (od stvorenia sveta 
a prvých �udí, cez Kaina a Ábela, skazenos� 

sveta a potopu ako trest Boží, až po vežu ba-
bylonskú a rodokme� �udstva) v ich epickej 
prezentácii. U Hamara dostávajú známe prí-
behy nový podtón, štýl i šat. Autor im dáva 
svieži (až postmodernistický) rozmer, najmä 
prostredníctvom interven�ných posunov. Zá-
kladný vážny tón biblickej narácie sa u neho 
dostáva do polohy invencie, od�ah�enej tra-
vestie, ktorá naj�astejšie vychádza z folklórnej 
tradície. Scenáristická zložka korešponduje 
a nachádza výraznú oporu aj v nápaditom 
gra� ckom dizajne, v projekciách Jána Šicka. 
Druhú stavebnú líniu Hamarovho scenára 
je možné vníma� ako hypotaktickú: jej zá-
kladným motívom je h�adanie (strateného?) 
duchovného a národného arché. Inscenácia 
cez výpovede biblických epizód jednozna�ne 
poukazuje na priestor, v ktorom sa zrodila 
nielen náša duchovná a náboženská podstata, 

ale aj prejavy, 
javy a fenomény, 
ktoré súvisia 

s následným kultúrnym a civiliza�ným for-
movaním. Stanislav Palúch (autor hudby), 
Laco Cmorej (choreograf) a Katarína Holková 
(kostýmová výtvarní�ka) precízne nap��ajú 
tento dramaturgický imperatív. Sugestívna 
súhra všetkých zložiek i dokonalá tane�ná 
technika disponovaného S�UK-u nám pred-
kladajú výpove�, ktorá dostáva rozmer tane�-
no-dramatickej epopeje. Opierajúc sa o mýty 
a legendy, ktoré sú sú�as�ou nášho duchovné-
ho a kultúrneho bytia, inscenácia poukazuje 
na ve�ký spolo�ný humanistický základ tejto 
kultúry, aj nášho miesta v nej. 
Prvky slovenského folklóru v projekte Genezis 
nie sú vonkajškovou ozdobou, ale kame�om, 
do ktorého je zapísaná naša minulos�, aj naša 
zodpovednos� za humanistické východisko 
v pretrvaní tejto kultúry.

Michal BABIAK

Buď – alebo 

Spevácke debuty v Židovke

Genezis ako memento tradície ducha
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Inscenačný brak ako možná (?) 
forma operného umenia 
Je chvályhodné, že vedenie operného súboru v Banskej Bystrici podporuje tvorivé hľada-
nie, že trpí horúčkou zlatokopov. No nie všetky „vykopávky“ sú zlatou maskou z Yucatánu, 
niektoré predstavujú iba kvalitu historického objavu. Ani slávne mená vždy nezaručia 
inscenačnú kvalitu. Novým preosievaním našla Štátna opera aj tentoraz niekoľko zrniek 
zlomkového zlata, poklad to však rozhodne nie je. 

Dve jednoaktové diela ruských skladate-
�ov – Aleka a Iolantu – dala dohromady 
pravdepodobne rodná krajina. V prípade 
Rachmaninovovej opery ide v kontexte skla-
date�ovej kompletnej tvorby skôr o výnimo�-
nos�, v prípade 
ajkovského opery o posledné 
dielo, na ktoré mu po Pikovej dáme a Eugenovi 
Oneginovi ostávalo relatívne menej síl. 
Obe operné premiéry pozna�ila prvoplánovos�, 
selankovitos�, falošný sentiment, neprepraco-

vané vz�ahové línie a režijná bezradnos�. Z diel-
ne neznámeho talianskeho režiséra Marcella 
Lippiho (umelecké pro� ly na webových strán-
kach obsahujú iba prezentáciu jeho speváckeho 
umenia) zaujal len polemicky ladený príspevok 
v premiérovom bulletine o (spolo�enskom) vy-
lú�ení a (kres�anskej) láske. Javiskový gý� v po-
dobe trávnatej plochy s bujnou vegetáciou popí-
navej � óry a nezmyselne blikajúcimi kme�mi 
brezových stromov v cigánskej osade s marin-
gotkou bol prejavom scénogra� ckej nespôsobi-
losti Mareka Gašpara Šafárika. Romanticky sa 
tváriace átrium Iolantinej spolo�enskej izolácie, 
s vtákmi v klietkach a usedenými priate�kami 
obhadzujúcimi sa ve�kými lupe�mi kvetov, 
bolo viac recesiou a pripomienkou milej ilu-
strácie z Pútnika svätovojtešského než serióznou 
partnerskou ponukou. Pestrofarebným second-
-handom Cigánov a kostýmovým pêle-mêle 
Iolanty (Nataša Štefunková) sa panoptikum 
nemohúcnosti vizuálne dotvorilo. 

Zachráni� kultúrne � asko mohli iba hudob-
né výkony. Š�astie, že existuje bratislavská 
výpomoc, bez nej by bol domáci sólistický 
potenciál paralyzovaný. Absolutórium dvoj-
-výkonu patrí Jozefovi Bencimu: jeho starý 
Cigán s nostalgickou baladou v úvodnej scé-
ne z Aleka bol príkladom hereckej aj vokálnej 
štúdie profesionála. Na druhej premiére „na-
rovnal“ � gúru a už ako krá� René a Iolantin 
otec držal pevne dispozíciu aj v emotívne 

silnej výpovedi ariosa Gospo	 moj, jesli gre-
šen ja. Inokedy výborná Michaela Popik 
Kušteková v a priori chybnom obsadení do 
postavy cigánky Zem� ry okúsila chu� pro-
fesionálnej nepresved�ivosti. Ove�a lepšou 
investíciou pre �u bola slepá Iolanta, kde jej 
prekrásne vyšli lyrické plochy a krehkos�ou 
vlastnej fyziognómie dodala postave hereckú 
autenticitu. Dvojúlohou bol obdarený aj Peter 
Malý, ktorý sa po problematickom cigán-
skom zvodcovi v Alekovi slušne popasoval 
s partom Vaudémonta. A hoci nedosiahol 
interpreta�nú špi�ku, rozhodne bol aj vo 
ve�kom milostnom duete Vy mne predstali 
kak videnie prijate�nejšou Iolantinou láskou 
než jeho „vybu�aný“ alternant. Titulná po-
stava gadža Aleka patrila dvom interpretom: 
domácemu Šimonovi Svitkovi so zjavnou 
oneginovskou in� ltráciou aktuálneho vý-
konu a litovskému Šar�nasovi Šapalasovi, 
ktorý o�aril prekrásnou farbou aj kantilénou 

v efektne prednesenom monológu. Herecky 
provoka�nú a spevácky sekundujúcu Zem� ru 
našiel v Patrícii Macák Solotrukovej. 
Domáci Ivan Zvarík bol ako starý Cigán 
hrubozrnný a ako krá� René vokálne laví-
rujúci. Dvojúloha mladého Cigána a grófa 
Vaudémonta bola nad sily sympatického 
domáceho tenoristu Michala Hýrošša – na 
javisku sa neuverite�ne trápil, toto obsadenie 
sa pre neho stalo danajským darom. Domáca 
Katarína Procházková ako Iolanta bola prí-
jemná v strednej polohe, vo vyššej prekážala 
prílišná ostros� výrazne subretnej interpre-
tácie. V orientálnom kostýme dišdaša s ku-
marom na hlave sa ako lie�ite� Ibn-Hakia 
zaskvel vynikajúci Zoltán Vongrey. Jeho al-
ternant Marek Pobuda priniesol vyššiu kva-
litu v druhý premiérový ve�er ako vojvoda 
Robert. V rovnakej úlohe vyznel výkon domá-
ceho Martina Popovi�a herecky nevhodne 
žoviálne a vokálne na hranici akceptácie. 

V menších úlohách bol ako zbroj-
noš Alméric korektný Peter Ra�ko, 
školácky pôsobil Karol Kurtulík. 
Pestúnka Marta vyznela v podaní 
Jitky Sapara-Fischerovej emo�ne 
asketicky, Eva Lucká bola afek-
tívnejšia. Duo priateliek Brigity 
a Laury (Michaela Kraus/Ivana 
Kurtulíková, Denisa Ben�ová/
Adriana Známová) prinieslo prí-
jemné poznanie dorastajúcej oper-
nej generácie. 
Na ú�et skúseného dirigenta 
Mariána Vacha ide nieko�ko neod-
pustite�ných faux-pas v obsadení 
aj v nezvládnutí prvej premiéry. 
Jej matná podoba sa nedala 
porovna� so zvukom na druhej 
premiére, kde odrazu fungovala 
vnútorná hudobná štruktúra aj lo-
gická tektonika diel, orchestrálny 
zvuk nebol iba nevyhnutnou ku-
lisou a ani dynamika krajných 
polôh piano – forte, v zborovom 
telese až extrémna, nepredsta-

vovala jediný výrazový diferenciál farebne 
bohatej partitúry. Cit pre mnohé veristické 
postupy v Alekovi aj vyváženejšie hudobno-
-dramatické plochy v Iolante boli dokladom, 
že profesionálne nasadenie sólistického 
ansámblu dokázalo aktivova� inovovaný 
orchestrálny výkon. Priebežné potlesky v h�a-
disku (na prvej premiére po áriách takmer 
úplne vypadli) boli úprimnou odozvou na 
„staronový“ tvar v umelecky kreatívnejšom 
nasadení aj podaní. 
 Mária GLOCKOVÁ

Sergej Rachmaninov: Aleko
Piotr I�ji� 
ajkovskij: Iolanta
Dirigent: Marián Vach
Scéna: Marek Gašpar Šafárik
Kostýmy: Nataša Štefunková
Choreogra� a: Michal Majer
Réžia: Marcello Lippi
Premiéry v Štátnej opere Banská Bystrica, 19. a 20. 5.

M. Popik Kušteková (Iolanta), P. Malý 
(Vaudémont) (foto: J. Lomnický)
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Tak ako včera..., ale bez režiséra
Krátko po vydarenej a divácky obľúbenej inscenácii Slovenské tance – Životy svetiel na pô-
vodnú hudbu Petra Breinera (2016) sa do Baletu SND opäť vrátila jej choreografka Natália 
Horečná, aby tu inscenovala balet Sergeja Prokofieva. Novinka je koprodukciou s Fínskou 
národnou operou v Helsinkách a uvádza sa pod názvom Romeo a Júlia – Tak ako včera... 
Inscenovanie shakespearovskej drámy, hoci v baletnej podobe, však prináša závažnejšie 
úskalia než trinásť slovenských tancov. 

Natália Hore�ná sa rozhodla slávnu drámu 
prerozpráva� pod�a vlastného princípu. Za-
chovala základné kontúry príbehu mileneckej 
dvojice a pokúsila sa ho obohati� o všeobec-
nejší multikultúrny, morálny i paci� stický 
rozmer. Radikálne zmenila zaužívané poradie 
aj obsah hudobných �ísiel, vo�ne pracovala 
s chronológiou deja a pridala viaceré symbo-
lické aj konkrétne postavy. Jej pohybový slov-
ník š�astne kombinuje klasické i sú�asné prv-
ky, je pestrý a atakujúco nápaditý, no �asom 
nastáva u diváka isté presýtenie a paradoxne 
i pocit monotónnosti. Hore�ná režíruje cho-
reogra� ou, to však u Shakespeara nesta�í. Ne-
tvorí drámu, skôr ma�uje náladu a štylizované 
emócie až afekty; vz�ahy buduje len v nevy-
hnutnej miere. Popri ústrednej dvojici a Otcovi 
Lorenzovi je nepreh�adné množstvo postáv 
individualitami, ktoré deklamujú iba vlastné 
postoje a stavy, používajúc aj verbálne prejavy: 
výkriky, pla�, vzdychy. Choreografka po�íta 
s tým, že divák základnú fabulu pozná, takže 
detailné dešifrovanie dejových nuáns nepova-
žuje za potrebné. Dôležitý je pre �u globálny 
pocit a antiiluzívne morálne posolstvo prida-
ných epilógov na konci dejstiev.
Autorkou výtvarného riešenia je Christiane 
Achatzi. „Bez�asovými“ kostýmami vytvorila 
dokonalú symbiózu s choreogra� ckým kon-

ceptom: vo�bou �ahkých vzdušných materiá-
lov, vo�ných strihov s ázijskými inšpiráciami, 
premysleným výberom farieb a dekorov 
i následným „zhodením“ príliš éterického 
vyznenia prostredníctvom ponožiek. Scéna 
dopadla o poznanie horšie – je neuverite�né, 
že �ažkopádne ilustratívne sivé monolity, sak-
rálne symboly �i nefunk�né hodiny sú dielom 
tej istej autorky. Zástoj svetelného dizajnéra 
Maria Ilsankera je nepostrehnute�ný, svieti 
otrocky remeselne. 

Autor hudobného naštudovania Peter Breiner 
prekvapivo súhlasil so zmenou poradia hudob-
ných �ísiel, ktoré majú v origináli logiku a špi�-
kovú dramatickú výstavbu. Podporil choreo-
grafkin koncept rezignácie na zrozumite�nos� 
narácie a v súlade s ním sa sústredil na ná-
ladové podkreslenie jednotlivých scén. Druhú 
premiéru dirigoval Peter Valentovi�, pod jeho 
vedením podal Orchester Opery SND kvalitný 
výkon v pôsobivej farebnosti, ktorý miestami 
kazila skupina lesných rohov. 
Najsilnejším momentom novej inscenácie sú 
tane�né výkony v po�etných sólach i zbore. Igor 
Leushin (Romeo) sa prezentoval rozumnou 
mierou romantickej naivity, chlap�enskosti 
a technickou vyspelos�ou. Ilinca Gribincea 
(Júlia) pôsobila popri �om ve�mi kontrastne: 
naturalisticky a herecky mimoriadne presved-
�ivo. Výnimo�ný priestor dostala postava Otca 
Lorenza, ktorého zatancoval Adrian Ducin s ele-
ganciou a provokatívnym podtónom. 
Škoda, že Natália Hore�ná pri tvorbe novinky 
nedala priestor silnej režisérskej osobnosti 
alebo minimálne dramaturgovi. Ona sama 
má pozoruhodné choreogra� cké a libretistické 
nápady, no jej inscenácii chýba racionálny 
nadh�ad, zmysel pre mieru a hlavne – divadlo. 
Je to „iba“ tanec. A na úplný záver prosba: biele 
koníky radšej nie! 

Jozef ČERVENKA

Rita v Komornej opere Bratislava
Pôvodná Komorná opera Bratislava (1986 – 1999) uviedla najmä počas svojej prvej éry 
viacero raritných diel domácich i svetových skladateľov a vychovala niekoľko úspešných 
sólistov. Zároveň sa snažila o vymanenie sa z konzervatívneho inscenovania opier. Súčas-
ná Komorná opera, fungujúca na báze občianskeho združenia, sa od roku 2014 snaží nad-
viazať na tradíciu tej pôvodnej. 

Produkcie novej Komornej opery sa zatia� konajú 
zriedka, združenie pripraví raz ro�ne jednu ak-
ciu. Po úvodnom Brundibárovi od Hansa Krásu, 
skomponovanom v koncentra�nom tábore Tere-
zín, sa však dva roky konali len koncertné pod-
ujatia, takže aktuálne naštudovaná Rita je iba 
druhou plnohodnotnou inscenáciou združenia. 
Komická jednoaktovka Gaetana Donizettiho 
nepatrí medzi �astých hostí svetových scén. 
Na slovenskom opernom javisku ju uviedla 
v pasticciu spolu s Offenbachovou opere-
tou Dvaja slepci v roku 1992 práve pôvodná 
Komorná opera. 
Režisér a autor scény Tomáš Remy Sloboda 
a kostýmové výtvarní�ky Laura Štorcelová 
a Martina Širá�ová situovali dej do sú�asnej 
talianskej trattorie. Celá koncepcia vyznieva 

ve�mi prirodzene a civilne, vedenie spievajúcich 
hercov je pomerne konzervatívne. Réžia zilus-
trovala pomerne naivný príbeh v sú�asných 
kulisách. Dynamické svietenie vychádza z mu-
zikálových princípov, jeho zmeny sa �asto viažu 
na rytmus. Objavia sa aj zaujímavejšie režijné 
momenty: dlhodobý iluzívny kontrast interiéru 
a exteriéru a jeho popretie tesne v závere, � nále 
s originálnym súbojom rivalov so svietiacimi 
lustrami, ktoré nakoniec namieria na publi-
kum, i závere�ná režijná pointa s motívom vý-
predaja vz�ahov – dobre mienená, no rozpa�ito 
zrealizovaná ako nemý epilóg. 
Daniel Simandl, dirigent s prirodzeným citom 
pre speváka, vyzdvihol princíp Donizettiho 
hudobnej skratky i jeho decentný hudobný 
humor. Napriek tomu, že Orchester Komornej 

opery je príležitostným telesom, pri ktorom 
cíti�, že nie je celkom zohraté, podarilo sa mu 
udrža� adekvátnu rytmickú pulzáciu, premys-
lenou prácou s tempom aj dramatický �ah, 
a navyše poskytnú� posluchá�om nieko�ko 
pekne odkrytých drobných detailov. Spevácke 
výkony boli solídne a mladistvé, všetci traja só-
listi – Viktória Ballánová (Rita), Pavol Oravec 
(Beppe) a Marek Tokoš (Gasparo) – zodpovedali 
svojim postavám hlasovo i typovo. 
Komorná opera uviedla Ritu v jednej premiére 
a zatia� nechystá žiadnu reprízu. Je to škoda, 
pretože formát tohto typu v Bratislave cite�ne 
chýba. Navyše, jedna premiéra za tri roky 
predstavuje iba formálnu, rozhodne nie reál-
nu existenciu súboru. 

Jozef ČERVENKA

Sergej Proko� ev, Natália Hore�ná: Romeo a Júlia 
– Tak ako v�era... 
Hudobné naštudovanie: Peter Breiner
Dirigenti: Peter Breiner, Peter Valentovi�
Scéna a kostýmy: Christiane Achatzi
Choreogra� a a réžia: Natália Hore�ná
Premiéry v Balete SND 13. a 14. 5., 
písané z 2. premiéry 

Gaetano Donizetti: Rita
Dirigent: Daniel Simandl
Scéna: Tomáš Remy Sloboda, Laura Madijah 
Štorcelová
Kostýmy: Laura Madijah Štorcelová, Martina Širá�ová
Réžia: Tomáš Remy Sloboda
Komorná opera Bratislava, premiéra v DK Zrkad-
lový háj, 2. 5.

Romeo a Júlia (foto: P. Brenkus)
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Banskobystrický Orfeus britannicus 
Prvá anglická opera Dido a Aeneas od Henryho Purcella (1689) vznikla na objednávku 
pre dievčenskú šľachtickú školu v Chelsea. Aj po viac než tristo rokoch je vyše hodinové 
dielko nielen lahôdkou, ale i predmetom teatrologických štúdií. Spôsobuje to dejová 
viacznačnosť, v ktorej sa hľadajú (a nachádzajú) alegórie a symboly historických reálií 
ostrovnej monarchie, spájané o. i. s konfesionálnym hnutím.

Po Vivaldiho Judithe Triumphans (2015) vzkrie-
silo Operné štúdio pri Katedre vokálnej in-
terpretácie FMU AU v Banskej Bystrici opä� 
starú hudbu i príbeh. Režisér Pavol Smolík 
a výtvarníci Miroslav a Jaroslav Daubravovci 
prišli s radikálnym názorom na otázku štýlu: 
barokovú pompéznos� nahradili lacnými �ier-
nymi trikotmi, zombiovským lí�ením a tvrdým 
bielym svietením. Zmäk�ujúci scénický ú�inok 
priniesol magrittovský surrealizmus, suplujúci 
antické listové kulisy. V priestore rekonštruova-
ného Robotníckeho domu zabezpe�ovalo herec-
kú akciu inštrumentálne koncipované prelína-
nie sa „soli vs. tutti“ na asymetricky (zbyto�ne) 
posunutom javisku, bez priameho kontaktu 
s dirigentom a s ob�asnými interpreta�nými 
problémami v nástupoch. 
Dido a Aeneas nie je opusom z kategórie tri-
umfu. Ovdovelej krá�ovnej Kartága Dido je od 
za�iatku vlastný �ierny pesimizmus, boles� 
z neš�astnej lásky k Aeneaovi ukon�í dobro-
vo�nou smr�ou (u Vergília zomrie od žia�u). 
Kým zaznie slávna lamentácia When I Am 
Laid in Earth, ktorá je príkladom hudbou 
vyjadrených emócií, majstrovské Purcellovo 

dielo nasiaknuté francúzskou aj talianskou 
hudobnou vynaliezavos�ou dodá svojou 
rytmickou neúprosnos�ou „skrátený život“ 
takmer tridsiatim melizmatickým i recita-
tívnym �íslam (v origináli ich je viac než 40), 

lyricky vznešeným plochám aj dramatickým 
vrcholom. V Smolíkovej inscenácii je dobový 
barokový tanec nahradený „hierogly� ckými“ 
tvarmi. „Dvojtvárne“ fungujúci zbor je pasívny 
s odvrátenou tvárou k divákom, aktívny v ko-
lektívnom hraní, a prostredníctvom lapidárne 
použitých symbolov (lo�ka, drevené ty�e, luk, 

šerpy š�achtického majestátu) je zárove� aj 
dostato�ne zrozumite�ným komunika�ným 
kódom anglicky spievaných partov. 
Na premiérach 10. a 11. 5. sa alternovali hlavní 
hrdinovia. Na prvej tvorili „shakespearovský“ 
pár Peter Ra�ko a Adriana Známová, asketickí 
v hudobnom aj hereckom prejave, na druhej 
priniesli živší �úbostný príbeh Tomáš Ondriaš 
a Iryna Shevchuk, ktorej Dido disponovala bo-
hatšou hudobnou aj hereckou škálou. Efektnou 
bola najmä závere�ná scéna smrti na rukách 
�arodejníc, vo�ne adaptovaná z geniálnej � lmo-
vej verzie Hamleta. Základnú dejovú líniu kolo-
rovali Belindy Lenky Rurikovej a Nikoly Matej-
kovej, aj trio „skérovaných“ �arodejníc s vokálne 
dominantnou Dankou Trokšiarovou.

i bol Smolíkov pokus o inscena�ný „human 
multitasking“ premysleným tvarom alebo iba 
ú�elovou variáciou, netuším. V každom prípa-
de vznikol divadelne zaujímavý a divácky pô-
sobivý študentský projekt, v ktorom hudobnú 
zložku zodpovedne naštudoval Igor Bulla a za 
dirigentským pultom malého slá�ikového or-
chestra s continuom na premiérach realizoval 
Pavol Tužinský. 

Mária GLOCKOVÁ

Živá Bystrouška v Rusovciach
Ak kedysi bývala cieľom študentských operných predstavení prezentácia vokálnych zruč-
ností poslucháčov, tak najnovšia inscenácia Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, Janáčkove 
Príhody líšky Bystroušky, poukázala aj na to, ako sa mení nazeranie na operu. Už výber 
diela smeroval k širšiemu chápaniu opery ako scénického (divadelného) umenia. Navyše, 
zaujímavá režijná koncepcia od spevákov žiadala vysokú hereckú i pohybovú kultúru.

Príhody líšky Bystroušky nie sú len živým prí-
behom zo zvieracieho prostredia, ale najmä 
úvahou o plynutí života – teda témou, ku ktorej 
sa skladate� neskôr a v inej podobe vrátil vo Veci 
Makropulos. Janá�ek nezostáva na povrchu vecí 
a �inov, vždy h�adá vnútorný zmysel – posolstvo 
pre nás, ktorí tiež raz budeme ži� iba v spomien-
kach nasledujúcich generácií. 
Pri tejto inscenácii som si uvedomil, akou 
výhodou je, ak si režisér pripraví aj vlastnú 
scénogra� u (Tomáš Surý). Všetky zložky 
v predstavení ideálne ladili. Napriek takmer 
prázdnemu (a hlbokému) javisku sta�ilo 
k dosiahnutiu vizuálneho ú�inku minimum 
prostriedkov (rebrík, pár stoli�iek, nasvietenie 
zadného horizontu do farby lesa a vy�lenenie 
menšieho, svetlo sfarbeného obd�žnikového 
priestoru uprostred javiska). Dynamike pred-
stavenia napomáhalo aj variabilné svietenie 
�i prestavby vykonávané samotnými ú�in-
kujúcimi. K najvä�ším pozitívam inscenácie 
patrili vydarené herecko-pohybové etudy. Azda 

s výnimkou dvoch, ktoré nezapreli študent-
sko-recesistický charakter, boli „univerzálne“ 
a vzácne vtipné (etuda komára, sliepok, pôso-
bivá ilúzia slne�nicového po�a, ktoré pohybom 
reaguje na city Bystroušky, etudy Modrej vážky 
at�.). Inscenátori, vrátane choreografky Eleny 
Záhorákovej, vyžadovali od ú�inkujúcich vše-
strannos� – a tí ich nesklamali.
S orchestrálnou partitúrou Bystroušky sa �ažšie 
vyrovnávajú aj renomované divadelné orchestre. 
V akusticky nie ideálnej sále S�UK-u v Rusovciach 
sa tejto úlohy muselo zmocni� 23-�lenné teleso, 
zložené z posluchá�ov VŠMU a z hos�ujúcich hrá-
�ov (v dychovej sekcii). Napriek snahe dirigenta 
Dušana Štefánka ostal orchester predsa len 
o �osi slabším �lánkom inak ve�mi vydareného 
predstavenia: zvukovo nebol dostato�ne diferen-
covaný a jemné nuansy skladate�ovho rukopisu 
v jeho interpretácii splývali. 
Prvej premiére dominoval zrelý výkon Borisa 
Prýgla (Revírnik). Kým v úvode predstavenia 
zapôsobil najmä kvalitami svojho úderného 

hlasu, vo chví�ach meditácií postavy sa presu-
nul do hlbšej citovej a výrazovej roviny. Takmer 
rovnocennou partnerkou mu mohla by� ta-
lentovaná Katarína Flórová (Lišiak), keby sa 
nesnažila svoj pekný mladodramatický hlasový 
fond exponova� za každú cenu. S výnimkou 
pár priostrých tónov možno akceptova� aj Janu 
Vondr (Bystrouška), plne sa stotož�ujúcu 
s postavou tu ustráchanej, tu zvodnej šelmi�-
ky. V podaní Tomáša Dedi�a vyznela postava 
Rechtora menej výrazne, zato ako Komár pred-
viedol skvelú etudu, k úrovni ktorej sa priblížil 
aj Marián Hrdina (Farár, Jazvec). Davidovi 
Harantovi (Harašta) spo�iatku chýbalo v hlase 
viac farby, no neskôr sa rozospieval. Krásny 
hlasový fond predviedla Judita Andelová (pes 
Lapák). Réžia zapojila do diania všetky postavy 
bez zbyto�nej ilustratívnosti �i predimenzova-
nej ak�nosti, takže dobre vyzneli aj zborové vý-
javy. Akéko�vek obavy dotýkajúce sa náro�nosti 
vo�by titulu sa ukázali by� neopodstatnené.

Vladimír BLAHO

Henry Purcell: Dido a Aeneas
Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Pavol Tužinský
Scéna a kostýmy: Miroslav a Jaroslav Daubravovci
Réžia: Pavol Smolík
Katedra spevu FDU AU Banská Bystrica, premiéry 
v Robotníckom dome 10. a 11. 5.

Leoš Janá�ek: Príhody líšky Bystroušky
Dirigent: Dušan Štefánek
Choreogra� a: Elena Záhoráková
Kostýmy: Tomáš Surý, Anna Revická, Monika 
Rybárová
Scéna a réžia: Tomáš Surý
Hudobná a tane�ná fakulta VŠMU, premiéra 
v Umeleckej scéne S�UK, Rusovce, 3. 5.

T. Ondriaš (Aeneas), I. Shevschuk (Didó), 
N. Matejková (Belinda) (foto: archív AU)
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Tannhäuser a zen 
Svoje divadelné korene vidí Romeo Castellucci v antike a v aristotelovskej poetike. In-
scenácie tohto Taliana sa vyznačujú filozofickou hĺbkou a prenikavou obraznosťou. Ich 
naratívnym elementom je i zvláštne naturalistická a nezriedka polarizujúca režijná poe-
tika. V najnovšej inscenácii Wagnerovho Tannhäusera očaril a vyprovokoval (konečne) aj 
mníchovské publikum ritualizovaným metateatrálnym konceptom, ktorý lavíruje medzi 
inscenáciou a inštaláciou. 

Romeo Castellucci nie je wagnerovský za�ia-
to�ník. Pre bruselskú La Monnaie už insce-
noval inteligentne spirituálneho Parsifala, 
zbaveného akéhoko�vek pseudo-religiózneho 
klišé (HŽ 3/2011). Je režisérom, ktorý naratív-
nu stratégiu inscenácie vyvodzuje z � lozo� e 
symbolov a obrazov. Jeho silný zmysel pre 
estetiku (vrátane kategórie ošklivého) a nepr-
voplánovú dekoratívnos� ho zara�uje medzi 
režisérov, akými sú Robert Wilson, Pierre Audi 
�i Olivier Py.
V mníchovskom Tannhäuserovi úto�í na 
zmysly a intelekt publika už v predohre, po�as 
ktorej vystre�ujú lukostrelkyne šípy na kruh 

s vyobrazením oka, ako vystrihnutého z rene-
san�ného obrazu. Podobne ako Amorove šípy 
v predlohe, tak aj do kimon odeté lukostrelky-
ne japonského bojového umenia ky�d�, ktoré 
sa odvoláva na zen-budhizmus, chcú oslepi� 
a ohluši� Tannhäusera – �loveka stojaceho 
na prahu medzi stredovekom a renesanciou. 
Jeho i divácku pozornos� tak upriamujú na 
vnútro hrdinov a drámy, rozorvané ve�ným 
kon� iktom tela a duše. Venušu, personi� ko-
vanú prekyprenú žiadzu, inscenuje Castellucci 
neforemným kusom rozte�eného a lepkavého 
sadla ako metaforu presýtenosti a (umeleckej) 
depresie Tannhäusera. Papierová prázdna 

silueta Elisabeth visí ako symbol platonickej 
lásky uprostred kruhu v pozadí. 
Vzdialené a blízke, fyzis a metafyzis, láska 
a žiadostivos�, sväté a profánne, mužské 
a ženské – to všetko inscenuje Castellucci 
pomocou redukovaných symbolov. Kruh ako 
symbol ženského, pod�a zenovej � lozo� e však 
aj mierumilovného božského princípu ve�-
nosti a ni�oty v jednom, kombinuje so šípom 
ako symbolom neustáleho pohybu a preni-
kania. Zmyselná telesnos� Venušinej hory je 
vyjadrená aj nahými nymfami tancujúcimi 
v pozadí a jazdky�ou na bielom koni. Živé 
zviera (jedna z Castellucciho režijných izoto-

pií) tu umoc�uje žiadostivos�, ale aj hmatate�-
nos� sveta Venuše, z ktorého presýtený Tann-
häuser h�adá cestu von cez ružovo sfarbenú 
jasky�u v pozadí. V Tannhäuserovom vzývaní 
svätej Márie a chromatickej orchestrálnej 
búrke razom pominie dusivos� predchádza-
júceho obrazu. Uprostred pastorálnej idyly 
s ozvenou ov�ích zvoncov (pod�a partitúry) 
nájde Tannhäusera družina durínskeho land-
grafa Hermanna, vracajúca sa z lovu s m�t-
vym jele�om. Z krvi a mäsa pokorenej divej 
prírody sa stal už len umelecký prostriedok, 
ktorý v tenkom prúde zdobí to�iaci sa kruh 
v strede javiska. 

Wartburg je v Castellucciho ponímaní eska-
pistickou duchovnou spolo�nos�ou. Spevácku 
sálu tvoria neustále sa vinúce prieh�adné 
závoje. Kostýmy spevákov, ktoré pripomí-
najú zenové kimoná, a ich samurajské ú�esy 
s drdolmi zastupujú prísnos� speváckej ce-
remónie, ale aj jej meditatívnu spiritualitu. 
Elisabeth, prechádzajúca sa pomedzi vejúce 
závoje v prieh�adnom splývavom kostýme, 
pôsobí oproti Venuši takmer étericky. Tane�né 
skupiny mimeticky formujú psie svorky hostí 
i vlniacu sa trávu. 
Magický naturalizmus Venušinej hory a ri-
tuál speváckeho zápolenia na Wartburgu je 
v tre�om dejstve premostený meditatívnou 
konklúziou mystickej hry ako odrazu dušev-
nej krajiny Wolframa von Eschenbacha. Jeho 
„Lied an den Abendstern“ je spomienkou na 
Elisabeth, do ktorej bol zamilovaný, na Tann-
häusera, ktorého zabila rozpoltenos� duše, 
a zárove� je aj umeleckou re� exiou skrachova-
ného umelca. Na márach v pozadí s nápisom 
„Klaus a Anja “ ležia m�tvoly Tannhäusera 
a Elisabeth. V bez�asovom mystickom ritu-
áli sa mieša hmatate�nos� reality so svetom 

umeleckých predstáv a ideí. 
Duch je povýšený nad telo, 
zatia� �o sa telá na márach 
postupne rozkladajú, až 
kým sa po miliardách rokov 
(�as plynie iba pomocou ná-
pisov na zadnom horizonte) 
nerozpadnú na prach. Tann-
häuserova nepokojná túžba 
a rozorvanos� sú ve�né. Ve�-
nými zostanú i archetypy 
postáv, pretrvávajúce formu 
a matériu v (umeleckom) 
svete, ktorý nie je ani trochu 
miestom pokoja a mieru.
Súhra taktovky Kirilla 
Petrenka s Castellucciho 
koncepciou je jedine�ná. 
Wagnerov Tannhäuser pred-
znamenáva dramaturgiu 
„umenia prechodu“ Tristana 
i ritualizovaného divadla 
Prste�a �i Parsifala. Psy-
chologický kon� ikt postáv, 
hudba kontrastujúca medzi 
chromatikou a diatonikou 
aj anatemicky koncipovaná 
dramaturgia idey diela kon-

venujú s Castellucciho dichotomickým a sym-
bolistickým javiskovým zmýš�aním. Hudobný 
naratív Wagnerovej hudobnej drámy kreuje Ba-
vorský štátny orchester organicky a vycizelova-
ne. Pomalé tempá sú pre spevákov síce náro�né, 
no umož�ujú zriedkavú zrozumite�nos� textu 
a harmonických pnutí v spojení s inscenova-
nými obrazmi. Hudbu z troch verzií partitúry 
(Dráž�any, Paríž a Viede�) de-konštruoval azda 
najlepší wagnerovský orchester na nosný a jed-
notiaci element Castellucciho inscenácie. 
Klaus Florian Vogt sa s Tannhäuserom zbližo-
val len ve�mi opatrne. V priebehu ve�era sa mu 
však po�iato�nú nervozitu podarilo pretavi� do 

  Tannhäuser (foto: W. Hösl)
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K re-kreácii opernej inscenačnej praxe
Európske operné scény obchádza nový fenomén. V akomsi nadšení pre konzervovanie 
emblematického inscenačného umenia sa v nich začína udomácňovať tendencia retra 
a inscenačného prístupu, ktorý by sme pokojne mohli nazvať inscenačnou archeológiou. 

Tohtoro�né Salzburské ve�kono�né slávnosti 
otvorila pri príležitosti pä�desiateho jubilea 
ich vzniku Karajanova inscenácia Valkýry. Je 
stará presne pä�desiat rokov. Christian Thie-
lemann �ou chcel vzda� javiskový hold zakla-
date�ovi festivalu Herbertovi von Karajanovi, 

ktorému je zaviazaný nielen umelecky, ale 
i �udsky. Scénogra� u Günthera Schneidera-
-Siemssena zrekonštruovali pod�a dobových 
fotogra� í. A ke�že neexistuje inscena�ná par-
titúra detailne dokumentujúca mizanscénu, 
réžie sa chopila Vera Nemirova, ktorá tejto 
divadelnej schizofrénii zasadila smrte�nú 
ranu (odhliadnuc od pôsobivého debutu Anje 
Kampeovej v postave Brünnhildy). 
Proti jednorazovosti takéhoto experimentu, 
ktorý spropagoval salzburský marketing pod 
úderným hashtagom Re-Kreation, by sme 
nemuseli ve�a namieta�. Hold jednému z 
najvä�ších umelcov 20. storo�ia, pod ktorého 

dirigentskou taktovkou zaznela nejedna par-
titúra Richarda Wagnera v nezvy�ajne novom 
duchu, by sme mohli zaknihova� ako uš�ach-
tilý javiskový pomník, venovaný Christanom 
Thielemannom jeho dirigentskému mentoro-
vi. Salzburský experiment staronovej inscená-

cie však nie je žiadnym ojedinelým prípadom. 
Opera v Lyone ponúkla prednedávnom svojim 
divákom „Festival Mémoires“, ktorého stre-
dobodom bola reštaurácia troch emblematic-
kých inscenácií nemeckej režisérskej školy 
minulého storo�ia: Elektry Ruth Berghausovej 
z roku 1986, Tristana a Izoldy Heinera Müllera 
z roku 1993 a Korunovácie Poppey Michaela 
Grübera z roku 1999. Režiséri avansovaného 
nemeckého divadla ako Frank Castorf �i Claus 
Guth sú vo Francúzsku populárni už dlhší �as. 
Ale pre�o by mala o�ividná kríza francúzskej 
režisérskej školy prerás� do kultu m�tvych re-
žisérov, to zostáva záhadou. 

Skúsme sa na chví�u prevteli� do Orfea, vy-
vies� spomenutých režisérskych velikánov 
z podsvetia a opýta� sa na ich názor na in-
scena�nú archeológiu. Som presved�ený, že 
dôvod pre rados� by mal len Karajan. Sám 
bol totiž posadnutý zve�nením svojich in-
scenácií formou videozáznamu pre budúce 
generácie. Jeho nahrávky mali ambíciu by� 
referen�nými a salzburská re-kreácia by ho 
s ve�kou pravdepodobnos�ou nadchla. Otázne 
je, �i by podobne zareagovali aj Berghaus, 
Müller a Grüber, ktorí po�as ich tvorivej fázy 
steles�ovali vzdor proti spolo�enským i ume-

leckým konvenciám. Ich inscenácie sa stali 
jedine�nými práve vznikom v jedine�nom 
dobovom kontexte. Boli symbolom živého 
divadelného umenia, ktoré sa rodí a umiera 
s oponou každého nového predstavenia. Ich 
inscenácie pranierovali strnulé konvencie 
– a to sa muzealizova� zaru�ene nedá. Na-
vyše, aktualizova� inscenáciu bez fyzickej 
prítomnosti režiséra je len �ažko možné a in-
scena�ná partitúra existuje zriedka. Konwit-
schného mníchovský Tristan sa po premiére 
rozpadal s každým �alším predstavením, 
a to je režisér stále nažive. Je známe, že aj 
v bayreuthskom Tristanovi sa réžia vz�ahov 

Valkýra na Osterfestspielen Salzburg 2017 (foto: © OFS/Forster)

Richard Wagner: Tannhäuser
Dirigent: Kirill Petrenko
Scéna, kostýmy, svetlo, réžia: Romeo Castellucci
Premiéra v Bavorskej štátnej opere v Mníchove 21. 5.

esej

pôsobivého debutu. Od lohengrinovských �ias 
získal jeho žiarivý tenor na h�bke a kultivovanej 
modulácii. Anja Harteros debutovala ako emo-
cionálne výrazná a éterická Elisabeth, prepoži-
�iavajúc postave nevídanú spirituálnu h�bku. 
Spevácka a herecká kreácia Eleny Pankratovej 
v odpudivom kostýme Venuše si zaslúži rešpekt 
a poklonu. Christan Gerhaher ako Wolfram opä� 
vynikol dychberúcou muzikalitou a speváckou 
inteligenciou. V postave zádum�ivého odmiet-
nutého milenca, zlyhaného priate�a i umelca 

pôsobivo odzrkadlil duševnú krajinu posledného 
dejstva. Drámu Castellucciho rezonujúcich obra-
zov stelesnil výrazom, z ktorého efektne sálala 
odovzdanos�, a to aj napriek redukovanému vý-
razu bez ve�kých gest.
Castellucciho prenikavé obrazy stoja za za-
myslenie. Odmietnu� ich ako oby�ajnú nedi-
vadelnú inštaláciu by bolo vzh�adom na ich 
� lozo� ckú h�bku a organickú previazanos� 
jednotlivých výrazových hudobno-divadel-
ných rovín krátkozrakým omylom. 

PS. Inscenáciu bude možné zhliadnu� v pria-
mom prenose predstavenia 9. 7. na stanici 
Arte a na internetovej stránke Bavorskej štát-
nej opery.

Robert BAYER
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Ruský večer v Musikvereine
Vo Veľkej sále viedenského Musikvereinu sa 9. 5. predstavili Sankt-Petersburskí filhar-
monici pod vedením šéfdirigenta Jurija Temirkanova (na čele telesa stojí od roku 1988) 
s výsostne ruským programom.

Minimálne pokia� ide o interpretáciu �ažis-
kových ruských autorov, Sankt-Petersburskí 
� lharmonici sú orchestrom s vycibreným 
zvukom, odlíšite�ným od iných svetových 
telies. Zvukom ostrým, pevným, až nemecky 
presným, v ktorom má každý tón precízny 
priebeh. Zárove� však farebným, objemným, 
v istom zmysle nástoj�ivým, ohurujúcim 
a katarzným. 
V interpretácii Proko� evovej Klasickej sym-
fónie �. 1 D dur sa orchester každým cólom 
snažil naplni� skladate�ovo želanie: „Myslel 
som, že ak by Haydn dnes žil, komponoval by 
tak ako predtým, ale sú�asne by kompozíciu 
obohatil o nie�o nové. Chcel som zloži� práve 
takú symfóniu, symfóniu v klasickom štýle.“ 
Aj vo viedenskom Musikvereine sa v ten ve�er 
zrodil neoklasicizmus. V úvodnom Allegre, vy-
zna�ujúcom sa ve�kým melodickým skokom 
v druhej téme prvej vety, dirigent nádherne 
vypracoval nezvyklé modulácie. V Larghette 

sme obdivovali najmä nádherný zamatový 
lesný roh. Tretia �as�, kde autor namiesto kla-
sického menuetu skomponoval Gavottu, bola 
autenticky tane�ná a hravá. Vo � nálnej �asti 
Molto vivace, ktorá je, podobne ako tá úvodná, 
napísaná v sonátovej forme, sa dychové ná-
stroje ako nositelia melodickej línie nádherne 
niesli nad slá�ikmi. 
O�akávaným vrcholom ve�era bol Šostako-
vi�ov Hus�ový koncert �. 1 a mol so sólistom 
Julianom Rachlinom, hrajúcim na stradi-
várkach „ex-Liebig“. Huslistova interpretácia 
bola kultivovaná, delikátna, precízna, bez 
okázalej virtuozity a dynamického forsírova-
nia. Diametrálne sa líšila od tej, na ktorú sme 
zvyknutí u Davida Oistracha a jeho nasledov-
níkov: bola akoby samozrejmá, s cite�nou po-
korou interpreta pred výpovednou hodnotou 
kompozície. V mnohých aspektoch vyznela 
priam objavne – namiesto ostrých objemných 
tónov sa Rachlin prihováral posluchá�om s až 

démonickou nástoj�ivos�ou, osobitne v tretej 
vete, vracajúcej sa k Šostakovi�ovmu krypto-
gramu d-es-c-h. Dirigent Jurij Temirkanov 
ponechal sólistovi obrovský priestor, orches-
tru ubral volúmen a posluchá�om ponúkol 
skôr lyricko-melancholickú interpretáciu. 
Svoju dokonalú techniku potvrdil Julian Rach-
lin aj v náro�nom prídavku – v úryvku  z Hus-
�ovej sonáty d mol od belgického hus�ového 
virtuóza Eugèna Ysaÿa.
V druhej �asti koncertu zaznel Stravinského 
Petruška. Burleskné scény v štyroch obrazoch 
sa vyzna�ujú pôsobivou dychovou sekciou, 
krásnou rytmikou a nádhernou harmóniou. 
V�aka Temirkanovovej umnej hudobno-dra-
maturgickej koncepcii a krásnemu zvuku 
Sankt-Petersburských � lharmonikov nebolo 
treba tane�níkov, aby sme prežili Petruškov 
dramatický príbeh – jeho strasti, neslobodu, 
súboj a smr�. Oblúk koncertu uzavrel prídavok 
z baletu Igora Stravinského Pulcinella, druhé-
ho k�ú�ového diela, ktorým sa rodí nový štýl 
– neoklasicizmus. 
Je skvelou správou, že Sankt-Petersburských 
� lharmonikov privítame na Bratislavských 
hudobných slávnostiach v roku 2018 a spolu 
s nimi oslávime osemdesiatiny šéfdirigenta 
Jurija Temirkanova. 

Boris AŽALTOVIČ

postáv po smrti Heinera Müllera na�isto 
rozsypala: štylizovaný dištanc medzi posta-
vami v Müllerovej mizanscéne nahradila ich 
intímnejšia a emocionálne angažovanejšia 
interakcia. Aj v koprodukciách a prevzatých 
�i odkúpených inscenáciách inscenuje reži-
sér nanovo (vi� napríklad Konwitschného 
inscenácie v Opere SND). Nové technické 
podmienky, noví protagonisti, nový � nan�ný 
plán divadla, to všetko znemož�uje vernú 
a presnú rekonštrukciu artefaktu pôvodnej 
inscenácie. Re-kreáciou sa originálny duch 
inscenácie teda nahradi� nedá. Re-kreovaná 
scénogra� a tak môže pôsobi� akurát ako 
model železni�nej dráhy s vystavanou mi-
niatúrnou krajinkou, ktorej chýba elektrina 
na pohá�anie s láskou vymodelovaných 
železni�ných súprav. Oprášenie obnovenej 
inscenácie je podobné archeologickému aktu 
vykopávania, pri ktorom sa vždy nie�o stratí 
alebo odlomí.
Divadlo je reprodukované umenie. Reproduko-
va� reprodukované je však za�arovaný kruh. 
Iste, sú aj výnimky, ke� sa takáto syntéza 
podarí a novo nanesené farby na vykopávke 
dokážu s prekvapivou presved�ivos�ou vystih-
nú� ducha nájdenej preciozity. Everdingova 
réžia Mozartovej �arovnej � auty v berlínskej 
Štátnej opere, odohrávajúca sa v zrekonštru-
ovaných kulisách Karla Friedricha Schinkela 
z roku 1816 (!) s notoricky známym, hviezdami 
sa trblietajúcim � rmamentom Krá�ovnej 
noci, funguje s ve�kým úspechom už nieko�ko 
desa�ro�í. 
Prívrženci re-kreácie by mohli namieta�, že 
hudobné interpreta�né umenie sa už dlhšie 
snaží o pou�enú historickú prax. Snaha o his-

toricky vernú rekonštrukciu ducha inscenácie 
je však porovnate�ná s ambíciou zrekon-
štruova� napríklad Kleiberovu interpretáciu 
Gavaliera s ružou. Na�o aj? Génia Kleiberovej 
interpretácie je dnes možné pripomenú� si 
prostredníctvom video- �i audionahrávky. 
Kto by si však chcel sprítomni�, ako Beethoven 
dirigoval svoje symfónie �i Schumann Bachove 
Jánove pašie, ten je odkázaný už len na dobové 
kritiky. Aj ke� môžu inštrumentalisti získa� 
štúdiom historickej praxe cenné podnety pre 
ich sú�asnú interpretáciu (verná a úplná histo-
rická rekonštrukcia nefunguje ani tu), podob-
ná memoriálna kultúra v oblasti opernej réžie 
je absolútne scestná. 
A tu sme pri probléme priepasti, ktorá sa 
v opernej inscenácii otvára medzi javiskom 
a orchestriskom. Zatia� �o sa dnešní hudob-
níci a dirigenti už nezaobídu bez historickej 
informovanosti, ignorovanie „skladate�ského 
zámeru“ opernými režisérmi je dobrým zvy-
kom fachu. Máloktorí z dnešných sólistov sa 
odvážia zasahova� do notového materiálu. 
Vypúš�anie opakovaní, krátenie, pridáva-
nie – tak, ako bolo pomerne bežné v �asoch 
ve�kých virtuózov – je dnes priam nemož-
né. Od dirigenta striktne oddelené javisko 
(pripome�me si, že orchestrálnou jamou) 
však len tak srší nápadmi. Po�as operného 
predstavenia je nezriedka vidie� na javisku 
prácu geniálneho (�i menej geniálneho) 
režiséra a scénografa, ktorých mizanscéna 
je v orchestrisku konzekventne negovaná. 
Protagonisti spievajú štýlovo presne pod�a 
pokynov historickej praxe a dirigenta, ako 
herci sú však vystavení modela�ným schop-
nostiam a invencii režiséra. O to cennejší sú 

divadelne zmýš�ajúci dirigenti, napr. Kirill 
Petrenko (ktorého je pre takmer �isto inštru-
mentálnu prevádzku Berlínskej � lharmónie 
ve�ná škoda), Riccardo Chailly �i Zubin Meh-
ta, a hudobne zmýš�ajúci režiséri formátu 
Petra Konwitschného, Clausa Gutha, Dmit-
riho Tcherniakova, Roberta Carsena a iných. 
Ich kompaktný preh�ad dokáže v spolupráci 
so zvyšným realiza�ným tímom previaza� 
synergie jednotlivých vyjadrovacích pro-
striedkov – Gesamtkunstwerku v zmysle 
organického celku, bez dojmu estetickej 
a divadelnej schizofrénie. Aká špeci� cká 
je operná réžia, to je možné pozorova� na 
sú�asnom �inohernom repertoári. Lámanie 
textov predlôh, ich presúvanie, scudzovanie, 
redukcia a rozširovanie, sú v �inohre na den-
nom poriadku. Táto ríša má totiž len jedného 
vládcu: režiséra. 
Za retro-tendencie je, samozrejme, zod-
povedné publikum, vy�erpané viac alebo 
menej podarenými, prípadne celkom nepo-
darenými pokusmi „režisérskeho divadla“. 
Ak medzi réžiou a hudobným naštudova-
ním neexistuje kreatívne spojivo, niet sa �o 
�udova�, ke� je dirigent Thielemannovho 
razenia unavený z toho, že musí opä� di-
rigova� pomimo inscena�ného konceptu. 
Vzývanie „autorského zámeru“ túto priepas� 
preklenú� nemôže. Pri �om sa totiž celá 
schizofrénia za�ína. Odpove�ou však už vô-
bec nie sú m�tvolné re-kreácie inscenácií. 
Ich realizácia iba potvrdzuje, že skuto�ne 
dobré operné divadlo prahne po živote a po 
živom inscena�nom procese, na ktorého 
konci stojí živý divák. 

Robert BAYER 
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Hviezdami svetového formátu obsadený One 
Day Jazz festival, ktorý organiza�ne a dra-
maturgicky zastrešuje Martin Valihora, už 
12 rokov prináša jazzovým fanúšikom koncerty 
najvýznamnejších umelcov, ktorí sa v našom 
regióne objavujú v rámci svojich turné. Nepo-
chybne výnimo�nou udalos�ou bolo 12. 5. vy-
stúpenie Pata Methenyho, jednej z najvplyv-
nejších postáv moderného jazzu. Hoci americ-
ký gitarista a skladate� uviedol ešte v roku 2010 
v bratislavskej Inchebe projekt Orchestrion, 
v rámci ktorého sám a obdivuhodným spôso-
bom obsluhoval kolos hudobných nástrojov 
ovládaných midi prevodníkmi, s kapelou sa na 
Slovensku predstavil premiérovo.  
Pat Metheny je známy ohromujúcim širo-
kospektrálnym záberom, ktorý mu priniesol 
už 20 ocenení Grammy v 12 rozli�ných kate-
góriách. Jeho hudba je posluchá�sky mimo-
riadne prí�ažlivá, zárove� však neustále po-
núka nové výrazové prostriedky. Obsadenie 
jeho zoskupení vždy podlieha cie�avedomé-
mu nasledovaniu progresívnych hudobných 
vízií s povestným citom pre najsprávnejší 
výber spoluhrá�ov. Po desa�ro�í venovanom 
projektom Orchestrion a Unity Band/Group, 
prišiel Metheny na turné v sprievode akus-
tického klavírneho tria. Popri stabilnom 
spoluhrá�ovi na bicích nástrojoch Antoniovi 
Sanchezovi vytvárala rytmické jadro nového 
kvarteta mladá Austrál�anka malajzijského 
pôvodu Linda May Han Oh. Hrá�ka na kon-

trabase a basgitare (ocenená ASCAP Young 
Jazz Composer Award a �estným uznaním 
na Thelonious Monk Bass Competition) zau-
jala Methenyho svojou senzitívnou hrou, ale 
i technickou zdatnos�ou. Britský klavirista 
Gwilym Simcock, zázra�né die�a v oblasti 
interpretácie klasickej hudby, patrí k sú�as-
ným lídrom európskej klavírnej scény. Ok-
rem kreatívnej harmonickej zru�nosti, pre-
cíznej techniky a invencie ho charakterizuje 
podobný cit pre Methenyho hudbu, akým 
oplýval napríklad Brad Mehldau – práve ten 
pred desiatimi rokmi s Methenym spolupra-
coval na dvojici albumov.
Retrospektívny An Evening with Pat Metheny 
ponúkol atmosféru najznámejších skladieb 
�asto v nových, komornejších aranžmánoch. 
Gitarista vniesol do vypredanej ve�kej sály 
Istropolisu nádhernú, až mystickú náladu 
hne� úvodnou Into the Dream pre špeciálnu 
Picasso gitaru so 42 strunami, nástroj zvuko-
malebne kombinujúci charakter harfy, gitary 
a basgitary. Decentný basový groove nasledu-
júcej skladby So May It Secretly Begin pripravil 
pompézny nástup celého kvarteta, ktorému 
dominoval nádherný jazzový zvuk novej Met-
henyho gitary Daniel Slaman (nahradil �ou 
svoj charakteristický signature model Ibanez 
PM200). S �ahkos�ou pulzujúca rytmická sek-
cia a so� stikovaný klavírny sprievod sekundo-
vali lídrovi v dokonalej súhre. Have You Heard, 
preslávená ako úvodná skladba koncertného 

albumu The Road to You (Recorded Live in Eu-
rope) s prepracovanou širokou melodickou 
témou, charakteristickou latino rytmikou 
a dychvyrážajúcim gitarovým sólom, odznela 
v komornej atmosfére fantasticky zohratého 
kvarteta. Skladba nestratila ni� zo svojej pô-
vodnej sviežosti a kapela svojou dynamickou 
hrou za�ínala privádza� publikum do varu. 
Nádherná balada Unity Village zaznela v triu 
bez klavíra tak, ako ju poznáme z debutového 
albumu Bright Size Life (1976). Napriek dobe 
svojho vzniku znejú Methenyho skladby stále 
nad�asovo, �o potvrdili aj titulná Bright Size 
Life so strhujúco gradujúcim dynamickým só-
lom Antonia Sancheza alebo zasnená balada 
Midwestern Night Dreams z rovnakého albu-
mu. Linda Oh v nej svojou feelingovou basgi-
tarou dokázala bravúrne zastúpi� Jaca Pasto-
riusa. Z dvojice triových albumov (Trio�Live 
/ Trio 99�00) ponúkol Metheny v závratnom 
tempe s ekvilibristickou technikou skladby 
What Do You Want? a James. Dovtedy pomer-
ne striedmy priestor na sóla si Gwilym Sim-
cock vynahradil v �alšom hite The Red One. 
V téme s prízna�ným reggae rytmom, ktorú 
Metheny napísal ako duet pre spolo�ný album 
I Can See Your House From Here s Johnom Sco-
� eldom, sa z pódia valila ohromujúca energia, 
vygradovaná hlasným sólom na elektrickej 
gitare s typickým „methenyovským“ zvukom 
gitarového syntetizéra Roland GR-300. Buráca-
júci aplauz si vyslúžila kolektívna freejazzová 
improvizácia, v závere ktorej Metheny ponú-
kol na preparovanej akustickej gitare tému 
Song X z rovnomenného albumu s Ornettom 
Colemanom.
K charakteristickému výrazovému spektru 
Methenyho patria jeho neodmyslite�né, 
krásne, harmonicky i melodicky priezra�né 
balady (zazneli Always and Forewer, Tell Her 
You Saw Me a Farmer’s Trust). Finále mi-
moriadne pestrého koncertu patril duetám 
lídra s jednotlivými spoluhrá�mi. Jazzovo-
bluesová „dvanástka“ s mainstreamovou 
atmosférou (Turnaround Ornetta Colemana) 
spolu s Lindou Oh pripomenula duetá Jima 
Halla s kontrabasistami Ronom Carterom 
�i Redom Mitchellom. Neoby�ajne sviežim 
bol Better Days Ahead so skvelým Gwilymom 
Simcockom a podobne ako pri Have You Heard 
v komornej verzii ešte vä�šmi vynikla krása 
a genialita Methenyho kompozícií. Závere�-
nú  výraznú melodickú tému Question and 
Answer z rovnomenného albumu vygradoval 
Metheny s Antoniom Sanchezom do zvukovej 
extázy. Po standing ovation dostalo nadšené 
publikum prídavok v podobe sólového akus-
tického setu so známymi témami Minuano 
(Six Eight) a This is Not America. Po dvaapol-
hodinovom vystúpení, v ktorom sa snúbili 
technická dokonalos�, kompozi�ná a improvi-
za�ná genialita s obrovskou dávkou pozitívnej 
hudobnej energie, sa famózne kvarteto Pata 
Methenyho rozlú�ilo s mimoriadne v�a�ným 
bratislavským publikom plnokrvným fusion 
Song for Bilbao.

Miroslav ZAHRADNÍK

JAZZ

Večer s jazzovou 
legendou 

(foto: J. Peden)
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Roky a dni Davida Kollara
Hoci zverej�ovanie osobných pocitov v podobe 
denníkových zápiskov nebýva v umeleckej 
branži ni�ím výnimo�ným, viacerých prek-
vapilo, že gitarista David Kollar sa na �osi 
podobné odhodlal v „Kristových rokoch“. 
Umelec (ro�ník 1983) nie je napriek svojmu 
veku (a vernosti rodnému Prešovu) len „jed-

ným z mnohých“: ešte pred svojou tridsiat-
kou dokázal osobitým prístupom ku gitare 
(a k zvuku samotnému) oslovi� rešpektované 
osobnosti „otvorenej hudby“ Eivinda Aarseta 
�i Gerg�a Borlaia, neskôr tiež Pata Mastelotta 
(King Crimson), Steva Wilsona (Porcupine 

Tree) alebo najnovšie Arve Henriksena (Su-
persilent), s ktorým chystá koncom augusta 
sériu koncertov. Pre�o teda Zápisky I. s podti-
tulom Alchýmia úspechu a prehry (Hevhetia 
2016)? „Denníky mi slúžia ako zrkadlo, poh�ad 
do môjho vnútra, do môjho okolia“, vysvet�uje 
gitarista. „Sú šancou, ako získa� sebare� exiu, 
posúva� sa 	alej a nerobi� tie isté chyby.“ Ich 
zverejnenie v prvom rade napovedá o ne-
smiernej oddanosti a (z)dravej ctižiadosti, 
v�aka ktorým mladý umelec v krátkom �ase 
prekonal viaceré méty. Citovanie hne� prvého 
zápisu (vtedy 27-ro�ného gitaristu) napovie 
viac, ako re� exia nestranného pozorovate�a:
1. 4. 2011 / 22:44
Som s Barborkou doma na materskej každý 
de� do 16:00. Dávidko je prvá�ik. Musel som 
si nastavi� režim, ktorý budem plni�. Nemusí 
by� dodržaný chronologicky, ale splnený. Je to 
minimum. Ak je �as konkrétne body pred
ži�, 
ok. Kráti� ich nie je možné. Bez toho to nepôjde. 
Rýchlo zakrpatiem a zleniviem. Všetko sa dá 
urobi� aj s bábätkom doma.
1 hod. – cvi�enie 60 bpm s hodinami na stene. 
Po desiatich minútach rytmické stupnice a dlhé 
a krátke tóny. Každých desa� minút zmena.
1 hod. – vo�né hranie a improvizácia
1 hod. – �ítanie literatúry (autobiogra� a – Da-
vis, Šostakovi�, Tarkovskij, Bergman, …)

1 hod. – angli�tina
2 hod. – práca na emailoch a bookovanie kon-
certov, oslovovanie � lmárov
1 hod. – analýza gitarových sól
30 min. – �ahanie strún
2 hod. – pozrie� dobrý � lm, analyzova� hudbu 
a robi� si poznámky 

Ne�udo, že Kollar váhal, �i má svoje Zápis-
ky zverejni�, a jeho pocitom rozumiem. Pri 
�ítaní však nebada� ani náznak povýšenec-
tva: gitarista naopak dáva najavo, že cesta 
k úspechu býva dláždená cie�avedomos�ou 
a zna�nou dávkou sebare� exie. Samozrejme, 
š�astie praje pripraveným. Ostatné býva ne-
vypo�ítate�nou „alchýmiou úspechu a preh-
ry“, ako v rozsiahlom predhovore spomína 
Zden�k K. Slabý. 
itate� naš�astie nedostáva 
motiva�nú literatúru, pretože hlavnou �as�ou 
sú „bežné“ zápisky z koncertných ciest, kde 
Kollar popri stresoch z technických záležitos-
tí zdie�a aj celú škálu osobných pocitov �i vý-
�itiek zo zanedbaného prístupu k svojim naj-
bližším. Hoci sú�as�ou gra� cky prvotriedne 
spracovaných Zápiskov (prekvapí chýbajúci 
chrbát knihy, ktorá je z recyklovaného pa-
piera) je CD s remixami skladieb z albumov 
The Son, Komara a The Blessed Beat, vä�šie 
o�akávania vo mne vzbudzuje rímska jednot-
ka v názve. Cesty Davida Kollara sa na�alej 
oplatí sledova�. 

Peter MOTYČKA

JAZZ
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RECENZIE

klasika

Heinrich Isaac
Missa Virgo 
prudentissima
Ensemble 
Gilles Binchois
D. Vellard
Evidence 2016

V roku 2017 si hudobný svet pripomína 
500. výročie smrti Heinricha Isaaca 
(c1450 – 1517) a možno tak urobiť aj 
prostredníctvom najnovšej nahrávky 
známeho francúzskeho súboru Ensem-
ble Gilles Binchois. Vďaka pôsobeniu 
v službách Habsburgovcov mala po-
četná duchovná i svetská tvorba tohto 
flámskeho majstra veľký vplyv najmä 
v nemecky hovoriacich krajinách, 
neznáma nebola ani u nás. Šesťhlasná 
Missa Virgo prudentissima, v ktorej Isaac 
využíva ako cantus fi rmus rovnomennú 
antifónu k magnifi katu určenú na ne-
špory sviatku Nanebovzatia Panny Má-
rie, patrí medzi päticu skladateľových 
diel čerpajúcich z tohto chorálneho ná-
pevu. Medzi nimi má významné miesto 
nádherné moteto Virgo prudentissima 
z obdobia okolo roku 1507, ktorého 
uvedenie mohlo byť plánované ako 
súčasť korunovácie Maximiliána I. za 
cisára Svätej ríše rímskej. (Škoda, že sa 
na disku nenachádza, no vypočuť si ho 
možno napríklad na nahrávke The Tallis 
Scholars pre vydavateľstvo Hyperion 
z roku 1994.) Rovnaká melódia zaznieva 
aj v tenore moteta Gaudeamus omnes in 
Domino zo zbierky Choralis Constantinus 
II., ktorá tvorí úvod recenzovaného 
disku. Reinhard Strohm v texte hesla 
o skladateľovi v The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians zmieňuje hypoté-
zu, že Missa Virgo prudentissima mohla 
byť skladbou, ktorá v roku 1503 zaznela 
v Innsbrucku počas stretnutia cisárske-
ho a burgundského dvora. 
Nové CD Ensemble Gilles Binchois, 
ktorého umelecký vedúci Dominique 
Vellard patrí vo svete starej hudby už 
celé dekády k nesporným autoritám, 
obsahuje nahrávku kompletnej omše. 
Ordinárium dopĺňajú propriové časti 
(gregoriánsky chorál) používané vo 
florentskom dóme, kde Isaac pod 
patronátom Mediciovcov pôsobil 

dlhší čas ako spevák i skladateľ. Ako 
sa však možno dočítať v booklete, ide 
o „fi ktívnu rekonštrukciu“, čo však pri 
počúvaní výsledku nijako neuberá na 
bezprostrednosti a hudobnej pôsobi-
vosti. Škoda, že popis k propriu nie je 
detailnejší, bolo by určite zaujímavé 
dozvedieť sa, či organálne a burdonové 
postupy v interpretácii introitu Salva 
sancta parens a polyfónia v komúniu 
Beata viscera boli tvorivým vkladom 
hudobníkov, prípadne sa opierali o ne-
jaké dobové zmienky o predvádzaní 
chorálu vo Florencii 16. storočia. Staršia 
nahrávka omše v podaní Münchner 
Dommusik pod vedením Karla-
-Ludwiga Niesa (Christophorus, 1999) 
obsahuje len Isaacom zhudobnené 
časti omšového ordinária, súbor však 
v skladbe uplatňuje aj inštrumentálnu 
zložku: cinky, trombóny a organ. Takáto 
prax je v súčasnosti považovaná za 
pravdepodobnejšiu než čisto vokálne 
predvedenia renesančných diel, ktoré 
však tiež nemožno vylúčiť. Šesťhlasná 
sadzba poskytla (aj v čisto vokálnej 
podobe) skladateľovi možnosti na pre-
ukázanie kontrapunktického majstrov-
stva a dosiahnutie plného a farebného 
zvuku, ktorý pôsobivo osciluje medzi 
monumentálnym a komorným výra-
zom využívajúc redukciu počtu hlasov. 
Na nahrávke účinkuje Ensemble Gilles 
Binchois v zostave tri soprány, alt, tri te-
nory a dva basy. Medzi najkrajšie časti 
patria Kyrie, Sanctus a nádherné Agnus 
Dei, občas však akoby koncentrácia 
spevákov kolísala, možno zaznamenať 
aj drobné výkyvy v intonácii. Napriek 
tomu je naštudovanie tejto omše ne-
sporným a vďaka štýlovému uchopeniu 
a muzikalite interpretov aj autenticky 
pôsobiacim zážitkom. 

Andrej ŠUBA

Chor-Music 
auff Madrigal-Manier
Andreas 
Hammerschmidt
Ensemble 
Polyharmonique
A. Schneider
Querstand 2017 

Meno nemeckého protestantského 
skladateľa Andreasa Hammer-
schmidta (1611–1675), rodáka z čes-

kého Mostu (Brüx), sa v prehľadoch 
dejín hudby obvykle len mihne, 
známejšie je skôr špecialistom. Hu-
dobník, ktorého rodina sa presťaho-
vala do Saska, strávil významnú časť 
kariéry ako rešpektovaný organista 
Johanniskirche v Zittau (Žitava), 
o jeho hudbe sa uznaním vyjadro-
vali súčasníci, o. i. aj veľký Heinrich 
Schütz. Hammerschmidtova hudba 
zaznievala aj na území dnešného 
Slovenska. Monografi a hudobnej 
historičky Jany Bartovej Hudobné 
inventáre a repertoár viachlasnej hudby 
v 16.–17. storočí (Hudobné múzeum, 
1994) dokumentuje jeho duchovné 
i svetské skladby v evanjelickom 
kostole v Bratislave i vo farskom kos-
tole v Prešove, a to vrátane zbierky 
Musicalischer Andachten. Práve výber 
z prvého (Geistliche Concerten, 1638) 
a piateho (Chor-Music auff Madrigal-
-Manier, 1652/3) dielu Musicalischer 
Andachten tvorí obsah najnovšieho, 
v relatívne krátkej dobe už tretieho 
CD medzinárodného vokálneho 
súboru Ensemble Polyharmonique, 
ktorý vedie altista Alexander Schnei-
der. Hammerschmidtove skladby na 
CD siahajú od motet po duchovné 
koncerty, možno medzi nimi nájsť aj 
útvary blížiace sa niektorými črtami 
kantáte. Kým v prípade nahrávky Ca-
valliho Rekviem medzinárodná kritika 
polemizovala o zredukovaní pestrej 
partitúry Benátčana na nástroje 
continua, v prípade komorných diel 
Hammerschmidta pôsobia trojica 
nástrojov (harfa, teorba, organ) ako 
logická a zvukovo dostatočne pestrá 
voľba. Sexteto spevákov sa na CD 
prezentuje v špičkovej forme, hlasy 
navzájom dokonale ladia, no súčas-
ne sú timbrovo dostatočne odlišné, 
aby sa vyzneli v kontrapunktických 
líniách. Z hľadiska výrazu speváci En-
semble Polyharmonique predvádzajú 
na nahrávke kvality, ktorými oslovili 
i publikum na aktuálnom ročníku Dní 
starej hudby, kde prezentovali hudbu 
Heinricha Schütza. Okrem vokálnej 
virtuozity ide o dokonalú dikciu 
a výnimočné porozumenie obsahovej 
i afektívnej rovine spievaného slova, 
čo umožňuje flexibilné „madrigalové“ 
narábanie s výrazovými nuansami 
Hammerschmidtom zhudobnených 
biblických textov. Zážitok z počúvania 
umocňuje zaujímavá esej Alexandra 
Schneidera o „vedľajších uličkách de-
jín“, „vielschreiberoch“ a „kleinmeis-
troch“, ako aj špičkový záznam zvuku, 
ktorý je pri tomto súbore samozrej-
mosťou. Frewde grosse Frewde! 

Andrej ŠUBA

Rímur
Trio Mediaeval
A. Henriksen
ECM 2017/Divyd

Album Rímur Tria Mediaeval (Anna Ma-
ria Friman, Linn Andrea Fuglseth, Berit 
Opheim) a (nielen) v rámci alternatívnej 
scény obdivovaného trubkára Arveho 
Henriksena môže na prvý pohľad pri-
pomínať megaúspešné CD The Hilliard 
Ensemble so známym jazzovým saxo-
fonistom Janom Garbarekom Offi cium. 
Výsledok však v tomto prípade pôsobí 
(možno aj vďaka časovému odstupu od 
priekopníckeho crossoverového počinu 
britských vokalistov) bezprostrednejšie 
a prirodzenejšie. Názov albumu odka-
zuje na unikátnu orálnu tradíciu island-
ských spevákov a speváčiek putujúcich 
celé storočia od usadlosti k usadlosti 
a prednášajúcich po večeroch naratívne 
veršované útvary. Východiskom projektu, 
ktorý pred samotnou nahrávkou získaval 
niekoľko rokov defi nitívnu podobu na 
koncertoch a festivaloch, sú chorály, 
hymny a ľudové melódie z islandských, 
nórskych a švédskych prameňov. V tejto 
tradícii – ako píše Anna Maria Friman 
v texte k CD – hrala improvizácia vždy 
dôležitú úlohu. Repertoár „starej hudby“ 
má trio, ktoré sa nevyhýba ani súčas-
ným skladateľom (Ivan Moody, Gavin 
Bryars, David Lang), dokonale zvládnutý 
z početných predchádzajúcich albumov 
– ťažiskovo pre mníchovský label ECM. 
Za všetky spomeniem CD Aquilonis so 
stredovekým repertoárom duchovnej 
i ľudovej hudby z Islandu či staršiu na-
hrávku Folk Songs, ktorá za interpretáciu 
severských balád získala nomináciu 
Grammy. Nemyslím si, že sa od čias 
legendárneho amerického súboru 
Anonymous 4 objavilo ženské komorné 
vokálne zoskupenie, ktoré by v príbuz-
nom repertoári vládlo podobnou delikát-
nosťou hlasov. Slovenské publikum sa na 
tento projekt môže tešiť na jeseň v Nitre. 
Počúvanie nahrávky Tria Mediaeval 
pripomína putovanie snovou severskou 
krajinou, kde čas nehrá žiadnu úlohu 
a skladby predstavujú niečo ako fi ktívne 
zastavenia. Krehké meditatívne ladené 
improvizované plochy s využitím ostinát 
a krištáľovo čistým trojhlasom striedajú 
skladby typické pre repertoár tria (chorál, 
stredoveká polyfónia stojaca na pilieroch 
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Naša pozornosť sa od začiatku upriami  
na jeden bod: na čaro nemožného.

(O. Messiaen)

ISBN 978-80-89427-25-3

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách
alebo na www.hc.sk

kvárt, kvínt a oktáv, exoticky znejúci 
severský repertoár) a vstupy Arveho Hen-
riksena. (Spolu s gitaristom Davidom 
Kollarom bude 24. 8. hosťom košického 
festivalu vydavateľstva Hevhetia.) Ten je 
integrálnou súčasťou súboru. Neokázalo 
a vkusne pridáva štvrtý hlas farebne do-
pĺňajúc a melodicky komentujúc svojím 
nástrojom línie speváckych partov. Ne-
poznám detailne Henriksenove projekty, 
no na nahrávke pôsobí ako umelec, ktorý 
neplytvá notami, ale dokáže ich zahrať 
v správny čas na správnom mieste. K tejto 
charakteristike je určite potrebné pridať 
dokonalú intonáciu a výnimočnú kvalitu 
tónu v akejkoľvek polohe a dynamike. 
Rímur sú príbehy, ktoré sa niekomu môžu 
zdať introvertné a sentimentálne, no 
mňa niečím ťažko defi novateľným i po 
opakovanom počúvaní priťahujú. 

Andrej ŠUBA

ALTAR
Ľ. Šrámek,
N. Nikitin
Real Music House 2017

Návrat k jazzu? Áno aj nie – najmä pre 
saxofonistu Nikolaja Nikitina, ktorý sa 
po úvodných troch štúdiových albumoch 
s vlastným kvartetom a hosťujúcim 
Patchesom Stewartom rozhodol opustiť 
žánrovo vymedzené teritórium rešpektu 
k jazzovej tradícii a obrátiť sa k svetom 
Leoša Janáčka a Jána Cikkera, kompo-
novať pre sláčikové kvarteto či vrhnúť 
sa do vôd voľnej improvizácie. Najnovší 
album, na ktorom fi guruje jeho meno, 
je do istej miery znova prekvapením: 
všetko sa odohráva opäť viac v jazzových 
súradniciach – v komornom dialógu 
saxofónu s klavírom, za ktorým sedí jeho 
priateľ a dlhoročný spoluhráč Ľuboš Šrá-
mek. Podobne ako pred siedmimi rokmi 
na živej nahrávke Live in Murmansk, no 
predsa už inak, po skúsenostiach na-
zbieraných na prejdenej ceste. Šrámko-
va tvorivá trajektória sa od jazzu až tak 
ostentatívne neodklonila; vždy sa pro-
fi loval ako klavirista, skladateľ a aran-
žér tvoriaci v intenciách moderného 
jazzového mainstreamu. Takto ho – vo 
všetkých troch spomenutých funkciách 
súčasne – napríklad zachytáva album 
White Dream spred dvoch rokov, ktorý 
si dovolím označiť (nielen pre účasť 
hviezdneho Petra Erskina) za vrchol jeho 
doterajšej nahrávacej kariéry.
Šrámek a Nikitin sa teda znova stretli vo 
dvojici pri nahrávaní – v Koncertnej sále 
Dvorana na bratislavskej VŠMU, no ten-
tokrát „s vylúčením verejnosti“ – s vlast-
nými (re)kompozíciami, bez ďalších ná-
strojov a sofi stikovaných aranžérskych 
postupov, koncentrovaní len na „obnaže-
nú“ inštrumentálnu hru, spoliehajúc sa 
na improvizačnú pohotovosť a kreativitu 

v práci s limitovaným arzenálom pros-
triedkov. Črtá sa tu paralela s Charlesom 
Lloydom a Jasonom Moranom, ktorým 
sa popri spolupráci v rámci kvarteta 
zaujímavo osvedčilo improvizovanie vo 
dvojici. Nielen pre kombináciu saxofónu 
s klavírom, ale aj pre „aktualizované“ ná-
vraty ku koreňom – len v prípade sloven-
ských hudobníkov už nie k „hudbe Delty“ 
a Dukovi Ellingtonovi, ale skôr k nášmu, 
stredoeurópskemu hudobnému dedič-
stvu, ktoré reprezentujú Bach a Janáček, 
a tiež k ich vlastnej tvorbe. Prirodzene, 
ani tu nesmú chýbať odkazy na jazzové 
štandardy; ich reharmonizácie a rekon-
textualizácie (sprevádzané pohrávaním 
sa s ich názvami) patria k špecialitám 
Ľuboša Šrámka. Jedným z príkladov 
– Lullaby of Kirkland – sa album aj začína 
a skladba predznamenáva jeho ďalšie 
pokračovanie, minimálne čo sa týka kon-
cepcie väčšiny trackov. 
Výrazné, melodické témy tvoria rámec pre 
improvizačné vstupy. V nich však nejde 
o extenzívne sóla, výpoveď je vždy sústre-
dená na krátkej časovej ploche, esenciál-
na, ukotvená v harmonickom pôdoryse 
témy a pravidelnom, hoci chvíľami ležérne 
uvoľnenom rytmickom pulze. Tento 
v podstate tradicionalistický prístup však 
prináša hudbu, ktorá nepôsobí konvenčne 
– aspoň nie v kontexte väčšiny dnešného 
slovenského jazzu. Fúzia jazzu, klasiky 
(a prípadne aj folklóru) je nenásilná a do-
kladuje pochopenie oboch hudobníkov 
pre štýl. Príkladom môže byť parafráza 
Frýdeckej panny Marie z Janáčkovho cyklu 
Po zarostlém chodníčku s vkusnými rehar-
monizáciami aj voicingami sprevádzajú-
cimi citát melódie, ktoré jednak reflektujú 

možnosti modernej jazzovej pianistiky, 
no zároveň sú akoby odkazom na klavírnu 
poetiku obdobia vzniku pôvodnej kom-
pozície. Organické a nenásilné je aj prepo-
jenie Bacha s jazzovou štylistikou v citáte 
chorálu O Haupt voll Blut und Wunden 
(melódia síce pochádza od Hasslera, tu je 
však prevzatá jej známejšia podoba z Ma-
túšových pašií), ale aj nepriamo – v skladbe 
Altar, plnej bachovských melodických 
formuliek, či prostredníctvom bohato 
uplatnených kontrapunktických postupov 
v hre klaviristu v novej, rytmickými rafi no-
vanosťami oplývajúcej verzii Nikitinovho 
Bolera, alebo v skladbe The Rite. Návratom 
k jazzu je nevyhnutne aj záverečná To-
gether but Alone – trpezlivé krúženie okolo 
melódie a harmónie akoby prachom za-
padnutého štandardu, lyrické a zádumči-
vé, no ukončené jasným a jednoznačným 
uzatváracím gestom.
Album s citlivo a organicky vystavanou 
dramaturgiou osloví najmä jazzového 
fanúšika s inklináciami ku klasike a ot-
voreného aj decentnejším formám 
experimentátorstva. Na pomedzí (medzi 
klasikou a jazzom) je Altar aj zvukovo 
– nielen vďaka akustike Dvorany, ale aj 
hudobným asociáciám, ktoré môže vzbu-
dzovať u jej častých návštevníkov. Nie je 
to ideálny priestor pre jazz, obaja umelci 
spolu s produkčným tímom (nahrávacím 
technikom bol Alex Molčanov, mastering 
mal na starosti Peter Preložník) však našli 
uspokojivý kompromis, ktorý pri počú-
vaní nijako nevyrušuje. Album v prvom 
rade zachytáva dve výrazné postavy našej 
jazzovej scény v hráčskej polohe, ktorá 
obom vyslovene „sedí“.

Robert KOLÁŘ
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Sviatok hudby
Na podujatie, známe doteraz ako 
��������"#�$%�'*%@X�'�\^`X���
21. júna Sviatok hudby. Aktivitu 
iniciovalo Hudobné centrum 
na základe inšpirácie medziná-
rodne etablovaným Fête de la 
{�\*|�X#�}^�`~���������`'~}`�^�
'"���\X$~�'���`%$���\}��'�`�}��
�����%�}%@��`��$X��`X�*X�%�
�`�'X�'�^X$^���X������'X$\}��
\%��`*��'%�}��X��*$�`��$X�%}-
ceptovanému názvu i termínu 
%�������$����X�%����$�\��%^`*��
hudbe. Princíp a idea podujatia 
��\^�'%���$X��X$X$�#����`*��'*-
�*^X���'%$�������$������X$*%�
�X��X�$~�������X@*^~������X`�'�
podpora intenzívnejšej vzájom-
$X��\�����`��X�}��^�`$"���*$-
�^*^��*�����*$*�*%^�'X�\%��`�\^`X�-
$��^'���\'��*���%}^*'�^��`*���%���
�`�%$*��^�`*������$~�����%��\^��
`���*�$~����^~��'��*�@�$`�'#�%}��
%��\%��^$��*$^X`�`X^*#��`*����
'�^%$���X���%\��$*X�X$��`��X\*�-
$��$"��#�%�X�%�������`��X\*�$��-
$"����*�%�%^�`\}"�����\}��X$�#�
^X�*X\�*������$�}�'��X�$�^�*'��'��
������%'*�}���'*%^}������"�\%�
^%}���\^�'%��������$�������%^*%�
$%��X�������'X$\}�#�}^�`��\%�
�\}�^��$*%�'�^X$^���X����%�`�-
klad aj koncert jazzového tria 
Pacora�'������`X$\}X�����`%�X�
$%��X'�$\}X���X\^X�'� `%^*\�%'X�
(19.00 hod).

Hudobné centrum pripravuje 
celodenný hudobný program, 
}^�`~�\%��%�$X��@�`�$��¡��¢¢����£�
�`*%���'��X���\���X�$%�{*��%�-
\}X���¢�'� `%^*\�%'X�^`��*����
����`^�¤�*%�'~���'$~���}�$�X`-
tov – Bartók a Drevený princ, 
Predaná nevesta a Dychové 
nástroje v súhre. Výchovnými 
%�����X@$��}"�*�'"\^��X$*%�*�
odštartuje i hlavný program 
$%�¥'*X���\�%'�'���$��X\^��
'�\�����`��*�\��X\^\}����%\����
 `%^*\�%'%����^%`���X\^��%��X���
$�'�^X'$��*�\%���@��^X�*��$%�
�X^\}��\�`%��'%$*X���$*�X^^*���
opery Don Pasquale�\����X�*��-
$"����\����Martinom Babja-
kom�'�����X���}^�`%�{%�%^X\^���
Mladšiu generáciu hudobníkov 
������%\^���'%���%�`X�^*��*^%`�-
'X��\��%@X�¦§¨#���X�X�}��^X�X\��
¦§¨�©���`X\�$}%��*���$�X`'%^¤`*%�
'� `%^*\�%'X������`����$������X�
produkcia  WoodPack Brothers 
����'X�X$����%���'�����*^%`*\-
^��%�\}�%�%^X�%��������	������ 

ª�^X$��`X�\^%'��\�`*��\'��*���
$X'�X�$~��#�`��$X�'"`��%$~���
`"^�*�}���X���*�}~���$�\^`���'�
WoodPack, ocenených napríklad 
'�`���*� `%^*\�%'%��X\*�$�«XX}��
�X�X`$�����*$"�������%^`*�����-
�%���'X����$}"�\}��*$X�M.Ú.Z.A. 
%��'*%^�}�����"�$%�¥'*X���\�%-
'�'���$��X\^��'"'`������'"\^�-
pením populárnych Saxophone 
Syncopators. Na základe pozitív-
nych odoziev z minulých rokov 
�����'���$�}X�%@�^`*������$��
�`X��*%�}"� `%^*\�%'��#�$%�}^�-
`~������������X���'�\�`X'���%��
autori publikácie Hudobný sprie-
vodca po Bratislave – Zuzana 
�������� a �����������!. 

¬¬¬����\}�

Sviatok
hudby

21. jún
www.hc.sk

B. Čellár (foto: archív)
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Nebude tu prázdno! 

    Eva Hornyáková, sólistka Opery SND


