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DO RE MI CO VID LA SI...
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Hudba 

nás vraj „privádza do sveta, kde 
máme pocit bezpečia a nekoneč-
nosti“ (M. Valent, str. 2). Aj keď 
depresiu umelcov „prehlbuje fakt, 
že množstvo umelcov nedostalo od 
štátu od marca žiadnu podporu...“, 
stále stretávajú „úžasných ľudí, 
ktorí chápu, že situácia v kultúre 
je naozaj veľmi vážna a napriek bi-
zarným okolnostiam sa vďaka nim 
koncerty darí uskutočniť“ (L. Fan-
čovič, str. 2). Zaujme aj názor, že 
„súčasná situácia možno pomôže 
zvýšiť záujem mladých hráčov 
o prácu v orchestri“ (K. Hampl, 
str. 4). 
Lenže aj teraz, tak ako vždy, roz-
hoduje optika: „Každý deň žijeme 
s banalitou a v banalite. Ide o to, 
čo je človek schopný v banalite vi-
dieť. Všetko sa zmení, keď banalitu 
inak nasvietite, postavíte ju do 
iného kontextu...“ (J. Iršai, str. 24). 
A úprimne, nie je tu len hudba: 
„Aj fotografia má svoje výšky, 
stredy a basy... svoje tóny v spektre 
a mimo spektra vnímania“ (P. Ko-
nečný, str. 40).
Vydržme, veď „veselosť má svoje 
korene často vo veľkom smútku“ 
(Ľ. Čekovská, str. 14)...

Váš Hudobný život v novembri.

Tlačenú ale aj elektronickú verziu Hudobného života  
si môžete zakúpiť na www.hc.sk.

Editorial Obsah
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Žijeme v časoch, na ktoré sa nedá vopred pri-
praviť a azda každý človek na svete je postave-
ný pred základné otázky o zmysle života. Od 
začiatku som sa snažil orientovať v pocitoch 
a pozorovať, do akej miery nás môže strach 
o seba a blízkych zasiahnuť v miere, ktorá 
ochromí naše jasné videnie. Hudba sa opäť 
stala pre nás priestorom záchrany. Keď sme 
sa rozhodli hrať aj v sťažených podmienkach, 
bolo pre mňa potešiteľné sledovať súdržnosť 
všetkých hráčov a spevákov ochotných skúšať 
v rúškach, každý pri pulte vzdialenom 1,5 met-
ra od kolegu. Lebo v tom zvláštnom tichu, keď 
sme si navzájom pozerali len do očí – pretože 
pol tváre v rúškach nevidíme – zrazu zaznela 
hudba. Čistá, pokorná, láskavá, dušu hladia-
ca, hudba, ktorá nepozná vírus a vždy nás 
privedie do sveta, kde máme pocit bezpečia 
a nekonečnosti.
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Všetky možnosti sú vždy na stole, v týchto 
časoch je pružnosť veľmi cenná vlastnosť, 
lebo sme vystavení zmenám každý deň. S vio-
listom a naším manažérom Petrom Vrbinčí-
kom sa zhodneme v jednom: ak ide o sťažené 
podmienky, vždy stojíme pri sebe, potom sa 
ľahšie komunikuje aj s ostatnými kolegyňami 
a kolegami, lebo verím, že v nás cítia oporu. 

Pochopili sme, že kolegovia chcú hrať za kaž-
dých okolností...
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Ja sa momentálne nachádzam v Nórsku, kde 
hráme s Bjartem Eikem koncerty a nahráva-
me CD. Usporiadatelia v Nórsku to nevzdali 
a organizujú festivaly za okolností, keď všetci 
cudzinci musia absolvovať dvakrát testy a byť 
tri dni v karanténe, až potom sa môže začať 
skúšanie a koncerty. Je to obdivuhodné, veľká 
inšpirácia a povzbudenie, že sa náš život ne-
zastavil a aj pri sťažených podmienkach, pri 
zvýšenom rešpekte voči okoliu môžeme po-
kračovať a hrať koncerty – aj keď u nás zatiaľ 
bez publika. 
Najbližšie so Solamente naturali a vokálnym 
súborom SOLA plánujeme pod vedením Petra 
Spišského uviesť 14. novembra Händlovho 
Mesiáša v online streame. Okrem koncertu pri-
pravujeme plánované nahrávky CD, s Petrom 
Spišským Duetá od F. Tosta a so Solamente 
naturali pilotný projekt série nahrávok zo slo-
venských archívov, prvý bude z Liptovského 
Hrádku.
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Určite pociťujem veľký rozdiel medzi svojimi 
pocitmi z online koncertov jarného a jesenné-
ho obdobia. Na jar to bolo objavovanie tohto 
nového spôsobu prejavu, spojené často s pro-
tichodnými pocitmi. Na jednej strane som 
bol rád, že sa aspoň týmto spôsobom môžu 
umelci dostať medzi umeniachtivú širokú 
verejnosť. Na druhej strane to boli nepríjem-
né dojmy z ticha po každej skladbe, ktorú na 
takomto „koncerte“ zahráte. Okrem toho, na 
jar išlo v mojom prípade väčšinou o produkcie 
jazzové, ktoré ako klavirista určite vnímam 
inak ako klavírny recitál, ktorý na interpreta 
kladie diametrálne odlišné nároky z každej 
stránky. Navyše, všetko toto sa odohrávalo 
s vedomím, že situácia sa čoskoro zlepší 
a najneskôr na jeseň už budeme fungovať 
normálne. 
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Moje jesenné recitálové „turné“, na ktoré som 
dostal podporu FPU, sa nieslo v duchu urobiť 
ho za akýchkoľvek okolností, pretože na dlhé 
týždne a možno aj mesiace to bol môj posled-
ný príjem. Okrem toho dôležitú úlohu zohrá-
va fakt, že som sa na túto sériu klavírnych 
recitálov pripravoval dlhšie obdobie a naozaj 
som si nemohol dovoliť mávnutím ruky vy-
hodiť túto niekoľkomesačnú prácu len tak 
do vzduchu. Mám naplánovaný kalendár do 
konca sezóny bez ohľadu na to, či sa koncerty 
uskutočnia alebo nie. Cvičím ďalší a ďalší re-
pertoár a pri otázke, či mám záruku, že moja 
niekoľkotýždňová práca príde do štádia kon-
certnej realizácie, a teda aj finančného ohod-
notenia, organizátori väčšinou len bezmocne 
pokrčia ramenami.
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Po krátkom období relatívneho zlepšenia pri-
šiel ďalší úder. Naakumulovali sa bezútešné 
pocity z postupného zastavenia koncertného 
života. K tomu si každým ďalším rozhodnutím 
vlády uvedomujem, že už desiatky rokov kra-
jina, v ktorej žijem, kultúru prakticky nepod-
poruje. Depresiu prehlbuje fakt, že množstvo 
umelcov nedostalo od štátu od marca žiadnu 
podporu. Nanešťastie mám množstvo priateľov 
v iných krajinách, takže v podvedomí stále 
porovnávam. A pocity z toho sú nesmierne dep-
rimujúce. Aby toho ešte nebolo málo, cítim tu 
veľmi silnú snahu postaviť nás pred verejnos-
ťou do takého svetla, že sme akýmsi apendixom 
celého systému, a počas tohto obdobia by sme 
si mali nájsť nejakú „normálnu“ prácu.  
Koncert, na ktorom sme mali hrať s Milanom 
Paľom extrémne náročný program, zrušili dva 
dni pred termínom. Ten pocit je neopísateľný. 
Týždne si ničíte nástroj, na ktorom cvičíte, aj 
svoj hrací aparát (pretože hrať Šostakovičove a 
Bartókove husľové sonáty plnohodnotne naozaj 
veľmi bolí), a odrazu vám oznámia, že úplne 
zbytočne. Čo by sa ešte dalo pochopiť vzhľadom 
na pandemickú situáciu, ak by sa nám mnohým 
štát nevysmial s príspevkom za ujdený zisk od 
marca vo výške presne nula. Jeden pozitívny po-
cit však z tohto obdobia predsa len mám. Počas 
môjho októbrového putovania po slovenských 
mestách som sa stretol s úžasnými ľuďmi, ktorí 
chápu, že situácia v kultúre je naozaj veľmi váž-
na a napriek bizarným okolnostiam sa koncerty 
podarilo uskutočniť. Okrem toho som spoznal 
nejeden krásny koncertný priestor a verím, že 
sme sa tam nevideli naposledy. Azda to nabudú-
ce bude už za normálnych okolností.
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Je pravda, že jsem moc informací o orches-
tru neměl, protože jsme v rámci studia ma-
nagementu na JAMU diskutovali zejména 
o orchestrech v České republice, popřípadě 
jinde v zahraničí. Skvělá pověst žilinského 
orchestru si ke mně našla cestu přes kolegy 
houslisty na mém tehdejším pracovišti – 
v Základní umělecké škole v České Třebové. 

Po nastoupení do funkce manažera jsem se 
osobně přesvědčil, že ŠKO Žilina je kvalitní 
těleso, které může směle konkurovat světo-
vým komorním orchestrům. Při každém kon-

certě si uvědomuji obrovských výhod našeho 
orchestru – přítomnost nadšení, tvořivosti, 
pohodové atmosféry, otevřenosti a přátelské-
ho ducha. V neposlední řadě i dokonalé sou-
znění s publikem, které je nesmírně vděčné, 

spontánní a inspirativní jak pro orchestr, tak 
pro renomované dirigenty a sólisty, kteří si 
pochvalují zdejší atmosféru. 
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Přišel jsem do Žiliny po studiích na JAMU 
a po roční stáži ve Vídni. Velmi záhy jsem 
poznal výhody práce v komorním orches-
tru. Mnoho pořadatelů si pochvaluje nejen 
umělecké kvality tělesa, ale rovněž spoleh-
livost, dochvilnost a flexibilitu orchestru. 
Domnívám se, že každý hráč je vlastně sólis-
tou, nemůže si dovolit „schovat se“ za kole-
gu. Každý je samostatnou jednotkou, která 
dohromady perfektně skládá celý orchestr. 
Tyto vlastnosti do orchestru pevně vložil jeho 
zakladatel a první šéfdirigent Eduard Fi-
scher a přesto, že dochází k přirozené obměně 
hráčů, tato základní vlastnost je v orchestru 
silně zakořeněná dodnes.
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Moje rozhodnutí se vyvinulo celkem při-
rozeně, pan Šalaga odcházel do důchodu. 
Na orchestru, na jeho úrovni i dalším vývoji 
mi záleželo a stále záleží. Řekl jsem si, že bych 
to měl zkusit. Práce v orchestru mně přirostla 
k srdci, mám představu, jak a kam naši insti-
tuci posunout, takže jsem se rozhodl naskočit 
do rozjetého vlaku a snažit se ho vést důsled-
ně a zodpovědně ke všeobecné spokojenosti, 
doufám. Na závěry je ale zatím velmi brzy. 
Současná doba je velmi bouřlivá.
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Rezervy samozřejmě jsou například v sa-
motném fungování orchestru. V první řadě 
je to absence osobnosti stálého šéfdirigenta. 
V minulosti jsme tento post suplovali pozicí 
čestného šéfdirigenta. Dnes ji zastává Leoš 
Svárovský, jenž je pro orchestr velkým pří-

nosem s výbornou 
spoluprací a oblí-
beností u publika. 
Tato funkce je však 
pouze „čestná“. Byl 
bych rád, i s ohledem 
na aktuální situaci, 
abychom toto „bez-
vládí“ vyřešili co 
nejdříve. Přál bych 

si, abychom znovu zavedli model kontinuální 
práce šéfdirigenta s orchestrem. Režim, ve 
kterém by měl orchestr pocit stálé přítom-
nosti osobnosti, o kterou se dá opřít, spoleh-
nout se na ni, a která by garantovala plynulý 

6��4����������%���$�������A���������������������&�����������"'��(�BC.���,D�.�
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umělecký rozvoj. Neznám orchestr, který by 
dlouhodobě fungoval bez stálého šéfdirigen-
ta. Spoluvytváří zvuk a lesk orchestru.
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S ohledem na koronakrizi jsme stále v ohro-
žení, hledáme nové cesty komunikace s pub-
likem, řešíme aktuální opatření, všechny 

další okolnosti jsou v pozadí. Přál bych si, 
abychom alespoň začali vidět světlo na konci 
tunelu. Již v polovině března musel orchestr 
znenadání opustit jeviště, pracovat na dálku 
formou home office, což dost komplikovalo 
přípravné koncepční práce na následující 
sezónu a radikálně poznamenalo i tu rozbě-
hnutou, tehdy předčasně ukončenou. Nechtěli 
jsme se pouštět do větších projektů, tím že 
jsme stále v provizorním stádiu, stále nevíme, 
co bude příští týden, za měsíc, za rok. Přetr-
vávající úlohou zůstává zabezpečení nových 
hráčů, členů orchestru. Nedávno jsme měli 
konkurz na koncertního mistra: přihlásilo se 
nám deset adeptů, vzhledem k okolnostem 
se jich šest nemohlo účastnit, protože byli ze 
zemí mimo EU, Slováci byli pouze dva...
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Myslím si, že není třeba na tomto místě 
hodnotit situaci uměleckého školství na Slo-
vensku, nicméně zájemců o práci v orchestru 
máme málo, hodně dobrých hráčů odchází do 
zahraničí, protože mohou získat lepší pod-
mínky. Na druhou stranu se platové podmín-
ky za posledních pár let velmi zlepšily, byť 
stále nedosahují potřebné výše, abychom byli 
konkurenceschopní i v rámci Slovenska. Je 
to škoda, protože ŠKO Žilina se svojí úrovní, 
atmosférou a přátelským prostředím by si za-
sloužil větší pozornost. Když těleso před desít-
kami let vzniklo, tvořili jej členové přibližně 
jedné věkové kategorie, proto je generační ob-
měna hráčů orchestru velmi aktuální. Věřím, 
že současná mimořádná situace nám může 
napomoci k většímu zájmu mladých hráčů 
o jistotu práce v kvalitním orchestru. I přesto 
se nám během posledních pár let podařilo 
získat několik skvělých hráčů, kteří jsou pří-
nosem pro náš umělecký kolektiv.
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Nevnímám, že by naše dramaturgie byla za-
cyklená v určitém stereotypu. Ano, je konzer-
vativnější, ale snažíme se šířit naše poslání, 
které je dané zřizovací listinou, to jest šířit 
kulturu směrem k široké veřejnosti. Naproti 
tomu máme snahu uplatnit v dramaturgii 
koncepce, které se s úspěchem rozběhly v za-
hraničí včetně českých orchestrů. Jde o spoje-
ní klasické hudby a hudby lehčích žánrů tzv. 

crossovery. Cílem je 
zpřístupnit náš obo-
hacený repertoár šir-
šímu spektru poslu-
chačů. Všechno ale 
závisí na financích, 
v současné době se 
snažíme i v drama-
turgii zachovat svůj 

standard, nabízet v co nejkvalitnějším prove-
dení víc ověřené hodnoty než experimentovat. 
Věřím, že doposud realizované koncerty jsou 
toho důkazem. 
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Pravidelná nedělní matiné patří již ke stáli-
cím našeho hudebního programu pro nejmen-
ší děti. Dále pravidelně pořádáme výchovné 
koncerty pro děti a mládež. Díky novým 

technologiím se snažíme nabízet i poutavé 
projekty spojené s videoprojekcí. Děti mají 
více vjemů a pozitivní dopad na jejich vnímá-
ní hudby se znásobuje. I díky investici, kterou 
plánujeme (obnova Domu umenia Fatra – do-
tace z Finančního mechanismu EHP a Nor-
ska), budeme moci nabídnout posluchačům 
nové netradiční projekty, které plně využijí 
náš nový potenciál.
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V rámci koncertů – nejen specializovaných 
mládežnických, dáváme prostor mladým ta-
lentům, například laureátům interpretačních 

soutěží, podporujeme i mimořádné osobnosti 
(např. Teo Gertler), se kterými účinkujeme 
v Žilině, na Slovensku, ale i v zahraničí. Snaží-
me se oslovovat zajímavé sólisty, zvykli jsme 
si, že hostující dirigenti, se kterými spolu-
pracujeme (např. M. Katz, T. Kuchar, Ch. Pol-
lack, V. Kiradjiev) na svoje žilinské koncerty 
přizvou skvělé, mezinárodně uznávané sólisty. 
Samozřejmě i tady jsme omezeni finančními 
prostředky a musíme hledat kompromis, kte-
rý nám umožní zajistit kvalitní sólisty.
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Tento velmi úspěšný projekt skončil v loňském 
roce. Ještě začátkem tohoto roku jsme se set-
kali v německé Jeně, kde jsme jednali o dalším 
směřování nového společného projektu. 
Hlavní organizační partner – Orchestre de 
Picardie z francouzského Amiens musel z to-
hoto projektu vystoupit. I vzhledem k součas-
né době plné nejistoty bude příští spolupráce 
pravděpodobně mnohem menší a koncentro-
vanější, bude spočívat v užších mantinelech. 

Ještě v této sezóně máme 
naplánovány dva zájezdy 
do Německa, do České re-
publiky, k ostatním projek-
tům jsme momentálně vel-
mi zdrženliví. Stále máme 
připravené projekty k Roku 
Milana Rastislava Štefáni-
ka pro Francii a Itálii, první 
dva koncerty v Berlíně 
a v Praze už máme úspěšně 
za sebou. Měli jsme nabíd-
ku i do Brazílie, do Číny... 
Byl bych velmi rád, kdy-
bychom v této choulostivé 
situaci nesázeli na hypo-
tetické plány, ale rozvíjeli 
naše reálné možnosti. 
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Přál bych si, aby orchestr vystoupil ze své kom-
fortní zóny. Přiznejme si, že mnoho občanů 
Žiliny neví o jeho existenci, neví, kde je Dom 
umenia Fatra, jaká instituce zde sídlí. Chtěl 
bych prezentovat orchestr takový, jaký sku-
tečně je. Může se ale prezentovat na různých 
místech, je flexibilní nejen co se týče mobility, 
ale i typu programů. Možností má o mnoho 
víc, než jsme do této chvíle využívali.   
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Delikatesa pred koronopôstom
Na koncert Slávky Zámečníkovej (28. 9.) 
návštevníci Reduty tak skoro nezabudnú. Za 
normálnych okolností by sa práve rozbiehal 
56. ročník Bratislavských hudobných slávnos-
tí, sála by bola plná a poslucháčov by čakali 
dvojtýždňové hudobné hody. V súvislosti 
s prichádzajúcou druhou vlnou pandémie 
však vedenie BHS už 6. 9. rozhodlo o zruše-
ní festivalu a ponechalo len sériu piatich 
komorných večerov, ktorú otváralo práve 
vystúpenie talentovanej sopranistky. Tesne 
pred začiatkom koncertu sa do éteru dostali 

nové protiepidemiologické opatrenia, popri 
inom zahŕňajúce obmedzenie kapacity kul-
túrnych podujatí na 50 ľudí v interiéri. A tak 
hostia vchádzali do koncertnej siene s ne-
vyžiadaným pocitom exkluzivity: všetkým 
bolo jasné, že sa k podobnému live zážitku 
tak skoro nedostanú.  A hoci výnimočné 
vonkajšie okolnosti nesporne umocnili silu 
chvíle, debutový recitál Slávky Zámečníkovej 
by v kontexte festivalu zarezonoval aj bez 
nich. Mladá absolventka Konzervatória v Bra-
tislave (Božena Ferancová) a berlínskej Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler (Anna Samuil) 
bezpochyby patrí medzi najväčšie talenty 
slovenskej opernej histórie. To, o čom hovoria 
tituly z najprestížnejších speváckych súťaží 
či čerstvé sólistické angažmán vo Viedenskej 
štátnej opere, suverénne dosvedčila aj na pó-
diu Slovenskej filharmónie. 
V prvej časti koncertu sa prezentovala ako 
bohatstvom výrazu oplývajúca interpretka 
piesňového repertoáru. Už voľba programu 
prezrádzala hudobnú inteligenciu umel-
kyne, ktorá si je vedomá svojich domén, 
no zároveň nie je prvoplánovou lovkyňou 
poslucháčskej priazne. Blok otvorila piesňou 
Die Lorelei od Franza Liszta. Baladu o krásnej 

vodnej víle, ktorej spev tak poblúznil mladé-
ho lodníka, až našiel smrť vo vlnách Rýna, 
Zámečníková koncipovala v decentnom, 
vkusne pôsobivom, dynamicky krásne čle-
nenom oblúku. V štyroch náladovo kontrast-
ných piesňach z tvorby Richarda Straussa 
predviedla zmyselné obsažné pianá a cit 
pre subtílnosť výrazu (Die Nacht, Morgen!), aj 
zvonivé výšky a podmanivý timbre (Zeignung, 
Cäcilie). V podobne kontrastnom duchu vysta-
vala skladačku piesní od ruských skladateľov. 
Z nich najbezprostrednejšie vyznela Zvonče 
žavoronka penie od Nikolaja Rimského-Kor-
sakova, najsugestívnejší emocionálny dosah 
mal výkrik duševne rozorvaného Piotra Iľjiča 
Čajkovského Noči bezumnye.
Po prestávke zmenila speváčka nielen krás-
nu róbu, ale aj typ repertoáru: publiku sa 
predstavila ako technicky vynikajúco dispo-
novaná operná sólistka, ktorá farebne sýtym 
materiálom už speje k mladodramatickému 
odboru, no nestratila nič z istoty svietivých 
koloratúr. Grófku z Mozartovej Figarovej svadby 
obdarila plasticky modelovanými frázami 
a nežným smútkom, Donnu Annu pojala o po-
znanie lyrickejšie, než sme z operných javísk 
i koncertných pódií zvyknutí, keď ju kreovala 
s dievčenskou úprimnosťou a subtílnou ne-
hou. Rozkošnú kavatínu Noriny z Donizettiho 
opery Don Pasquale si užila s absolútnym tech-
nickým nadhľadom, podmaňujúc si publikum 
prekrásne sfarbeným hlasom i širokou, no 
veľmi vkusne dávkovanou škálou koketérie. 
Opojne zaspievanou romancou Nannetty 
z Verdiho Falstaffa vyčarila tajomnú atmosfé-
ru polnočného lesa, áriu Amálie z Verdiho 
Zbojníkov korunovala nádherne zvládnutou 
cabalettou. Pri každom z interpretovaných 
piesňových aj operných čísiel našla dokonalú 
oporu v klaviristovi Matthiasovi Samuilovi, 
korepetítorovi, ktorý so speváčkou empaticky 
súznel každým nervom. V dvoch sólových 
číslach (Rachmaninov, Chopin) navyše do-
kázal, že je nielen splneným snom každého 
speváka, ale aj rovnako skvelým koncertným 
virtuózom.
Dvomi prídavkami vylúdila Slávka Zámeční-
ková z nejedného oka slzu dojatia. Nepojala 
ich totiž ako efektnú bodku za vydareným 
vystúpením, ale ako intímne vrúcne vyznanie. 
Málokto dokáže obdariť Dvořákovu pieseň 
Když mně moje stará matka takým hlbokým, 
operného afektu zbaveným citom, len zriedka 
zaznie miniatúrka Mikuláša Schneidra-Trnav-
ského Vtedy sa mi prisnijú s takou autentickou 
úprimnosťou.

Michaela 9Q/T?UQ=R 

Quasars Ensemble  
so slovenskou hudbou
Jedným zo zachovanej ponuky bol aj koncert 
súboru Quasars Ensemble pod vedením 
Ivana Buffu, ktorý sa uskutočnil 9. 10. v Kon-
certnej sieni Slovenskej filharmónie. Vďaka 
kombinácii dvoch jubileí a troch výročí sloven-
ských skladateľských osobností bola posluchá-
čom predostretá výnimočná dramaturgia.
Úvodná kompozícia koncertu, noneto Préfe-
rence Juraja Beneša, disponuje pestrou zvuko-
vosťou, ktorá bezpochyby prebudila sluchové 
receptory poslucháča. Špecifické farby jednot-
livých inštrumentov stvárnili dve rovnocenne 
postavené skupiny sláčikových a dychových 
nástrojov. Jasné gesto dirigenta zaručilo zro-
zumiteľný prednes hudobného textu.
Trio pre klarinet, violončelo a klavír Jozefa Six-
tu v podaní Jozefa Eliáša, Jána Bogdana 
a Diany Buffovej predstavilo skladateľovo 
majstrovstvo v oblasti symetrie a motivickej 
práce. Interpretačná inteligencia, komunikácia 
a precízna výstavba fráz zo strany hudobníkov 
zužitkovaná pri predvedení autorovho kon-
štruktérskeho umenia viedla k pozoruhodnému 
umeleckému zážitku. Jediným mínusom však 
bolo zvukovo nevýrazné violončelo, čo bolo 
v niektorých úsekoch možné prisúdiť zámerne 
predpísanej hre v hlbokej polohe nástroja.
Výrazovo prekomponované expresívne kvinteto 
Musica concertino z tvorby v Bratislave málo pre-
zentovaného skladateľa Vojtecha Didiho odzne-
lo vo význame dramaturgického obohatenia hu-
dobného večera. Brilantná práca a zanietenosť 
súboru sa odzrkadlila v istote a presvedčivosti 
súhry v dynamicky a technicky prebujnených 
úsekoch, no spolupráca huslí a violy, žiaľ, v urči-
tých pasážach nemala dostatok súladu.
Preklenutie do značne melancholickej atmosfé-
ry prinieslo Requiem da camera z tvorby hudob-
ného filozofa Romana Bergera. Vypäté lamento 
ponorené do dramatickej atmosféry odznelo 
v interpretácii Petra Mosorjaka (husle), Jána 
Bogdana (violončelo) a Ivana Buffu (klavír). 
Profesionálne odvedená práca v oblasti spoloč-
nej súhry a poňatia výrazových protipólov bola 
doplnená o evidentnú zaangažovanosť umel-
cov v prednese pretrvávajúcu až do posledného 
tónu kompozície.
Hravá hudobná irónia, motivická prepracova-
nosť a rytmická nápaditosť doslova ovládli pre-
miéru deceta Pavla Šimaia Oh! What a Row! Pestrá 
paleta imitácií jednotlivých hudobných nápadov 
postupne predstavila farebné možnosti nástro-
jového obsadenia a zreteľná vzájomná komuni-
kácia dirigenta so súborom túto kvalitu ešte zvý-
raznila. Modálny a celotónový základ kompozície 
však chvíľkami pre hudobníkov predstavoval 
intonačné úskalie. Napriek tomu však znamenité 
umelecké výkony nesúce sa celistvou a zaujíma-
vou dramaturgiou dôstojne pripomenuli jubileá 
prezentovaných skladateľov. Uvedenie premiéry 
iba podčiarklo umeleckú hodnotu večera.

Kristína CY�?<Q=R,
�E��$#������$���#'��>��&�
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 Základnou ideou festivalu je realizácia 
koncertov na miestach, ktoré boli prepojené 
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na menší formát. Ako hodnotíte priebeh 
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Som veľmi šťastná, že sa festival napriek 
všetkým ťažkostiam mohol uskutočniť a že 
žiaden z koncertov nebol zrušený. Teší ma aj 
mimoriadne pozitívny ohlas publika a účin-
kujúcich. Nejeden nadšený návštevník koncer-
tu vyjadril veľkú vďaku za možnosť spoznať 
doposiaľ „neznámeho Hummela“. Interpreti 
ocenili, že vďaka festivalu mohli obohatiť svoj 
repertoár o nové a nepoznané diela.
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Áno, je to pre mňa naozaj veľký paradox! 
Hummelovu tvorbu som mala možnosť spoz-
nať až počas štúdií vo Weimare, čo považujem 
za veľmi smutné. Slovensko už malo v minu-
losti niekoľko vynikajúcich projektov s cieľom 
zviditeľniť tohto skladateľa. Myslím si však, že 
z hľadiska udržateľnosti stroskotali v prvom 
rade na financiách. Napriek tomu tu domi-
nuje stále Hummelova klavírna súťaž a treba 
povedať, že v súčasnosti už omnoho častejšie 
zaznievajú jeho skladby. Čo sa týka Nemecka, 
Spoločnosť J. N. Hummela vo Weimare každo-
ročne organizuje podujatia, v ktorých centre 
je tvorba tohto velikána. Snaží sa vyhľadávať 
stratený notový materiál po celom svete a tiež 
podporuje zverejnenie jeho zabudnutých diel. 
Vysoko si vážim aj záujem a podporu festivalu 
na Slovensku. Na otváracom koncerte prvého 
ročníka (2018) odovzdala 40-členná delegácia 
Spoločnosti J. N. Hummela mestu Bratislava 
bustu skladateľa.
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Skutočnosť, že od Hummelovej smrti za-
znievajú jeho diela vďaka Hummel Festu 
v takomto veľkom formáte, je na celom svete 
jedinečná. Dokonca si dovolím vysloviť ná-
zor, že zrejme ani počas jeho života sa neu-
skutočnil koncert výlučne s jeho kompozí-
ciami – nie ešte celý festival! Preto sa musím 
priznať, že ma to napĺňa „zdravou“ hrdosťou. 
A to je práve mojím cieľom, aby nielen mňa, 
ale aj mnohých Bratislavčanov nadchla myš-
lienka, že v ich meste žil skladateľ, ktorý svo-
jou tvorbou ovplyvnil tých najväčších.
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Inšpiráciu čerpám priamo z Hummelovej 
kompozičnej tvorby, ktorá, myslím si, vôbec 
nie je monotematická. Skladateľ prešiel počas 
svojho života veľkým vývojom, jeho rané diela 
v mozartovskom štýle sú obrovským protipó-
lom k tým neskorším, romantickým. Každou 
skladbou som čoraz viac nadšená a pri počú-
vaní zažívam veľa prekvapení z podobností 
s dielami, ktoré boli napísané oveľa neskôr 
inými skladateľmi. V neposlednom rade ma 
inšpiruje záujem publika, jeho nadšenie 
a obdiv k Hummelovej  osobe. Sú to pozitívne 
ohlasy nielen od slovenských fanúšikov skla-
dateľa, ale aj od zahraničných – od Švédov, 
Rakúšanov či Kórejčanov. 
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Od zrodenia myšlienky festivalu som mala 
v úmysle osloviť všetky vekové kategórie, 
dokonca spolupracujem aj so ZUŠ J. Albrechta 
v Bratislave, ktorej malí žiaci inšpirovaní 
Hummelovou hudbou vytvorili nádherné 
kresby a maľby, vystavené v priestoroch Hum-
mel Music na Klobučníckej ulici v Bratislave. 
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V prvom rade pevne dúfam, že sa z festivalu 
stane tradícia, a tým sa Hummelova hudba 
dostane na pravidelný „jedálny lístok“ umel-
cov a publika zároveň. 
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Navzdory opatreniam obmedzujúcim šírenie 
koronavírusu malo podujatie štandardne 
slušnú návštevnosť. Sólovými recitálmi sa 
predstavili traja zahraniční umelci. Rakúšan 
Wolfgang Capek otvoril festival 6. 8. hud-
bou, v ktorej výrazne prevažovali radostné 
tóny – v improvizácii i v dielach Bacha, Hay-
dna, Lefébure-Wélyho, Gigouta a transkrip-
ciách Finále z Mozartovej Jupiterskej a 3. časti 
z Čajkovského Patetickej symfónie. Koncert 
nemeckého organistu Axela Flierla (13. 8.) 

po dielach Gigouta, Liszta, Bacha a Wag-
nera (Lisztova transkripcia Zboru pútnikov 
z Tannhäusera) dramaturgicky vygradoval 
kompletnou Symfóniou pre organ č. 3 fis mol op. 28 
Louisa Vierna. Skvelú dramaturgiu účinne 
striedajúcu skladby rozličného charakteru 
(na úvod vlastná Intrada z Corona-preludes 2020, 
ďalej diela Bacha, Mozarta, Mendelssohna, 
Kodálya, transkripcia Adagia pre sláčiky Samue-
la Barbera a záverečná Duruflého Toccata zo 
Suity op. 5) mal recitál vo Švajčiarsku pôsobia-
ceho Andreasa Liebiga (20. 8.). Všetci traja 
umelci podali suverénne virtuózne výkony, 
hoci každý s iným interpretačným rukopisom 
odzrkadľujúcim sa vo vzájomne odlišnom 
spôsobe používania výrazových prostriedkov 
(miera agogiky, tempá, artikulácia, spôsob 
registrácie, štýlovosť vo vzťahu k skladbám 
a danému nástroju). 

Koncert s názvom Hommage à J. S. Bach 
sa uskutočnil 27. 8. a reflektoval 270. vý-
ročie úmrtia slávneho lipského kantora. 
Jeho program bol zostavený z majstrových 
rozsiahlejších skladieb rôznej formy a cha-
rakteru. Zazneli Fantázia a fúga c mol BWV 537 
a Pièce d’Orgue G dur BWV 572 v interpretácii 
Vladimíra Kopca ako aj impozantná Tokáta 
a fúga F dur BWV 540, ktoré pôvodne Bach na-
písal ako samostatné skladby, a takto ich aj 
Martin Bako hral. Obaja organisti predniesli 

po dve veľké spracovania protestantských 
chorálov. Aspoň jednu skladbu J. S. Bacha 
bolo možné počuť aj na ďalších festivalových 
koncertoch, s výnimkou posledných dvoch so 
špecifickou dramaturgiou.
Milovníkom vokálneho umenia boli určené 
dva koncerty, na ktorých organ zaznel aj so 
spevom. 3. 9. sa bratislavskému publiku pred-
stavili Magda Cornelius-Kulig (mezzosop-
rán) a Thomas Cornelius z Nemecka a o týž-
deň neskôr (10. 9.) španielska sopranistka 
Lidia Basterretxea v umeleckej spolupráci 
s talianskym organistom Giuliom Mercatim. 
Mimo priestoru bratislavskej Katedrály sv. 
Martina býva v rámci festivalu každoročne 
jeden koncert v arcidiecéze. Tentoraz sa konal 
v bratislavskej mestskej časti Lamač v Kostole 
sv. Margity (6. 9.). Obecenstvo, ktoré plne 
obsadilo kostolné lavice, potešili nádherne 

znejúcou kombináciou nástrojov Helmut 
Hauskeller (panova flauta) a riaditeľ festiva-
lu Stanislav Šurin (organ), ktorého som si 
mal možnosť vypočuť aj o týždeň skôr (30. 8.) 
na záverečnom koncerte 7. ročníka Kubínske-
ho organového festivalu v odlišnom programe 
so sopranistkou Zuzanou Šebestovou.
Posledné dva koncerty v Katedrále sv. Martina 
stupňovali počet účinkujúcich. Bratislavské 
trombónové trio v zložení Albert Hrubov-
čák, Matúš Krpelan a Michal Motýľ sa 
predstavilo 17. 9. pestrým výberom skladieb 
barokových (Scheidt, Pachelbel, Corelli) a nov-
ších skladateľov (Motýľ, Premru, Lynn). Na 
triom zanietene interpretovanú hudbu reago-
vala rozsiahlejšími improvizáciami úspešná 
slovenská organistka Monika Melcová. Bol 
to výnimočný a mimoriadne zaujímavý, pozi-
tívnou energiou nabitý koncert, korunovaný 
vtipným prídavkom – Melcovej improvizáciou 
na východoslovenskú ľudovú pieseň A dze idzeš 
Helenko, Helenko.

Festival sa uzavrel 24. 9. úspešnou umeleckou 
spoluprácou nemeckého organistu Johan-
nesa Skudlika a Trnavského komorného 
orchestra pracujúceho pod umeleckým vede-
ním Alžbety Ševečkovej (rozšíreného o in-
štrumentalistov zo Slovenskej filharmónie) 
a hrajúceho pod taktovkou Štefana Sedlic-
kého. Prvá polovica koncertu bola venovaná 
dielam W. A. Mozarta. Okrem iných skladieb 
zazneli v podobe fragmentov (pre absenciu 
zboru) aj populárne Agnus Dei z Korunovačnej 
omše C dur KV 317 a Laudate Dominum z Vesperae 
solennes de confessore KV 339, v ktorých uplat-
nila nádhernú farbu svojho hlasu slovenská 
sopranistka Hilda Gulyás. Koncert pôsobivo 
vyvrcholil uvedením 25-minútového Organo-
vého koncertu č. 2 g mol op. 177 Josefa Gabriela 
Rheinbergera.
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V Bazilike sv. Emeráma, ktorá je súčasťou 
Nitrianskeho hradu, sa v nedeľu 6. 9. konal 
koncert profesora organovej hry a improvi-
zácie na pražskej AMU Jaroslava Tůmu. Išlo 
o prvý z piatich koncertov 4. ročníka Kated-
rálneho organového festivalu v Nitre. Hudba 
J. S. Bacha je predmetom celoživotného záuj-
mu českého organistu. Jeho kompletné orga-
nové dielo zahral v Prahe na sérii koncertov 
už v rokoch 1990–1993. V súlade s aktuálnym 
bachovským výročím a barokovým zvukovým 
charakterom nového nástroja rakúskej firmy 
Orgelbau Kögler (2016–2017) je teda logické, že 
v druhej polovici koncertu zaznelo šesť tzv. 
Schüblerových chorálov BWV 645-650 a veľkolepá 
Tokáta a fúga F dur BWV 540. Tůmov prístup 
k Bachovi charakterizujú skôr pokojnejšie 
tempá s dôrazom na zrozumiteľné a arti-
kulačne precízne stvárnenie polyfonickej 

spleti hlasov. Jeho hra v príjemnej chrámovej 
akustike vychádzala v ústrety poslucháčovi. 
Snúbilo sa v nej uvedomelé používanie ago-

giky s jemným zmyslom pre zvukové farby. 
Tůma v rámci recitálu postupne na vhodných 
miestach vkusne využil prakticky celý re-
gistrový potenciál nástroja. V prvej polovici 
hral umelec tri vlastné skladby spracúvajúce 
témy Adama Václava Michnu z Otradovíc zo 

zbierky Loutna česká. Išlo 
o výber z rozsiahlejšieho 
rovnomenného Tůmovho 
cyklu. Pred každou zo 
skladieb zahral príslušný 
hymnus z Michnovej zbier-
ky, ktorý bol tematickým 
východiskom jeho vlastnej 
kompozície. V nasledujúci 
pondelok viedol Jaroslav 
Tůma interpretačný kurz 
pre študentov a pedagógov 
konzervatórií v Nitre a To-
poľčanoch zameraný na 
stvárnenie diel J. S. Bacha.
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Čierna Madona – La Moreneta, Mare de Déu 
de Montserrat – je patrónkou Katalánska. 
Podľa legendy z roku 233, zostúpil na masív 
Montserrat archanjel Svätý Michal, aby zni-
čil chrám, ktorý Rimania zasvätili Venuši. 
Dalšia legenda z roku 1239 tvrdí, že okolo 
880 v jaskyni tejto posvätnej hory našli deti 
sochu Panny Márie, ktorá je dnes umiestne-
ná pod kláštorom, potom čo ich tam prilá-
kalo svetlo. V skutočnosti ju priniesli bene-
diktínski mnísi, keď tu v 11. storočí založili 
montserratské opátstvo. Leží vo výške 725 
metrov nad morom obkolesené masívom, 
ktorý sa rozprestiera na pravom behu rieky 
Llobregat na ploche približne 45 štvorcových 
kilometrov.
Práve z tohto magického miesta mi koncom 
roku 2018 v telefóne zdvorilý mužský hlas 
lámanou francúžštinou ponúkol projekt 
v spolupráci so skvelým a sympatickým 
hornistom Juanom Manuelom Gomezom na 

medzinárodnom organovom festivale Festival 
Internacional Órgano de Montserrat. Naša 
konverzácia sa ale začala zamotávať. Na dru-
hej strane telefónu to išlo ťažko jazykom 
galského kohúta, a tak som na tretiu vetu už 
spontánne odpovedala po španielsky – hrdá, 
že ju ovládam. Zdalo sa mi prirodzené hovo-

riť pre obe strany zrozumiteľnou rečou, môj 
partner však nástojil na čomkoľvek inom než 
španielčine, zrazu to mohla byť angličtina 
alebo nemčina... Nerozumela som tejto tvrdo-
hlavosti a zdala sa mi komická. Telefonát trval 
dosť dlho, ale dôležité bolo, že sme sa nako-
niec dohodli.
O neustálej vôli Katalánska osamostatniť sa 
veľa neviem, z historického hľadiska tomu 
úsiliu nerozumiem, môžem viesť diskusie na 
túto tému s jeho obyvateľmi, avšak sama tieto 

rozhovory nikdy nezačínam. Chcem to po-
chopiť. Napriek môjmu predsavzatiu mlčať 
o citlivej téme, mi veselý taxikár hneď po 
príchode vysvetľuje podstatu problematiky. 
Z letiska El Prat je na Montserrat asi 50 kilo-
metrov, času na výklad môjho šoféra je dosť. 
Poslušne počúvam jeho finančné analýzy, 
veď tému si vybral on sám... 
Koncert je zorganizovaný na vysokej úrovni, 
bazilika zaplnená do posledného miesta, orga-
nizačny tím profesionálny a prívetivý. 
63-registrový 4-manuálový organ z dielne 
Alberta Blancaforta je zaujímavým nástro-
jom, staviteľ tohto majestátneho diela príde 
ako prvý prehodiť po koncerte niekoľko slov 
(v nemčine). Už sa nesnažím predvádzať 
svoje znalosti španielčiny. Usmievavá sek-
retárka festivalu ma zavedie do Museu de 
Montserrat, kde s obdivom hľadím na Picas-
sove dielo El viejo pescador (Starý rybár), ktoré 
namaľoval ako 14-ročný. Všade je pokoj. Ako 
by sa vyjadril rebel Pablo z Malagy k dneš-
nému svetu, k jeho dianiu?
Spomeniem si na rozhnevané rodiny, ktoré sa 
roky nestretávajú, myslím na zbabelých poli-
tikov, ich finančné machinácie, úteky z kra-
jiny, na ich výstrely do tmy a na zmätených 
ľudí. Aj na iných, ktorí z tohto konfliktu ťažia. 
Už nemáme hrdinov a strácame čas.
Katalánsko je krásne, hrdé a má byť na čo: 
na osobnosti, kultúru, prírodu. Nemôžem 
ale nemyslieť na slová Alberta Schweitze-
ra: „Nacionalizmus je vlastenectvo, ktoré 
stratilo svoju vznešenosť.“
Neviem či som stretla ozajstných prívržen-
cov separatického hnutia. Zrejme nie a v tej 
chvíli je to jedno. Moja cesta z Montserrat 
vedie rovno do Budmeríc, s mamkou sa 
delím o pekné zážitky a na túto tému nezos-
táva čas...

Monika 9PSDQ=R
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Súbor Solamente naturali (Miloš Valent – 
umelecký vedúci) pomyselne otváral svojím 
koncertom v rámci Nedeľných matiné v Mir-
bachovom paláci obdobie, keď sa od vyhlá-
senia karantény prvýkrát opäť začali orga-
nizovať verejné koncerty, a toto obdobie dva 
dni pred opätovným zákazom hromadných 
podujatí aj symbolicky uzavrel. A to sériou 
dvoch koncertov z cyklu Kantáty so Solamente 
naturali v Španej Doline (9. 10.) a v Bratislave 
(10. 9.). Oba koncerty sa síce odohrali s publi-
kom, diváci si ich však mohli vychutnať i cez 
živé prenosy. A práve nim budú venované 
nasledujúce riadky.
Každý z koncertov v rámci jedného večera 
spojil dve zvučné skladateľské mená: Johanna 
Sebastiana Bacha a Henryka Góreckého. Počuť 
dielo Góreckého či iného skladateľa 20. storo-
čia v podaní súboru starej hudby je vždy vzác-
ne a zaujímavé. Solamente naturali sa chopili 
príležitosti s pre nich typickým prirodzeným, 
ba priam až naturalistickým výrazom. Ten 
sa s veľkou precíznosťou striedal s kultivo-
vanejším prejavom, čo bolo počuť v interpre-
tovaných dvoch z Troch skladieb v starom štýle. 
Naturalistický výraz nechýbal ani v Koncerte 
pre čembalo op. 40. Umelkyňa zvučného mena 
Barbara Maria Willi sa zhostila presných 
rytmických figúr s priam elektrizujúcou 
energiou, čím nielen ukázala, že je BMW čem-
balovej interpretácie, ale spolu s orchestrom 
vytvorila výrazovú búrku, ktorá miestami na-
berala na intenzite, inokedy zas utíchala, aby 
sa opäť vrátila s ešte väčšou silou.
Protipólom k interpretácii Góreckého bola 
svieža a pôvabná interpretácia Bachovho svet-
ského a duchovného diela. Motivácia spojenia 
Bachovho Koncertu pre hoboj, husle a orchester 
c mol BWV 1060r s jeho duchovnými kantátami 

bola však pre mňa nejasná. Možno chcel Koncert 
pôsobiť ako spojenie medzi svetským dielom 
Góreckého a duchovným dielom Bacha alebo 
ako antagonista Góreckého Čembalového kon-
certu. Tento Bachov koncert je totiž novodobou 
transkripciou zachovaného Koncertu pre dve 
čembalá a orchester c mol BWV 1060. Niektoré teórie 
však hovoria, že práve Koncert pre dve čembalá 
vznikol ako aranžmán koncertu pre hoboj, hus-
le a orchester, čo bolo aj motívom pre vznik re-
konštrukcie uvedenej na koncerte. Faktom však 
zostáva, že Koncert c mol, v ktorom sa v parte ho-

boja predstavil Eduard Wesley, bol z výrazovej 
stránky interpretačne najmenej presvedčivým 
a zaujímavým číslom programu. Chýbal mu 
rétorický výraz a zreteľné zachytenie afektov. 
To však spĺňala interpretácia árie Bekennen 
will ich seinem Namen BWV 200 a kantáty Gott soll 
allein mein Herze haben BWV 169, ktorá hovorí 
o odovzdaní sa Bohu a zanechaní svetských 
vecí v prospech tých duchovných. Tematika 
kantáty bola veľmi dobre zvolená vzhľadom na 

aktuálnu situáciu s pandémiou ochorenia CO-
VID-19. Mezzosopranistka Jarmila Balážová 
vo výrazovej rovine veľmi jasne odovzdala 
poslucháčom posolstvo oboch skladieb, hoci jej 
hlasový prejav mal nedostatky najmä na poli 
práce s frázou v nemeckej neskorobarokovej 
hudbe. Mnohé pasáže prevažne v recitatívoch 
mohla artikulovať pregnantnejšie, aby pôsobili 
dostatočne deklamatívne.
Viaceré aspekty interpretácie boli isto ovplyv-
nené kvalitou prenosu. Nesmierna vďaka 
patrí organizátorom oboch koncertov za to, že 
boli vôbec ochotní podstúpiť všetky úskalia 
spojené s live prenosmi. Zvuk z Kostola Pre-
menenia Pána v Španej Doline pôsobil veľmi 

skresleným dojmom. Akus-
tika chrámu prenosu veľmi 
nepomáhala, no tento fakt 
sa dá prirodzene odpustiť 
vzhľadom na okolnosti pre-
nosu. Kostol je veľmi dôleži-
tý pre hudobníka venujúce-
ho sa tomuto obdobiu, lebo 
sa v ňom nachádza nesko-
robarokový organ Martina 
Podkonického z polovice 18. 
stor. Nespočetné hudobné 
udalosti v tomto priestore 
sú oslavou nielen organár-
skeho diela, ktoré sa v ňom 
zachovalo, ale aj celého 
umenia 17. a 18. storočia na 

území Slovenska. Živý prenos z bratislavského 
Veľkého evanjelického kostola ponúkol síce 
omnoho priezračnejší zvuk, ale bol, bohužiaľ, 
spojený s viacerými technickými výpadkami.
Spomínané koncerty súboru Solamente natu-
rali nech slúžia ako motivácia k ďalšej hudob-
nej činnosti počas pandemickej jesene a zimy, 
aby živá hudba ani v tomto nepriaznivom 
čase neutíchla.

Adam U0P+Y��Q
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hudobnej jari 
Slovenská hudba vždy našla niekoľko výraz-
ných osobností, ktoré bojovali za jej existen-
ciu a zveľaďovali jej animu i corpo. Medzi ne 
nesporne patria aj organizátori a interpreti 
podujatí, ktoré sa konali 28. 9. v Mirbacho-
vom paláci v Bratislave a 29. 9. v Slovenskom 
inštitúte vo Viedni. Mnohí pedagógovia, žiaci, 
no najmä riaditeľ Marián Remenius, tvorca 
projektu Rajecká hudobná jar, pre slovenskú 
hudbu za posledné roky urobili toho toľko, 
koľko málokto. Tento leví podiel na zveľadení 
domáceho umenia podporou vzniku slo-
venských hudobných diel či organizovaním 
interpretačnej súťaže a koncertov pre deti 
a mládež je hodný veľkého obdivu. Okolo po-
dujatia vždy funguje okruh mladých i starších 
zanietených umelcov, vďaka ktorým súčasná 

domáca tvorba pre deti žije. Aj vďaka tomu 
v Bratislave a vo Viedni na konci septembra 
zazneli koncerty, na ktorých talentované 
deti zahrali premiéry skladieb slovenských 
skladateľov. Hráčka na zobcovej flaute a klavi-
ristka pôsobili dojmom čistoty, prirodzenosti 
a súhry (Tamara Šmilňáková – zobcová 
flauta, Rebeka Šmilňáková – klavír, SZUŠ 
Bratislava; Ivan Buffa: Hra na schovávačku). 
Nasledoval mladý huslista, ktorý vybranú 
skladbu predviedol s akútnym umeleckým 
zápalom (Andrej Tinák – husle, Helena 
Šranková – klavír, ZUŠ I. Godina, Vráble; Jev-
genij Iršai: Pirátske tango). V strede koncertu 
vynikla čistota a precíznosť troch mladých 
interpretov (Terézia Mihalčinová – husle, 
Jakub Varga – husle, Andrea Holá – klavír, 

ZUŠ L. Árvaya, Žilina; Peter Machajdík: Jarný 
výlet), ale aj presvedčivý ponor do vážnych 
klavírnych tónov (Anna Sabuchová – klavír, 
SZUŠ Jánoš, Ružomberok; Viliam Gräffinger: 
Sarabanda a fuga). Mohli sme sledovať aj dyna-
mickú hru mladého klaviristu, ktorý predvie-
dol za sebou hneď dve skladby (Pavol Boh-
dan Zápotočný, ZUŠ Martin; Hoang Thi Kieu 
Anh: Príbehy z lesa; Pavol Bohdan Zápotočný: 
Prelúdium a fuga) a na záver sa zahĺbiť do tó-
nov tichej modlitby za dnešné časy (Marián 
Remenius – tenor; Jana Kmiťová: Ave Maria).
Bolo potechou počúvať a sledovať interpretov, 
ktorí ešte neboli dotknutí negáciami a ich 
hra zrkadlila destilát skrytých snov a vízií 
ich duše, zatiaľ milo driemajúcej, ktorá však 
čoskoro dosiahne rozlet. Pevne verím, že 
podujatia tohto typu majú pred sebou dlhý 
a šťastný život a že vždy nájdu chápavé ucho, 
rozum aj srdce, ktoré ich budú neúnavne pod-
porovať v tejto ušľachtilej činnosti. 
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Iste sa zhodneme v tom, že pán Jiří Menzel 
bol ako filmár, divadelník, režisér či herec 
pre celé generácie absolútnou konštantou 
profesionality a kvality, a celé jeho dielo nád-
hernou esenciou láskavosti, estetiky, poetiky, 
ľudskosti, príjemného sarkazmu, absurdity 
a smiechu, raz úplne spontánneho, inokedy 
a dokonale „cez slzy“.

Moje prvé stretnutie s ním bolo cez film Ves-
ničko má středisková. Stalo sa tak v roku 1986 
v bývalom kine Dukla v Bratislave na Karpat-
skej a v neuveriteľnej časovej blízkosti (ba 
dokonca na tom istom mieste!) môjho prvého 
zhliadnutia Amadea. Mal som vtedy desať ro-
kov a oba tie filmy ma nečakane, ba priam ži-
votne zasiahli a ovplyvnili. Mená ich režisérov 
mi vtedy ešte nič nehovorili, sánka mi spadla 
a padala až časom a po čase...
(Strih. Tridsať rokov neskôr.) 
Je jeseň 2017 a 79-ročný Jiří Menzel po fan-
tastickom, excelentnom poslednom hereckom 
výkone v Šulíkovom ružomberskom Tlmoční-
kovi režíruje v Košiciach svoje úplne posledné 
predstavenie. Poslednú operu svojho „rovesní-
ka“, 79-ročného Giuseppe Verdiho, geniálnu 
tragikomédiu, resp. smutnú frašku o starom, 
chorom, spustnutom bývalom slávnom rytie-
rovi a milovníkovi, sirovi Falstaffovi. Dielo 
končiace sa majstrovskou fúgou na text Tutto 
nel mondo è burla... (Celý svet je len komédiou 
a my sme hercami na jeho scéne.) 
Počas celého skúšobného procesu, dokonca 
i v čase premiéry má pán „Jirka“ zranenú 
nohu a na nej ortézu. Keby človek nevidel, 
ako ťažko s bolesťou kríva z hotela do divadla, 
ani by neveril, s akým entuziazmom dokáže 
vstávať z kresla či celý „nažhavený“ bežať 
na pódium, kde hrá, predohráva, aranžuje, 
usmerňuje. 

Iba niekoľko týždňov po premiére Falstaffa 
postihne Jiřího Menzela zákerná a ťažká 
choroba, z ktorej sa, napriek snahe a obeta-
vosti všetkých jeho blízkych, neúspešne lieči 
niekoľko rokov. Celý ten príbeh iste poznáme, 
netreba viac...
To, čo však možno nie je všeobecne známe, je 
jedno z „Jirkových“ vôbec posledných umelec-

kých, resp. autobiografických vyjadrení. Tak 
na margo Verdiho Falstaffa, ako aj jeho vníma-
nia réžie a opery vôbec.
Nasleduje teda text, ktorý mali dosiaľ možnosť 
čítať iba návštevníci Štátneho divadla Košice. 
Pre širšiu verejnosť je publikovaný s láskavým 
súhlasom tamojšo-terajšieho vedenia, vo viere 
v jeho vzácnu a špecifickú hodnotu. 
„Ne, ne... Vy mne tady všichni tak hezky, elegantně 
lámete, ale já nerad píšu o tom, co dělám. Konečně, 

svůj vztah k opeře a hudebnímu divadlu jako tako-
vému jsem se pokusil načrtnout filmem Donšajni. 
Jak tam ten starý mistr pěvec Huba zemře během 
představení, a potom budovu opery přestaví na ka-
síno. Viděl jste to? Myslím, že to není tak blbej film, 
jak o tom psali kritici v Čechách. Mimo republiku 
o tom psali docela slušně... dost možná to byl asi můj 
film poslední.
Mé dětství nebylo šťastné!!! (... a klidně tam dejte 
i tři vykřičníky...) Maminka totiž ze mne chtěla mít 
mermomocí intelektuála, proto si usmyslila tahat 
mě pravidelně i do opery. Těch „Prodanek“, „Hubi-
ček“ a „Carmen“ co já prospal!!! Lépe řečeno: chtěl 

prospat. Ale neprospal úplně, protože 
maminka vždycky, když viděla, že 
začínám klimbat, tak do mne hezky 
výchovně šťouchla... Trvalo pak spous-
tu let, než jsem se znovu dokázal za-
milovat do Jaroslava Ježka, potom do 
Bedřicha Smetany, Amadea Mozarta 
a vážné hudby vůbec. No a pak se 
stalo, že mne Talijáni pozvali dělat do 
Cagliari Dalibora. Zpívala tam Eva 
Urbanová, dirigoval Yoram David 
a vyšlo to i na desce. A od té doby, čas 
od času si někdo vzpomene, abych 
já, absolutní laik a člověk nehudební 
(noty neznám), režíroval operu. Tohle 
je moje, myslím, šestá opera a upřím-
ně se na ni těším.
Víte, oni si mne možná i ti Italové 
pozvali, protože mne znali jako 
filmaře, a mysleli si, že v tý opeře 
budu dělat „vymyšlenosti“. Že jim to 

postavím na hlavu, jak se to dnes v opeře běžně dělá. 
Rigoletto v ponorce, Rusalka v bordelu. Ale to já 
nechci, protože si vážím skladatelů, kteří to složili, 
i zpěváků, kteří to zpívají. Nechci je nutit do ničeho, 
v čem by sice vynikla moje „režie“, šlo by to však 
proti hudbě, a zpěvákům... Všechny „své“ opery jsem 
vždycky dělal s úctou a pokorou, a nebudu to dělat 
jinak ani teď v Košicích. 
Tak to tam nějak napište...“
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Ladislav Stanček

Piesne pre hlas a klavír I./II.

Vokálna lyrika mala v tvorbe Ladislava 
Stančeka pevné miesto – patril k prvým 
slovenským skladateľom, ktorí nastolili 
a riešili zhudobňovanie slovenskej poézie. 
Prvý zväzok tejto notovej publikácie sa 
zameriava na Stančekove zhudobnenia 
umelých textov. V druhom zväzku sú 
zhrnuté Stančekove úpravy ľudových 
piesní pre hlas a klavír.

Bratislava 2020
ISMN 979-0-68503-048-5
ISMN 979-0-68503-044-7

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách 
alebo na www.hc.sk

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách alebo na www.hc.sk

MUSICA SACRA

Notová edícia omšových a sakrálnych diel od slovenských 
skladateľov pre sólové, zborové a komorné obsadenie.

Bella, Krška, Németh-Šamorínsky, Rajter, Stanček, Suchoň 
a ďalší.
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Áno, veľmi. 
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Z pôvodne plánovanej inscenácie nezostalo 
takmer nič. Pre Festspielhaus bola zásadne 
upravená nielen partitúra, ale aj inscenácia 
opery. Všetky kulisy zostali v Bratislave, kde 
mali byť vyhotovené. S príchodom pandémie 
sa však Bratislava úplne uzavrela a my sme 
museli nájsť nové riešenia. Navyše, opat-
renia proti šíreniu pandémie mali priamy 
vplyv na réžiu a vedenie postáv na javisku, 
na rozmiestnenie hudobníkov v orchestris-
ku a, samozrejme, aj na dĺžku predstave-
nia. Museli sme napríklad riešiť akustické 
problémy relatívne komorne obsadeného 
orchestra v naddimenzovanom orchestrisku, 
ale vyšlo to. 
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S libretistkou Laurou Oliviovou, dramatur-
gom Olafom A. Schmittom a s režisérkou 
Elisabeth Stöpplerovou žijeme s týmto dielom 
nepretržite už štyri roky. Operu som napí-
sala v priebehu dvoch rokov. Mala som svoj 
koncept a jasnú predstavu. Hotové libreto 
som dostala pred dvomi rokmi. Samotnému 
komponovaniu predchádzali veľmi výživné 
rozhovory o Goldoniho predlohe... 
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Áno, úplne. Naše libreto je Goldoniho mladší 
brat. U Goldoniho nevystupujú spievajúce 
postavy, ale speváci, ktorí sa uchádzajú 
o prácu v novom divadle. Keďže sa sujet odo-
hráva v prostredí operného divadla, hneď 
skrsol nápad, aby sme z jednotlivých postáv 
Goldoniho príbehu urobili známe operné 
charaktery, čo bolo pre mňa ako skladateľku 
obrovskou výzvou, hlavne pri predstave, čím 
všetkým sa takáto hudobná dramaturgia dá 
naplniť. 
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Nie. Tomuto sme sa chceli už od začiatku 
vyhnúť. Geografický pôvod postáv a ich po-
litické postoje nie sú dôležité, zaujímal nás 
čisto ľudský rozmer drámy charakterov, ktorá 
svoj psychologický i hudobný drajv čerpala 
z povahy postáv fungujúcich ako archetypy 
ľudského správania sa.
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Vôbec. Libreto som si dala nahovoriť operným 
spevákom Jozefom Kundlákom. Vnímala 
som melódiu reči, jej spád, rytmus, prízvuk, 
študovala som partitúry opier talianskych 
majstrov. Nepoznám veľa súčasných opier 
v talianskom jazyku. Buď sú veľmi moderné, 
alebo príliš vzdialené môjmu hudobnému 
naturelu. S libretistkou sme potom spoločne 
dolaďovali zvuk reči s významom spievaného 
textu a s konečnými korektúrami mi na záver 
pomohol môj vydavateľský dom Bärenreiter. 
Pri inscenačnom procese veľmi pomohla aj 
hudobná asistentka dirigenta Christophera 
Warda, korepetítorka a jazyková koučka Alice 
Meregaglia, pôvodom Talianka.
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Humor je podľa mňa kategória, ktorá zachá-
dza za istú líniu, v mojom prípade aj za päť 
línií notovej osnovy, čo bolo pre mňa ďalšou 
obrovskou výzvou. V partitúre Impresária 
Dotcom máme na pozadí prítomných cha-
rakterov päť veľkých operných skladateľov, 
ktorým som rozhodne nechcela ublížiť, ale 
ukázať ich gráciu a kumšt. Vychádzali sme 
síce z 18. a 19. storočia, ale chcela som do diela 
vložiť, samozrejme, aj svoju hudobnú rétoriku. 
Snažila som sa teda vydestilovať isté hudob-
no-rétorické figúry, ktoré som spracovávala 
takpovediac nie na prvú, ale na druhú, nieke-
dy až na tretiu dobu. Historické figúry som 
nechcela karikovať ani parodovať, ale kon-

Q���������������$��$�����������# ���K��+�,�� ���>���������&������������
����� ��������������&�>>��]\K2^7�<7E/5�E7Q�Impresário Dotcom.����������-
��0�������������&�����K������ �����,������,����������N��������� ��.�F�-
$�,���������������,�������������K��+�,'�������&�����������&��"$����������
����������,���,�,��L���/������8:'��������������������������&����������!�
G���& ���(�����.�

Pripravil 2�4����*6�P2

J=������'�������(��3������ 
�
���������	3�������3 K�

=>���?�2.�/��I����@

5��* ,�
��
3��E��!���=>���?�_�K��+�,���;���������`E.�;������@

14 11 | 2020

_a^naba_



frontovať so svojou hudobnou rečou, alebo ak 
chceme, s mojím „hudobným softvérom“. 
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To je dobrý výraz.
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Dotcom je fantóm, princíp, duch doby či Zeit-
geist, ktorý nám slúži a zároveň nás ničí. Je to 
médium našej virtuálnej existencie v interne-
te v podobe sociálnych sietí, webstránok, kto-
ré dnes až príliš rozhodujú o našom úspechu 
alebo aj neúspechu, často bez ohľadu na vlast-
né schopnosti. Je dobrým sluhom, ale zlým 
pánom, ktorý keď nás ovládne, tak sa v ňom 
utopíme, stratíme. A v tomto je odkaz príbehu 
opery jednoznačný: otrokárskemu impresá-
riovi Dotcomovi sa môžeme vzoprieť jedine 
autentickosťou, ohľaduplným prístupom voči 
sebe a úprimnosťou. 
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To je presné. Odchádzame od seba, zabúdame 
na základné hodnoty, princípy, a tým nastáva 
devalvácia umenia, ktorá so sebou prináša 
i zlobu a zatrpknutosť. Možno je aj pandémia 
koronavírusu symbolom vytrácajúcej sa me-
dziľudskej blízkosti, paradoxne v dobe, keď 

sme nútení udržiavať od seba odstup s cieľom 
zachovania fyzického zdravia. 
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Keďže pracujem takmer výlučne z domu, 
veľká zmena to pre mňa a môj štýl práce nie 
je. Písanie je svojím spôsobom umelecká ka-
ranténa a veľmi osamelá činnosť. Mnohokrát 
ma práca uzemní, pomôže mi zatriediť si veci, 
porozmýšľať nad nimi, uvedomiť si súvislosti. 
Počas komponovania Impresária som si naprí-
klad uvedomila, že veselosť má svoje korene 
často vo veľkom smútku. 
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S niektorými vecami sa mi naozaj ťažko lúči-
lo, ale zásadné veci zostali. Kvinteto na točni 
napríklad, počas ktorého jednotlivé postavy 
odhaľujú svoje hudobné i psychologické 
charaktery si zachovalo svoj rozmer a svoju 
hudobno-dramatickú argumentáciu aj v skrá-
tenej verzii. Pôvodne sme napríklad plánovali 
inscenovať na javisku takú tú dobrú lacnú 
klavírnu hru v hotelovej loby, ária Olympie 
mala byť sprevádzaná na tom najlacnejšom 
plastovom keyboarde z blšieho trhu – mnoho 
nápadov sa jednoducho nedalo zrealizovať. 
Ale som vďačná za to, čo vzniklo, že som moh-
la publiku darovať hudbu, ktorá ho osloví, 
a dielo, ku ktorému sa rád vráti. Najťažšie pre 
mňa bolo skrátiť niečo, čoho výsledný tvar 
zatiaľ nepoznám. Akoby som mala ostrihať 
dámu, ktorú nepoznám a neviem, či jej nový 
účes vôbec pristane. Som však vďačná za 
obrovskú skúsenosť, pri ktorej som si mohla 

na zmenšenom priestore vyskúšať funkčnosť 
a výraz svojej novej opery. Teším sa však už 
teraz na inscenáciu jej plnej verzie, v ktorej 
zaznejú všetky jej aspekty, tak ako som ich 
pôvodne zamýšľala. Na druhej strane dodala 
pandémia dielu aj nový rozmer. Záverečná re-
plika postáv „Nech žije kolektív“ získala kvôli 
Covidu nebývalý akcent.  
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Ano, rok 2005 byl pro mne velmi přelomový. 
V lednu jsem se stala členkou České filharmonie 
a na podzim jsem přijala místo na Královské 
konzervatoři v Bruselu. Náhle jsem byla nejen 
sólistkou, ale i zaměstnancem na dvou pozicích 
v různých zemích. Mým prvním šéfdirigentem 
v ČF byl Zdeněk Mácal. Hra v tělese mne velmi 
obohacuje. Je úžasné, hrát díla skladatelů, která 
bych v sólovém repertoáru nemohla poznat. 
Pro mne je fantastické, když mohu být součásti 
např. symfonií Hectora Berlioze, Petra Iljiče 
Čajkovského nebo Gustava Mahlera. Spolupráce 
s různými dirigenty je krásnou možností, se-
známit se blíže s osobnostmi, jejich způsobem 
práce a představou podání skladby. Každý diri-
gent je jiný, což je velmi pestré. Osobnosti mají 
své charisma, řád a vizi, o které chtějí přesvědčit 
orchestr i publikum. 
Být součástí orchestru neznamená, hrát jen 
perfektně svůj part. Člověk se najednou stává 
součástí velkého tělesa, kde všichni musí být 
jako jeden a každý hráč musí vnímat vše, co se 
kolem něho děje. Ať se jedná o komorní soucí-
tění, vnímaní atmosféry každé skladby a nebo 
i spontánního hudebního výrazu dirigenta 
během koncertu. Důležitý je naprostý soulad 
se zvukem ostatních, aby by byl vytvořen 

kompaktní celek, který zapůsobí na publikum. 
Hra v orchestru je opravdu velmi inspirativní 
a nádherná. 
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Bohužel někteří dirigenti nemají k harfě pří-
liš blízký vztah. Dříve bylo zvykem, že harfa 
nebyla příliš slyšitelným nástrojem a jak se 
i v učebnicích psalo, byla spíše nástrojem pro 
vizuální efekt. Prý dokonce harfistky neměly 
dříve příliš přesný rytmus a k tomu ještě ne-
bylo možné nástroje pořádně naladit, protože 
struny nebyly kvalitní a neexistovaly ladičky. 
Nedivím se, že harfu neměli dříve dirigenti 
v oblibě, ale v současné době to nesouvisí 
s kvalitou hráče. Občas jen bývá těžké diri-
genta přesvědčit, že by nástroj mohl v daném 
místě více znít. Potěší mne, když pak dirigent 
uzná, že by harfa opravdu mohla být v daném 
místě slyšitelnější než byl zvyklý. 
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Harfa se pojí s mnoha nástroji. Když hraji 
s významnými umělci, pak mne spolupráce 
s nimi velmi naplňuje. V Čechách vystupuji 

např. s hornistou Radkem Baborákem, violon-
cellistou Jiřím Bártou nebo dříve s flétnistou 
Romanem Novotným. V současné době jsem 
měla koncerty v duu s houslistou Josefem 
Špačkem. Na Slovensku jsem spolupracovala 
v duu s prvním flétnistou Slovenské filhar-
monie Tomášem Janošíkem. Interpretace je 
otázkou porozumění hudebníků.
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V každé skladbě si musím najít zalíbení, 
i když jde o dílo, které studuji plánovaně. 
Když mám možnost si vybrat určitou skladbu, 
pak zvažuji, která by udělala největší radost 
mně i publiku. Sólové koncerty pro harfu 
bývají stále ojedinělé a posluchači zpravidla 
nemají příliš ponětí o tom, co vše lze na ná-
stroj zahrát. Kromě jiných skladeb velmi ráda 
interpretuji romantická díla, ve kterých je 
virtuozita na vysoké úrovni a já mohu ukázat 
neuvěřitelné možnosti nástroje. Romantická 
hudba bývá technicky velmi náročná a každý 
profesionál ji nemusí zvládnout. Velmi mne 
těší, když posluchače překvapím velkým zvu-
kovým rozsahem nástroje a jeho krásnými 
barvami. Zvukomalebnost harfy je nádherná.
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Jarní pandemie mne inspirovala k tomu, 
abych byla kreativní a vymýšlela nové projek-
ty. Nápad se založením internetového portálu 
The Harp Channel nebyl plánovaný. Spontán-
ně mne napadlo, sdílet na internetu videa ze 
svého domácího archívu ze 3. světového har-
fového kongresu, který se konal v roce 1987 ve 
Vídni. Z historických nahrávek jsem vytvořila 
přes 40 koncertů. Odvysílala jsem také třia-
dvacet live rozhovorů s harfistkami z různých 
zemí světa. Celý projekt jsem nazvala 1. ce-
losvětový online harfový kongres a trval tři 
týdny. Rozhovory se natolik ujaly, že jsem se 
rozhodla v nich pokračovat. 
Od září zvu k rozhovorům na The Harp Chan-
nel nejen harfistky, ale i různé významné 
umělce z různých zemí. Mezi mými hosty byli 
již houslista Josef Špaček, německý klavírista 
Lars Vogt a francouzský hobojista François 
Leleux. V listopadu přivítám hornistu Radka 
Baboráka a violoncellistu Jiřího Bártu. Roz-
hovory se vysílají každý týden a jsou následně 
k dohledání na Facebooku a Youtube. Z po-
činu mám velkou radost, protože se setkává 
s velkým ohlasem i v zahraničí.
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Hudební fakulta AMU v Praze byla pro výuku 
od vypuknutí pandemie na jaře uzavřena až do 
začátku září a nyní opět. Od jara jsem vyučo-
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vala online přes aplikaci Skype, která sice není 
zcela ideální, protože vždy nemusíte mít se 
studentem dobré internetové připojení a špat-
ný signál může způsobit nesynchronní obraz či 
zvuk a celý přenos se třeba zasekne, ale přesto 
jsem nové řešení výuky shledala v dané situaci 
za nesmírně nápomocné a přínosné. 
Harfa je unikátní nástroj. Při hře se ruce potí 
a struny, jež jsou z přírodního materiálu, pot 
absorbují. Kdybych učila ve škole v době pan-
demie koronaviru, nikdo by na školní nástroj 
nesměl hrát, protože nevíte, zda není daný 
student přenašeč viru COVID-19. U klavíru lze 
po každém hráči klaviaturu vydezinfikovat, 
ale u harfy se struny vyčistit nedají. Měnit 
pokaždé všechny struny je z časových a fi-
nančních důvodů nereálné. 
Během jara jsem byla v kontaktu se studenty 
na školách v Praze, Bruselu a Londýně, jen 
distančně. Královská konzervatoř v Bruselu 
nás profesory k distanční výuce nevyzývala, 
ale přesto jsem učila každý den a byla jsem 
ráda, že mí studenti úspěšně vykonali i zá-
věrečné zkoušky. Na Royal College of Music 
v Londýně, kde působím od loňského roku, 
je distanční výuka v této době samozřejmostí, 
fakultní hodiny jsou i školou organizované.
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Letošní školní rok začal pro mne překvapi-
vě, protože těsně před jeho zahájením jsem 
byla nečekaně školou v Belgii informována, 
že moje smlouva na Královské konzervatoři 
nebude po 15 letech obnovena. Působení na 
škole jsem musela nečekaně ukončit a na-
prosto bezdůvodně, což mám nyní i právně 

potvrzené. Pokračuji ale s distanční výukou 
svých studentů na školách v Praze a Londýně. 
Kromě pražské AMU, kde jsem od roku 2007 
docentkou, je londýnská Royal College of 
Music nyní mou velkou motivací, protože se 
jedná o školu, která má nejlepší hodnocení 
v celosvětovém měřítku.
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Ano, připravuji nové CD se skladbami Be-
dřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa 
Suka. Natáčet budu i s houslistou Josefem 
Špačkem. Na plánovaném projektu zazní např. 
Dvořákova Humoreska op. 101 č. 7 a Sonatina pro 
housle a klavír op. 100, samozřejmě v úpravě pro 
harfu, které jsem se ujala. Smetanova díla 
bych ráda zkombinovala se skladbami Hanuše 
Trnečka, který upravil pro harfu mnoho skla-
deb. Natáčí se ve Dvořákově síni Rudolfina 
a kompaktní disk vyjde v roce 2021. Plánuji 
natočit i CD v duu s klavíristou Karlem 
Košárkem, se kterým chceme světu přinést 
kompletní dílo Jana Ladislava Dusíka, které 
skladatel složil pro harfu a klavír.  
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Zahajovací program obou večerů 23. a 24. 9. 
ve Dvořákově síni Rudolfina byl věnován 
památce Václava Neumanna, šéfdirigenta ČF 
z období 1968–1990, jehož sté výročí narození 
si připomněli členové tělesa společně s milov-
níky klasické hudby. 
Koncert se konal v době, kdy Praha byla v čer-
veném stupni pohotovosti, který značí již 
dlouhodobě komunitní přenos koronaviru. 
Kapacita Dvořákovy síně byla omezena na tisíc 
lidí a návštěvníci byli rozděleni do dvou sek-
torů „přízemí“ a „balkón,“ vzájemně se v areálu 
nepotkávali, ale při stáních na občerstvení ve 
frontách odstupy neudržovali. 
Šostakovičův Koncert pro klavír, trubku a smy-
čcový orchestr č. 1 c moll op. 35 řídil Semjon 
Byčkov 23. 9. stylově, s citem a porozumě-

ním. Rané dílo skladatele z roku 1933, které 
užívá i citátů z tvorby L. van Beethovena, 
E. H. Griega a G. Mahlera, klade na sólisty 
vysoké interpretační nároky. Fenomenální 
ruský klavírista Daniil Trifonov, držitel 
Grammy, oslnil ve svých devětadvaceti le-
tech posluchače strhující a brilantní hrou 
na koncertním křídle zn. Steinway & Sons. 
Interpretaci obdařil leskem, ostrostí úhozu 
a silou exprese. V závratně rychlých pasá-
žích se pohyboval na hraně precizní souhry 
s orchestrem. Dvaa dvacetiletá rakouská 
trumpetistka Selina Ott, vítězka meziná-
rodní hudební soutěže ARD v Mnichově 
(2018), střídala dva nástroje, na které hrála 
krásným tónem, lyričtěji, niterně se sordin-
kou a virtuózně. 

V programu měla původně zaznít Symfonie č. 5 
cis moll G. Mahlera, ale protože je ČF z preven-
tivních důvodů rozdělena na dvě skupiny bez 
vzájemného kontaktu, aby byla zachována její 
koncertní činnost i v případě, že by část orches-
tru zasáhla karanténa, zrušila dočasně i uvádění 
skladeb pro velké obsazení. Mahlerovu skladbu 
nahradila Symfonie č. 8 G dur op. 88 Antonína Dvo-
řáka. Kompozici dirigoval Byčkov zpaměti. Dílu 
bohatému na proměnlivost nálad obrazů pasto-
rálních, tanečních, pochodových a dramatických 
vtiskl dominantní tvrdost přednesu, forzírované 
plochy napříč sekcemi, málo vrstevnatosti, ne-
příliš rozmanitou dynamickou škálu i ztrácející 
se jasnou artikulaci frázování, kdy se nástrojové 
skupiny v síle překrývaly. 
Česká filharmonie se řadí stejně jak Národní 
divadlo k reprezentativním institucím, které 
jsou jedním ze symbolů národní identity 
a nositeli národního kulturního dědictví 
a pro její prezentaci je důležité, aby při slav-
nostních večerech a významných událostech 
nekladla se svým šéfdirigentem a hudebním 
ředitelem S. Byčkovem přílišný akcent na rus-
kou hudbu. V repertoáru má těleso mnoho děl 
skladatelů i jiných národností.
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Třináctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se s ohledem na ko-
ronavirovou pandemii ve světě dramaturgicky omezil pouze na vystoupení českých uměl-
ců, z nichž výjimkou byl přirozeně jen americký dirigent ruského původu Semjon Byčkov, 
šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie. Festival se navzdory komplikovaným 
plánům uskutečnil v původně plánovaném termínu ve dnech 4.– 20. 9. a konal se přede-
vším ve Dvořákově síni Rudolfina, výjimečně i v jeho Sukově síni a také na Nové scéně Ná-
rodního divadla. Letošním podtitulem přehlídky se stalo výstižné motto Češi hrají (nejen) 
Čechům.    

Programový ředitel Dvořákovy Prahy a kla-
vírista Jan Simon se před zahájením 13. roč-
níku vyjádřil s nadhledem o letošní hudební 
nabídce: „Naše výhoda je, že v tomto národě muzi-
kantů je i celá řada světově renomovaných umělců. 
Takže z hlediska interpretačních zážitků, nebudou 
diváci nijak ochuzeni. Jmenujeme-li jen namátkou – 
Česká filharmonie, Collegium 1704, Ivo Kahánek, 
Lukáš Vondráček, Jakub Hrůša – ti všichni a mnozí 
další se letos setkají s publikem u skladeb Antonína 
Dvořáka, Ludwiga van Beethovena nebo Josefa 
Suka.“ S ohledem na koronavirovou pandemii 
bylo publikum v Rudolfinu rozděleno do dvou 
sektorů „přízemí“ a „balkon.“ Vedoucí štáb 
technicky zajistil, aby se návštěvníci z obou 
skupin v areálu nesetkali. Současně byla za-
chována kapacita max. počtu 1000 posluchačů 
ve Dvořákově síni. 
Kurátorem letošní přehlídky se stal renomo-
vaný klavírista Lukáš Vondráček, který se 
společně s Janem Simonem podílel na kon-
cepci programů se sólisty z řad svých kolegů. 
Nabídka koncertů ovšem byla vnímána kritic-
ky podobně jak dramaturgie 75. ročníku MHF 
Pražské jaro 2020, ve které rovněž převažovali 
sólisté na klávesové nástroje a připomínali 
tak programové devízy Klavírního festivalu 
Rudolfa Firkušného. 
Hlavní programová řada „Dvořák Collection“ se 
tentokrát přirozeně prolnula s komorní řadou. 
Festivalovým počinem bylo souborné provede-
ní Dvořákových skladeb pro sólový a čtyřruční 
klavír, které zaštítil umělecky a interpretačně 
Ivo Kahánek s pozvanými mladými interpre-
ty. V rámci festivalu vyvrcholil i 54. ročník me-
zinárodní soutěže Concertino Praga. Současně 
byla zahájena nová éra partnerství soutěže 
Českého rozhlasu a Akademie klasické hudby. 
Koncert finalistů se SOČR je od roku 2020 do 
budoucna úzce spojen s MHF Dvořákova Pra-
ha, pro mladé hudebníky je obtížným debutem 
v proslulé hudební síni na prestižní přehlídce 
a velkou motivací. Letošním vítězem soutěže se 
stal čtrnáctiletý klavírista Vsevolod Zavidov 
z Ruska. Průběh festivalu byl opět zpestřen 
tradičními doprovodnými programy, zajíma-
vým výletem „Po stopách Antonína Dvořáka“ 
na zámek Sychrov, rodinným dnem a večery 
„Aftertalks – setkání s umělci po potlesku“ 
v Rudolfinu.  
Ve foyeru Rudolfina se 18. 9. konalo veřejné 
rozloučení s oscarovým režisérem Jiřím 
Menzelem, jenž zesnul 5. 9. Hornista Radek 

Baborák mu večer věnoval ve Dvořákově síni 
niterně prožité provedení Mozartova Koncertu 
pro lesní roh a orchestr č. 3 Es dur KV 447 s Českou 
sinfoniettou, na závěr programu s klasickými 
a soudobými díly zazněla Suita z filmu Ostře 
sledované vlaky v úpravě Jiřího Temla zkompo-
novaná na témata hudby Jiřího Šusta.
Laureátem Ceny Antonína Dvořáka za rok 
2020 se stal Jakub Hrůša, šéfdirigent Bam-
berských symfoniků a hlavní hostující diri-
gent České filharmonie. 

Slavnostní zahájení 4. 9. ve Dvořákově síni 
Rudolfina patřilo tradičně České filharmonii 
s jejím šéfdirigentem Semjonem Byčkovem 
a symbolicky i erbovním dílům skladatele 
Antonína Dvořáka. V Koncertě pro violoncello 
a orchestr h moll op. 104 B. 191 se představil sólově 
Václav Petr, laureát 70. ročníku MHS Pražské 
jaro 2018, koncertní mistr violoncellové sekce 
ČF a také člen Klavírního kvarteta Josefa Suka. 
Dílo komponované v poslední etapě sklada-
telova pobytu v USA a dokončené po návratu 
do Čech, jež zaznělo na premiéře v Londýně 
roku 1896 se sólistou Leem Sternem, patří ke 
standardům ČF. Skladba mísí exotické vlivy 
amerických lidových písní, slovanské rytmy 
a harmonii blízkou české lidové hudbě. Třívětý 
virtuózní koncert s částmi Allegro, Adagio ma non 
troppo a Finale (Allegro moderato) má symfonický 
charakter. Sólista interpretoval skladbu líbezně 

a lyricky, ale i poněkud tvrdě a zatěžkaně v ak-
centaci známých pasáží. I když má výbornou 
techniku, přednes postrádal nadhled s klidem 
prožitku a delikátní hrou v detailech i výrazové 
expresi, jaké je schopen např. francouzský vio-
loncellista Gautier Capuçon. Václav Petr hraje 
na mistrovský nástroj z dílny Giovanni Battisty 
Guadagniniho z roku 1757. Orchestr se sólistou 
pod taktovkou Byčkova vtiskl pojetí méně 
líbeznosti, více ostrosti a patosu. Česká filhar-
monie podala skvělý výkon. Filharmonici hráli 
dílo velmi srdečně. Večer vyvrcholil Symfonií 
č. 9 e moll op. 95 B. 178 „Z Nového světa,“ jež zazněla 
nadstandardně. 
Mimochodem ČF z preventivních důvodů 
rozdělila orchestr na dvě skupiny bez vzájem-
ného kontaktu, aby byla schopna zachovat 
koncertní činnost i v případě, že by část tělesa 
zasáhla karanténa. Na koncertech nemohou 
být dočasně uváděny ani skladby s velkým 
obsazením.
Závěrečný večer 20. 9. měla v provedení České 
filharmonie pod taktovkou Petra Altrichtera 
zaznít Dvořákova kantáta Te Deum op. 103, ale 

pořadatelé se rozhodli kvůli několika indispo-
zicím členů Pražského filharmonického sboru 
změnit program s uvedením Dvořákových 
děl Česká suita a Písně milostné v orchestrální 
instrumentaci Jiřího Temla se sopranistkou 
Kateřinou Kněžíkovou. Po velmi dobrém 
provedení s výjimečnou sopranistkou festival 
uzavřel letošní kurátor Lukáš Vondráček, ví-
těz prestižní Soutěže královny Alžběty v Bru-
selu 2016. Klavírní koncert č. 2 c moll op. 18 Sergeje 
Rachmaninova přednesl sólista virtuózně, 
emotivně a honosně. Vrcholnou romantickou 
hudbu zahrál stylově, okázale až eruptivně. 
Extravagantní sólista s bravurní technikou 
si porozuměl dobře i s dirigentem. Altrichter 
s velkou dávkou emocí vnesl do pojetí mnoho 
emocí. Koncert ocenili návštěvníci ovacemi 
ve stoje.  
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Ján Levoslav Bella

Súborné dielo B:1

FANTÁZIA NA MOTÍVY 
RÁKOCIHO POCHODU 
pre orchester

Fantázia na motívy Rákociho pochodu z roku 1871 je 
Bellovou prvou skladbou pre veľký orchester. Skladba 
dodnes nebola vydaná tlačou ani verejne neodznela: 
predkladaná publikácia je teda zásadným príspevkom 
k jej uvedeniu do koncertného života.

Bratislava 2020
ISMN 979-0-68503-046-1

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách 
alebo na www.hc.sk

Carl Czerny

PRVÉ CVIČENIA OP. 599
3. vydanie

Populárna zbierka cvičení 
od známeho klavírneho virtuóza 
a pedagóga.

Bratislava 2020
ISMN 979-0-68503-050-8

Nájdete vo vybraných kníhkupectvách 
alebo na www.hc.sk
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Zrodilo sa v meste so sotva 20-percentným po-
dielom slovenskej (málo vzdelanej) populácie, 
jeho základy položila Jeřábkova Východočeská 
divadelná spoločnosť, prvá opera slovenské-
ho skladateľa (Bellov Kováč Wieland napísaný 
v nemčine a skôr s nemeckou hudobnou este-
tikou) tu mala premiéru v roku 1926 a vo sve-
tovom repertoári prvý raz zaznela slovenčina 
až v Massenetovom Kaukliarovi u Matky Božej 
v roku 1924. 
Operné predstavenia sa hrali v češtine, za 
prvých 12 rokov pôsobenia divadla sa medzi 
tuctom dirigentov nenašiel jediný Slovák, 

prvá absolventka spevu Hudobnej a dramatic-
kej akadémie pre Slovensko bola na Slovensku 
naturalizovaná Češka Helena Bartošová, ho-
voriaca až do smrti materskou češtinou, prvý 
slovenský sólista Janko Blaho sa stal členom 
divadla v sezóne 1926/1927, prvým čisto slo-
venským dirigentom bol od sezóny 1941/1942 
Tibor Frešo, prvým režisérom od sezóny 
1955/1956 Miroslav Fischer. Ale predsa! Tak ako 
sa nesmieme my Slováci zriekať tisícročných 
uhorských dejín, tak je aj Čechmi stvorené 
Slovenské národné divadlo naše.
Prvé fázy jeho existencie sú už dobre spracova-
né, známe a jasne ohraničené. Je to éra Nedba-
lovcov, pred ktorou však nesmieme zabudnúť 
na tri sezóny operného súboru pod vedením 
medzinárodne rozhľadeného dirigenta Milana 
Zunu. Práve on začal s ozajstnou profesiona-
lizáciou orchestrálneho telesa, s budovaním 
tradície symfonických koncertov, a v rámci 
konvenčnej dramaturgie sa nerozpakoval 
dirigovať aj Čechmi zaznávané tituly mladej 
talianskej školy. Historici najviac oceňujú jeho 
naštudovania Verdiho Aidy a Janáčkovej Káte 
Kabanovej. V jeho budovateľskom úsilí pokra-

čoval Oskar Nedbal, preferujúci český (vrátane 
vlastných baletov) a francúzsky repertoár, 
skvelý dirigent symfonického charakteru, 
pokúšajúci sa začleniť súbor do európskeho 
kontextu formou zájazdov a úspešných hos-
ťovaní významných zahraničných spevákov 
v Bratislave, no predovšetkým úprimne sa 
snažiaci vyhovieť aj slovenskému živlu. Medzi 
jeho najobľúbenejších spevákov patrila dvojica 
Bartošová–Blaho, popri Kováčovi Wielandovi 
uviedol aj kritikou odmietaného Figušovho 
Detvana. Hoci dirigoval a ako riaditeľ usmer-
ňoval chod divadla až do svojej tragickej smrti 

v roku 1930, od sezóny 1928/1929 ovplyvňoval 
dianie na prvej slovenskej opernej scéne už 
viac jeho synovec. Významná éra pod egidou 
Karla Nedbala trvala až do jeho vynúteného 
odchodu zo Slovenska v roku 1938. Na mimo-
riadnu osobnosť Karla Nedbala sa časom na-
balili isté mýty, ktoré uvádza na pravú mieru 
Jaroslav Blaho v prvom diele Dejín slovenského 
divadla (2018). Na rozdiel od spontánneho Oska-
ra bol Karel dirigent analytik, ktorý s hlbokou 
znalosťou veci dokázal dešifrovať všetko bo-
hatstvo partitúr. V dramaturgickej orientácii 
posilnil zástoj svetovej i českej opernej mo-
derny, v ktorej sa však nevyhol ani prešľapom 
(opery skladateľov Ambrosa, Liliena, Nottara). 
Historickými udalosťami sa stali naštudovania 
inscenačne kvalitnej Straussovej Elektry (1929), 
Prokofievovej Lásky k trom pomarančom (1931) 
a druhé mimoruské uvedenie Šostakovičovej 
Ruskej Lady Macbeth (1935). Karel Nedbal bol 
však predovšetkým veľkým smetanovským 
dirigentom: v roku 1934 uviedol všetky sklada-
teľove opery, a to trocha aj na úkor ním málo 
preferovaného Antonína Dvořáka. Vrúcnejší 
vzťah mal k Janáčkovi (štyri premié ry vrátane 

náročného opusu Z mrtvého domu v roku 1938, 
ktorý bol predposlednou prácou dirigenta 
v SND) a k ďalším českým skladateľom (Fibich, 
Foerster, Kovařovic, Novák, Jirák, Ostrčil). Na-
študovania ich diel forsíroval aj s ohľadom na 
prevládajúce české operné publikum, ktorého 
však väčšina týchto opier nezaujala. Po Smeta-
novi bol jeho druhým miláčikom Mozart, takže 
svetlo sveta uzrelo v SND všetkých päť sklada-
teľových najznámejších opier. O progresivite 
dramaturgickej orientácie Opery SND tých čias 
svedčí jeho vrúcny vzťah k obom Richardom – 
Straussovi i Wagnerovi. Repertoár tak obohati-
li štyri kvalitné inscenácie Straussových opier 
(naštudovanie Elektry pochválil sám skladateľ 
hosťujúci ako dirigent v SND) a uvedenie „re-
formovaného“ Wagnera (Tristan a Isolda, Parsi-
fal) s pomocou významných sólistov z Viedne, 
no pri slabom ohlase publika.
Predpokladom pre poslovenčenie súboru 
v ďalšom období bolo angažovanie prvých 
stálych (Štefan Hoza, Zita Frešová, Margita 

Česányiová) i dočasných (Nelly Bakošová, Te-
rezia Proschingerová) posíl slovenskej opernej 
mlade. Napriek politickým tlakom autonomis-
tov však podmienky pre poslovenčenie Opery 
SND ešte nedozreli. Pravdou je, že Karel Ned-
bal nevyvíjal zvláštne úsilie o poslovenčenie 
opery, jeho snahou bolo skôr pozdvihnutie 
kvalít súboru na úroveň špičkových českých 
operných divadiel. V druhej polovici 30. rokov 
sa síce objavilo pár slovenských prekladov 
libriet (väčšinou opier s nízkou reprízovosťou) 
a skôr medveďou službou bolo premiérova-
nie eklektických operných pokusov Jozefa 
Rosinského (Čalmak, Mataj, Matúš Trenčiansky). 
Kritizovať podnikateľa Drašara v kresle gene-
rálneho riaditeľa SND za preferenciu obľúbe-
nej operety je možné z hľadiska umeleckého, 
finančne však umožnilo existenciu „strato-
vých“ súborov opery a slovenskej činohry. 
Aj za „druhého“ Nedbala si publikum v Bra-
tislave nemohlo sťažovať na atraktívnych 
zahraničných hostí a zájazdy celého súboru 
do Viedne sa stali pravidlom. Tridsiate roky 
však znamenali významný posun operných 
produkcií aj z divadelnej stránky. Rutinný 
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aranžér Bohuš Vilím, ktorého inscenácie boli 
po príchode do SND v roku 1928 oproti réžiám 
realizovaných spevákmi prínosom, sa stal 
neskôr brzdou. Niekoľko skvelých „režisér-
skych“ inscenácií v SND sa zrodilo zásluhu 
českého avantgardného ľavicového režiséra 
Viktora Šulca, väčšinou spolupracujúceho so 
scénografom Františkom Trösterom. Spolu 
vytvorili niekoľko divadelne skvelých insce-
nácií (spomínaná Šostakovičova Lady Macbeth, 
Hoffmannove poviedky, Fidelio, Čarovná flauta, 
Roccova talianska novinka Dibuk). Režisér 
s antiiluzívnym rukopisom a architektonic-
kým chápaním javiskového priestoru zároveň 
dokázal dodať jednotlivým operným titulom 
jasné ideové posolstvo a zaradiť ich do aktuál-
neho spoločenského kontextu. 
Osobitnú kapitolku tvorí obdobie medzivojno-
vej Slovenskej republiky, v ktorej sa zavŕšilo 
poslovenčovanie SND, hoci viacerí českí oper-
ní umelci (Flögl, Ruth-Markov, krátkodobo 
sopránová hviezda Formanová ako hostka) sa 
natoľko zžili so súborom, že v ňom zotrvali. 

Úctyhodnú prácu odviedli libretisti narýchlo 
prekladajúci texty opier do slovenčiny. Pečať 
tomuto obdobiu vtlačili šef súboru, český 
dirigent Josef Vincourek odchovaný Karlom 
Nedbalom, a Štefan Hoza (dramaturg). Dra-
maturgia sa opierala o osvedčený svetový 
repertoár, skôr taliansky a francúzsky než 
nemecký (napriek tomu, že Slovensko bolo sa-
telitom nacistického Nemecka), slovenskú 
operu suplovali tri diela Ladislava Holoubeka. 
Novým bol úbytok premiér a nárast počtu 
repríz. Sólistický ansámbel posilnili Kišonová, 
Gabajová, Gabčová, Medvecká, Petrák a „cu-
dzinci“ Hvastija a Schütz. V operetnom súbore 
kraľovali diela Gejzu Dusíka.
Málo výrazným bolo prechodné obdobie rokov 
1945–1948 charakteristické istými dramaturgic-
kými špecifikami (viac ruskej opery, redukcia 
nemeckého repertoáru), návratom dirigenta 
Milana Zunu, krátkym účinkovaním chorvát-
skych umelcov (dirigent Baranović, progresívny 
režisér Gavella) a príklonom k menej opisným 
réžiám českých režisérov Fiedlera a Jerneka. 
Rovnako málo výrazné je nasledujúce obdobie 
do polovice 50. rokov, v ktorom za najvýznam-

nejšie medzníky možno označiť zrod ozajstnej 
slovenskej modernej opery v Suchoňovej Krút-
ňave v originálnej a potom na politický nátlak 
zrevidovanej verzii. K nej pribudla prvá z Cikke-
rových opier – Juro Jánošík. Kým v tomto období 
sa súbor ešte sólisticky posilňoval z absol-
ventov konzervatória (Hazuchová, Hanáková, 
Hanák, Martvoň), v nasledujúcom (1956–1970) 
už VŠMU „vychrlila“ množstvo talentovaných 
spevákov. Zároveň došlo k stabilizácii na po-
stoch režisérov, kde hlbokú brázdu vyoral Miloš 
Wasserbauer (inscenácie Dalibora, Líšky Bystrouš-
ky) a potom už slovenskí odchovanci opernej 
réžie Miroslav Fischer (1955), Július Gyer mek 
(1958) a Branislav Kriška (v SND od 1966). Títo 
traja spolu odrežírovali takmer celé obdobie 
divadla až do roku 1992 (prvý menovaný aj 
dlhšie). Rovnako sa ustálili posty dirigentov, 
ktorí s výnimkou Ladislava Holoubeka, ktorý 
prešiel neskôr do Košíc, viac než dve desaťročia 
saturovali Tibor Frešo, Gerhard Auer a Viktor 
Málek. Obdobie zlatej sólistickej éry (1956–1989) 
dramaturgicky spočiatku progresívnym sme-

rom posunul Šimon Jurovský, vďaka ktorému 
sa do SND vrátil Wagner i svetová moderna 
(Egk, Orff). Dramaturgia Jána Szelepcsényiho 
s až absurdnou prevahou moderny (Prokofiev, 
Dessau, Britten, Cikker a len jeden Mozart) 
už mala podiel na návštevníckej kríze, ktorej 
korene však treba hľadať hlbšie. V repertoári 
jednostranne prevládali kvalitne spievané 
talianske opery (Verdi, Puccini, veristi, Rossi-
ni). Pozitívne možno hodnotiť vznik ďalších 
slovenských opier od Suchoňovho Svätopluka 
a Cikkerovho Bega Bajazida, Vzkriesenia a Mistra 
Scroogea, cez menej vydarené diela Holoubeka, 
Andrašovana, až po zaujímavého Bázlika (Peter 
a Lucia) a kompozične prevratný Benešov opus 
Cisárove nové šaty. 
Po návrate súboru do zrekonštruovanej budo-
vy v roku 1972 určoval smerovanie Opery SND 
niekoľko sezón dirigent Zdeněk Košler. Do 
divadla prišla ďalšia silná generácia mladých 
sólistov, dirigent Viktor Málek s orchestrom 
Camerata slovacca sa ako prvý pokúsil v SND 
o komornú opernú produkciu barokových 
a moderných opier. Najúspešnejšie inscenácie 
vytváral režisér Kriška s výtvarníkom Ladisla-

vom Vychodilom a väčšinou s dirigentom Fre-
šom (pamätná Janáčkova Vec Makropulos, Stra-
vinského Osud zhýralca, Frešova detská opera). 
Po dlhšom šéfovaní Pavla Bagina (1971–1982) 
riadil súbor krátky čas Marián Jurík (insce-
nácie Benešovej Hostiny, Šostakovičovej Kata-
ríny Izmajlovovej, Bergovho Wozzeka a ďalších 
dvoch Cikkerových opier). Z hudobnej stránky 
nemožno obísť prínos dirigenta Ondreja 
Lenárda, ktorý v SND (od roku 1976 prakticky 
do nedávnej minulosti) pôsobil vždy so znač-
nými prestávkami a často aj len ako hosť, no 
väčšina jeho naštudovaní zostáva pamätnými 
a ťažko prekonateľnými. V 80. rokoch vrcholila 
aj forma v zahraničí úspešných slovenských 
spevákov (Dvorský, Kopčák), ktorí si postupne 
našli aj svojich pokračovateľov.
Posledné tridsaťročné obdobie nazvime „raz 
hore, raz dolu“ alebo „obdobie hľadania“. A to 
všetkého. Fluktuácia vedúcich kádrov operné-
ho súboru bola enormná. Hľadali sa šéfovia 
či riaditelia opery, šéfdirigenti, pričom zo 
zahraničných umelcov vychádza najlepšie 

kontroverzne ukon-
čené obdobie Fried-
richa Haidera na 
poste šéfdirigenta. 
Radikálne sa menili 
zostavy režisérov. 
Zo slovenských naj-
viac zaimponoval 
Jozef Bednárik, hoci 
postupne sa jeho 
poetika odklonila 
od skôr ideovej 
réžie k muzikálovej 
nablýskanosti. Raz 
za čas „zabodovali“ 
domáci Chudovský, 
Smolík, Bendik 
(Bartókov Modrofúz, 
Musorgského Boris 

Godunov), no najpozoruhodnejšie inscenácie 
Bednárika a Chudovského sa datujú ešte 
do konca 80. rokov (Faust, resp. Rigoletto). Mno-
ho inscenácií bolo zverených zahraničným 
režisérom, ktorí poväčšine uplatňovali prevlá-
dajúci trend zdivadelnenia, čierneho videnia 
skutočnosti a narúšania inscenačných tradí-
cií, niekedy úspešne (Konwitschného Eugen 
Onegin, Trelińského Orfeus a Eurydika), no za-
vše išli vo svojom sebaprezentovaní na doraz 
(Mikuláštíkova Predaná nevesta, Nekvasilova 
Rusalka, Schüllerov Rigoletto, Kramerov Sadko 
a iné). Príliš častá prezentácia réžií Petra 
Konwitschného zúžila spektrum odlišných re-
žijných rukopisov, takže dilema, ako dnes re-
žírovať operu, stále čaká (a to nielen u nás) na 
odpoveď. Svetový trend operných koprodukcií 
sa takisto ujal len sporadicky (Vivaldiho Arsil-
da). V posledných sezónach divadlo zápasilo 
aj s finančnými problémami a s upadajúcim 
záujmom publika, skromne navštevujúcim len 
„dvadsaťročné“ inscenácie operných trhákov. 
Sté výročie vzniku SND zastihlo operný súbor 
v kríze, ktorej riešenia zatiaľ nepoznáme.
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Aida je posledným z opusov zrelého autora pred 
šestnásťročnou odmlkou, po ktorej nasledovali 
dva geniálne umelecké „testamenty“ Otello 
a Falstaff. No už Aida je v kontexte Verdiho tvor-
by solitérnym kusom. Ako v bulletine trefne 
konštatuje dramaturg Martin Bendik, nenáj-
deme v nej pre skladateľa typické vrstevnaté 
charaktery, ani komplexnosť psychologickej 
štruktúry, jej ťažiskom sú monumentálne scény, 
vyplývajúce zo spoločenskej objednávky opusu. 
A presne v tomto duchu ju uchopil režisér naj-
novšej bratislavskej inscenácie Pavol Smolík. 
Nesnažil sa o hlbinné rozkrývanie psychiky 
postáv, nepátral po skrytých motiváciách ich 
konania. Sústredil sa na choreograficky discip-
linované, mizanscénicky zrozumiteľné, aj keď 
občas trochu prvoplánové aranžovanie fabuly 
v pôsobivej výtvarnej koncepcii. 
Strihovo rafinované a zároveň farebne jedno-
duché kostýmy Ľudmily Várossovej lahodia 
oku divákov a lichotia postavám protagonistov 
vo všetkých interpretačných zložkách (sólisti, 
zbor, balet). Dominantou scény Mareka Hol-
lého, ktorá spája efektnú, dekoratívnu majes-
tátnosť s funkčnosťou, sú masívne pohyblivé 
kubusy s vnútornými schodiskami. Na nich sú 
aranžovaní predstavitelia svetskej a cirkevnej 
moci, pod nimi sa odohrávajú alegorické balet-
né výjavy (choreografia Jaroslav Moravčík) 
i dráma milostného trojuholníka. Bohaté zdo-
benie stien odkazuje na egyptskú mytológiu či 
históriu, v rovnakom štýle je kreovaná farebná 
opona s motívom pochádzajúcim z Tutancha-
monovej hrobky, za ktorou sa realizujú javis-
kové prestavby. Symbolická hodnota piesku 
v jarku, ktorý lemuje okraj proscénia, sa odhalí 
v závere inscenácie, keď milióny jemných 
zrniek premietnuté na tylovú oponu s fatalis-
tickou nezvratnosťou zasypú hrobku Radamesa 
a Aidy. K tejto archeologickej idei sa Slovenské 
národné divadlo prihlásilo nielen vizuálom in-
scenácie, ale aj sprievodnými akciami (výstava 
egyptologičky Veroniky Verešovej Tajomný 
Egypt) či textami v bulletine. 
V konečnom výsledku je nová Aida tvarom, 
ktorý má pri naplnení kvalitnou hudobno-spe-
váckou zložkou potenciál potešiť konvenčne 
orientovanú časť publika a zároveň nerozladiť 
ani divadelne náročnejších divákov. Z tu re-
cenzovaných predstavení sa to v značnej miere 
podarilo prvej, menej už druhej premiére. 
Z predstaviteliek titulnej roly väčšmi presved-
čila Maida Hundeling. Aj keď principiálne 
nie je verdiovským vokálnym typom – frázu 
artikuluje skôr „nemecky“ než „taliansky“, 
registrom chýba vyrovnanosť a (občas až na-
dužívaným) pianám obsažnosť –, nad partom 

mala interpretačný nadhľad a najmä výškami 
kraľovala aj vo veľkých zborových scénach. 
Alternujúca Mária Porubčinová dostala do 
daru soprán krásneho timbru, no narábala 
s ním dynamicky aj výrazovo príliš jednostrun-
ne, navyše akoby jej v priebehu predstavenia 
ubúdali sily. Odhliadnuc od menšieho lesku 
vysokej polohy vytvoril Michal Lehotský 
štýlovo vzornú kreáciu Radamesa, čo sa zďa-
leka nedá povedať o alternantovi Rafaelovi 
Alvarezovi, ktorý svojou rytmickou nedis-
ciplinovanosťou a intonačnou približnosťou 
spôsobil dirigentovi určite nejednu vrásku na 
čele. Monika Fabian ová si Amneris zapíše do 
jej rozširujúceho sa zoznamu postáv, v ktorých 
úspešne uplatnila hudobnú inteligenciu, cit 
pre štýl a zamatový, kompaktne znejúci mezzo-
soprán. Terézia Kružliaková sa v rovnakom 

parte trochu potrápila s vysokou polohou, no 
z hereckej stránky vytvorila najuveriteľnejšiu 
a psychologicky najprepracovanejšiu postavu 
inscenácie. K „áčkovým“ kreáciám naštudo-
vania treba pripočítať hlasovo nestarnúceho, 
s partom rokmi pevne zžitého Petra Mikuláša 
(Ramfis), mäkkým, vláčnym barytónom obda-
reného Daniela Čapkoviča (Amonasro) a tiež 
Katarínu Flórovú v epizódnej postave Kňaž-
ky. Posledná menovaná opätovne potvrdila, 
že ako jeden z farebne najpríťažlivejších, tech-
nicky sa neustále zdokonaľujúcich sopránov 
súboru SND by si zaslúžila postúpiť od malých 
postavičiek k veľkým rolám (že na to nie je pri-
skoro, to dokázala už v Halévyho Židovke).
Za dirigentský pult sa namiesto pôvodne an-
gažovaného Ondreja Lenárda, ktorý na protest 

proti neriešeniu problémov SND vtedajšou 
ministerkou Ľubicou Laššákovou odstúpil na 
sklonku roka 2019 od všetkých záväzkov voči 
prvej scéne, sa postavil v Bratislave dobre 
známy český dirigent Jaroslav Kyzlink. Jeho 
naštudovanie patrí k tomu lepšiemu, čo sa 
v Opere SND za ostatný čas urodilo, pričom toto 
konštatovanie by bolo ešte presvedčivejšie, ak 
by text reflektoval iba prvú premiéru. Na nej 
Kyzlink presvedčil výborne vystavanou kon-
cepciou, autenticky sa zmocňujúcou tak lyricky 
subtílnej, ako aj dramaticky majestátnej línie 
diela. Orchester SND hral pod jeho pevnou 
taktovkou maximálne disciplinovane, technicky 
čisto a s muzikantským zápalom. Na druhej 
premiére už bolo potrebné riešiť viaceré kolízie 
na javisku, čo prirodzene ubralo zo suverenity 
naštudovania a sčasti oslabilo pozitívny zážitok. 
Aida nie je titul, ktorý by si bol repertoár Opery 
SND vypýtal. Predchádzajúca inscenácia mala 
derniéru pred piatimi rokmi a dôvod neponúka 
ani výnimočné postavenie diela v storočných 
dejinách SND, ku ktorých oslavám mala nová 
produkcia pôvodne prispieť. Preložením z mar-
ca 2020 na úvod stoprvej sezóny navyše nabrala 
nové – nechcené a nie celkom zaslúžené – ne-
gatívne konotácie. Na prahu druhej vlny pan-

démie pôsobila obrovská masa ľudí na javisku 
rizikovo a veľkolepá výprava v kontexte zúfalej 
finančnej situácie v kultúre (SND nevynímajúc) 
nepatrične, až provokatívne. V čase písania 
tejto recenzie je navyše jasné, že sa život insce-
nácie opäť prerušuje. Milovníkom opery tak ne-
ostáva iné než dúfať, že sa s live operou stretnú 
v lepších, postcovidových časoch. 
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Giuseppe Verdi: Aida
Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Réžia: Pavol Smolík
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Premiéry v Opere SND 26. a 29. 9. 
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Nedávno ukončený 7. ročník festivalu síce 
musel byť kvôli pandemickej situácii a epide-
miologickým opatreniam zásadne upravený, 
no napriek tomu sa mu podarilo uskutočniť 
viacero mimoriadnych predstavení a koncer-
tov. Na tomto mieste malo byť recenzované 
otváracie predstavenie festivalu, Janáčkova 
zriedka uvádzaná opera Osud v réžii sve-
toznámeho režiséra Roberta Carsena, no 
karanténne opatrenia zo strany Slovenska 
mi neumožnili sa na ňom zúčastniť. Organi-
zátori festivalu však prisľúbili, že po stabili-
zácii pandemickej situácie pripravia reprízy 
i s možnosťou sledovania prostredníctvom 
streamovacej služby. 
Jeden z ďalších očakávaných vrcholov festi-
valu, poloscénické predvedenie Janáčkovho 
piesňového cyklu Zápisník zmizelého, preto 
organizátori promptne sprístupnili zahra-
ničným divákom cez improvizovaný stream 
na vlastnej internetovej stránke. Geniálny 
piesňový cyklus je vďaka svojej epickej 
stavbe takmer komornou operou, a preto sa 
často ocitá nielen na koncertnom pódiu, ale 
aj na opernom javisku či vo filme. Vznikol 
pomerne kuriózne a podnetom Janáčka na 
jeho kompozíciu boli básne pod názvom 
Z péra samoukova, ktoré vyšli v brnianskych 
Lidových novinách. Ich údajným autorom bol 
sedliacky syn, ktorý sa v lese zoznámil s ta-
jomným rómskym dievčaťom a zamiloval 
sa doň. Opustil teda svoju rodinu a ušiel 
za svojou milou. Až o niekoľko dní sa na-
šiel v jeho komôrke zápisník, ktorý odhalil 
tajomstvo zmiznutia. Básne samotné a ich 
silný príbeh na Janáčka zapôsobili svojou 
autentickosťou i témou zakázanej lásky. 
Skladateľ ju vtedy sám prežíval ku Kamile 
Stösslovej v Luhačoviciach, bola mu para-
lelou k zakázanému citu Janíčka k Zefke. 
Autor textu bol dlho neznámy a až v roku 
1997 sa potvrdilo, že ide o mystifikáciu spiso-
vateľa a básnika Jozefa Kaldu. 
Premiéra Zápisníku zmizelého sa uskutočnila 
v brnianskej Redute 18. apríla 1921. Piesňový 
cyklus sa do Reduty vrátil takmer o sto rokov, 
tentoraz v raritnom poloscénickom predvedení 
podľa zachovaných scénických poznámok skla-
dateľa. Tie zrekonštruoval janáčkovský znalec, 
muzikológ a v tomto prípade aj režisér Jiří 
Zahrádka. Vychádzal zo spomienok dirigenta 
a klaviristu Břetislava Bakalu, ktorý bol jed-
ným z prvých interpretov cyklu za Janáčkovej 
osobnej účasti. Skladateľ si podľa neho prial, 
aby tenorista (Janíček) sedel pri malom stolí-

ku na potemnenom pódiu („na jevišti přítmí“), 
osvetlenom červeným svetlom a aby až po prí-
chode Zefky vstal. „Tím měla být ještě určitěji vyjá-
dřena rozdílnost zpovědi od náhle vyvstalé dramatic-
ké realizace skutečnosti. (...) Během čísla nenápadně 
vystoupí pěvkyně – alt solo. (...)“ Po odchode Zefky 
(„Pěvkyně – alt solo nenápadně odejde z jeviště.“) si 
má predstaviteľ Janíčka opäť sadnúť a cyklus 
dospievať. Zbor v podobe ženského tria by 

nemal byť viditeľný („Tři ženské hlasy zpívají za 
scénou sotva slyšitelně.“). 
Pravej časti „scény“ v Mozartovej sále Divad-
la Reduta s červeno vytapetovanými stenami 
dominovalo koncertné krídlo Bösendorfer so 
špecifickým, až dobovo pôsobiacim zvukom. 
V ľavej časti sa odohrávala samotná komorná 
dráma. Improvizované javisko bolo z exte-
riéru osvetlené cez reálne rozmerné okno 
sály a podľa požadovanej intenzity a sklonu 
osvetlenia sugestívne evokovalo časť dňa. 
Pred oknom sa nachádzalo kreslo s lampou, 
autentické kusy nábytku z obdobia vzniku 
diela. V kresle sediaca postava Janíčka číta 
knihu, z ktorej sa zhmotní príbeh mladíka 
a rómskeho dievčaťa. Starnúci (?) Janíček 
v okuliaroch svoj príbeh podáva v retros-
pektívnej spomienke. Do reál neho času 
sa dostane s príchodom Zefky (v čiernych 
šatách a s ružou vo vlasoch pripomínajúca 
skôr Carmen). Sadne si neďaleko klavíra a od 
speváka si drží odstup. Po jej odchode ostáva 
Janíček, oblečený v bielej košeli, veste a tma-

vomodrých nohaviciach, opäť sám s knihou 
a so svojimi spomienkami. 
V tenoristovi Pavlovi Bršlíkovi našla posta-
va Janíčka ideálneho interpreta, čo potvrdila 
aj nedávna nahrávka vydavateľstva Orfeo. 
Spevák sa nenechal zaskočiť ani špecifikami 
piesňového cyklu, ani vysoko položeným 
partom. Tenorista má vzácny dar predniesť aj 
veľmi emotívnu piesňovú literatúru s nadhľa-
dom, citovým porozumením, bez afektu, s pri-
meranou dávkou spontánnosti a v kvalitnej 
deklamácii. Vynikajúco sa mu podarilo zachy-
tiť Janáčkovu úžasnú motivickú súdržnosť, 
dramatický ťah a intenzívne napätie vzrušu-
júceho príbehu. Bršlíkov prejav je veľmi priro-
dzený a akoby samozrejmý. Zreteľná a úspeš-
ná je snaha o odpatetizovanie výrazu smerom 
k civilnosti, sústredenie sa na význam textu, 
na precíznu prácu so zvláštnosťami dialektu, 
spolu s nachádzaním adekvátneho súčasného 

interpretačného 
názoru, ktorý sa 
opiera o bohaté 
skúsenosti z pes-
trého piesňové-
ho repertoáru. 
Bršlík navyše 
predviedol aj ob-
divuhodný kus 
decentného, no 
veľmi sugestív-
neho herectva. 
V postave Zefky 
sa predstavila 
mezzosopranis-
tka Štěpánka 
Pučálková 
s príliš operným 
prejavom, ktorý 
s Bršlíkovým 
civilizmom a so 
zvolenou kon-
cepciou príliš 

nesúznel. Dámske trio spievajúce z balkónika 
pod stropom v zostave Romana Kružíková, 
Kristina Kubová a Ivana Pavlů vhodne 
dokreslilo atmosféru cyklu. Suverénny a s te-
noristom dokonale zladený klavírny sprievod 
Róberta Pechanca, ktorý prezrádza dlhodo-
bú spoluprácu, bol veľmi emotívny, až orches-
trálne farebný a bravúrne bolo zvládnuté aj 
sólové intermezzo. 
Poloscénické predvedenie Janáčkovho piesňo-
vého cyklu Zápisník zmizelého podľa autentic-
kých scénických poznámok skladateľa skvele 
doplnilo bohatú interpretačnú tradíciu uvá-
dzania tohto diela na Festivale Janáček Brno. 
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Leoš Janáček: Zápisník zmizelého
Klavír: Róbert Pechanec
Réžia: Jiří Zahrádka
Scénografická spolupráca: David Janošek
Stream premiéry Festivalu Janáček Brno 2020  
v Národnom divadle Brno 1. 10. 

>��*�&�73�(foto: M. Olbrzymek)



 5
�������"�������7!3� ����$3� ��6�-
4 ��Šiestich bratislavských koncertov����
��$���Mnemiranet�(���7!��!������� �3�)��
���3�
� �(����)��$G>���
�!��%!)���������
VJ9�����
����K�–���3�(
����
!)��$
��X��
���
(��
3������(
3��$�3�����$3
�����#"��
4,'�� �3%��3�
�
��	��3���%���)���4��"(��
�������(�(�������,���
�$
(����3�(�%��
���
���3(�
G2
!)�
�������-���
��
G��	-
���������%���"�� "��
�����)������'�
Oni sa mohli vrátiť, no nechceli. Prokofiev sa 
vrátil v roku 1936 a potom to oľutoval. Myslím 
si, že aj preto zomrel pomerne mladý. Je to 
veľká škoda, lebo práve v tom období sa uňho 
začal rozvíjať nový a veľmi zaujímavý kom-
pozičný jazyk. Možno sa mýlim, ale bol v ňom 
skrytý obrovský potenciál, ktorý sa, žiaľ, už 
nerozvinul tak, ako by mohol. 

 63��(���������
&�����7�
��I��
�������-
�3 �"(�����
3���� "�����
'���3���
Áno, o chvíľu to bude presne tridsať rokov. 
No ak mám byť úprimný, nevnímam, že som 

ruský skladateľ. Vnímam sám seba ako člo-
veka. Nevnímam národnosť. Možno to súvisí 
s tým, že mám rôznorodé korene: jeden starý 
otec bol Maďar, stará mama bola Židovka, 
ďalší starý otec bol Ukrajinec, len druhá stará 
mama bola Ruska a hovorilo sa, že máme aj 
tatárskych predkov, ale to nie je isté. Jednodu-
cho, žijem svoj život. 
Pôvodný pracovný názov albumu bol Šesť bra-
tislavských koncertov, mal nadväzovať na ideu 
Bachových Brandenburských koncertov. Nástro-
jové obsadenie každého koncertu malo pres-
ne kopírovať Bacha, no veľmi rýchlo som si 
to rozmyslel, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, 
mal som k dispozícii podľa mňa výborných 
interpretov, ktorí boli ochotní skladby pred-
viesť, po druhé, v súčasnosti sa Bachove kon-
certy väčšinou interpretujú so sláčikovým 
orchestrom. My žijeme v úplne inom svete 
a v inej dobe a vzťah k hudbe, ktorý dnes 
panuje, je taký, aký je. No zohnať sláčikový 
orchester sa predsa len dá – vďaka entuziaz-
mu alebo nejakému grantu. Tak som sa roz-

hodol nekomplikovať situáciu a koncipovať 
svoje diela od začiatku pre sólové nástroje 
a sláčikový orchester. Medzi sólovými nás-
trojmi mal byť aj klarinet, no koncert preň 
zastal kdesi pri tretej minúte. Myslel som tu 
na Braňa Dugoviča, s ktorým som pomerne 
úzko spolupracoval, no nakoniec to nevyšlo, 
nechcel som celú vec nasilu tlačiť. A potom, 
keď sme sa lepšie spoznali s Peťom Katinom, 
prišiel na rad akordeón. Pre akordeón som 
písal aj predtým, no ponímal som tento ná-
stroj trocha inak. Názov albumu teda pochá-
dza z koncertu pre akordeón. Milan Paľa bol 
z tohto názvu trochu rozčarovaný, pretože 
mal pocit, že tým kvalitatívne vydeľujem ten-
to koncert a staviam nad ostatné v zbierke. 
Ale mne išlo o ten citát – ako vyjadrenie môj-
ho vnútorného postoja k svetu. „Mne mira 
net“ – to je všetko.
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Jedno súvisí s druhým. Základ je pravdepo-
dobne v mojom temperamente, v mojom orga-
nizme. Hoci teraz, s vekom, som už pokojnejší. 
Aspoň dúfam.
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Penetration…
Áno, vlastne plán celého cyklu vznikol vďaka 
Penetration pre Jozefa Luptáka, s ktorým som 
pred časom spolupracoval, dokonca sa nám 
spolu aj s Milanom Paľom podarilo vymyslieť 
zaujímavý projekt a úspešne ho realizovať 
v Rusku. Mali sme tam niekoľko vynikajúcich 
koncertov. Tie sa vydarili krásne, premiérovo 
sme tam uviedli aj dvojkoncert Uangamizi 
venovaný Ligetimu. V nadväznosti na to ma 
Jozef poprosil, aby som napísal niečo, čo by 
nejakým spôsobom súviselo s Violončelovým 
koncertom C dur Josepha Haydna, a chcel to 
uviesť na Konvergenciách. Jozefa pokladám 
aktuálne za jedného z najlepších violonče-
listov na Slovensku, aj keď treba povedať, že 
koncertní umelci to tu vôbec nemajú ľahké, 
chýba manažment a podobne. Keby dostali za 
jedno vystúpenie štyri-, päťtisíc eur, mohli by 
potom aspoň dva mesiace cvičiť na to nasle-
dujúce. Ale to je iná vec. Skladbu teda zahral 
v rakúskom inštitúte a dopadlo to veľmi dob-
re. A vtedy mi napadlo, že napíšem ešte jeden 
koncert – pre Milana Paľu, a tak sa zrodila 
idea šiestich Bratislavských koncertov...
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Zrejme narážate na klavírne Concerto mos-
so, ktoré sa začína bachovsky a potom sa 
v ňom zjaví tango – takže to na prvý pohľad 
pripomína Schnittkeho. Do istej miery je to 
pravda, no v tej chvíli som naňho nemyslel. Až 
potom. Tento postup jednoducho zapadá do 
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koncepcie concerta grossa a v tej chvíli mi to 
tam sedelo. A čo sa týka expresie, je to možné; 
Schnittke je mi blízky. No druhí ľudia to môžu 
vnímať inak, než ako to vnímam sám. Ja si 
osobne myslím, že v tomto cykle koncertov 
ma viac ovplyvnil Ligeti. Ale nakoniec medzi 
Schnittkem a Ligetim tiež existujú určite 
paralely a určitá blízkosť, tak ako, napríklad 
z môjho uhla pohľadu, medzi Schnittkem 
a niektorými leningradskými alebo aj mos-
kovskými skladateľmi, ktorí sú na Slovensku 
málo známi.
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To je v určitom zmysle všeobecná vec. Zoberte 
si napríklad Šostakoviča a potom Weinberga, 
o ktorého prejavujú teraz veľký záujem v Eu-
rópe, Amerike aj tu na Slovensku a o ktorom 
sa niekedy hovorí, že je akousi kópiou Šosta-
koviča. Ale či je to naozaj pravda, neviem. Je 
to zvláštny filozoficko-dialektický problém: 
žili v tej istej dobe a či chcete, alebo nie, 
dobovosť vás vždy nejako sformuje. Nastaví 
nejaké vnútorné procesy a tiež vaše vnútorné 
počutie. Viacerí sa pokúšali napodobňovať, ale 
nedosiahli úroveň Šostakoviča. A Weinberg ju 
predsa len dosiahol. Ak hovoríme o terciách, 

samozrejme, nie je to výmysel Schnittkeho. Sú 
to veci, ktoré nás učili ešte na hudobnom uči-
lišti. Mal som navyše výhodu v tom, že moja 
mama bola nespokojná s naším oficiálnym 
pedagógom harmónie, tak som dostával ho-
diny od úžasného súkromného pedagóga. Bol 
to organista a muzikológ, zhodou okolností 
starší brat významného violončelistu Michai-
la Majského, Valerij. Po emigrácii do Izraela 
tragicky zahynul pri autonehode. Práve on mi 
dal veľa dôležitých nápadov a inšpiroval ma. 
Takže áno, vyrastal som v určitej spoločnosti 
a v určitej dobe, čo ma samozrejme formovalo. 
Schnittkeho hudba sa mi páčila, nebránim 

sa tomu... Striedanie dur a mol, pohrávanie 
sa s akordikou bolo v ruskej či ukrajinskej 
hudbe minulého storočia častým javom; už 
v štyridsiatych rokoch to nájdete u hocikoho 
a nakoniec sa to používalo aj v klasickej hud-
be. Oveľa zreteľnejšie som podobné prelínanie 
medzi mol a dur uplatnil v koncerte pre kla-
vír a orchester Quotations, ktorý je venovaný 
Schnittkemu a v ktorom zaznie aj veľmi čita-
teľný citát z jeho klavírneho koncertu.
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Odzrkadľuje sa tu celý komplex rôznych nálad 
a emócií, skrátka život. Mojou filozofiou je, že 
hudba by mala byť kontrastná. A musí v nej 
byť tok, prúd, ktorý vás stále niekam vedie. 
Aspoň z môjho pohľadu – možno to vnímate 

inak. Je to jednoducho malý výsek, malý zlo-
mok života. Už som starší a mám úplne iné 
vnímanie života ako v mladosti. 
Bratislavské koncerty sú cyklom, v ktorom 
prebieha nejaký proces, hoci hudobný mate-
riál je vždy rôzny. Napríklad v záverečnom 
dvojkoncerte Slovensko, láska moja už nie je 
toľko Schnittkeho alebo Ligetiho. Používam tu 
princíp, ktorý by som nazval „schodíky“: roz-
víjam určitý pattern, mením farbu, register, 
intervalové zloženie. Je to v podstate banálny 
postup, no dodnes funguje. Tak ako funguje 
banálny postup rozložených akordov v ľavej 
ruke v klavírnych sonátach v klasicizme, ale aj 

neskôr. A môže to znieť aj veľmi osviežujúco – 
ako keď to Schnittke použil v klavírnom kon-
certe. Máme teda, podobne ako vo verbálnom 
jazyku, k dispozícii nejakú gramatiku, nejaké 
šablóny a odporúčania a je na každom, ako ich 
použije – či ako šablóny, alebo z nich dokáže 
urobiť niečo zaujímavé.
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Nevidím v tom nejaký problém; vôbec nerozli-
šujem hudbu na tonálnu a atonálnu. Dôležité 
je, aby to malo nejakú vnútornú silu, emóciu. 
Ak je tam kontrast a ak to má zmysel, som 
takpovediac „všežravý“. Neznamená to, že 
všetko z toho použijem, no to už je iná vec. Sú 
kompozičné techniky, ktoré ovládam a bol by 
som schopný ich uplatniť, ale necítim potre-
bu. Je to vnútorný proces.
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Banality sa vôbec nebojím. Všetci tak alebo 
onak pracujeme s banalitou. Každý deň ži-
jeme s banalitou a v banalite. Ide o to, čo je 
človek schopný v banalite vidieť. Všetko sa 
zmení, keď banalitu inak nasvietite, postavíte 
do iného kontextu. Ale, samozrejme, určité 
riziko tu je. Musíte sa stále kontrolovať, aby 
ste neupadli nie do banality, ale do toho, čo sa 
v ruštine označuje slovom pošlosť… 
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Nedá, aj Nabokov s ním mal obrovské problé-
my pri preklade do angličtiny. Áno, pošlosť, to 
už je zločin. (smiech) Banalita má veľa podôb 
a možno ju nájsť aj v atonálnej hudbe. Bežný 
poslucháč to vôbec nemusí spozorovať. No ak 
takej hudby poznáte viac, viete povedať, že to 
alebo ono je šablóna, že tak by to už nemalo 
byť. Vezmite si takýto príklad. Keď vo filme 
uvidíte plačúce dieťa, je to banalita, ale nie-
kedy je kontext taký, že to má hlboký zmysel. 
Alebo nástrojová kombinácia flauta-organ 
či flauta-harfa. Keď som bol mladší, bol som 
v pokušení povedať, že by to mali zakázať. 
Dnes by som to už nepovedal, hoci je pravda, 
že boli nadužívané až za hranicu banality, 
bohužiaľ. Na strane druhej, neustále sa menia 
názory ľudstva na etiku, estetiku, morálku 
a podobne a nevieme, čo bude nasledujúca ge-
nerácia pokladať za banalitu alebo pošlosť.
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Neviem. Som dosť racionálny človek, dokonca 
som dávnejšie dosahoval celkom slušný hráčsky 
rating v šachu, takže mi je vlastné logické mys-
lenie. No emócia nad ním predsa len prevláda.
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Nie. Ak to tak vyšlo, je to náhoda. Koncerty 
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(foto: K. Srnec)
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prepája skôr literárna idea, no nejde tu o neja-
ký program v doslovnom zmysle. Pri Concerto 
mosso som mal vyslovene plán urobiť ho na 
barokový spôsob. Bol v tom aj kus mojej pred-
stavy o dramaturgii celého cyklu. Uvažoval 
som, že ak by sa cyklus predviedol celý, čo sa 
napokon aj podarilo, potreboval som niečo, 
čo bude blízke širšiemu publiku. Môj prvý 
profesor kompozície na vysokej škole hovoril, 
že poslucháča nemožno neustále držať v na-
pätí. Potrebuje aj slobodu, uvoľnenie napätia. 

Slovensko, láska moja náhodou vyšlo tak, že keď 
som plánoval šiesty koncert, prišla ponuka 
od Sama Mikláša z Komorného orchestra ZOE 
napísať dvojkoncert pre uvedenie v Nitre. 
A tým, že išlo o iný druh podujatia, sa mierne 
zmenil aj štýl, prenikli sem akoby folklórne 
prvky, možno pohrávanie sa so židovskými 
motívmi. Keď ho prvý raz počula manželka, 
pýtala sa: „To že sú slovenské motívy?“ Všetko 
vzniklo úplne spontánne.
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Orchester Opera Diversa je skvelé teleso, 
a som veľmi rád, že práve s nimi sa podarilo 
urobiť nahrávku. Ale premiéru odohrali slo-
venskí hráči na Konvergenciách. Bolo to v Kla-
riskách a napriek tomu, že predvedenie pos-
tihli nedostatky – bol tam nie práve najlepší 
klavír a nebolo ho dobre počuť a v prvých 
taktoch sme ani neboli celkom spolu –, išla 
z toho ohromná energia, čo ma veľmi potešilo. 
K brnianskemu ansámblu sa Bratislavské kon-
certy dostali vďaka Milanovi Paľovi. Predtým 
s nimi nahrával koncerty pre milanolo, a bola 
to výborná nahrávka, ktorá sa mi veľmi páčila.
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Nemyslím si, že by išlo o nejakú zvláštnu 
preferenciu, toto sú skôr výnimky. Saxofón 
všeobecne v Rusku v takzvanej vážnej hudbe je 
neveľmi využívaný, hoci sa našli obdivuhodní 
profesionáli, ktorí ho vynikajúco ovládali. 
Osobne som k saxofónu, podobne ako naprík-
lad k akordeónu, nikdy nemal vzťah. Alebo som 
bol skôr skeptický. Chýba tu dedičstvo – skla-
dateľa formuje akustické prostredie, v ktorom 
vyrastá; to sa potom do určitej miery odráža 
v jeho hudbe. Saxofón nikdy nebol súčasťou 

môjho „dedičstva“, skôr je to vplyv Laca Fan-
čoviča, ktorý ma prosil:, „napíš nám kvarteto“. 
A už keď máte objednávku od živých interpre-
tov a reálnu šancu, že to, čo napíšete, aj zaznie, 
samozrejme, sa to snažíte urobiť. 
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A medzitým už aj druhého. Všetky tie skladby 
vznikli a vznikajú na Lacov podnet. Mám ešte 

jedno kvarteto a potom 
malý koncert pre sop-
ránsaxofón, pôvodne 
zamýšľaný pre hoboj. 
No saxofón poskytuje 
viac timbrálnych aj 
dynamických možností 

ako hoboj. A tiež som napísal skladbu pre 
Lacov saxofónový orchester, ktorá sa hrala 
v rozhlase na festivale Saxophobia. Posled-
né, čo som dosiaľ skomponoval, je duo pre 
saxofón a husle. Dúfam, že Milan a Laco ho 
niekedy zahrajú.
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V podstate som nikdy nerobil žiadne úp-
ravy. Ale v poslednom čase sem-tam niečo 
použijem aj druhýkrát. Vždy však ako nejaký 
variant. Napríklad saxofónové duo, v ktorom 
som materiál jednej z častí s malými zme-
nami prevzal zo staršej skladby pre flautu 
a gitaru. A potom som použil melódiu tanga 
z jednej z mojich miniatúr pre akordeón, no 
tie vznikli pomerne v nedávnom čase.
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Asociácia Kančeliho je vaša, máte na ňu prá-
vo, no nie je tu bezprostredne vzťah ku Kan-
čeliho hudbe – valčíky predsa písali všetci! 
Šostakovič, Prokofiev... Viete, aké úžasné val-
číky napísal Sergej Slonimskij? A Schnittke? 
Geniálne! 
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Samozrejme, kontext hrá dôležitú úlohu. Zrej-
me opäť narážate na tému banality. Sú valčíky 
otvorené aj skryté, niekto môže komponovať 
valčík a urobiť zmeny v rytme, v inštrumentá-
cii a podobne; poznám valčík istého anglické-
ho skladateľa, ktorý je v päťdobom takte...
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Určite áno. Náhodou, prvý svoj valčík som 
skomponoval ako šesťročný. Valčík sme nahra-
li aj teraz nedávno, s Lacom – pre dva klavíry. 
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Dávnejšie som napísal kom-
pozíciu pre dva klavíry Dialoge 
mit Ligeti, ktorú premiérovali 
Andrea Bálešová a Ivan Šiller, 
a to veľmi dobre. A asi pred 
desiatimi rokmi ma začal 
„dráždiť“ Philip Glass. Tak som 
si zaumienil napísať vtipnú 
skladbu, ktorá by reagovala na 
jeho hudbu. Neviem, či by som 
to priamo nazval paródiou; 
skôr ide o to, že niekde treba 
vziať kompozičný materiál. 
A páčil sa mi názov A Glass of 
Glass. Skončilo sa to tragicky – 
skladba sa natiahla na okolo 35 
minút! Ale nie je úplne na za-
hodenie a nie je to ani celkom 
minimal music, hoci v nej je 

prvok repetitívnosti. Sú tam patterny, ktoré sa 
s malými zmenami striedajú. Skúšal som tiež, 
či by som po celý ten čas dokázal robiť štýlovo 
čistú minimal music, ale túto ideu som nechal 
tak, napokon je to „môj“ Glass. Tridsaťpäť mi-
nút plus osemnásť-dvadsať z Dialógov, to už je 
dostatok hudby na jedno CD. A k tomu cyklus 
šiestich kratších klavírnych skladieb Inner 
Landscapes. Venoval som ich svojej bývalej žiač-
ke, vynikajúcej klaviristke Dine Ugorskej, ktorá, 
bohužiaľ, pred rokom opustila tento svet.
Projekt, ako aj dva predchádzajúce, sa mohol 
uskutočniť vďaka Fondu na podporu umenia. 
Nahrávali sme vo Dvorane na VŠMU; nemali 
sme veľa času, klavíry sú tam, aké sú. Pred pár 
rokmi bol Steinway ešte výborný na nahráva-
nie, hoci diskanty už nemal prvotriedne. Dnes 
je to slušný nástroj, ktorý síce opravili, no už 
nie je taký dobrý. Jeho tón už tak „neťahá“ ako 
kedysi. Druhý nástroj, Bösendorfer, je oveľa 
lepší, takže ak bola náhodou v mojom parte 
kantiléna, s Lacom, ktorý väčšinou hral pri-
mo, sme sa na chvíľu vymenili. Bösendorfer 
znie omnoho krajšie, poetickejšie... 
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NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 2020 • 30. ROČNÍK

5.-12. NOVEMBER 2020
5. november / štvrtok
19.00 
Veľké koncertné štúdio  
Slovenského rozhlasu
Priamy prenos a livestream  
www.devin.rtvs.sk

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Marián Lejava dirigent 
Milan Paľa husle

Iršai  Symfónia-koncert „I leave eternity to
   thee“ pre sólo husle a orchester
Lejava  The Wrath Ouverture      
Demoč Neha  

6. november / piatok
19.00 
Koncertná sála Slovenskej filharmónie
Priamy prenos a livestream  
www.devin.rtvs.sk

Slovenská filharmónia
Peter Valentovič dirigent
Andrej Gál violončelo

Chuťková  Pulse
Ferenčík  In Mitchell Feigenbaum's Shoes 
Borzík   Jeho Meno. 
    Koncert pre violončelo a orchester 
Pristáš   2035 
 

8. november / nedeľa
19.00 
Malé koncertné štúdio  
Slovenského rozhlasu
livestream www.devin.rtvs.sk

Quasars Ensemble

Berger    Sonáta 1960
Janárčeková  Durchströmt
Kmiťová   Naklonené roviny
Beneš    Musique pour Grock No. 3
Didi    Hommage à Charles Chaplin

9. november / pondelok
19.00 
Malé koncertné štúdio  
Slovenského rozhlasu
Livestream www.devin.rtvs.sk

Ansámbel Asynchrónie 
Peter Javorka dirigent
 
Cón   Úvahy                                                                                                      
Zeljenka  Klavírne kvinteto č. 2                                                                                        
Cón   Musica fisarmonica                                                                                        
Očenáš  Variabilná sonatína, op. 60                                                                                
Cón   Musica 

10. november / utorok
19.00 
Štúdio 5 Slovenského rozhlasu
Livestream www.devin.rtvs.sk

Komorný súbor Urban Hudák
Andrej Gál violončelo                                                                                                                          
Boris Vaitovič basová gitara, elektronika, 
       vídžejing 
Elia Moretti vibrafón, perkusie                                                                                                          
Juraj Vajó spinet, spev                                                                                                                

Javorka   Lentissimo, quasi statico                                                                          
Sloboda    Dychovka by znela inak                                                                         
Novosedlíková Chamber Music I.                                                                                              
Moretti   Baal                                                                                                                         
Vajó     Hidden Forms                                                                                                 
Blahovec    Trio č.1

11. november / streda
19.00 
Malé koncertné štúdio 
Slovenského rozhlasu 
Livestream www.devin.rtvs.sk

EnsembleSpectrum                                                                                                                               
Matej Sloboda dirigent

Demko  Kammermusik                                                                                               
Demoč  Kvarteto                                                                                                           
Kupkovič  “…”                                                                                                                     
Milakovič  51                                                                                                                 
Hvozdíková Encore

12. november / utorok
19.00 
Dom umenia Fatra
Priamy prenos a livestream  
www.devin.rtvs.sk

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský dirigent
Peter Zwiebel viola

Kupkovič   Symfónia B dur
Krajči    Mantra     
Machajdík  Behind the Waves pre violu 
    a sláčiky    
Krák    Beethoven di nuovo 
    A znovu Beethoven... 

USPORIADATEĽ
Spolok slovenských skladateľov

Rozhlas a televízia Slovenska
Slovenská filharmónia

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

PARTNERI 
PODUJATIA

Festival z verejných zdrojov podporil
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Pripravil som jedno sólo na dva spôsoby: 
prvý je bez alterovanej stupnice a v dru-
hom som ju v niektorých pasážach použil. 
Budeme sledovať, ako sa dá jej vhodnou 
aplikáciou dosiahnuť väčšie napätie me-
dzi melodickou linkou a práve znejúcim 
akordom. Zmeny sú v notách graficky 
vložené nad takty prvého sóla. Alterovaná 
stupnica sa používa pri dominantných 
akordoch, teda durových akordoch s ma-
lou septimou. Jeden zo spôsobov, ako ju 
môžeme vytvoriť, si ukážeme na stupnici 
C dur, ktorú tvoria tóny C, D, E, F, G, A, H. 
Prvý tón ponecháme nedotknutý a ostat-
né tóny znížime o poltón, takže vznikne 
rad: C, Des, Es, Fes, Ges, As, B. Všimnime 
si, že stupnica stále obsahuje určujúce 
tóny z dominantného septakordu, ktorý-
mi sú C, E (ako jej enharmonická zámena 
v podobe Fes) a B, takže si zachováva 
dominantný charakter, zatiaľ čo ostatné 
tóny sú alterované o poltón a vytvárajú 
väčšie napätie medzi akordom a stupni-
cou. Keďže sa interval čistej kvinty v al-
terovanej stupnici nenachádza, v domi-
nantných akordoch sa tiež alteruje kvinta 
o poltón vyššie alebo nižšie. Príklad: C, E, 
Gis, B alebo C, E, Ges, B. 
Ďalší spôsob, ako sa dopracovať k C alte-
rovanej: môžeme ju vnímať ako siedmy 
mód Cis melodickej molovej – základný 
tvar bude Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, His – 
a hráme ju teda od siedmeho tónu His 
(enharmonická zámena C).

Často dostávam otázky, čím to je, že 
v jazzovej improvizácii sa nachádzajú rôz-
ne, pre tento žáner veľmi špecifické, „prí-
jemne falošné tóny“, ktoré nás provokujú 
tým, že „pasujú aj nepasujú“ do harmónie. 
Dúfam, že dnešná dielňa to aspoň trochu 
objasňuje. Príklady si názorne ukážeme 
na konkrétnych pasážach vo videu na 
https://www.youtube.com/user/music-
centre1000/.
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30. 9. sa v bratislavskom Divadle Aréna konal 
slávnostný galakoncert k udeľovaniu cien 
ankety Esprit za jazzové albumy vydané 
v roku 2019. 22 nominovaných albumov po-
čas večera predstavili krátke spoty.
Cenu odbornej poroty za najlepší jazzový 
album získal klavirista a skladateľ Ľuboš 
Šrámek. O jeho Perforomances – Ľuboš Šrámek 
and his Nanosymphonic Artsemble (Real Music 
House 2019) sa jeden z členov poroty, hudob-
ný redaktor rádia ORF Ö1 Johann Kneihs, 
vyjadril: „Je to pôsobivé dielo pre svoju rozma-
nitosť a nepretržitý tok hudobných nápadov, ako 
i pre kvalitu produkcie, od výkonov hudobníkov 
a štúdiovej práce až po spracovanie bookletu.“ 
Cenu verejnosti získal Nikola Bankov za 
svoj debutový album Bright Future (AMP Mu-
sic & Records 2019), na ktorom okrem dán-
skych spoluhráčov účinkuje aj svetoznámy 
kanadský tenorsaxofonista Seamus Blake. 
Obaja ocenení odohrali počas večera kon-
cert s repertoárom víťazných albumov. 
Šrámek si na pódium prizval dvanástich 

hudobníkov: Juraja Bartoša (trúbka, kríd-
lovka), Nikolaja Nikitina (tenorsaxofón), 
Sisu Michalidesovú (flauta), Pavla Berezu 
(gitara), Juraja Grigláka (kontrabas), Tibora 
Farkaša (kontrabas), Mattiu Müllera (bicie 
nástroje), sláčikové kvarteto v zložení: Lucia 
Harvanová, Zoriana Rybak, Jakub Chlebko 
a Jozef Lupták, a hornistu Karola Nitrana. 
Nikola Bankov sa predstavil so svojimi dán-
skymi spoluhráčmi – Augustom Korsgaar-
dom (klavír), Jonasom Gravlundom (gitara), 
Christianom Trierom (basgitara) a Larsom 
Asgerom (bicie nástroje). V rámci žánrového 
spestrenia program doplnilo hot-jazzové zo-
skupenie Five Gentlemen. Na záver zahrali 
viacerí účinkujúci skladbu Straight, No Cha-
ser ako neformálnu jam session.
Cenu ESPRIT – sošku v tvare kontrabasu – 
vytvoril pre ôsmy ročník akademický sochár 
Juraj Čutek. Podujatie je súčasťou Inter-
national Jazz Day (UNESCO) a záštitu nad 
anketou a čestné členstvo v porote prevzal 
tento rok kontrabasista a skladateľ Petros 
Klampanis.
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Každoročná šanca pre mladé jazzové talenty, 
ktorú vyhlasuje Slovenská jazzová spoloč-
nosť, poskytuje priestor na prezentáciu 
a rozvoj, ako aj spätnú väzbu od 6-člennej 
poroty: Petra Lipu, Matúša Jakabčica, Mar-
tina Valihoru, Juraja Grigláka, Gabriela 
Jonáša a Radovana Tarišku. Prihlášku a pod-

mienky súťaže sa dajú získať na adrese  
sjs@gti.sk. Uzávierka je 15. 11. 2020. Záverečná 
prehliadka zoskupení, ktoré postúpia do 
druhého kola, sa uskutoční 28. 11. v Sloven-
skom rozhlase v Bratislave živým vystúpe-
ním pred odbornou porotou. Najlepšie au-
torské skladby budú ocenené cenou SOZA.
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Slovenské zoskupenie Bashavel bolo jed-
ným z asi štyridsiatich interpretov z celého 
sveta, ktorí sa tento rok predstavili na naj-
väčšom celosvetovom festivale world music 
WOMEX (World Music Expo). Podujatie sa 
malo pôvodne konať v dňoch 21.–25. 10. v Bu-
dapešti, ale kvôli situácii sa celý veľtrh pre-
sunul do online priestoru. Bashavel odohral 

22. 10. krátky 15-minútový koncert v zostave 
Stano Palúch (husle), Marcel Comendant 
(cimbal), Klaudius Kováč (elektrický klavír), 
Róbert Ragan st. (kontrabas) a Peter Solá-
rik (bicie nástroje). Po koncerte predstavil 
R. Ragan tvorbu kapely v rozhovore s roz-
hlasovým redaktorom Albertom Hospom 
z Rakúska.
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Peggy Gilbert patrila výnimočne dlhý čas, od 
r. 1928 až do r. 1998, k popredným osobnostiam 
medzi losangeleskými hudobníčkami. Dožila 
sa obdivuhodného veku 102 rokov a ako tenor-
saxofonistka sa profesionálne venovala vede-
niu a manažovaniu čisto ženských zoskupení. 
Narodila sa ako Margaret Fern Knechtges 
Gilbert r. 1905 v Sioux City v americkom štáte 
Iowa. Obaja rodičia boli profesionálnymi hu-
dobníkmi, ktorí svojimi kontaktmi zjednoduši-
li deťom cestu do hudobného sveta: matka bola 
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opernou speváčkou, otec huslistom. Ako beloš-
ka mala Peggy (zdrobnenina mena Margaret) 
na rozdiel od mnohých afroamerických jazzo-
vých hudobníčok prvých dekád 20. storočia 
krásne a pohodlné detstvo. Vyrastala v starost-
livom domácom prostredí dobre zabezpečenej 
rodiny a spolu s bratom Orvalom boli rodičmi 
vychovávaní k láske a k rešpektu voči všetkým 
ľuďom bez ohľadu na ich rasovú či etnickú 
príslušnosť. V domácnosti neboli tolerované 
predsudky, no Peggy už v mladosti vnímala 

rodovú nerovnosť. Videla, že sa k bratovi nie-
len v spoločnosti, ale aj v rodine správali inak 
a pochopila, že na to, aby ako dievča dosiahla, 
čo chce, musí tvrdo pracovať.
Obe deti dostali súkromné hudobné vzdelanie, 
Peggy začala ako osemročná navštevovať ho-
diny klavíra a čoskoro sprevádzala svojho otca 
na predstaveniach. Orval v tom čase už hrával 
na bicích nástrojoch s miestnymi kapelami. 
Pod vedením svojho otca sa Peggy naučila 
hrať aj na husliach a už od detstva pri hraní 
improvizovala a skladby obohacovala o vlast-
né hudobné nápady. Počas strednej školy ju 
uchvátil tenorsaxofón, no škola ju odmietla 
so slovami: „Veľké dychové nástroje sa nehodia pre 
mladé slečny.“ Hrať na saxofóne vtedy populár-
ny ragtime sa teda učila prevažne ako auto-
didakt. Inšpiroval ju klarinetista, saxofonista 
a kapelník Boyd Senter, ktorého možno počuť 
napríklad na nahrávke klaviristu Jellyho Roll 
Mortona Steamboat Four z r. 1924. Jej plány na 
profesionálne vysokoškolské hudobné vzde-
lanie na Chicago Art Institute sa však kvôli 
finančným problémom v rodine neuskutočnili. 
Nastúpila na Morning Side College, no zo ško-
ly už po šiestich mesiacoch odišla a začala sa 
venovať profesionálnej kariére.
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V 20. rokoch rástla popularita čisto dámskych 
zábavných kapiel a Peggy založila r. 1924 v rod-
nom meste svoje prvé 5-členné dievčenské 
zoskupenie Melody Girls. Hrávali v menších 
lokálnych kluboch a neskôr získali dvojročný 
angažmán v Hoteli Martin. Každovečerné kon-
certy s repertoárom populárnych skladieb boli 
vysielané aj cez miestnu rádiovú stanicu KSCJ, 
čím si získali veľa nadšených poslucháčov. 
V Melody Girls Peggy Gilbert spievala, hrala 
na klarinete a saxofóne, v zostave boli ďalej 
husle, klavír, banjo a bicie nástroje. Aranž-
mány písala Peggy a väčšinou išlo o úpravy 
skladieb v štýle ragtime z klavírnych nôt. Žiaľ, 
nezachovala sa ani jedna nahrávka tohto zos-
kupenia. Po otcovej smrti sa rodina presťaho-
vala do Los Angeles, kde ju mohla Peg gy lepšie 
finančne podporovať vďaka väčším možnos-
tiam zárobku v zábavnom priemysle. Melody 
Girls naďalej pokračovali v koncertovaní v Si-
oux City bez Peggy, pod vedením trubkárky 
Sarah Brownovej.
V období raného jazzu sa veľkej popularite 
tešili saxofónové kvartetá, kvintetá či sextetá 
(ako Six Brown Brothers, Columbia Saxopho-
ne Sextette či Joe Thomas Saxotette) a často 
vystupovali na promenádnych koncertoch, 
v kinách ako hudobný sprievod k nemým 
filmom či v kabaretných predstaveniach. V rag-
timových úpravách pre saxofónové sexteto 
hrali 1. a 2. hlas melódie dva altové saxofóny, 
harmóniu hrali dva tenorové saxofóny s bary-
tónovým a basový saxofón hral basovú linku. 
Niektoré saxofónové sextetá, ako napríklad 
vyššie spomenuté, ktorých členmi boli špičkoví 
hudobníci, povýšili prepracovanými aranž-
mánmi ragtimov túto hudbu na skutočné 

Peggy Gilbert
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umenie. Aj Gilbertová dostala r. 1928 ponuku 
zostaviť dievčenské sexteto do vaudevillového 
predstavenia súrodencov Marca a Fanchon 
Wolffovcov. Malo sprevádzať fenomenálneho 
saxofonistu a zabávača Rudyho Wiedoefta 
v show s názvom Saxophobia Idea. Wiedoeft bol 
v tom čase veľkou hviezdou, preslávil sa virtu-
óznou hrou v ragtimovom štýle na C melody 
saxofóne (tenorový saxofón v C ladení), precíz-
ne artikulovanými rýchlymi frázami a rôznymi 
zvukovými efektmi napodobňujúcimi ľudský 
smiech či plač. Gilbertová a jej Saxophone 
Beauties v zložení: Jakcie Barton, Virginia Dar-
nell, Ena Weckerling, Mildred Childres a Pearl 
E. absolvovali s týmto predstavením 30-týždňo-
vé turné po USA, ktoré hudobníčkam prinieslo 
veľkú publicitu a slušný plat. Na úspech nad-
viazali súrodenci Wolffovci ďalšími produkcia-
mi Jazz Temple Idea a Busy Bee Idea s ročným tur-
né po USA a Kanade. Peggy mala tento kočovný 
život rada, bývala však nespokojná s hráčskou 
úrovňou niektorých dievčat v kapele. 
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V období Veľkej hospodárskej krízy v 30. ro-
koch, ktorá postihla aj zábavný priemysel a pri-
pravila o zamestnanie množstvo umelcov, zís-
kala Peggy vďaka svojim kontaktom prácu pre 
filmové štúdio MGM (Metro-Goldwyn-Mayer). 
So zoskupením Peggy Gilbert and Metro-Gol-
dwyn-Mayer Queens of Jazz sa objavila vo fil-
moch Politics (MGM, 1931), The Wet Parade (MGM, 
1932) a That's My Boy (Columbia Pictures, 1932). 
Hoci boli hudobníčky schopné zahrať hudobné 
party kvalitne, vo filmoch ich, paradoxne, ob-
sadili len do rolí herečiek, ktoré mali vyzerať 
autenticky pri hraní do prednahratej skladby 

inými štúdiovými hudobníkmi. „Nikdy sme nedo-
stali príležitosť nahrávať v štúdiu. [Producenti] neve-
rili ženám-hudobníčkam,“ spomína Gilbertová. Jej 
dievčenský súbor účinkoval v mnohých ďalších 
filmoch, no ich presné dohľadanie je takmer 
nemožné, keďže tieto vedľajšie roly sa nespo-
mínajú ani v záverečných titulkoch. Až vo filme 
Melody For Two z dielne filmového štúdia War-
ner Brothers v r. 1937 nahrali aj hudobné party 
svojich rolí.
Peggy dlhšie túžila po založení vlastného 
veľkého bigbandu a r. 1933 naň dozrel ten 

správny čas. Medzi členky 15-členného čisto 
dámskeho swingbandu patrili aj gitaristka 
Bunny Hart, bubeníčka Kathleen McArtor, 
trubkárka Sally Brown či saxofonistka a klari-
netistka Katy Cruise. Bigband absolvoval turné 
po Havajských ostrovoch a zoskupenie pod 
vedením Gilbertovej pôsobilo pod rôznymi 
názvami v rôznych obsadeniach vyše 10 rokov 
ako jedno z najvyhľadávanejších na západnom 
pobreží USA. V dobovom kontexte je zaujíma-
vé, že išlo výhradne o belošské hudobníčky. 
Dôvodov bolo viacero, no najväčším boli zrej-
me rasové zákony, ktoré prísne oddeľovali čer-

nošské obyvateľstvo od belošského na všetkých 
úrovniach: v osobnom živote i v pracovnom. 
Rasovo zmiešaný dámsky orchester v tom čase 
existoval iba jeden, International Sweethearts 
of Rhythm a v publikáciách sa nachádzajú 
mnohé zmienky o problémoch, ktoré museli 
počas koncertov a na turné prekonávať. Nieke-

dy si museli belošky maľovať tvár černidlom, 
inokedy nesmeli spať v rovnakom hoteli ani 
vojsť tým istým vchodom do budovy, kde hrali 
koncert. Zdroje uvádzajú, že dámskych černoš-
ských bigbandov nebolo výrazne menej ako 
belošských, ale boli menej populárne medzi 
majoritným obyvateľstvom, pretože nespĺňali 
dobový americký ideál krásy – ženu svetlej 
pokožky. Z hudobnej stránky síce černošky 
lepšie swingovali, no Gilbertová sa takto vyhla 
možným komplikáciám a zväčšila svoje šance 
na komerčný úspech. Peg Gilbert and Her 

Hollywood Femmes, Peggy Gilbert and Her 
Melody Misses, Peggy Gilbert and Her Radio 
Girls, Peggy Gilbert and Her 41 Cuties či Peggy 
Gilbert and Her Nymphomaniacs je len nie-
koľko z vyše 30 názvov, ktoré jasne zdôrazňujú 
ženský aspekt a jeho využívanie pre marketin-
gové účely. Hollywood bol vďaka narastajúce-
mu vplyvu a popularite filmového priemyslu 
v 30. rokoch centrom amerického spoločenské-
ho a zábavného života a Gilbertovej bigbandy 
si bezpochyby získali veľkú pozornosť verej-
nosti, no kvalitatívne stále neboli vnímané 
v jednej kategórii s mužskými zoskupeniami. 
Museli spĺňať aj rôzne požiadavky objednáva-
teľov – nielen na atraktívny výzor a prehnane 
vyzývavé kostýmy, ale aj na pódiový prejav. Ak 
napríklad v obecenstve sedeli páry, hudobníč-
ky v prvých radoch mali zakázané pozerať sa 
na mužov, aby sa ich ženy nenahnevali.
Vďaka šikovným manažérskym schopnostiam 
Gilbertovej hrali jej orchestre vo všetkých 
známych miestnych kluboch ako The Plan-
tation Club, Frank Sebastian’s Cotton Club 
či Club New Yorker. Pochopila, že najviac 
reklamy a nového publika získa využitím 
rádiových prenosov, ktoré naživo vysielali 
koncerty jej zoskupení z tanečných sál alebo 
zo štúdia lokálnej rádiovej stanice. 1. 8. 1937 sa 
im dostalo veľkej cti, keď svojím vystúpením 
otvorili Druhý hollywood sky swingový koncert 
(Hollywood’s Second Swing Concert) v Palomar 
Ballroom. Ako jedno z mála dámskych zoskupe-
ní tak zdieľali pódium so špičkovými telesami 
ako Benny Goodman Quartet a Orchestra, 
Louis Prima and His New Orleans Five či Ben 
Pollack and His Orchestra. 
Byť kapelníkom v tom čase nezriedka zname-
nalo byť showmanom. Je množstvo videí, kde 

Cab Calloway alebo 
Duke Ellington stoja 
pred kapelou, dirigujú 
a sú stredobodom 
pozornosti. Niektoré 
ženské kapelníčky po-
čas dirigovania aj tan-
covali, spievali a očaká-
valo sa, že budú veľmi 
atraktívne. Gilbertová 
o svojej role kapelníčky 
uvádza: „Nechcela som 
len stáť vpredu, spievať 
a mávať dirigentskou pa-
ličkou vo vzduchu. Necítila 
som sa byť očarujúcou ka-
pelníčkou a sexsymbol, ako 

napríklad Ada Leonard či Ina Ray Hutton, považova-
la som sa skôr za hudobníčku. Síce som bola vedúcou 
a manažérkou všetkého, no napriek tomu som vždy 
rada hrala v sekcii.“ Úspech v hudobnom biznise 
si v prípade absencie kvalitného aranžéra vy-
žadoval aj určitú prefíkanosť. Keďže ich muži 
nepovažovali za konkurenciu, vždy keď sa po 
koncerte iných bigbandov naskytla príležitosť, 
dievčatá sa s hudobníkmi zoznámili a celú noc 
od nich opisovali aranžmány, ktoré následne 
zaradili do repertoáru. Peggy tiež zistila, že 
ak odštartuje skladbu posledným refrénom 

>��C�4�����������3,�(foto: archív)
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v rýchlejšom swingovom tempe namiesto 
pomalého intra, bude to pre obecenstvo atrak-
tívnejšie. Na oživenie aranžmánov používala 
aj priame tóninové skoky v skladbách bez tzv. 
modulačných prechodov. 

Q���%����������G��
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Vo februári 1938 vyšiel v časopise DownBeat 
článok s nadpisom Prečo sú ženské hudobníčky 
horšie (Why Women Musicians Are Inferior), 
v ktorom sa píše, že ženy sú celkovo emocio-
nálne nestabilné a nedokážu byť zdatnými 
hudobníčkami. „Nikdy by poriadne nehrali na 
drevených či plechových dychových nástrojoch kvôli 
obave, že by vyzerali neatraktívne. Ženy majú za 
sebou len zopár rokov hráčskych skúseností, zatiaľ čo 
hudobné dedičstvo mužov je staré niekoľko storočí.“ 
Autor sa tiež dotkol starého stereotypu o tom, 
že pre ženský temperament sú vhodné len kla-
vír a sláčikové nástroje. Gilbertová ihneď za-
reagovala ostrým článkom, ktorému redaktori 
časopisu dali titulok: Ako sa dá hrať na dychovom 
nástroji v podprsenke? (How You Can Blow 
a Horn With a Brassière?). Gilbertová vnímala 
titulok ako nevhodný, no podstatný bol obsah 
jej textu, v ktorom poukazuje na nepriaznivé 
podmienky pre hudobníčky a diskrimináciu. 
Počnúc faktom, že muži často odmietali so že-
nami hrať a tým vytvorili ženské getá, ktoré sa 

pre hudobníčky stávali slepými uličkami, cez 
absurdné požiadavky, ako napríklad, aby sa po-
čas hrania na dychových nástrojoch usmievali, 
až po psychické následky angažovania žien pre 
iné dôvody než hudobné. Týmto vyjadrením sa 
Peggy stala akousi národnou obhajkyňou práv 
jazzových hudobníčok, no ďakovné správy jej 
posielali ženy z celého sveta.

>���(���%�����
Úspech dievčenských bigbandov spočíval 
nielen v ich hudobných a marketingových 
schopnostiach, ale aj v historických udalos-
tiach 30. a 40. rokov. Počas 2. svetovej vojny 
bolo veľa mužských hudobníkov povolaných 
na front, čím sa ženám naskytli nové pracovné 
príležitosti. No po vojne na ne doľahla tvrdá 
realita. Ženy museli pracovné miesta uvoľniť 
opäť mužom a utiahnuť sa späť do domácností 

či do iných zamestnaní. Okrem toho si Peggy 
začínala uvedomovať vlastnú staromódnosť 
v obdobiach novovznikajúceho bebopu a free 
jazzu. Svoj život zasvätila starému jazzu – 
swingu, ragtimu a dixielandu – a nedržala 
krok s progresívnymi hudobníkmi. Prijala 

preto r. 1949 prácu v Americkej hudobnej únii 
ako sekretárka prezidenta oddelenia v Los 
Angeles. Zostala tam až do r. 1970 a neskôr už 
len ako seniorská členka únie prispievala do 
časopisu organizácie s názvom The Overture, 
kde vo svojej rubrike Tuning in on Femme Musi-

cians propagovala profesionálne hudobníčky 
a podporovala rozvoj mladej generácie.
Hudbe sa však aktívne venovala aj naďalej. Kvô-
li nedostatku hudobníčok založila „zmiešanú“ 
kapelu The Jack and Jills so svojím bratom, 
bubeníkom Orvalom Gilbertom, klaviristom 
Garym Simmonsom a trubkárkou a kontraba-
sistkou Marnie Wellsovou. Peggy v tomto kvar-
tete hrala na klarinete, vibrafóne a spievala. 
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K role kapelníčky sa vrátila vo veku 69 rokov 
s dixielandovým zoskupením The Dixie Belles 
v zložení: Natalie Robin (klarinet), Marian 
„Marnie“ Wells (trúbka), Pee Wee Preble (trom-
bón), Jerrie Thill (bicie nástroje), Georgia Shil-
ling (klavír), Pearl Powers (kontrabas) a Peggy 
Gilbert (tenorsaxofón). Seniorské jazzwomanky 
mali veľký úspech. Koncertovali po celých 

Spojených štátoch až do r. 1996, vystúpili na 
viacerých jazzových festivaloch v San Francis-
cu, Sacramente, Las Vegas, Los Angeles, ako 
aj v epizódach televíznych sitkomov The Golden 
Girls (NBS, 1985–1992), Dharma & Greg (ABC, 1997–
2002), The Ellen Show (CBS, 2001–2002) and Mar-

ried With Children (Fox Broad-
casting Company, 1987–1997). 
Vďaka producentke Jeannie 
Gayle Poolovej, ktorá je aj 
autorkou rozsiahlej biogra-
fickej knihy a dokumentu 
o Gilbertovej, nahrali album 
Peggy Gilbert and The Dixie Bel-
les (Cambria Records, 1986). 
Tvoria ho prevažne staré jaz-
zové štandardy hrané v štýle 
dixielandu. Kvalita hudobnej 
produkcie má predovšetkým 
nostalgický charakter a ne-
možno hovoriť o obzvlášť 
vysokej hráčskej úrovni zos-
kupenia. Nahrávka je pozo-
ruhodná skôr spojením žen-

ských inštrumentalistiek v úcty hodnom veku 
a ich celoživotnej vášne pre dixieland a swing. 
Aj v posledných dekádach svojho života bola 
Peggy vzorom búrania vekových a genderových 
stereotypov a vo svojich 90 rokoch stále prijí-
mala herecké a hudobné ponuky, ako aj mnohé 

ocenenia vrátane Lil Hardin 
Armstrong Jazz Heritage Award 
od Medzinárodnej asociácie jaz-
zového vzdelávania.

Stereotypy búrala aj vo svo-
jom súkromnom živote, v kto-
rom sa objavil najprv muž, ne-
skôr žena. Po siedmich rokoch 
od zoznámenia sa v r. 1942 
vydala za zvukového majstra 
Jamesa Wrighta. Stalo sa tak 
tesne pred tým, ako ho poslali 
na front do Európy. Peggy za 
manželom veľmi nesmútila, 
bola vtedy nesmierne vyťažená 
vďaka novým príležitostiam 

pre dievčenské zoskupenia. Na jednom z mno-
hých koncertov stretla Kay Boleyovú, hadiu 
ženu vystupujúcu v cirkusoch a vo vaude-
villových predstaveniach. Zamilovali sa do 
seba, Peggy zanechala dvojročné manželstvo 
a s Wrightom sa rozviedla. S Boleyovou sa celý 
život podporovali a žili spolu ako partnerky 
až do smrti. Niekoľko mesiacov po Peggy 
opustila svet aj Kay a bola pochovaná po boku 
Gilbertovej v Hollywood Hills. 

Zdroje:

PLACKSIN, Sally: American Women in Jazz: 1900 to the Present: 
Their Words, Lives and Music, 1. vyd. 1982, Seaview Books, 
New York, s. 82–87
POOL, Jeannie G.: Peggy Gilbert & Her All-Girl Band, Lanham, 
Md.: Scarecrow Press, 2008
The Girls in the Band [film], Réžia: Judy CHAIKIN, USA, 2013
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2007-feb-
18-me-gilbert18-story.html
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Ivan Horváth (nar. 16. 2. 1935 v Bratislave) 
vyrastal v rodine významného medzivojno-
vého spisovateľa, intelektuála a advokáta. 
Jeho otec bol v čase Ivanovho dospievania 
obvinený z buržoázneho nacionalizmu a in-
ternovaný takmer až do svojej predčasnej 
smrti v r. 1960. V tejto nedobrej atmosfére sa 
však podarilo Ivanovi odpútať sa od ťažkej 
reality a nachádzať si vlastnú cestu nielen 
k štúdiu, ale aj k hudbe. Študoval na gymná-
ziu, neskôr slovenčinu a hudobnú výchovu 
na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave. 
„Počúval som mamu, ktorá hrala veľmi dobre 
na klavíri. Ako dieťa som inklinoval k ryt-

mickej hudbe, obdivoval 
som nahrávky amerických 
evergreenov vo vysielaní 
z Mníchova a z Viedne 
a neskôr som sa aktívne 
dostal k hudbe na vysokej 
škole, kde sme hrávali na 
rôznych dobových poduja-
tiach. Na rozličných stret-
nutiach sme hrali hudbu 
v štýle jazzu v obsadení: 
Karol Ondreička, Gustáv 
Riška, Honzo Kajzar, Juraj 
Lehotský, občas si s nami 
zahrali aj Laco Déczi a Mi-
loš Jurkovič,“ spomínal 
Ivan Horváth pred rokmi 
pred rozhlasovým mik-
rofónom a pripomenul aj 
jazzové štvrtky v Redute, 
kde s nimi hrávali práve 
Miloš Jurkovič, Laco 
Déczi a ďalší hudobníci. 
Historické zdroje pripo-
mínajú aj ďalšie jazzové 

zoskupenia westcoastové-
ho charakteru s obmenou 
zväčša tých istých hudob-

níkov (okrem spomenutých aj napr. Imrich 
Kuruc, Juraj Velčovský a ďalší), napríklad aj 
v orchestri Jaroslava Schejbala.
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V roku 1959 viedla ďalšia cesta Ivana Horvátha 
do bratislavského rozhlasu. Keďže bol mladý, 
pridelili mu večerné termíny pri prehráv-
kach hudobných rozhlasových fondov. Bolo 
to v čase, keď vznikol v archíve tzv. HH fond, 
teda trvalkový fond na novom type trvácnych 
magnetofónových pásov, ktorého základ tvo-
rili prepisy niektorých starších rozhlasových 
nahrávok. Ich výber závisel aj od technickej 
kvality a možnosti využitia v rozhlasovom 

vysielaní. Pre Ivana Horvátha to však zname-
nalo aj zmarenú možnosť hrať večer na klaví-
ri. Medzitým vyštudoval externe na Vysokej 
škole pedagogickej hudobnú výchovu a hru 
na klavíri. V tom čase sa začal viac venovať 
kompozícii a aranžovaniu. Zaobstaral si veľa 
odbornej literatúry a zaujímavé aranžmány 
dokonca z USA, napríklad Quincyho Jonesa, 
Olivera Nelsona, Neala Heftiho, dokonca 
i publikáciu Henriho Manciniho, čím zís-
kal veľký rozhľad a inšpiráciu. Pokiaľ išlo 
o aranžovanie hudby, zaujala ho najmä práca 
pre bigband. V tomto čase vznikol celý rad 
nahrávok ešte v jazzovom duchu z jeho pera 
a pod vplyvom týchto hudobníkov. Za všetky 
spomeňme napríklad jeho autorské skladby 
z tohto obdobia: Dobrý deň pre Tanečný or-
chester Siloša Pohanku (1965), Moment odrazu, 
Prechádzka v oblakoch, Impulzy pre Tanečný or-
chester Čs. rozhlasu v Bratislave (1965), Pohľad 
na Seinu pre Combo Juraja Novotného (1966), 
Siluety pre Orchester Gustava Broma (1968) 
a ďalšie. V roku 1962 vychádza jeho skladba 
Siluety v podaní Bratislavského jazzového 
kvarteta aj na LP Československý jazz.

Na Ivana Horvátha takto spomína hudobný 
skladateľ a publicista Pavol Zelenay: „Spoz-
nali sme sa ešte v študentských rokoch. 
Spájal nás spoločný záujem o jazz. Boli to 
päťdesiate roky minulého storočia a jazzová 
scéna na Slovensku vlastne vtedy ešte veľmi 
ani nejestvovala. U nás oneskorene rezonoval 
jazz v podobe jeho záverečnej swingovej fázy 
a reprezentovali ho orchestrálne skladby 
prezentované bigbandmi Duka Ellingtona, 
Counta Basieho, Glenna Millera, Bennyho 
Goodmana, Harryho Jamesa, Stana Kentona 
i početných ďalších. A treba pripomenúť, že 
spoločenská situácia jazzu nepriala. Napísať 
dobre znejúcu partitúru pre bigband bolo 
tajomstvom, ktoré si orchestre strážili. Pa-
mätám sa, že ešte aj v prvých rokoch Bratis-
lavskej lýry si niektorí zahraniční dirigenti 
partitúry chránili, z ruky ich nedávali, nosili 
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si ich sami na dirigentský pult. Odborná 
literatúra o aranžérskom umení bola vôbec 
veľmi skromná, zverejňovali sa iba všeobecne 
známe postupy, a u nás nedostupná. Práca 
aranžéra je aj náročná: vyžaduje si zvládnutie 
kompozičných princípov, inštrumentáciu a aj 
osobitú invenciu čo do zvukového stvárnenia 
hudobného diela. Ivana Horvátha zaujala 
práve táto stránka hudby. Vedeli sme teda 
vzájomne o svojej činnosti a môžem potvrdiť, 
že venoval veľa času súkromnému, intenzív-
nemu štúdiu aranžérskeho umenia. Hľadal 
partitúry a študoval nahrávky vzorových 
orchestrov. Jeho sústredené úsilie prinieslo 
svoje ovocie. Napísal celý rad orchestrálnych 
skladieb pre bigband, zo slovenských autorov 
jeho generácie iste najviac. Táto stránka jeho 
tvorivej činnosti doposiaľ nebola náležite 
docenená.“
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V druhej polovici 60. rokov sa Ivan Horváth 
zoznámil s textárom a neskôr dramaturgom 
zábavnej redakcie bratislavskej televízie Iva-
nom Úradníčkom, ktorý ho nahovoril, aby 
začal pracovať v oblasti populárnej hudby. 
„Píšeš veľkoorchestrálny jazz, ale ten nemá 
u nás také zázemie. Tvoje kompozície majú 
veľmi malú šancu dostať sa do repertoáru. 
V populárnej hudbe by sa tvoje nápady uplat-
nili výraznejšie,“ povedal mu Ivan Úradníček. 
A tak skúsil, najprv popri svojom pôvodnom 
repertoári, písať aj skladby v oblasti populár-
nej hudby. Nebolo to hneď, trvalo to niekoľko 
rokov, a tento jazzový vplyv v jeho tvorbe 
doznieval roky. Dokonca v tomto období 
vznikala aj kniha Základy jazzovej interpretácie, 
ktorú písal spolu s Igorom Wasserbergerom 
(vyšla až v roku 1972). Ivan Horváth sa len 
pomaly preorientoval na populárnu hudbu, 
dokonca spočiatku ju kombinoval s jazzom, 

no tieto dva prvky sa vraj nemali veľmi rady. 
Populárna hudba sa koncom 60. rokov veľmi 
aktivizovala, Ivan Horváth dostával nové 
príležitosti, aj keď na prelome 60. a 70. rokov 
ešte sporadicky dirigoval aj bigband Tanečný 
orchester Československého rozhlasu v Bra-
tislave. Pripomeňme, že skladba Ivana Hor-
vátha Starý známy (1968) sa zapísala aj do dejín 
rozhlasového hudobného vysielania ako prvá 
stereofonická rozhlasová hudobná nahrávka.
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Napokon spoločná práca dvojice Horváth–
Úradníček sa začala úspešne v roku 1970, keď 
spoločne poslali na súťaž o Bratislavskú lýru 
pieseň Slová a získali zlato. Vtedy už mal Ivan 
Horváth za sebou lýrové autorské účinkovanie 
s pesničkou Ktosi prosí (1969, spievala Eva Bi-
háryová), no to víťazné si cenil najviac: „Vtedy 
totiž Lýra mala podobný typ hodnotenia, ako 
bolo v eurovíznej súťaži. Okrem ôsmich alebo 

desiatich členov v hľadisku sa postupne hlaso-
valo aj v krajoch a pripisovali sa body. Myslím, 
že to bolo úspešné a objektívne hodnotenie,“ 
spomínal pred rokmi. Pieseň Slová z Bratislav-
skej lýry 1970 (v podaní Marcely Laiferovej) bola 
vďaka producentom prítomným na festivale 
zakrátko nahratá vo viacerých jazykoch. Vzápä-
tí dostal ponuku ako skladateľ na spoluprácu 
od viacerých českých interpretov, z praktických 
dôvodov ich odmietol a začal intenzívne spo-
lupracovať so slovenskými spevákmi najmä na 
pôde bratislavského rozhlasu. To sa zintenzív-
nilo v období, keď sa vrátil do rozhlasu a stal 

sa dramaturgom rozhlasového tanečného 
orchestra. „Do istej miery som bol vlastne ini-
ciátorom, aby Ivan prišiel do rozhlasu v čase, 
keď sme spolu s Pavlom Zelenayom hľadali 
niekoho vhodného na miesto dramaturga pre 
TOČR, po tom, čo odišiel do dôchodku sklada-
teľ Karol Elbert. Ivan Horváth bol v tom čase 
na voľnej nohe, ale s rozhlasom intenzívne 
spolupracoval ako autor a dobrý aranžér. Bol 
dramaturgom TOČR-u v čase, keď sa už do istej 

miery prejedol uniformovaný zvuk telesa, a bol 
to práve Ivan Horváth, ktorý prichádzal s pod-
netnými nápadmi na zmenu. Prišiel s návrhom 
vytvoriť na báze tohto telesa niekoľko zosku-
pení hudobníkov, ktorí by podľa charakteru 
jednotlivých skladieb v rôznych aktuálnych 
štýloch populárnej hudby s rytmickou sekciou 
realizovali nahrávky nových. Niekoľko výbor-
ných nahrávok sa vtedy podarilo zrealizovať aj 
pod hlavičkou zoskupenia Siluety,“ spomína 
Ali Brezovský, jeden zo skladateľov mladšej 

generácie tvorcov, ktorí sa v tomto období 
aktivizovali, podobne ako aj Igor Bázlik, Peter 
Hanzely a ďalší.
Obdobie od začiatku 70. rokov bolo pre Ivana 
Horvátha v populárnej hudbe mimoriadne 
úspešné. Bolo to aj tým, že v tom čase sa or-
ganizovalo veľa festivalov a vznikol celý rad 
projektov. Okrem regionálnych festivalov 
(Detvianska ruža, Oravské synkopy) vznikla 
napríklad aj košická televízna relácia pre malé 
talenty Zlatá brána. V jej začiatkoch prispieval 
do relácie skladbami aj Ivan Horváth. Medzi 
tituly, ktoré sa dostali medzi najpredávanejšie 

SP platne vydavateľstva 
Opus v celej jej histórii, 
sa zaradila najmä pieseň 
More spoločnej dvojice Hor-
váth–Úradníček. Bola to 
pieseň z medzinárodného 
festivalu v Splite, ktorú 
naspievala Eva Sepešiová. 
Posmelení úspechom 
i ponukou bratislavského 
rozhlasového štúdia na 
vznik nových piesní začali 
Horváth a Úradníček tvo-
riť výhradne ako dvojica: 
spomeňme Bratislavskú 

lýru 1971 s piesňou Úsmev pre Tatianu Hubinskú, 
a Bratislavskú lýru 1972 s piesňou Moja zem pre 
Milana Drobného, ako aj celý rad ďalších skla-
dieb až po tie posledné Mestom zvoní smiech pre 
Evu Kostolányiovú a Neviem skrývať žiaľ pre Ma-
riku Škultétyovú. Po smrti I. Úradníčka spolu-
pracoval Horváth najčastejšie s textármi Jánom 
Štrasserom, Borisom Droppom a Alojzom Čobe-
jom, neskôr s Jozefom Augustínom Štefánikom. 
Obdobie písania desiatok piesní pre spevákov 
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sólistov v klasickom duchu dobovej populárnej 
piesne trvalo počas celých 70. rokov, čo najmä 
súviselo s účasťou na festivale Bratislavská lýra 
(v rokoch 1970–1980 sa zúčastnil na ôsmich roč-
níkoch, okrem BL 1970 získal ocenenie aj v roku 
1975 s piesňou Májový vánok). Ivan Horváth bol 
ako autor aj pri etablovaní mnohých spevákov, 
ktorí ako mladé talenty hľadali repertoár. Spo-
mína: „Keď prišiel nejaký spevák alebo speváčka 
za mnou a pýtali sa ma, čo majú robiť, ako začať 
kariéru a ako spievať, poradil som im: Robte 
to ako Eva Kostolányiová. Pretože ona vtedy 
bola vyslovená profesionálka, vedela, čo robiť 
na javisku a podanie jej piesní malo svojský 
charakter, ktorým vedela vystihnúť atmosféru.“ 
Rukopis I. Horvátha bol ľahko rozpoznateľný. 
„Kantiléna bola pre mňa skúšobným kameňom 
skladateľskej zručnosti. Tvorba klimaxov, širo-
kého kantilénového oblúka v refrénoch, určitej 
nadväznosti na verzie a vyvrcholenie v gra-
dáciách. Takéto piesne boli typické a žiadané 
na príklad aj na Bratislavskú lýru.“ V druhej po-
lovici 70. rokov spolupracoval aj s VV-systémom 
Vlada Valoviča, čo výrazne posunulo a skvalitni-
lo zvukovú stránku jeho piesní.

E��
�
(��G��!3 
Osemdesiate roky priniesli predovšetkým 
priestor pre malé zoskupenia rockového 
charakteru, ktoré vytlačili spevákov sólistov 
zo scény slovenskej populárnej hudby. Ivan 
Horváth sa však ani v tejto situácii nestratil. 
Jeho kompozície v modernejšom šate, neraz 

aj s využitím elektronickej hudby a syntezáto-
rov nahrávali najmä mladé interpretky, no až 
na výnimky zostali zväčša len rozhlasovými 
nahrávkami bez toho, aby sa dostali na plat-
ne (S. Slivová, I. Kalmánová, D. Studeničová, 
E. Martincová a ď.). Ivan Horváth sa v tomto 

čase najvýraznejšie sústredil na kompozíciu 
orchestrálnych skladieb, v ktorých dosiahol vr-
chol svojich aktivít. Mali špecifický charakter 
príjemných melódií na večerné a nočné po-
čúvanie a zodpovedali vtedy požiadavkám na 
tento typ produkcie, ktorý bol v spomínanom 
období mimoriadne obľúbený a využíval sa 
aj na novej rozhlasovej stanici Melódia. Tieto 
jeho skladby takmer výlučne nahrával TOČR 
v Bratislave a počas svojho krátkeho obdobia 
existencie aj Big Band Radio Bratislava. V ďal-

ších rokoch sa už menej intenzívne venoval 
aj piesňovej tvorbe a napokon aj scénickej 
hudbe pre rozhlasové použitie. Pavol Zelenay 
zhodnotil prácu Ivana Horvátha takto: „Svoje 
aranžérske schopnosti a poznatky uplatňo-
val nielen v orchestrálnych skladbách, ale aj 

vo svojej piesňovej 
tvorbe. Do radov 
skladateľov nastu-
poval v záverečnom 
období končiacej sa 
éry swingu, ale vedel 
absorbovať nové im-
pulzy a prispôsobiť 
sa vo svojej piesňovej 
tvorbe progresívnym 
trendom, ktoré pre-
zentovala nastupujú-
ca rock ová generácia. 
To mu v ďalších 
rokoch prostredníc-
tvom hitov napísa-
ných pre našich pop-

redných spevákov prinieslo zaslúžené úspechy, 
ocenenia, i popularitu.“ 
Aktívne skladateľské pôsobenie Ivana Horvát-
ha sa už uzavrelo. Dnes žije v ústraní a spo-
radicky navštívi niektoré z podujatí, kde znie 
hudba, ktorej súčasťou bol aj on ako skladateľ 
či aranžér.
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Na fotografiách nie je reálny predmet, ale 
obrazy vznikajúce násobením jeho rotácie. Čo 
sa objaví na danom mieste pred objektívom 
viackrát, je tmavšie a naopak.
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Áno. Súčasná tvorba, ktorú som na Sloven-
sku ešte neprezentoval, je fotená cez pries-
vitné plátno. Sú to akési náznakové akty, 
ktoré momentálne zažívajú predpremiéru 
v Miláne.
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Štvorcom sa história fotografie začala a pri-
znám sa, že mi veľmi chýba táto možnosť 
v nastaveniach dnešných fotoaparátov. Pod-
statnú časť inšpirácie hľadám práve v období 
začiatkov fotografie. Keď brilantnosť bola 
výzvou, ale dokonalá kompozícia samozrej-
mosťou. Umelecky hodnotná môže byť aj tech-

nicky nekvalitná fotografia, ale dobrá kompo-
zícia je a vždy bola limitujúcim faktorom.
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Myslím, že áno. Je napríklad až zarážajúce, ako 
sa podobajú softvéry na spracovanie fotografie 
a hudby. V oboch prípadoch pracujeme s akousi 

krivkou alebo vlnou v spektre. Aj fotografia má 
svoje „výšky, stredy a basy“. Má svoje dominant-
né miesta a plochy potvrdzujúce jej kompozíciu. 
Má svoje tóny v spektre a mimo spektra vníma-
nia. Rozdiel je možno len v tom, že hudba plynie 
v čase a fotografia zobrazuje jeho zmrazenie. 

 Y�
" (�&�
(��
��� ��������,�����-
(�3���I
Iniciovať ho asi nebudem. Nemám rád mieša-
nie žánrov. Každý druh umenia nesie v odraze 
našej mysle svoj vlastný príbeh. Prečo by som 
mal ľudí znásilňovať svojimi predstavami? 
Nie je dôležité, „čo tým chcel básnik povedať“, 
len to, aký priestor dal môjmu vnímaniu. 
A každým dovysvetlením ma o ten priestor 
oberá. Iné je, ak je jeden prvok diela domi-

nantný a ten druhý mu má iba slúžiť. Ako scé-
na v divadle, hudba vo filme a podobne. Ale 
nechcem povedať nikdy. Určite existuje forma 
spolupráce, ktorá by ma zaujala.
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V období, keď sa sústredím na hudbu, prestá-
vam byť básnikom a fotografom. Neviem to 
prepínať na počkanie.
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Portrét, a obzvlášť ten politický, je oveľa 
dôležitejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Najmä 
v dobe sociálnych sietí. Je to často doslova 
mágia. V kampani, ktorá vzniká na „zelenej 
lúke“, je fotografia zásadným médiom. Voľby 
sa vyhrávajú v diskusiách, no politik sa k nim 
dostane pomocou príbehov a myšlienok spo-
jených s fotografiami. Možno je aj iná cesta, 
ale táto mi príde veľmi funkčná. 
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Predovšetkým, na výstave vidím svoje práce 
v cieľovej podobe. Vytlačené vo veľkosti, pre 
akú boli stvorené. Vidím štruktúry, ktoré na 
obrazovke počítača môžem iba tušiť. Vidím 
práce jednu vedľa druhej a až tam viem defi-
nitívne posúdiť, či naozaj zo všetkých stránok 
tvoria celok. Vidím ich vo veľkorysom pries-
tore. Samozrejme, že výstava je aj zásadným 
prostriedkom komunikácie umelca. Asi každý 
umelec mi dá za pravdu, že mimoriadne 
dôležitou je tá chvíľa, keď je po inštalácii sám, 
chvíľu sa pozerá po sieni a mysľou mu pre-
behne to záverečné O. K. 
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P. Konečný: Sokol (2016)

P. Konečný: Burka či tíš (2016)
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