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HUDOBNE CENTRUM 
MICH.t.lSK.Ó l O 

pokiaľ pravidelne sledujete náš časopis, isto neušlo Vašej pozor

nosti, že vždy s radosťou referujeme o úspechoch slovenských hu

dobníkov- skladateľov, interpretov- na domácich i zahraničných 

fórach, pričom nás obzvlášť teší. ak si úspech vybojovali mladí ľu
dia. Aj v tomto čísle nájdete nejeden materiál na túto tému. Nás 

zaujala odvaha, ktorá vyniesla dvoch mladých ľudí (popri tom, že 

preukázali svoju kompetentnost) na vedúce pozície vo význam

ných umeleckých inštitúciách. A žiada sa poznamenaL: že odvahu 
preukázali obe strany: noví mladí šéfovia aj inštitúcie, do čela kto

rých sa postavili. Prečítajte si v rubrike Naši hostia o týchto dvoch 

výnimkach, potvrdzujúci ch (u nás zatiaľ platné) pravidlo ... Dva 

skladateľské portréty sú pn1ežitosťou opäť si uvedomiť rozmani

tosť obrazu hudby v našom storočí... Naša sonda do histórie 
Opery SND pokračuje súhrnným pohľadom na osudy bel canta 

na jej doskách. O súčasnosti hudobného divadla u nás doma 

a tentoraz najmä v zahraničí si prečítate rad príspevkov o nových 

inscenáciách od našich pravidelných recenzentov ... Pohľad do zá

kulisia jednej z významných medzinárodných hudobných orga

nizácií nám umožňuje rozhovor s generálnym tajomn{km Asociá

cie európskych festivalov ... V moduláciách pokračujeme s Jazzo

vou dielňou Pavla Bodnára a končíme náš seriál o world music ... 

Správy z nášho koncertného života, recenzie CD, kníh, hudobné 
programy live i v rozhlase a množstvo informácií- ako vždy- dú

fame, zaujmú Vašu pozornosť. 

Všimnite si, prosím, novinku v tiráži: Hudobný život má odte

raz svoju redakčnú radu, ktorú tvoria predstavitelia nášho hu
dobného života- skladatelia, muzikológovia, publicisti, odborn{ci 

z praxe, pričom nám záležalo na tom, aby boli zastúpené všetky 

regióny: Elena Filipi (Zilina) zastupuje odborný hudobný ma

nažment, Juraj Hatrík a Peter Zagar reprezentujú skladateľskú 

obec (J. Hatrt1< je tiež odborníkom pre oblasť hudobnej pedago
giky), Mikuláš Skuta je zástupcom obce interpretov, Miloslav 

Blahynka a Vladimír Zvara sú odborn{kmi v oblasti hudobného 

divadla, Peter Ruščin (pôsobí v Prešove, resp. v Košiciach) je hu

dobný historik, Zuzana Vachová sa zaoberá (najmä) jazzom. 
Verím, že spolu s redakciou vytvoria tím, ktorý bude na osoh ča

sopisu a predovšetkým Vám, čitateľom. 

A opäť- ako vždy: očakávame Vaše ohlasy. 

Vaša redakcia HZ 

Po uZÁVIERKE 

Cenu kritiky no Stredoeurópskom festivale koncertného umenia 
v Žiline získal violončelista Michal Sťahel (21) o Cenu najmlad
šieho účastníko festivalu František Jánoško (14). 

NEPREHLIADNITE 

V BUDÚCOM ČÍSLE KOMPAKTNÝ DISK! 
Do časti nákladu májového číslo Hudobného života bude 
vložené CD slovenskej jozzovej formácie MADRE (Juraj Tatár, 
Juraj Bartoš) s exkluzívnym spoluúčinkujúcim - Janom 
Hommerom. Časopis s kompaktným diskom si budete môcť 
kúpiť vo vybraných kníhkupectvách zo 99,- Sk. 
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ÄLE, ALE .. . 

Už vopred sa ospravedlňujem. že zas do 
niekoho zarýpem. Ale nedá mj to, keď 
čierne na bielom vidím napísané veci, 
ktoré akosi nedávajú zmysel. V tohtoroč
nom treťom čísle Hudobného života je 
uverejnený rozhovor Lýdie Dohnalovej 
s dramaturgmi Večerov novej hudby 
Danielom Matejom a Petrom Zagarom. 
Matej porovnáva svoj festival s festiva
lom Melos-Étos a na adresu .konkuren
cie" má veJ'mj kritické slová: .Absolvoval 
som takmer všetky koncerty Melosu, 
bolo na n ich viac mizerných ako dob
rých alebo výborných skladieb. S ne
vôľou som si všímal. že tým najúdesnej
ším skladbám freneticky tlieskali najmä 
mladí ľudia, boli to poväčšine študenti, 
t. j. ,mienkotvorná' vrstva publika ... • 
V závere sa Matej sťažuje: .Z.a desa( ro
kov, čo je zvláštne, sa nenašiel nik, čo by 
dospel do takého štádia, že by nakopol 
našu koncepciu a vymyslel by niečo 

nové, trebárs aj ,kontra'. Všetd sa po is
tom čase opotrebúvame, neraz si myslím, 
že by to chcelo nový pohľad, nový dych. 
Ako však vidieť, mladí nemajú moúvá
du. Nechodia na koncerty (ani na naše), 
aru neátia potrebu org.aillzovať ich. • 

K prvému citátu na tému Melos-Étos 
mám otázku, zrejme v mene autorov 
tých mizerných skladieb, či naozaj kon
certy Večerov novej hudby sú plné 
najúž.asnejších senzádí. Osobne sa mi 
to, vychádzajúc z mojich dojmov, nezdá. 
Napríklad pri predvedení tých slávnych 
Vexations som sa prišiel do Moyzesovej 
siene ráno o deviatej pozrie(, keď boli 
akurát vo svojom zlatom reze. Recesia je 
recesia, umenie je umenie. Prečo tí 
mienkotvorní mladí ľudia prídu na Me
los a nevidieť ich na Večeroch, nad tým 
by sa Matej hádam mal zamyslieť s ne
patrne väčšou dávkou sebakritickosti. 

Druhý dtát vychádza z neinformova
nosti. Mimochodom, Melos-Étos ako fes
tival o ruečo mladší predsa je tým .kon
tra". Ale chcel som namietať ináč. Ne
dávno som mal v tomto časopise urďté 
výhrady voď istému rozhodnutiu Výbo
ru SOZA, na ktorých napriek pádnej od
povedi p. riaditeľa trvám, a pri tejto príle
žitosti som spomínal cyklu~ koncertov 
. Hudba bez hraníc", ktorý vo svojej dra
maturgti má diela mladých • skladateľov, 
ruelen slovenských, ale aj zo susedných 
krajín strednej Európy. Je mi ľúto, že som 
na týchto koncertoch nevidel Mateja. 
Orgaruzujú si ich sami. Majú v sebe to 

isté čaro nového ako koncerty YEN! pred 
desiatimi rokmi. Vidieť, že majú motivá
ciu, samozrejme štýlová orientácia dneš
ných mladých je iná, je rôznorodá. 
Matej sa nad nimi rozčuľuje rovnako, 
ako to robili starší nespočetnekrát pred 
ním v histórii hudby. To už tak býva, 
Daniel. 

VLADIMÍR BOKE$ 

VÁŽENÁ PANI ŠÉFREDAKTORKA, 

s veľkým záujmom som si prečítala ďá
nok Wernerovci v Bratislave od Viery 
Obuchovej, uverejnený vo Vašom časo
pise číslo 1-2/2000. 

S veľkým záujmom preto, lebo sa za
oberá historickými faktami mojej rodiny. 
Som totiž vnučka Aloisa Wernera a dcéra 
Alexandra Wernera. Clánok obsahuje 
pomerne podrobné informácie o mojich 
predkoch od roku 1812, keď sa môj pra
starý otec Peter Werner narodil a o vzni
ku a význame klavírnej firmy Werner od 
roku 1840. Preto som bola velmi prekva
pená, že sa v ďánku vôbec nespomína 
Alexander Werner (17. 2. 1911- 16. 2. 
1978), syn Aloisa Wernera, ktorý bol 
spolumajiteľom a správcom podniku od 
svojich 18 rokov. Po smrti môjho strýka 
Johanna Wemera roku 1934 prevzal ve
derue firmy a viedol ju .až do jej skonfiš
kovarua po roku 1945. Narodil sa a tak
mer celý svoj život prežil v dome na Pan
skej ulid 41 (objekt Bibiany), kde sme aj 
my s bratom Petrom už ako štvrtá gene
ráda Wernerovcov vyrastali. 
Snáď ešte jednu zaujímavosť by som 

rada spomenula, že od roku 1945 vyko
nával funkciu národného správcu v ro
dinnom podniku Klavírny dom Werner 
skladateľ a dirigent prof. Tibor Andrašo
van, dnes významná osobnosť hudob
ného a kultúrneho života na Slovensku, 
ktorý bol dobrý priateľ môjho otecka. 
Spolu s ním sa napriek obmedzeruam 
zo strany vtedajších štámych orgánov 
snažil udrža( a zveľadiť storočnú tradí
du firmy, ale aj rodiny Werner v Bra
tislave. 
Veľmi by ma potešilo, keby v niekto

rom z budúcich čísiel bol ďánok, for
mou dodatku, vyššie uvedenými infor
máciami doplnený. V pôvodnom znení 
v čitateľovi totiž vyvoláva dojem, akoby 
rod Wernerovcov úmrtím Johanna 

• Wemera roku 1934 vymrel. 
Ďakujem a prajem veľa úspechov 

v práci pre Váš hodnotný časopis ... 
MARIA WERNER-BARTA 
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5TYRIDSAT ROKOV ZA DVOMA 
KLAVÍRMI 

Hre na dvoch klavíroch sa venuje málo 
umelcov a len zriedkavo nájdeme part· 
nerov dlhoročných. Spravidla sú to duá 
príležitostné, bez d'alších ambícií vzájom
nej spolupráce. Do histórie slovenského 
interpretačného umenia v hre na dvoch 
klavíroch sa však zapísali dva manželské 
umelecké páry - Rudolf a Silvia Macu
dzinskí a Ludmila Kojanová s Pavlom 
Novotným. 

L. Kojanová a P. Novotný nastúpili 
na košické Konzervatórium v r. 1963, 
po štúdiách na JAMU v Brne (v triede 

KLAVÍRNE DUO 

KOJANOVÁ - NOVOTNÝ 

L. Kunderu 
a K. Jande
ru). Ich in
terpretačné 

zameranie 
objasňuje P. 

~ Novotný: 
; .Inšpiráciou 
:z pre vytvore-

nie klavír
neho dua 

bolo ešte vysokoškolské štúdium. Na 
dvoch klavíroch sme prvýkrát spoločne 
hrali v roku 1960. Po príchode do Košíc 
sme si popri pedagogickej činnosti vytvo
rili priestor, aby sme prenikli na verej
nosť aj ako klavírne duo. Manželia Ma
cudzinskí pôsobili na západnom Sloven
sku, my sme tú príležitosť dostali na 
východnom Slovensku. • 

Klavírne duo L. Kojanová - P. No
votný má na svojom konte pätnásť pre
miér. Slo zväčša o skladby slovenských, 
ale aj českých skladateľov a o jednu 
skladbu od Gréka Panosa Triandafilid.isa. 
Spomedzi českých skladieb bola najvýz
namnejšia česko-slovenská premiéra Tfi 
české tance od B. Maninu (1983). Sloven
skí autori písali svoje skladby zväčša 
priamo pre duo Kojanová-Novotný (I. 
Hrušovský, J. Kowalski, T. Andrašovan, 
L. Holoubek). 

Repertoár klavírneho dua je však 
ovel'a rozsiahlejší. 40 rokov spoločnej 
umeleckej práce oslávili jubilanti koncer
tom v Košidach, kde s orchestrom ~F 
a dirigentom Bystríkom Režuchom 
uviedli košickú premiéru Saint-Saensov
ho Karnevalu zvierat - vel'kú zoologickú 
fantáziu pre 2 klavíry a orchester ( 16. 3.). 

K vzácnemu umeleckému a zároveň 
i životnému jubileu L. Kojanovej úprim
ne blahoželáme. 

DITA MARENČINOVÁ 
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KOŠICKÉ KONZERVATÓRIUM 
V NOVÝCH PRIESTOROCH 

Konzervatórium v Košiciach je na vý
chodnom Slovensku jedinou vyššou od
bornou hudobnou inštitúciou s už tak
mer 50-ročnou tradíciou. Postupne sa 
transformovalo z bývalého pedagogic
kého oddelenia hudobnej školy ( 1951) 
a následnej Vyššej hudobnej školy 
( 1956). Skola dostala štatút Konzervató
ria v šk. roku 1959/1960. Od roku 1956 
sídlila v bývalom kňazskom seminári, 
ktorého budovu musela v dôsledku rešú
tučného zákona odovzdať Biskupskému 
úradu v Košiciach. Problém, ktorý sa stá
val čoraz akútnejším, vyriešil až tento 
školský rok, keď Konzervatórium koneč
ne získalo nové priestory vo dvoch budo
vách. Rozdelenie vyučovania i pedago
gického zboru z jedného komplexu do 
dvoch je nepochybne vel'kým zásahom 
do chodu školy. nv poslednýdl rokoch 
priestory obmedzovali dovtedy bezprob
lémový chod školy,· hovorí riaditeľ Kon
zervatória, dirigent Mgr. Bartolomej Bu
ráš. .Postupne sme odovzdávali maji
tel'ovi bývalý Domov mládeže, aj priľahlé 
budovy z komplexu hlavnej budovy, kde 
prebiehalo vyučovanie hudobnodrama
tického oddelenia, kde skúšali symfo
nický, komorný aj akordeónový orches
ter, neskôr aj niektoré učebne, čím sa ich 
pôvodný počet stenčil z 94 na 60. • 
Na otázku, prečo sa čakalo až takmer do 
poslednej chvíle, keď už majiteľ v celej 
budove rozbehol rekonštrukčné práce, 
a to bez ohľadu na vyučovanie, odpovedá 
riaditel' Konzervatória takto: .Riešenie 
našlo až súčasné vedenie KÚ v Košiciach 
na čele s prednostom Ing. Stefanom Vra
novským (to minulé naše problémy totiž 
akoby ani nevnímalo, čiže ich ani ne
riešilo). Jeho rozhodnutím sa vlani v au
guste Konzervatórium presťahovalo do 
bývalého Centra vol'ného času na lírno
novej ulici č. 2 a do budovy na Moyzeso
vej ulici č. 44. Napriek dvom budovám sa 
priestorová kapacita nezväčšila. Som však 
rád, že sme zostali v Starom meste, kde 
sídlia kultúrne inštitúcie, s ktorými 
máme kontakty." 
- Ako sa kompenzuje nedostatočný 
počet učební? 

• V ústrety nám vychádza najmä Státne 
divadlo, ktoré nám poskytuje tanečnú 
sálu pre tanečný odbor Uedna modeme 
vybavená tanečná sála je na lírnonovej 
ul.), priestory pre časť hudobnodramaúc
kého oddelenia a skúšobňu pre symfo-

nický a komorný orchester a pre zbor 
Konzervatória. V ,nových' budovách sa 
ešte pred presťahovaním urobili nevy
hnutné úpravy. Objekt na Timonovej 
(teoretické a niektoré individuálne pred
mety, riad.itel'srvo) je po technickej strán
ke vybavený lepšie- veď bol až do nášho 
príchodu v prevádzke; horšie je to na 
Moyzesovej ulici, kde sa vyučujú len hlav
né predmety. Viac rokov nebol v prevá
dzke a až teraz sa postupne vynárajú 
skryté chyby, ktoré vzhladom na pridelené 
financie môžeme odstraňovať len vellni 
pomaly.· 
- Ako ste sťahovali oba školské or
gany? 
. Problémom bolo nájsť vhodné priestory; 
našli sa na lírnonovej ulici, i keď z akus
tického hl'adiska nie sú najideálnejšie. 
Ešte väčším problémom bolo získať fi
nancie na ich demontáž a znovupostave
nie. Od KÚ máme finančný prísl'ub na 
prevádzkové úpravy. Oceňujem aj po
moc rodičov pri akustických úpravách 
učební. Predovšetkým však verím, že i na
priek všeobecne známemu nedostatku n
nancií nájdeme pochopenie príslušných 
odborov KÚ. Pride-
lením prostriedkov 
by sa vylepšil. prí
padne celkom od
stránil aj dezolátny 
stav nášho riástro
jového parku, a úež 
by sa doplnila na
ša knižnica. Sú to 

B. BuRÁŠ 

predpoklady plnohodnotného plnenia 
poslania školy, ktorá neustále potvrdzuje, 
nielen na Slovensku, svoje kvality pro
stredníavom umenia svojich absolven
tov. Naše Konzervatórium ako jediné na 
Slovensku vyučuje všetky odbory vrá
tane hudobnodramaúckého a tanečného 
oddelenia." 
- O umeleckých výsledkoch školy 
hovorí aj tohtoročná súťaž študen· 
tov konzervatórií SR. 
. Potešením sú tri prvé miesta v hre na 
klavíri (K. Debreová), v hre na husliach 
(K. Smolová), v speve (M. Gurbaľ) a nie
kol'ko druhých cien. Akordeonista V. Ko
šík sa stal laureátom Medzinárodnej sú
ťaže v Lotyšsku. úspešné sú aj naše or
chestre - symfonický, komorný, akordeó
nový- i v zahraničí (v Európe, v zámorí) . 
Ich atrakúvne plány pre najbližšiu budúc
nosť dokumentujú, že aj v sťažených pod
mienkach pracujú pedagógovia a žiaci 
naplno." l!ll 

PRIPRAVILA DITA MARENČI NOVÁ 
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14. MEDZINÁRODNÝ 
SKLADATEĽSKÝ FESTIVAL 

Pärt v profile & 
(Slovenka) Ľubica Cekovská 

28. - 31. marca sa na Royal Academy of 
Music (RAM) v Londýne konal 14. Me
dzinárodný sklad#eľský festival, tento 
rok venovaný Arvo Pärtovi pri príleži
tosti jeho 65. nirodenín. Program bol 
naozaj pestrý, zahŕňal prierez celou Pär
tovou tvorbou a obsahoval aj svetovú 
premiéru najnovšej skladby mladej slo
venskej skladatel'ky a súčasne post
graduálnej študentky kompozície na 
RAM Cubice Cekovskej: Turbulence. Asi 
lO-minútové dielo pre symfonický or
chester je interpretačne a najmä ryt
micky veľmi náročné s pozoruhodne 
vyzretým rukopisom a zvláštne zvu
kovo modelovanými hudobnými plo
chami. Týmito hudobnými plochami sa 
neustále prelína štruktúra zostupného 
intervalu malej terde, ktorá má do veľ
kej miery formotvornú úlohu. Malá ter
cia je neskôr transformovaná na vel'kú 
terciu a vypfňaná reťazcom malej se
kundy - tento kruh totožnosti a pritom 
rôznosti na stále inom búrlivom pozadi 
je obsiahnutý i v samotnom názve (tur-

KALEIDOSKOP] 

Nositeľkou Nordic Council' s Music Prize 
so stalo fínsko skladateľka Koijo Soorioho, 
známo z predvedení niekoľkých skladieb oj 
v Bratislave. Cenu zo skladbu Lonh pre sop
rán o mg pás prevzalo v novej, architekto
nicky obdivovanej budove Kráľovskej kniž
nice v Kodani. Porota odôvodnilo udelenie 
ceny o. i.: .Kráso Lonh spája veľkoleposť 
s jednoduchosťou. Použitím provensálskych 
textov v jemnom sopránovom hlase kombi
novanom s majstrovským použitím moder
nej technológie sklodotel'ko napína pevnú 
tetivu medzi minulosťou o budúcnosťou. 

Lonh je nadčasové dielo vytvorené no pre
chode dvoch tisícročí." 

Fanúšikov Stevea Relcha určite poteší 
samostatné vydanie troch skladieb, 
predtým zahrnutých v komplete vydavo
teľstva Nonesuch Works: 1965 - 1995. 
Ide o New York Counterpoint, Eight Lines 
a Four Organs. 

Krzysztof Penderecki so stol nostieľom 
Cannes Classic Aword 2000 oko _žijúci 
skladateľ roko•. V rámci odovzdávania 
ceny zaznelo 7. symfónia, Sedem brón jeru
zalemských pod taktovkou skladateľa. 
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bulence = turbulenda, vírenie, nepo
koj). Veľmi nápaditým spôsobom je tak
tiež využívaná celá sekda bicích nástro
jov, a čo je dôležité, nie je to tzv. )1 la 
Bartók", ako to často môžeme poču( 
ale využitie bicích nástrojov jedno
značne vytvára vlastný originálny štýl 
autorky. Cubicina skladba sa stretla 
s vel'kou odozvou a chválou nešetrili 
ani samotný Arvo Pärt a Neeme Järvi, 
ktorí boli prítomní. Možno by stálo za 
pozornosť našich hudobných kruhov 
a festivalových komisií, aby poroz
mýšľali o zaradeni tejto skladby do ich 
programov. 

VANDA PROCHÁZKOVÁ 

NEU~IERA;JÚ T~ v v 

KTORI OSTAVAJU ZIT 
V SPOMIENKACH ••• 

.. . znelo motto pozvánky na spomien
kové stretnutie. Spomínalo sa na dvoch 
• nezabudnutel'ných bratislavských ro
dákov· (opäť citácia z pozvánky) -Jána 
Albrechta a Ladislava Schleichera. 
Stretnutie, ktoré organizovali: Medzi
národná nadácia J. N. Hummela a ob
nova kultúrneho dedičstva, Miestne 
kultúrne centrum mestská časť Staré 

mesto a Spoločnosť F. Liszta, bolo 27. ja
nuára v Zichyho paláci. Osobné spo
mienky na zosnulých predniesol Jozef 
Varga. Pestré a zaujímavé sprievodné 
slovo pripravila Cuba Ballová. Hrali sa 
diela G. Gabrieliho, E. H. Griega a F. 
Liszta. Najprv zazneli štyri štvorhlasné 
canzony v podaní štyroch členov sú
boru Musica aeterna (Vladimíra Gréne
rová, Karol Nemčík, Ján Gréner, Peter 
Ki rá!'). Zvyšok hudobného programu 
patril Vladimírovi Cížikovi, jedinému 
muzikológovi na Slovensku, ktorý -
ešte stále- sólisticky vystupuje ako kla
virista. A jeho program vôbec nebol 
ľahký. Posúďte sami: výber z Griego
vých Lyrických skladieb (Arietta, Vtáčik, 

Motýľ, Tanec elfov, Na jar) a kompozície 
od Liszta: Puszta Wehmut, Sen lásky č. l 
As dur a č. 2 E dur, Petrarcov sonet č. 47 
a č. 104. Repertoár na trištvrte hodiny! 
Doktor Cížik sa svojej koncertnej úlo
hy zhostil spol'ahlivo a s prehl'adom, 
s minimálnym množstvom .preklepov· . 
Stal sa tým, popri dvoch nezabudnutel'
ných bratislavských rodákoch, druhým 
stredobodom programu. Ostáva zaželať 
mu vera zdravia a kondíde do ďalšej 

koncertnej činnosti. 
ty 

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
MIKULÁŠA SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO 

V dňoch 23.- 27. mája so uskutoční 

v Trnave 16. ročník Medzinárodnej spe
váckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnov
ského. Viacerí laureáti tejto súťaže, ktorej 
1. ročník bol roku 1971, úspešne vystupujú 
no domácich i zahraničných operných scé
nach o koncertných pódiách. Spomeňme 
aspoň takých umelcov oko sú Peter Dvor
ský, Miroslav Dvorský, Ján Gallo, Martin 
Babjak, Dalibor Jenis, Gustáv Beláček, Ľu

bica Orgonášová, Lívia Ághová, Magda
léno Kožená, Klaudio Dernerová, Andrea 
Donková, Silvia Sklovská o i. Cieľom podu
jatia je pomoc mladým spevákom pri ich 
vstupe no umeleckú dráhu. 

Súťaž so uskutoční pod záštitou o s fi
nančnou podporou mesto Trnavy, Minister
stvo kultúry SR o viacerých sponzorov. Pre
zidentkou súťaže je prof. Evo' Blohová. Do 
súťaže so prihlásilo 104 spevá\ov z 12 krajín 
(Bielorusko, Číno, Česká republiko, Chorvát
sko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Tu
recko, Ukrajina, USA, Slovenská republiko). 

Členovia poroty: prof. Gabriela Beňoč
ková (ČR), prof. Helena Lozorská (Rakú
sko), Alain Nonot (Kanada), Franz Wol
komf (Holandsko), Gérard Faunou (Frocúz
sko), Akihiko Mori (Japonsko), Mariana 
Horok (Švajčiarsko), Guy Montovon (RN), 
prof. Evo Blohová, Elena Kittnorová o Zla
tica Livorová (SR). 

Program súťaže: 

23. máj 9.00 - 1. kolo 1. kategórie 
19.30 - Zrkadlová sieň Trnov
ského divadlo 

Slávnostné otvorenie/ koncert 

24. máj 9.00- 12.00 o 14.00-20.00 
1. kolo 2. kategórie 

25. máj 2. kolo 1. kategórie 

26. máj 2. kolo 2. kategórie 

_27. máj 1B.OO - Zrkadlová sieň Trnov
ského divadlo 
Koncert víťazov 

~HUDOBNÝ ŽIVOT] 4]2000 
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MINIPROFIL HŽ] RONALD s E B E s TA K LA Rl N ET 

- Narodený l 967 v Senici 
- štúdium: Konzervatórium (E. Bombara) 

a VSMU (J. Luptáčik. abs. 1993) v Bratis
lave, Conservatoire National de R'égion 
Bou logne (l 991/92) 

- krátkodobé majstrovské kurzy - klarinet: 
Eduard Brunner. Susan Stephens. Hans 
Deinzer; workshopy. projekty - súčasná 
hudba: Yonghi Pagh Paan. Siegfried Palm. 
Hugh Davies. Louis Andriessen. James 
Tenney 

- 1988- zakladajúci ďen VENl ensemble pre 
súčasnú hudbu 

- l 993 - l . klarinetista Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu 

- l 996 - l . klarinetista komorného orches
tra Cappella Istropolitana 

- 1997 - zakladajúci ďen OPERA APERTA 
ensemble 
člen súborov POŽOŇ sentimentál. Vapori 
del cuore 

-sólista v spolupráci s SKO Žilina. Cappella 
Istropolitana. Komorní sólisti Bratislava. 
Moyzesovo kvarteto, VENl ensemble 

- festivaly: Večery novej hudby. Melos-t!tos. 
Wien modern (ako sólista) 

- nahrávky: Slovenský rozhlas. Hessischer 
Rundfunk Frankfurt; CD: nahrávky s VENl 
ensemble 

~ Sólista, komorný i orchestrálny 
hráč ... 
Klarinet sa vyznačuje svojskou zvuko
vosťou. má takpovediac zvukomalebný 
charakter. V orchestri sa už od Mozarto
vých čias uplatňuje ako prvok ozvlášt
ňujúd hudobnú situádu . Aj v sólovej 
hudbe je pôsobenie klarinetu ovplyv
nené jeho zvukovosťou natol'ko. že na
písať skladbu pre dominujúci, sólový 
klarinet, je veľmi náročné a v histórii sa 
to iba nemnohým podarilo tak, aby do
šlo k ideálnej symbióze skladby s cha
rakterom nástroja. Komorná hudba je 
akýsi priesečník týchto daností: možno 
preto osobne očakávam od svojho pôso
benia v komornej hudbe naplnenie svo
jich umeleckých ambícií. 
~ Hra v orchestri.. . 
... je potešením vtedy, keď sa úspešne 
podarí zviesť spoločný boj o akési spo
ločné vedomie, o súlad v danom mo
mente. Sú chvOe satisfakcie, zároveň 
pričasto pociťujem bolestný nesúlad. 
~ Ronald šebesta-sólista: obsiahly 
repertoár - málo príležitostí? 
- V súčasnosti sa nachádzam na konci 
asi desaťročného obdobia, v ktorom 
som sa vo veľkej miere upriamil na skú
manie a ujasňovanie si predstavy o čis
tote techniky hry na nástroji a na jej 
osvojenie v praxi, pričom to, čo som sa 

la HUDOBNÝ Ž IVOT) 4 )2000 

naučil počas štúdií, bolo len akýmsi vý
chodiskom pre sformovanie môjho ná
zoru na túto problematiku. Pritom bolo 
nevyhnutné mať odvahu opustiť svoju 
dovtedajšiu čiastočnú istotu a hľadať. 

resp. skúšať nové prvky. Správna tech 
nika hry spočíva podľa mňa v tom, že jej 
elementy, pokiaľ sú dobre postavené, 
pôsobia navzájom synergicky, čiže 

sa navzájom blahodarne ovplyvňujú. 
Chybný prvok sám pôsobí rušivo a zá
roveň negaúvne ovplyvňuje aj pôsobe
nie ostatných prvkov hry. Dnes sa, dú
fam, nachádzam na kond tejto etapy 
a môj pohľad sa začína sústreďovať na 
produkovanie výstupov v podobe kon
certnej činnosti a nahrávok. 
~ Osobnosť - vzor? 
- Našiel som hudobníkov, nos iteľov 

tých princípov, ktoré považujem za 
bazálne. Na jednej strane by som za ta
kého mohol označiť Erika Hoepricha, 
hrajúceho na dobových nástrojoch, na 
druhej strane ma spomedzi hráčov na 
moderných nástrojoch stále inšpiruje 
spôsob hry anglických hudobníkov, na
príklad v London Symphony Orchestra . 
~ Ktoré cnosti sú pre nich prí
značné? 

-Pre optimálny modus hry je- obzvlášť 

pri dychovom nástroji - nevyhnutné 
nájsť ideálny bod, priesečník medzi 
uvoľnenosťou na jednej strane a urči

tým svalovým napätím, nevyhnutným 
pre potrebnú energiu na strane druhej. 
Teda správna technika hry je tá, pri kto
rej sme schopní navodiť súznenie mo
mentálneho fyzikálneho (čo sa odráža 
v kvalite tónu) a mentálneho stavu (čo 
sa odráža v kvalite hudobného gesta). 
Ciže opäť: prináp synergie. 
~ Paralela s technikou sp ieva
nia? ... 

- Dychár i spevák sa pri produkovaní 
tónu zbavujú vzduchu a ich telo nutne 
smeruje k akémusi kŕču . Preto je pros
pešné pestovať techniku ako oddialiť 
moment tohto svalového sťahu. 
~ Eric Hoeprich je príslušníkom 
hnutia starej hudby, ktorého 
podstata spočíva v novom, aktív
nom prístupe k hudbe, v hľadaní 
prameňov, dobových kontextov 
a pod. 
- Erik ako predstaviteľ tohto prúdu je 
mimoriadne inšpirujúcim príkladom; 
jeho hudobný prístup zahŕňa prejavy 
muzikality, ktoré by na tradičnej akade
mickej pôde, paradoxne, boli neakcep
tovateľné a označované ako neštýlové. 
Tiež rekonštrukcia dobovej zvukovosti 
drevených dychových nástrojov veľmi 
pozitívne ovplyňuje našu predstavu 
zvuku smerom späť k uvedomeniu si 
materiálovej podstaty zvuku, ktorou je 
drevo ako rezonátor; vývoj moderných 
drevených dychových nástrojov vlastne 
viedol k takému zvýrazňovaniu zvuko
vých zvláštností nástroja, ktoré sa mi 
javí akoby za rámcom prirodzenosti 
a pôsobí vyumelkovane. 
~ Je to princíp nesporne užitočný 
aj pre súčasnú hudbu ... 
Ak chce byť niekto príslušníkom dobo
vej interpretácie, mal by mať ambíciu 
a schopnosť zaoberať sa úzkym kontex
tom jednotlivých diel, ktoré chce inter
pretovať, a v tomto zmysle je tu paralela 
v súčasnej hudbe, ktorá je v štýlovej po
lohe taká rôznorodá, že bez tohto typu 
prístupu je to takmer nemožné, až dile
tantské. 
~ Verejnosť ťa vníma ako špecia
listu pre súčasnú hudbu. Srdcová 
záležitosť? 

- Moje rozhodnutie venovať sa súčasnej 
hudbe bolo motivované akýmsi vzdo
rom voči tendencii, ktorá vtedy bola 
zjavnejšia, než je dnes v kruhu pomysel
ného mainstreamu hudobníkov, totiž žiť 
ako hudobník len z hudby, ktorá vznikla 
v minulosti, pretože tá je, akože, ľahšie 
vnímateľná, kým súčasná hudba je, 
akože, nezrozumitel'ná. Veril som, že 
ak v minulosti žili hudobní géniovia, 
potom aj dnešok musí mať svojich gé 
niov. Zároveň platí, že poznať ume
nie 20. storočia znamená poznať hlbšie 
svet. v ktorom nežije nikto iný, než 
práve my. 

5 
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ti Zaoberáš sa problematikou zvu
ku klarinetu možno nad mieru 
bežného záujmu hudobníka o svoj 
nástroj ... 
- Zaujíma ma o. i. vzťah zvukovosti ná
stroja a literatúry, ktorá je preň napísaná. 
Súvisí to s mojí~ realistickým, resp. kri
tickým pohľadom na môj nástroj. Vý
sledky, ku ktorľm dospejem v rámd post
graduálneho rozpracovania témy, by 
som v ideálnom prípade chcel publikovať 
v zahraničí. Mojou ambídou je vstúpiť 
do diskusie o reOektovaní klarinetu v hud
be na úrovni celej klarinetovej sodéty. 
ra Vyučuješ? 
- Mojím krédom je akýsi princíp uni
verzálnosti, t. j. snaha všetrannej a hl
bokej orientovanosti v problematike 
klarinetu a všetkých jeho súvislostí 
s očakávaním, že to bude mať blaho
darný vplyv na hru. V tomto zmysle 
chcem pôsobiť aj pedagogicky, t. j. 

Na pozvanie The International Holland 
Music Sessions sa v dňoch 9. - 12. 12. 
1999 zúčastnila PhDr. Viera Polakovičová 
na Východoeurópskej konferencii v Ber
gene v Holandsku. Predniesla príspevok 
na tému .Mladý umelec v podmienkach 
transformujúcej sa spoločnosti na trhové 
hospodárstvo". Informovala o aktuálnych 
problémoch mladých stredoeurópskych 
umelcov a o koncepcii transformujúceho 
sa Hudobného centra. Na žiadosť uspo
riadateľa sa stala členkou užšieho vý
boru, ktorý pripravuje medzinárodnú 
konferenciu organizátorov medzinárod
ných aktivít pre mladých koncertných 
umelcov na tému .Mladý umelec po roku 
2001" v septembri 2001 počas Medziná
rodnej tribúny mladých interpretov 
UNESCO. 

Iniciatíva Holanďanov súvisí s celkovou 
aktivitou tzv. záujmovej skupiny Medzi
národnej hudobnej rady UNESCO v zlo
žení Beáta Schanda, riaditeľka lnterart 
Festivalcenter v Budapešti, Tamás 
Klenyjánszky, generálny tajomník Európ
skej asociácie hudobných festivalov 
v Ženeve a Frans Wolfkamp, riaditeľ 
The International Holland Music Sessions 
v Bergene, ktorá mapuje európske akti-
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všetky procesy, ktoré som sám absolvo
val, testovať na iných s nádejou, že im 
to pomôže. 
ti V akom prostredí by si rád reali
zoval svoje sny? 
- Bol by som šťastný, keby u nás v bu
dúcnosti nastal prirodzený nadbytok dis
ponovaných hráčov, ktorí tvoria podhu
bie každej dobrej hudobnej kultúry; 
z tohto podhubia sa skladajú kvalitné 
telesá, z neho vyrastajú špičkoví jedin
ci. Bol by som rád, keby títo jedind, 
čakajúci na svoju príležitosť pojali za 
súčasť svojej konkurencieschopnosti 
popri hráčskej disponovanosti aj orientá
ciu v hudobných súvislostiach, medzi 
svojím nástrojom a hudbou všeobecne, 
medzi tým ako hráme u nás a ako hrajú 
inde vo svete. Pri analýze vynikajúdch 
výkonov špičkových zahraničných or
chestrov je zrejmé, že jedným z dôvo
dov ich kvality je vysoká miera spoloč-

vity určené pre mladých koncertných 
umelcov. Na konferencii v Bergene sa 
zúčastnili zástupcovia zo strednej a vý
chodnej Európy a okrem predstaviteľov 
Medzinárodnej hudobnej rady z Paríža 
a holandských prednášateľov sa na nej 
nezúčastnili partneri zo západnej Európy. 
Na základe návrhu V. Polakovičovej prijal 
prípravný výbor na svojom zasadnutí 
v Bergene po skončení konferencie v de
cembri 1999 zásadu, že na 2. európsku 
konferenciu budú pozvaní aj partneri zo 
západnej Európy. 

b 

Na sklonku minulého roka vypísalo HC 
výberové konanie na projekty výchov
ných koncertov, určených pre 4 vekové 
kategórie. Výberová komisia, zložená 
z odborníkov z celého Slovenska, posú
dila 22 predložených projektov. Šesť 
z nich pripravuje na .prehrávkový" ve
rejný koncert a následné zaradenie do 
ponuky HC pre školy a kultúrne stre
diská pre školský rok 2000/ 2001. O roz
pracovaní ďalších siedrtich projektov ro
kuje s ich autormi. Výchovné koncerty 
sú v popredí záujmu HC a jeho Oddelé
nia vonkajších vzťahov. Dlhodobým 
cieľom je podpora nekomerčných pro-

ného pochopenia kontextov zdanlivo 
nepodstatných, no koniec koncov tvo
riacich spoločné povedomie hudobnej 
sodéty, ktoré ich spája aj s hudobnou so
ciétou celosvetovou. Keby nastal u nás 
takýto stav, bol by to veľký úspech a 
podstatný rozdiel oproti tomu, čo tu 
máme dnes. 
ti Ako na to? 
- Jediným kľúčom sú školy - stredné 
a vysoké hudobné školstvo. Vnímam to 
ako úlohu našej generáde: aby bolo čo
raz viac tých, čo majú odvahu študovať 
v zahraničí, a aby bolo dosť tých, ktorí 
považujú za súčasť svojho poslania odo
vzdávať tieto informácie tu - doma. 
Tým sa posunie vedomie, pedagógovia 
budú oveľa viac využívať svoju pozi
tívnu moc - vzbudiť u študentov živý 
záujem o hudbu, svetové trendy a to 
ostatné pôjde akoby samospádom... ti 

(la) 

jektov určených pre menšie žiacke a štu
dentské kolektívy. V súčasnosti zatiaľ 
prevláda model organizovania sérií vý
chovných koncertov, ktoré sa realizujú 
pre väčšie kolektívy. 

Ďalšie informácie poskytnú pracovníčky 
HC Mgr. Marta Hrabinová a Mgr. Da
niela Klechová, tel. 07-54 43 45 35. 

b 

V týchto dňoch vydalo Hudobné cen

trum bulletin HUDOBNÉ UDALOSTI 

NA SLOVENSKU 2000. Ide o prehľad 
podujatí hudobného života na Slovensku 
v roku 2000. Brožúrka poskytuje infor

mácie z oblasti vážnej hudby, dychovej 

hudby, folklóru, jazzu, rock-popu, folku, 

country, bluegrassu, trampskej piesne, 

gospelu, ezoteriky. Sú tu tiež uvedené 

pripravované súťaže, majstrovské 

kurzy, semináre, výstavy. Bulletin je 
nepredajný; v prípade záujmu bližš ie 

informácie možno získať u p. Gabriely 

Šikulincovej, tel.: 07 / 5443 5070, 
Hudobné centrum, Oddelenie dokumen

tácie a informatiky, Michalská 10, 
815 36 Bratislava. 
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Ná~ tup mladých. • • 

ZUZAN.A LACKOVÁ 
ŠÉFKA OPERY ŠO V KOŠICIACH 

S menom Zuzany Lackovej, absolventky réžie, scénického a kostýmového výtvarníctva bratislavskej VSMU, sme sa 
do konca minulého roka stretávali v súvislosti s jej zaujímavými, konvenciou nezaťaženými tvorivými projektmi. 
Od januára 2000 sa vďaka víťazstvu vo výberovom konaní stala šéfkou opery Státneho divadla v Košiciach. 
Zdedila súbor, ktorý jeho bývalé vedenie ani po návrate do zrekonštruovanej historickej budovy (1994) nedokázalo 
pozdvihnúť na úroveň zodpovedajúcu tradícii divadla a súčasným požiadavkám profesionality. Najmladšia šéfka 
opery na Slovensku prejavila odhodlanie kritický stav napraviť a vrátiť Košičanom operný dom plný atraktívneho 

umenia, na aký boli zvyknutí a aký si zaslúžia. Za Hudobný život kládol otázky Pavel Unger. 

l!:l Prezraďte, prosím, hlavné tézy projektu, s ktorým 
ste zvíťazili v januárovom konkurze na miesto šéfa 
opery SD v Košiciach? 
Predložila som celkom prirodzenú koncepciu s prvoradým 
ciel'om vybudovať vo východoslovenskej metropole súbor 
kvalitatívne porovnateľný v domácich a, dovolím si poveda(. 
i medzinárodných reláciách. Chcem otvoriť pole pre rôzne 
tvorivé úmy, či už inscenačné, alebo interpretačné tak, aby 
vznikol priestor pre umeleckú konfrontáciu, diskusiu i pole
miku . Pokúsim sa obnoviť dôveru košického diváka vo 
vlastné divadlo, nadviazať na najsvetlejšie 
etapy minulosti a čo najskôr preklenúť hlu
ché obdobie uplynulých sezón . Rada by som 
umožnila publiku spoznať na jednej strane 
kmeňový repertoár v zaujímavej interpretá
cii, na strane druhej zoznámiť ho s titulmi 
neprávom zanedbávanými. Skrátka, vzkrie
siť v Košiciach tvorivé a komunikatívne pro
stredie. 
l!:l Dajú sa po troch mesiacoch porov
nať vaše predstavy s realitou? Narazili 
ste už na bariéry nepochopenia? 

víme záujem verejnosti o operu v Košiciach. Na druhú časť 
vašej otázky musím s l'útosťou odpovedať záporne. 
l!:l Bude teda za érou vášho predchodcu nasledovať 
hrubá čiara? 
Vel'mi rada by som ju urobila a začala od n~ly. To je však ilú
zia. Mnoho záväzkov z minulosti sa prelína s dneškom a mu
sím sa s nimi vyrovnať. Je tu i dedičstvo bývalého Východo
slovenského štátneho divadla, zlučujú'Ceho prešovskú spevo
hru s našou operou, čo narušilo kolitirmjtu i po ekonomickej 
stránke. Vôbec, finančné krytie prevádzky musíme začať riešiť 

na nových prinápoch . .Jo je jeden zo zá
kladných problémov. Ten druhý, ako som 
už spomenula, je vytvorenie takej prevádz
kovej a dramaturgickej štruktúry, ktorá by 
čo najúčinnejšie oslovila publikum. 
l!:l Môžete byť konkrétnejšia? 

Ja pevne verím, že väčšina problémov je 
prekonatel'ná. Ano, pochopitel'ne, s prekáž
kami sa stretávam denne, no napriek tomu 
sa nechcem vzdať svojej vízie. Nie som ďo
vek, ktorý ide hlavou proti múru, som však 
presvedčená, že pre realizáciu načrtnutého 
programu sa oplatí urobiť maximum. 

Z UZANA LACKOVÁ 

Pokiaľ ide o ekonomiku divadla, l . feb
ruára vznikla nová funkcia manažéra, ob
sadená odborníkom, ktorého hlavným po
slaním bude dávať do súladu umelecké ak
tivity s ich finančným krytím. Nevnímam 
to iba v pasívnom zmysle slova, dotácie na 
chod takého nákladného žánru, akým je 
opera, rozhodne nepostačia, takže nás ne
minie cesta intenzívneho hľadania sponzo
rov. Je to proces, ktorý istý čas potrvá, no 
iba silná ekonomika divadla umožni vyba
viť sezónu tak, aby bola pestrá, umelecky 

l!:l V akej situácii ste našli súbor košickej opery? 
Považujete ho v tejto chvíli za schopný prevádzky? 
Situácia v troch zložkách súboru - sólistickej, orchestrálnej 
a zborovej -je skutočne dosť smutná. Poviem to jednoducho: 
v záujme kvality, o ktorú mi predovšetkým ide, je nevy
hnutná rekonštrukcia všetkých spomenutých súčastí ansám
blu. Divadlo má umelcov zodpovedajúcej úrovne, no treba 
ich rady posilniť, ponúknuť divákovi nové tváre, nové hlasy. 
Iba prostredníctvom nich, pomocou dramaturgie a produkcií 
zodpovedajúcich súčasným medzinárodným trendom obno-
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atraktívna a mala divákom čo ponúknuť. Je nevyhnutné po
silniť orchester, zbor, angažovať nových sólistov, či už do 
zväzku divadla, alebo na rolu. Skrátka, každá kapitola si svoju 
sumu vyberie. 
l!:l O akom prevádzkovom modeli rozmýšľate? 
Mám zo súkromných zdrojov informácie, že Košičania už ani 
nemajú do svojho divadla na čo chodiť. Aktuálna ponuka je 
obohratá, divácke zázemie vyčerpané. Vidieť v každej insce
nácii tie isté tváre, tých istých tvorcov, to nie je zaujímavé. 
Publikum potrebuje možnosť výberu, možnosť porovnávať 
rozmanité inscenačné poetiky, konfrontovať výkony sólistov. 
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Takže nás nevyhnutne čaká zvýšiť počet premiér, už v naj
bližšej sezóne budú štyri, ale i angažovať viacerých zaujíma
vých umelcov. Myslím, že po tejto stránke bude príťažlivá už 
prvá premiéra počas môjho šéfovania, Cajkovského Eugen 
Onegin, pripravovaný na koniec mája. Keď som nastúpila do 
divadla, nebol najbližší titul ešte známy. Volba Onegina by už 
mala byť akýmsi predobrazom mojej koncepde, jej dramatur
gická motivácia pramení v absencii ruskej klasiky, či vôbec slo
vanskej literatúry v repertoári, pričom to zároveň bude prí
ležitosť uviesť na doskách košickej opery rad nových umelcov. 
a Zastavme - pri dramaturgii. Mienite jej líniu určo
vať, alebo ste za pozíciu silného dramaturga? 
Vo svojej koňcepcii som predkladala predstavu spolupráce 
s externými dramaturgmi. Ci bude viazaná len na konkrétny 
titul, alebo zostavovanie celého dramaturgického plánu, to je 
v tejto chvíli ešte otvorená otázka. Ja, samozrejme, prichá
dzam s konkrétnou dramaturgickou víziou pre najbližšie 
sezóny, rada by som však mala okruh poradcov, v diskusii 
s ktorými by sme našli najoptimálnejší model. Improvizáda 
nemá v budúcnosti miesto. 
a Vo svete je dnes bežná prax koprodukcií. Ušetria istý 
objem financň a, naopak, umožnia pružnejšiu obmenu 
repertoáru. Zdá sa vám táto cesta možná i v Košiciach? 
Nerada hovorím vopred o veciach neistých. Model kopro
dukcií považujem za výhodný v mnohých ohľadoch a určite 
sa o jeho uskutočnenie pokúsim. Napríklad vzhľadom na 
veľký záujem košického publika o operetu bude zaujímavá 

možnosť ponúknuť na našej scéne operetné inscenácie pre
šovského spevoh·erného súboru. 
a Spomínali ste prílev nových umelcov na dosky ko
šickej opery. O koho pôjde? Objavia sa i "staronové" 
tváre, umelci, pre ktorých znamenalo toto divadlo od
razový mostík? 
Už v premiére Eugena Onegina sa pod vedenún dirigenta Ka
rola Kevického a režiséra Petra Maťa predstavia dve nové 
Tatiany - Katarína Michaeliová a Jana Nábetková, titulnú 
postavu stvárnia Sergej Tolstov z Opery SND a Michal Maču
ha, absolvent VŠMU, ktorý je v súčasnosti v opavskom angaž
mán. No a v ďalších postavách sa popri domácom obsadení (M. 
Lehotský, M. Gurbaľ) objaví i časť tých umelcov, ktorí v Ko
šidach začínali. Denisa Šlepkovská naštuduje Oľgu, Simon 
šomorjai Lenského. Ich pozývanie nieje Jen otázkou slušnosti. 
pretože títo sólisti majú Košidam čo ponúknuť. Musím napra
viť, čo bolo v nedávnej minu losti zanedbané, a urobím to rada. 
a Je už známy dramaturgický plán pre sezónu 
2000/2001? 
V týchto dňoch ho dolaďujeme do definitívnej podoby. 
Sezónu otvoríme Pucdniho Bohémou, po nej bude nasledovať 
titul s rozprávkovým ladením pre detského diváka, začiatkom 
roku 2001 si pripomenieme storočnicu úmrtia Giuseppe Ver
diho dielom, ktoré ešte nie je upresnené, a sezónu uzavrie 
odvážnejší projekt dvojice diel 20. storočia. V spolupráci s ba
letným súborom plánujeme uviesť Orffov Mesiac so Stravin
ského Kráľom Oidipom. a 

MARIO KOŠIK 
ŠÉFDIRIGENT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRA 

Dirigenti to nemajú ľahké . Aby sa z nich po skončení štúdia mohli stať významní reprezentanti tohto mimoriadne 
náročného, nadmieru mnohostranného a predsa večne lákavého remesla, musia dostať príležitosť, ktorá im 
umožní dokázať svoju kompetentnosť a zároveň na nej vyrásť, tak ako hudobník-inštrumentalista vyrastá na per
manentnom kontakte so svojím nástrojom. A to je zároveň kľúčový bod dirigentského problému, takrečeno 
bludný kruh: komu sa z neho nepodarí vystúpiť vďaka mimoriadnej dávke talentu a zároveň veľkej dávke šťastia, 

ako aj priazne svojho prostredia, ten môže na svoje vysnívané remeslo zabudnúť. 

O konkrétnom osude mladého slovenského dirigenta 
sa s Mariom Košíkom (1969) pri príležitosti jeho ne
dávneho vymenovania do funkcie šéfdirigenta Karlo
varského syrnfoníckého orchestra (ďalej len KSO) -
teda orchestra v cudzine- porozprávala Alžbeta Rajte
rová. Správa o tom určite prekvapila a potešila kaž
dého, kto uvažuje o problémoch a perspektívach hu
dobnej kultúry na Slovensku. Otázka znie: ako môže 
dôjsť -z hladiska slovenských reálií- k takému ani nie 
celkom malému zázraku? 
- Vyhral som konkurz. 
a Môžete konkretizovať? 
- KSO, ktorý od roku 1997 nemá šéfdirigenta, vypísal medzi
národný konkurz na obsadenie tejto funkcie. Prihlásilo sa 
120 uchádzačov z celého sveta, spomedzi ktorých komisia po 
odposluchu zaslaných videokaziet vybrala sedem adeptov do 
užšieho výberu. Tých pozvali predviesť sa na samostatných 
koncertoch s KSO. Preto konkurz trval tak dlho- vlastne tak
mer dva roky. 
a ~al orchester prostriedky na financovanie zahra
ničného dirigenta (zo západného sveta)? 
- Podmienky v prípade prijatia boli rovnaké pre všetkých 
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uchádzačov ... Po tomto koncerte sa okamžite hodnotilo 
a ten, kto získal sympatie orchestra a kritikov, dostal ďalší, 
potvrdzovací koncert. 
a Kto boli členovia komisie? 
- Presné zloženie nepoznám, ďenmi komisie boli významné 
osobnosti českého hudobného života - hudobníd, dirigenti, 
riaditelia orchestrov. Orchester bol zastúpený jedným hlasom. 
Som velini rád, že práve od orchestra som dostal najviac bodov. 
a Aké sú zmluvné podmienky nového šéfdirigenta? 
- 25 až 30 zmluvných koncertov ročne, mesačne štrnásť

denná prítomnosť v Karlových Varoch, účasť na príprave dra
maturgického plánu (tradične tu majú dva koncertné cykly 
jeden náročnejší a druhý populárnejší), vyhlasovanie kon
kurzov a účasť na nich, personálne otázky orchestra ... Povin
nosti i právomod šéfdirigenta sú kondpované dosť široko. 
a Zrejme aj KSO má svoje zastúpenie, prostredníc
tvóm ktorého sa kontaktuje s dirigentom, s vedením. 
- {jmelecká rada je po dohode s dirigentom a riaditeľom zod
povedná Jen za veci výsostne umelecké. Má poradnú funkdu 
pre záležitosti tej-ktorej nástrojovej skupiny a myslím, že ide 
skôr o vzájomnú poctivosť než o zvyšovanie miezd alebo vy
sielanie na zájazdy a pod. 
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la Ako by ste hodnotili tento orchester po stránke 
kvalitatívnej? 

-Napriek tomu, že čisto geograficky je orchestrom provinčným, 
neslobodno zabúdať, že ide o najstarší symfonický orchester 
na území bývalého Cesko-Slovenska. Má asi ! 50 rokov a na 
jeho čele stáli v minulosti veľmi známi a renomovaní diri
genti. Táto tradícia by mala určovať kvalitu. V súčasnosti je 
orchester isto poznačený dvojročnou absenciou systematickej 
práce a umeleckého vedenia. ,Permanentné striedanie diri
gentov, ktorých štýl práce je zakaždým veľmi odlišný, ne
sporne poznačí orchester. .. Pre kvalitu orchestra je rozhodu
júca systematickosť v oblasti vyprofilovania zvukovosti, re
pertoáru a pod. 
la Charakter, zvukovosť, kvalita orchestra sú nesporne 
faktorom určujúcim spôsob práce dirigenta, vol'bu re
pertoára ... No dramaturgiu zároveň určuje aj charak
ter reálneho i fiktívneho obecenstva ... 
- Oboje úzko na seba nadväzuje. Obecenstvo určite ovplyv
ňuje volbu repertoáru, najmä v meste ako sú Karlove Vary, 

Pokiaľ ide o slovenských skladateľov: plánujem každoročne 
objednať po jednom diele českého a slovenského skladateľa 
a, pravda, uviesť ho s orchestrom. 
la Dirigenti? 
-V nastávajúcej sezóne tu popri mne budú mať niekoľko kon
certov aj druhý (Francúz) a tretí (Cech) z poradia uchádzačov. 
Tento prísľub bol súčasťou konkurzných podmienok. Okrem 
toho v Karlových Varoch pravidelne hosťujú prvotriedni česki 
dirigenti ako Vronský, Svárovský, Vajnar, Válek, Pešek. 
la Ako je to s možnosťou dirigentskej výmeny? 
- Libor Pešek mi raz povedal: reciprocita je vynikajúca vec, 
pokiaľ je .výmenný" partner od nás lepší, pokiaľ je zárukou, 
že je prínosom pre orchester. To znamená: orchester musí ve
dieť, že má síce vynikajúceho šéfa, ale ksú tu aj ďalší, ktorí 
sú aspoň tak isto dobrí. Stotožňujem sa s touto zásadou . .. 
la KSO financuje mesto. Aký je vzťah k tomuto part
nerovi? 
- Nepoznám ešte všetky detaily spolupráce s mestským za
stupiteľstvom, zatiaľ som informovaný len o tom, že mesto 

kde orchester vo veľkej miere závisí od 
priazne návštevníkov, v tomto prípade 
kúpeľných hostí. Pravda, nájdu sa medzi 
nimi neraz aj odborníci - nikdy neviete, 
kto sedí medzi obecenstvom ... V súčas
nosti sa orchester orientuje v zásade na 
romantický repertoár. Mojím cieľom je 
venovať sa viac hudobnému klasicizmu, 
špeciálne Haydnovi; Beethoven ani do
teraz nepatril k obchádzaným sklada
teľom, Mozart zas má svoje trvalé zastú
penie na Mozartovom festivale, organi
zovanom na pamiatku jeho syna, ktorý 
zomrel v Karlových Varoch. Pri pláno
vaní mojej prvej sezóny nechcel som 
hneď porušiť kontinuitu tradície. Popri 
Haydnovi by som sa rád sústredil na 
Schuberta - v tom zmysle som pripravil 
sezónu 2000/2001. Ak totiž ch cem sta
bilizovať orchester čo do obsadenia, ako 
aj z hľadiska ekonomického, musím -
aspoň v nastávajúcej sezóne - vytvoriť 

podmienky pre spravodlivejšie hodnote
nie hudobníkov a zatiaľ sa vyhýbať pn1iš 

MARIO KOŠIK 

by, žiaľ, chcelo z KSO ťažiť predovšet
kým komerčne, čo znamená zvýšiť po
čet kúpeľných koncertov. To by, samo
zrejme, dosť nepriaznivo ovplyvnilo 
umelecký život. Bola by to tiež škoda 
práve teraz po ukončeni rekonštrukcie 
karlovarského divadla, ktoré je pre
krásne a ponúka množstvo príležitostí 
aj pre náš orchester. Popri orientádi na 
českého diváka s prevažujúcim českým 
činoherným, ako aj operetným, prí
padne baletným repertoárom (sú to 
všetko hosťovačky, lebo v Karlových 
Varoch niet stáleho divadelného sú
boru) si myslím, že tu na nás čakajú 
celkorri zaujímavé perspektívy. V Kar
lových Varoch sa doteraz každoročne 
konal operný festival s českým reper
toárom v nadväznosti na Dvorákovu 
spevácku súťaž. Toto podujatie plánujú 
zodpovední činitelia v najbližšej budúc
nosti transformovať do inej podoby. 
V staronovom divadielku by sa však vy
nikajúco uplatnili barokové opery od 

nákladným projektom. Taktiež som hneď zo začiatku nechcel 
zasiahnuť príliš rázne, lebo postupné vzájomné zoznamova
nie považujem za dôležitejšie, než radikálne kroky. 
la Hudba 20. storočia, resp. súčasná hudba, možnosti 
uvádzania slovenských skladatel'ov? 
-Karlove Vary majú veľmi zaujímavú tradíciu v uvádzaní diel 
Bohuslava Martinu, v čom orchester výdatne podporuje Na
dácia Bohuslava Martinu. Prakticky to znamená, že v každej 
sezóne zaznie jedno dielo tohto významného českého sklada
teľa 20. storočia. V budúcej sezóne uvedieme jeho Koncert pre 
dva klavíry so slovenskou pianistickou dvojicou Solárik
Pažický. Plánujem predstaviť aj ďalších slovenských sólistov. 
Spomedzi ďalších skladateľov 20. storočia máme programo
vaného Prokofieva, Sostakoviča. Rád by som dirigoval Stra
vinského, no zatiaľ som si netrúfol niektoré jeho dielo naplá
novať, a to aj z ekonomicko-prevádzkového dôvodu: jeho 
veľké orchestrálne diela si vyžadujú mnohé potrebné ná
kladné výpomoci, ale také diela ako Apolón Musagetes, Orfeus 
alebo Omša- to všetko je možné. Najprv sa však musím roz
hliadnuť po možnostiach, aj umeleckých. 
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Rameaua až po Vivaldiho a Haydna s účasťou KSO. Aj or
chester, ktorý je momentálne mimoriadne vyťažený, by iste 
uvítal možnosti osobitného hodnotenia účasťou na takomto 
výnimočnom projekte. 
la Aká je skutočnosť a perspektíva obsadzovania vol'
ných miest v KSO? 
- Vzhľadom na to, že Karlove Vary sú zemepisne značne vy
sunutým mestom, nie je príliš veľký tlak na uvolnené miesta. 
Záujemcovia prichádzajú skôr z Konzervatória v Plzni než z 
Prahy. Podmienky konkurzu sú podobné ako u nás, pre sláči

károv som ich doplnil o hru v kvartete a pre dychárov 
o hru v kvintete. Domnievam sa totiž, že v komornej hre 
možno najlepšie poznať adaptabilitu hráčov. Za veľmi 

dôležitú považujem hru z listu. Podľa mňa je problematic
kejšia sólová hra: uchádzač môže byt prijatý na základe jej 
vysokej 1úrovne a nakory.ec sa ukáže, že v skutočnosti nie je 
nexibilf!ý v skupine, čo je jedna zo základných podmienok 
kvalit~t\o orchestrálneho hudobníka. Okrem toho chcem 
zaviesť ko'dnotenie uchádzačov vo všetkých kategóriách kon
kurzového konania, t.j. nebude sa vyraďovať po prvom kole. 
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la Má KSO možnosť pravidelných zájazdov? 
- Pokiaľ viem, orchester každoročne hosťuje v Nemecku a je 
samozrejmé, že ja osobne budem vyhľadávať kontakty, aby 
som prispel svojím dielom aj k týmto aktivitám. Umelecké 
turné je vždy vnímané hudobníkmi ako istý spôsob pozitív
neho ohodnotenia. 
la Nahrávanie? 
-Málo. 
la Povinnosti orchestra? 
- Orchester má ročne 240- 260 služieb, z toho asi 50 symfo
nických a 20 krJlJnádnych koncertov, mimoriadne koncerty 
v rámci Dvorákovej jesene, Dvorákovej súťaže, Beethovenov 
a Mozartov fe~tival. od tohto roku pribudnú open-air kon
ceny v rámci filmového festivalu. Na otvorenie kúpeľnej 

sezóny sa každoročne uvádza Smetanova Má vlast, k tomu 
treba prirátať koncerty v zahraničí. 
la Co znamená pre mladého dirigenta po prvýkrát 
v živote získať takú významnú pozíciu, akou funkcia 
šéfdirigenta etablovaného, tradíciou zaťaženého or
chestra nesporne je? 
-Pre mňa to znamená konečne reálnu výzvu. Priznám sa, že 
keby som nebol zvíťazil na tomto konkurze, bol by som asi 
skončil s dirigovaním -bol som na to pevne odhodlaný. Je 
veľmi dobré a dôležité pre každého dirigenta, aby mal .svoj" 
orchester. Tu je možné budovať. vidieť konkrétne výsledky. 
Pri hosťovačke sa v priebehu piatich dní dá síce niečo .naho
dW, ale nie je možné urobiť nič podobné, čo možno dosiah
nuť systematickou a dlhodobou prácou: postupnými krokmi 
pôsobiť na orchester; zároveň je to obrovská možnosť rozšíriť 
vlastný repertoár, resp. je to príležitosť kontaktov na inej 
úrovni v záujme orchestra i vlastnej perspektívy. 
la Obavy? Je to veľká zodpovednosť .. . 
- ... ktorú si zatiaľ ešte ani naplno neuvedomujem. Prvý deň, 
keď som dostal správu o menovaní, najprv som si ani neuve
domoval, čo som dosiahol. Teraz to síce už viem, je jasné, čo 
mi prikazuje, resp. umožňuje zmluva, ale až praktický život 
odhalí tú pravú skutočnosť. No nemám obavy .. . 
la Vráťme sa k východisku: nespomínam si, že by na 
Slovensku prebiehal podobne rozsiahly a dôkladný 
konkurz na funkciu šéfdirigenta. 
- Osobne som sa zúčastnil na jednom konkurze na miesto 
šéfdirigenta Státneho komorného orchestra v žiline ešte ako 
študent VSMU. Tento konkurz spočíval v tom, že uchádzač 
mal asi dve hodiny na prácu s orchestrom. Za tento čas, pravda, 
nemožno ukázať nič okrem dirigentskej techniky. Boli sme 
tam vtedy šiesti adepti, ja som bol posledný. Nakoniec som sa 
prof. Slováka, predsedu komisie, spýtal na jeho názor; podot
kol. že sa mu to veľmi páčilo, ale že som málo pracoval s or
chestrom. Odvetil som: kedy som mal pracovať? Takže keď 
konkurz, potom taký, aký som absolvoval v Karlových Varoch. 

A prečo sa to u nás tak nerobí? Na Slovensku je všeobecne 
pojem transparentnosti výberu neznámy. Ak to tu bude takto 
fungovať. nemôžeme hovoriť o normálnom hodnotovom sys
téme, podl'a ktorého by sa mali posudzovať umelci. Vo svete 
bežná štruktúra konkrétnych subjektov, ktoré hodnotia diri
genta, orchester, publikum, kritid až po manažérov a agen
túry, ktoré tu vôbec nevystupujú v záujme umelcov- tá u nás 
absentuje. 
la Ak to vnímam správne, na Slovensku majú mladí 
dirigenti málo šancí. 
-Je to tak. Skúsil som to na vlastnej koži. Skončil som štú
dium na VSMU roku 1994 a odvtedy som mal spolu s našimi 
orchestrami asi tri alebo štyri koncerty. 
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la Ako si to vysvetliť? 
- U nás sa nemeria podľa schopností. ale podl'a toho, kto sa 
s kým kamaráti. Preto sa l'ahko dostávajú k slovu ľudia, ktorí 
síce nie sú hodnotovo na výške, ale majú dobré kontakty. 
la Nie je to tak, že orchestre sa bránia voči mladým, 
neskúseným dirigentom? 
-Myslím si, že orchestre sa všade na svete bránia voči mladým 
dirigentom. Považujem za vel'kú chybu, že riaditelia sú 
v područí postoja orchestra a šéfdirigentov. ktorí nedôverujú 
mladým kolegom. Príležitosť bude reálna len vtedy, keď sa 
u nás konečne vytvorí systém druhého dirigenta, resp. diri
genta-asistenta, ktorý bude mať možnosť naštudovať a dirigo
vať niekol'ko koncertov v sezóne - nielen koncerty pre deti. 
la Stretla som sa s takým názorom, že aj školský or
chester nerád pracuje pod tak tovkou kolegu-štu
denta-dirigenta .. . 
- Nemám túto skúsenost. lebo moje doktorandské štúdium 
spočívalo v tom, že som sa podiel'al na rozvoj i orchestrálnej 
hry na VSMU. Bol som vtedy síce už po absolutóriu, no ne
mal som problémy, možno aj preto, lebo som sám hudobník
inštrumentalista. čo je na jednej strane dobrá východisková 
pozícia, na strane druhej však môže byť priateľský kontakt 
prekážkou; v kamarátskom vzťahu totiž nie je !'ah ké uplatňo

vať odrazu urči tú autoritu, ktorú si dirigovanie vyžaduje. Po
kiaľ ide o zamietavý postoj orchestrálnych hráčov, treba im 
vždy pripomínať, že tak, ako oni začínali v ord1estri, pričom 

mali obrovskú výhodu v tom, že nástroj si nosili so sebou 
a mohli na ňom denne cvičiť. rovnako aj dirigent má právo 
pracovať, nadobúdať skúsenosti v čo najčastejšom kontakte 
s orchestrom. Ak to nepochopia ani tí, čo by mali byť zodpo
vední za to, že tu chýbajú dirigenti, potom sa ani v budúc
nosti nič nezmení. 
la Problém orchester-dirigent nie je obmedzený na 
našu krajinu. Orchestre všade na svete nazerajú na di
rigentov s väčšou alebo menšou dávkou skepse, sú ich 
najprísnejšími kritikmi a vedia im veľmi znepríjemňo
vať život, ak nie sú presvedčení o ich vysokej profesio
nálnosti. Teda: aký by mal byť ideálny vzťah medzi 
orchestrom a dirigentom? Ako o tom uvažuje mladý 
dirigent stojaci na prahu svojej prvej veľkej zodpoved
nej úlohy? 
- Koexistencia dirigenta a orchestra nemá šancu byť iná ak 
antagonistická, je to zakódované v povahe tohto vzťahu. O 
stránky sú od seba závislé: tak ako orchestrálni hudobníci ve 
dia, že sa bez dirigenta nezaobídu, aj pre dirigenta je jasné, že 
bez orchestra nemá jeho profesia opodstatnenie. Ciže je ne
vyhnutné udržať vzájomný vzťah v istej rovnováhe, stá le ho 
nejakým spôsobom vyrovnávať. Pre mňa je veľmi lichotivé 
(aby sme sa vrátili do Karlových Varov), že orchester mi dal 
najviac hlasov. To neznamená, že mám pociťovať vďačnosť, 
ale je to skôr zodpovednosť, záväzok, že ak si ma vybrali, bu
dem pracovať na vyššej kvalite prostriedkami, ktoré budú 
obojstranne prijateľné a výhodné. 
la Aké to budú prostriedky? 
-Iba zrelý dirigent môže predpovedať. akým spôsobom bude 
on vyvíjať tu rozoberaný vzťah tak, aby bol aj na všeobecnú 
prospešnosť. aby nevznikli na jednej strane servilné, na 
strahe druhej príliš autoritatívne vzťahy. Balans je dôležitý 
a jt! to určite dlhodobá úloha. Je to vo veľkej miere vec skú
senosti, na ktorú nemožno nájsť recept zo dňa na deň: všetko 
potrebuje svoj čas. Aj ja sa predovšetkým stále ešte učím. 
la Celkový pocit? 
-Teším sa. Konečne si budem pripadať ako dirigent. la 
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100 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY 

štefan Németh-Šamorínsky 
Bratislavská omša (Missa Posoniensis) 

pre sóla, miešaný zbor, organ a orchester 
Ľubom ír Chalupka 

Jednu z kontinuitných vrstiev vzniku a vývoja profesionálnej 
hudobnej tvorby na území Slovenska predstavovala už od 
čias baroka cirkevná hudba. Jej autormi boli vzdelaní hudob
níci - regenschori, organisti, dirigenti, pedagógovia - spätí 
s chrámovým prostredím; ich kompozičná aktivita rešpekto
vala liturgické požiadavky, vychádzala z úcty k tradícii žánru 
a opierala sa o rozhľad v dobovej európskej produkcii. Na Slo
vensku sa po roku 1918 v dôsledku politicko-spoločenských 
zmien začali utvárať priaznivé predpoklady pre vznik pôvod
nej symfonickej, komornej i opernej tvorby a v rozvíjajúcej sa 
štruktúre hudobného života sa kostol ako prakticky jediný 
priestor s pravidelnými hudobnými produkciarni dostával na 
okraj, predsa však sa zásluhou niektorých skladateľov (Miku
láš Moyzes, Viliam Figuš-Bystrý, Mi
kuláš Schneider-Trnavský, Alexan
der Albrecht) zachovala kontinuita 
cirkevnej tvorby, hoci nestála už 
v popredí záujmu. Sčasti pretrvávali 
štýlovo-technické väzby novovzni
kajúcich opusov na predchádzajúce 
storočia, no zároveň boli prekoná
vané individuálnym a inovačným 
vkladom viacerých autorov do kon
venčných tektonických modelov. 

sledoval ich záujmy a vychádzal im v ústrety organizačne 
i umelecky. Vo viacnárodnostne štruktúrovanej Bratislave to 
však neznamenalo izoláciu od slovenskej sociéty. Némethove 
tvorivé predstavy a požiadavky boli v mnohom tOtožné 
s programom generácie slovenskej hudobnej moderny, 
nastupujúcej koncom dvadsiatych rokov a v rokoch tridsia
tych. No aj jeho dlhoročná činnosť v službách cirkvi sa podl'a 
ideologicky motivovaných kritérií vymykala pozitívnemu 
hodnoteniu. 

Rodinné zázemie (otec bol regenschorim v šamorínskom 
farskom kostole, matka učiteľkou) , štúdium na Mestskej hu
dobnej škole v Bratislave, kde klavírnu hru vyučoval rozhľa
dený pedagóg a skladateľ Alexander Albrecht, odchovanec 

Do tohto kontextu sa zaradil aj 
štefan Németh-šamorínsky ( 1896 
Šamorín - 1975 Bratislava), sklada
teľ, pedagóg, interpret, organológ, 
popredná postava bratislavského hu
dobného života v medzivojnovom 
období a potom i v päťdesiatych 

Š. NÉMETH-ŠAMORÍNSKY NA SKÚŠKE PRED 

a priateľ Bélu Bartóka, pôsobenie 
v orchestri Cirkevného hudobného 
spolku pri Dóme sv. Manina už 
v detskom veku, ako aj účinkovanie 
v chlapčenskom zbore vedenom 
františkánom Felicianom Môcikom 
formova li rýchly rast mladého 
Németha. Po ukončení gymnázia 
(1914) pokračoval na odporúčanie 
A. Albrechta v štúdiu na budapeš
tianskej Hudobnej akadémii, kde sa 
stal žiakom klavírnej triedy Bélu 
Bartóka, organ študoval u Dezsó 
Antalffy-Zsirosa a kompozíciu u Lea 
Weinera . Po prerušení, spôsobenom 
vojnovými udalosťami (Németh 
musel narukovať na front) absolvo
val školu s výborným prospechom 

PREMIÉROU BRATISLAVSKEJ OMŠE. 

a šesťdesiatych rokoch, umelec kultivovanej muzikality, dis
ponujúci kvalitným vzdelaním, vyhraneným vkusom a inte
ligenciou, čo podmieňovalo vysokú úroveň jeho profesionál
nych aktivít. Priznávalo sa mu najmä interpretačné majstrov
stvo v okruhu klavírnej i komornej hry. O Némethovi ako 
o skladateľovi sa v staršej historiografickej literatúre hovorilo 
síce s úctou, ale s určitou rezervovanosťou, hodnotila sa len 
časť jeho všeobecne málo známej tvorby, čo mohlo byť poza
statkom nacionalistickej predpojatosti (tento dlh čiastočne 
odstránila knižná monografia). Németh sa totiž spočiatku 
promoval v kultúrnom prostredí bratislavských Madarov, 
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vo všetkých troch odboroch. Vzdelanie si hodlal ešte doplniť, 
lebo budapeštianska Hudobná akadémia v čase jeho štúdia 
bola -s výnimkou Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya - pedago
gicky a vkusovo zameraná na úctu k barokovo-klasicistickej 
tradícii, pričom k novším i aktuálnym fázam vývoja hudby sa 
správala zdržanlivo až odmietavo (z toho dôvodu sa naprí
klad aj Bartók ako skladateľ presadzoval v domácom pro
stredí dosť ťažko a stretával sa s nepochopením) . V rokoch 
1922-1923 Németh študoval vo Viedni klavírnu hru v triede 
Franza Schmidta (bratislavského rodáka, ten sa o pár rokov 
neskôr stal učiteľom ďalšieho žiaka zo Slovenska - Ľudovíta 
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Rajtera) a organ u Franza Schi.itza. Medzitým ho oslovil 
A. Albrecht, ktorý sa roku 1921 stal umeleckým vedúcim 
a dirigentom Cirkevného hudobného spolku pri Dóme 
sv. Martina v Bratislave, čím sa uvoľnilo jeho miesto dám
skeho organistu. Németh ponuku prijaL vyhral konkurz 
a popri povinnostiach organistu začal vyučovať na Mestskej 
hudobnej škole hru na klavíri a neskôr i na organe. Tým sa 
nadlho existenčne zabezpečil (na škole pôsobil až do jej zá
niku v roku 1945, pri nástroji v Dóme zotrval do roku 1953) 
a zároveň sa ocitol v špecifickom prostredí. ktoré ho priaznivo 
motivova)t i na kompozičnú činnosť. 

Cirkevný hudobný spolok (Kirchenmusikverein zu St. Mar
tin), zalOžený roku 1833, bol v čase Némethovho príchodu 
inštitúciou s úctyhodnou tradíciou i umeleckými výsledkami. 
Popri zabezpečovaní hudobných produkcií v rámci liturgie 
(roku 1835 zaznela v Bratislave zásluhou Cirkevného hudob
ného spolku liturgická premiéra Beethovenovej Missa solemnis; 
túto udalosť pripomína pamätná tabuľa v Dóme sv. Manina) 
sa spolok venoval interpretácii náročných vokálno-inštru
mentálnych diel (najmä nemeckých autorov) aj v rámci pra
videlných koncertov. Svoj výkonnostný zenit spolok dosiahol 
v rokoch 1921-1949 pod vedením A. Albrechta. Ten zaviedol 
nielen mimoliturgické pravidelné koncerty v chráme i mimo 
neho (so zborom i orchestrom vystupoval v sále Reduty 
i v opere SND, ba uskutočnil i zájazdy po Slovensku), 
v záujme umeleckého rastu i rozhľadu dramaturgicky oboha
coval repertoár novou európskou (Reger, Kodály, Szymanow
ski) i domácou (Albrecht, Németh, Frešo) duchovnou tvorbou 
a nekompromisne prelamoval konfesionálne i národnostné 
rozdiely v bratislavskej medzivojnovej hudobnej kultúre (na 
realizáciu rozmernejších vokálno-inštrumentálnych skladieb 
prizýva! interpretov z opery SND a neskôr i z rozhlasového or
chestra, spolupracoval so zborom v evanjelickom kostole). 
O Albrechtovej iniciatíve svedčí aj fakt, že s orchestrom spolku 
naštudoval inštrumentálne diela popredných tvorcov európ
skej hudby - počnúc Bachom cez majstrov klasicizmu a ro
mantizmu až po tvorbu Bartóka a Stravinského. 

Táto bohatá umelecká činnosť súboru prirodzene mobilizo
vala aj Némethovu aktivitu. Stereotyp bežných povinností 
chrámového hudobníka preklenoval interpretačnou aktivi
tou: ako organista účinkoval na recitáloch v zahraničí (Vie
deň, Budapešť. koncertné turné vo Svédsku). Dôverný kon
takt s nástrojom ho viedol aj k organologickej praxi: sympa
tizoval s organovým hnutím (Orgelbewegung) v Nemecku, 
ktoré brojilo proti sériovej výrobe moderných organov a bo
jovalo za dispozície historických barokových nástrojov. 
Németh navrhoval dispozície pre viaceré organy v kostoloch 
Bratislavy aj iných miest na Slovensku. Uvedomoval si, že 
Bratislava nemá veľký nástroj koncertného typu a preto na
vrhol jeho projekt (ten sa však z finančných dôvodov nerea
lizoval). Oveľa častejšie vystupoval ako znamenitý klavírny 
partner na komorných koncertoch. 

Némethovo rozhodnutie predstaviť sa verejnosti ako skladateľ 
vyplynulo z jeho funkcie; prvé opusy- Ave Maria pre alt a organ 
i Missa brevis č. l pre barytón a organ ( 1921) boli plánované ako 
štandardné hudobné čísla do liturgického rámca. Už tu sa preja
vili základné črty jeho rukopisu - úcta k melodickej čistote gre
goriánskeho chorálu, pn1don k novoromantickej harmónii i záu- ' 
jem o farebnosť. Azda aj preto organový part svojho Ave Maria • 
neskôr zinštrumentoval pre komorný orchester. 

Druhý zdroj Némethovej kompozičnej invencie vyplynul 
z jeho pôsobenia v zoskupeníToldyho kruhu (založenom roku 
1874), ktorého ďenstvo sa grupovala z radov Bratislavčanov 

12 

maďarskej národnosti. Od roku 1924 tu viedol mužský zbor, 
ktorý pod Jeho vedením dosiahol vynikajúcu interpretačnú 
úroveň. Neskôr ( 1928) sa rozhodol zbor osamostatniť pod 
názvom Spevokol Bélu Bartóka, čo nebolo náhodné. Németh 
už ako študent budapeštianskej Akadémie obdivoval svojho 
učiteľa Bartóka, a to nielen ako klaviristu, ale aj ako skladateľa 
a etnomuzikológa. Inšpirovaný Bartókovými skladbami, 
štrukturálne a inšpiračne ťažiacimi z maďarského, ako aj slo
venského či rumunského folklóru , pokúsil sa o podobný prí
stup vo vlastnej zborovej tvorbe. Najprv upravil Bartókov kla
vírny cyklus Deťom pre mužský zbor ( 1924). Neskôr- v rokoch 
1925-1935- vytvoril štyri zborové cykly na staromaďarské ľu
dové piesne. Pri tejto práci objavoval štrukturálne osobitosti 
folklórnej melodiky (kvarttonálne a pematonické kostry) , ktoré 
využil v melodike i akordike svojich vokálnych kompozícií. 
Bartók viac ráz navštívil Bratislavu ako klavirista a pochvalne sa 
vyjadril nielen o Némethových zbormajsterských kvalitách, ale 
schválil aj jeho adaptáciu svojho klavírneho cyklu. 

Príklon k pentatonike ako systému ozvláštňujúceho dur
molové funkčné prostredie romantickej harmónie vyplynul 
i z ďalšej , a to orientálnej inšpirácie- z Némethovho kontaktu 
so staročínskou poéziou vydanou v zbierke Cínska flauta (Die 
chinesische Fläte). V piesni Der Einsame (Osamotený, 1925) 
vyskúšal zvukovú apartnosť paralelných kvínt. v neskorších 
Dvoch zboroch na texty zbierky (1934) sa objavuje celotónová 
stupnica využitá so zámerným farebným koloritom. 

V neposlednom rade na Némethovu kompozičnú predsta
vivosť vplývala aj jeho aktívna spoluúčasť na koncertných vy
stúpeniach Cirkevného hudobného spolku pod Albrechtovou 
taktovkou; mladý hudobník nachádzal príťažlivé vzory vo 
zvukovej sýtosti uvádzaných novoromantických skladieb, 
zaujala ho i tvorba Z. Kodálya a A. Albrechta. (Aibrechtovu 
zvukovo i koncepčne priebojnú Suitu pre klavír premiérova! 
roku 1926.) Popri sympatiách pre súdobú tvorbu sa v týchto 
rokoch rodil aj hlboký Némethov vzťah k polyfonickej tradí
cii, sčasti poznačený ceciliánskou reformou cirkevnej hudby, 
no najmä úctou k tvorbe J. S. Bacha. 

Z tejto inšpiračnej množiny sa formovali kontúry indivi
duálneho Némethovho štýlu, ktoré sa náznakmi monumen
tality prejavili v skladbe Pater noster, pôvodne pre mužský 
zbor, neskôr upravenej pre zbor, organ ad libitum a veľký or
chester ( 1925), a v lyrickej šej skladbe Ave Maria ll ( 1928). 
Z konca tridsiatych rokov pochádza zborový cyklus Új vizeken 
járok (Plavím sa novými vodami. 1937) pre barytón, mužský 
zbor a klavír na text Endre Adyho i dve vrcholné kompozície 
z okruhu cirkevnej hudby- moteto Domine Deus virtutum pre 
mužský zbor, sláčikové kvarteto a organ ( 1939) a Bratislav
ská omša (Missa Posoniensis) pre soprán, alt, tenor, barytón, 
bas, miešaný zbor, symfonický orchester a organ ( 1940). 
Voľba rozsiahleho cyklického útvaru omše vyplynula z te

mer dvadsaťročných kompozičných skúseností skladateľa; 
hoci ide o jeho prvé (a posledné) omšové dielo takto rozsiah
leho typu, celkový rozvrh, koncepcia častí i celku prezrádza 
dôverný kontakt autora s vokálnym aparátom zborovým 
i sólovým, schopnosť vybudovať účinný, dramaticky pôso
biaci ťah s tektonicky účinne volenými gradáciami a kon
trastmi. Podnetom pre napísanie omše bola pre Németha po
pri dôvernej znalosti príslušnej symfonicky koncipovanej 
vokálno-inštrumentálnej literatúry z praxe Cirkevného hu
dobného SP.Olku (spoluúčinkoval tu o. i. v Bachových Matú
šových pašiách, v Mozartovom Rekviem, v Haydnových om
šiach, v Beethovenovej Misse so/emnis, Brahmsovom Nemec
kom rekviem, Regerovom oratóriu Mníšky, v Kodályovom 
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Psa/mus Hungaricus a v Szymanowskeho Stabat Mater) aj reli
giózna podstata omšového cyklu ako ustáleného liturgického 
útvaru s prvkami tradície a konvencie pôvodne čisto vokálnej 
viachlasnej kompozície. Z prepojenia týchto podnetov, zo 
schopnosti syntetizovať rôzne koncipované typy omší vyply
nuli aj ďalšie vrstvy, utvárajúce štruktúru Bratislavskej omše. 
Tieto vrstvy vznikajú súvislosťami medzi iniciálnym nápadom 
a jeho metamorfózami, sú dobre znejúcim výsledkom vzťahu 
medzi lineárnou melodikou úzkoambitového typu, pentato
nikou a kvartovými kostrami folklÓrneho pôvodu i bachovsky 
znejúcimi motívmi- duxmi viacerých fúg. Ďalšiu vrstvu tvorí 
komunikácia medzi barokovo koncipovanou polyfóniou a zvu
kovým hedonizmom a la Debussy. Hudobný jazyk Németho
vej omše charakterizuje stručnosť a plastickosť tematických 
jadier, pevné tonálne zakotvenie, konvenčný dur-molový 
dualizmus porušovaný viacerými modalizmami, teda staré 
v novom osvetleni, či nové (napríklad kvartovo-sekundové 
akordické komplexy) v archaickom rúchu, koncentrovanosť 
a pritom nie jednotvárnosť či askéza. Németh napísal dielo, 
ktoré dokáže preklenúť protirečenie, dielo, ktoré nie je kon
glomerátom mnohosti, ale dokumentom umnej selekcie. 
Konvencii sa vzpiera aj obsadenie orchestra s tam-tamom, 
harfou a čelestou, no Omša sa nevymyká z rámca liturgického 
obradu, a dobre znie i na koncertnom pódiu. 

Kyrie sa začína vstupnou formulou, ktorú možno chápať 
ako jadro tvarovej i farebnej koherentnosti štruktúry sklad
by - sekundovo-kvartový pokles znie archaicky .prázdno", 
keď oktávovo-kvintové paralelizmy pripomínajú organálnu 
techniku. Vzápäú sa v pléne orchestra podporeného organom 
ozve voľná inverzia descendenčného jadra, z trojzvuku sa 
stane septakord a napokon z nonakordu vyrastá sýta invoká
cia zboru s melodikou gregoriánskeho typu, ale sonicky pô
sobivo harmonizovanou (paralelné nonakordy). (Pr. l ) 

Pr. l 
Molto sostenuto 

Molto sostenuto 

Adagio 

~-g:~·:t~ 
ff 

Z takto exponovaného materiálu možno odvodiť čiastkové 
postupy v nasledovných taktoch - nielen v l. časti, ale aj 
v častiach ďalších. Zaujímavé je napríklad zo štruktúry nana
kordu (terciového päťzvuku) odvodené biakordické pásmo 
(paralelizmy kvartového trojzvuku voči paralelizmom neúpl
ného sekundakordu). Responzoriálny vzťah medzi sólistami 
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a zborom (prednášajúcimi vstupný motivický tvar), sprevá
dzaný decentným tremolom sláčikov, charakterizuje omšu 
ako vokálny druh. Stredný diel (.Christe eleison") rastie 
z kontrastu jednoduchej rytmickej variácie prvku z úvodného 
motívu (Pr. 2) a zámeny jasnej durovej štruktúry za štruktúru 

Pr. 2 

Piu mosso 

f ,----3----, 

Chris te e - lei son 

temnejšiu (zmenšene-malý septakord ako druhá subštruktúra 
nonakordu). Gradáciu časti vytvára skladateľ kombináciou 
oboch rytmicky kontrastných intervalových jadier, ktorú pod
poruje .cyklická" komunikácia medzi kvartetom sólistov, zbo
rom a orchestrom. Po asymetricky umiestnenom vrchole na
sleduje tektonicky odôvodnený odliv ne-romantickými pro
striedkami dosiahnutého vzruchu, a to redukciou dynamiky 
a hustoty faktúry, teda postupmi tentoraz romantickými. 

V Gloria sa uplatňujú jednak nové varianty iniciálneho mo
tívu- slávnostná intonácia v unisone zboru sprevádzaná fan
fárami sa tiež opiera o pentatoniku, namiesto kvarty je po
užitá malá tercia. Nasleduje lyrická epizóda, v ktorej dôjde 
k tvarovej a najmä náladovej .modulácii" základného jadra 
(predstavia ju v imitačnej následnosti jednotliví sólisti). 
(Pr. 3) Na rozdiel od jednoliateho odvíjania hudby v Kyrie 

Pr. 3 

it ~ 
Gra ti ~ as gi - mus ll bt pro - pter 

# 
mag nam glo n. am IU am 

stavba 2. časti je zvlnenejšia, kontrasty sa docieľujú zmenami 
dynamiky, faktúry (sóla, vokálne kvarteto, zbor, úseky a cap
pella voči inštrumentálnym ritornelom) a farby (lyricky zjas
nená fráza sólových huslí). 

Credo je v duchu tradície (povaha liturgického textu) najďe
nitejšie. Popri doterajších kontrastotvorných prostriedkoch 
v oblasti zvuku, faktúry, dynamiky a tvarovej variability volí tu 
Németh aj zmeny tempa a zdôrazňuje výrazové diferencie -
jemnosť a vzletnosť paralelných kvintakordov a septakordov 
(.Et incarnatus est") vystrieda dramatické fugato v zborovej for
mácii (.Crucilixus") . Nasleduje rytmicky živé a radostné zvo
lanie zboru v unisone (. Resurrexit"). Striedmy rozprávačský 
tón vokálov postupne vyústi do gradácie podporenej lesklým 
zvukom trúbok a trombónov. Pri dalších textových frázach 
Creda sa navracia vstupné unisono melódie gregoriánskeho 
typu (Pr. 4), ktorej archaickosť je podporená lakonickým sprie
vodom paralelných kvintakordov. Touto reprízou sa však časť 
nekončí - slová záverečného textu vyznania viery (.Et vitam 
venturi saeculi, Amen") skladateľ zapojil do dvojdielnej fúgy, 

Pr. 4 

t~r • rae v1 an v1 - si - bt ~ h-um 
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Pr. 5 
Moderato 

Et Vl 

JLW:dJW 
tam ven tu n :.ae eu h 

bachovsky koncipovanej. Zaujúnavá je stavba fúgovej témy 
spájajúcej motivické jadrá z predchádzajúcich časú. (Pr. 5) 

Citlivosť voči farebným dispozíciám modality uplatnil skla
dateľ v časti Sanccus s prevládajúcim celotónovým a dórskym 
modom. Z celotónového modu sú odvodené sonicky pôsobivé 
paraleli~ zväčšených kvintakordov. Cast zveril sláčikovej 
sekcii, umocňujúcej atmosféru decentnosti a vrúcnosti. 
V strednom diele (.Pleni sunt coeli") sa objavuje strohý variant 
základného motivického jadra. (Pr. 6) Na jemný zvuk sláčikov 
a čelesty nadväzuje epizóda .Benedictus· - skladateľ ju podlá 
vzoru zhudobňovania omšového cyklu koncipuje kontrastne: 
dominujú tu jas, vyrovnanosť a dôstojnosť, zvlnené radost
nými zvolaniami (.Hosanna") zborových hlasov. 

Pr. 6 
Piu mosso 

Ple ni sunt coe - li et ter - ra 

Záverečná časť Agnus Dei v zhutnenej skratke uplatňuje 
podstatné tvarové, farebné a štrukturálne charakteristiky 
skladby - začína sa strohým paralelizmom čistých kvínt s ar
chaickou melodickou líniou, pripomínajúcou organum, 
jemnú prosbu sopránového sóla sprevádzajú sonicky pôsobivé 
posuvy septakordov. Dôstojným zakončením časti i celej 
skladby je nová fúga -jej téma je ďalším z variantov základ
ného intervalového jadra (spojenie malej sekundy a zväčšenej 
kvarty) . (Pr. 7) V rámci polyfonického spracovania dochádza 
k zvukovým výsledniciam, kde sa plynule prepája hedonis-

Pr. 7 
Andante 

Do-na no b1s pa cem 

tická farebnosť terciových viaczvukov, celotónovej stupnice 
a alterovaných tvarov z oblasti novoromantickej harmónie 
s linearitou bachovského typu. Záverečné takty ukončujú po
lymelodický pohyb hlasov, basové sólo pripomenie vstupnú 
prosbu sopránu v Agnus. Po cezúre, v pôsobivom pianissime 
akordu E dur- sťaby v katarznom zamyslení nad dôležitosťou 
mieru a pokoja v živote ďoveka - sa Bratislavská omša končí. 

Premiéra diela bola 20. mája 1943 v Dóme sv. Martina v po
daní zboru a orchestra Cirkevného hudobného spolku pod ve
denún autora (opakované uvedenie Omše o dva týždne neskôr 
dirigoval A. Albrecht) za spoluúčinkovania Bratislavského 
symfonického orchestra (zloženého z ďenov operného a roz
hlasového orchestra), Spevokolu Bélu Bartóka (bolo to jedno 
z posledných vystúpení tohto telesa), sólistov opery M. Kiša
novej-Hubovej, R. Chovancovej, J. Blahu, A. Mazána a orga
nistu F. Oswalda. O .nadpriemerných kvalitách" skladby sa 
vyslovil kritik Jozef Hlavatý, ktorý ocenil, že .pri jej absolút
nej modernosti, koncertnej a symfonickej forme je dokonale 
súca na predvádzanie v chráme. lebo spfňa tri požiadavky ' 
správnej liturgickej hudby: posvätnosť. umeleckú úroveň • 
a univerzálnosť výrazu• (denru1< Slovák, 28. 5. 1943). 

V čase dokončenia Omše bolo aktuálne prijatie skladateľa do 
pedagogických služieb na Konzervatórium v Bratislave (pre
menované z Hudobnej a dramatickej akadémie a poštátnené 
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roku 1941 ). Hoci o Németha mal eminentný záujem riaditeľ 
školy Frico kafenda, z nacionalistických dôvodov, zodpove
dajúcich vtedajšej dobe, to nevyšlo. Azda aj preto sa rozhodol 
Németh v roku premiéry skladby pre úradný akt- zapísanie si 
slovenskej národnosti Ueho stará matka pochádzala zo Ska
lice) a prijatie prímenia Samorínsky (z úcty k svojmu rodisku) . 

Bratislavská omša je dôstojným vyvrcholením prvej etapy 
kompozičnej činnosti Németha-Samorínskeho, zacielenej na 
vokálno-inštrumentálnu hudbu. V ďaľšom umeleckom vývoji 
sa jeho skladateľské záujmy rozširovali. Do oblasti liturgickej 
hudby prispel ešte dvoma dielami- Krátkou omšou č. 4 pre det
ský zbor a organ ( 1943) a skladbou Ave Maria III. pre spev a or
gan, resp. sláčikový orchester ( 1947). Ďalšie obdobie neprialo 
cirkevnej hudbe (aj Cirkevný hudobný spolok v Bratislave mu
sel násilne ukončiť svoju činnosť) a bolo spojené so zmenou Né
methovho pôsobiska - od roku 1949 začal viesť klavírnu a or
ganovú triedu na novozaloženej Vysokej škole múzických 
umení. Zapojil sa do koncertnej činnosti a pomerne rýchlo za
čal rásť počet jeho kompozičných opusov. Popri vokálnej tvorbe 
(zbory, piesne, úpravy slovenských i maďarských ľudových 
piesní. kantáta V mene mieru pre miešaný zbor, organ a orches
ter) obohatil aj oblasť inštrumentálnej hudby (Koncert pre klavír 
a orchester. Koncert pre organ a orchester. symfonická báseň Brezy. 
Klavírne trio, Klavírne kvinteto. Sláčikové kvarteto. Sonáta pre husle 
a klavír). Stýlovo však ťažil z úrovne, ktorú dosial1ol v Bratislav
skej omši. Syntézu prvkov novoromantickej harmónie, impresio
nistickej farebnosti, z folklóru odvodenej modality podčiarkuje 
rovina striedmosti, tvarovej koncentrácie a výrazovej plasticity. 
Zaujímavé je, že základnú melodicko-motivickú floskulu 
Omše- väzbu sekundovo-kvanovú- možno nájsť vo variovanej 
podobe aj v dielach napísaných po dvadsaťročnom odstupe od 
vzniku tejto kompozície (Sláčikové kvarteto. Sonáta pre husle a kla
vír). Skladateľov zmysel pre jednotu tvaru a farby, tektonická 
zomknutosť exponovaného nápadu s jeho evolučnými obme
nami. ktoré možno identifikovať v Omši. sú priam v symbolickej 
podobe akcentované v jeho poslednom opuse - v organovej 
skladbe Accomodatio ad nomen BACH. napísanej roku 1972. 

Bratislavská omša Stefana Németha-Samorínskeho (desaťročia 
zabudnuté dielo vzkriesila Slovenská filharmónia roku 1997) 
tvorí význanmý zdroj poznania individuálneho tvorivého profilu 
a rýdzej muzikality jej autora a zároveň je potvrdenún historic
kého faktu, že ani v čase významného rozmachu slovenskej 
hudby vo všetkých (najmä svetských) žánroch počas tridsiatych 
a štyridsiatych rokov 20. storočia sa cirkevná hudba nestala od
umretou vetvou vývoja, útvarom s úzkou utilitárnou funkciou, 
ale zásluhou viacerých skladateľov- Schneidera (Omše Es dur). 
Albrechta (Cantate Domino), Freša (Stabat Mater, Meditácia) -
zostala prejavom duchovnosti nielen v zmysle náboženskom, 
ale i umeleckom. Z hľadiska príslušnosti do tohto kontextu si 
Némethova skladba zasluhuje pozornosť aj interpretačné oži
venie. 

Pramene: 
Stefan Németh-šamorínsky: Bratislavská omša. rkp. partitúra a kla
vírny výťah, Hudobné múzeum SNM. sig. MUS XC/10. 
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MoZARTov TÝŽDEŇ 2ooo - BRATISLAVA 

Najmladší hudobný festival na Sloven
sku Mozartov týždeň vznikol z inicia
tívy Dr. Pavla Poláka, predsedu Mozar
tovej obce v Bratislave, pred rromi 
rokmi a podobne ako Dni starej hudby 
sa v krátkom čase etabloval na poduja
tie, ktoré berú na vedomie nielen špe
cialisti či fanú ši kovia hudby minulých 
storočí. ale aj širšia kultúrna verejnosť. 
Aj vďaka Formanovmu filmu - akokol'
vek sa nám to môže nepáči( - sa totiž 
Mozart stal symbolom tzv. vážnej 
hudby (možno vďaka tomu predsa len 
menej poslucháčov vypína, resp. pre
laďuje rozhlasové prijímače pri prvých 
tónoch .vážnej" skladby), hoci na fakte, 
čo si široká verejnosť vôbec predstavuje 
pod .hudbou" ani tento génius, jeden 
z mála v celých dejinách hudby, čo si 
toto označenie skutočne zaslúži, nič 

nezmení. A pritom jeho vplyv je aj dve 
storočia po smrti nemalý ... (No v po
rovnaní s vplyvom médií a všetkými 
inými možnými a nemožnými spô
sobmi premývania mozgov predsa len 
mizivý, preto sa to aj v slovenskej 
hudbe len tak hemží .osobnosťami" 

v tzv. vážnej i populárnej hudbe, .osob
nosťami", o ktorých by sa správne malo 
hovoriť jednoducho ako o .osobách". 
Neznalosť vlastného jazyka u Slovákov 
v súčasnosti prekvitá.) To sme však už 
vel'mi odbočili; teda späť k Mozartovi -
na Slovensku v roku 2000. 

Mozartov týždeň 2000 (27. február-
3. marec) predovšetkým ukázal, že fes
tival sa aj organizačne úplne profesio
nalizoval - určite aj vďaka umeleckej 
agentúre PAT-EX, s.r.o., podpore spon
zorov, no i mimoriadnej priazni brati
slavského magistrátu a primátora Jozefa 
Moravčíka. Podujatie dramaturgicky 
vel'mi premyslene profiluje od začiatku 
Dr. Polák. Jeho snahou je ponúknuť 
Mozartovu hudbu - tak známe, ako aj 
málo uvádzané, resp. celkom neznáme 
diela - predovšetkým v kvalitnej inter
pretácii, jedno je, či na moderných 
nástrojoch alebo na ich kópiách. K tra
dičnej konfrontácii Mozarta so súčas
níkmi pristúpila tohto roku možnosť 
porovnania s tvorbou niektorých klasi
kov hudby 20. storočia, ktorí boli svo
jím spôsobom Mozartovi nejako blízki: 
konkrétne B. Martinu aJ. Iberta. Takéto 
hl'adanie širších súvislostí je pre dnešok 
typické, preto ho treba vítať i v prípade 
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Mozartovho týždňa. Vel'mi pozitívnou 
novinkou festivalu bol aj úvod: v rámci 
riadnej omše zazneli v Kostole sv. Jána 
z Mathy (u trinitárov) - vďaka dlhoroč

nej aktivite regenschoriho Petra Cačku 
a organistu Alojza Rosu v jednej z po
sledných oáz kvalitnej cirkevnej hudby 
v Bratislave - dve Mozartove drkevné 
skladby, Missa brevis F dur KV 192 
a známe Ave verum corpus KV 612. 
V dnešnej dobe je však tento nádherný 
chrám, žia!'. už len viac-menej výnim
kou, ktorá potvrdzuje pravidlo: lebo 
v absolútnej väčšine katolíckych kosto
lov na Slovensku znie hudba (navyše 
oficiálna!), ktorá sa vyznačuje primitív
nosťou, nekvalitou a gýčom ... Dúfajme, 
že Mozartova drkevná hudba si nájde 
pevnejšie miesto nielen v kostoloch, ale 
aj na festivale. 

Na otváracom koncerte orchestra 
Virtuosi di Praga zaznel po predohre 
k Mozartovej opere La Clemenza di Tito 
KV 621 Koncert pre flautu, husle a orches
ter Bohuslava Martinu. Sólové party 
predniesli sólový flautista Viedenských 
filharmonikov Wolfgang Schulz a náš 
úspešný mladý huslista pôsobiad v rov
nakom orchestri pri prvom pulte 2. hus
lí Tibor Kováč. Technicky náročné 
party zvládli obaja s istotou a presved
čivo, napokon Kováčovi tento typ vir
tuóznej, brilantnej hudby vel'mi sedí. 
Rozpaky však, podobne ako v úvodnej 
predohre, vzbudil drsný, surový sprie
vod orchestra, ktorý sa vôbec neprispô
sobil akustickým podmienkam Zrkadlo
vej siene Primaciálneho paláca. Je to 

v prvom rade, samozrejme, záležitosť 

mladého, neskúseného rakúskeho diri
genta Wolfganga Zehetnera. Po pre
stávke to bolo - ruka v ruke so zdoko
nalením orchestrálnej súhry - pod
statne lepšie. Wolfgang Schulz dokázal 
v Mozartovom Koncerte pre flautu a or
cl1ťster G dur KV 313, že je právom po
važovaný za jedného z najlepších flau 
tistov, aspoň v stredoeurópskom rámci. 
Ukázal vysokú kultúru tónu, perfektnú 
techniku, skvelú prácu s dychom, jeho 
hra pôsobila mimoriadne mäkko, l'ahko, 
tak, ako to Mozart vyžaduje. Orchester 
sa v sprievode podobne ako v závereč
nej Symfónii B dur KV 319, prispôsobil 
a jeho výkon kulminoval (so závereč
nou .. bodkou" v predohre k Figarovej 
svadbe KV 492 ako prídavku). 

Tretí ročník Mozartovho týždňa po
núkal viacero dobrých možností na po
rovnávanie. Už na druhom koncerte sa 
predstavil Státny komorný orchester 
Žilina so svojím šéfdirigentom Leošom 
Svárovským. Toto teleso opäť neskla
malo a dokázalo, že dnes je na Slovensku 
zrejme najlepším moderným orchestrom 
na hudbu obdobia klasicizmu. V úvodnej 
skladbe - Hommage a Mozart od Jacquesa 
fbena - sa nestalo to, čo deň predtým 
v skladbe B. Maninu. A hoci Zrkadlová 
sieň nie je na rozdiel od hudby klasi
cizmu vel'mi vhodná pre štandarný sym
fonický repertoár, Ibert nepôsobil rušivo. 
Skúsený sólista Mozartovho Koncertu pre 
klarinet a orchester A dur KV 622 sveto
bežník Eric Hoeprich zrejme ešte sám 
žiadal zredukovať sprevádzajúd orches
ter. Spolu s jeho výnimočnými kvalitami 
sa to prejavilo v takmer dokonalej po
dobe Mozartovej legendárnej skladby. 
Hoeprich, ktorý sa predstavil už na 
Dňoch starej hudby s ďenrni súboru 
Musica aeterna v Mozartovom Klarineto
vom kvintete na kópii dobového baseto
vého klarinetu, je skutočným .obojživel
níkom· . Tentoraz hral rekonštrukciu 
pôvodnej verzie klarinetového koncer
tu na nástroji, ktorý je v podstate .mo
dernou rekonštrukciou· nezachovaného 
nástroja prvého interpreta skladby An
tona Stadlera. (Mimochodom, koncert 
ideálne nadväzoval na minuloročné Dni 
starej hudby a na projekciu hodnotného 
filmu Enigma KV 612b o okolnostiach 
vzniku skladby a ó, čo tento film nevideli, 
môžu naozaj l'utovať.. .) Hoeprich, jeden 
z najlepších klarinetistov súčasnosti, uká
zal doteraz nepoznané vrstvy tejto nád
hernej skladby, pričom tu nemáme na 
mysli len miesta trasponované do hlbo
kého registra. Jeho interpretácia bola do
slova objavná, idúca do najjemnejších 
detailov, a to nielen v zádumčivých mies
tach, ale Hoeprich dal tušiť, že Stadler 
(samozrejme, spolu s Mozartom a nástro
járom Theodorom Lotzom) bol aj vel'ký 
.uličník". Množstvo odtienkov, nálad, 
ktoré Hoeprich spolu s orchestrom pred
viedli, bolo doslova nevídané, okorenené 
momentálnou inšpiráciou a nápadmi. 
Všetky hlasy, každý jeden tón boli zre
telhé, jasné - a absolútne presvedčivé. 
Len po vypočutí takejto interpretácie 
môže poslucháč v podstate tušiť, čo to 

(Dokončenie na str. 16) 
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vlastne ten Mozart skomponoval. Žilinča
nia potvrdili svoj vysoký štandard aj v zá
verečnej takmer hodinovej Haffnerovej se
renáde KV 250. Náročné husľové sóla za
hral s veľkou istotou koncertný majster 
Frant išek Figura, no aj celkový výkon 
orchestra znesie tie najprísnejšie kritériá. 
Azda iba vložený Pochod D dur KV 249 mo
hol mať trochu svižnejšie tempo, dirigent 
zrejme zvoW . slávnosmé" pomalšie tem
po podľa pôvodn" príležitosti, pri ktorej 
celá skladba od4nela - totiž na svadbe 
v rodine bohatého salzburského mešťana. 

Napriek pokrivkávajúcej spolupráci 
s Operou SND, ktorá má v repertoári via
ceré Mozartove diela, ctitelia salzbur
ského majstra neboli ukrátení o hudob
nodramatický žáner. Clenovia súboru 
Windsbacher Puppentheater Kaspa
r i predviedli rozkošné dielko 11-12-roč
ného Mozarta spevohru Bastien a Bas
lienka KV 50. Títo spievajúci bábkoherci 
sú profesionálmi v tom najlepšom zmys
le slova. Dej spevohry je vefini jednodu
chý, prostý a oni nezatažujú diváka 
komplikovanými režisérskymi .výklad
mi"; v ich hre je, naopak, veľa impro
vizácie, spontánnosti. momentálneho 
nápadu . Dokážu osloviť- v nemčine (!) 
- tak malého diváka (žiaľ, tentoraz bol 
kvôli jarným prázdninám v menšine), 
ako aj dospelého (určite nielen kvôli nie
kol'kým .pikantným" narážkam). Do
konca vôbec neprekážala ani reproduko
vaná hudobná úprava pre dvoje huslí, 
gitaru, violončelo a fagot. 

Na predstavenie Bastiena a Bastienky 
priamo nadväzovala prednáška vyni
kajúceho odborníka na hudbu 18. storo
čia v strednej Európe prof. Otta Bibu 
z Viedne na tému Fenomén zázračné die
ta W. A. Mozart. Úspešne sa mu podarilo 
• demytizovať" Mozartovho otca Leopol
da ako .upíra•, ktorý trýznil a týral svoje 
deti. Bibova analýza bola vefini presná 
a navyše pútavo podaná, takže mohla 
osloviť (a, usudzujúc podľa intenzívneho 
potlesku, zrejme aj oslovila) tak laikov, 
ako aj odborníkov. Leopold Mozart po
stupoval podľa Bibu vel'mi prezieravo 
a systematicky rozvíjal talent svojho 
syna, nechcel (ani sa mu to našťastie ne
podarilo) z Wolfganga urobiť v úvodzov
kách zázračné dieťa -virtuóza, ktorého 
sláva v 14 rokoch .zhasne" (kto dnes 
pozná napríklad meno huslistu La 
Motteho?), alebo ktorý by dokonca ako 
ll-ročný zomrel. Nevystavoval malého 
Wolfganga napríklad stresu verejných 
koncertov a nerobil z neho takúto 
.cvičenú opicu·. Veľmi zaujímavá bola aj 
interpretácia problematiky neakceptova
nia 12-ročného dieťaťa ako rovnocen-

ného skladateľa profesionálnymi hudob
ru'kmi, napn1dad dvorskej opery, a do
konca aj cirkevnými hudobníkmi (pri
čom omšu 12-ročného Mozarta bolo 
možné kedykol'vek porovnať s cirkevnou 
hudbou, povedzme, popredných sklada
teľov pôsobiacich v tom čase vo Viedni). 

Záver Mozartovho týždňa 2000 tvorila 
dvojica abonentných koncertov Sloven
skej filharmónie (recenzovaný je piat
kový koncert 3. m arca). Náš prvý or
chester predviedol viac-menej tradičný 
program, no jeho výkon boL predovšet
kým v prvej polovici, v ktorej odznela 
Symfónia G dur (Oxfordská) Hob. 1:92 Jo
sepha Haydna a Mozartov Koncert pre 
flautu a orchester č. 2 KV 314, vel'mi po
tešitel'ný. Pod taktovou izraelského diri
genta Uriho Mayera hral velíni discipli-

U Rl MAYER 

novane, presne, zvukovo adekvátne 
a s kultúrou (v minulosti nevefini typic
kým mäkkým zvukom). Popri porovnaní 
oboch Mozartových flautových koncer
tov bola zaujímavá aj konfrontácia uči
teľa a žiaka ako sólistov- náš mladý, ná
dejný Oautista J án Samec je totiž žia
kom Wolfganga Schulza vo Viedni. Táto 
konfrontácia dopadla vefini dobre. Sa
mec neurobil v žiadnom prípade hanbu 
ani sebe, ani svojmu učiteľovi, naopak, 
jeho disciplinovaná, kultivovaná hra 
a pekný, .guľatý• tón sú veľkým prísl'u
bom. Mladý sólista je dnes už prakticky 
hotovým hráčom a určite bude dôstojne 
reprezentovať našu silnú školu hráčov 
na dychových nástrojoch. Len dúfajme, 
že interpreti (nielen na dychových 
nástrojoch, ale aj klaviristi, huslisti 
a pod.) si odvyknú hrať neštýlové, v pod
state romantické kadencie, ktoré Mozar
tovej hudbe vôbec nepomô!u ... Výborný 
výkon odviedol aj sprevácAajúci orches
ter, škoda však, že tento štandard si ne- • 
udržal v záverečnej Symfónii č. 6 F dur op. 
68 (Pastorálnej) L. van Beethovena. Ob
javilo sa tu dosť nepresností v súhre 

(najmä prvých huslí, ale aj nástrojových 
skupín) a . kiksov· (najmä dychových 
nástrojov) . Mohol to byť zaujímavý, 
,.vecný", nepreromantizovaný Beetho
ven. Ale koncert celkove bol dobrým za
končením úspešného festivalu. 

Summa summarum: tohtoročný Mo
zartov týždeň bol z doterajších jedno
značne najlepší. festival mal vysoký štan
dard s jedným mimoriadnym vrcholom 
(vystúpenie E. Hoepricha). Za takéto po
dujatie by sa nemuseli hanbiť ani staršie 
a . bohatšie· Mozartove obce v zahraničí. 
Rozumnou spoluprácou inštitúcií a vďa
ka podpore sponzorov by sa festival mo
hol ďalej rozvíjať v čo najširšej prezentá
cii celej bohatej palety skladatelovho od
kazu, prípadne aj v konfrontácii s do
mácou tvorbou. Návštevnosť bola totiž 
výborná, Mozartova hudba je predsa len 
zárukou kvality. Len pre budúcnost by 
mali organizátori uvažovať o usporiadaní 
niektorých koncertov vo väčších priesto
roch - hod, na druhej strane, vzdávať sa 
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca 
by bolo nerozumné ... 1!:11 

LADISLAV KAČIC 

KALEIDOSKOP] 

André Previn bol no Mozartovom týždni 
v Salzburgu sídelným umelcom: v rámci 
festiva lu vystupoval ako klavi rista, dirigent 
a na jednom z orchestrálnych koncertov 
zaznela premiéra jeho nového diela objed
naného vedením festivalu. 

Nahrávka novej verzie Ugetiho opery Le 
grand macabre (Sonny Classical) zísolo 
cenu v kategórii Opera: CD Premiere. 

Vydova tel'stvo Schott Musik International 
získa lo cenu ,Special Mention", poprvýkrát 
udeľovanú na MIDEM Classique zo vyda
vateľskú činnosť . 

Vel'ký rak J. S. Bacha je pred nami o na
hrávacie spoločnosti so budú určite 
predbiehať v ponuke nových titulv no 
túto tému. Azda nojpikontnejšio bude 
nahrávka rekonštrukcie Pašií podľa 
sv. Marica od Tono Koopmono no značke 
Teldec (857380221-2). Bach tieto pošie 
napísal roku 1731, no neskôr so stratili 
o dnes máme k dispozícii len Piconed~ 
rov text. , Rekonštrukcia pošií je možná 
pomocou tzv. metódy poródie, ktorú 
Bach o jeho súčasníci využívali. Ide 
o okúsi recykláciu niektorých zbrov 
o árií v dalších skladbách' hovorí Koop
mon. Ďalšie CD, no ktoré so môžeme 
tešiť, sú: Pašie podľa sv. Matúša (Bach 
Collegium Japan, Mosooki Suzuki) - Bis; 
Kantáty (J. E. Gordiner)- DG; Dobre 
temperovaný klavír (Rosolyn Tureck) -
DG. Plánuje so oj Vianočné oratórium 
v podaní Helmuta Rillingo o nahrávky 
Murray Perohiu. 
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MOZARTOV lÝŽDEŇ 2000 SALZBURG 

Ako každý rok v čase okolo výročia na
rodenia Wolfganga Amadea Mozarta 
(27. január), aj tohto roku sa konal 
v Mozartovom rodisku Salzburgu v po
radí 45. hudobný festival Mozartov týž
deň 2000, ktorý poriada Medzinárodná 
nadácia Mozaneum Salzburg. Polas fes
tivalu trvajúceho desať dní s asi tridsia
timi produkciami sa tu schádzajú milov
níci a ctitelia Mozarta zo všetkých kútov 
sveta, aby si vypočuli príkladné predve
denia Mozartových diel, ako aj skladby 
niektorých ďalších autorov v dobre 
uváženej dramaturgii, so špičkovými 
umelcami, resp. mozartovskýrrú špecia
listami. K hudobným produkciám sa 
družia aj niektoré ďalšie podujatia (mo
derované stretnutia s umelcami, pred
nášky, návšteva výstav a pod.). Mal som 
pn1ežitosť zúčastniť sa na časti festivalu. 

Hlavným pilierom festivalu sú každo
ročné tri koncerty Viedenských filhar
monikov vo veľkom Festspielhause, po 
dve vystúpenia domácich orchestrov -
Camerata academica Salzburg a Mozar
teum Orchester Salzburg, ďalej orches
tra Salzburskej Univerzity, Salzburskej 
dvornej hudby, kostolných súborov. 
K tomu treba prirátať viaceré renomo
vané zahraničné orchestrálne telesá. 
Bohatá bola aj ponuka komorných kon
certov (napríklad London Fortepiano 
Trio, Hagen-Quarten, Haydn Ensemble 
Berlin), sólových recitálov a ďalších 

programov. Súčasťou festivalu bola aj 
operná produkcia - Mozartova čarovná 
flauta. 

Na predstavenie čarovnej flauty v ne
vel'kom Zemskom divadle som sa ob
zvlášť tešil plný očakávania, keďže re
žisérom bol slávny Harry Kupfer. Aké 
však bolo moje sklamanie, keď som zo 
svojho miesta videl len to, čo z javiska 
prečnieva lo, alebo čo sa dialo na samom 
okraji rampy. Tak som videl časť obludy 
prenasledujúcu Tamina v úvode opery. 
Nebol to však obvyklý obrovský had, 
ale netvor s tlamou a zubiskarrú, proti 
ktorým by žralok pôsobil ako krotká 
sardinka. V 2. dejstve sa na okraj scény 
dostali dva na stojanoch pripevnené 
zapnuté osobné počítače, okolo ktorých 
sa trhavýrrú, odmeranými pohybrrú to
čili dvaja roboti. Hoci viem, že insceno
vať toto dielo nie je ľahké, jednako sa 
nazdávam, že vždy treba vychádzať 
z hudby, jej štruktúry i zakódovaných 
symbolov, znakov, významov. Partitúra 
Čarovnej flauty je taká mnohovrstvová 
a širokospektrálna, že je tu predsa dosť 
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ČAROVNÁ FlAUTA - ROZPRÁVAČ (W. B ERRY) 

záchytných bodov pre režijné prístupy. 
Minimálne torzo, čo som videl, rrú však 
neumožnilo recenzovať predstavenie, 
ktoré som znechutene opustil. 

Určité sklamanie mi pripravili aj dve 
vystúpenia Viedenských filharmoni
kov. Od konca roku 1989 využívam 
šťastnú možnosť niekoľkokrát ročne na
vštíviť koncerty tohto orchestra vo 
Viedni i Salzburgu a overovať si, že je to 
jedno z najlepších svetových hudob
ných telies. Na tohtoročnom Mozarto
vom týždni prvé vystúpenie pripravil 
Nikolaus Harnoncourt. Tohto veli
kána a priekopníka v prístupe k ožive
niu starej hudby iste netreba nikomu 
predstavovať. Aj jeho revolučné moza r
tovské kreácie vzbudili veľký rozruch, 
preto som očakával nevšedný zážitok. 
Ale Harnoncourt už nie je tým nováto
rom, akého som poznal. Svoj repertoár 
vo vzťahu k starej hudbe medzičasom 
značne rozšíril. A keď robí od Johanna 
Straussa po Albana Berga a od Schu
manna po Brucknera všetko možné, 
nemôže to zostať bez vplyvu ani na Mo
zarta. Jeho dovtedajší nekompromisný 
postoj k minulosti sa mení. Akoby sa 
pohyboval medzi mantinelmi, nie je to 
ani staré, ani nové, chýbala mi jeho 
vzrušujúca nekonvenčná koncepcia. 
Svetlým bodom programu bolo vystú
penie vynikajúceho sólového hobojistu 
Viedenských filharmonikov Martina 
Gabriela v Mozartovom Koncerte pre ho
boj a orchester C dur KV 314. Jeho štíhly, 
mäkký, tvárny, veľmi kultivovaný tón 
a štýlové cítenie mali vysokú umeleckú 
úroveň a dali Mozartovi všetko, čo mu 
patrí. 

Druhý koncert Viedenských filhar
monikov dirigoval známy čembalista, 
dirigent a vedúci svetoznámeho anglic
kého súboru dobových nástrojov The 
English Concert Trevor Pinnock. Po
čul som tento súbor pod jeho vedením 
viackrát v zahraničí a vždy ma jeho kre
ácie elektrizovali. Vlani v Salzburgu vy
stupoval s orchestrom Mozartea v Salz
burgu a i tu sa osvedčil. Stáť pred veľ
kým orchestrom s modernými nástroj
mi je však čosi iné. Tento pokus, ak to 
chceme tak nazvať, nesplnil očakáva
nia, aké kladieme na tento špičkový or
chester. Bolo to fádne predvedenie zná
mych, vrcholných diel Haydna a Mo
zarta. Orchester hral nesústredene, 
prvýkrát som opätovne počul nepresné 
nástupy hlasových skupín, čo vyplývalo 
aj z nefunkčného, zvláštneho Pinno
ckovho dirigentského gesta. Sólistkou 
večera bola slávna sopranistka Barbara 
Bonneyová so skladbami Haydna 
a Mozarta. Jej pekný hlasový materiál, 
pravda, už je poznačený skutočnosťou, 
že umelkyňa prekročila svoj zenit. 
Vcelku teda koncert nemal atmosféru, 
akú vystúpenia Viedenských filharmo
nikov mávajú. Barbara Bonneyová 
mala aj sólový recitál, v ktorom ju na 
klavíri . sprevádzal dirigent André 
Previn so skladbami Mozarta, Previna 
a R. Straussa. Najlepšie sa speváčke vy
darili Straussove piesne, v Mozartovi sa 
jej darilo menej a pokiaľ ide o Previna, 
bol som v rozpakoch, či takéto skladby 
patria na festivalové fórum. 

A. PREVIN 

Oveľa priaznivejší dojem zanechali 
tohto roku salzburské domáce or
chestre. S Mozartom majú stály kontakt 
a veľké skúsenosti, záleží, pravda, aj na 
dirigentskej osobnosti, k akým výsled-
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kom sa dopracujú. Počul som orchester 
Mozanea s výborným, razantným diri
gentom Brunom Weilom, ktorý pô
sobí v mnohých krajinách a svetadie
loch, so symfóniami Haydna (Symfónia C 
dur Hob.I:82) a Mozarta (Symfónia D dur 
KV 320 podľa serenády .S poštovným 
rohom"), kde preukázal dôkladnú zna
lost interpretačných problémov klasi
cizmu. Sólistom koncertu bol Melvyn 
Tan v Klavtrnom~oncerte KV 271 (Jeu
nehomme). Tan"' ktorého som už počul 
v Salzburgu a Bratislave, je pianistic
kým žonglérom. Ovláda mimoriadnu 
technickú bravúru, ale jeho Mozart je 
akýmsi cudzorodým, .ázijským" Mozar
tom, ktorému nijako nemôžem prísť na 
chuť. Z hosťujúcich telies by som vy
zdvihol English Chamber Orchestra, 
ktorý dirigoval zasvätený mozartovský 
dirigent Leopold Hager. Okrem Mo
zartovej Serenády D dur KV 204 s úvod
ným pochodom KV 215 a Symfónie C dur 
KV 5 51 (Jupiterská) hlavnou protago
nistkou koncertu bola vynikajúca ra
kúska mezzosopranistka Angelika 
Kichschlagerová s Mozartovými kon
certnými áriami. Jej tvárny, mäkký, za
matový, vo všetkých polohách vyrov
naný, ľahký, čistý, technicky perfektný 
prednes sa výborne hodí na mozartov
skú kantabilitu a krkolomné pasáže. Vy
stúpenie tejto umelkyne sa stalo ne
všedným zážitkom festivalu. 

Z dalších koncertov sa iba súhrnne 
zmienim o koncerte Camerata Acade
mica Salzburg pod taktovkou Franza 
Welsera-Mosta a zborovo-orchestrál
nom vystúpení súboru Wiener Aka
demie s dobovými nástrojmi a slobo
domurársky zameranými Mozartový
mi skladbami pod vedením Martina 

A. KIRCHSCHLAGEROVÁ 

Haselbocka. Nechcem vypočítavať ďal
šie koncerty, na ktorých som sa ne
zúčastnil. 

O jednom koncerte sa však musím 
zmieniť na záver, pretože ho považujem 
za vyvrcholenie Mozartovho týždňa 
Salzburg. Bol ním orchestrálny koncert 
CappeUa Andrea Barca, ktorého diri-

gemom a sólistom bol preslávený 
András Schiff vo Veľkej sieni Mozar
tea. Koncert mal na druhý deň reprízu, 
avšak oba koncerty boli vypredané 
hneď po začatí predpredaja. Cappella 
Andrea Barca je medzinárodným ko
morným orchestrom, ktorý v tejto zo
stave vystupuje exkluzívne na Mozarto
vom týždni. Hudobníd sú v prevažnej 
miere činní ako sólisti a komorní hráči 
na celom svete a osobne ich vybral 
András Schiff na kompletné predvede
nie všetkých Mozartových klavírnych 
koncertov v rokoch 1999-2005, pričom 
Schiff svoje koncerty aj sám diriguje. 
V tomto roku boli na programe Mozar
tove klavírne koncerty B dur KV 238, 
Es dur KV 449 a C dur KV 467. Schiff, 
ktorého repertoár siaha od Bacha po 
Bartóka, má nenapodobiteľnú afinitu 
k Mozartovi. Počuť Schiffa s Mozartom 
je ako neskutočný sen. Ako máloktorý 
umelec sa zžil s Mozartom tak, že od
krýva najvnútornejšie myšlienky, emó
de, záchvevy salzburského génia. Bolo 
by zbytočné rozpisovať sa o jeho zvoni
vom údere, neuveriteľnej šírke dyna
mickej škály, jasnom, plastickom frázo
vaní a artikulácii, výrazovej intenzite, 
bezprostrednej spontánnosti a transpa
rentnosti zvuku - bol to nezabudnu
teľný zážitok a koruna tohtoročného 
Mozartovho festivalu. ti 

PAvoL PoLÁK 

ARCHIPEL- MUSIQUES D'AUJOURD'HUI 

V dňoch 22.-27. marca som mal na zá
klade pozvania nadácie Pro Helvetia 
možnosť zúčastniť sa na časti medziná
rodného festivalu súčasnej hudby, kto
rý prebiehal v 2eneve od 21. marca do 
2. apríla. Slovo .archipel" znamená 
.súostrovie" a organizátori tohtO podu
jatia sa pre tento názov - podľa mojej 
informáde- rozhodli preto, lebo podu
jatie sa uskutočňuje na základe spolu
práce viacerých .ostrovov" hudobnej 
kultúry, od ofidálnych štátnych ustano
vizní až po mimovládne subjekty. 

Cast program u sľubovala niekoľko 
hudobných lahôdok: dva koncerty 
z tvorby Maurícia Kagela, dva koncerty 
hviezd improvizovanej hudby, hráčov 
na gramofónoch a inej elektronike -
.švajčiarskeho Newyorčana" Chris
tiana Marclaya a Japonca Otomo 
Yoshihideho (odolávam pokušeniu na
zvať ich experimentálnymi DJ-mi, pre
tože sa sami tomuto označeniu bránia) 
a niekoľko ďalších komorných podu
jatí. 
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Prvý koncert (22 . marca), ktorý som 
mal možnosť vidieť, bol prezentáciou 
Angličana Jamesa Dillona a jeho 
multimediálne koncipovanej skladby 
La Coupure v podaní skvelého hráča na 
bicích nástrojoch Stevena Schicka 
(toho sme zažili dvakrát aj v Bratislave, 
naposledy ako bubeníka newyorských 
Bang-On-A-Can All Stars v rámci Veče
rov novej hudby '98) a v hudobnej réžii 
parížskeho IRCAM-u. Na tomto kon
certe ma však nezauja la ani skladba Ja
mesa Dillona, ani hra Stevena Schicka 
(za čo môže, v tomto prípade, predo
všetkým autOr hudby) . Dillonova sklad
ba, využívajúca výdobytky najmoder
nejšej interaktívnej technológie, akú 
dobre situovaný parížsky IRCAM do
káže svojim .vyvoleným" autorom po
skytnút. pôsobila celkom 'akademicky, 
ťažkopádne, rozpačito a /ediné, čo vo 
mne táto hudba a jej megalomanská re- • 
alizácia vyvolávali, bola (trochu závist
livá) otázka .načo toľké peniaze a ná
maha?'. A tak som sa (už po toľký raz!) 

znovu utvrdil v presvedčení, že pro
jekty, na ktorých spočíva .požehnanie" 
IRCAM-u, väčšinou stoja za málo a že 
peniaze, ktoré putujú do tejto ťaž

kopádnej inštitúcie, by sa dali zúročiť 
v oveľa zaujímavejších, hoci aj nízko
rozpočtových projektoch. Napokon 
som, premožený únavou z cesty a z tej
to nezáživnej hudby, predčasne opustil 
koncertní• sieň. 

Na programe druhého koncertu bol 
takisto jediný autor - nemecký sklada
teľ argentínskeho pôvodu Mauricio 
Kagel. Program bol koncipovaný do 
troch blokov, ktoré boli zakaždým uve
dené skladbou Fanfaren pre štyri trúbky, 
čo inak rozsiahlemu a trochu pridl
hému programu dodávalo zvláštnu for
movú zomknutosť (fanfáry tu pôsobili 
ako akýsi ritornel). IJalším zaujímavým 
zjednocujúcim momentom bolo uvede
nie dvoch verzií skladby pre klavír 
a metronom MM51 -koncertnej a au
diovizuálnej (ide o takpovediac čierno
biely .videoklip", v ktorom hlavnú úlo-
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hu hrajú metronom· Alois Kontarsky 
a útržky z prvej verzie filmu Nosferatu). 
Okrem spomínaných dvoch skladieb 
boli na koncerte uvedené klavírne 
Metapiece (Mimetics) a A deux mains, 
Buňuelov a Daliho Le Cl!ien anda/ou, ku 
ktorému Kagel napísal hudbu a maj
strovský kus Le Tribun pre politického 
rečníka, pochodové hudby a reproduk
tor, v ktorom sa herecky vyznámenal 
predovšetkým Jean-Louis Hourdin. Na 
vynikajúcom dojme z koncertu má ne
sporne zásluhu aj výborná interpretácia 
belgického klaviristu Luca Vaesa, dy
chového kvarteta a štandardný (aj keď 
zďaleka nie výborný) výkon Súboru 
lausannského Konzervatória, v kto
rom si za pulty sadli nielen študenti, ale 
aj ich pedagógovia (vec u nás zatiaľ 
nevídaná). 

Ďalší večer patril avizovanej hviezde 
Otomo Yoshihidemu, mágovi live
elektroniky a improvizovanej hudby 
z Tokia a jeho spoluhráčke na tradičnom 
japonskom nástroji koto Yagi Michiyo. 
V prvej polovici večera sa obaja interpreti 
najprv uviedli ako sólisti, pričom Otomo 
Yoshihide v dvoch krátkych výstupoch 
presvedčil o svojich kvalitách ako kon
cepčne mysliaci improvizátor Ueho čin
nosť by som vlastne namiesto improvizá
cie charakterizoval termínom .kompozí
cia v reálnom čase"), kým v prípade jeho 
spoluhráčky nebolo vôbec jasné, a d1ce 
publiku iba demonštrovať technické 
a zvukové možnosti svojho nádherného 
nástroja, alebo a jej ann osť má aj vyššie 
umelecké ambície (Yagi Michiyo pritom 
patrí k popredným virtuózkam hry na 
koto) . Ani v duete, ktoré nasledovalo 
v druhej polovici programu, nedošlo 
k žiaducim .vibráciám" a tak som (s vý
nimkou spomínaných krátkych Yoshihi
deho výstupov) opäť opúšťal koncertnú 
sieň ženevského rozhlasu h lboko rozča
rovaný. 

Tretí deň môjho pobytu v 2eneve (25. 
marca) koncert Orchestra ženev
ského a lausannského Konzervató
ria, na programe ktorého boli dve Stra
v inského skladby (Scherzo a la russe 
a Symfónia pre dychy) a dve skladby 
Maurícia Kagela (Konzertstack a Etudy 
pre veľký orchester). Na dramaturgicky 
vynikajúco koncipovanom koncerte so 
slušnou interpretáciou orchestra (kiež 
by takto hral aspoň jeden zo sloven
ských orchestrov - nehovoriac o túžbe, 
aby takto zahral napr. Stravinského!) 
a výborným výkonom sólistu na timpa
noch Jean a-Pierra Droueta v Kagelo
vom Konzertstucku sa v plnom svetle 
ukázali atribúty hudby týchto dvoch ve-
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likánov hudby nášho storočia, ktorých 
tvorba sa v kontexte svojej doby vždy 
nejakým spôsobom vymykala (a i dnes 
vymyká) z prevládajúcich umeleckých 
.izmov·. 

Na rozdiel od hojne navštívených 
spomenutých troch podujatí na predpo
sledný koncert môjho pobytu v 2eneve 
prišlo pomerne málo poslucháčov 

(mohlo to byť spôsobené jednak menej 
vhodným termínom -bolo nedeľné po
poludn ie, jednak tým, že hlavnou at
rakciou dňa mal byť večerný koncert). 
Vystúpil na ňom holandský gitarista 
Wink Hijmans (ktorého sme mali tiež 
možnosť počuť prednedávnom v Bratis
lave n a minuloročných Večeroch novej 
hudby ako člena skvelého Maanen 
Altena Ensemble) so šiestimi skladbami 

pre elektrickú gitaru od autorov najroz
manitejšieho zamerania (Betsy Jolas, 
David Cleary, Alain Fourchotte, 
Arthur Kampela, Pelle Gudmun
sen-Holmgreen a Tristan Murail) 
a jednou vlastnou, sčasti improvizova
nou kompozíciou (Carrousel). Z hľadiska 
názoru, že sólová inštrumentálna tvor
ba by mala vychádzať z logiky a .ducha" 
nástroja, pre ktorý je určená (všeobecné 
atribúty dobrej skladby, prirodzene, ne
vynímajúc), vôbec naj lepšie obstála šia
lená skladba Tristana Muraila Vampyr, 
zmietajúca sa kdesi medzi gitarovou po
etikou Jimmyho Hendrixa a Van Hale
na, samozrejme napísaná zároveň s ob
rovským nadhľadom skladateľa .vážnej 
hudby", skladba Solo for El-guitar od 
Pelle Gudmundsena-Holmgr eena 
s energickým začiatkom, ktorý sľuboval 
opäť .bigbít', avšak s nádherne sa bú-

-
raJuCim pokračovaním, ktoré tomuto 
očakávaniu veľmi rýchlo učinilo koniec 
a napokon skladba Carrousel, krásnym 
spôsobom krúžiaca po vratkej špirále 
návratu a úniku. Ostatné skladby pôso
bili viac-menej akademicky, akoby bez 
lásky a pochopenia voči tomuto kultov
nému nástroju hudby posledných de
kád 20. storočia. Koncert bol koruno
vaný vynikajúcim interpretačným vý
konom gitaristu a pre mňa sa tak 
stal najvýraznejším interpretačným 

(a sčasti aj kompozičiJým) zážitkom fes
tivalu. 

Rozhodne sa mu celkovou úrovňou 
ani len nepriblížil posledný koncert 
mojej návštevy na ženevskom podu
jatí, ktorý mal byť očakávaným vrcho
lom festivalu. Sklamanie bolo o to 
väčšie, o čo sľubnejšie bolo obsadenie
hviezda n ewyorskej improvizovan ej 
scény a švajčiarsky rodák Christian 
Marclay (z každého záchvevu atmos
féry priam vyžarovalo ono dôverne 
známe .si náš a medzi svojimi") , 
Otomo Yoshihide a dve dámy mód
neho trendu etno-hudby, hráčka na 
čínskej pipe Min Xiao-Fen a japon
skom kote Yagi Michyio. Problém sa 
odohrával v podobnej rovine ako pri 
prvom koncerte - bizarné (ale stále 
módnejšie) spájanie indust riálneho 
DJ-ingu a etna sa ukázalo aj v tomto 
prípade jba ako bizarné, o to však roz
pačitejšie spojenie, takže výsledný do
jem bol napriek ováciám p ublika (to 
tlieskalo a tlieska kadečomu) rozpači
tý a utvrdil ma v presvedčení, že .ta
diaľto asi cesta nevedie". Jediným 
vydarenejším momentom bol sólový 
výstup Christiana Marclaya (ktorý 
však trochu zaváňal .obyvačkovým" 
exhibicionizmom) a jeho improvizácia 
v duu s Otomom Yoshihidem. Na zá
ver koncertu, ktorý trval dlho do noci, 
napokon ešte publikum malo možnosť 
zhliadnuť filmový dokument o hlav
nom aktérovi večera (Christianovi 
Marclayovi), čo bolo rozhodne najsvet
lejším bodom večerného maratónu. 

Súostrovie rozmanitých hudieb po
kračovalo potom ešte celý týždeň, ako 
to však dopadlo neviem, pretože nedeľ

ným koncertom sa skončila aj moja ná
všteva tohto ženevského podujatia, 
z ktorého som si okrem pár pekných 
zážitkov odniesol aj poučenie, že pri 
príprave guľáša (a dramaturgicky nim 
Archipel naozaj bol) treba postupovať 
rovnako opatrne ako pri príprave ho
ciktorého iného kulinárskeho výtvoru 
a že • všetkého veľa naozaj škodí". lí2 
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SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 

Ďalší abonentný koncert Slovenskej fil
harmónie (24. marec) opäť nevybočil 
z dôverne známych šablón, na aké si 
pravidelní návštevníci Reduty vlastne 
mohli zvyknúť. :z#dirigentským pultom 
Ondrej Lenárd, na programe skladby 
z rokov 1850 a~ 1950, v prvej polovici 
kvázigeniálny inštrumentálny virtuóz. 
Neznamená to, samozrejme, že obsah 
týchto šablón je vždy hodný zavrhnu-

THOMAS CHRISTIAN 

tia. Napríklad Lisztova Mazeppa na za
čiatok. Okrem Prelúdií asi najčastejšie 

hrávaná symfonická báseň autora 
o ukrajinskom národnom hrdinovi 
určite najviac vyhovovala Lenárdovmu 
naturelu: dominujú v nej masívne, jed
noliate hudobné plochy, ohurujúci 
zvuk, pateticky vznešená Mazeppova 
téma. Toto dielo pre svoje poziúvne vy
znenie nepotrebuje do posledných 
drobností vycibrenú, punktičkársku 

prácu; stačí ho .akosi správne· cítiť, 

dať správne tempo, nehrať ho príliš 
laxne, a ohromný dynamický poten
ciál Mazeppu sa stáva prinajmenšom 
vybadatel'ným. Napriek dôstojnému 
prívalu ústrednej témy mi však chýbala 
väčšia naliehavosť v medzivetách 
.mdloby", najmä viac švihu, iskry, ryt
mickej energie vo víťaznom pochode 
záveru. 

Dramaturgii SF nemožno uprieť sna
hu o obohatenie repertoáru novými, 
menej hranými dielami - ale orientuje 
sa tá snaha poziúvnym smerom? Opäť 
a opäť sa na programy abonentných 
koncertov dostávajú výtvory pochyb
ných kompozičných kvalít (takmer) 
úplne neznámych autorov, vari i v dô-
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sledku servilného prístupu k hosťujú
cim sólistom. Husľový koncert op. 35 
Ericha Wolfganga Korngolda vznikol 
v roku 1945, keď z geniálneho nadania 
tohto rakúskeho skladateľa zvýšilo iba 
nivelizované torzo. Po málo nápaditej 
snahe o originalitu prvých dvoch častí 
so strojeným nádychom neskorého ro
mantizmu však v poslednej časti vládne 
hudba, ktorá sa výborne hodí k pohyb
livým obrázkom hollywoodských fil
mov (Korngold ich ostatne výdatne zá
soboval), do koncertnej sály už menej. 
Thomas Christian v tomto bombastic
kom zvukovom opare zato našiel dosta
tok priestoru pre technickú sebarealizá
ciu, pre demonštráciu svojich úžasných 
manuálnych schopností; dokonale oča
rené publikum nadšene aplaudovalo. 
Už dávno som nebol svedkom takej hy
pertrofie hudobnej prázdnoty, efekt
nosti, sebaúčelu . Považujem za smutné, 
že intenzívna .profilácia" športu, meno
vite l'ahkej atletiky a gymnastiky 
v náručí hudby (pochopiteľne na jej 
úkor) dokáže väčšinu poslucháčov tak 
velíninadchnút. 

Náplasťou na predchádzajúce korn
goldovské rany mala byť Schumannova 
2. symfónia C dur. Vo sfére kompozičnej 
každopádne bola: na rad sa konečne do
stali hudobné myšlienky, moúvy, témy, 
nápady, štruktúry, charaktery, emócie. 
Ale jej interpretačné stvárnenie bolo 
polovičaté; schumannovskú jemnosť, 
intimitu, bohatstvo citových odtieňov 
s muzikantským profilom O. Lenárda 
možno len ťažko zladiť. Jeho príklon 
k monumentalizácii, statický prístup 
a vel'korysosť sú, naopak, v ostrom roz
pore s množstvom malých evolúcií 
a gradácií, s neustále .kaleidoskopicky" 
sa meniacim charakterom Schumanno
vej hudby. Rozhodujúce témy z prvej 
a poslednej časti mohli byť tiež rytmicky 
ovel'a pregnantnejšie. Miestami však 
táto skladba mala pod Lenárdovou tak
tovkou farbu a spád, najpresvedčivejšie 
vyznelo asi démonicky-melancholické 
scherzo. Nakoniec v porovnaní s predoš
lou produkciou to bol asi elixír. .. 

Nemusí každý filharmonkký koncert 
dodržať zastaralú schému . predohra
koncert-symfónia"! Najmä ak do Bratis
lavy príde dirigent formátu En Shao. 
To sa udialo 30. marca, keď umelec 

čínskeho pôvodu mal byť ústredným 
hrdinom večera. dokazujúc svoje kva
lity na dvoch rozsiahlych a náročných 
dielach symfonického repertoáru z 19. 
storočia. 

Mal byť a aj sa ním stal, pred jeho vý
konom jednoducho treba sňať klobúk, 
aj keď nie vždy a celkom bez trochy 
skeptickej príchute - najmä v druhej 
polovici koncertu. V prvej polovici sme 
si vypočuli Enigmatické variácie Edwarda 
Williama Elgara. Tento vysoko rafino
vaný a delikátny variačný cyklus hu
dobných .hádaniek" zaznel v celej svo
jej koloristickej pestrosti a bohatstve 
všetkého druhu vďaka usporiadanosti 
hudobných štruktúr v hlave En Shaa 
i jeho podmaňujúcej schopnosti pre
niesť ich na orchester SF a vzápätí na 
obecenstvo. Konečne niekto, kto okrem 
forte a piana pozná aj početné pre
chodné odtiene medzi nimi, ba dokonca 
fortissimo i pianissimo! Okrem toho 
En Shao disponuje obrovskou fyzickou 
energiou, výdržou, silou, temperamen
tom, pričom mu nerobí problém túto 
energiu v najrozmanitejších množ
stvách dávkovať, plynule prechádzať 
z napätia a vzruchu do stavu pokoja. 
Nehovoriac o dôslednom sledovaní roz
manitých nálad a charakterov jednotli
vých variácií, ktorých pán Elgar do tejto 
skladby vložil neúrekom. Kontrasty, 
maximálna zvuková transparentnosť. 
výnimočná precíznosť v detailoch, pre
svedčivosť výstavby a sugesúvne frázo
vanie boli hlavnými devízami pred
vedenia tohto Elgarovho skvostu, kto
ré nadchli skromne obsadenú Redutu 
(s disciplinovaným a pomerne entu
ziasticky spoluúčinkujúcim orches
trom SF) . 

EN SHAO 
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Tie zvláštne príchute sa potom vkrad
li do mojej percepcie Berliozovej Fantas
tickej symfónie po prestávke. Nedokážem 
s plnou istotou vysvetliť, kde bol pes za
kopaný, veď spomínané devízy sa zväč
ša zachovali aj v prednese Fantastickej. 
Ide o neporovnateľne známejšie a frek
ventovanejšie dielo, kde sa prah citli
vosti na akékoľvek interpretačné . ne
podarky" zvyšuje- to je isté. Jeho skla
dobný reliéf je miestami hádam 
priveľmi zvrásnený (aby som si vypo
mohol terminológiou výtvarného ume
nia), a obdivuhodná dirigentova precíz
nosť pri tvarovaní detailov občas hro
zila, že sa v nich utopí. hlavne v tretej 
a piatej časti. A potom nemožno nespo
menúť dôverne známy fenomén ply
núci z konfrontácie umelcov z Ďale
kého východu s európskou hudbou: 
sklon k absolútnej presnosti až perfek
cionizmu, ktorý u En Shaa nadobúdal 
miestami až prízračné rozmery. To bolo 
síce v súlade napn1dad s expresívnou 
polohou Pochodu na popravisko, kde som 
ešte nepočul tak nemilosrdne rovno
merne stupňujúcu a klesajúcu intenzitu 
zvuku. No inde pôsobil tento perfekdo
nizmus dosť cudzorodo; častejšie by 
som očakával aspoň kúsok slobody 
a spontánnosti, konkrétne trošku ru
bata, resp. agogického zvlnenia vo vnú
tri niektorých, výrazovo zvlášť nosných, 
fráz. (Napríklad v úvodných tónoch 
symfónie.) Povedané inak: hudobný 
proces tohto diela akoby málo .dýchal". 
Alebo ešte inak: žiadalo sa viac emotív
nej pružnosti, odstupňovanosti ... a to 
i pri vedomí odlišného temperamen
tu a kultúrnych koreňov. En Shao 
však dokázal .elektrizovať". A fortis
simá na konci symfónie burácali hrôzo
strašne, ako málokedy v Koncertnej 
sieni SF počuť. Pozitívum? Nuž áno, 
ale ... Publikum opäť jasalo, dokonca 
vstávalo zo sedadiel. Treba len veriť, že 
ho neupútali iba rekordné kvantá deci
belov. 

TOMÁŠ HORKAY 

DNI MAĎARSKEJ KULTÚRY 

Programovým vyvrcholením Dní ma
ďarskej kultúry v Bratislave bol ne
sporne slávnostný koncert, v rámci kto
rého 15. marca vystúpil Symfonický 
orchester Maďarského rozhlasu a te
levízie so svojím šéfdirigentom Tamá
som Vásárym. Je prirodzené, že 
maďarskí umelci prišli do nášho hlav
ného mesta s programom, v ktorom 
s výnimkou Mozartovho klavírneho 
koncertu dominovala hudba maďar
ských skladateľov. 

D HUDOBNÝ ŽIVOT] 4 ]2000 

úvodná časť slávnostného koncertu 
patrila Ferencovi Erkelovi. U nás málo 
známa predohra k opere László Hunyadi 
pripomenula hodnoty vyrastajúce z ma
ďarskej národnej histórie, ktorým najle
pšie rozumie ten, čo vyrastal v klíme 
tohto kultúrneho dedičstva. Napriek 
tomu, že Erkelova predohra nesie v sebe 
znaky dôverného poznania európskeho 
romantického kompozičného slohu, 
svojím vyžarovaním zostáva majetkom 
hlavne tej kultúry, v ktorej vznikla. Zna
menitá interpretácia zdôraznila skutoč
nost. že dielo sa ocitá v najkompetentne
jšom duchovnom vlastníctve. 

Mozartov Koncert pre klavír a orchester 
C dur KV 467 v podaní Tamása Vásáryho 
ako klaviristu a dirigenta v jednej osobe 
opäť nastolil staro-novú otázku: kde sú 
hranice interpretačnej voľnosti - najmä 
u Mozarta. V prípade Vásáryho inter
pretácie mohol poslucháč konštatovať, 
že najmä vo sfére metrorytmickej pro
cesuálnosti a istej tempovej viazanosti 
niet kompromisov. Snaha agogicky pre
tvárať Mozartovu hudbu sa nevypláca. 
Tvorivosť by sa však mohla uplatniť vo 
výraznejšej spevnosti kantilén, v perli
vejšom, trblietavejšom vyznení prsto
vých pasáží a v ďenitejšej dynamickej 
škále celého klavírneho partu. Nejde tu 
len o klaviristické poňatie. ktoré je ne
rozlučne späté s poňaúm orchestrálnej 
zložky, najmä v prípade, ak klavirista 
a dirigent je jedna a tá istá osoba. 

V druhom programovom polčase sa 
dostala k slovu hudba Kodálya, Bartóka 
a Liszta. U nás dobre známe Tance z Ga
lanty Zoltána Kodálya sú majstrovskou 
ukážkou jedinečného spracovania ele
mentárnej hudobnej látky. Skladateľ, 
majster inštrumentácie, tu rozohral 
tance vo verbunkovskom štýle do veľ
kých symfonických rozmerov, plných 
farieb a nekonečnej fantázie a vytvoril 
dielo prekračujúce rámec jednej kultúry. 
Tento rozmer univerzality obsiahol vo 
svojich Maďarských obrazoch Béla Barták. 
Hoci názov diela jednoznačne vyme
dzuje národnú identitu hudby, ba do
konca i hudobnú reč, Bartóka najskôr 
pochopil svet a až potom okolie, v kto
rom vyrastal a tvoril. Je to jedinečný prí
klad toho, ako všeľudské hodnoty stie
rajú hranice. To napokon v plnej miere 
potvrdil i Franz Liszt celou svojou tvor
bou a konkrétne jedným zo svojich naj
vyhľadávanejších opusov. symfonickou 
básňou Les Préludes, ktorá odznela na zá
ver koncertu. Brilantnosť a virtuozita tu 
vyrastajú z bohatého myšlienkového zá
zemia a z proporčnosti všetkých para
metrov hudby. Povedané slovom Z. Ko-

dálya, .hudba je vymodelovaná z jed
ného dreva ... •. Vo svojej koncepdi diri
gent v plnom rozsahu vykreslil poetické 
zátišia hudby i búrlivé dramatické po
lohy a jeho interpretácia zaujala klenu
tosťou hudobnej stavby. 

IGOR BERGER 

KONCERTY V MIRBACHU 
Bachovský program, s ktorým sa pred
stavil klavirista Mikuláš Skuta 26. 
marca, kolidoval s paralelným koncer
tom venovaným jubileu toho istého 
skladateľa v rozhlasovej budove. Preja
vilo sa to v relatívne menšej návštev
nosti. Nezaslúžene. Velíni ľutujem, že 
nadšenie, s akým som sa z neho vrátil, 
som nemohol okamžite hodiť na papier. 
Mám pocit viny, že s odstupom dvoch 
dní moje pero nedokáže dosť presved
čivo vyjadriť veľkosť výkonu, ktorého 
sme boli svedkami a ktorý nadlho zo
stane pre mňa nezabudnuteľný. 

Skuta sedel pri celkom otvorenom 
nástroji, hoci v Mirbachovom paláci je 
pre veľké krídlo trochu pritesný pries
tor. Jeho Bach znel však aj zvukovo bá
ječne! Koncertný priestor bol plný, nie 
však preplnený. Každého autora, aj 
Bacha, možno hrať rozličnou optikou: 
stroho, s väčšou či menšou účasťou citu, 
čo sa automaticky prejavuje aj v udržia
vaní prísneho napätia či pružnosti tem
povej hladiny. Bol som nadšený práve 
preto, že popri zjavnej práci s detaila
mi. popri vybrúsenosti faktúry práve 
v tomto smere dokázal Skuta nájsť zlatú 
strednú cestu, či už voľbou temp, či pre
svedčivosťou agogiky, či dynamickou 
výstavbou, vypracovanosťou polyfónie, 
či mierou citovej účasti . A čo je hlavné: 
všetky tieto zložky dokázal spojiť do 
presvedčivého výkonu. Poslucháč sa 
mohol priam ideálne orientovať v tema
ticko-motivickej práci autora vďaka 

priezračnosti hlasov i strednému pe
dálu, obdivovať stavbu fúg (každá mala 
iný charakter), meditatívnosť či drama
tizrnus recitatívnych úsekov. Neraz kon
štatujeme suverénnosť techniky, no 
v tomto prípade musíme potvrdiť suve
renitu výrazovej sféry. 1\J nebolo cítiť 

tápanie alebo azda prispôsobenie sa 
vlastným technickým možnostiam. Znel 
Bach v prekrásnom rúchu, do ktorého 
ho zaodel umelec stojaci na vrchole 
svoj ich nemalých možností. 

Obyčajne sa na pódiu niekomu poda
rí tá či oná skladba. Najmä taká, čo nie 
je v rozpore s naturelom príslušného 
interpreta. V prípade tohto koncertu uve
dená charakteristika sa rovnakou mierou 
vzťahuje na všetky skladby. A tak dosť 
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nezvykle, na záver, vymenujeme prog
ram z paláca: Taliansky koncert F dur 
(BWV 971), Toccata d mol (BWV 913). 
Toccata G dur (BWV 916), Toccata e mol 
(BWV 914) a Toccata D dur (BWV 912). 

kl kl kl 

Slovenské interpretačné umenie je 
jedna z mála oblastí, ktorá dokáže ús
pešne šíriť povedomie o našej kultúrnej 
vyspelosti. 19. ~area sa na matiné 
v Mirbachovom paláci objavili vedl'a 
seba na koncertnom pódiu traja jeho 
špičkoví reprezentanti, nedávno tvo
riaci Slovens ké klavírne trio, ktoré 
v súčasnosti už tak sústavne nespolu
pracuje. Jeho ďenovia sú: hosťujúci 
profesor v Nagoji Ewald DaneJ, vio
lončelista Ľudovít Kanta (l O rokov 
pôsobiaci v Nagoji) a klavirista Marián 
Lapšanský. Napriek absencii dlhotrva
lejšieho kontaktu tvoria títo umelci vy
nikajúd komorný ansámbel. Ich dlho
ročná umelecká prax žala v tomto prí
pade zaslúžené ovocie. Pri sledovaní 
komorného telesa sa snažíme postreh 
nút, kto je vedúcou umeleckou osob
nosťou. Tu sa ukázalo, že všetd sú vyni
kajúci, ideálne sa prispôsobujúci hu
dobníci. V ich podaní tentoraz odzneli 
dva reprezentatívne opusy: populárne 
Dumky op. 90 od Antonína Dvoráka a Tn"o 
č. 2 e mol op. 67 od Dmitrija Sostakovi
ča. V Dvorákovi sme mohli obdivovať 
znamenite vyzdvihnuté krajné náladové 
póly - melancholicko-elegickú meditádu 
či optimisticky rozjasané, raz skôr skryté, 
inokedy očividné ľudové tóny. Autor tu 
zveril vedúcu úlohu violončelu. Ťažko 
usúdiť, ktorá zo šiestich časú v takejto 
skvelej interpretádi bola najvýstižnejšia. 
Výkon umocňovalo účinné vyzdvihova
nie kontrastov tak medzi jednotlivými 
časťami, ako aj v rárnd jedinej z častí. 

Pôvodne sa zdalo, že by koncertu vari 
bolo prospelo obrátené poradie skla
dieb. Ukázalo sa však, že Sostakovičovo 
Trio svojou závažnou výpoveďou splnilo 
úlohu: ak nie st upňovať, tak prinajmen
šom udržať vysokú latku úrovne i rezo
nanciu u publika, pokia!' ide o Dvoráka. 
Vznik diela vo vojnovom roku 1944 bol 
inšpirovaný smrťou Sostakovičovho 

blízkeho priatel'a, popredného soviet
skeho hudobného vedca Ivana Ivano
viča Sollertinského. 

Filozofia blízkosti smrti v tomto diele 
zanecháva v dušiach poslucháčov silný 
a ešte dlho po odznení diela doznievajúci 
ohlas. Interpreti majstrovsky umocňo
vali zámer Sostakovičovho opusu. To ne
bolo radostné muzicírovanie, príznačné 
pre Dvoráka, lež otriasajúca dráma peri-
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petií a problémov ľudského života, ktorý 
nachádza pokoj a zmierenie v smrti. 
Nástrojové majstrovstvo skvelých hu
dobníkov tu priam triumfovalo silou vý
povede, za čo ich publikum odmenilo za
slúženými ovádami. 

Na druhý deň (20. marca) sa stretli 
v skúšobni SFZ v budove Reduty členo
via Kruhu priatel'ov SF s L Kantom. 
Umelec predniesol dve skladby pre 
sólové violončelo Bachovu suitu č. l a So
nátu od Zoltána Kodálya. Ukázalo sa, že 
Kanta vyrástol na imponujúcu interpre
tačnú osobnosť s nezlyhávajúcim tech
nickým zázemím a najmä so sugestív
nym výrazom. Prekrásne stvárňuje me
ditatívne polohy, ale má aj dar živším 
úsekom vtlačiť pečať iskrivého tempera
mentu. Ako znamenitý architektoník 
zabodoval najmä v náročnej Kodályovej 
Sonáte. Po koncertnom výkone prof. 
Podhoranský nostalgicky zaspomínal na 
spoločné študentské roky v triede prof. 
Večerného. Kanta potom s jemu vlast
ným šarmom, vtipom a najmä skromne 
rozprával o svojich skúsenostiach i zážit
koch z pedagogickej praxe v Japonsku, 
pričom aj porovnával isté situáde u nás 
a v Krajine vychádzajúceho slnka. 

VLADI MÍR ČÍŽ I K 

MATINÉ s J. s. BACHOM 
Komorný koncert v Hudobnom štúdiu 
Slovenského rozhlasu 26. marca odznel 
ako súčasť medzinárodného projektu 
Bach a jeho doba. Takéto .projekty", 
zvyčajne v spojení s výročiami vel'kého 
majstra hudby, sa stali súčasťou kultúr
neho obrazu nášho storočia a často sú 
plagátovité, lebo uctiť si pamiatku skla
datela, umelca, ďoveka znamená napl
niť vzťah k nemu obsahom. V tom spo
číva vysvetlenie, prečo toto matiné spro
stredkovalo ucelený hudobný zážitok. 

Už volbou programu interpreti signa
lizovali, že si kladú za ciel' vyrovnať sa 
s veľkým skladatel'om neformálne a so 
všetkou umeleckou vážnosťou, akou 
len disponujú. Dve sonáty pre violu da 
gamba a čembalo G dur (BWV 1027) 
a 9 mol (BWV 1029) hrala Rebeka 
Rusó na výbornom nástroji. Sprostred
kovala umeleckú hodnotu týchto 
dvoch, pre bežné počúvanie nie práve 
príťažlivých, ale umelecky koncepčne 
vel'mi náročných skladieb. Je to hudba 
pre milovníka a znalca. Kultúrny tón, 
prízvuky, frázovanie, konzekventnosť 
výdrže pri vedení line~neho kon
trapunktu, melodické ozdoby, vol'ba 
tempa, ľahké vedenie sláčika boli zla
dené a tvorili charakteristiku jej inter
pretácie. Sprostredkovala dojem ne-

afektovaného a sucasne i nápadného 
' hudobného prejavu, a to za sprievodu 

Dany Va rín skej na kvalitnej kópii 
čembala francúzskeho typu. Skúsená 
a hudobne zdatná Varínska preniesla 
techniku klavírnej hry na čembalo. Jej 
štylistika interpretácie je preto iná než 
u Rusó, pritom jej prejav nebol rušivý 
a tvoril bezprostredné doplnenie v naj
lepšom muzikálnom zmysle slova. Pre 
ucelenosť hudobného zvuku by bolo 
pre budúcnosť dobré premyslieť vol'bu 
sprievodného nástroja. ktorým by 
mohlo byť buď talianske čembalo, alebo 
nemecké, tzv. malé čembalo. Oboje sa 
dobre hodí na .komornú" interpretáciu. 

Violončelista Ján Slávik si zvolil 
Suitu č. I (BWV 1007)- del', sen i úska
lie violončelistov. Pochopitel'ne, v po
rovnaní s Rusó iný zvuk hudby, iný tón. 
iný prístup, sústredený na tvarovan ie 
skladby na rozhraní medzi koncepdou 
sonáty a suity, teda štylisticky na rázcestí 
akoby tancujúc na vysokom lane. Jeho 
hra sa vyznačovala sprostredkovaním 
h udobnej formy z jej stavebného aspek
tu, vedením hudobnej línie, diferenco
vaním tém, hmatov, akceptovaním kon
túr rytmu a schopnosťou meniť farbu 
nástroja - dostať z neho hudobnú plas
tiku. Slovom, Slávik sa neriadil vlastnou 
osobnou predstavou, ale osobnosťou do
kázal ozvučniť to, čo chcel Bach. 

Obaja interpreti sú vo svojej muzikál
nej povahe úplne odlišní. Sú si podobní 
prístupom k skladbám, kde dávajú na
javo, že ich študujú a zvládajú hudobno
emocionálne rovnako ako radonálne. 

Matiné v rozhlasovom štúdiu naplne
nom do posledného miesta dokumento
valo, že Bratislava disponuje dobrým 
obecenstvom všetkých vekových kate
górií, a ono potvrdilo, že oceňuje dobrú 
hudbu v súlade s kvalitnou umeleckou 
interpretádou. I NG E ŠIŠKOVÁ 

REBEKA Rusó A D AN IELA VARÍNSKA 
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MEDZINÁRODNÝ 
MLÁDEŽN ÍCKY ORCHESTER 

Medzinárodný mládežnícky orchester 
(MMO) bol založený roku 1999 skupi
nou mladých hudobníkov pod umelec
kým vedením dirigenta Konstantina 
rtievskéh o (nar. 1979 v Bulharsku). 
MMO po prvý raz vystúpil v máji 1999 
na Medzinárodnom festivale Dni f:urópy 
v Bratislave, v novembri potom účinko
val na otváracom koncerte Medzinárod
ného festivalu gitarovej hudby Cithara 
aediculae v Nitre. Ciel'om tohto perspek
tívneho telesa je vytvorenie tradície 
koncertov na Slovensku a v zahraničí, 
zameraných na interpretáciu nových 
diel najmä mladých skladateľov, ale aj 
širokého spektra klasickej hudby. 

Ministerstvo kultúry SR. Vel'vyslanec
tvo Chorvátskej republiky v SR, Bul
harské kultúrne a informačné stre
disko a Hudobné centrum usporiadali 
18. marca v Moyzesovej sieni v Brati
slave koncert tohto telesa, ktorý sa stre
tol s neobyčajne vel'kým záujmom pub
lika rôznych vekových kategórií. Už 
úvodné dielo Antonia Vivaldiho Con
certo Madrigalesco pre sláčikový orchester 
d mol navodilo radostnú atmosféru vy
váženosti a harmónie súzvuku. Koncert 
pre violončelo, sláčikový orchester a basso 
continuo a mol od toho istého autora, 
s vynikajúcou sólistkou Petrou Kuša
novou (nar. 1988 v Chorvátsku) mal 
pulzujúd, pregnantný, dynamický spád. 
Suitu pre flautu a sláčikový orchester č. 2 
h mol (BWV 1067) od J. S. Bacha so zná
mou efektnou záverečnou Badineriou 
perfektne zvládla vo všetkých požado
vaných parametroch poslucháčka VSMU 
Jana Gazd ík ová (nar. 1980), čo mo
žno rovnako konštatovať aj o výkone 
orchestra. Program druhej polovice 
koncertu tvorili diela W. A. Mozarta. 
V Klavírnom koncerte C dur KV 246 sa 
predstavil mimoriadny slovenský ta
lent, laureát mnohých súťaží, klavirista 
Peter Sand or (nar. 1986). Jeho vy
spelý, kultivovaný prednes je vzhľadom 
na jeho vek obdivuhodný. Záverečná 
serenáda Malá nočná hudba KV 525 bola 
interpretovaná s radostným espritom 
i ľahkosťou mozartovsky sviežeho mu
zicírovania. Na úspešnom priebehu vy
stúpenia MMO má značný podiel talen
tovaný dirigent Konstantin Ilievsky, 
momentálne študujúci na Univerzite 
hudobného a javiskového umenia vo 
Viedni. Tento nádejný hudobník doká
zal pohotovo a kultivovane usmerňovať 
MMO počas celého vystúpenia. 

BoŽENA DLHÁŇovÁ 
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ŠESŤ RÚK 
A JEDEN KLAVÍR 

V Zrkadlovej sieni TD v Trnave sa 
6. m arca predstavil ojedinelý hudobný 
súbor - klavírny orchester, ktorý pred 
desiatimi rokmi založil a stále vedie pro
fesor Vyskej hudobnej školy v Trossin
gene (SRN) Tomislav Baynov. Ten, pô
vodne Bulhar, patrí v Nemecku dnes 
medzi významných hudobných peda
gógov; spomedzi účastníkov svojich 
medzinárodných majstrovských kurzov 
si vyberá pre svoj .orchester· tých naj
lepších klaviristov, z ktorých mnohí sú 
laureátmi medzinárodných súťaží. Tak 
aj Trnavčanka Zuzana Stefunková, 
absolventka VSMU v triede D. Varín
skej, v súčasnosti Baynova študentka 
v Trossingene. Do Bratislavy prišli 
s prof. Baynovom dve dalšie klavirist
ky - Japonka Sui Jin-Kim a Srbka 
Maruja Krämer-Vukovičová. Súbor 
hosťujúci pravidelne v zahraničí má na 
svojom konte viacero CD i rozhlasových 
nahrávok. Koncertné pódiá ozvláštňuje 
hrou súčasne na viacerých klavíroch 
(od dvoch po šesť), často účínkuje až 
25 klaviristov. Súbor vystupuje aj spo
ločne s veľkým symfonickým orches
trom. Repertoár tvoria väčšinou úpravy 
orchestrálnych i operných diel svetovej 
klasiky, ako aj skladby súčasných auto
rov vrátane T. Baynova, ktorý väčšinu 
skladieb pre potreby klavírneho orches
tra aj upravuje. 

KLAVÍRNY ORCHESTER 

V Trnave hosťovalo na jednom klavíri 
trojďenné/šesťručné medzinárodné zo
skupenie s dielami od C. Ph. E. Bacha 
poT. Baynova. Populárny i vtipný prog
ram (chvíl'ami využívajúci vyludzova
nie zvukov z drevených častí klavíra) 
nepoľavil z náročnosti a profesionality 
umeleckého výkonu. Platilo to aj o hu
mornej koláži mladého Petra Rochela 
Variácie. Netradične poňatý klavírny 
koncert sa u obecenstva stretol s mimo
riadnym ohlasom. 

EDITA BuGALOVÁ 

-
VIEDEŇ - BRATISLAVA 

Z komorných ansámblov, ktoré sa utvo
rili v lone orchestra Viedenských sym
fonikov, sa v rámci cyklu Viedeň-Brati
slava 22. marca predstavil Eos Quartett 
Wien. 

Stáli členovia Eos Quanetta, huslisti 
Guillermo Biichler, Christain Blasl a vio
lista Roman Bernhart sa v prvej časti 
programu (pôvodné skladby pre toto 
obsadenie) predstavili najprv s pôvab
nou a melodicky príťažlivou Serenádou 
op. 12 pre dvoje huslí a violu od Anto
nína Dvoráka. Už tu vystúpili do popre
dia základné črty interpretačného pro
filu súboru: výrazné citové zaujatie, 
podmaňujúca spevnosť. živý a bujarý 
temperament. Vo v,ížnejších tónoch 
Terzetta op. 74 Zoltána Kodálya, tiež 
poznačenom fo lklórnou inšpiráciou, 
zaujalo kompozične i interpretačne 

pozoruhodné, tajomné a rozochvené 
Larghetto (2. časť). 

V druhej časti večera sa k triu pripojil 
kontrabasista Andreas Pokorny. Súbor 
v takomto, nie práve konvenčnom, zlo
žení predviedol v úprave A. Wein
manna (podľa informácie programu) 
opusy rakúskych skladatel'ov, ktoré svo
jím charakterom pripomínali tradičné 
novoročné koncerty vysielané vieden
skou televíziou - dominovali tanečné 
prvky . .Takto orientovaný program bol 
pre súbor priležitosťou výdatne načrieť 
do svojho zmyslu pre ľahkosť, bezpro
strednú eleganciu a vitalitu. S typicky 
viedenským šarmom zneli Schubertove 
opusy: Ecossaisen op. 49, D 735, Nemecké 
tance a valčík, Gratzer Galopp D 25. Na zá
ver odzneli skladby súčasníka Johanna 
Straussa Josefa Lannera (1801-1843), 
ktorý tiež prispel do vývoja formy 
viedenského valčíka: Dve mazurky, 
Hansjärgl Polka op. 194, Stajerské tance 
op. 165 a Pytači, valčík op. 103 (opäť 
v aranžmáne A. Weinmanna). Táto časť 
programu inklinovala k vyššiemu popu
lám a pre hráčov bola pn1ežitosťou ro
zohrať množstvo strún rezonujúcich 
s týmto žánrom a tak si získať sympatie 
obecenstva. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

SNAHA O BRAVÚRU 

Mestské kultúrne stredisko pripravilo 
na 28. marca do Zrkadlovej siene Pri
maciálneho paláca recitál klaviristky 
Sonoe Nakajima, docentky Vysokej 
hudobnej školy Showra v Japonsku. 

Umelkyni, ktorá s výdržou hrala 
attaca celý program, nemožno uprieť 
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veľkú dávku tvorivej fantázie, sklon 
k poetickej lyrike, ale i k vypätej váš
ni, atribúty, ktoré korešpondovali 
s úvodnou Sonátou op. l od Albana 
Berga. 

Tvorbu Ferenca Liszta zastupoval Pet
rarcov sonet č. l 04 (z cyklu Roky putova
nia) a koncertná etuda Leggierezza (Ľah
kosť). (V oboch prípadoch boli však 
v programovom bulletine nesprávne 
údaje: Sonet bol 41'edený ako časť suity 
a etuda ako časť Poetického capriccia.) Ro
mantická fantázia, sklon k bravúre, ale 
aj k poetickej meditácii v sonete i etude 
boli namieste, i keď technicky kvôli 
prehnaným tempám (najmä v etude) 
nie práve najdokonalejšie. 

Do rozporu sa dostal naturel umel
kyne s jej pohľadom na Kodályove 
Tance z Marosszéku. Lyrizujúca, roman
tická interpretácia (asi na spôsob Chopí
nových mazuriek, z ktorých jednu za
hrala na konci ako prídavok) však skre
sľovala tanečný charakter skladieb, kde 
sa žiadalo presnejšie zdôrazňovať pravi
delnú rytmickú pulzáciu. Uzda metra 
dosť často povoľovala a prílišné rubata 
boli nemiestne. 

V druhej časti večera sme počuli Cho
pinovu Barcarolu Fis dur op. 60, kde by 
sa v agogike bolo žiadalo viac zamerať 
na pravidelné rytnúcké kolísanie. Z ten
dencie k romanticky patetickému vý
razu sa vyliahol ďalší kaz hry: nedostato
čný stavebný nadhľad, pochybená archi
tektonika. Azda najviac to vadilo v zá
verečnej Schubertovej Fantázii Pútnik. 
Spomeňme si, ako znamenite svojho 
času vybudoval toto dielo Peter Toper
czer. V podaní umelkyne to bolo defilé 
citu, vášne, bravúry, miestami až prehna
nej, navyše rad nôt bol .pod klavírom· 
a nadmerná pedalizácia (akoby nepoznala 
čistý pedál!) zahmlievala faktúru. 

Záverom sa žiada tento výkon predsa 
len trochu ospravedlniť. Nízka návštev
nosť (asi 14 ľudí vrátane usporiada
teľov) možno nebola pre Japonku do
statočnou inšpiráciou na udržanie uzdy 
jej temperamentu. Iste nebude spomí
nať na Bratislavu v dobrom ... 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

FEBRUÁR V ŠFK 

Ceskí umelci. klavirista Pavel Kašpar 
a terajší šéfdirigent SF Tomáš Koutnik, 
na koncerte 3. februára zaujali výko
nom i výbornou spoluprácou s orches
trom. Koncert z tvorby L van Beetho
vena: predohra Coriolan op. 62, Koncert 
pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58 
a Symfónia č. 2 D dur op. 36 bol predvede
ným výkonom plne akceptovateľný. 

Svoje bohaté skúsenosti rozdával diri
gent plným priehrštím, zdôrazňujúc vy
rovnanosť prejavu. Orchester znel v kan
tilénach spevne, na miestach vypätých 
energicky zaujal plastickým využívaním 
farieb. Beethovenove diela zneli so sú
stredenou tvorivou účasťou, postupne 
narastali do jedinečne transformovaných 
gradácií. Jasná hudba symfónie, s dvoma 
kontrastnými témami prvej časti, s de
tailne premysleným rozvedením, a s bri
lantnou kódou reflektovala precízne 
naštudovanie. O niečo rýchlejšie tempo 
druhej časti neubralo nič z výsledného 
dojmu, pôsobivo vyzneli dynamické 
kontrasty tretej a témy finálnej časti. 

Klavirista Pavel Kašpar ako sólista kon
certu hral s technickou precíznosťou, 
svoje veľké hráčske dispozície plne pod
riadil dielu. Podarilo sa mu vystihnúť 
bezstarostný charakter prvej témy začí
najúcej sa sólovým klavírom, akcentovať 
emocionálne napätie a dramatický dialóg 
medzi unisonom sláčikových nástrojov 
a témou klavíra druhej časti. Poslednú 
časť hral preázne v súhre s orchestrom, 
ale aj virtuózne a muzikantsky pôsobivo. 

Ceský dirigent Tomáš Hanus (od roku 
1994 dirigent Pražskej komornej filhar
mónie) sa uviedol na nasledujúcom kon
certe ako výborný znalec romantickej 
hudby. Už v Mendelssohnovej predohre 
Hebridy op. 26 zaujal premyslenou kon
cepciou. Fantastika diela, svet bohatier
skych postáv a tajomných príhod, to všet
ko ožilo zásluhou dirigenta a príkladného 
výkonu orchestra SF. Pulzujúci rytmus 
a architektonická jednoliatosť s dynamic
kými kontrastmi výstižne charakterizovali 
atmosféru predohry. Koncert pre husle a or
chester D dur op. 35 od P. I. Cajkovského 

poskytol priestor na prezentáciu rakús-
• kemu huslistovi Davidovi Frtihwirt

hovi. Je to umelec so široko a mäkko 
znejúcim tónom, zdravou muzikalitou 
a technickou vybavenosťou, vystúpenie na 
košickom koncerte 17. februára ho však 
nezastihlo v pohode s tvorivou fantáziou. 

Styri časti Symfónie č. 4 d mol op. 120 od 
Roberta Schumanna vytvárajú jednoliaty 
celok s emocionálnou a náladovou kom
paktnosťou. Hanusovi sa podarilo presve
dčivo pretlmočiť účinnosť tém, oživiť ich 
v nových podobách. Potvrdil svoje skúse
nosti i schopnosť odovzdať ich orchestru, 
ktorý citlivo reagoval na jeho gestá. 

Výborní sólisti, inšpirujúci dirigent 
a presvedčivý výkon orchestra SF boli 
charakteristickými znakmi koncertu 
24. februára. Hlavnú úlohu tu zohralo 
najmä husľové duo (bola to ich spoločná 
košická premiéra) Jany a Igora Karš
kovcov. Obaja s veľkou dávkou technic
kej vybavenosti a so zmyslom pre štýlo
vosť interpretovali Concertone pre 2 husle 
C dur KV 190 od W. A. Mozarta. Priro
dzená muzikalita, rytmická preáznosť 
a zvuková vyváženosť boli hlavnými 
znakmi ich bezprostrednej hry. Dokázali 
sa vďeniť do komplexu Mozartovej 
hudby, vytvoriac spolu s orchestrom ho
mogénny celok. Krásny tón, jeho kul
túra, technické schopnosti reprezentujú 
umelcov na vrchole umeleckej dráhy. 
V ich podaní odznela aj skladba Alfreda 
Schnittkeho Moz-Art a la Haydn. 
Maďarský dirigent Gergely Ménesi 

naštudoval Symfóniu č. JO D dur KV 202 
W. A. Mozarta, zohľadniac všetky jej de
taily. Dielo, ktoré patrí do ranej tvorby 
autora, sa aj zásluhou dirigenta a or
chestra zaskvelo v plnej kráse, gracióz
nosti a ľahkosti. Pozitívne možno hod
notiť aj uvedenie Symfónie č. 45 fis mol 
(Rozlúc"kovej) od J. Haydna. Sympatické 
i symbolické bolo gesto manželov Karš
kovcov, ktorí nastúpili do pozíde prvých 
hráčov v orchestri. Vzdali tak hold hud
be majstra, ale aj vďaku orchestru SF. 
v ktorom získali prvé profesionálne kon
takty s hudbou a ktorý znamenal začiat
ky ich úspešnej umeleckej dráhy. ti 

ŠTEFAN ČURILLA 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Cannes Classical Awards 2000 
CCA sú jediné skutočne medzinárodne uzná
vo né ocenenia v nahrávacom priemysle. Oce
nenia sa uderujú v 20 kategóriách o v každej 
z nich sú nominovoné tri nahrávky. Nahrávka, 
ktorá získa najviac hlasov od kritikov z jednot
livých príspevkových časopisov, zvíťazí. Tohto 
roku sú to nopnldod v kategórii Piesne/vo
kálne recitály: Händel-órie: Ombra moi fu 
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(Andreas Schol!) - Hormonia Mundi; 17./18. 
storočie: Mozart: Cosi fan tutte (Concerto 
Käln, René Jacobs) - Hormonio Mu ndi; Zbor, 
skladby 18./19. storočia: J. S. Bách: Johannes
Passion (Baccch Collegium Joptm, Suzuki) -
BIS; Piesne 19./20. storočia: Rossini: Arios 
and Duets (Valentina Kosarova) - RCA; 
Opera 19. storočia: Dvoi'ók: Rusalka (Fiemm
govó, Heppner, Ch. Macckerras, Českó filhar-

mónio) - Decca; Opera - premiéra: Ugeti: 
Le Grand Mocabre (Solonen) - Sony; Zbor-
20. storočie: Schnittke: Žalmy pokánia (Ko~ 
juste) - ECM; 20. storočie - inštrumentálne 
dielo: Berio: Sequenzas (Ensemble lnterCon
temporain) - DG; Inštrumentálne - premiéra: 
Mihoud: Komplet symffónií (A. Francis) -
CPO. No absolútneho víťaza si budeme mu
sieť ešte mesiac počkať. 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT] 4)2000 



Diskutabilné veristické divadlo 
Kultové dvojičky operného verjzmu Sedliacka česť a Kome
dianti sú v primárnej rovine krvákom. Sicílsku vendetu síce 
miestami falošne otupuje sentiment hudby. ale extrémy sú 
v sú lade s estetickými kánonmi tohto historicky krátke
ho -izmu. 

Inscenátori premiéry v Státnej opere v Banskej Bystrici, 
domáci dirigent Pavol Tužinský a hosťujúci režisér Marián 
Chudovský, prezentovali úmysel úteku od zažitej konvencie 
a .vyrobili" nový extrém vášne- nevášeň. Santuzza- jej sa 
dotkla táto perestrojka najviac - vždy dramaticky strhujúca 
(spomenula som si na nezabudnuteľnú Magdalénu Blahušia
kovú) sa bezdôvodne zmenila na askétku. Choreograficky 
nezdravo kontrolovala svoj fyzický prejav, len sem-tam .vy
skočila z kože" a ponúkla minimum dramatického pôžitku. 
Akoby sa bola ešte pred začatím veristického . verku" dala na 
pokánie. Ale prečo? Rébus môže zdanlivo vysvetliť text v bul
letine: Santuzza je tehotná! Kompetentní statočne odpisovali 
od Hostomskej, ale fakty .il vero· sú neodškriepiteľné a nie
koľkostránková Vergova poviedka je o inom. Autor konfabu-

SEDLIACKA ČESŤ- Ľ.JUBOV ŠARNINOVÁ (SANTUZZA) 

lácie však pomohol (neasketickým) Santuzzám a účinok 
pomsty znásobil. Ibaže posunom k dráme, nie k apatii či as
kéze. Vysvetlenie nedorozumenia (?) čiastočne ponúka aj 
významový posun v texte libreta, kde je slovo .Dio" nahra
dené .synom·, pochopiteľne v kontexte Boží syn! Možno tu 
je zárodok nedorozumenia. 

Prvopremiérová Santuzza. zbavená spomenutých drama
tických polôh, Ruska .tjubov Sarninová je umelkyňa ne
sporných kvalít: vlastní bezproblémovú techniku, prekrásnu 
frázu, kultúru dynamických oblúkov, vyspieva nepočuteľné 
.péčka" a určite vlastní aj krásne .céčka" (tu má iba .béčka"), 
takže záverečné bravó by bolo namieste v ktoromkoľvek ro
mantickom opuse. Santuzze však romantizmus nie je vlastný 
a kolaborantstvo sa vylučuje práve v mene pravdy. Ostravská 
Tamara Brumrnerová dispozične s výhodnejšou živelnej
šou pozíciou potvrdila, že .kazajka" bola skutočne úmyselná. 
Zväzovala ju najmä vo vysokej polohe, ktorá mala intonačné 
kazy, forsírované tóny bez rezervy a orchestrálnej podpory. 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 4 )2000 

Plnokrvným veristickým interpretom bol hosťujúci Alojz 
Harant. V rifliach, koženej veste, v zrkadlovkách na nose 
a s pomádou na hlave to bol nielen obstarožný frajer a zálet
ník, ale napodiv aj záchranu hľadajúci syn. Rozhodne, v dob
rom .trčal" najmä na druhej premiére .. keď nervozita ustúpila 
dramatickej citlivosti a prieraznosti tónu . Bol solitérom ve
rizmu par excellence. Protihráč AHio mal naopak dvoch al
ternantov a dve podoby. Rus Sergej Tolstov zo SND bol 
bližšie typu high-mafiána-bossa. domáci Zoltán Vongrey 
reprezentantom down-typu, bol rudimentárnejší, simplex
nejší. 

Obe jednoaktovky sa odohrávajú v jednom čase aj pries
tore (kostol, krčma, cintorín . .. ). Režisér rešpektuje iba 
Paschu, komediantské Nanebovstúpenie ignoruje. Ale vôbec 
to nie je na prekážku. Príbeh je situovaný (vtipne) na via 
Leoncavallo a na piazza Mascagni, v istom úseku krátko aj 
na • Via dolorosa• . Scénou si v Komediantoch dokonca 
zapromenádujú aj Alfiovci. Inscenácia nemá slnko ani azú
rovú modrú, naokolo je len desiccovská patina talianskeho 

KOMEDIANTI -ZOLTÁN VONGREY (TONIO) 

filmového neorealizmu. Je to skvelá atmosféra pre pnbehy 
s krížovými cestami ľudí. jednotlivých aktérov. Až na spome
nutú Viu dolorosa sedliacke Aleluja! patrí biblicky už Vzkrie
seniu, nie Ukrižovaniu. Preto bolo nevhodné, že po krížovej 
ceste došlo z hľadiska k aktu u križovania na javisku s násled
ným zoskočenim z kríža a poklonením sa za .rolu Krista•. 
Celý obraz mi veľmi silne pripomenul nirvánovský klip z MTV 
Heart shapet box, kde nieto nijakej Márie Magdalény, nijakej 
Márie-matky a nijakého sv. Jána, ale kde sú iba tri čierne 
havrany. Lebo aj tu .poletovali " tri. .. Co? 

A kam sa dostal divák po nevyhnutnej prestávke? 
Scénicky sa nič nezmenilo, hralo sa ďalej v tých istých ku

lisách (scéna Otto Sujan), rovnako v tých istých skvelých 
kostýmoch štyridsiatych rokov (kostýmy neznáma Larisa 
Výbochová ), dokonca na úvod aj s rovnakým naturálne re
produkovaným zvukom, pripomínajúcim (vtedy) čľapot vfn. 
teraz trilky slávikov. No comment! A potom sa čakalo (nielen 
na dirigenta) na slávny Prológ. Nezaznel z javiska, ani spred 
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opony (tá sa nepriznáva vôbec), ale expozičné parlando malo 
nástup v treťom rade, medzi divákmi. Skvelý nápad bol do
tiahnutý skvelým koncom na javisku, doprostred arény, s di
vákmi z každej strany. Dominoval bezkonkurenčne Sergej 
Tolstov, ktorý sa o profesionalizmus opieral nielen v tó
nomalbe, ale aj vo filozofujúcom podtexte postavy Tonia. 
A ak postava počas komédie rigolettovsky pokrivkávala, Zol
tán Von grey pokrivkával za kolegom z Bratislavy aj . v ci
vile". Viac investoval do vokálnej línie, miestami strácal kon
tinuitu s postavou. 

kulmináciou v akt~ vraždy. Avšak scéna, ktorá jej predchá
dzala, opäť .vypadla" z veristickej línie, ostali jej len valen
tínske pastelky, čo je málo. Dvojica zal'úbencov Nedda-Silvio 
predsa v celkovom kontexte - prepáčte - nemôže tokať na 
úrovni nižšej adolescentnej triedy ... l keď scéna bola naaran
žovaná citlivo, lyrizmus nevyvážil potrebu dramaticky strhu
júcejšieho milostného prejavu. V lyrických vokálnych polo
hách sa pohybovali aj interpreti, pričom Silvio (Simon Svi
tok s repetíciou) trpel jemne vibrujúcim tónom, Nedda 
(domáca Vaj dová, hosťujúca Culá ková) až s naivizmom 
a nevedomosťou prilievali olej do ohňa (výborná scéna so zr
kadielkom, ktorým prasiatkuje Toniovu tvár), neveriac, že 
majú pred sebou posledné takty života. 

Aj komedianti ílastupovali z hl'adiska; spolku s bubnom ve
lil principál Stan islav Matis. Práve uňho bolo cítiť ne
smiernu túžbu (ale aj obavu) poraziť Cania. Domnievam sa, 
že vynaložil na tento- zatial' nerovný- boj maximum. Neza
predal svoj prirodzený golemovský rozmer - v hlase aj po
stave - avšak filozofia postavy aj s Vesti la giubba mu zatiaľ 
unikla. Napriek tomu postava nemala porazeného! Chudov
ský akoby dostal transfúziu a nebol egoistom. Napojil jemu 
blízkych a zrazu sme mali pred sebou ľudí z mäsa 
a krvi, s láskou a nenávisťou, oddanosťou a odmietaním. 
Simplemente: verizmus! Aj z jamy zahučal väčší zvukový 
koncentrát, hoci nástrojovej individualizácie je práve v tejto 
polovici večera viac, predpokladala by sa teda aj väčšia ne
kompaktnosť. A predsa sa to nestalo! Perfekcionizmom za
viala scéna divadielka pravdy .A venti tre ore" s dramatickou 

Už som spomenula, že čiastočným veristickým úpad 
kom v interpretácii bol postihnutý aj orchester, najmä v prvej 
polovici. Pavol Tužinský sa nemohol nájsť v čitateľnom 
geste, veristické finesy a efekty nezvládal, pôsobil na mňa 
dojmom zaostávajúceho kolegu, ktorý dokonca nevyšiel 
z ulity. 

Dvojtitul pôvodne mal realizovať Branislav Kriška. Pre
miéra v deň jeho menín lO. marca bola nielen spomienkou, 
ale aj oživením jeho zápisu. Aspoň tak to priznal jeho žiak, 
Marián Chudovský. Preto predchádzajúce riadky asi patria aj 
zosnulému, s jediným dovetkom: Cum mortuis non Iingua 
mortua. la 

MÁRIA GLOCKOVÁ 

KALEIDOSKOP] 

Pri prnežitosti 100. výročia narodenia 
Ernsta Kreneko inštalovali Ernst-Krenek-ln
stitut o Viedenská mestská a krajská kniž
nica s podporou ministerstvo kultúry 
o viedenského magistrátu v Sieni Gustava 
Mahlera v budove viedenskej Štátnej opery 
výstavu s názvom .Ernst Krenek- súčasník 

storočia•, ktorá dokumentuje život o tvorbu 
významného skladateľa, hudobného teor~ 
tika, pedagóga a maliara. Z jeho opernej 
tvorby uviedli doteraz no scéne tohto divadlo 
premiéru opier Jonny spielt auf (1927), 
Karol V. (1984), Sinfoniu Pallas Aténa (1988) 
o operu Kehraus zu St. Stephan (1990). Vý
stavo poputuje do rôznych štátov Európy i do 
zámoria. Záujemci si ju môžu prezrieť v pr~ 
stávkach predstavení, resp. v rámci pravidel
ných sprievodov po budove do 21. mája. 

V priestoroch viedenskej Štátnej opery 
prezentovali v marci oj putovnú výstavu, 
ktorú predtým inštalovali v 49 nemec
kých mestách, s názvom . uctievaní -
prenasledovaní - zabudnutí". Prostred
níctvom dokumentov niekoľkých osob
ností - hercov, koboretistov, ktorí so stali 
obeťami nacizmu - mohlo verejnosť na
hliadnuť do osudov nepohodlných umel
cov, ktorí nestihli uniknúť pred prenasle
dovaním fašistického režimu. 

V apríli a máji opäť prebieha vo viedenskej 
Štátnej opere v uplynulom roku mimoriadne 
úspešná inscenácia detskej opery Traumfre
sserchen v stone no balkóne budovy, posto
venom roku 1999 pre účely detských pred
steven~ Oalšio séria predstavení tejto 
opery so pripravuje na jeseň t. r. 

l 
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ORFEUS A EuRYDIKA vo VIEDNI 

Christoph Willibold Gluck nebol prvý ani posledný skladateľ, ktorý zhudobnil príbeh 
Orfea a Eurydiky o láske, čo nemožné urobí možným ... Z okolo päťdesiatich diel na túto 
antickú tému patrí medzi nemnohé dodnes živé Gluckova opera, ktorá sa pa dlhšom čase 
objavila v marci v inscenácii Komornej opery vo Viedni, v meste, kde mala roku 1762 sve
tovú premiéru. 

Napriek tomu, že javisko Komornej opery je 
malé, režisér Paul Fiedler a dirigent Paul 
Weigold umiestnili orchester na javisku. Scé
nografka Maxi Tschunková navrhla veľmi 
jednoduchú scénu s bránou do podsvetia, 
s veľkým priezračným zrkadlom a s harfou 
ako jedinou rekvizitou. Na javisku sa pohy
bujú a spievajú Orfeus, Eurydika, Amor a ma
lý zbor, v ktorom účinkuje aj slovenský spevák 
Mário Fančovič. Prijemným prekvapením je 
skvelá Eurydika, obsadená mladou chorvát
skou sopranistkou Margoretou Klobucoro
vou so sviežim, priam ideálnym hlasom pre 
interpretáciu starej hudby. Trochu v jej tieni sa 
ocitla predstaviteľka Amora Kerstin Gratria
havá, hoci jej zástoj v udalostiach okolo 
Orfea a Eurydiky je značný. Orfea spieva l na 
európskych operných scénach vyhľadávaný 

ARNO RAUNIG - O RFEUS 

sopranista Arno Raunig, ktorého výkon publikum patrične ocenilo. Vysoké uznanie si za
sluhuje aj precízne hudobné naštudovanie diela. 

Popri opernej prevádzke (každá z piatich premiér v jednej sezóne má 15 repríz, po kto
rých nasleduje premiéra ďa(šia) sa tu v súčasnosti pripravuje už ďalší ročník pravidelnej 
veľkej medzinárodnej splváckej súťaže Belvedere. Predkolá na tohtoročnú súťaž 
(3. - 9. júla) budú opäť vo viacerých európskych mestách, aj v Bratislave (13. mája). 
Tohto roku bude členom medzinárodnej poroty aj riaditer Opery SND Juraj Hrubant. 

Nl NA liTSCHAUEROVÁ 
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Pražské operné premiéry 
ŠOSTAKOVIČOVA lADY MACBETH 

Jen málokterá opera 20. století je opfedena tolika mimoume
leckými vazbami jako Sostakovičova Lady Macbeth Mcenského 
újezdu. Od první chvíle (premiéra 1934, kdy skladateli bylo 
28 roku) lákala inscenátory, nadchla obecenstvo Leningradu 
i Moskvy, krátce po premiére prenikla do USA. Pritahovala 
hudbou plnou vzrušení. dramatického vzdoru a výrazove pod
barveného klenutí nad nezvyklýrn dejovým pfíbehem. Prine
sla také táhlou melodičnost nebývalé dtové intenzity, nád
herné, typicky ruské sbory. Byla jedinečná a znamenala pre
lom. Vnejší zlom do jejího divadelního života pfinesla osobní 
návšteva J. V. Stalina na jedné z repriz a následný, hrube od
suzujíá ďánek v Pravde ( 1936), operu zatracujíá. Divadla ji 
stáhla z repertoáru, Sostakovič se stal nepnjatelnýrn a celý jeho 
další lidský i tvurčí život poznamenala tato aféra z mládí. Dva
cet let čelil skladatel neprízni společností a nesvobode tvorby. 
V roce 1957 byl akceptován Svazem skladatelu, v roce 1963 
by la uved ena prepracovaná Lady Macbeth pod názvem Katerina 
lzmajlova. Za temito strohými fakty se odehrávala tíživá lidská 
drama ta, probíhala strastiplná léta strachu a udavačství- a nik
do není práv soudit. Netradiční operní zámer sice inspiroval 
Sostakoviče, ale mnohem více lidí podráždil, provokoval a tem 
hudba už byla jenom vodou na rnlýn. 

O Sostakovičove predbehnuú vývoje operrubo dení nejlépe 
svedčí premiéra Lady Macbeth v Národním divadle (únor 2000) 
a její výjirnečný úspech. Úyfhodinová opera stísňujíáho ob
sahu, plná bolesti fyzického i psychického rázu, bezvýchodné 
drama, v nemž uvolnení znamená jen pomíjivý únik, udržela 
po celou dobu napetí na jevišti i v hledišti a vynutila si strhu
jíá potlesk: nezvyklá reakce na operu 20. století, podmínená 
výsledkem spolupráce mezi dirigentem Františkem Preisle
rem, režisérem Alfrédem Radokem, sbormistrem Pavlem 
Vaňkem, scénografem Charlesem Cattem a kostýmní vý
tvarnicí Katarínou Hollou. Tento tým vytvoril inscenad 
s vniti'ním tahem a hudebne naplnenou. Sólistka Slovenského 
národného divadla Klaudia Dernerová v titulní roli splňo
vala predstavy o Katefine, jak v hereckém prežitku role, jíž ty
pove odpovídá, tak v plnohodnotném výkonu peveckém, 
v nemž se mnohokrát zaskvela kovovými výškami, sytým 
mezzavoce a lyrickýrni pasážemi vrouáho zbarvení. Díky jí se 
neobvyklá délka opery nestala negativem, neboť její výkon 
(a ona témer z jevište neodchází) se stal oporou všech scén. 
Stej ne silným protihráčem jí byl Jevhen So kalo v roli starého 
lzmajlova - vytvoi'il pfímo zhmotnené zlo psychického i fyzic
kého násilí, proti nemuž se Katerina musí vzepfít. Sokalo 
k tomu má hlasové predpoklady i fyzické dispozice, konec
koncu i rodná ruština dala postave autentidtu. Další z prota
gonistu Sergej Kunajev je sólistou Velkého divadla v Moskve, 
v posledních peti letech debutujícím na stále vetších a pres
tižnejších evropských operních scénách (i v milánské Scale, 
pronikl též do Baltimore v USA) a lze pfedpokládat, že jeho pe
vecká kariéra pujde dále nahoru. v roli Sergeje se již predsta
vil v drážďanské opere a s temito jevištními zkušenostmi vy
tvonl postavu krásného vypočítavého frajera nejen hereckými 
prostfedky, ale i lyrickým hlasovým fondem. Ač pevecky zus
tal postave tu i tam neco dlužen, naplnil v ní to, co musíme 
Katerine uvefit: že kvuli nemu je schopna všeho. Jeho zra
dou pak ztráá nejen soudnost, ale i zdravý rozum a tragédie 
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nabývá spádu. Jaroslav Brezina, Katerinin manžel. jako ob
vykle výborne zpíval. ale také skvele ztvárnil mladého lzmaj
lova herecky: na malé ploše pfedvedl nekolik charakterových 
črt, z nichž poslední- kruté zacházení s Katerinou ve zlosti -
vygradoval tak, že pfirozene zavdala duvod k vražedné rvačce. 
Je težké, kterou vybrat z ostatních sedmnásti postav, protože 
inscenaci lze charakterizoval práve vypr!icováním všech rolí na 
maximum účinku i efektu. žádná z nich ne ni peveckou pfíleži
tosú k zablýsknuú se, jestliže však do nich pevci za režijrubo 
vedení hodne vložili z divadelní podstaty, pak oslnili kompakt
nosti zkratlcy, vytvorené Sostakovičem. Týká se to nevdečné 
role Aksini (Alice Randová), jednostrunného Opilce (Miro
slav Svejda), prvoplánového Kneze (Bohuslav Maršík), Ni
hilisty (Alfréd Hampel) i Hlídky (Antonín Svorc). Jiií 
Sulženka (velíte! polide) své nevelké roli dal ostré rysy a tak 
vystoupil z rady, Lenka Smídová (Sonetka) ukázala na drob
nokresbu, které je schopna a k niž umí využit i svého altu, 
skvelý byl Miloslav Podskalský s nekonečnou kantilénou 
Starého trestance. Orchestr znel barevne a nadmíru plasticky. 
Nejen ve fortissirnech zdvojených žesťu (bezkazové výpomod 
Hudby hradní stráže a policie), ale také v táhlých pianech, 
jak v částech dramaticky naddirnenzovaných erotickým podtó
nem, tak v zasmušile nekonečných plochách posledního dej
ství. František Preisler dal hudebnimu nastudování všechny 
své dosavadní zkušenosti a darovaný dt pro proporce rytmu, 
dynamiky, zkratkovitosti i prolongovaného detailu. Ctyfhodi
nové predstavení nejenže drželo pohromade, ale me lo jak kon
covky jednotlivých dejství, tak celkový oblouk. Mnohé z po
kiiku .bravo• patfily jemu. Pavel Vanek již nekolikrát v po
sledních sezónách ukázal. že sbor zpívá podle jeho predstav. 
V Lady Macbeth, kde Sostakovič nešetfil pií1ežitostrni pro davo
vou .postavu· sboru, se ukázalo, že sbor je schopen nechat se 
vyprovokoval (nejen nácvikem sborrnistra, ale také mnohoná
sobným systematickým zaďeňováním do hry režisérem a bez
prostredním podnetem pn predstavení dirigentem) ke kom
plexnimu vynikajícímu výkonu. Silný zážitek. Režisér Alfréd 
Radok pnpravil pro Národní divadlo Kauze/nou flétnu a slav
nostního Dona Giovanniho pn otevrení po rekonstrukci Stavov
ského divadla. V obou piípadech ukázal. že divadelní fantazie 
je mu blízká a že má k jejímu naplnení dostatek in vence a re
žijních .ko uzel". S Lady Macbeth Dmitrije Sostakoviče má je
vištrtí zkušenosti z predchozích dvou nastudování, ucelený 
a nevybočujíá inscenační rád je tedy výsledkem mnohaletých 
úvah a predstav. Scénograf Charles Ca tt mu pnpravil pro zčásti 
se naplňujíá princíp retrospektívy strohou, smutne šedou 
.krabid" s posuvnýrn, rozdeleným horizontem, v nížje mnoho 
okének a dverí. Otvírají se podle potreby epizodních dejových 
linií, jsou funkční a neupozorňují na sebe. Presto, že režijne 
pojatý čas pred predehrou je nesmírne pôsobivý v na vození at
mosféry, nerozeznáme, zda se odehrává na statku (podle deje) 
či v nejakém gulagu, kde si Katenna odpykává trest a vzpo
míná. Tato možná dvojlomnost výkladu se neztráá a nakolik 
ubírá reálne dlouhému prubehu deje barevnost a rozdílnost 
prostredí, tvorí mu pevnou osu chmurné atmosféry, v níž 
vražda není nic výjimečného. Režisér ukázal zbehlost v nava
zování dramatických nitek do soutoku událostí. od detailních 
nuaná v sotva postrehnutelném pohybu jedinru až do neuko-
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čírovatelného veletoku emodonálne zmanipulovaného davu. 
Vycházely mu jak tyto hromadné scény plné mužu (na sýpce) 
či samotných žen (ve vezení), tak s nejmenšími divadelními 
prostiedky provedené scény milostné. Je jiste mnoho míst, ke 
kterým bychom mohli pi'ipomenout paralelu jiné slavné za
hraniční inscenace, existuje zejména realisticky živá, barevná 
a plnokrevná pararela s filmovou podobou opery režiséra Petra 
Weigla. Nakolik je spornou likce dodaných postav devčátka 
a komisal'e, i zpusob . protihry" režijního vedení protagonistu 

~ 
BRITTEN: THE TURN OF THE SCREW 

Uvedení Brittenovy opery Utažení šroubu (The Turn of the Screw) 
je dalším z pozoruhodných dramaturgických činu, jimiž 
Státní opera obohacuje kulturní dení v Praze. Po Burianove 
Bubu, Glassove Páde domu Usheru nám nabídla poznání tretí 
zajímavostL na jevištích českých divadel neznámé. Britte
novu operu mohlo spatrit pár odborníku ve filmovém zpra
cování Petra Weigla a je škoda, že v posledních deseti letech, 
jak se jeho operní filmy prostrednictvím obrazovek dostávají 
do širšího povedomí, práve tento film vysílán nebyl. Weigluv 
výklad, podložený reálným prostredím, které film nabízí, více 
akceptoval nerozluštitelnou tajuplnost príbehu, a to co se 
dejové fabule i alegorických náznaku týče (libreto podle po
vídky Henryho Jamese) . Režisér Jiií Nekvasil již sám ve 
svých televizních adaptacích operní jednoaktovky a baletu 
Bohuslava Maninu (Slzy nože, Podivuhodný let) dostatečne na

v milostném aktu pii jednom z nejvetších výbuchu hudby, na
tolik nesporným je, že Radokem predvedený jevištní tvar je 
ucelený, tvoi'í vlastní výpoveď a dá vá i rade nových rešení (Ka
terina a Sonetka se ne utopí, ale nabíhají, jedna vedome, druhá 
nedobrovolne, na mušku vezeňským strážným) vlastní smysl. 
Lady Macbeth v Národním divadle je jednoznačným úspechem 
v nekolika rovinách: dramaturgické, hudební a inscenační. 

A to není málo. 
EvA VírovÁ 

do technického zabezpečení tohoto pohybu vložit vetší fina
nční investíce. Kostýmy v bezbarvé škále šedobílé s výraznou 
nadsázkou dobových prvku módy velmi dobre doplňovaly 
rovnež bezbarvé fragmenty náznaku ruzných dejišf a potvr
zovaly jednotnou inscenační predstavu. Hudební nastudo
vání mladého dirigenta Michaela Keprta s komorním or
chestrem Státni opery Praha preklenulo obtížná úskalí 
partitury a i když jen časté reprízování by mohlo vychytat ne
presnosti a občasný drobný nelad v souhre, splnilo nesnadný 
úkol. Vzhledem k tomu, že inscenace vznikla ve spolupráci 
s RAMU (a za podpory British Council), byly dve role mladist
vých Flory a Milese obsazeny posluchači Petrou Lintymero
vou a Andreou Brožákovou. Obe se uvedly s bezpečným 
peveckým zvládnutím rolí a s dobrým predpokladem k herec
tví. Podíl RAMU na inscenaci se projevil ve všecb asistentských 

funkcích a v mnoha altemacích dal-
ších rolí. Na premiére však ústrední 
roli Guvernantky velmi dobre ztvár
ňovala a zpívala Jitka Sobehar
tová, dobrou partnerkou v roli Mrs. 
Grose jí byla Lenka Srnídová. Mým 
predstavám o postave tajemné Miss 
Jesse! vyhovovala hlasove výborne 
disponovaná Jaroslava Maxová, 
v roli nejtajuplnejší postavy Quinta 
vyhovel režijním zámerum s pevec
kou jistotou Jan Ondráček. 

povedel, že ani jemu není abstraktní 
víze, vytvorená filmovými pros
tiedky, vzdálená. Pro jevištní reali
zaci bylo libreto preloženo do češ
tiny, což považuji za štastný krok. 
V dobe dusledného nastudovávání 
oper v originálu si režisér musel 
uvedomil, že složitost dejového pod
kladu nesnese cizí jazyk, a pokusil se 
nastudováním v matefštine dát sro
zumitelnost alespoň základu sdelení 
(zároveň se tím opet otevrel problém 
srozumitelnosti českých pevcu). Ko
morní sazba této Brittenovy opery si 
žádá komorní prostredí, v nernž by 
se realizovala; režiséra s výtvarnicí 
Zuzanou Ježkovou napadlo obrá
til divadelní postup: obecenstvo po
sadit na jevište, hrát pred nimi na 
forbíne a využít hledište, lóží a gale
rií jako vzdáleného irelevantního 
prostoru pro náznak neukončených, 

BRITIEN: THE TURN OF THE SCREV 

Od uvedení neobvyklého Britte
nova operního dila Utažení šroubu se 
očekávalo pi'íliš a zatmení svete! nad 
netradičnún hracím prostorem pred 
začátkem tomu ješte pridalo. První 
polovina predkládala divákovi méne 
obvyklé jevištní výrazové prostredky 
a vše ostatní, hudba, plíbeh a prostor, 
udržovalo napeú. Druhá polovina již 
nic neprinesla, ani naznačené pros

zámerne nepresne definovaných, . ze tmy· vystupujících 
vztahu. Tato promena hracího prostoru ponechala divákovi 
princip kukátkového jevište, zároveň však umožnila to, co re
žie potrebovala: tajemno ruku v ruce s neobvyklostí. Tento 
vtipný nápad výmeny jevište a hledište navodil ve velkém di
vadle Státní opery komorní ladení, vlastní hrací prostor jed
noduchými a čistými prostredky pak v náznaku splňoval vše, 
co bylo k vyjádrení piíbehu potrebné. Hledište, jež tvoi'ilo 
ono tajemné zázemí príbehu, bylo pojednáno pouze svetlem 
a z druhé galerie do parteru . tekoucím" proudem bílých na
fukovacích balónku. Domnívám se, že invenční režisér Ne
kvasil by takto pojatý prostor umel rozehrát desítkami ná
padu co do pohybu pevcu, predmetu i balónku samých, ale 
že pro inscenaci s reprízami velmi občasnými nebylo možné 
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tl'edky negradovala, nepoužívala je znovu, jinak a více. Piíbeh 
začal získávat na reálné vysvetlitelnosti a úm klesala tajemnost, 
ergo smysl ta jemných postav Quinta a Jesse!, až by se nakonec 
dalo ríci, že v záveru snad Quint čímsi zabíjí chlapce Milese. 
Tento zpusob vysvetlení vlastního konce opery však není, die 
mého soudu, podstatou a smyslem Brittenova ch1a a divadelní 
realizace zde se míjí s možnými abstraktnírni a symbolickými 
prostredky k výkladu, které mela k dispozíci. A že o nichvede
la a 7f1Čala s nimi pracovat, dal režisér jasne naj evo. Uvedení ta
kového opemího experimentu lze však jen vítat a obrovskou 
míru energie, ktero\.J do inscenace inscenátoi'i vložili, obdivo
vaL I kdyby splnila divácké predstavy a umelecké ambice tvlir
cu jen zčásti, chápu ji jako úžasný vklad do vývoje českého 
operního dení. b EvA VírovÁ 
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MARTINU: JULIETTA 

Tohtoročnú dramaturgickú ponuku môžeme českej metropole 
iba úprimne závidieť. Zatiaľ čo na Slovensku sa snažíme ve
rejnej mienke vnútiť názor o jedinečnosti našich sólistov (čo 
trocha rozhľadenejší divák to rýchlo spochybní), dve pražské 
scény obohacujú verejnosť o celý rad zaujímavých, neobohra
ných diel. Po Sostakovičovi, Milhaudovi (Národné divadlo), 
Meyerbeerovi a Brittenovi (Státna opera) -ešte pred Wagne
rovým Tristanom, či schonbergovs1co-pou1encovským dvojtitu
lom- zaznamenala marcová Praha dve premiéry. Národné di
vadlo uviedlo Juliettu od Bohu-
slava Martinu a Státna opera 
Zemlinského Es war einmal. 
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!ili za východisko lyricko-poetický náboj partitúry. Ich videniu 
je bližšie prízvukovanie bizarnosti námetu a situácií, do kto
rých sa hlavný hrdina Michel v mestečku bez pamäti dostáva. 
Dejiskom je piesočnatá pláž so zrkadliacim sa horizontom, at
mosféru dotvárajú nevyhnutné rekvizity a v malej miere 
i projekcie. V tomto nemennom prostredí sa vyvíja Michelovo 
máme hľadanie konkré tnosti, je to bludný kruh s celým ra
dom výstižne charakterizovaných drobných postáv, pripravu
júcich jednu neskutočnú situáciu za druhou. Pountneyho 
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figúrky sú naozaj jedinečné 

a rovnako presne vyprofilované 
sú i obe nosné postavy opery. 

Koprodukcia pražsko-leedskej 
Julietty spočíva tom, že Národné 
divadlo poskytlo orchester a zbor, 
všetko ostatné pricestovalo z An-

Vo svete bežnú prax koproduk
cií si po prvýkrát vyskúšalo ND, 
keď v spolupráci so súborom 
Opera North Leeds ponúklo v troch 
predstaveniach unikátne dielo Bo
huslava Martinu; Julietta sa na 
dosky prvej českej scény dostala 
po jedenástich rokoch a očakáva
nie okorenil avizovaný tím insce
nátorov. Anglický režisér David 

a glicka. Dirigent Martin André si 
~ s domácimi hudobnílani porozu
~ mel výborne, jeho hudobné po
~ ňatie odhalilo špecifickosť marti
::. nuovskej poetiky, rafinovanosť 

BOHUSLAV MARTINU: JULIETTA inštrumentácie i vokálnej dekla
mácie. Výsledok bol pozitívny i napriek tomu, že dielo odznelo 
v anglickom preklade (s českými titulkami) , sólistickému 
ansámblu predsa len bližšom. Na javisku sa predstavil skvelý 
kolektív spevákov, či už v hlavných alebo v epizódnych po
stavách. Ťarcha inscenácie spočíva na predstaviteľovi Michela, 
ktorého s veľkým výrazovým nasadením stvárnil tenorista 
Paul Nilon. Poetickou, hlasovo vrúcnou Julienou bola Re
beca Cainová. Ohlas premiéry u obecenstva bol jednoznačne 
priaznivý, na čo tím Pounmey-Lazaridis ozaj nie je zvyknutý. 

Pountney má povesť kontroverzného umelca, ktorého nekon
forrnná optika zväčša rozdeľuje publikum na tábory obdivova
teľov a odporcov. Tentoraz však ostala jeho výpoveď prekvapu
júco nekoniliktná a korešpondujúca s duchom partitúry. Julietta 
je pritom látkou priam núkajúcou odvážne výklady, pretože jej 
dej sa pohybuje na rozhraní ilúzie a reality. Pramení v surrea
listickom literárnom podklade Georgesa Neveuxa, obohatenom 
hudobnou poetikou Bohuslava Martinu o rovinu snovosti, fan
tastickosti či absurdného divadla. 

David Pountney a scénograf Stefanos Lazaridis si nezvo-

ZEMLINSKY: Es WAR EINMAL 
K rakúskemu skladateľovi Alexandrovi Zemlinskému má 
Praha vlastný vzťah, pretože v medzivojnovom období šéfo
val tamojšiemu Novému nemeckému divadlu. Uvedenie roz
právkovej opery Es war einmal (český preklad Bylo-nebylo) 
treba privítať s odhliadnutím od tohto motívu. Najmä kvôli 
spoznaniu Zemlinského. Od viedenskej premiéry tohto diela 

PAVEL UNGER 

však je, či i pre sluchovú kapacitu tejto vekovej kategórie. Na
vyše, predstavenie sa hrá v nemeckom jazyku, čo komunika
tívnosti asi neprospeje. Pokiaľ ide o výpravu Daniela Dvofáka 
a kostýmy Simony Rybákovej, prevláda snaha o farebnú pes
trosť, hýrivosť, no tiež chýba prísnejší meter na gýčovitosť. 

Hosťujúci anglický dirigent Antony Beaumont je zasvä
teným znalcom Zemlinského 
hudby (tiež ako hudobný vedec) 
a zaslúžil sa o jej rehabilitáciu. 
Z toho pramení i jeho poňatie 
opery Es war einmal, ťažiace 

z partitúry maximum farebnosti, 
melodickosti i obsažnosti. V pred
stavení mnou navštívenom 

navyše uplynulo práve sto rokov. 
Mimochodom, bolo to obdobie 
rozprávkových opier (Humper
dinck, Rimskij-Korsakov, Masse
net, Dvorák). Zemlinského hu
dobný jazyk nezatají vplyv Wag
nera, no zároveň cítiť, že ho 
zrodila doba Pucciniho - Tosca je 
iba o osem dní staršia - i Richarda 
Straussa. Kompozične ide o au
tora vyzbrojeného značnou schop
nosťou zvukomalebnej inštru
mentácie, kolorovania situácií i 
charakterizovania postáv. Istý ALEXANDER ZEMLINSKY: Es WAR ElN MAL 

• stvárnili hlavné postavy zahra
~ niční só-listi. Graciela de Gyl
: d enfeld síce z minisukni Prin
~ ceznej už trocha vyrástla, bola 
::. však vokálne solídnou, lyricky 

spievajúcou h lavnou hrdinkou. 
problém však vidím v tom, že rozprávková fabula akoby žila 
vlastným životom, pre ktorý je hudba opery príliš . hustá" 
a vážna. Nie som si istý, či si tento titul nájde adresáta. 

Režisér J iií Nekvasil nehľadal v predlohe skrytú symboliku, 
nepokúšal sa vymaniť ju z prvého plánu rozprávky. Vznikla tak 
efektná pastva pre oči, najmä pre oči detské a naivné, otázne 

ra HUDOBNÝ ŽIVOT) 4 )2000 

Klaus Florian Vogt z drážďanskej Semper Opery má svieži 
a zvučný tenor, k ušľachtilosti spievania sa však ešte musí 
prepracovať. Výrazným Gašparom bol nemecký barytonista 
Ulf Paulsen. Pri príležitosti premiéry usporiadala Státna 
opera tiež výstavu o pražskom období Alexandra Zemlin
ského. ra PAvEL UNGER 
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J(am kráčaš, režisérske operné divadlo? 
Skandál v opere - čítam v teletexte daktorej nemeckej stanice. Skandál v opere - čítam v titule recenzie odbor
ného časopisu. Skandál v opere - počúvam búrlivú zmes "bú" a "bravó" v rozhlasovom prenose premiéry reno
movanej divadelnej scény ... A napokon čosi z toho zažijem na vlastné oči. Začínam veriť slovám môjho známeho, 
že intendant súboru nemenovaného divadla susednej krajiny neodchádza z premiéry spokojný, ak aspoň polo
vica publika hlasito neprotestuje. 

Vskutku, dnes vo významnejších operných domoch sveta ťažko nájsť inscenáciu, na ktorej prijatí by sa zasvä
tené publikum,ltázorovo zhodlo. Konzervatívci, či aspoň vyznávači umenia pokorne rešpektujúceho predlohu, 
odmietajú režisérske excesy. Naopak, nadšenci pohybov a experimentov sa búria proti tradičným pohľadom a pe
joratívne ich označujú za operné múzeum. Tak sa stáva takmer pravidlom, že záverečnú klaňačku inscenačného 
tímu sprevádzajú akusticky slušne dotované preteky oboch spomenutých táborov. 

Natíska sa otázka: kam kráčaš, režisérske operné divadlo? Kde sú hranice únosnosti tvorcovských licencií, po
kiaľ môže siahať svojvôľa inscenátorov, čo predloha unesie a kde sa rúca jej integrita? Kto má strážiť autorské po
solstvo či právo? Komu "patrí" operné dielo: dirigentovi, režisérovi, divadelnému šéfovi? Atakďalej, atakďalej ... 

Nemohol som pri formulovaní úvahy nad nedávnou návštevou popredných nemeckých operných domov vy
chádzať z iných téz. Styri čerstvé produkcie v Berlíne a Mníchove totiž celkom zretefue artikulovali momentálny 
trend opernej praxe. Trend, v ktorom niet nad režiséra a scénografa; trend, ktorý v ničom neobmedzuje kreati
vitu, ale ani nestráži jej zmysluplnosť. Trend, o ktorom mám pocit, že je na zenite. Cesta ďalej je slepá. 

5TAATSOPER UNTER DEN liNDEN - RÓBERT DIABOL (11 . MAREC) 

Deň prerrúéry, deň prvého uvedenia kritickej edície význam
nej opery Giacoma Meyerbeera. Diela, ktoré po parížskej pre
miére roku 1831 sa počas troch sezón hralo v 77 operných 
domoch sveta, no po prvej svetovej vojne sa postupne z re
pertoárov vytrácalo. Róbert diabol, prototyp francúzskej grand 
opery, sa berlínskym uvedením vracia do života (ešte pred 
týmto dátumom ho uviedla Státna opera v Prahe v značne 
skrátenom tvare, opierajúc sa o vlastné archívne materiály) 
a vzhľadom na súčasnú 
tendenciu revitalizácie 
• veľkej operyM možno 
očakávať jeho viacná
sobné uvedenia. Už toh
to leta sa objaví na festi
vale v talianskom meste 
Martina Franca. 

toho, čo takéto . tableau• vyžaduje, umne dokáže zúročiť fa
rebnosť a inštrumentačnú rafinovanosť hudobného materiálu 
a úporne sa snaží, aby rozľahlosť dejstiev nenudila. 

Pochopiteľne, Meyerbeerova grand opera nestojí len na 
hudbe. Naopak, do vena dostala požiadavku spektakulárnosti, 
opulentnej výpravnosti, výtvarných i tanečných efektov. A to 
už je rezort režiséra . Georg Quander nechcel ísť cestou prvého 
plánu. Vďaka za to. Zvolil si koncepciu neľahkú, možno 

Berlínsky Róbert diabol 
je diametrálne odlišný od 
pražského. A to nie iba 
dvojnásobnou dľzkou 
predstavenia. Nevychá
dza totiž z historických 
inšpirácií, ale buduje si 
vlastnú dejovú paralelu. 
Dielo hudobne naštu
doval Marc Minkow- Ró BERT DIABOL 

prevyšujúcu myšlien
kovú .kapacitu• pred
lohy, a snažil sa ju napl
niť čo najčitateľnejšie. 

Nie celkom sa mu to 
však podarilo. Quander 
išiel na vec principiálne, 
očami tvorcu z prelomu 
tisícročí. Co má dnes 
šancu prežiť zo žánru 
grand opery? Na aké vý
razové prostriedky nad
viazať? Trápilo ho veľa 
otázok, na ktoré odpove
dal vytvorením akéhosi 
podobenstva s filmovým 
kumštom. Jeho hlavný 
hrdina má veľmi ďaleko 

ski, réžiu má intendant 
Státnej opery Unter den Linden Georg Quander, scénu a kos
týmy pripravila Ruth Schaeferová. Pokiaľ ide o dirigentské 
poňatie Minkowského, v poslednom čase známeho priekop
nickymi činmi na poli opery 17. a 18. storočia, venoval Mey
erbeerovej partitúre veľkú pozornosť. V prvom rade pokorne 
reflektoval hudobnú podstatu skladatelskej poetiky, snúbiacu 
podnety nemecké s talianskyrrú i francúzskymi. Vníma ju ako 
bel canto pretkané deklamáciou, kde je legatová vokálna línia 
rovnako dôležitá ako virtuózna ekvilibristika i pregnantnosť re
citaúvov. Kritická edícia Róberta diabla nepredpokladá vôbec 
škrty (prerrúéra trvala päť hodín), zachované sú všetky repeú
áe, otvorené sú všetky baletné čísla. Minkowski si je vedomý 
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od normandského voj
vodu, je totiž celkom normálnym premietačom filmov. Svoju 
kameru má na schodisku po boku javiska a pred jeho zra
kom - i pred očami divákov v hladisku reálnom i umiestne
nom na proscéniu - sa odohráva príbeh. Róbert s ním komu
nikuje, vstupuje do neho, napokon je jeho hlavným aktérom, 
zavše sa však od neho vzdiali do vlastného sveta. Co je ilúzia 
a čo skutočnosť, to musí odhadnúť divák sám. Rovnako si musí 
náj~ odpoveď na otázku, kto sú Róbert, Bertram, dve žen
ské hrdinky i ne~stupujúca matka, ktorej obraz je priam 
modlou. 

Inscenácia upúta mnohými zaujímavými, netradičnýrrú 

postuprrú a vyhýba sa bezduchému aplikovaniu projekcii. 

~ H U DOBNÝ ŽIVOT) 4 ) 2 000 



Vidiet veľa originálneho umenia i nejeden provokujúci po
stup. Predovšekým známy balet mníšok dostal silne erotizu
júci náboj. Nie všetko však režisérovi vyšlo, tendenciu psy
chologizácie postáv predloha celkom neuniesla. Hudba totiž 
túto dimenziu nenesie. Rovnako prechod Róberta zo sveta 
filmu do reality nebol vždy celkom zrozumiteľný. l záver 
si vyriešil Quander po svojom: svadba s Isabellou bola len 
ilúziou. 

Premiérový večer, publikom prijatý rozporuplne (.bú" si 
tradične vyslúžili inscenátori) , potešil silnou sólistickou zo
stavou. Obe dámske pri madony - každá iná -zaujali tónovou 

M!ii1·f•i:I51 • • 1W!1·ii·M 
kultúrou, štýlom i technikou. Marina Mescheriaková 
(Alice) má bohatý, krásne sfarbený, sýty mladodramatický 
soprán, Nelly Miricioiu (Isabella) sa vo svojom koloratúrou 
vyšperkovanom parte rozospievala k obd ivuhodnému vý
konu, kulminujúcemu v známej ári i zo 4. dejstva. Cínsky te
norista Jianyi Thang (Róbert) sa začína čoraz väčšmi presa
dzovať, za čo vďačí svojmu sviežemu, priebojnému a vo výške 
bezpečne znejúcemu tenoru. Rovnako kvalitný bol i Bertram 
v podaní kórejského basistu Kwangchula Youna, ktorého 
síce neveľký, no ušľachtilý timbre, ako aj prepracovaný výraz 
dodávali tajomnej postave presvedčivý rozmer. 

DEUTSCHE OPER BERLIN - NABUCCO (12. MAREC) 

Ak som v úvode spomenul, že v nemeckom teletexte som čí- bažnost pomstychtivosť a intrigánstvo, stelesnené v postave 
tal o novom škandále v opere, nuž táto charakteristika patrila Abigaille, tiež vzbudzuje v režisérovi túžbu po ironizovaní. 
premiére Verdiho Nabucca v Deutsche Oper. Mnou navští- Namiesto trónu usádza domnelú Nabuccovu dcéru na hojda-
vené predstavenie bolo štvrtou reprízou, takže emócie už cieho koníka, vloženého medzi obrovské slnečnice v kveti-
opadli, resp. bez zjaven ia sa inscenátorov nebolo komu názor náčoch, okolo ktorých sa pohybujú záhradníci (3. dejstvo) . 
publika demonštrovať. Uznávam, že tento Nabucco nie je Veľká dávka symboliky sprevádza ďalšie scény, napríklad zbor 
ľahko stráviteľný. Napokon, od režiséra Hansa Neuenfelsa 2idov, a vôbec vykreslenie tohto ľudu, v každej chvíli pripra-
a výtvarníka Reinharda von der Thannen to ani nik ne- veného na migráciu. Neuenfels si k vlastnému výkladu pri-
očakával. Pri spomienke na vieden ského Meyerbeerovho strihol i finále opery, keď krátko pred ich spoločnou smrťou 

Proroka ( 1998), samozrejme ani ja. Priznám sa však, že hoci dochádza k zblíženiu Nabucca s Abigaille. 
ma počas predstavenia vše- Ako vidiet, podnetov na 
!ičo pobúrilo i rozosmialo, zamyslenie dáva táto insee-
inscenáciu by som cel- naCia ozaj hojne. Nie 
kom neodmietol. Bolo totiž všetky sú akceptova teľné, 

o čom rozmýšľať. mnohé vyvolávajú úsmev, 
Neuenfels ju celkom de- za dôležité však považu-

klaratívne venoval židov- jem, že ani niektoré režisé-
skému životu. A to nielen rove excesy sa nedostávajú 
v dobe, do ktorej je dej za- do rozporu s charakterom 
sadený, ale nadčasovo. hudby. Jej dynamický 
I dnes. Minulosť s prítom- a temporytmicky diferen-
nosťou spojila postava covaný tok znamenite 
moderného mladíka, vy- ustrážil dirigem Marcello 
zbrojeného komunikačnou Ciotti, výborne spieval 
technikou dneška (počítač, i zbor Nemeckej opery. 
veľký monitor nad javis- Pozoruhodnou hlavnou 
kom), ktorý dianie SpO- SUSAN NEVESOVÁ (ABIGAILLE) hrdinkou bola mladá ame-
Čiatku iba reflektoval a až neskôr do neho vstupoval. Kon- rická sopranistka Susan Nevesová (Abigaille), ktorej 
frontácia vlastných myšlienok, heslovito premietnutých na pevný, dramatický, ale i dostatočne pohyblivý tón ko-
obrazovke (motto znelo: čo by som urobil, keby som bol 2i- rešpondoval s charakterom roly. Talentovaný Askar 
dom?) s príbehom, zobrazujúcim viacero dejových vrstiev, Abdrasakov (Zaccaria) rovnako správne cíti verdiovský 
bola celkom zaujímavým nápadom. :Dalšou dominantnou té- pulz a jeho svetlejší hlas určite čoskoro dozrie timbrovo 
zou Neuenfelsovho výkladu Nabucca je vnímanie protikladu i výrazovo. Energickým lsmaelom bol Marco Berti, zatiaľ 
dvoch svetov, ich rozdielnosti, ale i vzájomných prienikov. čo Alexandru Agache v titulnej role okrem veľkosti a dra-
Zatiaľ čo leviti sú charakterizovaní štýlovými čiernymi kostý- matickej sily svojho barytónu preukázal iba malú dávku 
mami, Baalov veľkňaz a jeho družina sú parodizovaní podo- kultivovanosti, dynamickej diferencovanosti a výrazovej 
benstvom akéhosi lietajúceho hmyzu (včielka Maja?). Moci- plastickosti. 

BAYERISCHE 5TAATSOPER MNÍCHOV - fAUST A MARGARÉTA (17. MAREC) 

:Další šok, tentoraz vážnejší, hoci som bol naň pripravený. 
S prácami anglického režiséra Davida Pountneyho som sa 
totiž stretol viackrát. Buď som ho obdivoval (Busoniho Dok
tor Faust v Londýne, Pucciniho Dievča zo západu v Zurichu, 
najnovšie koprodukčná Julietta v pražskom ND), buď tolero
val (Rossiniho Viliam Tel/ vo Viedni), alebo odsudzoval (Wag
nerov Rienzi vo Viedni). 2iaľ, do tretej kategórie musím za ra-

la HUDOBNÝ ŽIVOT) 4 )2000 

dit jeho najčerstvejšiu prácu, Gounodovho Fausta a Margarétu 
na scéne Bavorskej štátnej opery v Mníchove. 

U Pountneyho nevyspytateťná miera stotožnenia sa s pred
lohou tentoraz prekročila medze únosnosti. Ustúpila pokora 
pred dielom, na najvyšší piedestál sa postavil režisér. On roz
hodol (a dirigentka Simone Youngová neprotestovala), 
že recitatívy treba odstrániť - pre spravodlivosť dodajme, že 

31 



dielo prešlo mnohými verziami a pôvodne obsahovalo tiež 
prózu - a nahradiť ich novými nemeckými dialógmi. Z pásu 
ich tlmočia herci, pričom paralelný dej priamo na javisku vy
kresl'uje tím bábkohercov. Pokiaľ by sa táto parabola viedla 
diskrétne, dalo by sa hľadať vysvetlenie. Pounmey však báb
kové divadlo násilne vaenil do hudobného toku, čím ho po
chopiteľne rozbil. Vzdialene mi táto inscenácia priporrúnala 
Bednárikov Nápoj lásky 
v bratislavskom Bábko
vom divadle; tam však išlo 
o adresovanie opjjfy naj
mladším návšt~vníckym 

vrstvám. 

i o niektorých morbídnostiach tejto verzie Fausta (omladenie 
hrdinu sa deje operáciou s vyhadzovaním vnútorností, Mar
garéta vraždí svoje dieťa jeho vložením do chladničky ... ), 
nemá to však zmysel. Jednoducho, Pountneyho koncepciu 
vnímam ako scestnú a dielu neprospievajúcu. 

Austrálska dirigentka Simone Youngová sa dnes teší vel'
kej popularite u riaditel'ov divadiel na celom svete, za čo sa im 

David Pountney a vý
tvarník Stefanos Lazari
dis radikálne odmietli za
sadiť príbeh do romantic
kého milieu a jeho vae
nenie do akejsi bizarnej 
prítomnosti vonkoncom 
nekorešpondovalo s Gou
nodovou hudobnou poeti
kou. Tomuto zámeru asis
tovali civilné kostýmy 
a rad nefunkčných rek
vizít. Javisková atmosféra 

MARCELO ALVAREZ (DOKTOR FAUST) A ANGELA MARIA BLASI (MARGUERITE) 

odvdačuje ochotou dirigo
vať úplne všetko. Takým 
géniom však zasa nie je. 
Sledoval som jej výkony 
pomerne často, no - nech 
mi odpustí- nikdy ma ne
očarila. Ani tentoraz. Opäť 
jej chýbal zmysel pre ro
mantiku, jemnosť a de
centnosť farieb, delikát
nosť odtieňov. Youngovej 
Faust väčšmi ladil s Pount
neym než s Gounodom. 
Ľúto mi bolo sólistov, ktorí 
by v regulárnej inscenácii 
mohli zažiariť. Hviezda 
mladého argentínskeho 
tenoristu Marcela AJva
reza (Faust) prudko stúpa 

oscilovala medzi revuálnosťou a psychologickým divadlom 
(vskutku vzdialené mantinely!) a hoci niektoré nápady reži
séra boli pozoruhodné, v štýlovom chaose sa strácali. K zaují
mavejším podnetom inscenácie patrí portrét Mefista. Nie je 
to tradičný diabol, skôr starnúci pokušitel', končiaci svoju 
životnú púť na invalidnom vozíku a -prekvapujúco - putu
júci v náručí s Margarétou do nebies. Mohol by som hovoriť 

a dôvod jeho úspechu je zjavný. Krásna, vrúcna farba hlasu, 
plastickosť výrazu, istota vysokých polôh. S pribúdajúcou 
drámou sa čoraz inten-zívnejšie presadzovala predstavitel'ka 
Margaréty, sopranistka Angela-Maria Blasiová. Herecky vý
razným a lyricky noblesným Valentínom bol Rodney Gilfry, 
takže iba John Tomlinson svoju wagnerovskú ťažkopádnosť 
v kostýme Mefista občas nedokázal prekonať. 

BAYERISCHE 5TAATSOPER MNÍCHOV- fiDELIO (18. MAREC) 

Inscenácia mala premiéru začiatkom sezóny, mnou navští
vené predstavenie patrilo do bloku s novým obsadením. 
Tentoraz nešlo o režijný experiment, ale o nedomyslenú 

Pizarro zaútočí na Florestana. Moment prekvapenia sa 
stratil. Celkovo ide o inscenáciu bez atmosféry, bez na
pätia a diferencovaných emócií. 

Výsledný dojem muselo zachraňo
vať hudobné naštudovanie Zubin a 
Meht u , ktorému nemôžno uprieť 
vôľu kompenzovať deficit javisko
vého výrazu . Volil uvážlivé tempá, 
náležité gradácie, venoval sa detai
lom i celkovému ťahu. V Mehtovej 
koncepcii sa nehrá predohra Leonora 
Ili. Gabriele Schnau tová je skvelá 
wagnerovská .hochdramatische", 
no v titulnej role Fidelia až pn1iš 
prečnieva nad ostatnými volume
nom, ale i občasnou ostrosťou tónu. 
Zatiaľ čo Stig Andersen (Flores
tan) a Pavlo Hunka (Pizarro) svoje 
party odspievali korektne, hlavným 
hrdinom večera sa stal Ren é Pap e 
ako tónovo, technicky a výrazovo 
excelentný, hod mladý, otec Rocco. 
Výborná však bola i dvojica Marzel
lina-Jaquino v podaní Malín Har
teliusovej a Rain era Trosta. l\2 

koncepciu Petra Mussbach a, 
zodpovedného súčasne za scé
nografiu. Výtvarný rámec príbehu 
dáva trocha neosobná , monu
mentálnou architektúrou, stfpmi 
a schodami tvorená výprava, dopl
nená projekciami. K zreteľnému 
diferencovaniu deja a postáv ne
dochádza, kostýmy sú pre všet
ky úlohy ladené v jednom tóne, 
svietenie je fádne. Zjavne ne
zmyselné je odsunutie zboru 
do zákulisia, čo odporuje logike 
scén jednak pri výstupe väzňov, 
medzi ktorými má Leonóra hra
dať svojho manžela, jednak v apo
teóznom finále, kde sa z pozadia 
vynárajú aspoň hlavy zboristov. 
Peter Mussbach však nezvládol 
ani kľúčový moment 2. dejstva -
odhalenie vlastnej Fideliovej iden
tity - keď Leonora zhadzuje svo
je prestrojenie ešte skôr, než FIDELIO - SCÉNA PAVEL UNGER 
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PosoL KÚZLA zvuKu 

"Czech Maestro", ako zahraničná tlač označuje 
Jiiího Belohlávka, pravidelný hosť najvýzamnej
ších svetových orchestrov, je od roku 1995 aj hlav
ným hosťujúcim dirigentom Symfonického orches
tra BBC (SO BBC) v Londýne, špičkového telesa 
špecializovaného prevažne na hudbu 20. storočia. 

Program dvoch jarných londýnskych koncertov 
tohto orchestra s ním na čele charakterizovala po
zoruhodná a tak trochu "fajnšmekerská" drama
turgia: prvý koncert sa konal v nahrávacom štúdiu 
BBC v Maida Vale, kde sa okrem Straussovej suity 
Le Bourgeois gentilhomme a Zemlinského troch balet
ných kusov Triumf času predstavila anglickému 
publiku i Dagmar Pecková s piesňami na Maeter
linckove texty, na druhom koncerte v Royal Festi
val Hall zaznel opäť Zemlinsky, tentoraz to boli dva 
velíni pôsobivé Žalmy (č. 23 op. 14 a č. 13 op. 24) 
spolu s Mozartovým Klavírnym koncertom d mol KV 
466 so sólistom Alfredom Brendelom a Haydnovou 
Symfóniou č. 96 (Mirade). Vášnivá interpretácia Žal
mov pre miešaný zbor a vel'ký symfonický orchester 
bola skutočnou poslucháčskou lahôdkou. Samo
zrejme, i delikátne poňatie Mozartovho už priam 
romantického koncertu Brendelovým kráľovským 
štýlom bolo fascinujúce ... Po jednej zo skúšok po
skytol Jiií Belohlávek rozhovor našej londýnskej 
spolupracovníčke VANDE PROCHÁZKOVEJ. 

- Ako došlo k vašej trvalej spolupráci so Symfonic
kým orchestrom BBC? 
- Náš vzťah sa zača l roku 1994 pri príležitosti môjho tu
najšieho prvého hosťovania .protože jsme si vzájemne 
padli do noty", dostal som ponuku stať sa Principal Guest 
Conductor orchestra. Rád som ju prijal, videl som v tom 
totiž šancu byť v pravidelnom kontakte s anglickým hu
dobným životom. Ako vieme, Londýn je jedno z hlavných 
hudobných centier a interpretačných ohnísk dnešného 
hudobného sveta. Anglická hudobnosť sa mi aj teraz, po 
skúsenosti piatich sezón, javí ako jedna z najpozoruhod
nejších a najprirodzenejších. Orchester je veľmi dobre 
technicky vybavený a hudobníci majú schopnosť rýchlej 
reakcie. 
- Ako prebieha konkrétna spolupráca s orches
trom? 
- Ďalšou obrovskou výhodou, resp. šancou, akú mi dáva 
tento vzťah, je možnosť spoznávať repertoár, ku ktorému 
by som sa inak ani nedostal, alebo by ma nezaujal. Okrem 
skladieb, ktoré navrhu jem ja, sa naše programy rodia vzá
jomným dohovorom, diskusiou. Pravidelne dostávam po
nuku na uvedenie skladieb, zväčša noviniek; ak ma po 
preštudovaní aj oslovia, zaradím ich do programu. Spo
znal som takto už celý rad kompozícii. 
- Má tento orchester vôbec problémy? 
- SO BBC má handicap v tom, že hrá veľmi vera a neus-
tále nový hudobný materiál, viac-menej ide väčšinou 
o premiéry alebo o hudbu 20. storočia a k odkazu starších 
štýlových období sa dostáva pomerne menej často. Som 
toho názoru, že symfonický orchester nemožno postaviť 
na ničom inom než na odkaze klasicizmu. Tam je základ 
hráčskych zručností, kvalít a správnych návykov. Všade, 
kde sa nepestuje Haydn a Mozart, veľmi trpí práve stránka 
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vzájomného vnímania a vnútornej súhry. Je to aj vec 
určitého pohnutia mysle a emócií, ktoré vlastne ani nie sú 
zaznamena teľné či vyslovitel"né. Sú to kvality, ktoré dodá
vajú interpeLácii život a jedinečnost... 

Počas našej spolupráce sa podarilo na niektoré z týchto 
problémov poukázať a niečo aj zmeniť. Teraz je orchester 
nástrojovo i personálne vynikajúco obsadený vo všetkých 
skupinách. 
- Okrem hudby obdobia klasicizmu rád prinášate 
i málo hrané diela českých skladatel'ov .. . 
- Je prirodzené, ak sa usporiadatelia snažia získať odo 
mňa do programu aj české skladby a myslím si, že je 
v našom záujme prezentovať českú hudbu čo najviac. Ne
bol by som, pravda, velmi šťastný, keby som mal dirigovať 
výlučne české diela, no česká a svetová tvorba sú v našich 
programoch veľmi vyvážené. 
- Aké charakteristické črty spájajú s inými orches
trami SO BBC, resp. ho od nich odlišujú? 
- BBC je typický rozhlasový orchester, ktorý je schopný 
veľmi rýchlo v štúdiu pracovať, brilantne číta prima vista 
- touto kvalitou sa však vyznačujú všetky anglické or
chestre. No od samého začiatku som tu preto, aby som 
pracoval na kvalite zvuku -je to taká moja špecifickosť
a na štandardnom repertoári, s ktorým sa predsa len stre
távajú menej často. Naštudovali sme spoločne rad Hayd
nových, Mozartových diel, aj Beethovena; táto možnosť 
sústavnej práce ma najviac baví. 
- Pristavím sa pri farbe zvuku, ktorá pre vás tol'ko 
znamená. Chápete ju ako oddelený prvok, na kto
rom pracujete osobitne, alebo je prirodzenou zlož
kou vášho chápania interpretácie? 
- Zvuková zložka znejúcej partitúry pre mňa vždy bola 
jednou z nesmierne dôležitých kvalít. Ak počujem vir
tuozitu a pritom krása zvuku zostáva nepovšimnutá, ne
cháva ma to vždy chladným. Caro a farebnosť zvuku, to 
je jeden z hlavných nositeľov emócie, o ktorú mi v hudbe 
vždy išlo. 
- V súčasnosti nie je výnimkou, že jednotlivé úseky 
skladby sa najskôr nahrajú nezávisle od seba a po
tom sa v štúdiu zmixujú, tomu však potom chýba 
ručitá životnosť ... 
- Takú nahrávku by som nikdy nerobil, pretože tak sa 
umele vytvára čosi, čo nie je pravda. V umení vôbec, 
a v hudbe o to viac, je pravdivosť výrazu to jediné, čo má 
zmysel. Všetky ďalšie atribúty interpretácie slúžia len 
tomu, aby sa vystihla autorova výpoveď, aby sa nám po
darilo tlmočiť jeho posolstvo. 
- V oboch vašich terajších londýnskych koncertoch 
dominuje Zernlinsky a hlavne jeho vokálna tvorba: 
je to vaša osobná preferencia? 
-Manažment orchestra sa chcel v týchto programoch tro
chu viac venovať skladateľskej osobnosi Alexandra Zem
linského; oba uvádzané žalmy som už poznal ako veľmi 
zaujímavú hudbu a mal som predchádzajúcu skúsenosť aj 
s piesňami na Maeterlinckove texty s Dagmar Peckovou, 
takže idea sa mi zapáčila a súhlasil som. Na doplnenie som 
sám naštudoval ešte baletné kusy Triumf času. 
- Váš koncert s Dagmar Peckovou bol v Maida Vale 
v štúdiu BBC. Nie je škoda, že nemohol byť tiež 
v Royal Festival Hall, kde by mal väčšiu divácku 
odozvu? 
- Súčasťou pracovnej schémy SO BBC sú nahrávky. 
Okrem koncertných produkcií robia aj verejné štúdiové ~ 

33 



..,. nahrávky. To bola jedna z nich. PovaŽli
jem túw formu záznamu za oveľa živšiu 
ako štúdiovú snímku bez obecenstva: 
forma koncertu provokuje moment je
dinečnosti- tu a teraz. Prináša to určitý 
stupeň napätia a neopakovateľnos

ti- a to je veľmi dobré. 
- Zaujímavosťou vašej dramaturgie 
popri uvádzaní menej známych 
diel je aj možnOJť, ktorú poskytu
je te mladým sl'<ladateľom na za
čiatku kariéry . ..Chcete v tejto púta
vej linii pokračovať? 

-Vždy som sa snažil pochopi( hudobný 
jazyk svojej doby. A ten, samozrejme, 
vytvárajú mladí autori. Mladá generácia 
je vždy zaujímavá tým, že hľadá a pri
náša nové podnety, veci, ktoré sme 
predtým nepoznali alebo sme ich poz
nali v iných súvislostiach, a mňa to vždy 
lákalo. Nehovorím, že som vždy bol 
nadšený, ale vždy ma to zaujímalo. To 
je stav, ktorý u mňa pretrváva. V Praž
skej komornej filharmónii sme teraz vy
písali súťaž na prvú symfóniu tretieho 
tisícročia, ktorej uzávierka bude v máji, 
vyhodnotenie mezinárodnej poroty má 
prebehnú( do septembra a l. januára 
2001 zaznie víťazná skladba na našom 
koncerte v Prahe. 
- Pražská komorná filharmónia po
riada aj koncerty pre deti a podpo
ruje mladých hudobníkov, spolu
pracuje s hudobnými školami. No 
v krajinách bývalého Cesko-Slo
venska je to zatiaľ skôr výnimka. 
Ako by podľa vás mohla naša hu
dobná kultúra, konkrétne naše or
chestre, v tomto smere dobehnúť 
európsku úroveň? 
- V tomto smere som veľmi skeptický, 
pretože nevidím ani najmenší záujem 
vedúcich štátnych orgánov o kultúru. 
Neustále prevažuje presvedčenie, že vý
roba a trh, honba za hm otnými stat
kami sú samospasitel'né, a tento určitý 

primitivizmus stále bujnie. Neuvedo
mujeme si, že aj ekonomickým aktivi
tám sa darí jedine vtedy, keď sa dokážu 
realizova( v kultúrnom prostredí. A kul
túrne prostredie treba pestovať. Som 
presvedčený, že v priebehu niekoľkých 
rokov či desaťročí k tomu dospejeme. 
- Do Anglicka sa vrátite v máji, keď 
budete dirigovať Jej pastorkyňu 
v Glyndenbourne na otváracom 
predstavení slávneho operného fes
tivalu. 
- Je lO vyznamenanie, ktoré zaväzuje. 
Veľmi sa na túto prácu teším, na nových 
spolupracovníkov - skoro celé obsade
nie je anglické. Bude to krásne tvorivé 
dobrodružstvo. 1!:1 
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KALEIDOSKOP] 

London Symphony Orchestra 
9. o 11. oprOo uviedol London Symphony 
Orchestra operu Richarda Straussa 
Ariadna na Naxe pod taktovkou Simona 
Rattla. Spoluúčinkovali renomovaní umelci 
oko Kate rina Dolaymanovó (Ariadna), 
Johan Botha (Bacchus), Christine Schafe
rovó (Zarbinetta), Angelika Ki rchschlage
rovó (Skladate~, Thomas Allen (Hudobný 
majster) a ď. Strauss pôvodne napísa l jed
noaktovku Ariadne auf Naxos pre produk
ciu Molierovej hry Le Bourgois Gentil
homme. V Barbicon Centre zaznelo revido
vaná dvojdejstvovó verzia dielo. 

Anne-Sophie Mutterovó oslavuje rok 
2000 celosvetovým festivalom husľovej 
hudby 20. storočia s názvom .Späť do 
budúcnosti", ktorý je venovaný Paulovi 
Sacherovi. Po newyorskom úspechu 
umelkyňa otvára sériu koncertov aj 
v Londýne (apríl-máj) a neskôr vo Frank
furte a Stuttgarte. Na prvých dvoch lon
dýnskych koncertoch vystúpi s klaviris
tom Lambertom Orkisom, hosťom dru
hého koncertu je violončelista Daniel 
Muller-Schott, zvyšné tri koncerty sú plá
nované s LSO a Kurtom Masurom. Do 
zaujímavého programu sú zaradené o. i. 
aj skladby Weberna, Berga, Respighiho, 
Šostakoviča, Bernsteina, Pärta, Lutostaw
ského, Rihmo, Crumba a tiež svetová 
premiéra Pendereckého Sonáty pre husle 
a klavír napísaná priamo pre Mutterovú. 

André Previn (čestný dirigent) LSO bude 
l l. júna v londýnskom Borbicon Centre diri
govať európsku premiéru výňatkov zo svojej 
vlastnej opery Električka zvaná túžba 
(A Streetcar Named Desire) so sólistkou 
Renée Flemingovou. No programe je aj 
Haydnovo Symfónia č. 96, Fantázia na 
tému Thomasa Ta/lisa od Voughono Wil
liamsa a Stroussove 5tyri posledné piesne. 

The City of London Festival 
20. júna - 13. júla sa v Londýne uskutoč

ní The City of London Festival. Prinesie 
stovku pozoruhodných podujatí, od kon
certov, opery, tanca, divadla, vizuálneho 
umenia až po koncerty na otvorených 
priestranstvách. Program o. i. zahŕňa aj 
svetovú premiéru Tata/ Eclipse od Johna 
Tavernera so saxofonistom Johnom 
Harfe a kompozície od skladatel'a najmä 
filmovej hudby Michaela Nymana. Ďal
šími hviezdami programu budú Trevor 
Pinnock, Bernard Haitink, Andres Schiff, 
Richard Hickox a festival uzqrtrie Niko
laus Harnoncourt s Concertus musicus 
Wien a Barbarou Bonneyovou, ktorí 
predvedú Bachovou Omšu h mol v Ka
tedrále Sv. Pavla. 
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Bel canto v nemilosti 
Jaroslav Blaho 

Dva estetické, formové princípy hud obnéh o d ivadla: opera -a hudobná drá ma, Verdi - a Wagn er, t i vot zhýralca -
Wozzek, a k to ch cete aspoň približn e preniesť k n ám, tak Be nešova Hostina a Cikkerovo Vzk riesenie. Antagonizmus, 
registrovaný približne u ž jeden a polstoročia, t eoreticky zdôvodnen ý a rozpracovaný, v divadelnej praxi holý n e
zm ysel - rovnako kŕčovitý a umelý, ako je v dobe hľadaní novej duchovnej identity moderného človeka nezm y
selné delenie vyznávačov Evanjelia na rímskych, carihradsk ých, augsburských či ženevských . 

Keď prví slavenski profesionáli vstupovali na javisko, česká 
opera mala za sebou už dve storočia vývoja a približne pol 
storočia formovania veľmi konzekventného názoru na tento 
spoločensky exploatovaný, zároveň však často a z rôznych 
pozídí kontraverzne vnímaný divadelný a hudobný druh. 
Ofidálna česká estetika formovala svoj vzťah k opere takmer 
výlučne z pozícií wagnerovských, prifarbujúc ho požiadav
kou národnej originality, čo zasa súviselo aj s politickými 
emancipačnými snahami. V takomto ovzduší sa talianska bel
cantová opera považovala za brak a gýč, samoúčelnú ma
nieru - veristická opera za rovnaký brak a gýč, ibaže neúnos
nosť formovej maniery vystriedali hovenie lacnému hudob
nému vkusu, sentimentalita a záľuba v zobrazovaní nízkych 

povedané, bola nutným zlom, páčila sa obecenstvu, ale vede
nie jej venovalo pozornosť vcelku okrajovú, veď sám ambi
ciózny Karel Nedbal z 22 talianskych opier od Barbiera po 
Turandot, ktoré boli v tridsiatych rokoch na plagáte opery 
SND, dirigoval jednu jedinú: Verdiho Falstaffa. To isté platí 
o kritike: aj taký talent ako Ivan Ballo je k talianskej opere 
veľmi, veľmi prísny, zato oveľa zhovievavejšie prijíma každý 
• wagnerovský" odvar. 

Azda si ani neuvedomujeme, že ešte aj dnes sme často sved
kami tejto názorovej jednostrannosti. Ako inakšie komentovať 
nezáujem našich operných scén o tragickú belcantovú operu 
na pozadí štyroch desaťročí jej celosvetovej renesancie? Ako 
vysvetliť, že dramaturgia prvej scény, s výnimkou Nabucca a pár 

pudov. Naopak, všetko čo 

pričuchlo k Wagnerovi, aj ne
talentované a epigónske, stálo 
za pozornosť. Tieto jedno
stranné tendencie, prejavu
júce sa, samozrejme, najmä 
v dramaturgii, neobišli ani 
inštitúciu inak tak umelecky 
progresívnu, ako bola Ostrči 

lova opera pražského Národ
ného divadla v dvadsiatych 
a prvej polovici tridsiatych ro
kov. Oficiálny trend sa, samo
zrejme, nemohol nedotknúť 
bratislavskej opery. Menej ba
dateľný je v prvej deká
de SND, profilovanej najmä 

G. Rossi Nl: BARBIER zo SEVILLY 

repríz Macbetha, doteraz ob
chádzala ďalší tucet Verdiho 
raných diel, o kvalitách kto
rých dnes už nikto nepochy
buje? Co povedať na to, že 
v dňoch Donizettiho dvojsto
ročnice Ueseň 1997), ktorú si 
operný svet pripomínaJ konfe
rendami, festivalmi, slávnost
nými premiérami, rozhlaso
vými a televíznymi prenosmi, 
sme sa, s výnimkou verejno
sťou takmer neregistrovanej 
slovenskej premiéry Cateriny 
Comaro v dnes už neexistujú
cej Komornej opere, nezmohli 
celkom na nič? 

. viedensky" orientovaným a rozhľadeným Oskarom Nedba
lonm- viac sa odráža na plagáte tridsiatych rokov, hoci o bra
tislavskej ére Karla Nedbala platí to isté, čo o smerovaní sú
boru Ostrčilovho: kvalita hudobných naštudovaní, insce
načný proces, v Bratislave navyše neuzatváranie sa pred 
kontaktmi s viedenskou opernou metropolou. Dramaturgia 
rozhľadená, širokospektrálna, až na jednu výnimku: averzia 
k .vlašskej" opere en bloc. Na milosť sa brali len Rossiniho ge
niálne buffy, predovšetkým Barbier, Verdiho neskoré, vraj 
. wagneriánske", opery Otello a Falstaffa s prižmúrením oka aj 
niekoľko ďalších titulov, najmä vďaka pokrokovým námetom 
(William Teli, Don Carlos). Preto talianska opera ako celok 
v období dvoch prvorepublikových dekád opery SND plnila 
predovšetkým úlohu kasy a do profilačných snažení súboru 
sa vedome dostávala len v ojedinelých prípadoch. Pn'krejšie 
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Ani v rokoch 1920-1945 nemala talianska romantická bel-
cantová opera u nás na ružiach ustlané . Obnovované naštu
dovania Barbiera zo Sevilly, premiéra Williama Tella a Ta/ianky 
v A/žíri v rokoch prvej CSR, trojica komických titulov v sezó
nach slovenského štátu: popri Barbierovi Donizettiho Dcéra 
pluku a Don Pasquale. Ani jeden BeUini, mladý Verdi, o exis
tencii Mercadanteho alebo Paciniho v tých rokoch nemali 
zrejme poňatia ani dirigenti, ani kritici .. . Symptomatická je aj 
výlučná orienácia na buffy (tie sa ako-tak brali na milosť) , 

medzi ktorými vážne ladená schillerovsko-rossiniovská apo
teóza boja za slobodu tvorí výnimku potvrdzujúcu pravidlo. 
Nesmrteľný Rossiniho Barbier mal svoju slovenskú pre

miéru už v septembri roku 1920, počas zájazdu operného sú
boru do Košíc. Na bratislavské javisko sa dostal v januári 
ďalšieho roka v hudobnom naštudovaní Ferdinanda Ledvinu 
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a s Janom Konstantinom v titulnej úlohe. Premiérové recen
zie z roku 1925 sa zhodujú v tom, že Vincourkovo naštudo
vanie malo .hudobný švih", kým réžia sólistu Zdenka Ruth
Markova vytvárala • v rozpore s hudbou karikatúru na ja
visku". Na premiére spieval Figara slávny rumunský 
barytonista Demetre Basiliu, potom Zdenek Otava, v reprí
zach sa objavila aj skvelá manželská dvojica ruských emig
rantov - Lebedevová (Rosina). Kulikovskij (Don Basilio). 
Obecenstvo malo dosť príležitostí konfrontovať úroveň 
domáceho naštudovania s výkonmi cestujúcich hviezd, aj 
s autentickou talialskou interpretáciou: s Rosinou sa v Brati
slave predstavila .foľka Ada Sariová i Francúzka Susanne Hé-

G. DONIZETII: TALIANKA v ALŽÍRI (scÉNAJ. LAovENICA) 

douinová, v roku 1927 objavila sa s Barbierom na javisku 
SND talianska staggiona, ktorej hviezdou bol v kostýme Dona 
Basilia basista Autori, v tých rokoch jeden z protagonistov 
svojho hlasového odboru. Rossiniho buffa sa udržiava na re
pertoári, pričom vzhľadom na meniacu sa skladbu súboru 
vstupujú do naštudovania noví a noví sólisti. V roku 1929 je 
to hravá, dievčensky pôvabná Helena Bartošová (Rosina) 
a jej životný aj častý umelecký partner Dr. Janko Blaho 
(Almaviva). 

Viac správ máme o naštudovaní z roku 1931. Podpísali sa 
podeň dirigent Vincourek, režisér Flogl a scénograf Ladve
nica. Predstavenie, srdečne prijaté obecenstvom, malo strhu
júci rytmus a esprit, decentne vypracované postavy, ktoré 
sa vymanili z konvencie zaužívaných šablón, malo humor 
a .šťavu talianskych pomarančov·, ako napísal v Slovenskom 
denníku Gustáv Koričanský. Prínosom hudobného naštudo
vania bolo otvorenie škrtov dovtedy v SND zaužívaných (ko
nečne pôvodné prvé finále aj so zborom vojakov) a origi
nálne znenie recitatívov - so sprievodom klavíra namiesto 
hovorenej prózy. Ku klasickým kreáciám Bartošovej, Blaha, 
Ruth-Markova (Bartolo) sa na dlhé roky pripája herecky str
hujúci a skvele maskovaný Floglov Basilio. Stafetu bratislav
ských Figa rov preberá prvý barytonista súboru tridsiatych ro
kov - Karel Zavrel. O životnosti inscenácie svedčia hosťova
nia Adely Kemovej (1935), Tatiany Menottiovej (1937), aj 
slávnosmé predstavenie na počesť tridsiateho výročia ume
leckej činnosti Arnolda Flogla (1938). 

Premiéra Williama Tella rozpútala v tlači módne kydanie na 
účet talianskej belcantovej opery, pričom prún hrala recenzia 
v Robotníckych novinách, podpísaná značkou -jš, označujúca 
skladateľa za .meštiackeho autora· a dielo za .úbohé, kom
pozíciu rachitickú, naskrz nemocnú". Viac pochopenia pre 
jedno z najväčších vzopätí sa predverdiovskej talianskej váž
nej opery našiel v Národnom denníku Alexander Moyzes, 
ktorý mu popri výhradách . prílišnej rozvláčnosti" neuprel 

.význačné miesto v dejinách opernej tvorby". Folprechtovo 
hudobné naštudova~ie malo čistú a jasnú stavbu, výraznú 
gradáciu, vypracovaný orchester s kvalitným zvukom sláči
kov, zvučné (príležitostne rozšírené) zbory. Na štylizovanej 
Ladvenicovej scéne charakterizovala Vilímovu inscenáciu 
snaha zdynamizovať dianie na javisku, pôsobivo vypracované 
masové scény, aj pokus o plastickejšie vedenie sólistov, ktorí 
v rossiniovskom titule dokazovali aj svoje nemalé vokálne 
kvality: či už šlo o Zavrelovho Tella, Hiibnerovho Arnolda, 
Floglovho ostro črtaného Gesslera, dve Egemove mladučké 
absolventky Napravilovú (Matilde) a Proschingerovú (Tellov 
synček Gemmy). alebo Blaha v malej, no nesmierne vokálne 
vypätej epizóde rybára. 

V roku 1935 naštudovali Vincourek s Vilímom Talianku 
v A/žíri. Vizuálne malebné predstavenie s typicky ladvenicov
skou maliarskou dekoráciou. Na oboch stranách portálu stáli 
stabilné orientálne domy (veže), kým zadná časť scény sa me
nila: najprv to bolo morské pobrežie so stroskotanou talian
skou loďou a plachemicou pirátov, potom interiér delený 
orientálne bohato dekorovanými závesmi, napokon rozpráv
ková panoráma mesta ako z Tisíca a jednej noci - paláce, 
vežičky s polmesiacmi, štíhle veže minaretov. Niekoľkými 
schodmi bolo javisko ďenené na dva vertikálne diferenco
vané priestory. Stylizované tvary dopfňalo farebné riešenie 
scény (namiesto jednofarebnej plochy striedanie farebných 
pásov). Kritika chválila živé hudobné naštudovanie, vtipnú 
a decentnú Vilímovu réžiu i vkusnú Ladvenicou scénu 
(Sallo), zo sólistov na prvom mieste Markovovho v kantilé
nach mimoriadne virtuózneho a v zjave falstaffovského Mus
tafu. Z dvoch dámskych kreácií vyzdvihovala kritika viac 
nádejný výkon hosťujúcej M. Ratajovej (Elvira) akoM. Cesá
nyiovej (Izabella), na ktorej hlase vraj bolo cítiť jej ex
ploatovanie v operete. Paradoxom je, že kým prvá sa oper
nou sólistkou nikdy nestala a venovala sa neskôr pedagogic
kej činnosti, druhá mladá dáma tohto naštudovania sa stala 
historických zjavom slovenskej opery a životnosť hlasu si ucho
vala do šesťdesiatky! Vo vysoko položenom parte Lindora vy
nikol Janko Blaho, barytonista Boris Archipov, ktorý krátko 
predtým vytvoril Arnfortasa v Parsifalovi, prekvapil aj komic
kým talentom v role Taddea. 

Dalo by sa predpokladať, že 
v rokoch slovenského štátu, 
keď medzi Bratislavou a Rí
mom existovalo úzke ideolo
gické puto, bude zastúpenie 
talianskej opernej klasiky pes
trejšie. Nebolo, aj keď na 
ospravedlnenie Hozovej dra
maturgie treba povedať, že 
musela repertoár poslovenčo
vať v celej šírke operného vý
voja, preto si nemohla dovoliť 
pn1iš ho rozširovať o diela ne
overené domácou praxou. 
Opäť sa hral Barbier ( 1941 ), BoRis JEvrušENKo AKO ooN 
VO Vtipnom preklade Činoher- BASILIO V BARBIEROVI ZO SEVILLY 
ného rez1sera Ferdinanda 
Hoffmanna, ten, pod ktorý sa po vojne a Hoffmannovej 
emigtácii podpísal niekto iný. Pribúdajú mená medzi sólis
tami- Rosina Elen)L Králikovej, naštudovaná v Taliansku, Fi
garo slovinského barytonistu Franja Hvastiju, Almaviva Ru
dolfa Petráka. 

(Dokončenie na str. 42) 
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KAPITOLY Z HUDBY 20. STOROCIA 

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 
Zuzana Martináková 

• 
Olivier Eugene Prosper Charles Messiaen sa narodil roku 1908 

v Avignone; 
- otec Pierre Messiaen prekladal Shakespeara a matka Cécile 

Sauvageová ( 1883-1927) písala poéziu blízku francúzskemu sym
bolizmu; 

- 1914-1918 žil v Grenobli v blízkosti pohoria Dauphiné (sám sa 
označoval ako Dauphinois, čiže Daufinčan), kde neskôr napísal 
väčšinu svojich diel; 

- 1917 začal komponova( skladby pre klavír; 
- 1918 získal prvé hudobné základy v Nantes; 
- 1919-1930 študoval na parížskom Conservatoire harmóniu, kon-

trapunkt, hru na klavíri a na biách nástrojoch, grécku metriku; or
gan a improvizáciu u Marcela Du pré, kompozíciu a inštrumentáciu 
u Paula Dukasa; 

- 1931-1986 organista v Jôglise de la Sainte-Trinité v Paríži; 
- 1936 založil spolu s André Jolivetom, Yvesom Baudrierom a Da-

nielom-Lesurom skupinu Jeune France (Mladé Francúzsko), svo
jou orientáciou zameranú proti neoklasicizmu; 

- l 936-1939 vyučoval na Jôcole Normale de Paris a Schola Canto-
rum, nasledovalo povolanie do vojny; 

- 1940-1941 bol väznený v Gorlitzi; 
-od 1941-1943 vyučoval harmóniu na parížskom Conservatoire; 
- 1943 založil súkromnú kompozičnú triedu Oeho žiakmi tu boli 

o. i. Yvonne Loriodová a Pierre Boulez); 
- 1944 vydal svoju učebnicu Technique de mon /angage musica/; - od 

roku 194 7 viedol na Consevatoire analytické semináre, kde pred
kladal svoje novátorské a nedogmatické metódy, ktoré so záujmom 
sledovali študenti, neskôr významní reprezentati novej hudby 
(Stockhausen, Xenakis a i.); 

- 1949 prednášal v rámci kurzov novej hudby v Tanglewoode 
a Darmstadte; 
1966-1978 viedol oficiálnu kompozičnú triedu na Conservatoire 
v Paríži, kde ovplyvnil orientáciu mnohých skladaterov; 

- od roku 1971 bol Messiaen poctený viacerými cenami a vyzname
naniani (Erasmus, Sibelius, Siemens, Sonning, Bachova cena a i.). 

Olivier Messiaen sa právom zaraďuje k najoriginálnejším skla
dateľom 20. storočia. Podľa Ligetiho patril spolu s Conlonom 
Nancarrowom k najväčším skladateľským zjavom tejto éry. 

Messiaenov kompozičný jazyk sa formoval v priesečníku 

európskej i mimoeurópskej tradície, konkrétne nachádzaním 

inšpiračných zdrojov v hinduistických rytmoch, gréckej met
rike, gregoriánskom choráli, vo zvukovosti gamelan-orches
tra či heterofónii balijskej hudby a v melodicko-artikulačnej 
tvarovosti vtáčieho spevu. Všetky tieto zdanlivo nesúvisiace 
sféry podnietili jeho záujem o podrobnejšie štúdium melo
diky, rytmu a metriky, čoho výsledkom bola jeho vlastná ori
ginálna metóda hudobného prejavu, zasahujúca predovšet
kým oblasť harmónie, rytmu, melodiky a sonoristiky. 

Základné východiská svojej kompozičnej metódy s dôra
zom na možnosti logickej usporiadanosti výšky a dlZky tónov 
popísal Messiaen roku 1944 v práci Technique de mon langage 

Výber z diela 
Le Banquet céleste (1928, org), Huit Préludes (1929, pf), (1956, pf, orch), Catalogue ďOiseaux (1958, pf), Chrono-
Les 0./frandes oubliées. Symfonická meditácia (1930, orch), chromie (1960, orch), Sept Haikai- Esquisses japonaises 
La Nativité du Seigneur. Neuf méditations (1935, org), (1962, pf, orch. da cam.), Couleurs de la dté céleste (1963, pf, 
Les Corps glorieux. Sept visions breve de la vie des orch. da cam.), La Transfiguration de Notre-Seigneur 
ressuscités (1939, org), Quatuor pour la fin du Temps (1941, Jésus-Christ (1969, pf, ve, fl, cl, vbf, mbf, xlf, CM, orch), Mé-
vn, cl, ve, pf), Visions de /'Amen ( 1943, 2 pf), Vin gt Regards sur ditations sur le Mystere de la Sainte Trinité ( 1969, org), 
I'Enfant-Jésus (1944, pf), Harawi - Cfzant ďamour et Des Canyons aux Étoiles (1971-1974, pf, cr, perc, orch), 
de mo rt ( 1945, dramatický sopr, pf), 1itrangalfla-Sympfzo- Saint Fran~is ďAssise. Scenes Franciscaines ( 1975-1983, opera 
nie (1946-1948, pf, Martenotove vlny, orch), Cinq v 3 dejstvách, 8 obrazoch na vlastné libreto), Livre 
Rechants (1948, 12-hl. CM), Cantéyodjaya (1949, pf), Quatre du Saint Sacrement (1984, org), Un vitrail et des oiseaux 
Etudes de rythme ( 1950, pf), Messe de la Petttecôte (1950, org), (1986, pf, orch. da cam.), La ville ďen Haut (1988, pf, orch. 
Livre ďorgue (1951, org), Timbres-durées (1952, mg), da cam.), Un sourire (1991, orch), Eclairs sur /'au-dela (1991, 
Réveil des Oiseaux (1953, pf, orcb), Oiseaux exotiques orch). 
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musica!' (Technika mojej hudobnej reči). Organizácia tónov 
v rámci týchto dvoch parametrov vzhľadom na ich symetric
kosť a vzájomnú prepojenosť nie je v európskej hudbe nová 
(spomeňme si na izorytmické moteto Guillauma Machauta 
a Guillauma Dufaya, v ktorom sa súčasne kombinujú svojou 
dfžkou rozdielne modely: color - melodický model a talea -
rytmický model), u Messiaena však nadobúda ďalšie di
menzie. 

Messiaen už koncom dvadsiatych rokov dospieva k svojim 
modom s ohraničenými transpozičnými možnosťami 
(Préludes pre kla..,, 1928-1929), ktoré tvoria základ melodic
kej a harmonickej stavby jeho diel. 

Obmedzené l'nožnosti transpozície sú dané ich symetrickou 
štruktúrou: 

l. modus: celotónový 6-tónový rad: 

-má 2 transpozície' (od c, cis) 

2. modus: S-tónový rad z kombinácie 

c-d-e-fis-gis-ais-( c) 
2-2-2-2-2-2 

malej a veľkej sekundy: c-des-es-e-fis-g-a-b-(c) 
1-2; 1-2; 1-2; 1-2 

-má 3 transpozície (od c, cis, d) 

3. modus: 9-tónový rad z kombinácie 
jednej veľkej a dvoch malých 
sekúnd: c-d-es-e-fis-g-as-b-h-( c) 

2-1-1; 2-1-1; 2-1-1 
-má 4 transpozície (od c, des, d, es) 

4. modus: S-tónový rad z kombinácie dvoch 
malých sekúnd, jednej malej 
tercie a jednej malej sekundy:c-des-d-f-fis-g-as-h-(c) 

1-1-3-1; 1-1-3-1 
- má 6 transpozícii (od c, cis, d,es,e,f) 

5. modus: 6-tónový rad z kombinácie 
malej sekundy, veľkej tercie 
a malej sekundy: c-des-f-fis-g-h-(c) 

1-4-1; 1-4-1 
-má 6 transpozícií (od c, cis, d, es, e, l) 

6. modus: S-tónový rad z kombinácie 
dvoch veľkých a dvoch malých 
sekúnd: c-d-e-f-fis-gi.s-ais-h-(c) 

2-2-1-1; 2-2-1-1 
- má 6 transpozícií (od c, ci s, d, es, e, l) 

7. modus: lO-tónový rad z kombinácie 
troch malých, jednej veľkej 
a jednej malej sekundy: c-des-d-es-f-fis-g-as-a-h-(c) 

-1-1-2-1; 1-1-1-2-1 
- má 6 transpozícií (od c, cis, d, es, e, l) 

Tieto mody vyčerpávajú všetky možné kombinácie pri za
chovaní symetrického ďenenia jednej oktávy, pretože iné 
kombinácie by ju museli prekročiť. V Messiaenovej práci 
Technique' ... sa dočítame, že .rad týchto modo v je uzavretý. 
Matematicky nie je možné nájsť ešte nejaké ďalšie - aspoň 

v našom temperovanom systéme s 12 poltónmi ... Hábom 
a Vyšnegradským propagovaný štvrttónový systém ponúka 
rad modov s ohraničenými možnosťami transpozície, ktorý je 
pokračovaním nášho radu .. .. Tento systém, ktorý obsahuje 
24 tónov, 24 intervalov, 24 transpozícií, ako aj úplne nové 
melódie a akordy, vyžaduje špeciálnu notáciu a špeciálne 
nástroje ... • 

Napriek veľkému záujmu o mimoeurópske hudobné kul
túry Messiaen dodáva, že jeho mody .nemajú nič spoločné 
s tromi veľkými modálnymi systémami Indie, Cíny a Grécka" 
a že vo svojej tvorbe len zriedkavo použil hotové melodické 
tvary (napríklad ragy) . 

Messiaen prelomil tradíciu tým, že od seba oddelil para
metre výšky a dfžky tónu. Bol priam fascinovaný rytmickou 
a metrickou organizáciou, ktorá je podľa neho určujúcim 

fenoménom v hudbe. Intenzívne sa venoval možnostiam čle
nenia času vo vztähu k psychologickým aspektom vnímania 
hudby. 

Zaujímal sa o symetrickú a matematickú explikáciu melo
dických modov a rytmov, pričom ho priam dráždil konečný 
počet možností, rezultujúd z ohraničenej transponovateľ
nosti mod ov a z tzv. neretrográdnych rytmov•; • V skutočnosti 
nemôžu dané mody prekročiť určitý počet transpozícií bez 
toho, žeby sa neocitli na tých istých tónoch (vyjadrené en
harmonicky); rovnako nemôžu byť rytmy čítané spätne bez 
toho, žeby sme nenašli to isté usporiadanie hodnôt ako 
v základnej podobe .... Mody nemožno transponovať, pretože 
sa - mimo polytonality - pohybujú zároveň v modálnej at
mosfére viacerých spôsobov organizácie tónov a samy v sebe 
obsahujú malé transpozície;' rytmy nemožno obrátiť, pretože 
samy v sebe obsahujú malé obraty.• Mody možno rozďeniť do 
symetrických skupín, rytmy úež, s tým rozdielom, že symet
ria rytmických skupín je retrográdna. V konečnom dôsledku 
je posledný tón každej skupiny týchto modov spoločný s pr
vým tónom nasledujúcej skupiny a skupiny týchto rytmov 
obklopujú svoju spoločnú centrálnu rytmickú hodnotu. 
Analógia je takto dokonalá. "7 

Tvorbu Oliviera Messiaena necharakterizujú výrazné 
štýlové zmeny, naopak už v raných dielach sú prítomné 
hlavné znaky jeho umeleckého prejavu: religiozita, oslava 
Boha i prírody, modálna melodika a harmónia, záľuba v lo
gickej organizácii metrorytmickej zložky a akcent na zvuko
vej farebnosti. ďalej blízky vzťah k oganu ako k religióz
nemu nástroju, ktorý disponuje celou svojou škálou zvu
kovo-farebných možností (Le Banquet céleste pre organ). Už 
v týchto dielach sa prejavuje práca s jeho vlastnými modmi 
obmedzených transpozičných možností, z ktorých najviac 
využíva - aj v neskorších dielach - predovšetkým druhý 
a tretí modus vzhľadom na menší možný počet ich transpo
zícií (2. modus tri. 3. modus štyri) na rozdiel od 4.-7. mod u 
so šiestimi transpozíciami. Deväťčasťový organový cyklus 
La Nativité du Seigneur ( 1935) je už prejavom jeho vykryšta
lizovaného rukopisu aj v oblasti práce s rytmom: prvýkrát 
používa hinduistické rytmy a rytmické ostinata (v 8. časti 
rytmus rägarvadhana) a rytmy s .valeur ajoutée" (pridanou 
hodnotou), ktoré sú týmito hinduistickými rytmami inšpi
rované (v 13. storočí ich popísal teoretik Cärngadeva: roz
líšil 120 de<;t-tälas) . Messiaen tieto možnosti metrorytmickej 
organizácie neskôr rozpracoval v Technique ... : .Co je to ,va
leur ajoutée '? Je to malá hodnota noty, ktorú možno pridať 
k ľubovoľnému rytmu, a to v podobe noty, pomlčky alebo 
bodky." 

Pridané hodnoty: 

nota: JTTl 
bodka: fTJ 
pomlčka: fJl v 

Podobne môžu aj akordy obsahovať pridané tóny, ktoré ne
menia štruktúru či funkciu akordu, ale sú len aditívnymi 
tónmi v akorde, podobne ako .včely na okvetí". 

V Messiaenovej tvorbe sú výrazovosť, tematika, programo
vos(' i zhudobnené texty späté s katolíckou vierou, so starým 
a nt>vým testamentom, staršími (De imitatione Christi, 1427, 
z oblasú scholasúc~ej teológie - Tomáš Akvinský, stredovekej 
mystiky- Jan van Ruisbroeck) i novšími náboženskými trak
tátmi a knihami (Romano Guardini. Thomas Merton a iní). 
S tým je spojená aj hlboká symbolika jeho hudobnovyjadro-
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vacích prostriedkov (v podobe melodicko- harmonických 
a zvukovo-farebných tvarov, moúvov a tém): téma znovu
zrodenia, nebeského král'ovstva, svetla, anjela, úpadku (sú
visí so zánikom a apokalypsou), božia téma, výrazovosť gre
goriánskeho chorálu, symbolika kríža v krížovej tónine a pod. 
.Myslím sL že som sa púšťal do teologických tém, ktoré každý 
nepochopí práve preto, lebo som sa zaoberal teológiou. Ne
hovorím o hrozných utrpeniach Ježiša Krista, ktoré každý 
pochopí. Radosť sa ovel'a ťažšie dá vyjadriť ako bolesť. .. Keď 
sa pozriete na súčasnú hudbu ~ nikto nevyjadruje radosť. 
Nájdete strašné, smutné, strastiplné, čierne, šedé, pochmúrne 
veci, ale nenájdete ani radosť, ani svetlo. Samozrejme, aj ja 
prežívam žiale, ale napísal som len veľmi málo bolestných 
skladieb. Nie som na to stvorený. Mám rád nádheru a radosť 
v nebeskom zmysle."• 

Quatour pour la fin du Temps (Kvarteto na koniec času) 
vzniklo v období jednoročného väznenia ( 1940-1941) v sliez
skom meste Gorlitz (dnes Poľsko) počas druhej svetovej 
vojny, kde sa náhodou stretli štyria hudobníci (huslista, če
lista, klarinetista a Messiaen ako klavirista). Dielo tu aj 
uviedli pred päťtisíc väzňami, na čo neskôr Messiaen spo
mína: .Nikdy ma nepočúvali s väčšou pozornosťou a porozu
mením." Názov asociuje apokalypsu (anjel dvíha ruky k ne
besiam, vraviac: .Už viac nebude čas"). V diele autor použil 
všetky typické znaky svojej hudobnej reči: rytmické zvlášt
nosti (.valeu r ajoutée", neretrográdne rytmy, augmentované 
a diminuované rytmy, rytmické ostináto), imitácie vtáčieho 
spevu (slávika a drozda), výrazové prvky gréckej metriky 
a gregoriánskeho chorálu, mimoeurópske hudobné vplyvy 
(hinduistické rytmy, zvukovosť gamelanu a balijskej hetero
fónie). 

úvahy filozofickej povahy charakterizuje teologická prog
ramová tematika dvoch klavírnych cyklov Visions de /'amen 
(pre dva klavíry, 1943) a Vin gt Regards sur l'Enfant-Jésus 
(1944). V prvom sedemčasťovom cykle sa autor zamýšl'a nad 
štyrmi významami slova Amen: 

- Amen, a staň sa! Akt stvorenia. 
- Amen, podriaďujem sa, prijímam. Nech sa stane vôľa Tvoja! 
- Amen, prianie, želanie, aby sa tak stalo, že sa mi odovzdávaš tak, 

ako sa ja tebe odovzdávam. 
- Amen, stalo sa. Všetko je navždy dané a dosiahne svoju dokona

losť v raji. 

Význam tohto slova Messiaen rozšíril aj na stvorenia, ktoré 
už svojou samotnou existenciou vyjadrujú amen (napríklad 
v druhej časti je to Amen hviezdy, alebo Amen kruhovej pla
néty; v piatej časti Amen anjelov, svätých a vtáčích hlasov) . 

Cyklus Dvadsať pohľadov na dieťa-Ježiša Messiaen komentuje 
textom, ktorý je náboženskou symbolikou vzťahov k Ježišovi 
(pohľad otca, anjela, panny, prorokov, pastierov a starcov, ale 
aj personifikovaných symbolov ako pohľad hviezdy, kríža, 
času, výšky, rýchlosti a pod., pričom niektoré časti nazýva 
podl'a biblických udalostí .Ním bolo všetko vytvorené", .Ja 
spím, ale moje srdce bdie", • Vianoce" a pod.). V úvode parti
túry charakterizuje aj použité výrazové a kompozičné pro
striedky (grécka metrika, neumy, gregoriánsky choráL rytmic
ké zvláštnosti, typy vlastných modov a ich transpozícií, typy 
vtáčieho spevu, akordov, harmónie a hudobných foriem). 
V piatej časti Regard du Fi/s sur le Fi/s sú to napn1dad kombi
nácie hinduistických rytmov: ragavardhana (4-4-4-2-3-2)' 
predstavuje nepravidelné zmenšovanie sledu rytmických 
hodnôt, čím vzniká neretrográdny rytmus (2-3-2). candraka/a 
(2-2-2-3-3-3-1) zväčšuje sled (2-2-2) pridaním bodky (3-3-3) 
a tiež pridanej hodnoty .valeur ajoutée" (l) a laksmfca 
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(2-3-4-8) obsahuje aritmetický . chromatický· •• sled hodnôt 
(2-3-4) a zároveň sled geometrický (2-4-8). 

(Pr. ukážka v pravej ruke). 
Hlavné jednotiace centrum v celom cykle tvorí 2. modus, 

akord Fis dur (avšak s terciou v base- cis- jedno z ústredných 
tónových centier cyklu). ktoré charakterizujú ústrednú 
Theme de Dieu (Božia téma). 

Pr. l 
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Odrazom úvah o láske, živote a smrti sú tri ďalšie diela: Ha
rawi. Chant ďamour et de mort pre dramatický soprán a klavír 
( 1945 ), Turanga/Tla-Symphonie pre klavír, Martenotove vlny 
a vel'ký orchester ( 1946-1948) a Cinq Rechants pre 12 mieša
ných hlasov ( 1948), ktoré Messiaen nazval • Tri stan-Trilogie", 
pretože v centre pozornosti stojí osudová láska, ktorá volá po 
smrti, prekonáva obmedzenia života, stáva sa nesmrteľnou, 
prekračuje hranice te la i ducha a rozpína sa v kozme. Trilógia 
predstavuje podl'a autora tri aspekty jednej a tej istej témy 
• Tristana a 1zoldy". • Vo všetkých troch dielach ako 
na obrazoch Marca Chagalla prekračujú milenci sami seba 
a vznášajú sa v oblakoch."" V naj výraznejšej podobe táto idea 
našla vyjadrenie v symfónii Turanga/Tla, ktorej názov pochá
dza zo sanskritského polysémantického výrazu: lia = hra 
v zmysle vytvárania božského poriadku (stvorenie, zánik, 
znovustvoren ie), turanga =rýchle plynutie času, čo v spojení 
ako turangalla znamená zároveň pieseň lásky, ódu na radost 
čas, pohyb, rytmus život i smrť. Vedľa mnohých tém, vzťahu
júcich sa na každú jednu z desiatich častí, obsahuje dielo štyri 
hlavné cyklické témy, ktoré prenikajú celým dielom. Prvú 
cyklickú tému autor nazval Témou sochy (asociáda na hrôzo
strašné mexické monumenty), ktorú hudobne vyjadrujú 
masívne tercie v pozaunách vo fortissime. Druhú .nežnú" 
tému, interpretovanú klarinetmi v pianissime a v dvojhlase 
(symbol vzájomne sa odrážajúcich očí). Messiaen nazval Kve
tinovou témou, pretože asociuje predstavu nežnej krásy orchi
deí, fuchsií či gladiol. Najdôležitejšia je tretia cyklická Téma 
lásky, kým štvrtú Akordickú tému tvorí sled akordov, ktorý je 
zároveň východiskom pre mnohotvárne zvukovo-farebné 
možnosti realizácie v rôznych registroch, inštrumentácii 
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a pod. Symfóniu kondpoval Messiaen ako mnohotvárny ryt
mický kontrapunkt rozmanitých metrorytmických usporiadaní, 
či už v podobe neretrográdnych rytmov, alebo tzv .• personages 
rythmiques· (rytmických postáv).11 Svojím výrazom je však 
skôr kontrapunktom polymodálnych a polyrytmických zvuko
vých más na spôsob sonoristických a timbrových kompozídí. 

Tristanova trilógia uzatvára Messiaenove prvé tvorivé ob
dobie, po ktorom nasledujú diela menšej zvukovej masív
nosti (vracia sa ku klavírnej a organovej tvorbe) a ešte inten
zívnejšej prepracovanosti jednotlivých parametrov výstavby 
hudobného diel~ skladbe Cantéyodjaya pre klavír ( 1949) za
viedol okrem hinduistických a .chromatických" rytmov 
. mode de durée, de hauteurs et d'intensités" (mody dižok, 
výšok a intenzít), ktoré sa prelínajú v troch časových pás
mach (od jednej do osem 32-in, 16-in a osmín). 1\Íto tech
niku ešte viac rozpracoval v Quatre Études de rythme pre klavír 
( 1950), kde experimentuje so .symetrickými permutáciami 
(4. Étude Ile de feu II), s 12 tónovými výškami alebo dfžkami. 
Historicky prelomovou sa stala jeho slávna 2 . .Étude Mode de 
valeurs et ďintensités, v ktorej usporadúva podľa zákonov sy
metrie a logiky: výšku tónu (36 rôznych výšok), dižku tónu 
(24 dfžok), dynamiku (7 stupňov) a prvýkrát aj artikuládu 
(12 spôsobov artikulácie). Práve táto skladba inšpirovala 
Stockhausena," Bouleza" a ďalších skladateľov, ktorí sa priči
nili o zrod multiserializmu a punktualizmu v päťdesiatych ro
koch 20. storočia. 

K náboženskej téme a k organu sa Messiaen vracia v Messe 
de la Pentecôte (Svätodušná omša, 1950) a Livre ďorgue ( 1951 ), 
kde číselná kombinatorika a kvantitatívna rytmika dosahuje 
v jeho tvorbe vrchol. 

Messiaen sa intenzívne venuje štúdiu vtáčieho spevu, na
koľko cíti, že príroda mu dáva hľadanú inšpiráciu, ktorej ne
dostatok pociťoval v období väčšieho experimentovania ako 
tvorenia . Vznikajú tzv .• vtáčie diela", otvárajúce novú etapu 
v jeho tvorbe. V predslove k partitúre Réveil des Oiseaux pre 
klavír a orchester ( 195 3 ), ktorá obsahuje spevy 38 vtákov, 
autor poznamenal: • V tejto partitúre nie je nič okrem vtáčích 
spevov. Všetky možno počuť v lese a sú celkom autentické. • 

V skladbe Oiseaux exotiques pre klavír, zvonkohru, xylofón, päť 
hráčov na bicích nástrojoch a jedenástich hráčov na dychových 
nástrojoch (1956) zachytil spevy vtákov exotických krajín, in
dické a grécke rytmy a Catalogue ďOiseaux pre klavír ( 1958) je 
svojimi názvukrni a alúziami na prírodu v spojení s vtáčími 
spevmi neobyčajne pestrým katalógom zvukov a farieb . 

Zvukové komplexy, harmónia, rytmus, zvukový priestor 
a možnosti rozčlenenia času rieši v orchestrálnej skladbe 
Chronochromie ( 1960), kde používa akordické totály ( 12-tó
nové komplexy) a rytmy odvodené z permutácií (interver
sions) 32 .chromatických" dfžok. 

Dojmy z cesty v Japonsku sa odrazili v jeho Sept Hafkaf"pre 
klavír a malý orchester (1962) .• Japonská hudba je statická 
a ja sám som statický skladateľ, pretože verím v existenciu 
neviditeľného a druhého sveta. Orientáld sú teda druhému 
svetu oveľa bližšie ako my a to je dôvod, prečo je ich hudba 
statická."" 

K religióznej tematike sa Messiaen vrada v Couleurs de la 
cité céleste pre klavír, tri klarinety, xylofón, xylomarirnbu, ma
rimbafón, 10 plechových dychových nástrojov a bicie ná
stroje ( 1963 ), ktoré hýria farbami (hudobná realizácia vízií 
svetla a farby) , v oratóriu La Transfiguration de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ pre miešaný zbor, sedem sólových nástrojov 
a veľký orchester ( 1969) na texty Tomáša Akvinského a bib
lické výňatky, ďalej v Méditations sur le Mystere de la Sainte 
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Trinité pre organ ( 1969), ktoré kondpoval ako deväť meditá
cií na najproblematickejšiu kresťanskú dogmu, týkajúcu sa 
svätej trojice a trojjedinosti v monoteistickom kresťanskom 
náboženstve. 

Jedinú Messiaenovu operu Saint Fran~ois ďAssise na vlastný 
text zostavený podľa biblie ( 1975-1983) možno považovať za 
jedno z najzávažnejších diel autora. Oslava života svätca, 
ktorý sa síce zriekol všetkých svetských radostí, ale o to viac 
získal z darov prírody a od Boha, sa v Messaienovej hudbe 
prejavuje využitím obrovského rôznorodého inštrumentára 
(22 drevených a 16 plechových nástrojov, 3 Martenotove 
vlny, 68 sláčikových nástrojov, bohatá sekcia bicích nástro
jov) a 150-členného zboru. Symbolika života Františka 
z Assisi je zároveň akousi symbolikou osobného života Oli
viera Messiaena, ktorý sa zasvätil Bohu a upísal hudbe. Celý 
svoj život velebil Boha, krásu a nádheru, svetlo a žiaru, prí
rodu a jej dary- svojou hudbou a prostredníctvom nej. Intu
itívne cítil, že hudbu nemožno triediť podľa príslušnosti k ná
rodu, regiónu či štýlu, ale podľa jej .blízkosti" k Bohu. Preto 
mu bola blízka .hudba" vtákov, prejavy súčasných orientál
nych, ale aj starovekých hudobných kultúr, pretože podobne 
ako Messiaenova hudba reprezentovali stelesnenie čistoty, 
prirodzenosti, svetla a krásy .. . lb 

Poznámky: 
Technika mojej hudobnej reči. Francúzsky originál (1944) i nemecký 
preklad ( 1966) - vydavatel'stvo Leduc, Paris. 
Messiaen hovorí o dvoch transpozídách, aj keď originál nie je trans
pozída a správnejšie by bolo treba hovoriť o jednej možnej transpozí
di. Vnieslo by to však určitý chaos, takže upozorňujeme na význam 
Messiaenovho ponímania transpozíde, ktorá je tu skôr synonymom 
pre možnosti transpozíde daného modu, vrátane originálu. 
Použité dtáty z Technique ... sú slovenským prekladom z výňatkov 
uvedených in: Olivier Messiaen. Musik-Konzepte 28. Miinchen 1982, 
s. 64, 65. 
Neretrográdne rytmy sú také rytmické zoskupenia, ktoré sú od 
svojho stredu doľava aj doprava totožné. Ak ich čítame zľava 
doprava, sú rytmické hodnoty také isté ako odzadu, t. j. sprava 
doľava. 

Napriklad tretí modus (intervalového modelu 2-1-1) obsahuje v se
be malé transpozíde od c (c-d-es-e), od e (e-fzs-g-as), od as (as-b-h-c). 
Prvá polovica neretrográdneho rytmu zľava doprava je to isté ako 
druhá polovica sprava dol'ava a prvá polovica sprava doľava je to 
isté ako druhá polovica zľava doprava. 
S. 65. 
s. 55. 

• Císla vyjadrujú počet šesťnástinkových hodnôt v jednej dlžke 
noty. 

1° Chromatickým rytmom nazval postupne pravidelne narastajúd 
sled rytmických hodnôt v danom rytmickom modeli. 

" Messiaen, 0.: Tl.irangalfla-Symphonie. In: Text k CD, DGG 1991. 
" Messiaen si názov odvodil z predstavy troch hereckých postáv, 

hrajúdch na javisku v nejakom divadle. Prvá postava koná a po
súva dej dopredu, druhá postava mlčí, je uvádzaná do deja a po
hybu prvou postavou. kým tretia postava sleduje konflikt prvých 
dvoch postáv bez toho, že by zasiahla. Analogicky stavia Messiaen 
proti sebe tri rytmické skupiny: prvá rastie, vyvíja sa, druhá 
sa zmenšuje, je napadnutou postavou, kým tretia skupina sa ne
mení. 

11 Stockhausen po vypočutí tejto etudy použil výraz punktuálny, 
ktorý sa ujal v hudobnej terminológii. Etuda ho inšpirovala k na
písaniu jeho prvej multiseriálnej skladby Kreuzspiel ( 1951 ). 

" Boulez napísal svoje Structures l, založené na rovnakom princípe, 
lep dynamické stupne rozšíril na 12. 

11 Michaely, A.: Olivier Messiaen. In: Komponisten der Gegemvart. 2 Nflg. 
Miinchen 1993. • 

Obsiahly materiál o O. Messiaenovi vyšiel v revue Slovenská 
hudba roč. XIX, 1993 č. l 
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SVETOVÉ HUDOBNÉ ORGANIZÁCIE EFA/AEF 
Programové bulletiny Bratislavských hudobných slávností už niekoľko rokov obsahujú formuláciu: člen Asociácie európskych 
festivalov (European Festivals Association - EFA). Azda iba malá časť našej verejnosti však vie, čo sa skrýva za názvom tejto 
medzinárodnej organizácie, ktorá vznikla roku 1952 v Ženeve a začínala s podporou 15 festivalov, pričom dnes má už 84 čle
nov. Jej hlavným poslaním bolo spojiť a posilniť umeleckú kvalitu, ktorú reprezentujú umelecké festivaly. No asociácia má ne
malé ciele aj do budúcnositi ... O systéme fungovania EFA, o posledných zmenách v asociácii a o plánoch do budúcnosti sa roz
právame s jej generálnym tajomníkom Tamásom Klenjánszkym. 

- Aké sú podmienky vstupu umeleckých festivalov do EFA? 
- Postupujeme podľo tradičných kritérií, ktorými sa EFA vždy ria-
dila. Najdôležitejším kritériom je prij oť zo členov také medziná
rodné festivaly, ktoré reprezentujú kvalitu z umeleckého i spoločen
ského hľadisko. Okrem toho je dôležité, aby festival bol aj tlmoční
kom kultúry, z ktorej vzišiel. Akokoľvek veľkolepý festivalový 
program, ktorý nemá nič spoločné so svojím prostredím, je v pod
state iba zárobkovou akciou. Aj také festivaly existujú, ole EFA 
s nimi nehľadá spoluprácu. Takže vo výberovom konaní pri prijímaní 
nových členov žiadame o. i. aj programové materiály z niekoľkých 
predchádzajúcich ročníkov toho-ktorého festivalu. Podľa štatútu mó 
mať festival najmenej tri realizované ročníky, z ktorých možno vy
bodať istú plynulosť, ciele o rámec, akého so drží. Okrem koncep
cie, programu, hodnotenia a riadenia nás, samozrejme, zaujíma aj 
rozpočet festivalu . Sme zvedaví na mieru stability jeho organizácie. 
Je to však relatívne, pretože festivaly v po
rovnaní s opernými spoločnosťami, kon
certnými agentúrami, orchestrami, sú 
oveľa krehkejšie, zraniteľnejšie, nakoľko 

z roka no rok musia žiadať podporu z ve
rejných zdrojov. 
- Určujú pravidlá EFA minimum rozpo
čtu pre festival? 

Napriek tejto prísnosti sme v poslednom období prijali takmer 
dvadsať festivalov. Pri ich hodnotení zohráva dnes úlohu oj skutoč
nosť, že spolu s hudbou v ich programe zohrávajú čoraz väčšiu 
úlohu aj ďalšie umelecké odvetvia, napríklad divadlo o tanec. Mul
tidisciplinárne festivaly získavajú väčší priestor, pretože bezpro
strednejšie a zrozumitel'nejšie reflektujú aktuálne spoločenské prob
lémy o politické otázky. Popri tomto rozširovaní však prihliadame oj 
na to, aby asociácia predsa len nebolo príliš široká. Čiastočne sme 
zreformovali základné pravidlá vstupu do EFA o teraz pracujeme no 
celkovej reforme, ktorej cieľom je utvoriť modernú organizáciu. 
- Najnovšie ste dali možnosť vstupu národným festivalovým 
asociáciám, sústreďujúcim veľký počet festivalov. 
- Táto zmeno znamená oj to, že k dnešným 84 festivalom sa pripo
jili všetky existujúce európske národné asociácie (anglická, francúz
sko, švédska, fínsko, nórska, česká a maďarská), združujúce spolu 

asi 300 ďalších festivalov. Ponúkli sme po
moc festivalom o riadiacim organizáciám 
najmä v tých krajinách, kde nemáme čle
nov, a to formou know-how, informáciami, 
radomi o ak treba, aj praktickými krokmi 
pri zakladaní národnej asociácie festivalov. 
No nošu výzvu so už hlásia nové asociácie. 
Ich pridruženie má informačný i politický 
dôvod. Našou ambíciou je stať sa part
nermi európskych inštitúcií aspoň v odbor
ných otázkach festiva lov; túto úlohu by sme 
radi zohrávali oj pri formovaní kultúrneho 
programu Európskej únie. Zatia ľ totiž, žiaľ, 
neexistuje dialóg medzi európskymi inštitú
ciami. Nám ide o vytvorenie systému dia
lógu národných asociácií s politikou. 

- Nie. Presnejšie povedané, áno oj nie. Roz
počtové minimum je relatívne, lebo sa od
vijo od miesta a typu festivalu . A hovoriac 
o stabilite máme no mysli garantovanú 
štátnu dotáciu. Pretože finančné zabez
pečenie festivalu by nemalo byť výlučne ve
cou sponzorov. Sponzorstvo, pravda, ne
podceňujeme, iba si myslíme, že politici, 
ktorí prispievajú festivalom zo štátnych 
fondov, vyjadrujú tým svoje presvedčenie 
o ich dôležitosti. A toto je otázka politická. 

TAMÁS KLENJÁNSZKY 

- Dvere ste však otvorili nielen národ
ným asociáciám, ale aj medzinárodným 

Uprednostňujeme také systémy financovania na európskej úrovni, 
ktoré garantujú stabilitu aspoň no tri roky. Tie však existujú len vý
nimočne, napríklad v Holandsku. 
- Aké sú členské poplatky v EAF? 
- 6250,- švajčiarskych frankov. Hneď však musím dodať, že to nie 
je len členské. Festivaly-členovia EAF so dostanú k množstvu infor
mácií, čo je obrovská hodnota, ktorá sa nedá vyjadriť v peniazoch. 
Vyčísliť sa na druhej strane dá 90-tisícový náklad informačných lis
tov asociácie distribuovaných no celom svete. Óalšia čiastka z tzv. 
členského je investovaná do valného zhromaždenia, no ktorom je 
zakaždým jeden z členských festivalov naším hosťom. Treba dodať, 
že zo posledné tri roky sme takmer zdvojnásobili rozpočet asociá
cie o rozšírili aktivity bez zaťaženia členov. Takže členský príspevok 
zostal, rozpočet o noše služby vzrástli o aktivity sa rozšírili. Toto sú 
fakty, o ktorých veľmi rád hovorím. 
- Ste elitný klub? 
- Prvé štyri desaťročia sa noví členovia prijímali do Asociácie spon-
tánne, na základe hlasovania členov. Dnes hodnotia uchádzačov 
odborníci o právna komisia, až po nich nasleduje tajné hlasovanie. 
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sieťam ... 
- Podarí sa, dúfam, presvedčiť možných partnerov, že to je dobrý 
krok. Jedným z úspešných respondentov je európska sieť organizácií, 
venovaná novej hudbe European Conference of Promoters of New 
Music (ECPNM) o združujúce okolo dvadsať menších festivalov pre 
súčasnú hudbu, ktoré nie sú našimi členmi, pretože sú síce zväčša 
veľmi hodnotné, ale z ekonomických dôvodov nie sú schopné pripo
jiť so k nám. Preto je našou ambíciou spojiť sa s ich zastupiteľskými 
organizáciami. Podobne aj Európska divadelná únia, ktorá je naozaj 
elitným kruhom, sieťou festivalov, je už naším členom. 
- EFA ide ešte ďalej: rozhodla sa aj pre integráciu mimoeuróp
skych festivalov. Čo znamená tento krok v kontexte Európy? 
- Pri tomto kroku sme znovu zohľadnili predovšetkým dôvod ume
lecký. Európsko kultúra nemôže zostať izolovaná o nám ide o me
dzikontinentálnu komunikáciu, ktorá v kultúre fungovala už pred 
nodzvukovými lietadlami a internetom. Ale oko organizácia ne
môžeme zotrvať v európskom rámci. Je to otázka koncepcie, v kto
rej EFA zaostalo zo svetovým vývojom, teda zo tým, čo tvorí jej 
podstatu. Rozhodnutie pre otvorenie znamená preto iba formá l
ny krok. 
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- Môžeme to chápať ako ambíciu stať sa svetovou organizáciou? 
- Či sa staneme svetovou asociáciou, porovnateľnou napríklad 
s UNESCO, to nateraz neviem. No viem, že takéto riešenie je mož
né o my so naň pripravujeme. Naším bezprostredným cieľom je 
nájsť štruktúru, rámcujúcu aktuálne dianie v umení. 
- EFA zožalo v poslednom období výnimočné úspechy, keď obe 
navrhnuté projekty získali podporu Európskej únie. V súčas
nosti sa tieto projekty už realizujú ... 
- Uvažovali sme o našej úlohe no konci storočia, o tom, oko so dá 
realizovať o rozšíriť živá inštitucionálno práco. Možné boli dva 
smery. Buď ro~nieme výkonnú, organizátorskú prácu, teda 
stránku vnútornú, zameranú na otázky organizácie, alebo rozvi
nieme služby o~informácie pre verejnosť, ktorá so zaujíma o festi
valy. Teda vnútorné, alebo vonkajšie obohatenie. Podstatnou časťou 
vnútorného rozvojo, t.j. prvého projektu, je výcvikový program 
EUROFEST TRAINING PROGRAMME, ktorý sme so rozhodli veno
voť mladým kolegom pracujúcim v členských festivaloch, alebo to
kým, čo so no túto profesiu chystajú. V prvom rode so chceme zo
oberať obsahovou náp lňou festivalu oj s jeho sociálnymi, politic
kými o umeleckými aspektami, nevynímajúc, pravda, rôzne 
manažérske techniky. O tých však so možno poučiť v mnohých špe
cializovaných kurzoch, preto sme so rozhodli, že so budeme sústre
ďovať no tvorbu špecifických festivalových programov. Naším 
cieľom bolo mobilizovať najmladšiu generáciu, bez ponúkonio po
vinných receptov. Mne osobne dol tento program veľmi veľa - je to 
oj pre nás, starších kolegov, obohatenie o dúfam, že je ním oj pre 
mladých účastníkov. Zdá so, že táto spolupráca je pre budúcnosť 
asociácie dôležitá po stránke odbornej i politickej ... Druhý projekt 
virtuálne dotocentrum európskych festivalov EUROPEAN FESTI
VALS DATACENTRE - sme vytvorili v spolupráci s Flámskym festivo
lom v Belgicku, zo miestnej podpory. No tento projekt sme získali oj 

(Dokončenie zo str. 36) 
Zdá sa, že na plagáte bratislavskej opery sa príliš dlho ne

zohriali dve donizettiovské buffy, obe naštudované po slo
vensky hneď v roku 1939: Dcéra pluku v preklade Jarka 
Elena-Kaisera a skvelý Don Pasquale, možno najväčšia talian
ska komická opera po Barbierovi, v preklade Arnolda Flägla. 
:Zelenského réžia si v Dcére pluku zrejme nevedela dobre po
radiť s prvkami francúzskej opery cornique, posúvala pred
stavenie smerom k operete a ak k tomu prirátame údajne až 
revuálnu Relského choreografiu, nemôžeme sa čudovať, že 
vo finále opery publikum (celkom neopeme) do taktu tlies
kalo. Hviezdou predstavenia bola mladá efektná blond diva 
Mimi Kišonová, v .céčkovom· parte Tonia jej dobre sekun
doval Janko Blaho, v charakterovej úlohe seržanta Sulpiceho 
(ktorého preklad prekrstil na Petra) Arnold Flägl. 

Cistejším tvarom sa zrejme vyznačoval klasicky stavaný 
a . taliansky" Don Pasquale. Dôkladné Holoubkovo hudobné 
naštudovanie (dirigoval naspamäť) snúbilo sa so živou, po
hyblivou réžiou Fläglovou, ktorá sa vyhýbala prehrávaniu 
a nadbytočnému exponovaniu komiky, zato zaplnila ko
morný pnbeh množstvom individualizovaných postavičiek 

sluhov, komornej, majordoma, v ktorých sa herecky vyšantili 
ďenovia operného zboru. V popredí bolo, samozrejme, kva
litné sólistické kvarteto - Kišonová, Blaho, Schutz, Flägl. 

Co povedať na záver o osudoch pred verdiovské ho bel canta 
na scéne SND? Iba vysloviť konštatovanie, že ani neskôr sa na 
prvom slovenskom opernom javisku neetablovalo natoľko, 

aby sme v tejto repertoárovej oblasti mohli hovoriť o tom, čo 
sa volá interpretačná tradícia. Osamotený Barbier zo Sevilly 
a pár neskorších okrajových naštudovaní Dona Pasqualeho- to 
je primálo . ~ JAROSLAV BLAHO 
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značnú finančnú podporu z Európskej únie. Umožní nám osloviť 

ešte väčší okruh z~ujemcov oko doteraz, o to prostredníctvom in
ternetovej prezentácie. Je to v podstate rutinný krok, no dôležité je, 
že táto prezentácia so rozšíri aj do minulosti (zahrnú so postupne 
oj archívne materiály) o budúcnosti. No našej internetovej stránke 
so popri tom objavia oj referáty o našej administratívnej o osveto
vej práci . Myslíme, že touto formou dokážeme demonštrovať oj zod
povednosť celej profesie. Som presvedčený, že tento i nformačný 

program prispeje neskôr oj k zvýšeniu predajo vstupeniek, hoci to 
považujem zo produkt vedľajš í. Hlavným produktom zostáva infor
mácia. Nechceme teda populorizovoť festivaly ako také, ole ume
lecké hodnoty, ktoré ony vytvárajú. Chceme osloviť ešte väčší okruh 
ľudí, aby prišli, počúvali o videli. Toto dotocentrum má oj súkromnú 
časť, nový komunikačný prostriedok, umožňujúci vymieňať si dô
verné informácie, týkajúce so umeleckej produkcie, kvality, rozpo
čtu, plánov oj otázok honorárov. Do tejto časti majú prístup iba čle
novia EFA, o to prostredníctvom hesiel, ktoré budú pravidelne ob
mieňané. Najdôležitejším cieľom však je informovanie čo najširšie
ho okruhu ľudí o festivalových ponukách. To nemá byť privilégiom 
len elity, ole oj tých, čo majú menej materiálnych možností. 
- Uvidíme tieto informácie niekedy aj v tlačenej podobe? 
- Noše tlačené informačné listy budú naďalej vychádzať, pričom so 
objavia oj no internete. Obrovskou výhodou internetovej prezentá
cie je oj to, že každý festival môže dodať najaktuálnejšie informácie 
z akejkoľvek vzdialenosti o okamžite. 
- Akou podporou prispelo Európska únia na tieto dva programy? 
- No datacentrum sme dostali 1 OO 000,- ECU a no EU ROFEST 
50000,- ECU. Spolu to predstavuje osi tretinu ročného rozpočtu 
EFA. Podpora trvá iba do júna 2000, potom sa o ňu musíme znova 
uchádzať, aby sme mohli pokračovať v oboch projektoch. ~ 

PRIPRAVILA MÁRIA MOLNÁROVÁ 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Novinka Supraphonu - OVO 
Prvé OVO, ktoré vyšlo pod hlavičkou Supraphonu, so nazýva Sny 
a cesty o je konpendiom hudby inšpirovanej českou o moravskou 
krajinou. Medzi skladateľmi nájdeme okrem Dvoráka, Smetanu 
a Janáčka aj Mozarta, Mahlera, Chopina o iných ,ne-českých ' 

autorov. Skladby sú sprevádzané scenériami českej krajiny ukazu
júcimi nielen prírodné krásy, ale aj architektúru, zábery zo Sme
tonovho domu - terajšieho múzea, folklórnymi tancami a tradí
ciami. Čo by sa dalo Supraphonu vyčítať, je nedostatok textových 
informácií, aby si divák-poslucháč mohol náležite prepojiť vi
zuálnu stránku so zvukovou. Veď ako si každý nakoniec môže do
myslieť, táto edícia je určite viac nasmerovaná no zahraničného 
zákazníka než na naše trhy. 

Určite jedným z najpozoruhodnejších titulov na tohtoročnom 
trhu je vivoldiovský projekt Cecilia Bartoli a súboru ll Giar
dino Armonico. Charizmatická mezzosopránová super
hviezda no ňom prostredníctvom vybraných árií znovuobja
vuje zabudnutý svet Vivaldiho opier. 

teldec, as 

V januári vyšli prvé tituly avizovaného projektu značky Teldec, no 
ktorom so objavia historické záznamy spoločnosti Telefunken. 
Kritika si pochvol'uje vysokú kvalitu zvukového spracovania i pô
sobivé obaly. V novom šote sa už stihli objaviť napríklad Erich 
KIJ!iber s Berlínskymi filhormonikmi a Clemens Krauss s Vieden
skými filhormonikmi v kolekcii diel Johanna Straussa, operné árie 
s Hilde Konetz11i, éi Joseph Schmidt, Peter Anders a Elisabeth 
Schwarzkopfová v Lehárových operetách. 

teldec, as 
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ROMAN KOVÁČ 
Leká r a poslanec NR SR 

Hovoriť o mojom vzťahu k hudbe znamená pre mňa to isté ako 
hovoriť o mojom vzťahu k rodine, ktorú nadovšetko milujem, 
ku krásam prírody, k priezračnej vode či k čistému vzduchu. 
K hodnotám, bez ktorých by život nebol životom. Hudba je pre 
mňa takouto hodnotou, je súčasťou každej chvfle môjho života. 
Kde sú korene tohto vzťahu? 

Možno to bolo hneď po narodení, keď mi otec dal do 
postieľky svoje husle, vraj aby som mal celý život hudbu rád. 
Možno v detstve, keď som počúval otca, výborného huslistu, 
ktorého často sprevádzala matka na klavíri. Možno to bo
lo vtedy, keď som spieval ako malý chlapec sólo v kostole sv. 
Gotharda v Prahe, blízko ktorého sme bývali. Ci to bola pes
nička, ktorú som spieval otcovi, keď sme ho ako deti mohli na
vštíviť v tábore nútených prác v Mí
rove, kde bol internovaný ako poli
tický väzeň. Možno to spôsobili dve 
staručké profesorky hudby, bývajúce 
v ošarpanej vile v malej dedine za 
Prahou, kam nás vysťahovali, a ktoré 
ma učili hrať na klavíri. Viem však, že 
hudba bola vždy mojim snom. 

Nechcel som hudbu Jen počúvať. 
ale chcel som ju aj tvoriť. Bol som už 
gymnazista, keď ma priviedol môj 
priateľ k majstrovi Jánovi Cikkerovi, 
aby si ma vypočul. Nezabudnem na 
ten deň , na hustnúce šero v jeho pra
covni. Posadil ma za pianíno a ja som 
hral svoje .skladby". Produkciu som 
skončil takmer v úplnej tme. Majster 
bol chvfl'u ticho a potom mi povedal: 
. Na klavíri hrať nevieš, zo skladateľ
ského remesla nevieš nič, ale hudbu 
máš v sebe. Rozprávaš sa so svetom 
v tónoch." A rozhodol sa, že ma bude 
učiť. 

Po maturite však zvíťazila moja druhá túžba. Stať sa lekárom, 
pomáhať chorým, trpiacim. Ako politicky nespoľahlivého ma 
poslali študovať do Ciech, do robotníckej Plzne. Moje hodiny 
u pána profesora Cikkera sa prerušili a tak sa skončil aj môj sen, 
že sa raz stanem skladateľom. 

Po skončení lekárskej fakulty som sa stal pôrodníkom a začal 
som denne počúvať o novej hudbe, hudbe, o ktorej mnohí tvr
dia, že je najkrajšia na svete. O prvom plači svojho novorode
niatka to hovoria mamy. Najprv som si mysleL že je to iba pre
jav materinskej lásky, ale keď sa nám narodili naše dvojičky 
a prvýkrát hlasne oslovili svet, pochopil som, že to nie je plač, 
že je to spev. Vari najkraj ší hymnus na oslavu života. To po
znanie si uchovávam ako vzámy dar na celý život. 

Moja spoveď sa má volať .Hudba, ktorú mám rád". Asi by sa 
patrilo povedať. ktorý skladateľ, ktorá skladba je mi najmilšia. 
Priznám sa, že neviem. Hovoril som, že hudba je súčasťou 
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môjho života. A život je taký rôzny. Je v ňom láska i neláska, 
narodenie i smrť. radosť i žiaľ. A preto aj hudba, ktorú mám 
rád, je rôzna. Do mozgu sa mi vrývajú tóny trúbky v Skriabi
novej Poeme de ľextase a inokedy zvony v Janáčkovom Tarasovi 
Buľbovi. Fascinujú ma Beethovenove kontrabasy a violončelá, 
ktoré dunia tak, akoby vypfňali celý vesmír, ale aj nežné fili
gránske tóny Chopinovho klavíra. Zasnené tóny Debussyho 
i mohutné Mahlerove symfónie. Milujem široké melódie Caj
kovského i Rachmaninova, romantizmus Schumanna i slo
venskú zerrútosť Suchoňa. Ktorá Butterfly vie odolať milost
nému vábeniu Pinkertona? Kto by neplakal s Dvoi'ákovým 
violončelom v jeho koncerte? Kto by sa bál búrky a bleskov 
v Pastorálnej a kto nechce rozmýšľať o osude ľudstva pri Ode na 

radost? Kto sa neskloní pred majestá
tom smrti a zmierenia pri tónoch 
Mozartovho či Verdiho Rekviem? 
A kto vie svoju vieru vyjadriť vrúc
nejšie než Händel či Gounod? 

Neviem, ktorého skladateľa mám 
najradšej, neviem, ktorú skladbu 
mám najradšej, ale o jednom som 
presvedčený. Náš Stvoriteľ chcel, aby 
sme sa s ním rozprávali. O svojich ra
dostiach i súženiach, o radosti i bo
lesti. o láske, o šťastí. Keď zistil, aká 
je ľudská reč nedokonalá, daroval 
ľudstvu hudbu. Hudbu, ktorou Ho 
vieme osloviť. Hudbu, ktorou vieme 
osloviť všetkých a oni nám porozu
mejú, aj keď sú inej rasy, aj keď ho
voria iným jazykom. Priznám sa, že 
trochu závidím tým, ktorí túto reč 

ovládajú, tým, ktorí sa vedia hudbou 
s Hospodinom rozprávať. Možno 
práve preto už vyše štyridsať rokov 
smerujú moje kroky na koncerty a do 

opery. Možno preto, aby skladateľ i hudobníci hovorili tak tro
chu aj za mňa. 

Na svete je veľa koncertných siení a mnohé som navštíviL je 
veľa vynikajúcich orchestrov a mnohé som počuL ale mojou 
katedrálou hudby je bratislavská Reduta a mojím orchestrom 
Slovenská filharmónia . Tam a práve v tejto sále pri majstrov
skej hre vnimam hudbu všetkými zmyslami. cítim vôňu i chuť 
hudby, vidím jej farby a počujem prekrásne tóny. Za ten čas, čo 
chodím na abonentné koncerty, mnohí hráči už z orchestra 
odišli, objavujú sa nové tváre. Ale orchestru zostáva tá úžasná 
schopnosť precítiť hudbu, dať sa plne do služieb skladateľa, dať 
sa ovládať dirigentom a naplno prežívať hudbu. Zračí sa to 
v tvári vari všetkých. 

Svetlá v sále zhasínajú, vchádza dirigent. Koncert sa začína. 
Vďaka Ti, Pane, za život, vďaka Ti. Pane, za hudbu. Lebo život 
je hudba a hudba je život. tJ 
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modulácie 
Spoločnosť spadajúca pod Winckelmonno po 
roku 19B6 ešte dôraznejšie podtrhlo svoju 
orientáciu no newyorskú scénu o zočola vydá
vať priemerne 30 albumov ročne, čo zname
nalo zdvojnásobenie edičnej činnosti oproti 
predošlému obdobiu. Pribudlo mnoho dôleži
tých mien etablovaných (Freddie Hubbard, El
vin Jones, Lee Konitz, Ed Blackwell, Arthur 
Blythe, David Murray, Karl Ratzer, Dizzy Gille
spie, George Gruntz, Billy Cobham) i mladých 
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En ja' Records 
Mníchovské vydavateľstvo ENJA RECORDS je jedným z málo európ
skych vydavateľstiev, ktorým so podarilo získať celosvetové renomé 
a pritiahnuť nezvyčajne širokú hudobnícku klientelu. Počas takmer trid
saťročnej existencie sa pod značku vydavateľstva podpísalo nielen re
prezentatívno európsko hudobnícka vzorka, ole čo je pozoruhodnejšie, 
aj až prekvapujúco dlhý rad mien špičkových japonských a predovšet
kým amerických hudobníkov. Základná profilácio vydavateľstvo so od 
vzniku v roku 1971 odvijola od kontaktov jeho zakladateľov, dlhoroč
ných jazzových fanúšikov Matthiasa Winckelmanno o Horsta Webera. 
Matthias Winckelmon, absolvent 
Mníchovskej univerzity, odbor eko
nómia-sociológia, mol oko rodák 
z Frankfurtu možnosť zoznámiť so 
počas svojho dospievania s množ
stvom amerických jazzových hudob
níkov, ktorí tu pravidelne koncerto
vali. Frankfurt bol jedným z európ
skych centier americkej armády o tok 
ku koncu 50. rokov získal renomé 
.hlavného jozzového mesto• krajiny. 
Horst Weber mol zos príležitosť no 
konci 60. rokov vďaka svojej profesii 
módneho návrhára navštíviť pra
covne Japonsko, kde so mu podarilo 
vybudovať mnoho kontaktov s domá
cou jazzovou scénou, dôležitých v prvých rokoch 
existencie vydavateľstva. Nasledovalo niekoľko etáp, 
v ktorých so po počiatočnom dôraze na európsky po
nímaný avantgardný jazz (Albert Mongelsdorf, Teru
mas Hino, Karl Berger) odzrkadlilo postupné ro
zširovanie nielen geografického, ole i historického 
záberu vydavateľstvo. Okrem vzácnych záznamov 
z vystúpení hudobníckych veličín (Archie Shepp, Ce
cil Taylor, Yoshuke Yamashito o ďalš~ na európskych 
festivaloch alebo v mníchovskom klube Domicile 
(Pepper Adams, debutový album Johna Scofieldo) 
produkoval Matthias Winckelmon pri pravidelných 
návštevách New Yorku albumy Tommyho Fia nagano, 
Cheto Bakera, Freddie Hubbordo, Bennie Wolloceo, 
Kenny Borrono o ďalších, pričom viacerí pokračovali 
i naďalej v nohrávocích aktivitách pre Enja Records. Podarilo sa tiež zís
kať pre vydavateľstvo staršie nahrávky hudobníkov, oko boli Eric Dolphy, 
Charles Mingus, Gil Evans, Ben Webster, alebo Elvin Jones, ktoré dodali 
katalógu historický rozmer. V roku 19B6 došlo k rozdeleniu Enjo Records. 
Matthias Winckelmann o Horst Weber so rozhodli pokračovať vo vyda
vateľských aktivitách, každý samostatne. Dnes teda existujú v Mníchove 
dve rovnomenné sesterské spoločnosti. Každá s vlastným katalógom, 
web stránkou (www.enjarecords.com o www.jozzrecords.def enja), 
o s vlastnou edičnou politikou. (Produkciu oboch vydavateľstiev u nás 
distribuuje DIVYD.) Väčšia časť pôvodného katalógu pripadlo po roz
delení Matthiosovi Winckelmannovi, ktorý po odchode Horsta Webera 
do i:lôchodku spravuje no licenčnej báze i jeho katalógový podiel. 

začínajúcich osobností, z ktorých dnes viaceré vo svojich kategóriách 
patria k absolútnej svetovej špičke. Zásluhy vydavateľstva pri objavo
vaní mladých talentov sú obzvlášť zaujímavé: prvé albumy tu nahrala 
napr. prvá dáma Hammond organu Barbara Dennerlein, spevácke 
top-hviezdy Diana Krall, Kevin Mahogany alebo Portugalka Maria 
Joao, trombonista Ray Anderson, ktorý nahráva pre vydavateľstvo 
s prestávkami dodnes, saxofonisti Gary Thomas a Abraham Burton, 
alebo slávna žiačka legendárneho Gila Evansa skladateľka a aran
žérka Maria Schneider so svojím big bandom, chystajúce v druhej po
lovici roka už tretí album. Pod Enja Records spadajú tiež dve nové 
značky TIPTOE a BLUES BEACON, zamerané na vydávanie blues, 
gospelu a hudby prekračujúcej hranice jazzu. 

Edičná politika Enja Records zaznamenala v posledných rokoch roz
šírenie v duchu moderných a čiastočne i módnych 
trendov korešpondujúcich s vlnou tzv. world music 
a spájania jazzu s vážnou hudbou rôznych historic
kých epôch. V tomto ohľade sa vo vydavateľstve ob
javilo v priebehu 90. rokov viacero pozoruhodných 
hudobníkov a skupín, so širokým žánrovo-etnickým zá
berom od klezmer (skupino NUNU!) cez hudobnú 
tradíciu arabského sveta (v Mníchove žijúci hráč na 
arabskú lutnu oud Rab ih Abou-Khalil a spevák a hráč 
na oud Dhofer Youssef - obidvaja pôvodom z Liba
nonu), Kuby (Conexion Latina - označovaná za 
európsku skupinu č. 1 hrajúcu sal su) až po presahy do 
sveta súčasnej i staršej vážnej hudby, reprezentované 

novinkou rómskeho gitaristu pôvo
dom z Maďarska Ferenca Snétber
gera a avantgardne znejúcou komor
nou novinkou francúzskeho violon
čelistu Vincenta Curtoisa, alebo albu
mom Words Within Music saxofo
nistu Daniela Schnydera, intepretujú
ceho skladbu ll Pastor Fido Antonia 
Vivaldiho a suitu z Matúšových pašií 
J. S. Bacha v obsadení pre saxofón, 
klavír a basový trombón. 

V roku 1996 bola zo edičnú činnosť 
Matthiasovi Winckelmannovi udelená 
Čestná cena nemeckých kritikov, 
ktorú udeľuje porota zložená zo sto 
hudobných kritikov klasickej, populár
nej hudby o jazzu. b 

Gusro REBRO 

VÝBER Z EDIČN ÉHO PLÁNU VYDAVATEĽSTVA ENJA RECORDS NA ROK 2000 

Carlos Bica & Azul - Twist ljanuár) 
Ferenc Snétberger - For My Peaple Oanuár) 
Vincent Curtois - Translucide Oanuár) 
Abdullah Ibrahim - Cape Town Revisited (február) 
Michele Rosewoman and Quintessence - Guardians Of The Light 
t {marec) 

Sylvie CourvoisierjOcre - Y2K (marec) 
Kevin Mahogany : Pussycat Dues / The Music Of Charles Mingus 
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l Petr Dor6žka 
PRÚVODCE PO WORLD MUSIC 

YOUSSOU N'DOUR 
a CHEIKH LÔ 
Dakar je jedním z nejvetších prístavu západní 
Afriky o už pred 2. svetovou vá l kou jste se tom 
prý mohli setkot s vlivem kubánské hudby -
které se nekdy ríká afrolcubánslcá, pretože její 
koreny sohojí ož do Afriky. Není to jediný prí
pad, kdy si černošskou hudbu z Ameriky pri
vlostňují černoši z Afriky. Taneční jozzbondy in
spi rova ly v britských koloniích high life; kubán
ská rumba se du kladne zobydlelo v Kongu, kde 
z ní vznikl energický kytorový styl rumba con
go/ese, v Evrope známý pod jménem soulcous. 

• v Senegolu o Gambii se hudba modernizo
valo opoždene; tvrdí Youssou N'Dour ve své 
biografii Hey You! . • v Ghane o Nigerii vznikl 
high life o podobné styly mnohem dríve. U nás 
ole v 50. o 60. letech stále ješte frčely kubán
ské taneční písničky, jejich rytmus byl prijo
telný, ole harmonie nám byly cizí. Chteli jsme 
zpívot v nošem jozyce wolof.' Když ve svých 
15 letech začal pravidelne vystupovot v dokor
ském klubu Miami, znamenolo to dobrou 
príležitost vrátit se zpet k domácím korenum, 
o no to byl Youssou N'Dour skvele vyboven. 
Jeho matka pocházelo z dlouhého griotského 
rodu; po století bylo zvykem, že griotové se že
nili jen s príslušníky téže kasty o jejich umení 
o znalosti se tok tríbily o koncentrovoly. 
N'Dour po svých predcích zdedil nejen hudební 
nodání, krásný hlas, ole také ústne predávané 
príbehy o zvyklosti, které tvorí kulturní pomeť 
jeho národo. Když prijel roku 1983 do Paríže 
o nopsol skladbu lmmigrés, upozornil no sebe 
rockové tvurce. Poul Simon ho prizval roku 
1986 no své album Grace/and (Sony), s Pete
rem Gobrielem, Stingem o Bruce Sprinsteenem 
vyjel roku 1988 no turné Human Rights Now. 
Jeho popularita ovšem vedia k porodoxum: své 
první album pro Virgin, The Lion (1989), no
táčel ve Francii se studiovou skupinou joko ex
portní verzi kazety určené pro senegalský trh. 
Album však pusobilo prniš učesane o propodlo; 
nadmerná snaha vyjít vstríc evropskému pub
liku bývá v prípade afrických hudebníku totiž 
velmi často kontroproduktivní .• Pred lety jsem 
zažil foscinující rozhovor s Youssouem, který po 
mel chtel abych produkoval jeho další album 
pro Virgin, • píše producent Joe Boyd v progra
mové brožure veletrhu WOMEX '97. ,Doporučil 
jsem mu, aby udelol neco podobného, joko no
tá čí pro domácí trh v Senegal u, o on me obvi
nil z rosismu. Rekl mi, že z nej chci udelot mu
zeální exponát. Já mu odpovedel, že mi jde o je
diné - notočit to, co se bude nejlépe prodávot 
o co mu prinese nejvetší zisk.' 

Stylu, jaký hraje N'Dour o jiní hudebníci ze 
Senegolu, se ríká mba/ax - tok oznočují grioti 

ze Senegal u rytmus .• v trodičních onsámblech 
muže být ož osm druhu bubnu; v mojí skupine 
prevzaly ne které z jejich portu další nástroje -
kytory o klávesy. Rytmus se muže zmenit 
i behem písne, což bývá velmi zajímavé,• vy
svetluje N'Dour. No svém predposledním olbu 
The Guide j Wommat zkouší N'Dour i leccos 
dolšího; když zpívá Dylonovu hymnickou píseň 
Chimes of Freedom v senegolském jozyce wo
lof, mužeme to brát i joko náročný test jeho pe
vecké uprímnosti, ve kterém dokonale obstál. 
Jeho singlový hit ovšem leckoho zmátl; 
7 Seconds, N'Douruv rafinovaný duet se zpi!-

Youssou N 'DouR 

vočkou Neneh Cherry, slyšely z rádio desítky 
milionu posluchoču, ole nikdo pritom 
z této nahrávky nedokázal vyčíst, jak znejí sku
tečné rytmy ze Senegolu. 

Tento ne zcelo obvyklý príklad ukazuje, že 
rafinovaný pop se stále ješte liší od vetšiny 
africké hudby, o zároveň nopovídá, že málok
terá nahrávka world music dokáže človeku 

nohrodit bezprostrední zážitek z koncertu. To 
hudba už je zkrátka to ková, že nejlépe funguje 
naživo. Když ji človek olespoň jednou prožije 
koncerte no vlastní kuži, pok možná zpetne 
zjistí, o co všechno zo tím pricházel. 

Hudební aktivity Youssou N'Douro se praje
vu jí i v dalších rovinách: v Dakaru vede elitní hu
dební klub Thiossone i špičkové nohrávocí stu
dio Xippi, v ne mž notáčel mimo jiné i Cheikh Lô, 
zotím nejvýznomnejší N'Douruv objev. 

Čtyriočtyricetiletý Cheikh Lô se narodil 
v Burkine Fosso senegalským rodičum. Hudba 
ho zajímalo od mládí, proti čem už jeho matka 
protestovalo: povolání muzikanta mela v Af
rice donedávno povest čehosi hodne podrod-

ného. Podobne joko vetšino Afričonu poslou
chol Cheikh Lô behem dospívání Beatles, 
Jomese Browna i kubánskou hudbu - která se 
stalo jedním z promenu senegalského stylu 
mbalax. Pokud Cheikh Lô do mboloxu pridal 
ješte další kubánskou vrstvu, stej ne joko dobre 
zažitou nostolgii po reggae, podarilo se mu to 
udelot prirozene o nenásilne. Lôovy dlouhé 
dreodlocks jsou ovšem ponekud zovádející: zo
tímco reggae melo své rostoforiány, hlásojící 
návrat do Afriky o pohrdojící Bobylonem, který 
die jejich názoru symbolizuje intriky belošs
kého sveto, Lô patrí k výrazne proktičtejšímu 
brotrstvu Mouridu, což je velmi neortodoxní 
o specificky senegalská odnož islámského su
fismu. Toto náboženské hnutí vzniklo v dobe 
froncouzské koloniální nadvlády o die Lôovo 
tvrzení klade vel ký du raz nejen no víru, ole pre
devším no procovitost. Osmdesát procent ny
nejších senegalských businessman u jsou Mou
ridové o bez je jich podpory nelze vytvorit žád
nou vládu oni uzákonit reformu . 

Najsilnejší Lôovou zbraní zustává ovšem 
hlas: tvárný, jemne zrnitý, s velmi osobní dikcí, 
která človeko bezprostredne osloví. Jeho do 
značné míry akustické album Né La Thias 
(World Circuit/ P+J), produkované Youssou 
N'Dourem, patrilo k nejlepším africkým des
kám roku 1996. Behem společného evrop
ského turné spolu oba zpeváci zkoušeli po ho
telích jen s akustickými kytoromi - o práve 
toto zkušenost privedlo prý Youssou N'Douro 
k tomu, aby sám natočil čiste akustické album 
Lii!, bohužel určené jen pro africký trh. (Jeho 
dlouho očekávoné nové album pro značku 
Sony Jalca, s hostujícím Stingem o Peterem 
Gobrielem, vyšlo po nekoliko odklodech letos 
v únoru.) 

Když se zeptoli Cheikho Lô, koho on by chtel 
prizvot no své další CD, bez váhání odpovedel, 
že by to mel být Richard Eg u es, kubánský flét
nisto z ol bo Buena Vista Sacia/ Club, který ne
okázale jednoduchými, jakoby od boku míi'e
nými melodickými linkami dokáže bezpečne 
vystihnout náladu skladby. Více než osmdesá
tiletý Egues svuj flétnový port pro nové Cheik
hovo album Bambay Gueej nokonec dotočil 

v Havane; mužete jej slyšet hned v úvodní 
skladbe, což je svérázná cover verze puvodne 
kubánské písne El Carretero, která prošlo re
pertoárem mnoho senegalských skupin. Ku
bánská inspiroce predstavuje ole jen jeden 
z mnoho borevných odstínu značne široké po
lety: Lô tu zpívá v jozyce bomboro duet s krá
lovnou malijského akustického funku Oumou 
$angore, dechovou sekci aranžoval Pee Wee 
Ellis, kapelník Vano Morrisono o bývalý spolu
hráč Jomese Browna, o no hommondky se tu 
objevuje Biggo Morrison anglické reggae sku
piny Aswod. Joko producent se no novém ol bu 
Bambay Gueej podílel opet Youssou N'Dour, 
spolu s šéfem vydávojící značky World Circuit 
Nickem Goldem; nahrávka se od loňského pod
zimu drželo rodu mesícu v žebríčku WMCE. la 

Púvodné ot1sténo v lcnize BEATY 8/GBEATY BREAKBEATY 
(MA fA, Proho !998), pŕetišténo se svo/ením vydovote/e. 
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l IMPROVIZÁCIA NA JÉMU 
S P E V A K 

Už TRI DESAŤROČIA JE PETER l i PA STÁLICOU ČESKo-SLOVENSKEJ JAZZQ

VEJ SCÉNY A VÝRAZNÚ POZÍCIU MÁ AJ V EURÓPSKEJ SPEVÁCKEJ ELITE -

ROKY SA V AN KETE RENOMOVAN ÉHO ČASOPISU JAZZ fORUM UDRŽIAVAL 

V PRVEJ PÄTICI llf.rrO KATEGÓRIE. AJ VĎAKA NEMU MÁ BRATISLAVA OD 

ROKU 1975 VÝZNAMNÝ EURÓPSKY JAZZOVÝ FESTIVAL - BRATISLAVSKÉ JAZ

ZOVÉ DNI, KTó'RÝCH JE PETER LIPA ORGANIZÁTOROM, DRAMATURGOM 

A KONFERENCIÉROM. Oo ROKU 1989 JE PREZIDENTOM SLOVENSKEJ JAZ

ZOVEJ SPOLOČNOSTI . VYDAL TAKMER DVADSAŤ ALBUMOV A JEHO NAJ

NOVŠIE CD SA VOLÁ BISTRO. 

ra Tvoje CD Bistro obsahuje dve nové skladby, zvyšok tvoria 
štandardy. Máš nejaký špeciálny kl'úč pre výber piesní do re
pertoá ru alebo je to čisto .srdcová" záležitosť? 
Áno, je to srdcová záležitosť. Keď ma napríklad upúta niečo v podaní 
mne blízkych muzikantov alebo spevákov, snažím sa zapamätať si 
to, dostať so k originálu o potom hradám vlastný prístup k interpre
tácii. Ku každej pesničke teda existuje nejaká .story" o tom, oko som 
so k nej dostal. 
ra Aká story existuje k pesničke Moondance od Van Morrison a 
na albume Bistro? 
Von Morrison je už dlhé roky mojím obrúbencom. Nemá síce vera 
hitov, ole toto je jeden z tých, ktoré hrávali oj jozzmani. Napríklad 
Bobby Mcferrin ho spieva no svojej prvej platni. Nemohol som tú 
skladbu zohnať, až kým som pred desiatimi rokmi nestretol Georgie 
Fomea, istý čas šéfa Morrisonovej sprievodnej skupiny. Od neho 
som získal text o a ranžmán vzniklo tok, že som jednoducho vyne
chal rytmiku o ostali len dychy o spev. Chcel som, aby to bolo 
zaujímavé a ranžmán o napokon v takejto verzii som túto skladbu 
ešte nepočul. 
ti Vráťme sa k vytváraniu tvojho repertoáru: upúta ťa pieseň -
znamená to však, že sa hneď dostane aj na CD? 
CD je určitou prezentáciou môjho názoru no hudbu, nielen inter
pretačných schopností. Ten názor so prejavuje väčšinou v aranž
máne, resp. úpravou skladby, o keď mám pocit, že úprava je natol'
ko zaujímavá, ož je hodná prezentácie, potom ju zarodím no CD. 
Moli sme podstatne viac skladieb, no aspoň z môjho pohrodu 
mnohé úpravy neboli zaujímavé - neboli prínosom, neodchyľoval i 

so vermi od originálu. 
ti Čo je teda pre teba ako speváka z hl'adiska kompozície naj
dôležitejšie? Aranžmán, výraz, improvizácia, chytľavosť alebo 
populárnosť skladby ... Existuje tu vôbec hierarchia? 
K dvom základným zložkám pesničky - k melódii o textu so pridru
žujú harmónia o rytmus. Všetky štyri zložky musia akosi spolu hrať, 
aby mo to oslovilo. To sú otázky pocitové, nie racionálne. Avšak 
k tomu so pripája piaty fenomén o tým je človek, ktorý je zo tým 
všetkým. A to môže byť trubkár alebo saxofonista, vôbec to nemusí 
byť spevák. Niekto, kto mo inšpiruje vydať so práve tou cestou. 
Týchto päť faktorov so vzájomne prepája o vtedy vzniká moja ob
ľúbená pesnička . Jazz je pre mňa interpretačným umením. Nie 
je podstatné to, čo so hrá, ole oko so to hrá. História ukazuje, že 
jozzmoni moli niekoľko tém, ktoré neboli možno oni zvlášť zaují
mavé, ole ktoré muzikanti dokázali interpretovať tok, že z nich 
urobili pesničky. Dobrý muzikant vie vysloviť názor na akúkoľvek 
tému. 
ra Máš ty osobne nejakú obl'úbenú cover verziu? 
Zo ideá lny prípad cover verzie považujem pesničku od Beatles With 
A Little Help From My Friends, ktorú Joe Cocker urobil oko jednu 

.totálnu" bluesovku. Tomu hovorím genialita. Urobiť dobrú cover 
verziu je také isté .osvietenie" oko napísať novú vec - musí to byť 
ná pad, ktorého hodnota je z môjho pohľadu totožná s hodnotou no
vej skladby. 
ra Okrem týchto atribútov je vša k v jazze podstatná aj impro
vizácia. Počas jednej zo zvukových skúšok Bratislavských jazzo
vých dní 1998 som sa stala svedkom neplánovaného happe
ningu, resp. jam session. Improvizoval si s Larrym Coryellom, 
bez účasti publika. Čo pre teba znamená improvizácia? 
Sú to pre mňa momenty, ktoré so nedajú organizovať oni napláno
vať. Darmo niekto napíše no plagát, že po koncerte bude jom ses
sion. Môže vzniknúť niečo zaujímavé, ole oj niečo úplne nudné v prí
pade, že jednoducho nepreskočí iskra. Mnohokrát hudobníci odo
vzdajú viac no koncerte samotnom o keď je po ňom jom session, 
nič neprebehne oni medzi hudobníkmi samotnými, oni v hľadisku . 
Keď so to však podarí, sú to svetlé okamihy. Samozrejme, všetko má 
svoje pozadie. Vtedy si Coryell presne spomenul no to, čo som hral 
no koncerte pred rokom, o pripomenuli sme si to. No má to oj iné 
pozadie, nielen to, ktoré vidí náhodný poslucháč. Coryell totiž 
prišiel do Bratislavy bez Rondyho Breckero, ktorý s ním mol hrať no 
Bratislavských jazzových dňoch o mol voči mne oko organizátorovi 
tok trošku výčitky svedomia. Neoznámili nám totiž, že miesto Brec
kero príde iný muzikant. A tok bol rád, že si touto formou môže prio
tel'sky vyrovnať účty. 

ra Neverbálna komunikácia? 
Áno, sú to také nuansy. Nikdy sme o tom s Coryellom nehovoril i, ole 
jo viem, že to tok bolo. 
ra Ako hudobník koketuješ aj s inými žánrami. No tvojom no
vom CD nájdeme rockandrollovú Fever, v minulosti si naspieval 
oj Moon Over Bourbon Street od Stinga ... Aký je tvoj vzťah 
k iným hudobným žánrom o štýlom ? 
Raz som so rozprával s jedným americkým černošským spevákom, 
ktorý so mo spýtal, čo robím, o jo som mu odpovedal, že som joz
zový spevák. On so zamyslel o povedal, že to by si on sám o sebe 
nedovolil tvrdiť. Povedal, že je len spevák o nie jozzový spevák ... Mu-
5t!l som priznať, že ten človek mol v mnohom pravdu - skôr by ho 
moli niekom zarodiť poslucháči. Som spevák, páčia so mi kvantá 
pesničiek, nechcém byť pri ich výbere závislý o chcem spievať 

všetko, čo so mi páči . Tok oj no koncertoch - nerobí mi problém 
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spievať pesničku, ktorá nemá jozzový pôvod. Spievam, netvárim so, 
že som inštrumentalista, oj keď, samozrejme, sú speváci, ktorí so 
dokážu dostať no úroveň hudobného nástrojo . 
~ No tvojom novom albume je drvivá väčšino štandardov a len 
dve piesne no slovenský text. Skladba V súkromnom bistre má 
dokonca videoklip a je úspešná už v týchto dňoch . Prečo ten 
.útly" počet? 
Snažím so udržiavať krok so súčasnou populárnou hudbou: keďže 
som v tej kategórii zoradený, musím robiť veci, ktorými so dosta
nem k poslucháčovi. Jedno z nich je naspievať pesničku so sloven
ským textom, ktorý komunikuje s poslucháčom dokonalejšie oko an
glický. Druhá cesto je urobiť videoklip. Jo robím jedno oj druhé. Pô
vodne moli byť no albume len anglicky nospievoné štandardy, ole 
čas ukázal, že je dobré, keď slovenský poslucháč dostane oj nejakú 
slovenskú pesničku. A navyše, mol som dva dobré texty - jeden Jo
novicov o jeden Rusiňákov. Vzniklo to veľmi prozaicky. Ide o kapelu, 
s ktorou hrám prevažne prevzatý repertoár o chcel som, aby toto 
CD bolo počúvoteľné oj v zahraničí. Keď si niekto vypočuje Pamäť 
trebárs v Holandsku, tak z toho veľa nebude mať, lebo tie piesne 
sú postavené no slovenských textoch. 
ti Spomenul si, že si zaradený v kate
górii populárnej hudby. Jazz je však 
samostatný žáner a má svoje špecifiká, 
ktoré populárna hudba nemá. Ako je to 
teda? Cítiš sa byť reprezentantom populár
nej hudby alebo jazzu? 
To, že mo ľudia označujú oko jozzového speváka, je 
pre mňa poctou o veľmi si to vážim. Je to príjemný po
cit dostať so do tejto kategórie. Pre mňa je to méto 
o stále by som chcel byť v tomto zmysle dokonalejší. 
Jo som spevák ... 
ti Nálepka populárnej hudby ti teda sedí? 
Teraz nehovorím o hudbe. Chápem to oko scénu, kto
rej som súčasťou. Aj celý jazz je súčasťou tejto hudby. 
Ak by sme moli hudbu rozdeliť, čo veľmi nerád robím, 
no .vážnu" o populárnu, tok jazz patrí k tej populárnej. 
~ Predsa len, jazz je menšinovým žánrom, nie ta
kým masovým ako moderná populárna hudba ... 
V širokom zmysle slovo je oj folklór populárnou hud
bou o tiež je menšinovým žánrom. Z môjho pohľadu 
patrím skôr k populárnej scéne než k ,vážnej". 
ti Svojho času mi Pavol Kozma v rozhovore povedal, 
že v Amerike, kde žije, medializácia a komercia natoľ-

ko ovplyvnili vkus ľud í, že počúvajú už len smooth jazz 
v domnení, že to je ten pravý jazz. Ako vnímaš rozmach 
medializácie súčasnej hudobnej scény u nás? 
Myslím, že Paľo mol pravdu, ole u nás ešte zďaleko nie 
sme - čo so týka medializácie jazzu - v tejto fáze, u nás 
so to jednoducho rozlišuje no jazz o .ne-jazz". Okrem toho 
v rámci medializácie so venujeme viac nehudobným prvkom. V jed
nej komerčnej televízii som povedal, že som tom bol už osi 20-krát, 
ole oni raz som nespieval. Oni mo nepotrebujú oko speváka, ole 
oko .známu figúrku". Zabúdajú však no to, že keď nebudem spie
vať, nebudem oni tou známou figúrkou. Som predovšetkým spevá
kom o chcem, aby so hovorilo o mojej hudbe, oby so hodnotila 
o nie, aby so hovorilo o mimohudobných prvkoch. Médiá so snažia 
vytiahnuť zo spevákov neprofesionálne informácie, lebo v koneč
nom dôsledku je oj škandál dobrý no to, aby so platňa predávalo. 
~Venujme sa teraz opäť domácej scéne. Ako vnímaš formovo
nie mladých slovenských jazzmanov? 
Mám z toho dobrý pocit. Myslím, že máme celkom dobrých mla
dých muzikantov, ktorí chcú hrať. No jozze je najdôležitejšie mať fa
natický záujem o hudbu o takých mladých ľudí my máme. Svedčia 

o tom festiva ly, ktoré robíme, napríklad Jazzové Vianoce v decem
bri (súťažná prehliadka mladých amatérskych skupín, ktorú organi
zuje Slovenská jazzová spoločnosť - pozn. autorky). Kval ito týchto 
mladých muzikantov môže byť síce diskutabilná, ole pre mňa je pod
statné, že chcú hrať jazz. Ako ha dnes hraj ú, to nie je dôležité. A záu
jem so nesústreďuje len no Bratislavu, ole oj no celé Slovensko. 
~ Na festivale Jazzové Vianoce ocení porota tri skupiny. Aký 
je ich ďalší osud? Je nádej, že sa dostanú do povedomia verej
nosti? 
Tí najlepší dostanú šancu hrať no Bratislavských jazzových dňoch, 

okrem toho majú vďaka tomuto festivalu v rozhlase profesionálny 
záznam o potom so začína ,žívať. Musia so sami vedieť chytiť 

hľadať no Slovensku miesto, kde so hrá jazz, sledovať hudobné dio
nie, hľadať si sponzorov, skrátka, to isté, čo robíme my - teda našo 

staršia generácia . 
ti Aké miesto má v tomto mechanizme Slovenská 
jazzová spoločnosť? 
SJS v prvom rode združuje záujemcov o túto hudbu. 

Keby sme moli finančné zabezpečenie, aké si predsta
vujem, tok by sme určite vedeli urobiť viac, povedzme 

v propagácii slovenského jazzu či už domo alebo v za-
hraničí alebo v intenzite koncertnej činnosti. My sme 
si kedysi dali zo cieľ dosiahnuť. aby raz do roko bol 
v každom okresnom meste aspoň jeden jozzový kon
cert. To je veľmi skromný cieľ o ešte stále máme čo 
doháňať. 

~ Letná jazzová dielňa je ďalšou aktivitou SJS. 
Vyskúšal si si na nej pedagogickú činnosť. Aký 

máš z toho pocit? 
Je radosť vidieť ľudí, ktorí majú záujem o hudbu. Ale dosť 

tvrdo ich tom .pérujem" zo to, že ich záujem je často len 
chvíľkový a ničím nepodložený. Učím ich síce oj techniku, 
ole hlavne im vysvetľujem filozofiu: že jazz je poslanie no 
celý život, že keď niekto má skutočný záujem spievať, musí 
poznať repertoár. Sadneme si k jednej pesničke, vypoču

jeme si päť rôznych verzií a oni vtedy objavujú jazz. 
~ Keď sme už pri spevákoch, čo myslíš, prečo je na 
Slovensku tak málo jazzových spevákov? 

Myslím si, že je ich málo vo všeobecnosti, takým prípa
dom nie je len Slovensko. Je to vždy adekvátne maso
vosti celej scény - keď je veľká scéno, je viac spevákov. 
Ale no Slovensku ich vôbec nie je tok málo, je tu no
príklad Berco Balogh o ženské zastúpenie: Adriena 
Bartošová, Silvia Josifoská, Miriam Bojlová ... To nie 
je také zlé. Nemecká jazzová scéno je napríklad ob
rovská, no jo som mol nedávno problém nájsť 

pre jeden pripravovaný medzinárodný projekt ne
meckého speváka-mužo, špecialistu no jazzový vo
kál. Možno sú tom jeden-dvojo, ole no takú veľkú 

scénu je to veľmi slabé. 
~ Prezradíš, o aký projekt ide? 
No 5. mája v rámci Dní Európy pripravujem tzv. Európsky vokálny 
summit, kde bude spievať šesť spevákov a capello, pričom každý je 
z inej európskej krajiny. Z Čiech príde Jano Koubková, z Poľsko Ma
rek Balata, z Taliansko Andrea Figollo, z Rumunsko Anco Pargel 
a z Rakúsko Sabina Hank. 
~ Aký bude váš repertoár? 
Stretneme so 3. mája o budeme spolu cvičiť ož do začiatku kon
certu. Každý má priniesť dve pesničky - o sám som veľm i zvedavý, 
veď pôjde o náročný experiment. 

Jo som si vybral La-la-la, staršiu pesničku, ktorá bolo no platni Je 
to stále tak o z nového CD skladbu Moondance. ~ 

ZHOVÁRALA SA ZUZANA VACHOVÁ 
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S T l N G 
v Bratislave 
Koncert ako má byť 

l dream of rain l l dream of gardens in the de
sert sond l l wa"#in pain 
l dream of /ave as time runs through my hand 

Snívam o daždi l Snívam a záhradách v púšt
nom piesku l Zobúdzam sa v bolesti 
Snívam o láske a čas mi preteká pomedzi 
prsty ... 

(Z piesne Desert Rase) 

Koncert, ktorý spôsobil toľko senzácie už len 
kvôli tomu, že lístky boli beznádejne vypredané 
mesiac vopred, splnil všetky očakávania. Aj tie 
netušené ... 

Bratislavská Incheba privítalo v nedeľu 
12. marco, vďaka organizačnému patronátu 
agentúry Feeling, množstvo hudbychtivých fa
núšikov, pre ktorých príčinou eufórie bol mág 
anglickej populárnej hudby o ekologický akti
vista Sting. Sting, ktorý v poslednej dekáde 
vydáva svoje albumy len vo veľmi voľnom 
tempe - posledné tri v trojročných interva
loch - púta napriek tomu pozornosť hudobnej 
obce. A to už viac 
oko nejaké to de
saťročie. Preto bol 
pochopiteľný gene
ročne bohato roz
vrstvený mix obe
censtvo. Od -násť

ročných (samo
zrejme nie tých vul
gárnych teenage
rov, kričiacich o om
dlievojúcich no kon
certoch skupín ty
pu Kelly Family) ož 
po dôstojných šed~ 
vejúcich intelek
tuálov o nechýbali 
oni členovia vlády 
s full servisom. 

Najčerstvejší album Brand New Day - teda 
paralela turné - nepredstavuje Stinga v žiadnej 
šokujúco novej polohe, oko so vyjadril istý re
cenzent. Stingove piesne sú oko .čínsko ku
chyňa: ingrediencie o postup prác je kompliko
vaný a tajný, počúvanie lahodné - omamné 
chute o vône• (V. Lindour, Rock&Pop, november 
1999). Sting, univerzálny hudobník, kombinuje 
no prvý pohľad nekombinovoteľné: arabskú 
hudbu, francúzske šansóny, bossonovu, coun
try, jazz, rap o čistý, klasický rock. A obklopuje 
so prvotriednymi hudobníkmi - to je neporuši
teľné pravidlo. Nemohol to byť zlý koncert. Bol 
to najlepší koncert, aký si no Slovensku môžeme 
vôbec predstaviť. Kultivovaný, inteligentný, vy
brúsený do najmenšieho detailu, bez stopy po 

• 
afekte, póze, či biznismonskej pochuti - vyše 
dve hodiny čistého hudobného umenia. 

Ako so dalo predpokladať, koncert bol roz
delený no Stingove staré hity o skladby zo spo
menutého najnovšieho albumu, bo dokonca oj 
z klasiky Police - formácie, v ktorej začínal svoje 
hudobné experimentátorstvo v 70. rokoch, 
v čase, keď okolo neho zúril punk-rock. Večer 
uviedlo nepokojne naliehavé intro prvej piesne 
zo spomenutého albumu A Thousand Years -
zvuky priplávoli k publiku akoby z diaľky o ne
skôr so k nim pripojilo spevná melódia podpo
rená perkusiomi. Krásne napätie dávalo vytušiť 
dôslednú o prepracovanú dramaturgiu s vyni
kajúcimi interpretačnými výkonmi. Gitarista Do
minie Miller o bubeník Monu Kotche hrali svoje 
party s najvyššou možnou sebaistotou. Gita
rové improvizačné pasáže, miestami dokonca 
také dlhé oko v ne-pesničkovej jozzovej kompo
zícii, o živelne pulzujúce bicie nástroje dodali vy
stúpeniu nezameniteľnú energiu. Najvýraznej
ším prínosom tohto turné je podľa mňa majster 
trúbky Chris Botti. Botti posúva turné Brond 
New Day no vyššiu priečku z hľadisko originál
nej zvukovej kvality a v aranžmánoch o farbe 
reprezentuje veľmi dôležité miesto. Jeho elas
tické ornomentácie ostanú určite trvalo v pa
mäti každého vnímavého poslucháča, obzvlášť 

v Moon Over Bourbon Street. 
Z éry Stingových rockových začiatkov zaznelo 

Roxanne, diváci nadšene spievali oj ostatné hity 
English Man In 
New York, Fields of 
Gold, Every Breath 
You Take, lf l Ever 
Loose My Faith In 
You o snáď najin
tenzívnejšie pre
žívalo publikum 
Stingov najnovší 
hit Desert Rose. 
Magický príbeh 
o púštnej ruži roz
víril médiami vy
školené zmysly d~ 
vákov o no vine ur
čite neboli mi
mohudobné pro
striedky, oko to 
často no živých vy

stúpeniach býva, ole kráso piesne samotnej. 
Stingovo show bolo v prvom rode hudobná, 
hoci nechýbalo zadné plátno o lúče reflektorov. 
Jednoduché. Premyslené. Sting nespravil nič teat
rálne. Rovnako nebolo pompéznou scéno, 
no ktorej so pohyboval. Zo hudobníkmi so občas 
objavili duchaplné dekorácie oko napríklad po
čas skladby Desert Rose s úvodným vokálom no 
koncerte chýbajúceho Chebo Momiho, alžír
skeho speváka, ktorého arabsky spievané verše 
podporujú len perkusie. Jeho absencia nedoká· 
zolo skladbu znehodnotiť o •publikum si spolu 
s deviatimi horiacimi kolichfl i no pódiu vychut
nalo Púštnu ružu. Koniec koncov, oko celý kon
cert ... 1'!:1 

ZUZANA VACHOVÁ 

Bicyklom sa to 
malo skon čit 
10. marco tohto roku som mol možnosť nov· 
štíviť premiéru nového hudobno-zábavného 
programu Old Time Bondu Funny Fellows 
v Trnavskom divadle. No Slovensku je podobný 
program schopný vytvoriť neveľký počet hu
dobných zoskupení. Priestor divadlo zaväzuje 
o často i zväzuje ruky, nohy či fantáziu hudob
ných kapiel. Je to celkom iné oko hrať pre po
slucháčov v klube a lebo no festivale, ktorého 
nálada o atmosféro je priaznivo naklonená 
o občas, najmä pri klubovom o bálovom hraní, 
so nejaká tá chybička prepáči . Nezabudnime 
oni no textovú časť či moderovanie, ktoré 
často skfzne do monotónneho ohlasovania 
ďalšej piesne o pôsobí nepriaznivo no celkový 
dojem. 

Členovia Funny Fellows nás prekvapili už 
no úvod predstavenia Bicyklom sa to malo 
skončiť. Jednoduchá scéno - historický bicykel 
červenej farby s vlajkou Funny Fellows - pôso
bilo s pripravenými hudobnými nástrojmi sym
bolicko-nostolgicky. 

Podobný bol i úvod programu. Zámerne so 
snažím nepoužiť slovo koncert, lebo koncert 
bol len jednou časťou produkcie. Trochu pate
tický nástup hudobníkov no bicykloch rezo
noval u divákov tok, oko mol, o postaral so 
o prvý smiech. Zvučka Old Time Bondu už po
tom odštartovalo veselý kabaret hudby, slovo 
o tanca. 

Dnes, keď pociťujeme tok trochu krízu 
najmä v moderovan í hudobných telies o iných 
zábavných programov, bol výkon Romano 
Fédero príjemným prekvapením. Nápadité, 
pointovoné o bravúrne zvládnuté časti sprie
vodného slovo predstavovali divadelný tvor, 
konkrétne kabaret, ktorý nám dosť chýba . 
Nostalgický o často i cez slzy fungujúci humor 
vykreslil celú paletu situácií, ktoré pozitívne 
ovplyvnil o ovplyvňuje bicykel. Módo, detstvo, 
láska, manželstvo boli témy, ktoré v tomto ka
boretnom programe nápaditým spracovaním 
rozosmiali divákov, pričom cez nostalgický po
vzdych dokázali zapôsobiť i hlbšie. Autor vy
staval text rytmicky, s veľkým priestorom pre 
overenú improvizáciu. 

Hudba je silnou časťou programu. Vir
tuózne sólové party predviedli Boris Lenko no 
akordeóne či Juraj Blaho no tube. Kapela pô
sobí celkovo zohratým dojmom s jemnými ná
znakmi nadhľadu. Ozdobou sú hráčske výkony 
Roberto Neusero no bendže o drumbli. Upo
kojujúco pôsobí hra no rezofonickej gitare 
v podaní Richarda Fičoro. Aranžmány sú ná· 
podité o tvorené v duchu heslo .menej je 
viac*. 

Skupino Funny Fellows nedisponuje po vo
kálnej stránke speváckou osobnosťou, o to 
sympatickejšie sú snahy ovládnuť i túto časť 
produkcie. Skladby, v ktorých Roman Féder 
scotuje, mo vel'mi potešili, vel'mi dobre ..... 
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MIKE STERN 
zažiaril v Lucerne 
Američan Mike Stern dnes určite patrí medzi 
gitarovú špičku v jozzovom svete. Dokazuje 
to nielen samotnou hrou, ole oj hudollníkmi, 
s ktorými spolupracoval či spolupracuje. No
rodený roku 1954 v Bostone, so neskôr bez 
problémov prehrýzol - pre jozzmono nevy· 
hnutným - šlabikárom no prestížnej Berklee 
School of Music. A tok so vlastne začalo jeho 
hviezdna kariéro. Jeho učiteľ, gitarový ver
majster Pot Metheny hneď rozpoznal v dvod· 
soťtriročnom Sternovi talent o neváhal ho od
poručiť manažérovi legendárnej jozzrockovej 
skupiny Blood, Sweet & Teors, kde napokon 
Stern oj no isté obdobie zakotvil. Potom so 
chvíľku zohrial v skupine famózneho bube
níka Billyho Cobhomo, ož so napokon dostal 
priamo k najväčšiemu jozzovému (?) guru -
Milesovi Dovisovi. Geniálny inovátor o hýbe· 
teľ totiž v roku 19B 1 práve pripravoval svoj 
comeback no hudobnú scénu. Účinkovanie 
s Dovisom patrí podľa Sternových slov do
dnes k nezobudnutel'ným obdobiam jeho ži· 
vata. A to nielen hudobníckeho: kto s Dovi· 
som hrával, môže potvrdiť slová o jeho vý
raznom vplyve no celý rod hudobníkov, 
z ktorých so neskôr stali absolútne jednotky 
o kľúčové osobnosti: Chick Coreo, Keith Jo
rett, John McLoughlin ... Svedkami o pamät· 
níkmi Sternovej spolupráce s Milesom Do· 
visom sú albumy Man With The Horn, 
We Wont Mile s o Star People. Medzitým však 
Stern hrával oj s Michaelom Breckerom, Jo· 
com Postoriusom či Davidom Sonbornom. 

Žáner, ktorý dospieva k poslednej fáze svo
jej existencie, so často vyznačuje veľkým výs· 
kytom virtuozity- o presne tok to v poslednej 
dobe vyzerá s jozzom. Skôr než nové o pre· 
vratné myšlienkové koncepty, porovnateľné 
so vznikom swingu, bopu, coal· či freejozzu, 
dnes prinášajú hudobníci do jazzu rozvíjanie 
už jestvujúceho: napríklad fusion, postavené 
kedysi v sedemdesiatych rokoch no pôdoryse 

.... zapadol i spevácky prejav Borisa Lenka 
s Robertom Neuserom, ako aj tanec o to· 
nečné trio Hulla Girls. Očarilo najmä choreo
grafia s loptou v chorlestonovom rytme. 

Kabaret Bicyklom to malo skonči( bol dyna
mický, odľahčený, nápoditý, veselý o veľmi prí· 
jemný. Priam stvorený no piatok večer. 

Je dobré, že profesionálne divadlo poskytlo 
priestor premiére o vytvorilo adekvátne pod
mienky, potrebné pre tento druh umenia. Len 
si želám, aby sme podobných predstavení moli 
viac, o tiež, aby so .Bicyklu• darilo. Divácky 
ohlas bol viac než len priaznivý o niekoľko prí· 
dovkov ešte zdôraznilo vyspelosť interpretov 
i výbornú atmosféru celého programu. la 

Ľuoovír KossÁR 

symbiózy jazzu o rocku, prežíva v deväťde
siatych rokoch akýsi revival. Pritom je často 
okorenené elektronikou, priberoním výdobyt· 
kov tanečnej scény - spomeňme si len no vy· 
stúpenie Courtneyho Pineo či Vernone Reida 
no Bratislavských jazzových dňoch. Ale popri 
týchto viac či menej inovótorských smeroch, 
netojocich so ambíciou osloviť oj iné oko pro· 
voverné jazzové publikum Uestvuje také ešte 
vôbec?), pozorujeme oj návrat k modernejšie 
odetému, no predsa len ortodoxne chópo· 
nému jozz.funk·rocku, v ktorom naďalej pre· 
vládo číra radosť z jomovonio, podopretá ne-

vyhnutnou muzikontskou zdatnosťou jeho 
protagonistov. Mike Stern (ole oj spomínaný 
McLaughlin či trebárs John Scofield, ktorý so 
spolu s ďalším významným menom - Billom 
Frisellom v úlohe hosťa zjavuje no Sternovom 
novom albume, vydanom no značke Atlon· 
tis/Warner) by určite proti zoradeniu do tejto 
muzikantskej kategórie nič nenamietal. So· 
mozrejme, závisí oj od vkusu poslucháča, 

či so rozhodne zdieľať nadšenie z improvizá
cie spolu s interpretmi, alebo ho nekoneČ· 

né hranie so no neveľkom piesočku čosko· 

ro prestane baviť o dá prednosť niečomu 
inému oko je - predsa len už trochu opočú· 

voné o tisíckami hráčov riadne prežuté -
blues. 

Dvojhodinový marcový pražský koncertný 
maratón v rámci jarného AghoRTA Prague 
Jazz Festivalu bol múdro rozdelený do dvoch 
blokov: Stern so svojou kapelou ho .odbehli" 
bez známok únavy. Zostava bolo trochu iná 
oko no platni (popri Sternovom ,stálom• bos· 
gitaristovi Lincolnovi Goinesovi so tu predsto· 
vil nový bubeník Richie Moroles o zdatný sa· 
xofonisto Bob Fronceschini), no oko so uká· 
zolo, rovnako šťastná. 

Preplnenó sálo kultového Lucerna Music 
Boru s potešením sledovalo, že rytmickej sek· 
ci i rovnako oko lídrovi nerobilo problémy s pre
hľadom so orientovať v - pri dnešnom fu· 
sion bežnom - pralese štýlov. Funky, bop, 
rhytm&blues ož hordrock či popjozz vyme
dzujú základný terén Sternovej hudby i jeho 
hlavné výrazové polohy. Program samozrejme 
nopfňoli .kusy• z poslednej platne Play. podľa 
mnohých kritikov jednej z jeho najlepších -
vzhľadom no úctyhodnú dfžku koncertu však 
boli .poprekladané• ďalšími skladbami, 
zväčša .jamového• charakteru. Podobne oko 
na CD, aj tu musí všímavý poslucháč oceniť 
vynaliezavé témy chorusov. No rozdiel od 
množstvo .priemerných• blues-jazzových ko· 
piel, sternovské motívy (viď hneď titulná 
skladba albumu) so vyznačujú neobvyk· 
lou chytľavosťou. A o ich ďalšom rozvedení 
rýchlymi prstami gitaristu .jaggerovského• 
oduševnenia (i vizáže) oni netreba hovoriť. 

Nebolo by však správne vyhnúť so kritickej 
poznámke: lyrické momenty koncertu -
skladby bolodického razenia - pôsobili vďo· 
ko neustálemu opakovaniu fráz mierne 
zdfhovo. Sternovej hre pri sólovo ní by tiež bolo 
možné vytknúť istú stereotypnosť - akoby 
úsilie (oj keď treba priznať, že zvládnuté) o vir· 
tuozitu o exhibíciu o čosi prevyšovala jeho 
hráčsku invenciu. Mike Stern však patrí k ver
kým bluesmanom o pražský koncert to len po
tvrdil. la 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 

fEmVALY WORLD MUSIC V ROKU 2000 

Podľa londýnskeho časopisu Folk Roots so v jarných o letných mesiacoch uskutoční 306 festivalov 
folk, roots· o world music. 41 z nich je zastrešených asociáciou European Forum of Worldwide Mu
sic Festivols. Najviac festivalov tohto druhu zorganizujú Angličania - v kúpernom meste Both vy
stúpia The Bulgorion Voices: Angelite, stony ďalších festivalov stoja no miestach ešte donedávna 
spojených výlučne s rockovou hudbou: v Readingu, Glastonbury, Milton Keynes. 

Tohtoročná časť putovného festivalu WOMAD sa v Readingu popýši siedmimi pódiami, na kto
rých vystúpia interpreti z 20. krajín. WOMAD poputuje aj na Kanárske ostrovy, Sicniu a v dňoch 
15.-17. septembra sa zastaví aj v Prahe! V blízkosti Slovenska sa uskutočnia festivaly v rakúskom 
Mistelbachu (www.homepages.netway.at), v maďarskom Miškolci (www. b1omusic.mentha.hu), Bu
dapešti (www.mandel.hu) a v porských Zabkowiciach (fiesta.netgate.com.pl). 

Deväťdňový festival vo fínskom mestečku Kaustinen sa konó v rázovitom prostredí fínskych lesov 
a jazier (www.kaustinen.fi/ktk). la 

MIRO POTOČEK 
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Pod producentským vede
ním Lee Townsendo vyšli 
v marci hneď dve novinky 
dvoch dôležitých postáv 
modernej jazzovej gitary 
Johna Scofielda a Billa Fri
sella. Bump, už tretí album 
Johna Scofieldo pod znač
kou Verve, je dlho očakáva

ným nasledovníkom úspeš
ného albumu A Go Go 
spred dvoch rokov, ktorý 
vznikol za spolupráce Johna 
Scofielda s funkovým triom 

Medeski, Martin & Wood. Na nahrávaní albumu Bump, ktorý sa 
snažil Scafield padľa vlastných slov orientovať viac na groove, ako 
na straightahead jazz, sa tentokrát podiel'ali mladé talenty zo skupín 
Sex Mob a Deep Banana Blackout .• Vždy som mal blízko k funku. 
Práve dnes ožíva prostredníctvom mladých skupín, ako je Deep Ba
nana Blackout tradícia konca 60. a začiatku 70. rokov, ktorú repre
zentovali James Brown, Sly Stone a album Bitches Brew od Milesa 
Dovi sa: 

Ghost Town je v poradí už dvanástym Frisellovým albumom v jeho 
domovskom vydavateľstve Nonesuch a štrnástym albumom produko
vaným Lee Townsendom. Frisell zostáva verný svojmu .country" sme
rovaniu, predznačenému albumami Good Dag, Happy Mann; Gone, 
Just Like a Train a predovšetkým albumom Nashville. Ghost Town 
je doslovne sólovým albumom, ako jediný účinkujúci tu vystupuje 
Frisell hrajúci na elektrických a akustických gitarách, bendže a bas
gitare. 

Unsung Heroes je názov marcového debutu americkej spe
váčky Tierney Suttonovej, absolventky Berklee College of Music 
v Bostone a semifinalistky speváckej súťaže Telenia Manka '9B, 
vo vydavateľstve Telarc. Vďaka svojmu nekonvenčnému inter
pretačnému spracovaniu štandardov, zväčša známych len v inš
trumentálnom spracovaní, má Tierney Suttonová všetky 
predpoklady stať sa novým speváckym objavom .• Aj keď mám 
rada veľkých spevákov - Bobby McFerrina a Al Jarreaua - a ne
poznám lepšie speváčky ako sú Sarah Vaughan či Ella Fitzge
rald, najviac ma ovplyvnili inštrumentalisti ako Miles Davis 
a John Coltrane." 

Jazz + World Music: 
DAVE DOUGLAS - SOUL ON SOUL (BMG/ RCA Victor, 

09026636032) 
LEE KONilZ - SOUND OF SURPRISE (BMG, 74321693092) 
THE CHIEFTAINS - WATER FROM THE HELL (BMG, 09026636372) 
PAT METHENY - TRIO 99-00 (WARNER, 9362476322) 
BILL FRISELL - GHOST TOWN (WARNER/ NONESUCH, 

7559795B322) 
JON l MITCHELL - BOTH SIDES NOW (WARNER, 9362476202) 
DON CHERRY - COMPLETE COMMUNION (BLUE NOTE, 522673-2) 
ELIANE ELIAS - EVERYTHING l LOVE (BLUE NOTE, 520827-2) 
KURT ELLING - LIVE IN CHICAGO (BLUE NOTE, 522211-2) 
EARL KLUGH - HEART STRI NG (BLUE NOTE, 523546-2) 

GREG OSBY - THE INVISIBLE HAND (BLUE NOTE, 520134-2) 
TIERNEY SUTTON - UNSUNG HEROES (TELARCJAZZ, cd-83477) 

Americký trubkár Dave Douglas, jeden z najvšestronnejších reprezen
tantov newyorskej scény, patrí v súčasnosti k nojoceňovanejším jozzo
vým hudobníkom o skladateľom. Casopis Jazz Times vyhlásil 
Douglasa za Umelca roku 1999. Douglas, zakladateľ viacerých skupín 
s rôznorodým o často dosť netradičným obsadením o štýlovým zame
raním, si zvolil pre svoj nový album Soul On Soul konvenčnú kombovú 
zostavu - 3 dychové nástroje + rytmika (klavír, kontrabas, bicie ná
stroje). Album je venovaný jozzovej klavírnej o skladateľskej legende 
Mory Lou Williomsovej a obsahuje okrem jej skladieb i pôvodné 
Douglosove skladby inšpirované jej odkazom. Soul On Soul vychá
dzajúci v RCA Victor je Douglosovým debutom vo veľkom vydavatel'stve. 

Appalachian Jour
ney je nepriamym 
pokračovaním ús
pešného albumu 
Appalachian Waltz 
trojice Yo-Yo Ma 
(violončelo), Edgar 
Meyer (kontrabas), 
Mark O'Connor 
(husle) z produk
cie vydavateľstva 

Sony Classical. Album ponúka pôvodné Meyerove a O 'Connorove 
skladby i prearanžované americké tradicionály. Ako to v prí
pade projektov, za ktorými stojí kontrabasista Edgar Meyer, býva 
zvykom, čerpá i táto crossoverová novinka okrem country 
a bluegrassu inšpi
ráciu i v jazze a vo 
vážnej hudbe. Hos
ťami sú spevácke 
hviezdy James Taylor 
a Alison Kraussová, 
ktorá naspievala pre 
album skladbu z ob
dobia občianskej 

vojny Slumber, My 
Dar/ing a tradicionál 
Fisher's Hornpipe_ 

PRIPRAVIL 

Gusro REBRO 

McCOY TYNER WITH STANLEY CLARKE AND AL FOSTER (TELARC 
JAZZ, cd-8348B) 

JOHN SCOFIELD - BUMP (UNIVERSAL/VERVE, 543430-2) 
JOHN McLAUGHLIN - THE HEART OF THINGS/ LIVE 

(UNIVERSAL/VERVE, 543536-2) 
WYNTON MARSALIS SEPTET - LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD 

(SONY, 497647-2, 8 CD) 
TERENCE BLANCHARD - WANDERING MOON (SONY CLASSICAL, 

089111-2) 
YO YO MA, MARK O' CONNOR, EDGAR MEYER - APPALACHIAN JO

URNEY (SONY CLASSICAL, 066782-2) 
LARR;f CORYELL - MONK, TRANE, MILES & ME (HIGHNOTE, 

hcf02B) 

S PRACO\tANÉ PODĽA e;t:J M EGASTORE BRATISLAVA 
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JAZZOVÁ DIEL~A PAVLA BODNÁRA 
Aranžovanie l. 

• 
V minulom dieli sme so zaoberali dvojhlasnými voicingmi, a to 
hlavne ich triedením podľa intervalov. Uviedli sme aj to, aké akordy 
sa v jazze používajú, aké majú akordické značky, a tiež sme si po
vedali niečo o tenziách septakordov. Dnes by sme postúpili o kúsok 
ďalej: povieme si niečo viac o vedení dvoch hlasov za účelom 
aranžovania v jazze a na záver si dáme domácu úlohu. 

V jazze, takisto ako v artificiálnej hudbe, môžeme k aranžovaniu 
pristupovať aj s ohľadom na linearitu hlasov. To znamená, že har
monický hlas nevnímame len ako harmonický sprievod k hlavnému 
melodickému hlasu, ale pracujeme s ním ako s relatívne samostat
nou líniou, ktorá má svoje vlastné zvukovo-estetické kvality. Napo
kon tomuto princípu je analogická technika kontrapunktu, ktorá 
svoj rozkvet prežívala v období baroka. Všimnite si ukážku zo štvor
hlasnej Fúgy C dur BWV 846 z prvého dielu Temperovaného kla
víra od J. S. Bacha. 

Pr. 1 

1. hlas 

2. hlas 

3. hlas 

4. hlas 

:!144!fď :c:J)?[r;ttp r j)j 10 [fi 

Jednotlivé melódie sú pekné (logické) samy osebe a spolu vytvá
rajú takisto pekné súznenie. Jedno z najdôležitejších aranžovacích 
pravidiel teda znie: Voicingy musia dobre znieť vertikálne, to zna
mená izolovane od predchádzajúceho a nasledujúceho hudobného 
priebehu, a pritom jednotlivé melódie musia byť logické, musia mať 

Pr. 2 

F Dmi G7 C6 Arni Dmi7 G G7 

F/A G7/D Arni 

prirodzene muzikálny priebeh (zvykne sa hovoriť: musia byť muzi
kálne, spevné). Skúste si zahrať hore v príklade č.1 uvedené samo
statné melódie a posúďte sami, či sú spevné. Je zaujímavé, že hu
dobný priebeh Bachových skladieb sa dó vystihnúť dnešnými akor
dickými značkami používanými v jazze. 
Vráťme sa však k problematike nami vymedzenej - k jazzovému 

aranžovaniu. Obvykle máme danú melódiu (melodický hlas) a pri
radené akordové značky. Našou úlohou je vymyslieť, dopl niť noty 
druhého hlasu. Kým v bachovskom kontrapunkte sú jednotlivé hlasy 
rovnocenné, v jazze platí hierarchia, v rámci ktorej je dominantným 
najvyšší, tzv. melodický hlas. Na príkladoch niekoľkých skladieb na
zrieme do potenciálneho postupu resp. procestJ, s ktorým sa 
stretne aranžér. 

V dnešnom dieli si precvičíme spôsob, ktorý je založený na prin
cípe kontrapunktu, pričom ku každej note melodického hlasu sta
via rytmicky rovnocennú notu harmonického hlasu - nazvime si ho 
pracovne štýl .nato k note". Harmonický hlas je tak rytmickou kó
piou melodického hlasu a zároveň je aj nositeľom vlastných este
tických kvalít. Ako uvidíme, aranžér je v priebehu a ranžovania kon
frontovaný nielen so známymi pravidlami harmonizácie, ole aj so 
zákonitosťami a praktikami daného štýlu a napokon aj s vlastným 
vkusom. 

Mojou úlohou je zaranžovať skladbu My Little Suede Shoes 
od Charlie Parkero. Podmienky sú takéto: obsadenie -jazzové kvin
teto (klavír, kontrabas, bicie nástroje, tenor a trombón}: tempo -
M.M . • = 180, štýl - latinskoamerická jazzová skladba. Pre demon
štráciu nám postačí zápis melódie predtaktia a prvého taktu 
s príslušnými akordickými značkami. Príklad 3a-j je notovým zázna
mom môjho postupu, ktorý ďalej komentujem. 

? 
Target notes (cieľové, .terčové" noty) vytyčujú smerovanie harmonického hlasu, sú akousi jeho kostrou. Target notes by mali 
byť terciami alebo septimami, prípadne kvintami a základnými tónmi vo vzťahu k príslušnej akordickej značke. Až keď máme 
cestu vedenia hlasu vytýčenú týmito značkami, až potom doplňujeme zvyšné tóny harmonického hlasu (až potom dotvárame 
harmonický hlas). Ak je fráza krátka, stačí jedna target note, ak je fráza dlhšia, musíme si .trasu vytýčiť" viacerými znač
kami. Dôležité je, aby target note nezdvojovala notu melodického hlasu. V prípade, že target note sa nachádza v mieste po
l ovej a dlhšie znejúcej noty melodického hlasu, je dôležité, aby ich súznenie pôsobilo stabilizujúcim dojmom (odporúčame 
terciu, sextu, decimu). 
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a 

! 
b 

c 

d 
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! 
f 

~ 
g 

! 
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(Ebmaj7) 

(Ebmaj7) 

(Ebmaj7) 

Ebmaj7 
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Bb 7sus4 - Bb 7( b9) 

,9, _ 

Bb7sus4 Bb7(b9) 

9 b9 

h. 

b7 b9 

Fmi7 

Fnu7 

# h. 

Fmi7 

- • .. .... # h. 

Fmi7 

. 

Fmi7 Bb7 

Gmt7 

-
! 

Gmi7 

-~ 

b. 

b3 

b. 

-
b3 

b. 

-

~

b • 

• Gmi7 

b. 

Na prvý pohľad ide o perkusívnejšiu melódiu v rých
lom tempe, takže sa rozhodnem pre metódu, ktoró 
preferuje stavať ,notu proti note", teda rytmicky rov
naký priebeh oboch hlasov. Tým sa zvýrazn í per
kusívny l!fekt melódie. Najprv určím cieľovú notu - tzv. 
target note záveru hlavnej melodickej frázy (target 
note - pozri ?). Jej správny výber pred určí smerovanie 
celého harmonického hlasu. V našom prípade bude 
koniec melod ickej frázy na note g 1 harmonizovanej 
akordom Gmil . V príklade 3b sú vyznačené všetky 
tóny akordu Gmil, ktoré teoreticky môžu byť kandi
dátmi na cieľový tón . Vylúčime hneď základný tón 
malé g, pretože by v oktáve zdvojovalo melodický 
tón g 1. Septima f by tvorila s melodickým tónom 
veľkú nonu, čo nepôsobí ako stabilný dvojzvuk na za
končenie frázy. Takže f vylúčime. Takisto kvinta d1 
nie je vhodná pre rolu cie ľovej noty kvôli plochosti 
znen ia kvarty na konci frázy, ale hlavne kvôl i ne
želanému jednosmernému pohybu oboch hlasov. 
Všetky tóny akordu Gmil v rozsahu pod f by poru
šili buď pravidlo o maximálnej vzdialenosti dvoch 
tónov dvojhlasu, ktorá by nemala presahovať inter
val veľkej decimy, alebo pravidlá o používaní interva
lov v spodnom rozsahu (pozri ?). Posledným naj
vhodnejším kandidátom ostáva tercia b, ktorá znie 
v sexte s melodickým tónom stabilizujúco. Takže 
máme vytýčený posledný tón harmonického hlasu 
nami preberanej frázy. (Toto je ve l'mi bežný postup, 
ide vlastne u akúsi .prácu odzadu" - najprv si vy
týčime posledný tón frázy, a potom .vypfňame • zade
finovaný priestor.) 

Vpríklade 3c analyzujeme tóny akordu Bbl {b9}, 

ktoré sú kandidátmi na cie ľovú notu v mieste tohoto 
akordu. Upozorňujem, že melodický tón je es1, čo 
mení na dobu trvania jednej osminovej no
ty kvalitu akordu Bbl {b9} na Bblsus4. Tón f vyluču

jem, aby som sa vyhol jednosmernému pohybu oboch 
hlasov, a tiež kvôli neželanému skoku. Malé b je zas 
v jednej línii s posledným tónom harmonickej frázy, čo 
znemožňuje efektívny chromatický prístup k poslednej 
target note. Rozhodol som sa teda pre non u c1, ktorá, 
ako uvidíme v ďalšom príklade 3d, prichádza poltóno
vými krokmi cez tenziu b9 k hlavnej cie ľovej note b. Je 
možné ešte uvažovať o použití as ako septimy akordu 
Bbl {b9}, tak, ako je to uvedené v príklade 3e. 
Z týchto dvoch možností sa mi zdá byť vhodnejšia 
tá s použitím nony c1, pretože v tomto prípade je za
chovaný dôsledný protipohyb. V ďalšom príklade 3f 
je naznačený môj zámer viesť melodickú linku harmo
nického hlasu pokiaľ možno v protipohybe s melodic
kým hlasom. Príklad 3g ukazuje prvú možnosť dô
sledného vedenia oboch hlasov v protipohybe. Keď si 
zahráte tento príklad, zbadáte, že prvé dva harmo
nické tóny v mieste akordu Fmil znej ú , hlucho" (sú 
oktávou a malou septimou k melodickému f1). Vprí
klade 3h som chcel napraviť tento nedostatok tým, 
že som vzostupný pohyb v mieste akordu Fmil začal 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
li:l HUDOBNÝ ŽIVOT] 4 ]2000 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
od tercie as. Aby som so vyhol veľkému skoku medzi posledným harmo
nickým tónom predtoktio es z príkladu 3g o zamýšľaným as, zmenil som 
melodický priebeh harmonickej krivky predtoktio . Príklad 3h so mi zdó cel
kom vydarený. Skúšam však ešte, oko by znel harmonický hlas v druhom 
takte zočínoný kvintou. Príklad 3i spfňo predpoklady veľmi solídnej dvoj
hlasnej harmonizácie. V predtoktí som použil experimentálne zmenu tvoru 
harmonického hlasu no paralelný s melódiou. Keďže oko aranžér si musím 
v konečnom dôsledku vybrať iba jiden z možných harmonických hlasov, roz
hodol som so nakoniec, ovplyvnený vlastným vkusom, pre ten, ktorý je v prí
klade 3j. 

A no záver domáca úloho. Vytvoril som pre vás melódiu, no ktorej si 
môžete preskúšoť dnes prebrotú látku. V budúcom čísle budú uverejnené 
moje riešenia. 

Okrem toho ochotne odpoviem no vaše ďalšie otázky, týkajúce so pre
beroných tém Jozzovej dielne. Píšte no adresu redakcie Hudobného 
života. ti 

Domáca úloho 
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KALEIDO S K O P] 

Revolučným krokom, analogickým prieniku zvukového média do filmu, je priamy 
prenos obrazu o zvuku cez internet, vymoženosť, ktorá so pomaly udomácňuje 
oj v - oproti americkému kontinentu - ,internetovo zoostolejšej" Európe. Spoloč
nosť Online Clossics uskutočnilo 27. marco no svojich internetových stránkach 
www.onlineclossics.net historicky prvý priamy prenos divadelného predstavenia 
vo Veľkej Británii. Spomínané stránky stoja zo povšimnutie oj bez ohľadu no 
toto prvenstvo - ponúkajú kompletné videozáznamy vybraných operných titulov, 
tanečných predstavení o ďalších podujatí z oblasti klasickej hudby o jazzu. 

? Pravidlá o používaní intervalov 
v spodnom rozsahu 

ra (Low Interval Limits) 

Tabuľka spodných 
rozsahov použitia 
intervalov: 

fasú pn ma 

- :-BiObriliO~ 

malA sekunda -,:,.., u 
"Yclki sekunda 

mali tercta 

vdki terc:la 

~istA kvana 

tritonus 

člSIAicvmta 

malA se~.ta ,. ": 

z.menkná sepc1ma 

mald septtma 

-,a: 
vdU.septama 

==-....--~ 

malá decima 

Pr. A 
.ll 8~6 

:t--
eJ v 

správne 

Často so stáva, že akordy, 
ktoré hráme príliš nízko 
(napr. v spodnom rozsahu 
klavíra), znejú nekonkrétne. 
Dôvody by nám vysvetlilo 
veda o zvukoch - akustika. 
Nie je však našou úlohou po
chopiť príčiny, prečo inter
voly v hfbkoch neznejú 
dobre, ole osvojiť si pravidlá 
ich vhodného používania . 
Tabuľka vľavo prináša pre
hľad najnižších možných výš
kových úrovní, v ktorých so 
môžu vyskytovať jednotlivé 
intervaly. (Pre tenzie 9, 11, 
13, ole i olterovoné tenzie 
b9, 119, 1111, b13 platí všeo
becné pravidlo, že by nemali 
byť položené nižšie oko 
tón f.) 

Musíme brať do úvahy 
predpokladaný základný tón 
pri obratoch akordov. Ten 
istý voicing môže byť ,správ
ny" i ,chybný", oko to vidíme 
no príklade A. 

V prvom prípade je baso
vým tónom 8, takže pravidlá 
o používaní intervalov 
v spodných rozsahoch nie sú 
porušené, v druhom prípade 
si musíme uvedomiť, že 
v base bude znieť základný 
tón, napríklad G7, čím so po
ruší pravidlo o použití de
cimy v spodnom rozsahu (na
značená je tercia G, preto
že kontrabas so zapisuje 
o oktávu vyššie). 

Gmi7 

v 

nesprávne 

x - chýbajúci 
predpokladaný bas 

--
·-
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MARIMBA 

MARTIN 0PRŠÁL 

Reverberatiotrs 
Bámy, v. O, S, 007, 1999 

Marimba, melodický drevený 
bicí nástroj, ktorého korene 
treba hľadať v Afrike, sa až kon
com 19, sjjlročia vyvinul a do 
súčasnej pďaoby. Aj u nás sa do
sial' málo.,frekventovaný nástroj 
po veľkom vzostupe jeho obľú
benosti v druhej polovici 20. sto
ročia, najmä v Severnej Amerike 
a Japonsku, začal objavova( čas
tejšie. Marimba umožňuje auto
rovi aj interpretovi širokú škálu 
odtieiíov zvukového zafarbenia. 

Brnenská JAMU, ktorá v rám
ci bývalého Cesko-Slovenska ako 
jediná hudobná akadémia vyu
čuje adeptov hudobného umenia 
aj v odbore hry na bicích nástro
joch, je domovským sídlom in
terpreta a pedagóga Martina 
Opršála ( 1968). Ešte ako študent 
JAMU založil v Brne Súbor 
bicích nástrojov a roku 1990 spo
luzakladal Stredoeurópsky súbor 
bicích nástrojov DAMA DAMA. 
Zo širokého spektra bicích 
nástrojov sa najviac venuje hre 
na marimbu. V roku 1996 sa 
zúčastnil na svetovej marimbo
vej súťaži v Stuttgarte, viedol se
minár o interpretácii súčasnej 
hudby pre marimbu v rámci Dní 
bicích nástrojov v Brne a L č. je 
podpredsedom Spoločnosti per
kusionistov Ceskej republiky. 

V januári L r. uviedol do života 
CD nahrávku skladieb pre ma
rimbu, na ktorej predstavil svoje 
interpretačné umenie. Vybral si 
diela mladých českých i sveto
vých súdobých autorov. Dve 
časti skladby R(Verberations, ktorá 
dala názov aj celej nahrávke 
a vznikla na objednávku M. Opr
šála v autorskej dielni Pavla Wlo
soka (1973), klaviristu a sklada
teľa zaoberajúceho sa štúdiom 
jazzu. nie sú náhodou rozmiest
nené v úvode i závere ponúka
ného programu. Reverberations l 
v dynamickom pokoji i v rytmic
kom napätí ukazuje poslu
cháčovi bohaté zvukové mož
nosti nástroja. 

Z diela Reflections on the Nature 
o[ Water (Odrazy povahy vody) od 
Jacoba Druckmana (1928-1996 ), 
amerického skladatel'a, nositel'a 
Pulitzerovej ceny, sú vybrané 
štyri časti (Crystal/ine, Fleet. Gently 
swelling, Profound) . Do schopnosti 
nástroja vrátiť prírode zvuky, 
ktoré pôvodne z nej prijal, vložil 
autor a najmä interpret životo
darnú tému vody a poslucháča 
vtiahol do hlbších myšlienko
vých súvislostí. 

Dan Dlouhý ( 1965), umelecký 
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vedúci súboru DAMA DAMA, 
postavil skladbu Levitácia na dia
lógu rozvlneného zvuku ma
rimby a violy (Pavel Ciprys). 
ktorá si vyhradzuje priestor pre 
čistý tón, konfrontovaný pritom 
s možnosťami marimby. 

Američan žijúci v Dánsku 
Andy Pape (1955) sa ako sklada
tel' inšpiruje viacerými žánrami 
s presahom do iných umeleckých 
druhov. Skladba Marrrimba stavia 
interpreta nielen pred množstvo 
technických úskalí, ale vyžaduje 
aj uchopenie hudobnej výpovede 
tak, aby sa téma cirkulujúca die
lom nerozpustila v záplave ná
stojčivo opakovaných zvukov 
a odolala splynutiu s nimi. 

Vo svete známy interpret 
a skladateľ hudby predovšetkým 
pre bicie nástroje Nebojša Jovan 
Živkovič ( 1962), ktorý je srb
ského pôvodu, vyštudoval v Ne
mecku a je autorom skladby Une
ven Sou/s (Nevyrovnané duše) pre 
marimbu, trio bicích nástrojov a 
mužské hlasy. Autor využívaním 
koreňov balkánskej l'udovej 
hudby pre neho typickým (či už 
ide o prvky zužitkované v ryt
mickej, v harmonickej alebo 
v melodickej rovine) obohatil aj 
toto dielo, ktoré obsahuje sub
jektívny vnútorný nepokoj ako 
reflexiu na objektívnu vonkajšiu 
realitu . 

Nahrávku uzatvára Wlosokova 
tretia časť skladby Reverberations, 
ktorá utišuje zvukové pole rozví
rené Nevyrovnanými dušami v čis
tom vyznení marimby. 

Martin Opršál sa na tomto 
profilovom CD predstavil ako 
zrelý umelec. Výberom skladieb 
dokázal predstaviť poslucháčovi 
nástroj u nás ešte stále neob
vyklý, bez zdôrazňovania jeho 
extrémnych možností. pritom 
s akcentom na schopnost marim
bou vyjadriť plnosť myšlienko
vého posolstva hudby. 

EDITA 6UGALOVÁ 

tJ tJ tJ ra 

JOHN DOWLAND 

IN DARKNESS LET ME 

O WELL 

Joltn Potter. Stepltett Stubbs, Joltll 
Surma11, Maya Hamburger. Barry Guy 
ECM New Series 1999, 1697,465 234·2 
distribtícia DIVYD 

Ak sa stretne pät vynikajú
cich, .čistokrvných" hudobníkov 
a urobia si .dýchánek". nemôže 
vzniknúť nič iné. len čosi doko- ' 
nalé. Takýto okamih nasta l v prí- t 

pade stretnutia špecialistov 
a . nešpecialistov· na interpretá
ciu starej hudby (s dobovými 
nástrojmi ). Jeden z najväčších 
hudobníkov alžbetínskej doby 

John Dowland (1562-1626) bol 
pre nich určite veľkou výzvou. 
veď ide o vel'mi originálneho 
skladateľa, ktorého spoznáme 
doslova po pár sekundách znejú
cej hudby. Priznám sa, že ne
veľmi obl'ubujem synkretizmus -
a oií v tomto prípade ide - ale 
uvedené CD ma svojou silou na 
prvýkrát doslova .priklincovaJo•. 
Tu však id e o .synkretizmu s· 
vel'mi premyslený, rafinovaný, 
o hudbu, ktorej štýl síce možno 
len ťažko definova(. no v každom 
prípade ide o hudbu urobenú 
s veľkým vkusom a znalosťou 
ved, s vel'kou úctou ku sklada
teľovi. Interpreti ešte umociíujú 

atribúty Dowlandových 
or ayres a Jachrimae - smú

tok, melanchóliu -a nekonečnú 
temnotu. Priznám sa, že spo

na mila táto hudba pôso-
až depresívne - veď je to 

vlastne 72:28 minút smútku ... 

JOHN OOWLAND 

dokonca vydané tak, aby z roz
tvorených nôt mohli spievať 
a hrať hudobníci sediaci za sto
lom. Je to typický prejav stároč
nej špecificky anglickej tradície 
spievania madrigalov. domáceho 
muzicírovania. tradície, ktorá 
sa udržala od alžbet ínskej doby 
až dodnes.) J. Potter (teno r) . 
S. Stubbs (lutna) a spoL použí
vajú samozrejme aj dobové 
ozdoby (Potter vynikajúco naprí
klad v úvodnej Weep you no more. 
sad foumains) . • Depresívny· ná
dych dodáva skladbám soprá
nový saxofón, a najmä basový 
klarinet Johna Surmana. pričom 
predovšetkým sólové kombiná
cie s barokovými husl'ami Mayi 
Hamburgerovej vytvárajú dojem 
dokonalej . prázdnoty·. posky
mjú ideálne zvukové vyjadrenie 
noci , smrti, strachu. Sotva si to 
možno predstaviť lepšie: inter
preti využívajú dokonca rôzne 
jemné deformácie melódie, tre
molá a trilky basového klarinetu 
v hlbokej polohe, sui ponticello 
huslí a pod. (ln darkness Jet me 
dwell, vynikajúce .tiene" baso
vého klarinetu vo Flow me tears). 
Improvizácie, ktoré okoreňujú 
predovšetkým inštrumentálne 
medzihry, nie sú jednoznačne 
jazzové, ide väčšmi o modernu 
blízku klasickej hudbe 20. storo
čia, čo platí aj pre úvody niekto

r------------------1 rých skladieb. Tieto .výlety• do 
No je to hudba veľmi silná a po
slucháča vťahuje čoraz viac do 
seba, takže nakoniec si zvykne 
(veď sa hovorí. že .človek si 
zvykne aj na šibenicu") a začne 

mat rád, začne mu dokonca 
chýbať. Sprvu sa teší na tie tri 
. durové tracky" - azda najzná
mejšiu Dowlandovu pieseň Come 
again, roztancovanú .rudovku" 
Fine knacks for ladies a Now. o now 
i needs must part -, ale postupne 
zisťuje, kol'ko nádherných od
tienkov temnoty, smútku, no 
i túžby existuje, koľko ich boli 
títo vynikajúci hudobníci schop
ní prečítať v netradičnom po
hľade na pôvodné viacznačné 
notové záznamy, umožňujúce 
rôzne i v prísnom zmysle slova 
dobové interpretácie. Postupne 
objaví vera krásy aj v jednej 
z najbolesrivejších Dowlando
vých piesní In darkness let me 
dwell. Pravdu povediac, percento 
. durových" a . molových" piesní 
na CD ani nemohlo byt iné -veď 
určite platí ono známe . Dowland 
semper dolens·. 

Interpreti vychádzajú prísne 
z pôvodného zápisu a striktne ho 
dodržiavajú (Oowlandove piesne 
boli určené buď pre sólový spev 
s lutnou, alebo pre rôzne štvor
hlasné kombinácie, hlasy boli 

modernej hudby sú niekedy také 
rafinované, že ani nevedno, 
ko pôvodná Dowlandova hudba 
tohto úvodu či improvizácie 

vyplynie (Go crystal rears, .aleato
rika" na začiatku Come heavy 

. Veľmi sviežo pôsobia im
provizácie v inštrumentálnych 
medzihrách (Come again) i starý, 
vlastne dobový spôsob repetíáe 
(.variatio", resp .• secunda pars") 
v šate modernej improvizácie 
(Lachrimae tristes, kde sa v sóle 
klarinetu interpreti najviac vzda
rujú od originálneho Dowlanda). 
Na tomto CD nenájdete dve 
skladby, ktoré by sa navzájom 
podobali, akoby invencia hráčov 
a možnosti zvukových kombiná
cií štyroch nástrojov a ľudské 
ho hlasu boli nevyčerpatel'né, 
bez hraníc. Ich veľké možnosti 
a schopnosti korunuje záverečná. 
pôvodne inštrumentálna skladba 
Lachrimae amantis. kde J. Potter 
spieva na vokál .a·-jeho hlas tu 
znie naozaj ako nejaký nástroj 
veľmi zvláštnej farby. 

Toto CD rozhodne nie je žiad
nym . balzamom na dušu". Noc, 
temnota, slzy, boles(. vzdychy 
ním totiž sotva môžu byť. Je to 
však jedna z najlepších nahrá
vok, s akými som sa doteraz stre
tol - hu dba v tej najčistejšej 
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RECENZIE CD 
podobe, hoci to nie je .čistý• 
Dowland, .čistý" jazz ani .čistá 

moderna·. Na .mínové pole" 
synkretizmu by mali vstúpiť na
ozaj len ľudia s takými schopno
sťami a vedomosťami, aké majú 
interpreti na tomto CD. 

S obsahom absolútne koreš
ponduje kvalitná adjustácia CD: 
úsporný text bukletu a krásne 
čierno-šedé fotografie (bielej 
farby je na nich naozaj tak málo, 
ako výrazov .sladký", . pôžitok", 
. pôvabný", .miláčik", .poteše
nie" a pod. v Dowlandových 
skladbách .. . ) sa celkom nesú 
v duchu zaznamenanej hudby. 

LADIS LAV KAČIC 

tH!! líHa ti 

fiLM MUSIC BY ZHAO JIPING 

ElECTRIC SHADOWS 

Warner Music 2000, 0630-17114-2 

Ultramoderný názov CD Electric 
Shadows a meno autora hudby 
Zhao Jipinga vyznieva na prvý 
pohľad ako nelogická divergen
cia. Pravdou je, že názov Electric 
Shadows je vypožičaný z pop
kultúry a označuje performance 
realizovaný tieňovou formou 
hry. Prečo sa potom s ním spája 
meno konzervatívneho sklada
teTa filmovej hudby, Zhao Ji
pinga, bez ktorého by bola exis
tencia minimálne dvoch generá
cií čínskej kinematografie ne
myslitel'ná? 

Máloktoré zo svetových etník 
má natoľko vyvinutú schopnosť 
vyjadrovať sa poeticky ako Cíňa
nia. Nazývajú všedné, každo
denné záležitosti svojskými ter
mínmi, ktoré vytvárajú okolo 
veci určité magické fluidum. 
Taký je aj prípad názvu Electric 
Shadows, ktorý Cíňanom slúži 
ako literárny preklad slova mm. 
Film je kTúčom k záhade -na CD 
nájdeme prierez najvýznamnej
ších kompozícií Jipinga k čín
skym filmom, ktoré nenechali ľa
hostajným medzinárodné filmo
vé obecenstvo. Zo všetkých stačí 
spomenúť lilrn režiséra Chen Ka
iga Zbohom moja konkubína 
( 1993 ). Film bol ocenený Zlatou 
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palmou na medzinárodnom !il
movom festivale v Cannes. 

Kompozície Zhao Jipinga ma
jú niekoľko charakteristík. Vždy 
ide o premyslené hudobné štruk
túry s precíznou dramaturgickou 
výstavbou. Nijaké lacno-efek
tové" hudobné kulisy alebo bez
duché hudobné koláže či triky 
v podobe orchestrálnej . vaty•. 
Zhao Jiping je majster kompozič
ného remesla európskej anifi
ciálnej hudby, ku ktorému pri
dáva charakteristický kolorit čín
skej tradície ľudovej hudby. 
Nielen pentatonika tu zreteľne 
pláva na povrch ako, obzvlášť pre 
.európske ucho", exotický prvok, 
ale predovšetkým inštrumentá
da. Autor včleňuje do partitúry 
tradičné čínske nástroje- pnl<la
dom môže byť skladba k melo
dráme Jo Dou, kde je využitý 
sólový dychový nástroj vyrobený 
z hliny v občasnom sprievode, či 
prerušením gongových bicích 
nástrojov. Na ploche takmer ôs
mich minút sa ozýva meditáda, 
kde zretel'ne počuť citlivú prácu 
so štvrťtónovými intervalmi. 
Túto meditáciu nemôžeme chá
pať tak, ako je ona vo všeobec
nosti ponímaná vo väčšej časti 
Európy. Aj u nás propagovaná 
meditácia .alla Výchoď nie je 
totiž ničím iným ako úbohou 
meditáciou. V prípade skladby 
Jo Dou však autentickosť a prav
divosť meditácie naozaj ťažia 
z charakteru a tradícií čínskej 
hudobnej kultúry. Casový roz
ptyl tu prestáva byť dôležitý, me
ditáda plynie v jednotnom mez
zofone a lahodná improvizáda 
prebieha bez dramatických vr
cholov. Jediným znakom po
hybu je občasná zmena tempa. 

Skladby tohto CD poskytujú 
poslucháčovi výnimočne suges
tívnu hudbu a nevyžadujú od 
neho, aby pred jej vypočutím 
nutne videl film. V prípade fil
movej hudby sa totiž často stre
távame s nepríjemnosťou: hudba 
sa viaže na konkrétne zábery, 
scény a bez nich potom stráca na 
svojej estetickej hodnote. Je to 
šikmá. riskantná plocha hudby 
k filmom. na ktorej sa Zhao 
Jiping dokáže hýbať so suvereni
tou a pritom nájsť prienik vý
chodnej a západnej hudobnej 
kultúry. A pozor - bez toho. aby 
ktorákoľvek z nich utrpela vážne 
straty. Ak totiž v súčasnosti pre
žívame boom všetkého, čomu sa 
hovorí world music, pričom ide 
často o bezduchú komerciu, tak 
potom toto CD je reprezentan
tom toho. čo nekráča zoči-voči 
nej. Naopak, cieľavedome ju ne
guje a dokáže pritom zladiť také 
kontrastné záležitosti, ako je čín-

ska hudba a európsky orchester 
klasickej hudby. a budovať sono
ristické plochy, ktoré nie sú ty
pickými klišé filmovej produkcie. 

ZUZANA VACHOVÁ 
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KEITH JARRETI 

E MELODY ÄT NIGHT, 

WITH You 
ECM 1675 547949-2 
distrib1ícia O/VYD 

Tí, ktorí prepadli čaru hudby 
známeho klaviristu Keitha Jar
retta si určite prídu na svoje pri 
počúvaní jeho nového sólového 
projektu The Melody At Night, 
With You. 

Jarretova kariéra je vskutku 
pozoruhodná. Do povedomia po
slucháčov začal vstupovať na 
sklonku šesťdesiatych rokov, 
kedy pôsobil v kvartete Charlesa 
Lloyda, v sedemdesiatych rokoch 
sa zoznámil s Janom Garbare
kom - nórskym tenor- a soprán
saxofonistom, s ktorým nahral 
už roku 1974 prvú zo série spo
ločných platní. Okrem toho sa 
preslávil sériou sólových koncer
tov, ktoré od roku 1971 vydala 
mníchovská spoločnosť ECM 
(najznámejší z nich je .kolínsky 
koncert") . V osemdesiatych ro
koch založil spolu s Garym Pea
cockom (kontrabas) a Jackom 
DeJohnettom (bicie nástroje) 
trio Standards, s ktorým nahral 
sériu CD s originálne .jarrettov
sky" ponímanou interpretáciou 
amerických skladieb od autorov 
ako George Gershwin, Cole Por
ter. Irving Berlin a iných. Po
stupne sa začal prehlbovať jeho 
7áujem o európsku klasickú 
hudbu. Venoval sa hlavne klavír
nej a organovej hudbe J. S. Ba
cha - pre ECM nahral napn1dad 
celý Temperovaný klavír. Vďaka 
hlavnému protagonistovi vyda
vateľstva ECM Manfredovi 
Eicherovi vychádza v roku 1999 
Jarretovi po niekoľkoročnej pre
stávke táto nová sólová platňa. 

CD The Melody At Night With 
You je doteraz jednou z jeho naj
krajších a najintímnejších hu 
dobných výpovedí. Nečudo, veď 

platňu venoval svojej manželke 
Rose Anne. Skladby sú plné po
koja a pozitívnych emócií. Mi
moriadne kultivovaný prejav do
sahuje využitím celej palety dy
namických odtieňov. Melódie, 
miestami minimalisticky inter
pretované, sa postupne prelínajú 
a následne spletajú do farebne 
bohatého reťazca harmónií ty
pických pre Jarreua. Táto hudba 

kontrastom k hlučnej. upo
náhlanej, extrovertnej, povrch
nej. často len na rytmus dôraz 
kladúcej hudby, ktorá na nás 
útočí zo všetkých strán. Jarre
tove prednesy oslovia všetkých 
citlivých poslucháčov, bez roz
dielu generácií a štýlovej prísluš
nosti. Je to vďaka Jarreuovej 
hudobnej všestrannosti a zmys
lu pre tradíciu i modernu. Ge
niálne spája prvky bachovskej 
polyfónie a kontrapunktu, ro
mantizmu, francúzskeho impre
sionizmu, tvorivého .neswingu

jazzu, nostalgického 
folku a írskej tradície do jedno
liateho celku, ktorému ťažko pri
radiť nejakú existujúcu štýlovú 
nálepku. 

Väčšina skladieb na tejto platni 
interpretovaných ako predne

sové skladby bez tzv. jazzovej im
provizácie - výnimku tvoria len 
bilevansovsky poňatá Elingto
nova kompozícia I Gat It Bad And 
That Ain 't Good a Gershwinova 
Someone To Walch Over Me. V prvej 
skladbe (pripomína nám Debbu
syho) l Loves You Porgy od G. Ger
shwina. okrem kontrastu me
dzi minimalisticky poňatou 

A častou a harmonicky bohatším 
stredom zaujme aj záver. Jarret, 
ktorý je známy svojimi introduk
ciami a závermi. tu predvádza 
v plnom rozsahu svoje umenie 
práce s motívmi v duchu poly
fónneho vedenia hlasov. Druhá 
skladba l Gat It Bad And That 
Ain' t Good od Duke Ellingtona 
hraná spôsobom vell:ni pripomí
najúdm sólový prejav klaviristu 
Billa Evansa, obsahuje aj impro
vizačnú časť. Je to typ neswin
gujúceho kultivovaného jazzu 
s perfektným .skrytým timin
gom•, vlastným Evansovi i Jarre
tovi. Jarret tu používa veTmi 
vkusné, preňho typické rehar
monizácie. Don't Ever Leave Me je 
kryštáľovočistou miniatúrou pl
nou pokoja a najhlbších emócií. 
Someone to Watch Over Me od G. 
Gershwina sa opäť nesie v duchu 
neswingujúceho. klasicizujúceho 

Na jednom mieste je poču
telný aj Jarrettov typický .vzdych" 
(často si pospevuje na nahráv
kach i počas koncertov) , zámer
ne stlmený, aby nerušil po
slucháča. frska tradičná skladba 
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v trojštvrťovom takte My Wild 
Irish Rose je koncertom Jarretto
vých emócií. Ďalšou je skladba 
Blame It On My Youth, v závere 
vol'ne prechádzajúca do Jarretto
vej Meditácie s preňho typickým 
ostináme sa opakujúcim tónom. 
V nádhernej kantilénovej sklad
be Something ro Re"1jj'rrber You By 
môžeme znovu p~ť .evansov
ské" harmonické.;:>ostupy s pre
pracovaným pohybom vnútor
ných hlasov. Je to hra. ktorá nám 
otvára dušu. Melodická kresba 
témy. zámerne tlmená expresia. 
avšak bez straty napätia a vrúc
nosti (Be My Love) - to sú hlavné 
znaky Jarrettovho jazzového 
prejavu. V posledných sklad
bách - tradicionáli Shenandoah 
a v ľm Through With Love znovu 
objavujeme prostú krásu akus
tického zvuku a tichej pokojnej 
hudby, ktorá sa vkráda do vedo
mia človeka nesmieme naliehavo 
vďaka melodicko-harmonickému 
bohatstvu a hlbke emócií. 

Bezvýhradne odporúčam kaž
dému. 

PAVOL BODNÁR 
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WYNTON MARSALIS 

MARSALIS PLAYS MONK 
(Standard Time Vol. 4) 

Columbia/Sony QassiCJJl 1999. CK67503·2 

Už si nespomeniem na to. kde 
zaznela otázka .načo potrebuje 
Marsalis Croucha?" Každopádne 
som sa s nutkaním z času na čas 
niečo podobné vyried pri čítaní 
sleevnotov Marsalisovho hlav
ného .ideológa• a apologétu 
Stanleyho Croucha nestretol 
sám. Bez podceňovania cenných 

informácií. ktoré Crouchove tex
ty vždy obsahujú. nepokladám 
predsa len booklet za pravé mé
dium pre uverejňovanie . pred
platených" päťhviezdičkových 
recenzií. Nevzbudzuje to dôveru. 
Pritom si nemyslím (zdá sa. že 
ani autor rozhorčenej otázky). že 
práve Wynton Marsalis je odká
zaný. i napriek kontroverznosti 
časti svojej produkcie. na umelé 
eskalovanie vlastnej popularity. 
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Znelá podoba albumu Marsa/is 
Plays Monk kontra Crouchov 
sleevnote - resp. jeho propa
gačná časť -je toho potvrdením. 
Co teda možno očakávať od 
Monkovho obrazu. nazeraného 
cez marsalisovskú optiku? V pr
vom rade ide v dobe neutíchajú
cej . monkománie·. na rozdiel od 
mnohých rozporuplných poku
sov o vzkriesenie Monkovho od
kazu. o pohľad naozaj kompe
tentný. Slávne Marsalisovo sep
teto tak trochu pripomenie zvuk 
Monkovho Big Bandu (išlo vlast
ne o tenteto) z pamätného kon
certu v Lincoln Center z roku 
1963. Podobne ako v prípade po
užitia sopránsaxofónu a klari
netu vo vtedajších aranžmánoch 
z pera monkoznalcu Hall Over
tona, v Marsalisovom septete veľ
mi efektne žiari vysoký .kla
rinetový" register altsaxofónu 
Wessela Andersona. Orches
tračné a aranžérske špecifíká vy
povedajú o Marsalisovej dôklad
nej orientácii v intímnych záku
tiach Monkovho hudobného 
sveta, plného .kubistických" sú
vislostí v rovine sonickej, rytmic
kej a špeciálne v práci s disonan
ciami. Marsalisova osoba sa zvyk
ne v súvislosti s postupným na
rastaním dôležitosti kompozič
no-aranžérskej zložky na úkor 
improvizácie (zjednodušene po
vedané) skloňovať v trochu pejo
ratívnej kategórii akademickosti. 
Týka sa to síce najviac jeho big 
bandových aktivít z posledných 
rokov. Postoj seriózneho aran
žéra - čo možno najviac provo
kuje milovníkov jeho kvaneto
vých. resp, kvimetových nahrá
vok - však nie je u Marsalisa 
len vecou nedávnej minulosti 
a práve niektoré jeho septetové 
nahrávky. ku ktorým počítam aj 
túto (vznikla pôvodne v rokoch 
1993-1994), odzrkadľujú najvý
raznejšie neadekvámosť také
hoto hodnotenia. Je zrejmé, že 
často môže ísť v jeho aranž
mánoch o každú notu, bravúr
na interpretácia členov scp
teta však dokáže vtlačiť aj do de
tailne rozpísaných pasáží prvok 
veľkej uvoľnenosti a spontán
nosti. 

Album Marsa/is Plays Monk 
neponúka prvoplánovo najobo
hratejšie Monkove skladby ako 
'Round Midnight, Straight. No Cha
ser. alebo Well, You Needn 't. Bez 
akejkoľvek módnej poplatnosti 
e .priamočiaro· (vnímaj ako 

slovenský ekvivalent .straight 
aheaď) nekompromisný. i keď 
sa. pochopiteľne. nesie v duchu 
postmoderného trendu (alebo 
módy?) razeného v súčasnom 
Marsalisovom pôsobisku - Lin-

coln Center, ktorý azda najlepšie 
vystihuje trochu crouchovské 
heslo .všetok jazz je moderný". 
V tomto konkrétnom prípade to 
znamená, že ani Monkov obraz 
nemusí byt nemenný a že aj na
priek historicko-štýlovému preta
veniu do epochy konca 20. rokov. 
z ktorej Marsalisovi najviac učaro
vala raná tvorba Louisa Arm
stronga, môže vykazovať nepre
hliadnutelhé známky modernosti. 

GusTo REB RO 
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ROSCOE MITCHELL AND THE 

Non FACTORY 

NINE To GET READY 

ECM 1999, distribiÍda O/VYD 

Hľadanie vlastného výrazu. 
snaha o uniknutie zo stereotypu. 
odpútanie sa od jednej a jedinej 
žánrovej plaúormy - dogmy. Tak 
stále hrá a tvorí Roscoe Mitchell. 
kedysi protagonista progresív
neho jazzového zoskupenia Art 
Ensemble Of Chicago. Saxofóno
vému inovátorovi. flautistovi, 
spevákovi a skladateľovi sa splnil 
dlhoročný sen: podarilo sa mu 
dať dokopy združenie irnprovi
zujúcich hudobníkov s orches
trálnym vyznením a mohumým 
soundom. Clenovia The Note 
Factory improvizujú všetci záro
veň, staré klišé - sólista versus 
sprievod -je zaujímavým spôso
bom nabúrané. Rozlievajúce sa 
fanfáry dychových nástrojov. zá
merne nenastupujúcich naraz. 
akordické rozklady klavíra, jem
né a oparmé bicie nástroje rozo
zvučané metličkami, živo prelu
dujúci kontrabas ... Mladá. neú
navná rytmická sekcia je vy
požičaná od klaviristu Jamesa 
Cartera a hrá výborne - napo
kon. to možno povedať o všet
kých deviatich muzikantoch. 
Avantgardný free jazz šesťdesia
tych rokov na nich, samozrejme, 
zanechal svoje stopy, hoci opäť sa 
ukazuje. že najrozumnejšie je 
pohybovať sa niekde v . medzi
priestore·: medzi ním (Nine To 
Get Ready) a nanajvýš čudesným 
mainstreamom (Bessie Harris). 
medzi kváziromantickým úvod
ným preludovaním (Leo/a) a zvu
kovým experimentom (Fa/len 
Heroes). medzi zappovsky pôso
biacim rockovým funky, prichá
dzajúcim prekvapivo na záver 
(Big Red Peaches) a zasnenou jaz
zovou baladou - poctou býva
lému 'kolegovi Lesterovi Bo
wierntl (For Lester 8). Mitchellovi 
a jeho hudbe musíme priznať zá
ber hádam širší ako I<edykoľvek 
predtým. 

Názvukov počuť mnoho, nič 
však nie je jednoznačné. Sú 

chvíle. keď sa domnievame, že 
sme zámer hudobníkov prekukli, 
a začíname si v rytme swingu po
dupávať do taktu, vzápätí sa však 
hudobný prúd zmení na vlnu 
opačného smeru, dravé tsunami 
nás strhne svojou vitalitou. Zá
kladný pôdorys všetkých skla
dieb určil autor. na výsledku 
však majú vďaka svojej kreativite 
a spontánnosti (ako to napokon 
pri improvizovanej hudbe býva 
zvykom) výrazný podiel všetci. 
Ako sa ukazuje. černošská avant
garda je stále životaschopná -
potvrdzujú to aj priaznivé reak
cie kritikov v renomovaných hu
dobných časopisoch. Opäť však 
nejde o bezproblémovo zatriedi
teľný jazz. ale o .Great Black 
Music·, ako zvykli hovoriť členo
via An Ensemble Of Chicago. 

SLÁVO KREKOVIČ 
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PETER LIPA & BAND 

BISTRO 

BMG Ariola CISR 2000.74321 72215 2 

Slovenského jazzmana Petra Lipu 
vari nikomu netreba zvlášť pred
stavovať. V posledných týždňoch 
sa meno speváka, organizátora. či 
konferenciéra dáva do súvisu 
práve s interpretačným umením. 
Vychádza mu totiž ďaľšie CD. Po 

poslednom albume Cierny 
Peter Lipa obrátil pozornosť k tra
dičnému jazzu. Lipa je známy 
tým. že sa flexibilne pohybuje 
v rôznych jazzových štýloch a do
káže ruka v ruke kráčať s moder
ným i tradičným jazzom. A ne
stratiť pri tom tempo ... 

CD so sólistom nahrali hudob
níci: klavirista Pavol Bodnár, sa
xofonista Dušan Húščava, trom
bonista František Karnok. trúbkar 
Juraj Lehotský, kontrabasista An
drej Sebo a bubeník Cyril Ze
leňák. Ide o skúsených inštru
mentalistov. frekventovane sklo
ňovaných na domácej scéne. Ešte 
pred samotným počúvaním CD 
môžeme vytušiť. že tu budeme 
čeli( kvalitným inštrumentálnym 
výkonom a kreatívnym impro
vizáciám. CD ponúka okrem 
množstva štandardov dve nové 
skladby v slovenskom jazyku. 

1!1 HUDOBNÝ Ž IVOT) 4 )2000 
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V súkromnom bistre na text R. Ru
siňáka je temperamentná skladba 
s citlivým frázovaním a zaujíma
vými inštrumentálnymi riffmi. 
ktoré sa pekne nesú nad kolektív
nymi improvtzaCJami kapely. 
Druhá pieseň v slovenčine (text T. 
Janovic) Pamäť je vzletná skladba 
s vtipnou pointou: . Na druhej 
strane- bez pamäti, všakže ten ži
vot krajšie letí?!" Skoda len, že ta
kýchto noviniek nie je na CD 
viac. Nie, že by interpretácia štan
dardov Lipovi nesedela. Do každej 
skladby sa snaží vnies( nového 
ducha a iný prístup. Napokon: 
. Ako prvý jazzový spevák na Slo
vensku uplatňuje slovenčinu 

v jazzovom vokále. Vychádza z ryt
mických zvláštností textu, ktoré 
prenáša do hudobného prejavu. • 
( Yveua Ka janová: Slovník sloven
ského jazzu.) A pripomeňme ešte 
svojské texty, charakteristické 
zvláštnym humorom, ktoré ako
by boli spevákovmu vokálnemu 
prejavu . na mieru šité". Ale po
tešenie a príjemnú atmosféru po
skytujú aj ďalšie skladby Bistra. 
Napríklad v štýle .l'ahkostráviteľ
ného" dychovkového jazzu spra
covaný známy štandard Fever 
s pekným sólom Dušana Húščavu 
a energickou pulzáciou rytmickej 
sekcie, životaschopná dixielan
dovka Bill Bai/y, pestrým scatom 
naplnená Blue Skies, dve ellingto
novky pri pn1ežitosti nedožitých 
100. narodenín Duka Ellingtona. 
Aj z hľadiska aranžmánov ru náj
deme lahôdky. Príkladom môže 
byf Moondana od írskeho pesnič
kára Van Morrisona. Je naspie
vaná len s dychovými nástrojmi, 
ktoré jednak podporujú impro
vizácie speváka riffrni a jednak sa 
dostávajú aj do kontrapunktickej 
polohy, čím je forma skladby dô
sledne vyvážená. Zaujímavý ex
periment: keď si predstavíte, že 
v tejto skladbe chýba rytmika, 
teda v konečnom dôsledku to, čo 
robíjazzjazzom. Ale na albume je 
to skutočne tak a okrem toho, že 
piesei'l je sama osebe krásna, spo
mínané dychy jej pridávajú ná
dych tajomna. Poslucháč teda vô
bec nepociťuje absenciu vo zvuku. 
Jediným momentom, ktorý ma na 
tomto albume rušil, bola nedosta
točná zvuková kompaktnost úse
kov, keď inštrumentalisti spievali 
tzv . • hacking vocals" - v skladbe 
Just Squeeze Me znejú akoby ani pô
vodne neboli súčasťou skladby, 
akoby ich až dodatočne zvukár 
.prilepiľ . Je to tak trochu škoda, 
lebo popri Lipových improvizá
ciách tieto vokály pôsobia asi tak 
rušivo, ako keď vás vytrhnú zo sna. 
Ešte k tomu zo sna príjemného ... 

ZUZANA VACHOVÁ 
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PETER CARDARELLI 
BRATISLAVA BLUE 

Soza 2000, PB 0003 2 33 l 

Americký tenorsaxofonista Peter 
Cardarelli hudobne existuje na 
Slovensku už nejaký ten rôčik 
(od u 1994 - viď rozhovor v H2 
200011-2). Ak by sme chceli cha
rakterizova( jeho prístup k slo
venskej jazzovej scéne, k pod
mienkam existencie, postačí] by 
jeden prívlastok: americký. Car
darelli sa velín i rýchlo zorientoval 
a dokázal sa obklopiť najvýraznej
šími osobnosťami slovenského 

jazzu. Výsledkom spolupráce ne
boli len klubové vystúpenia, ktoré 
ešte v čase jeho začiatkov fungo
vali vo .voľnom tempe•, ale aj to, 
že roku 1998 vydal CD Mr. Knight. 
.Ak poslucháč miluje zvuk saxo
fónu, tak je to trochu iný jazz, ako 
sme zvyknutí poču( od jediného 
saxofónového sólistu, majstra at
mosféry a nálady, Dušana Húš
čavu . . .. Východiskom je tu blues 
a co/traenovský mainstream· ( Yvetta 
Kajanová: Peter Cardarelli, Mr. 
Knight, Jazz News, SJS, 2198). 
Citáciu by sme mohli aplikovať aj 
na najnovšie CD jazzmana. Už od 
úvodných tónov sa po pohodo
vom imre ozve chyt!avá téma, 
ktorá sa po zopakovaní rozprúdi 
do expresívnej improvizácie te
norsaxofónu. Avšak jazzový hu
dobník by nemohol byt hudobní
kom. keby nevymýšľal stále niečo 
nové a tvorivé. Tak aj CD Brati
slava Blue má svoje špecilikum. 
Ako sa autor vyznáva v texte 
k CD, každú skladbu komponoval 
špeciálne pre toho-ktorého slo
venského jazzmana. Cardarelli ši
kovne rozpoznal štýl a charakte
ristický prejav hudobníkov 
a tomu podrobil aj komponova
nie. CD vyznieva ako zmes rôz
nych výrazových aj šrýlových od
tieňov, ktorá sa práve dostala do 
bodu varu. A za to všetko môže 
blues. Každý jazzman predsa vie, 
že blues je základným pilierom 

žánru. Ani Cardarelli 
nec)bc:há<dza túto zákonitosť: CD 

výrazovo-kompozičnou variá
ciou na tému blues. Peter Lipa 
spieva dve piesne: chicagské blues 

ľm Leaving Tonight a v kontraste 
k pružnému tempu vystupuje po
malá You Never Told Me Why. 
Inštrumentalisti, ktorí sa po
stupne dostávajú k slovu, hrajú 
svoje parry vyjadrujúc sa svojím 
individuálnym hudobným jazy
kom. Trombonista Vlado Vizár 
v úvodnej piesni je . swingový", 
v závratne rýchlej bopovej Baby's 
Got Blue Eyes sa nezaskvie len au
tor dravou improvizáciou, ale aj 
bubeník Jozef . Dodo" Sošoka, gi
tarista Juraj Burian- v štýle fun
ky v You Broke My Heart And Made 
Me Cry a miesto si tu nájdu aj re
prezentanti basovej línie Juraj 
Griglák a Robo Ragan. Ak budete 
tento album počúvať, určite si ne
nechajte ujsť tieto nuansy. Všetky 
skladby zložil a aranžoval Peter 
Cardarelli, okrem jedného štan
dardu It's a Blue World, ktorý je 
charakteristický melancholicko
baladickým rázom. Cardarelli ho 
aranžoval pre výnimočného kla
viristu P. Bodnára. 

Pre tých, ktorý toto CD ešte 
nepočuli, pôsobia tieto výrazné 
štýlové odlišnosti prinajmenšom 
azda ako predštádium chaosu. 
Nie je to tak. Album je síce pes
trý, ale dramaturgicky jednolia
ty - ako keď rozprávate príbeh 
slovenských jazzmanov, nad kto
rými sa rozoznievajú divoké aj 
lyrické (hoci aj v tomto prípade 
priebojné) témy Petra Cardarel
liho s častými a citlivo odobra
nými blue notes a prejavom po
značeným velikánom jazzu 
Johnom Coltranom. Myslím, že 
CD bude príjemným osviežením 
domáceho jazzové ho trhu. 

KNIHY 

ZUZANA VACHOVÁ 

rararara 

VLADIM Í R GODÁR 
KACÍRSKE QUODLIBETY 

Music Fomm, Bratislava 1998 

Autor v závere knihy sám podáva 
kľúč k dešifrovaniu jej názvu- ka
ár ako aovek, ktorý hľadá pôvod
né podoby myšlienok cestou ná
vratov k prameňom. Možno len 
dodať, že tieto návraty ad fontes nie 
sú ničím iným, než úsilím o po
chopenie a korektnú interpretá
ciu, a to aj so všetkými úskaliami 
a rizikami, ktoré toto hľadanie 
sprevádzajú. 

Kaánke quodlibety prinášajú sú
bor dvadsiatich kratších literár
nych útvarov, ktoré autor nazýva 
príznačne - texty. Ponecháva rým 
na čitateľa, aby si z nich vybral sám 
podľa vlastného spôsobu čítania. 

Napokon tieto texty neponúkajú 
málo. Obdivuhodne široký záber 
sa v nich prelína so schopnosťou 

nachádzať súvislosti tam, kde do
siaľ hladané neboli, alebo boli hľa
dané len málo dôsledne či z odliš
ného zorného uhla. Pred trpezli
vým čitateľom autor odkrýva cestu 
poznávania, po ktorej sám prešiel. 
a to dodáva jeho textom hodnotu 
osobitnej autentickej výpovede. 

Zo žánrového hľadiska možno 
Godárove texty umiestni( niekde 
medzi esej a vedeckú štúdiu. Z ve
deckej štúdie preberajú koncen
trovaný štýl. argumentáciu, overi
teľnosť tvrdení a korektne uvá
dzané odkazy na autorov a pra
mene, o ktoré sa opierajú alebo 
vedú s nimi dialóg. S esejou tieto 
rexry spája osobný a zaujatý pod
tón písania, objav prekvapujúcich 
súvislostí. pohľad na známe fakty 
cez nové súvislosti. Nečakaná poin
ta či vaenenie malého príbehu 
v podobe intermezza plní nielen 
funkciu skrytej metafory, ale aj 
určitého oživenia a odľahčenia. 
Pravdepodobne však nie je natoľ
ko dôsledkom autorovho ohľadu 
na čitatel'a, ako skôr prejavom 
schopnosti zachovať si od vlast
ných textov vzácny odstup. Tento 
odstup sa zároveň prejavuje ako 
zdroj jemného humoru a najväčší 
priestor dostáva v eseji Orimt- Oc
cident, ktorú možno čítať aj ako 
viacvrstvovú paródiu. 

útla knižka ponúka veľkorysý 
exkurz do histórie európskej hud
by, umenia, vedy, filozofie. Podne
ty, ktoré sa formovali predovšet
kým v jazykovede, literárnej vede, 
etnológii či v samomej umeleckej 
tvorbe, autor domýšl'a na pôde, 
ktorá mu je najbližšia - v hudbe. 
Zaujíma sa o predpoklady fungo
vania kultúry, prechodné a zlo
mové obdobia v jej vývine či strely 
odlišných kultúrnych tradícií, tak 
ako sa premietajú do dejín tvor
by- umeleckej aj vedeckej. Venu
je sa otázke symbolickej a znako
vej povahy umenia, štýlu, roz
dielu medzi tzv. primeraným a oz
dobným vyjadrovaním, medzi pí
somnou a ústnou tradíciou, nazna
čuje väzby hudby s inými umelec
kými druhmi či vzťah medzi ve
dou a umením. Sleduje vzťahy 
odlišných, ale navzájom sa do
plňujúcich kategórií, akými sú tra
dícia a inovácia, staré a nové, 
pôvodné a nepôvodné, klasické 
a avantgardné, racionálne a empi
rické. Brilantnou analýzou do
kladá, že po inšpirácie k symetizu
júcemu a celostnému mysleniu sa 
nemusíme obracať k východným 
myšlienkovým systémom a mi
moeurópskym tradíciám. Stačí sa 
vráti( ku prameňom tradície vlast
nej - k antike. 

Pohľad na dejiny európskej kul
túry cez optiku dedičstva antiky 
nie je nový. Nový je však spôsob, 
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akým autor tieto väzby odkrýva. 
Sleduje kontinuitu myšlienko
vých koncepcií. ich premeny, ak
tualizácie, vývinové posuny od 
antiky a renesancie k súčasnosti, 
pričom nie náhodou sa osobitne 
zameral na tie. ktoré predstavujú 
univerzálne teórie umeleckej tvor
by a komunikácie: r!ÍJ>rika, štruk
turalizmus a semiot!Ka. Opiera sa 
o autorov, ktorí pj;ispeli k tvorbe 
a oživeniu týchto podnetov pod
sLamou mierou - Aristoteles, Pla
tón, Dionýzios z Halikarnasu, 
Quintilianus, Bembo, zakladatelia 
modernej semiotiky (Saussure, 
Peirce, Morris), predstavitelia 
ruskej formálnej školy. českého a 
francúzskeho štrukturalizmu, tar
tuskej školy (Jakobson. Sklovskij. 
Bachtin, Veselovskij, 2irmunskij, 
Meletinskij, Propp, Mukarovský, 
Lévi-Strauss. Lotman) či pozoru
hodné osobnosti umenovedy a es
tetiky 20. storočia (Gombrich, Pa
nofsky, Tatarkiewicz aď.). Ak prí
činy, prečo sa v dejinách európ
skeho myslenia v plnej núere ne
rozvinula myšlienka komplemen
tarity, vidí vo vplyve mocenských 
štruktúr na myšlienkové koncep
de, týmto postrehom sa zbližuje 
azda aj s podnetmi filozofie 
Michela Foulcauta. 

Ľahkosť, s akou autor premo
stuje časovo i priestorovo vzdia
lené prejavy, má pôvod v spôsobe 
uvažovania, ktorý sám vymedzil 
ako myslenie v analógiách. Tento 
spôsob myslenia umožňuje slo
bodný pohyb na rozhraní viace
rých oblastí a disciplín, pričom po
máha odokry( ich pôvodné prepo
jenie a zvyšky pôvodnej integrity. 
Nie je nezáväzným hľadaním efekt
ných poznatkov, ale hlbkovým 
odkrývaním subtíLnych väzieb cez 
analýzu kontextov. Upozorňuje 
tým na potrebu určitej zodpoved
nosti a korekmosti v .narábaní" 
s myšlienkami. Je to kniha o slo
bode myslenia, ktorá má svoje 
hranice v rešpektovaní pravidiel 
hry - akákoľvek idea, ak sa začne 
bra( smnel'ne vážne a domýšľať 
v rozpore s kontextami, z ktorých 
pôvodne vzišla. mení sa na nebez
pečnú demagógiu. v lepšom prí
pade na prázdnu banalitu. 

Hod Kacírske quodlibery pred
stavujú na prvý pohľad sled samo
statných textov. sú vlasme variá
ciami na jednu tému. Smerujú 
k hľadaniu základov európskej 
kultúry ako dedičstva ideí, .zhmot
nených* v najrôznejších podo
bách umeleckej a vedeckej výpo
vede. Svet myšlienok má osobitnú 
trvácnosť a odolnosť - ich vplyv, 
súperenie, pmovanie v čase. pre
meny a znovuoživovanie v no
výd1 podmienkach patrí azda k naj
príťažlivejším stránkam sledova-

ss 

nia dejín kultttry. Ak autor hľadá 
špecifické vlastnosti európskej 
kultúry. nie náhodou cez ne do
spieva práve k antropologickým 
konštantám- každú kultúru duá
ni schopnos( absorbovať vonkajšie 
podnety a táto schopnosť je aj 
súčasťou prinápu života. Pohľad 
na !'udské dejiny ako dejiny naras
tania vzájomnosti. komplementa
rity a spolužitia je azda najkom
plexnejšou odpoveďou na dnešnú 
situáciu v umení. kultúre aj s pre
sahmi do každodenného života. 
Originalita, svojbytnosť a vývoja
schopnost nie sú výsledkom izolá
de, ale otvoreného dialógu ako 
podstaty tvorby. Myšlienka kom
plememarity a dialogickej pod
Staty kultúry. ktorú oživila v po
lovici 20. storočia štrukturál
na antropológia prostredníavom 
prác veľkého humanistu Clauda 
Lévi-Straussa. sa objavuje v knihe 
esejí znovuoživená a ďalej do
mýšl'aná ako jej ústredná téma. 
Individuálnu odpoveď napokon 
nachádzan1e aj v hudobnej tvorbe 
autora esejí; akákoľvek súvislosť 
tu nie je čisto náhodná. 

Autori, ktorí sa netaja s priz
naním. že píšu .pre seba". zvykli 
donedávna vzbudzova( prinaj
menšom podozrenie. Paradoxne. 
práve tento spôsob písania prináša 
texty, ktoré oslovujú svojou inten
zitou. hod iste nie každého- vzni
kajú ako hlboko osobná a vnútor
ne motivovaná výpoveď. vedená 
často úsilím vyrovnať sa s von
kajším podnetom. Kniha esejí je 
určená čitateľovi, ktorý je ochomý 
spolu s autorom podniknúť .myš
lienkové dobrodružstvá v oblasti 
humanistiky". V istom ohľade pat
rí k výnimočnej literatúre- svojho 
čitateľa si totiž vyberá sama. 

H ANA URBANCOVÁ 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

OBRAZ VÝVOJA HUDOBNÉHO 

KLASICIZMU V EURÓPE AŽ PO 

OSOBNOSŤ CH . W. GLUCKA 

STIMUL- Celllrurtr infomratiky 
a vzdelávania FiF UK. Bratislava 1999. 
253 strán. 

lngeborg Sišková navazuje ve 
svém novém spise o hudebním 
klasidsmu na evropské. americké, 
ale i slovenské bada tele. Hodlá re
interpretoval pojem hudebního 
klasidsmu. Jako podnet k tomuto 
úsilí jí slouží zejména spisy Jána 
Albrechta (Podoby a premmy baro
kovej hudby. Bratislava 1982), 
Bence Szabolcsiho (Aufsrieg der 
klassischm Musik von Viva/di bis 
Mozart. Wiesbaden 1970). Char
lese Rosena (Der klassische Stil. 
Haydn, Mozart, Beethoven; Kassel 
1983) a dalších. O po u ští stano
visko Guido Adlera (Der Stil in der 

Musik. Leipzig 1911) i onech mu
zikologu. kterí chápou problém 
klasicismu (Klassik) imanentne. l. 
Sišková totiž pojímá klasidsmus 
jako jev ncjen slohový. nýbrž 
i jako jev společenský. To je pa
trné zejména na jejích kapitolách 
o nástupu nové generace kolem 
roku 1740. nebo o spektru hudeb
ní kulrury v dobe od roku 1763 
do konce života Christopha Willi
balda von Glucka ( 1787) . Hu
dební skladatel tehdy začal vehe
mentne usiloval o svou prezen
taci ve společnosti. tíhl k sim
plifikad hudebniho projevu. kte
rou spojoval s požadavkem po
jetí hudby jakožto prostredku 
ušlechtilé zábavy. Z dobového 
osvetí vysoce ční práve postava 
Gluckova. který se stal velkým re
formátorem opery. Napadá zde 
otázka, zda -obecne, nejen u Siš
kové - není prece jen ponekud 
precenen Gluckuv vstup. Nedo
vedu si jej napríklad predstavil 
bez plodného zásahu Gluckova 
libretisty Raniera Calzabigiho 
(v dobe kompozice skladatelovy 
opery Orfeus a Eurydika. Vídeň 
1762). Z Calzabigiho stal se vlast
ne . traditore"; vyznával totiž pu
vodne Metastasiuv libretní ká
non. vydal r. 1755 souborná Me
tastasiova díla s rozsáhlou pred
mluvou. ale od Metastasia se po
sléze odklonil, aby promysW a re
alizoval svilj postoj k libremí prob
lematice. jenž vycházel z hlub
šiho poznání svetodejného vý
znamu antického dramatu a vy
ústil v Calzabigiho zdámý pokus 
o libretní reformu. kterou pak 
v hudbu uvedl Gluck. Pred Or
feem psa! Gluck .italsky" - a po 
návratu z Paiíže. kde zdáme do
končil reformu opery. se ve Vídni 
pak opet vraá (!)k .osvedčeným" 
praktikám staré italské predgluc
kovské opery. Tento jen težko po
chopitelný Gluckuv návrat ke 
staré opere není v muzikologické 
literature dosud podrobne vy
svetlen. 1. Sišková. která venuje 
zdárné analýze Orfea a Eurydiky 
značnou pozomost. pi'ináší neje
den nový pohled na Glucka. 
o nemž se Jan Lówenbach ne
správne domníval. že je českého 
puvodu; pri pročítávání bystrým 
autorčiných konklúzí vytrysknuv
ších také z minudóz.ních znalostí 
Gluckovy hudby i muzikologické 
literatury o ní nás napadá. že by 
bylo vhodné .promírnouľ Gluc
ka i n'\ pozadí operní reformy Ri
charda Wagnera. jak se o to pred 
lety ~kusil Otakar Hostinský ve 
svém spise Krištof Willibald Gluck 
(Praha u Fr. Urbánka. ·1884). Ale 
to už je hledisko, které se práve 
svou ojedinelostí již nedotýká 
predmetu autorčiny práce. 

Hodne místa venuje Sišková 
otázce vzniku klasidsmu. Její hlc
diska jsou naprosto správná. Zdá 
se však. 7e prece jen ponekud ne
doceňuje pn nos Carla Philippa Ba
cha do kodifikace klasidsmu. Prá
ve poslední výzkumy (Carl Philipp 
Emanuel Baclr. Musik fiir Europa. 
Hrsg. Hans-Giinter Ouenberg. 
Frankfun/0. 1998) ukazují. že ten
to gerúální syn J. S. Bacha v mno
hém splynul s hnutím Sturm und 
Drang. psa! svou hudbu pro .znal
ce a milovníky" (piedpokládal tu· 
díž vnímatelskou obec i mešťan
skou) a stal se jedním z prvým no
si telu klasických ideálu v hudbe. 
Dnes více než kdy jindy zdurazňu
jeme. že jedním z nositelu klasic
kých tendená byl Emanuel Bam 
a že napr. velá vídeňští klasikové 
v mnohém navazovali na jeho vzor. 

Právem se Sišková znovu za
mýšlí nad prínosem Mannheim
ské školy. Je dl u žno ji chápat jako 
fenomén syntetizující, nikoliv 
.mesianistický* - právč proti .me
siarústickému· pojetí Mannheim
ské školy u Hugo Riemanna vy
stupují mnozí muzikologové. 
v nedávné dobe napr. Dán Jens 
Peter Larsen. Larsenovu práci 
o Mannheimské škole Sišková 
ovšem zná a cituje ji (Zur Bedeu
tlmg der .Mannheimer Schufe·. 
Festschrift fiir Karl Gustav Felle
rer, Regensburg 1962) . Mann
hein1ská škola. která . nevyzaro
vala• napr. do Rakouska a do Itá
lie. nepodnítila ovšem mladého 
Haydna pri tvorbe jeho prvních 
symfonií (tolik Larsen). ale je 
nutno ji chápatjako syntézu seve
rončmeckých. italských a jiných 
dobových smeru. Dobi'e ji v 18. 
století pi'ijala Paiíž a vubec Fran
cie, odkud se její vlivy vracejí pro
stredniavím Bonnu k mladému 
Beethovenovi. 

Na práci doktorky Siškové je 
sympatické, že zdurazňuje mezio
borová hlediska a že vidí tzv. 
hudební klasicismus (Klassik) 
v širších komextech literámích. 
dramatických a vubec vývojo
vých. Hudební život se za klasici
smu institudonalizuje. hudba se 
stává majetkem širších vrstev. než 
byly pouze vrstvy aristokratické. 
Je treba hodnotil kladne. že Siš
ková posuzuje klasicismus jako 
styl. který bezprostredne nava
zuje na tzv. hudební barok. Klasi
cismus tedy není .revoluční". 
nýbrž evoluční (tak smýšlel i Vla
dimír Helfen ve své studii Periodi
sace déjin hudby. 1938). Klasici
smus možno vysvetlil jen na po
zadí baroka. Již v baroku se pro
jevily univerz.alizující tendence, 
a to pnmo napi'. v oblasti opery. 
Univerzalisticky má také pusobit 

(Dokončenie na str. 59) 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT) 4 )2000 



Začiatok vždy o 19.00 
Št 27. 4., PI 28. 4. KS SF 
SF/F. Haider, E. Danel 
Brahms, R. Strauss 
Št 4. 5., PI 5. 5. KS SF 
SF, SFZ (8. Juhaňáková)/S. Baudo; 

R. Duchable 
Beethoven, Ravel 
Ut 9. 5. Moyzesova sieň 
Moyzesovo kvarteto; J. Luptáčik, J. Jíša, 

J. Vlašánková 
Brahms 
St 10. 5. KS SF 
SF/G. Cataldo; G. Winischhofer 
Rossini, J. S. Bach, Beethoven 
Št 11. 5., Pl12. 5. KS SF 
SK0/8. Warchal 
F. X. Richter, Mozart, Haydn 
St 17. 5. KS SF 
Symfonický orchester VŠMU/L Svárovský 
program dodatočne 
Št 18. 5., Pl19. 5. KS SF 
SF, SFZ (J. Rozehnai)/L Hager; 

H. Lednárová, M. Beňačková 
G. Mah/er 

(Dokončenie zo srr. 58) 
i klasická hudba, nebo( v ní prece 
vše speje k jednote a k .nadnárod
nímu· výrazu. Tím zajímavejší je 
ovšem tendence, která se rodí již 
v baroku a má své pokračování 
práve v dobe klasidsmu. Mám tu 
na mysli jazykové aspekty opery 
v Nemecku (Hamburská opera 
s makarónským jazykovým zákla
dem nemecko-francouzsko-ital
ským), ve Francii (operní protipic
dnniovská revoluce v Pai'íži), po
kusy v českých zemích (František 
Václav Míča, O pitvodu Jaromific na 
Moravi- hrálo se italsky, nemecky 
i česky, 1730) a další. Národní ja
zyk pronikl do singspielu, do vau
devillu etc. a spoluvytvárel plat· 
formu pro vznik národních hu
debních kultur, k nemuž došlo 
ovšem až ponekud pozdeji, tedy 
v dobe po Francouzské revolud. 
Nejen společenská situace, nýbrž 
i filozofie prinášela ve svém osví
cenském postoji nejeden podnet 
hudebnímu umení. To se také po
dai'ilo l. Siškové zachytiL 

Její práce je zdarilým pokusem 
o výklad hudebního klasidsmu. Je 
potešitelné, že vznikla na Sloven
sku. jež je územím vzájemne se 
protínajících hudebních kulrur. 
Pojem klasicismus numo rozpros
ti'ít na všechna území Evropy, ne
jen na Itálii, Francii, Nemecko 
a Rakousko. Klasidsmus nepati'í 
pouze .abendlandu" (jak v hu
dební oblasti soudil H. Riemann), 
nýbrž všem. Na jeho platforme se 
pak rodí hudba rozkošatelého de
vatenáctého veku. 

RuDOLF PEČMAN 
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Lucia di Lammermoor 
PI 28. 4., So 29. 4. J. Massenet: Werther 

(premiéra) 
Ut 2. 5. G. Puccini: Bohéma 
St 3. 5. '5. Rachmaninov, N. Rimskij· 

Korsakov, l. Stravinskij (Paganini, 
šeherezáda, Svätenie jari) 

št 4. 5. E. Suchoň: Krútňava 
PI 5. 5. P.l. čajkovskij: Labutie jazero 
So 6. 5. G. Verdi: Rigoletto 
Ut 9. 5. J. Massenet: Werther 
St 10. 5. G. Donizetti: Lucia di 

Lammermoor 
št 11. 5. A. Chačaturian: Spartakus 
Pl12. S. G. Verdi: Nabucco 
So 13. 5. G. Puccini: Tosca 
Po 1S. S. G. Verdi: Nabucco 
Ut 16. S. G. Verdi: La Traviata 

HUDOBNÉ CENTRUM 

Mirbachov palác, Bratislava 
začiatky o 10. 30 h 
Ne 30. 4. Opera aperta ensemble 
Ch. /ves, B. Bartók, S. Gubaidulina, 

D. Matej, P. Zagar 
Ne 7. 5. P. Šaray, J. Natf-Juhász 
C. Rajter, J. Brahms, C. Franck 
Ne 14. S. C. Dianovský, Vl - De Quartett 
J. Sixta 
Ne 21. S. M. Beňačková, l. černecká 
l. Szeghy, W.A. Mozart, F. Uszt, G. Mah/er 
28. S. B. Lenko, R. Kákoni 
J. Gahér, M. Piaček 

Neweurope Festival 
L Baich, husle, J. Smirnov, klavír (Rakúsko) 
S. Prokofiev, l. Stravinskij, S. Tanejev, 

S. Rachmaninov a ď. 
št 11. S. SRo - Koncertné štúdio 
Koncert k ukončeniu druhej svetovej vojny 
SOSRo, P. Feranec, dir., M. Lapšanský, 

klavír, J. Bartoš, trúbka, D. Jamrich, 
recitácia 

A. SChänberg, D. šostakovič, 
L van Beethoven 

Ne 14. S. SRo - Estrádne štúdio 5 
Jauový klub pod Pyramídou 
Trio Para Bodnára a hostia 
št 18. S. SRo - Koncertné štúdio 
Mamičenka moja , venované Dňu matiek 
Q[IJ N a jeho hostia 

VŠMU 
Ut 2. S., Dvorana VŠMU, 19. 30 
Alfred Zimmertin / VAPORI del CUORE 
Improvizačný koncer~ A. Zimmer1in, 

violonč.,M. Piaček, flauta, [. Burgr, husle, 
gitara, R. šebesta, klarinety, D. Matej, 
CD prehrávač, klavír, syntetizátor, 
objekty, R. Laščiak, zvuk 

St 3. S.,Dvorana VŠMU, 19. 30 
Portrét skladatera - Yehoshua Lakner 
Y. Lakner, počítač, A. Zimmertin, violonč., 

Ph. Märl<i, počítačový technik 
Audiovizuálne tvary času, skladby pre 

počítač a obrazovku - Segante, prvá 
časť: GS3 - bratislavská verzia 

Ut 2S. 4. Netopier 
St 26. 4. Labutie jazero 
PI 28. 4. Sy1fidy, Krvavá svadba, Edith Piaf 
Ut 2. S., St 3. 5., Št 4. S. Pink Aoyd, 

V rytme 
PI S. S., So 6. 5. Z rozprávky do rozprávky 
Ut 9. S. La Traviata 
So 13. 5. Labutie jazero 
Po 1S. 5., St 17. 5. Netopier 

BANSKÁ BYSTRICA 

ŠTÁTNA OPERA 

go 
St 26. 4. L Holberg: Jeppe z vŕšku 

(Div. A. Bagara Nitra) 
št 27. 4. J. G. Tajovský: Mátoha 

(Div. J. G. Tajovského Zvolen) 
št 4. S., PI S. S., So 6. S. G. F. Gossler: 

Vzdialené šťastie 
(svel premiéra, Salzburg) 
PI S. S. Folklórne obrázky zo Slovenska 
So 6. 5. Monsieur et madame O alebo 

trampoty jedného páru pri stole 
Ut 9. S. Koncert študentov AU v Banskej 

Bystrici 
št 11. 5. P. Mascagni:Sedliacka česť, 

R. Leoncavallo: Komedianti 
Pl12. 5. W. Kolhasse · R. Zimmerová: 

Ryba pre všetkých 
So 13. S. J. Offenbach: Parížsky život 
Ut 16. S. G. Verdi: Rigoletto 
St 17. S. Koncert študentov AU v Banskej 

Bystrici 

So 30. 4. - 10.35 J. S. Bach - kantáty 
(EBU); 19.15 F. SChubert - symboly 
osudu 

Po 2. S. - 10.15 Operné matiné -
démonické ženy v opere; 23.05 
Slovenské interpretačné umenie 
(Podhoranský, Trávničkovo kvarteto) 

št 4. S. - 00.32 Leontowich String Quartet 
(EBU); 19.35 Bavorský štátny symfonický 
orchester/Mehta/Kissin; 23.30 Tribúna 
skladaterov UNESCO 

PI 5. 5. - 19.05 C. Arrau {Beethoven) 
So 6. S. - 14.05 Akcenty, rezonancie 
Ne 7. S. - 10.35 J. S. Bach (kantáty); 

21.00 Bertioz: Benvenuto Cellini 
Po. 8. S. - 22.05 SOSR/Koutnik 
ut 9. 5. - 15.00 Barokové a klasické dieta 
St 10. S. - 9.15 A. Scartatti - 330. výr. 

narodenia 
št 11. 5. - 9.15 Z tvorby amerických 

sldadaterov (Chadwick, MacDowel); 
19.30 Koncert k výročiu ukončenia 2. 
svetovej vojny 

Pl12. S. - 16.00 Hviezdy koncertných 
pódií (M. Argerich); 23.05 Musica 
Slovaca (J. Sixta) 

Ne 14. S. - 20.00 Konfrontácia či 
harmónia; 21.00 R. Strauss: Arabella 

ut 16. S. - 15.10 Spieva F. von Stade; 
23.05 Slovenské interpretačné umenie 
(Lapšanský, Šimčisko, Gajan) 

št 18. S. - 01.00 G. Cascioli (EBU); 23.30 
Tribúna skladatet'ov UNESCO 

Pl19. S. - 16.00 Ch. v. Dohnányi 
So 20. S. - 13.05 Dotyky s operou 
Ne 21. S. - 10.52 Nederné matiné; 20.00 

Hudba a mýtus; 21.00 Ponchielli: 

So 29. 4., STV2, 21.30, Ne 30. 4., 
STV1, 22.30 

DA CAPO, magazín zo sveta klasickej hudby 
St 17. 5., STV 1, 22.30 
HUDOBNÝ KLUB DVORANA 
Hudobno - slovná relácia, v ktorej 

dostávajú priestor študenti a absolventi 
HTF- VŠMU v Bratislave 

Bachcm spoločnosť na Slcwensku 
Spolok koncertných umelcov 
HlllloW 1 tanečná fakulta VŠMU 
EkumenW rada clrbf 
ÚnL'I miest 1 obcí SR 
Agentúra AP projekt Bratlslm 
NaclácL'I Výskum rakoriny 

Y rámci festivalu 
Bacilov rok - Slcwensko 2000 

Nedel'1 30. apn'Ja - 16.30 h 
Zrl<adlová sieň Primaciálneho paláca 

250 MINÚT S J. S. BACHOM 
16.30 Otvorenie 
Pn1wor prezidentky Nadácie Výskum 

rakoviny RNDr. Margity Klobušickej, CSC. 
l. Brandenburský koncert č. 3 (BWV 

1048) 
Ko.-t pre 2 huslí l orcllester d mol 
(BWV 1043) 
SK0/8. Warchal; M. Fajčáková, 
B. Warchal ml. 

17.30 
2. Kllrirne diela J. S. Bielia 

Účinkuje M. Bázlik 
18.00 
3. Cllc:cona l ,.rtlty č. 2 d mol 

pre sóloYé husle (BWV 1004) 
E. Danel 

18.20 
4. Suita č. 3 D dur (BWV 1068 

Cappella Istropolitana 
19.00 
5. Ko.-t pre četnllllo l orcllester 

d mol (BWV 1052) 
Musica aeterna/P. Zajíček; 
A. Gansberger 

19.45 
6. Duc:IIDmé ]llesne l írle lll Sdlelnelllllo 

spiYIIib ~ 
J. Pastorl<ová, M. Dobiášová, P. Kirár 

20.00 
7. Seúta pre Ylolu da (11111111 ČIIIIUio 

G ~ur (BWV 1027) 
P. Krivda, A, Gansberger 

20.30 
8. Christ L'IC In Todes Banden (BWV 4) 
Musica aeterna/P. Zajíček; Musica 

vocalis/S. Kostka, sólisti 
(časové údaJe sú orieftbčaé - zmeny 
Y]lfOgriiM~) 

Vstup Ylll'llj - Z....U pre Nläc:lll Vý
skum rabwlny 

Podujatie Je ul'lllené do kampane R.IMiy 
ú..V" .Eurt,a, s,eločlé ~· 
' rálld Mesllc:l kultúi'IIIIIG l ]lrinMI· 
néllo Mllllčstvl. 

Info: www.Juras.sk/ lllcll 
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SúŤAŽE - KURZV 

5· MEDZINÁRODNÁ DIRIGENTSKÁ SÚŤAŽ / 5TH CADAQUÉS 
INTERNATIONAL CONDUcnNG COMPETITION - 23.-28. júl 2000 
odbor: dirigovanie, podmienky: vekový limit - narodení po 29. júli 1964 
vstupný poplatok: 50 000 pts, uzávierka: 30. aprn 2000 
kontaktná adresa: V Concurs de Directors / Orquestra de Cadaqués, 
Carrer del s Arcs 8, 1 r.2a., E-08002 Barcelona, tel.: 34 (9)3 301 95 55, 
fax: 34 (9)3 302 26 70, !HTlail: trito@bcn.servicam.es, http:/ f www.trito.es 

5YMFONIE PRO J . TIS ÍCILETÍ / 5KLADATHSKÁ SÚŤAŽ 
odbor: symfonická alebo vokálno - symfonická skladba, celkové trvanie 
25 min., komo1 é obsadenie (určené usporiadaterom) 
podmienky: autori z celého sveto bez okéhokorvek obmedzenia 
účastnícky ppplatok: 50 EUR, uzávierka: 31. S. 2000 
kontaktná adresa: Pražská komorní filharmonie 
Krocínovo 1, 110 OO Praha 1, tel.:420/2/ 24232433, fax: 02 / 2423511B 
e-mail: pkf®bohem·net.cz, http: / f www.pkf.cz 

MEDZINÁRODNÁ KLAVÍRNA SÚŤAŽ FRANZA liSZTA . PREMIO MARIO ZAN FI• (THE 
FRANZ LISZT INTERNATIONAL PIANO COMPETITION) - 23.-29. október 2000 
odbor: klavír, podmienky: vekový limit - interpreti narodení v čase od 
23. októbra 196B do 23. októbra 19B4 (16-32) 
uzávierka: 30. jún 2000 (termín doručenia prihlášky) 
kontaktná adresa: Segreterio del Concorso F. Liszt - Premie Mario Zonfi, 
Conservotorio di Musica Arrigo Boita, via del Conservotorio, 27 fo, 
431 OO Parma, Italia, tel.: 0521 2B22204, 3B1 946, 3B1 946, 381 911, 
fox: 0521 200 39B, IHTlcil: premiozonfi@iol.it, http:ff users.iol.it/premiozanfi 

THE FIRST CHI NA (GUANGOONG) INTERNATIONAL SINGING 
COMPETITION - B. - 17. 11. 2000 
odbor: spev, podmienky: speváci bez rozdielu národnosti a pohlavia, 
narodení medzi 1. ja nuárom 196B o 31. decembrom 1982 
uzávierka: 15. mája 2000, účastnícky poplatok: 50 USD 
kontaktná adresa: The Orgonizing Committee of The first China 
(Gaungdong) lntern. Singing Competition 
No. B, Peizherng Yiheng Rd. Dongshon, Guongzhou, Guangdong, 
P. R. China 510080, tel .:+ 86- 20- 87773085 87607486 
fox:+ 86- 20 - 87757573, e-mail: gdarts®publiclguangzhou.gd.cn 

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ BUDAPEST 2000 - 18.-27. novembra 2000 
Ch. Gounod: Romeo a Júlia 
podmienky: vekový limit pre všetky role 35 r. 
(Romeo, Juliette, Mercutio, Stefana, Capulet, Lorenzo, Tyba lt) 
uzávierka: 8. novembra 2000, účastnícky poplatok: 65 USD 
kontaktná adresa: Opera rt Alapitvány, H- 1061 Budapest, Andrássy út 3 
tel. / fax: +36 1 - 317 41 B6, IHTlail:afulopCPjegymester. hu 

2 . MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 8ULBULA - 1B.-30. septembra 2000, 
Baku 
podmienky: účastníci bez rozdielu národnosti, nar. medzi 31. januárom 
1965 a 31. decembrom 19B2 
uzávierka: 15. júna 2000, účastnícky poplatok: neuvádza so 
kontaktná adresa: The Organization Committee of the Second Interna
tional Competition of Vocalists no med after Bul bul 
Republic of Azerboijan, Baku p / o 370016 
tel.: (994- 12) 930075, 93439B, fax: (994 -12) 935605 

UVEĎTE NÁZOV VÝZNAMNEJ TEORETICKEJ PRÁCE 

0LIVIERA MESSIAENA. 

Odpovede zošlite no a dresu reda kcie. Zo správnych odpovedí vy
žrebujeme výhercu, ktorý obdrží CD z ka talógu Warner Music. 

(Prosíme, vo Vašej odpovedi nám oznámte oj číslo tel., fox, prí
padne e-ma il, prostredníctvocm ktorého so môžeme s Vami kon

taktovať.) 

Z úspešných lúštiteľov krížovky z HŽ č. 3 sme vyžrebovali 

Annu Jenisovú, Jedľové Kostoľany. 

Go 

KONK.URZ] KONKURZ] 

Riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz do orchestra SF na tieto 
miesta: 

- husle tutti - viola tutti 
Konkurz sa uskutoční 3. S. 2000 o 12. 30 h v Koncertnej sieni SF. 
Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje personálne odde
lenie a manažér SF, Medená 3, B16 01 Bratislava. 
Podmienky : 
Husle: povinná skladba - W. A. Mozart, 1. časť niektorého husrového 
koncertu s kadenciou; 
varná skladba - 1. časť z veľkého husrového koncertu pod ra vlastného výberu; 
hra z listu - not. materiál si prihlásení uchádzači môžu vyzdvihnúť v SF. 
Viala: povinná skladba - 1. a 2. časť jedného z koncertov K. Stamic: Kon
cert pre violu D dur a G. F. Händel: Koncert pre violu a orchester; 
varný koncert podľa vlastného výberu; 
hra z listu - not. materiál si prihlásení uchádzači môžu vyzdvihnúť v SF. 
Požadované vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ. 
Klavírny sprievod zabezpečíme, ale uchádzači môžu mať aj vlastný kla
vírny sprievod. 

KONKURZ] KONKURZ] 

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie 
varných miest: 
Zbor ŠO - hlasové skupiny soprán, alt, tenor, bas 
termín konkurzu: 17. S. 2000 o 10. OO h; podmienky: všeobecné hudobné 
schopnosti; prednes umelej piesne (alebo árie) so sprievodom klavíra 
prednes jednej - dvoch rudových piesní so sprievodom (alebo bez sprie
vodu) klavíra 

Balet So 
termín konkurzu: 24. S. 2000 o 10. OO h 
podmienky: tanečné schopnosti; muži po lYS 

Zbormajster ŠO 
termín konkurzu: 10. S. 2000 o 10. OO h 
podmienky: ukončené VS vzdelanie 
Vedúci baletu ŠO 
termín konkurzu: 31. S. 2000 o 10. OO h; podmienky: ukončené stredoško~ 
ské alebo VS vzdelanie; prax v odbore; predložiť písomne návrh koncepcie roz
vojo baletného súboru ŠO 
Korepetítor ŠO 
termín konkurzu: 12. 6. 2000 o 10. OO h 
podmienky: ukončené konzervatórium alebo VŠ - odbor klavír, pripraviť si 
prednes z romantického kiev. repertoáru, hra z listu (operná tvorba) 
Zamestnanec marketingového oddelenia ŠO 
termín konkurzu: S. 6. 2000 o 10. OO h 
podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, príjemný vzhrad, komuni
katívnosť, ovládanie min. 1 svetového jazyka, práca no PC, predložiť pí
somne návrh koncepcie marketingu ŠO. 
Konkurzy sa uskutočnia v budove Štátnej opery, Národná 11 (vchod cez 
vrátnicu). 
Informácie: p. Bubelínyovó, tf. 08Bf 4125021 

KONKURZ] KONKURZ] 

Fi rma DIVYD so ospravedlňuje výhercom súťaže v Hudobnom 

živote zo oneskorené za slanie CD, ktoré vzniklo z technicko-or

ganizačných dôvodov. Ďakujeme . 
Jozef Krúpo, riaditeľ 

BURZA) BURZA] BURZA] 

Predám americké plat ne: jozzovú filmovú o baletnú hudbu, muzi
tká ly o i., tel.: 57270273 - po. - pi. do 15. OO h. 

Ponúkame bioenergoteropeut ickú masáž hlasiviek. 
Tel.: 0930 447675. E-mail: mossosonot@post. sk 

BURZA] BURZA] BURZA] 

la HUDOBNÝ ŽIVOT) 4 )2000 



~entrum 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

ČASOPISY • M·UZIKOLOGICKÁ LITERATÚRA • NOTY 
f n S 

Hudobný život 

"= RA 
1 OO slovenských skladatel'ov .... ............ .. .. .. ... ... .... ...... ..... ... ...... ... ... ............ ............. ... ...... ........ . 
Slovník slovenského jazzu ... ... ... .... .. .. .. .. ... ............... ........ ......... .... ........ .. ..... ..... ... ...... .... .... ...... . 
J. Albrecht- Človek a umenie ... ...... ................. ... .. .. ... .. ...... ... ..... ... ...... .. .. ....... ........ ... ......... ... .. . 
J. Kresánek- Slovenská l'udová p ieseň zo stanoviska hudobného ..... ... ... .. ... ....... ........... ..... . 
M. Filip - Súborné dielo l ........ .. ............ ..... ... .. .. .. ....... .... .. .. ... ...... ... ... ..... ..... ....... ...... ....... ....... .. . 
M . Filip- Súborné dielo ll .. ... ... ... .......... .... ...... ............. .................... ......... ............. .. ............... . . 
L. Burlas- Hudba-komun i kačný dynamizmus ............ ..... .............. ... ... .... .... ....... .... .......... ..... . . 
Režucha-Parík -Ako čítať partitúru .... ...... ...................... ... ....... ....... ..... ...... .. .. ...... .. .... ..... ...... . 

T 

J. L. Bella- Súborné dielo A l - Klavírne skladby ................. ... ... .................. .... ........ .. ........ ... . 
A. Albrecht - Sonáta F dur pre klavír .. ........ .... .... ........ .... ... ....... ... .... ... ... .. ............. ..... .... .... ... .. . 
J. S. Bach- Malé prelúdia ................. ... .... ..... ........ ... ..................... ..... .... ... .. ...... ... ..... .. .. .. ... ... .. . . 
J. S. Bach- Pätnásť dvoj hlasných invencií 

Pätnásť troj hlasných sinfónií .... ..... .. ... ... ... .. .... ... ............. ............. ........ ... ....... ..... .. . 
C. Czerny - Prvé cvičen ia op. 599 .... .... .. ... .. .. .. .... ... .... ......... .... .. ..... ...... ... ...... ........... ........ .. ... ... . 
S. Heller - Etudy .. ...... .. .. ... .. ... ... ..... ........... ... ............ ..... .... ... ..... .............. .. ... .. ... ... ....... ... .......... . . 
V. Korínek - Slovenské l'udové piesne ..... ....... ...... .... .. ............ ..... ..... ........ ... ... ... ...... ...... .. ....... . 
J. F. Mazas - Melodické etudy pre husle, op. 36 .. ...... ... .... .. ..... .... .. .......... ... ...... ... ....... .. ......... . 
F. S or - Etudy ... ........... ........ .......... .... .... .... ....... ..... ................ ........ .. ... .. ...... .... ... .. ...... .. .......... ... . . 
J. L. Bella- Komorná hudba pre sláčiky .. .... .... ........... ........... ..... .. .. ......... .... .............. .. ........... . 
J. L. Bella -Skladby pre husle, violončelo 

(fagot alebo harmónium) s klav. sprievodom .... .. ... .... ..... ............................... .. 
M. Schneider-Trnavský - Prelúdiá pre organ ....... ... .. .. ................... ....... ... .. .... .. ......... ... ... ...... . . 
E. Suchoň- Slovenská omša, Tri modl itby ..... .... ... .. .. .............. .... .............. ......... .. ... ..... ... .... .... . 

BRATISLAVA 

Objednávky posielajte na adresu: Hudobné cent rum, M ichalská 10, 815 36 Bratislava 
t el: 07/5443 35 32, 0903 477 330, faX+ tel: 07/5443 37 16 

Predajne, v ktorých si môžete kúpiť časopis Hudobný život: 

KOŠICE ŽILINA 

29.- Sk 

250.- Sk 
150.- Sk 
350.- Sk 

90.- Sk 
120.- SK 
150.- Sk 

50.- Sk 
45.- Sk 

280.- Sk 
149.- Sk 

60.- Sk 

99.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
80.- Sk 
60.- Sk 

150.- Sk 

150.- Sk 
120.- Sk 
30.- Sk 

MUSIC FORUM (Polockého 2) HUDOBNINY BARTHA (Komenského 5) KNÍHKUPECTVO ARTFORUM (Bottovo 2) 
PAVIAN MUSIC - ARTFORUM (Kozia 20) 
SLOVENSKÝ TATRAN (Michalská 25) 
BONTON LAND SLOVAKIA (Michalská 25) 
KN ÍHKUPECTVO ZEVA (Jesenského 12) 
GUMP (Lozoretská 13) 
DIVYD (Bortákovo 6) 
EX LI BRIS (Michalská 4) 
Dr HORÁK (Medená 19) 
KONZERVATÓRIUM · HUDOBNÁ KNIŽNICA 
THE JUNGLE CAFE {Obchodná 42) 

PREŠOV 

KNIHY · PAPIERNICTVO (Hlavná 29) 

POPRAD 

KN ÍHKUPECTVO CHRISTIAN IA (Sv. Egídia) 

LIPT. MIKULÁŠ 

KN ÍHKUPECTVO NIKOLAUS (Štúrovo 7) 

NITRA 

ASPEKT (predajňa v budove Univerzity K. F.) 

TRNAVA 

REMEDIUM - KNIHA (Hlavná 29) 



45. Košická hudobná jar 

štvrtok 4. 5. 
Otvárací koncert KHJ 
ŠFK, dirigent: M iroslav BLASZCZYK /Pol'sko/ 
klavír: Peter TOPERCZER St. /SR-ČRI 
Beethoven.- Fidelio, predohra 
Mozart - ~avírny koncert č. 20 d mol 
Čajkovsk~- Symfónia č. 5 e mol, op. 64 
Čajkovskij- Symfónia č. 5 e mol, op. 64 

Koncert v spolupráci s Poľským inštitútom, Bratislava 
Vstupné: 120-1 00-80,- Sk 

streda 70.5. 
JAM SESSION 
BABOS • BARTOŠ • BREINER 

Vstupné: 100,- Sk 

štvrtok 7 7. 5. 
ŠFK, dirigent: Peter BREINER /Kanada-SR/ 
flauta : Sefika KUTLUER /Turecko/ 
angl.roh: Iveta BACHMANNOVÁ /SR-ČRI 
Mozart - Flautový koncert č. 7 G dur 
Bodnár- Air pre angl. roh a arch. /Premiéra/ 
Barber - Symfónia č. 2 

Koncert v spolupráci s Veľvyslanectvom Tureckej republiky 
v Bratislave 
Vstupné: 120-1 00-80,- Sk 

pondelok 7 5. 5. 
MiSKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 
dirigent: LÁSZLÓ KOVÁCS /Maď/ 
~ostakovič - Slávnostná predohra, op. 96 
Ránki - Suita "Cisárove nové šaty" 
Stravinskij- Svätenie jari 

Sponzor koncertu : ML Košice-Staré mesto 
Koncert v spolupráci s Maďarským kultúrnym mštitútom, 
Bratislava 
Vstupné: 1 00-80-60,- Sk 

štvrtok 7 8. 5. 
KONCERT K MILÉNIU 
ŠFK, dirigent Emmanuel VILLAUME /Franc/ 
husle: Ivan ŽENATÝ /ČRI 
violončelo: Ji i'í BÁRTA /ČRI 
klavír: Marián LAPŠANSKÝ /SR/ 
Berlioz - Benvenuto Cellini, predohra 
Dukas - Učeň čarodej 
Ravel - Bolero 
Beethoven - Koncert pre husle, violončelo, klavír 
a orchester C dur" Triple " 

Koncert v spolupráci s AFAA a Francúzskym inštitútom, 
Bratislava 
Vstupné: 120-100-80,- Sk 

pondelok 22.5. 
Literárno hudobný večer 
k výročiu J. S. Bacha: 
Albert SCHWEITZER: 
"0 BACHOVI" 
František KOVÁR - umelecký prednes 
Juraj ČIŽMAROVIČ - husle 

Vstupné: 80,- Sk 

štvrtok 2 5. 5. 
ŠFK, dirigent: Peter FERANEC /SR/ 
husle: Juraj ČIŽMAROVIČ /SR/ 
Brahms - Tragická predohra 
Brahms - Husľový koncert O dur, op.77 
Prokofiev - Symfónia č. 5, op. 1 OO 

Vstupné: 100-80-60,- Sk 

pondelok 29. 5. 
Dominikánsky kostol, Košice o 20.00h 
Pocta Bachovi 
MUSICA AETERNA /SR/ 
um. vedúci P. Zajíček 
spev: Kamila Zajíčková 
flauta: Martina Bernášková 
J.S.Bach -Suita h mol 
J.S.Bach - Kantáta pre soprán, flautu, sláčiky 

a čembalo 
C.P.E.Bach- Sinfonia C dur 
W F Bach - Sinfonia F dur 

Vstupné: 80,- Sk 

piatok 2.6. 
Záverečný koncert 45. KHJ 
ŠFK, dirigent Tomáš KOUTNÍK /ČRI 
spev: Eva Di'ízgová /ČRI 

Marta Beňačková /SR/ 
Miroslav Dvorský /SR/ 
Jii'í Sulženka /ČRI 

Zbory: Collegium technicum, Košice /SR/ 
Pevecký zbor Karlovy univerzity, Praha /ČRI 
Dvofák - REKVIEM 

Koncert v spolupráci s Generálnym konzulátom LR 
Ko?iciach 
vs.tupné: 250-210-170,- Sk 

Koncerty /okrem 29.5./ sa konajú 
v Dome umenia o 19.00h 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená! 


