


Medzi najčastejšie a najobl'úbenejšie prfbehy Nového zákona zobrazovaného vo výtvarnom umení u rčite patrí Na ro 

Pána o Klaňanie so past ierov, ktoré pozn6me v mnohých ikonagrafických paloh6ch. 
No re produ kovonom obraze Klaňanie pastien:wflómskeho".aliara z prvej polovice 17. storočia je to práve hudobný 

ktorý podčiarkuje dôležitosť udalosti . Anjeli hraJúq na dobových nástrojoch - malej harfe a lutne svojou p rítomnosťou 
láva jú vznešenú o posvä tnú atmosféru ob:»lo S\lä!llj rodiny medzi drsnými pástiermi o sedliakmi. Priestor okolo Panny 
s Ježiškom vymedzuje hudba anjelov či .ruaJsk6 hUdba 0:~ naznačuje, že toto Dieťa patrí do sveto anjelov. 

Autor so pri interpretácii tejto ná~ej témy snažil o vyjadrenie vnútorných pocitov postáv. Kontrastom svetla 

zasa zdôraznil dramatický realizmus S«iny. 
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decembrové číslo Hudobného života Vám v rámci svojej obvyklej štruk
túry ponúka množstvo infonnácií o podujatiach na Slovensku i za je
ho hranicami. Naša pozomosť patrila, samozrejme, novembrovému 
medzinárodnému festivalu súčasnej hudby Melos-Stos i jeho dobové
mu protipólu - medzinárodnému festivalu Dni starej hudby. Medzi
tým nadišla • všedná" sezóna. Aj ona však priniesla niekoľko .ne
všedných" udalostí- niektoré z nich reflektujeme v tomto čísle (o. i. 
Goldbergove variácie, ale aj petržalský jazzový festival Trip Jazz v Mo
duláciách). o iných sa pravdepodobne dočítate v jednotke roku 2002 
(Večery novej hudby, tentoraz celkom operne orientované). V dvanást
ke Vám ponúkame možnosť oboznámiť sa s ďalšími osobnost'ami slo
venského i neslovenského hudobného života, s ich pohľadom na seba 
samých, na svoju prácu (dirigem Libor Pešek v rubrike Náš hos( ďa
lej klaviristka Jordana Palovičová v Miniprofile, či Stanislav Stepka 
v úvahe o svojom vztahu k hudbe v rubrike Hudba, ktorú mám rád), 
resp. na problémy, ktorých riešením sú poverení (Ján V. Michalko 
v rubrike Miesto pre .. .). O osobnostiach je však- ako vždy- aj ďalšie 
pokračovanie seriálu Od diela k dielu (Roman Berger v kontexte jed
nej zo svojich najvýznamnejších kompozície). ako aj portrét jedného 
z veľkých dirigentov 20. storočia - Bruna Waltera, či profil žijúcej 
legendy, mnohostranne talemovaného a aktívneho Quincy Jonesa 
v Moduláciách ... V tomto čísle končíme so seriálom Kapitoly z hudby 
20. storočia, v ktorých autorka reflektovala nesmieme bohatstvo názo
rov a štýlových premien umenia/hudby tejto pohnutej doby ... Operné 
premiéry, resp. predstavenia v zahraničí. .portrét" jedného z najsláv
nejších európskych operných domov- Gran teatro La Fenice a poučný 
rozhovor/informácia o tom, čo a ako robia v zahraničí na podporu 
súčasnej hudby, určite pre každého z Vás prinesú zaujímavé čítanie, 
pre ktoré si možno v čase vianočnom nájdete viac času než v zhone 
všedných dní. 

Od januára dochádza k dôležitej zmene v redakcii Hudobného živo
ta, a to v podobe nového vedenia. Dovolím si využiť tento priestor po
ďakovať sa predovšetkým Vám, čitateľom, za vemosť nášmu časopisu. 
V uplynulom trojročnom období. keď som mala tú česť zastávať funk
ciu šéfredaktorky Hl, bolo mojím hlavným cieľom poskytnúť Vám, 
vážení čitatelia, čo naj pestrejší obraz o hudobnom dianí na Slovensku 
i v pre nás dostupnom zahraničí. pričom som neraz rátala s Vašou 
schopnosťou a ochotou čítať aj medzi riadkami. Mojím želaním bolo 
aspoň trochou prispie!' k tomu, aby sa stojaté vody hudobnej kultúry 
na Slovensku čo i len málo sčerí/i. Chcela som osloviť aj tých, pre kto
rých hudba nie je profesiou, ale .len " predmetom intenzívnej záľuby. 
Pokúsila som sa zaujať Vašu pozornosť vysokou odbornosťou, no záro
veri upúta( aj neodborníkov. Realizovať sny sa málokedy podarí v pl
nej miere, preto výsledkom mojich snáh mohol byť niekedy iba kom
promis. Dúfam, že ro vo Vašich očiach bol aspori slušný kompromis. 

Moja vďaka patrí aj spolupracovníkom v redakcii (spomedzi nich 
z Ht odchádza aj sekretárka redakcie Elena Mlynárčiková, ktorá po 
úspomých opatreniach bola zároveň aj našou spoľahlivou slovenči
nárkou) a v Hudobnom centre, ktoré je naším vydavateľom, ako aj ex
temým spolupracovníkom - najmä pravidelným prispievateľom -za 
oddanos( pohotovost: kvalitu i presnos(. A, pravda, členom redakčnej 
rady, ktorých záujem o časopis ma tešil rovnako. ako ma zaujali ich 
trefné a múdre pripomienky, podnety a návrhy ... 

Osobitne sa chcem poďakoval' tímu • výrobcov· Hudobného života, 
ktorých spolupráca s časopisom sa po troch rokoch týmto číslom tiež 
končí. Bola to spolupráca radostná nielen vďaka vysokej profesionali
te a kvalite, ale aj pre príjemmí atmosféru osobných kontaktov. Mám 
na mysli pánov a panie Antona a Denisu Sedláčkovcov (S+ S Typogra
fik- layour), Juraja Dóšu a Veroniku Racekovú (ExpressPrint- tlač) 

i Zuzanu Cíče/ovú a Evu Filovú (štúdio Ca/der - základná grafika 
a obálka). 

Casopisu Hudobný život prajem v budúcnosti veľa zdaru. Vám, 
váženým a milým čitateľom, želám veľa hannónie a svetla počas na
stávajúcich vianočných dní i počas 365 dní roku 2002. 

Vaša 
Alžbeta Rajterová 
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. hudobné ~ entrum 
MUSIC CENTRE SLOVAKIA 

OSOBNOSTI] U DALO ST l 

JUBILEUM V. 5TRACENSKEJ 

Slovenská vokálna škola vraj neexistu
je, vravia niektorí. Sú tu však jej výsled
ky - a ľudia, ktorí jej svojím pedago
gickým pôsobením dávajú odbornú 
a umeleckú úroveň. Jednou z tých. kto
rí formujú mladú generáciu sloven
ských vokálnych umelcov je Viktória 
Stracenská. Dňa 23. decembra sa doží
va významného životného jubilea. 
Rodáčka z Prešova sa hudbe a spevu 

venovala od malička. ale jej cesta 
k dráhe profesionálnej speváčky a peda
gogičky sa začala až po niekoľkých ro
koch strávených v práci v zdravotníc
tve. Od roku 1965 študovala spev na 
VSMU v triede Anny Hrušovskej a An
ny Korínskej. Po absolutóriu si rozšírila 
umeleckú špecializáciu na viedenskej 
Hochschule fiir Musik und darstellende 
Kunst, kde sa venovala interpretácii 
piesňovej a oratórnej tvorby. 

Jej profesionalita sa vyvíjala paralelne 
dvoma .cestami - bola činná ako vokál
na umelkyňa i ako pedagogička spevu. 
Kritika oceňovala najmä príkladné 
štýlové podanie diel klasickej i moder
nej piesňovej literatúry a sólových par
tov omší a oratórií. ale aj vrúcnosť 

a emocionalitu podania a umelecký 
nadhľad umelkyne. Viktória Stracenská 
spolupracova la predovšetkým s orches
trom Slovenskej filharmónie, s domáci
mi i zahraničnými dirigentskými osob
nosťami (L Rajter, L. Slovák, T. Frešo, 
Z. Košler, L. Pešek, O. Lenárd, K. Masur, 
K. Kondrašin, W. Seipenbusch a ď.). 

Zúčastnila sa na celom rade zahranič
ných zájazdov a turné. Premiérovo 
uviedla kompozície slovenských auto
rov (Ladislav Burlas, Ján Cikker. Ivan 
Hrušovský. Alexander Moyzes). Nahrá
vala pre rozhlas televíziu a vydavateľ
stvo OPUS. Od konca 80. rokov Viktória 
Stracenská postupne ťažisko svojej čin
nosti preniesla do pedagogickej oblasti. 

Zúročuje v nej nielen svoje bohaté 
praktické umelecké skúsenosti, ale aj 
množstvo poznatkov z teórie a metodiky 
vokálneho umenia. Nič jej nie je vzdiale
nejšie než práca smerujúca k rýchlemu 
efektu . Svojich žiakov učí byť pokornými 
vykladačmi posolstva hudby, čo predsta
vuje v dnešnom speváckom svete zame
ranom na niekedy až necitlivé seba presa
dzovanie, jediný správn~ prístup. l)ímto 
prístupom sa usiluje v osobnosti mladého 
adepta speváckeho umenia spájať profe
sionalitu s jej etickou dimenziou. Jej po-

slucháči už reprezentujú takmer tri spe
vácke generácie a dosiahli významné ús
pechy na prestížnych medzinárodných 
súťažiach i na koncertoch a v operných 
domoch doma, v Európe i zámorí. 

Zvláštnu kapitolu predstavuje v ume
leckom živote Viktórie Stracenskej jej 
jediné stvárnenie opernej postavy: v in
scenácii Dona Giovanniho v Opere SND 
v sezóne 197111972 stvárnila postavu 
Dony Anny. 

Od roku 1985 s niekoľkoročnou pre
stávkou uprostred 90. rokov vykonáva 
Viktória Stracenská funkciu ved(lcej 
Katedry spevu na VSMU. Každoden
nou pedagogickou prácou. rozvíjaním 
koncepčných prístupov k vyučovaniu 
vokálneho umenia, ale aj citlivým ľud
ským prístupom dáva tvár i tvar feno
ménu slovenskej vokálnej školy. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

ZA VLADIMÍROM SLUJKOM 
Naplnil sa čas ... Vzdávame poslednú 
poctu odchádzajúcemu... Sokujúci 
smútok zavládol nad jeho odchodom 
vtedy, keď chcel a mohol ešte veľa vy
konať. Bol predsa stále plný preň typic
kej energie, nadšenia a optimizmu ... 

Naplnil sa čas ... 
Odišiel človek-umelec, ktorý svoj ži

vot naplnil prácou tvorivou. nadšenou 
a profesionálne nanajvýš zodpoved
nou ... Prelínanie umeleckej a organizá
torskej práce sa v iíom snúbilo so všet
kým, čo slúžilo vzdelanosti a kultúrnos
ti nášho národa ... 

V tom bola jeho osobitosť a veľkosť. 

Odišiel ďovek, ktorý vždy vedel, kde je je
ho miesto, na ktorej strane je pravda. 
odišiel ďovek. ktorý vášnivo miloval život 
a ľudí v ňom, ktorý bol verným a odda
ným služobníkom hudobného umenia ... 

V týchto chvn·ach si viac ako inokedy 
uvedomujeme, akú užitočnú brázdu 
vyoral svojou zbormajstrovskou čin

nosťou v slovenskom hudobnom živo
te. Ako tvorca partitúr sa vždy nechal 
inšpirovať tým, čo zodpovedalo jeho 
naturelu i tradícii, reprezentovanej je
dinečným bohatstvom slovenskej ľudo
vej hudby ... Svojou redaktorskou a or
ganizátorskou prácou v Slovenskom 
rozhlase výrazne prispieval k neustálej 
profesionalizácii inštitúcie ... 

Dielo Vladimíra Slujku je uzatvorené ... 
Ostáva však dokumentom doby i po

hladu umelca na ňu, ostáva trvalou hod
notou našej národnej hudobnej kultúry ... 

PAVOL BAGIN 
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MINIPROFIL HŽ] JORDANA PALOVICOVA , 
KLAVI R 

- narodená 1976 
- Šlúdium: Komervatórium v Bratislave 

(Juraj Mašinda, 1996 Najlepší absolvem 
roka). HTF VSMU (1996-2001~ Daniela 
Varínska), od roku 200 l študemka na 
Royal College of Music v Londýne (Yonty 
Solomon) 

- interpretačné kurzy: Musikforum Viklring 
( 1993, Aci Benoncelj), Medzinárodné in
lcrpretačné kurzy v Piešťanoch ( 1994-1998, 
Lanr Berman, Eugen lndjic, Marián Lap
šanský, Pe1er Toperczer), Holland Music 
Sessions ( 199&-1999, Gyorgy Sándor, Lazar 
Berman, Jan Wijn), Sommerakademie 
Wien-Prag-Budapest ( 1999, Peter Toperoer) 

-súťaže: Hummelov dom (1991, 1. cena), 
Medzinárodná klavírna súťaž Virtuosi per 
musica di pianoforte (čestné uznanie 
L stupňa), Súťaž slovenských konzervató
rií ( 1992, 3. cena), Medzinárodná klavírna 
súťaž J. N. Hummela ( 1999, cena Ministra 
škols1va SR). Medzinárodná rozhlasová 
s(• ťaž Concertino Praga ( 1995, cena la naj
lepšiu korepetíciu), česko-slovenská súťaž 
Talent roka (2000, finalis1ka), Talent ro
ka (200 l, l. cena a ročné štipendium 
na Royal College of Music v Londýne), 
MTMI UNESCO (2001, finalistka) 

- koncerty so slovenskými a zahraničnými 
1elesami (Slovenská filharmónia, SOSR, 
Cappella lslropolitana, Symfonický or
chester Konzervatória v Bralislave, Symfo
nický orchester VSMU, Pražská komorní 
filharmonie, Lambe1h Orchestra (Londýn), 
Moyzesovo kvarteto 

- fes1ivaly: BHS, Melos-!Ôtos, Nová sloven
ská hudba, fes1ival Medzinárodnej federá
cie spoločnosti F. Chopina - .Schuben -
Chopin" 

- nahrávky: CD Der junge Mozart (Musica, 
1995), pre SRo, STV, CT 

la Stúdium v Londýne: je to prí
jemný pobyt vo fantastickom mes
te, alebo predovšetkým klavírna 
škola? 
Je to vel'mi významné po osobnostnej 
i profesionálnej stránke. Royal College of 
Music (RCM) je zaujímavá aj tým, že 
takmer tretina študentov prichádza zo 
zahraničia, takže atmosféra je naozaj 
medzinárodná. Môj profesor Yonty Solo
mon je vynikajúci človek, vynikajúci 
klavirista, ktorý je pre mňa obrovskou 
inšpiráciou. Na škole sa mi páčia tzv. 
Lunch Time koncerty, ktoré sa konajú 
denne okrem pondelka. Studenti majú 
možnosť na nich vystupovať, vzájomne 
sa spoznáva(. So školským orchestrom 
spolupracujú významní dirigenti, ako 
napn1dad nedávno Bernard Haitink, kto-
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rý dirigoval Sostakovičovu 8. symfóniu, 
v ďalšom trimestri to bude Charles 
Mackerras. 
la Metodika výučby na RCM? 
Je to individuálne. Môj profesor po
kračuje v línii, na ktorú so bola zvyknu
tá. Je to pedagóg, ktorý preferuje kulti
váci'u klavírneho tónu, hl'adanie čo naj
rozmanitejšieho spektra farebnosti 
nástroja, uvol'nenosti hracieho aparátu. 
la Ste na RCM zapojená aj do iných 
študijných programov popri hlav
nom nástroji? 
Som na postgraduálnom štúdiu a jedi
ným predmetom je hra na klavíri. 
Umoži'íuje mi to veľmi vel'a pracovať na 
sebe, študovať rozsiahly repertoár, čo som 
si pre toto obdobie aj vytýčila ako ciel'. 
la Podľa čoho si na RCM vyberáte 
repertoár? Spolurozhoduje o ňom 
pedagóg? 
Profesor Solomon má obrovský reper
toár, čo je vel'mi inšpirujúce. Na každej 
hodine diskutujeme o možných repero
tárových skadbách. Je to teda vec dis
kusie, aj mojej osobnej túžby. Myslím si, 
že obaja máme srdcové záležitosti -
Schumanna, Skriabina, francúzskych 
impresionistov .. . 
la Vmestí sa do týchto túžob aj 
súčasná hudba? 
Na RCM prebiehajú pod vedením vedú
ceho katedry pána Andrew Ball špeciál
ne kurzy. 
la A vy osobne? 
Zatial' sa v Londýne venujem predo
všetkým klasickému repertoáru; z hud
by 20. storočia som o. i. tam uviedla aj 
Zeljenkove Hry pre Biancu, ktoré sa vel'
mi páčili. 
la Súčasná hudba poza horizont 
RCM vo vašom repertoári? 

Nechcela by som sa špecializovať na 
niektorLI hudobnoštýlovú oblas(, resp. 
obdobie či skladatel'a. Vel'mi rada hrám 
súčasnú hudbu, ktorá podl'a mňa inter
pretovi poskytuje veľký priestor na 
uplatnenie vlastnej fantázie, nápadov. 
Skladatelia, ktorých zatiaľ ešte objavu
jem, na ktorých som sa pozerala z urči
tej dial'ky s rešpektom - to sú Brahms 
a Chopin. 
la Vaše štúdium je predovšektým 
zamerané na sólové hranie. Zaují
ma vás komorná hra? 
Veľmi rada hrám komornú hudbu, rov
nako rada korepetujem. Myslím si totiž, 
že hudba je prostriedkom komunikácie, 
a práve komorná hudba je vynikajúcou 
prfležitosťou na dialóg medzi hráčmi. 
la Máte v Londýne príležitosť na ta
kýto hudobný dialóg? 
Ano. Na RCM som sa stretla s raritou 
(pre mňa): nepôsobia tam pedagógovia
korepetítori. Tento fakt možno podne
cuje študentov k zvýšenej aktivite v ob
lasti komornej hudby. 
la Ako pristupujete k štúdiu novej 
skladby? 
Predovšetkým si ju zahrám a postupne 
sa snažím preniknúť do štruktúry diela, 
snažím sa rozmýšl'ať o jeho interpretácii, 
o vyjadrení emócií, ktoré hudba vo mne 
vyvoláva. 
la Zaujímajú vás interpretácie, na
hrávky iných klaviristov? 
Snažím sa riadiť vlastným inštinktom 
a interpelácie iných klaviristov vnímam 
ako inšpiráciu. 
la Cvičíte vela? 
Mojím priemerom boli štyri hodiny 
denne. Teraz v Londýne cvičím viac 
vzhladom na dostatok času a na reper
toár, ktorého je ovel'a viac, než som bo
la zvyknutá. Je to vzpružujúce. 
la Na Slovensku ste považovaná za 
úspešnú a nádejnú umelkyňu. Vní
mate tieto očakávania ako ťarchu? 
Mám radosť z hrania, zo štúdia, rada 
hrám pred obecenstvom, rada rozdá
vam svoju radosť, svoje myšlienky 
a fantázie. Dúfam, že sa mi táto komu
nikáda s publikom darí. 
t'l Ako vidíte perspektívy svojej 
umeleckej dráhy, resp. aké sú podľa 
vás perspektívy mladých nadaných 
l'udí na Slovensku? 
2ijeme v ťažkej dobe a ja sama by som 
si priala, keby hudobníci venujúd sa 
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klasickej hudbe boli na Slovensku adek
vátne akceptovaní, a to nielen spolo
čensky, ale aj finančne. Priala by som si 
viac príležitostí, čo je možno vec ma
nažmentu. Veľmi si vážim pána Adama 
Bagera, ktorý organizuje sútaž Talent 
roka, pretože spoločnosti podporujúce 
toto podujatie za bežných okolností 
sponzorujú súťéjJe mediálne príťažlivé. 
On však miluje vážnu hudbu, sám je 
hobojistom, a rozhodol sa podporiť kaž
dý rok jedného mladého talentovaného 
študenta z Ceskej republiky alebo zo 
Slovenska. V dnešenej dobe je to na
ozaj zriedkavé. 
ra Hodláte sa v budúcnosti zúčas
tňovať na súťažiach? 
Priznám sa, že súťaže nemám veľmi ra
da, ale je to jedna z platforiem, kde sa 
mladý umelec môže prezentovať ... 
ra ... a preraziť. Najmä s troškou 
šťastia. 

V prípade Talentu roka som nepociťova
la typickú súťažnú atmosféru. Specifi
kom tejto súťaže je konfrontácia rôz
nych nástrojov (s výnimkou spevákov 
je to súťaž pre všetkých) pre študentov 
konzervatórií a vysokých škôl. Novin
kou minulého ročníka bolo, že prvé ko
lo bolo špecializované na určitý nástroj, 
v druhom a treťom kole súťažili už všet
ci spolu. 
ra Mladí hudobníci majú v porov
naní so svojimi rovesníkmi-nehu
dobníkmi ťažký život v dôsledku 

KALEIDOSKOP] 

MATEJ DR LIČKA OPÄf BODOVAL 

International Competition Valentino 
Bucchi, prestížna interpretačná súťaž, toh
to roku prebehla v kategóriách flauta, kla
rinet, spev, harfa, organ o zborový spev. 

Slovenský úspešný klarinetista (t.č. 
no štúdiách vo Francúzsku) Matej Drlič
ka získal vo svojom odbore prvú cenu 
o Prix ď excellence zo najlepší výkon 
súťaže. 

DvAKRÁT VÍŤAZOM 
Od 20. augusta do 2. septembra pre
biehala v rumunskej Braile medziná
rodná spevácka súťaž Hariclea 
Darclée. Zúčastnil sa na nej poslu
cháč Vysokej školy múzických umení 
(v triede Sergeja Kopčáka) basista Jo
zef Benci. Získal hlavnú cenu, rovna
ko ako na 15. ročníku prestížnej me
dzinórodnej spevóckej súťaže Geor
ge Enescu v Bukureiti (8. - 28. 
septembra). 
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neustálej práce a potreby dodržia
vať disciplínu. Cítite sa o niečo 

ukrátená, ukrivdená? 
Studujem hru na klavíri už od svojich 14 
rokov a za ten čas som si zvykla na urči
tý životný rytmus. Je pravda, že my, hu
dobníci, sme istým spôsobom závislí od 
cvičenia; je našou povinnosťou venovať 
sa nástroju každý deň. Je to určite vclíni 
špecifický spôsob života v porovnaní 
s inými profesiami. 
ra Máte zlé svedomie, keď niekedy 
necvičíte? 

Závisí to od toho, čo ma práve čaká. Pri
znám sa však, že neviem leňošiť a príliš 
dlho oddychovať. Vtedy sa ma zmocní 
akási vnútorná nervozita. 
ra Je dôležité zaoberať sa hudbou aj 
mimo samotného hrania? Počúva
ním, napríklad. 
Určite. Londýn je pre mňa fantastický 
a zaujímavý aj tým, že je jedným z cen
tier klasickej hudby. Pravidel'ne navšte
vujem koncerty domácich i hosťujúcich 
orchestrov. Je to úžasná inšpirácia, roz
hodne iná pri počúvaní CD. 
ra Pochádzate z muzikantskej rodi
ny. Bol/je to prínos pre nastávajú
ceho hudobníka? 
Od malička som bola obklopená hudbou. 
Pri spomienkach na detstvo sa mi vynorí 
Hummelov Klavírny koncert a mol či 

Cikkerovo Concertino, ktoré hrával otec, 
ako aj spevácka literatúra, ktorú korepe
tovala mama. Bolo to veľmi pozitívne. 

VEĽKOLEPÝ VIANOČNÝ DAR 

ra Kedy bolo jasné, že z vás bude 
klaviristka? 
Relatívne neskoro. Rodičia sa nikdy ne
snažili naplánovať moju životnú cestu. 
Bola som velín i všestranná, dobre som sa 
učila, zaujímali ma prírodné vedy, jazy
ky, chodila som do baletu, nejaký čas 
som spievala aj v zbore u pani Sarayovej. 
Keď som mala 12-13 rokov, opäť si ma 
vypočul profesor Mašinda, ktorý ma 
naučil základy klavírnej hry, a navrhol 
rodičom, aby ma prihlásili ako mimo
riadnu žiačku na Konzervatórium. To bol 
onen bod zlomu, keď som si uvedomila 
určitú zodpovednosť voči nástroju, aj vo
či vlastnej budúcnosti. Profesor Mašinda 
mi zadal náročný materiál a tým akoby 
mi bol dokorán otvoril pomyselné okná 
sveta klavírnej literatúry. 
ra Nie je vám l'úto, že ste sa kvôli 
klavíru vzdali svojich širokorozvet
vených záujmov? 
Jazykom sa venujem dodnes- je to mo
ja zál'uba. S ostatnými záujmami je to 
ťažšie. Snažím sa čítať. 
ra Hudobníci by sa mali starať 
o svoju telesnú kondíciu, kvôli jed
nostrannej zaťaženosti organizmu. 
Potrebujeme pohyb. Sama trošku 
cvičím, ale aktívne nešportujem. 
ra Ako by ste charakterizovali svoju 
hudobnícku osobnosť? 
Ťažko odpovedať. Zatiaľ mám pocit po
treby študovať. Pobyt v Londýne pre mňa 
znamená ďalšiu etapu môjho života. ra 

pre Philadelphia Orchestra slávnostne uviedli do prevádzky 14. - 16. decembra. Nový 
domov jedného z popredných amerických symfonických orchestrov - The Kim mel Center 
for the Performing Arts - je výsledkom takmer storočného snaženia tohto telesa o vlast
nú koncertnú sieň. 

The Philadelphia Orchestra vznikol roku 1900 a počas celého 20. storočia koncertoval 
v budove American Academy of Music postavenej roku 1857 pedro vzoru talianskych 
operných domov a koncipovanej predovšetkým pre operné predstavenia. Storočný boj or
chestra o vlastné priestory, zahŕňajúci rôzne varianty, vrátane rekonštrukcie a prispôso
benia starej budovy Akadémie pre potreby orchestra, nakoniec vyústili (najmä vďaka vy
riešeniu financovania zo súkromných, resp. regionálnych zdrojov) do projektu vel'kole
pého umeleckého komplexu v centre Philadelphie. Umelecké centrum nazvali podľa 
vel'korysého podnikotera a známeho filantropa Sidney Kimmelo, ktorý poskytol najvyšší 
individuálny finančný príspevok no realizáciu stavby. The Kimmel Center for the Arts bu
de slúžiť oko regionálne kultúrne centrum ponúkajúce najmodernejšie bohato variabilné 
priestory o technické zariadenia nielen Philadelphskému orchestru, ale oj umeleckým te
lesám o skupinám celého regiónu a, pravda, hosťujúcim orchestrom. Jadrom Centro sú 
Verizon Holi s 2500 sedadlami pre symfonické koncerty o Perelmon Theoter so 650 se
dadlami pre komorné podujatia. Rozsiahle priestory pre umelcov i publikum (o. i. reštau
rácia, knižnica o pod.) sú prirodzenou súčasťou komplexu. Hudobný rioditer orchestra 
Wolfgang Sowollisch vyjodflil radosť z nového moderného priestoru, umožňujúceho vďa
ka svojím akustickým parametrom v budúcnosti dokonale uplatniť zvukovú krásu Phila
delphia Orchestra, ktorý v tradičnej a milovanej budove Akadémie bol predsa len limito
vaný architektúrou, pôvodne určenou pre operné produkcie. 

ra HUDOBNÝ ŽIVOT]12]2001 
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HOMMAGE A JÁN CIKKER 

V roku 90. výročia narodenia Jána Cik
kera sa na Slovensku, aj mimo neho, 
uskutočnilo viacero podujatí. ktoré pri
pomenuli význam osobnosti a diela toh
to skladateľa. V jeho rodisku p9d patro
nátom Mesta Banská Bystrica, sa celý 
rok 200 l niesol v znamení jubilea. Mno
hé inštitúcie prispeli do Cikkerovho roka 
podujatiami. ktoré (s výnimkou Det
ského hudobného festivaJu Jána Cikke
ra) koordinovalo a organizačne zabez
pečovalo Literárne a hudobné muzeum 
Státnej vedeckej knižnice v Banskej Bys
trici v spolupráci s ďalšími organizáciami. 

úvodným podujatím série bola bese
da, ktorú v cykle Osobnosti (5. marca) 
pripravilo LHM, moderovala Marianna 
Bárdiová (hostia D. Rohová-Boksová, 
Ján Zemko a O. Hromadová, sólisti SO 
v Banskej Bystrici hovorili o stremutiach 
so skladateľom a jeho opernou tvorbou. 
Dirigent P. Tužinský spomínal na zážitky 
z predvedenia Cikkerových orchestrál
nych diel, skladateľ a pedagóg bansko
bystrickej Akadémie umení r. Dibák 
zhodnotil Cikkera nielen ako svojho peda
góga na VSMU, ale i ako ďoveka a skla
dateľa) . Súčasťou podujatia bola vernisáž 
výstavy Ján Cikker (1911- 1989), skla 
dateľ a človek v átriu SVK, ktorú 
v priebehu marca navštívilo vyše 4000 
návštevníkov (scenár M. Bárdiová 
a V. Zvara). Na vernisáži účinkoval Aka
demický miešaný spevácky zbor Jána 
Cikkera s dirigentom S. Sedlickýrn, ktorý 
interpretoval tri zbory J. Cikkera. 

Na ZUS Jána Cikkera sa 27.-29. aprí
la, vdaka neúnavným snahám riaditeľa 
R. Tatára konal už IX. ročník De t sk ého 
hudobného festi valu Jána Cik k e ra . 
Tentokrát bol zameraný na dychové 
nástroje. Zúčastni lo sa na ňom 3 34 
účastníkov z 52 škôl. Okrem samotnej 
súťaže sa uskutočnili sprievodné kon
certy študentov a najúspešnejších účast
níkov súťaží. Laureátkou tohto roční
ka sa stala Dana Homolová (ZUS 
Jozefa Kresánka Bratislava) v 3. kategó
rii - drevené dychové nástroje. Okrem 
ocenených v zlatom pásme porota ude
lila aj mimoriadne ceny: Cenu J. Cikke
ra za interpretáciu slovenskej skladby 
dostali Marek Valter (ZUS Partizánske) 
a Lenka Velánová (ZUS Brezno). Zvlášt
nu cenu poroty za mimoriadny výkon 
obdržali Nina Sivošová (ZUS Modra), 
Simona Pingitzerová (ZUS Sklenárová 
Bratislava) a Andrej Zubaj (ZUS Bošany). 
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V Slovenskom inštitúte v Budapešti 
otvorili l 5.júna výstavu Ján Cikker, 
skladateľ a človek (na obr.). Na kon
certe zo skladateľovej tvorby v reziden
cii Vel'vyslanectva SR (pripravilo Hu
dobné centrum Bratislava a Slovenský 
inštitút Budapešť) klaviristka Ida Cer
necká predniesla klavírne skladby 
a Marta Beňačková vokálny cyklus au
tora. Koncert i výstava sa stretli s mi
moriadnym ohlasom u prítomného 
publika, ktoré pozostávalo najmä z pro
tokolárnych hostí viacerých krajín. 

Dva dni pred výročím narodenia Jána 
Cikkera, 27. júla, sa v Banskej Bystrici 
uskutočnila spomienková slávnosť pri 
jeho rodnom dome. 

Banskobystrické inštitúcie sa podieľa
li aj na realizácii výstavy Cikkerov 
sve t Tá lie na Bratislavskom hrade (sce
nár M. Blahynka, M. Bárdiová, l. Laci
ka, výtvarné riešenie V. Burešová). 

Vyvrcholením Cikkerovho roka bol 
koncert v Státnej opere Banská Bystri
ca. V jeho programe sa okrem Akade
mického miešaného speváckeho zboru 
Jána Cikkera (dir. S. Sedlický) prezen
toval Orchester Konzervatória J. L. Bellu 
s dirigentom r. Vlachom. Predviedol 
suitu z detskej opery Prorok Rak od l. Di
báka, Symfonický orchester Jána Cik
kera pod taktovkou L Bullu interpreto
val pôvabnú pastorá lou Selanku op. 23, 
tanečný obrázok Sitnianskí rytieri, Spo
mienky op.25 a Slovenskú suitu op. 22. 

Bez nadsadenia možno konštatovať, 
že spomínaný koncert z tvorby majstra, 
pri príležitosti 90. výročia jeho narode
nia bol najväčším podujatím a jeho or
ganizátorov a interpretov teší. že sa ko
nal v jeho rodnom meste. 

MARIANNA BÁRDIOVÁ 

PERSPEKTÍVY HUDOBNEJ 

VÝCHOVY v NITRE 

V 80. rokoch sa pravidelne stretávali slo
venskí a českí pedagógovia a teoretici 
hudobnej výchovy v itre. Konferencie 
o problematike hudobnej výchovy si 

kládli nikoľko cieľov. Najdôležitejším 
z nich bolo prinavrátenie odbornej a pe
dagogickej prestíže predmetu hudobná 
výchova. 

Na čele úmu, ktorý vtedy pripravoval 
nitrianske konferencie stáli Jozef Vereš, 
Jifí Fukač a Stanislav Tesal'. Ich ambíciou 
bolo zvrátiť odklon školstva od humanit
ných a umeleckých tradícií. hladať pro
porciu medzi technickým a prírodoved
nýrn vzdelaním na jednej strane a hu
manitným a umeleckým na strane 
druhej, resp. usilovali sa o také prepoje
nie oboch sfér, ktoré by viedlo k ich vzá
jomnému obohateniu, ktoré by ich ne
chápalo izolovane, ale komplexne. Opä
tovne si kládli otázku o kreativite 
mladého človeka, jej prejavoch v rôz
nych typoch odborných a umeleckých 
aktivít a o ich organickej prepojenosti. 
Nemali staromilskú tendenciu vrátiť sa 
v hudobnej výchove do čias pred päťde
siatimi alebo sto rokmi. Naopak. Sledo
vali, ako by hudobná výchova čo naje
fektívnejšie reagovala na nové feno
mény hudobného života a hudobnej 
kultúry, ako by sa vyrovnávala s novými 
druhmi a žánrami hudby, ako by reflek
tovala a viedla žiakov k chápaniu nových 
médií, ich možnosú a zároveň by ich bez 
zbytočného mentorovania upozorňovala 
na ich problematické stránky. 

Rok 1989 a rozdelenie Cesko-Sioven
ska roku 1993 na čas spomalilo a zabrz
dilo snahy pokračovať v hľadaní správ
nych modelov hudobnej výchovy, jej po
stavenia vo vyučovacom procese i jej 
spoločenskej presúže na viac než desať 
rokov. Pritom cesty, ktoré naznačili nit
rianske konferencie v 80. rokoch, nestrá
cajú na dôležitosti. Režimy a ideológie sa 
menia, problémy hudobnej výchovy zo
stávajú. Namiesto ideologického tlaku 
dnes hudobná výchova zápasí s nemenej 
silným tlakom komercionaJizácie. Tá brz
dí tvorivosť možno ešte silnejšie. Preto, 
ale aj kvôli iným aktuálnym problémom 
sa slovenskí a českí teoretici a metodoló
govia hudobnej výchovy stretli opäť 
v Nitre na konferencii Hudobná peda
gogika v kontexte doby (diagn óza 
stavu a hla danie východísk) v dňoch 
16. až 18. októbra t. r. Konferenciu uspo
riadala Katedra hudobnej výchovy UKF. 
Stretli sa na nej štyri desiatky odborní
kov zo slovenských a českých pedagogic
kých a filozofických fakúlt, zástupcovia 
vysokého umeleckého školstva z oboch 
republík. Hľadali východiská z dnešného 
stavu. Rokovanie sa odvíjalo v štyroch 
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tematických blokoch: Hudobná výchova 
a pedagogika- stav, základné a vývojové 
tendencie, Premeny hudby a hudobnej 
kultúry, Osvedčené nástroje hudobnový
chovného pôsobenia a možnosti ich 
súčasného využitia, Metodické inovácie 
hudobnej výchovy. 

Priebeh konferencie preukázal. 7e 
tradícia nitrians~ch konferencií z 80. 
rokov je nosná a možno na nej i dnes 
stavať. Speciá lňu problematiku otvorili 
prípevky reflektujúce nové hudobnope
dagogické koncepcie. Na mieste je otáz
ka ich uvedenia do praxe. Dnes, tak ako 
v 80. rokoch, je dôležité, aby predsta
vitelia hudobnej pedagogiky vedeli 
o efektivi te nových koncepcií presved
či ť reprezentantov legislatívnej sféry. 
V teórii existuje ideál .dobre" (adekvá t
ne) hudobne erudovan ého človeka, 

rovnako aj ideál správneho h udobnope
dagogického procesu. Dnes musíme 
však riešiť aj spor medzi týmto ideálom 
a praxou. 

Viacero referujúcich sa zameralo na 
hodnotenie kladov i záporov, rizík i po
zitívnych podnetov zo sveta počítačovej 
a intern etovej komu nikácie. Na mieste 
sú. napríklad, otázky digita lizácie hudby 
a jej humánneho, ale aj antihumánne
ho rozmeru. Vo všeobecnej rovine tieto 
príspevky zdôraznili problematiku etiky 
hudobnej komunikácie. 

Nemenej dôležitá je otázka vzťahu 
hudobnej výchovy k ozajstnému hu
dobnému, resp. koncertnému životu, 
k prezentácii h udby v rozhlase a televí
zii a k celej sfére hudobnej kultúry. Pod
nety z .ozajstného" hudobného života 
vstupujú do hudobnopedagogickej ko
munikácie ako veľká výzva. 

Do istej miery sa konferencia venova
la otázkam funkcie výchovy dnes na 
najvýš zdôrazňovaného fenoménu -
multikult urality - a jeho využitiu v hu
dobnej výchove. Otázkam metodických 
inovácií, ktoré ťažko možno previesť na 
spoločného menovateľa ... Ale azda naj
dôležitejším činiteľom je tu osobnosť 
pedagóga. 

Nitrianska konferencia naplnila svoj 
cieľ vrchovatou mierou. Jej spiritu s 
agens- Jozef Vereš -dokázal. že tradí
cia konferencií o hudobnej výchove 
v tomto meste má svoje opodstatnenie. 
Bola by škoda, keby závery konferencie 
a protokol z rokovania, ktorý má vyjsť, 
zostali iba na papieri a nepremietli sa aj 
do dn~šnej. žiaľ, často žalostnej praxe. 

MILOSLAV BLAHYNKA 
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V TRNAVE O OSOBNOSTIACH 

V dňoch 23.-24. novembra sa v Zápa
doslovenskom múzeu v Trnave usku
točnila medzinárodná m uziko logická 
konferencia s názvom Osobnosti hud
by a ich význam pre rozvoj národ
ných kultúr v strednej Európe. Po
dujatie realizované v rámci Roka Mi
kuláša Schneidera-Trnavského, bolo 
jedným z množstva hudobno-kultúr
nych udalostí Trnavy, ktorá si roku 
200 l pripomenula 120. výročie narode
nia tejto významnej osobnosti. A i keď 
Schneiderovo meno v téme konferencie 
priamo nezaznelo, myšlienka na jeho 
tvorivý i ľudský odkaz rezonovala 
v mnohých témach. 

úvod konferencie patril bloku hudby. 
V podaní žiakov Základnej umeleckej 
školy M. Schneidera-Trnavského od
zneli menšie inštrumentálne a vokálno
inštrumentálne kompozície J. L. Bellu, 
M. Schneidera-Trnavského, A. Dvoi'áka 
a B. Smetanu. Po nich nasledoval prvý 
z avízovaných referátov z pera chorvát
skej muzikologičky Nady Bezicovej zo 
Záhrebu, s názvom G. K. Wisner von 
Morgenstern (l 783-1855) - ein deutscher 
.Kieinmeister" in der Zeit der kroatischen 
Nationa/bewegung, v ktorom sa autorka 
zamerala na život a tvorbu G. K. Wisne
ra v medzinárodnom kontexte. 

K otázke výskumu hudobných pra
meňov v podobe korešpondencie pred
niesla výsledky svoj ho bádania Jana 
Lengová. V referáte Korešpondencia Jána 
Levoslava Bellu odh alila doposiaľ málo 
známy uhol pohľadu na tú to významnú 
osobnosť slovenských hudobných dejín 
a na príklade rekonštrukcie troch listov, 
ktoré adresoval J. L. Bella v období ro
kov 1860-1924 P. Dobšinskému, R. 
Straussovi a M. Ruppeltovi, zdôraznila 
myšlienku národného povedomia a ná
rodnej hudby. Ema Kurajdová vo svo
jom príspevku Život a dielo Jána Kraska
Zápotockého predstavila zberateľa ľudo
vých piesní. skladatela i autora množ
stva odborných publikácií. V obsahovej 
nadväznosti reagovala na osobnosť 

J. Krasku i Hana Urbancová, ktorá v té
me Ján Krasko a jeho miesto v dejinách slo
venskej etnomuzikológie priblížila najmä 
jeho zberateľskú činnosť a podčiarkla je
ho význam predovšetkým' v oblasti et
nomuzikológie, ale i por~vnávacej hu
dobnej vedy a hudobnej organológie. 

Vo svojom príspevku Vplyv tvorby bra
tov žaškovských na Mikuláša Schneidra-Tr-

navského poukázala A. Schmidtová na 
okolnosti vývoja cirkevnej hudby v 19. 
a 20. storočí. ktoré pôsobili na utváranie 
katolíckych spevníkov Manua/e musico 
liturgicum a Jednotného katolíckeho spevní
ka a uviedla dôkazy o vplyve tvorby 
bratov Žaškovských na Schneidera-Tr
navského. Svoj príspevok Postavenie M. 
Schneidera-Trnavského v slovenskej kultúre 
prvej polovice 20. storočia organizátorka 
podujatia E. Bugalová obohatila množ
stvom zaujímavých in fo rmácií zo 
Schneide rovho života. Na záver referá
tu sa účastníci konferencie zhodli na čo
raz naliehavejšej potrebe kritického 
zhodnotenia tvorby M. Schneidera-Tr
navského, v ktorom by boli komple
mentárne zahrnuté i duchovné diela, 
tvoriace nemenej závažnú časť jeho hu
dobnej pozostalosti. Siršie koncipovaný 
príspevok L Cervenej Proces formovania 
umeleckého myslenia Jána Valacha (1925) 
v národnom i nadnárodnom kontexte bol 
zamera ný na životnú a umeleckú dráhu 
skladateľa, dirigenta a organistu J. Vala
cha, ktorý v minulom režime opustil 
Slovensko. Ivana Žiaková v referáte 
s názvom Miloš Ruppelt s oduševnením 
zhrn ula Ruppeltove zásluh y na formo
vaní slovenskej hudobnej kultúry v 20. 
storočí. Príspevok Tomáša Siku Vplyv 
tvorby Bélu Bartóka na štýlové formovanie 
príslušníkov slovenskej hudobnej moderny, 
bol po obsahovej stránke poznačený 
subjektívnym pohľadom autora. Márie 
Strenáčiková vo svojom referáte Tibor 
Sedlický - osobnosť slovenského zborového 
spevu zhodnotila Sedlického prínos v ob
lasti vokálneho umenia na Slovensku. 

LENKA BÍLIKOVÁ 

PIANO BRATISLAVA ll. 
Po úspechu l. ročníka medzinárodnej 
klavírnej sú(aže PIANO BRATISLAVA 
(roku 1998) zorganizovalo bratislavské 
Konzervatórium 21. až 24. novembra 
už druhý ročník súťaže mladých klavi
ristov do 21 rokov. Záštitu prevzala ná
mestníčka primátora hl. mesta SR Brati
slavy Mária Demeterová. 

PIANO BRATISLAVA nadväzuje na 
tradície hudobnej histórie Bratislavy, 
kde sa v začiatkoch svojej kariéry úspeš
ne prezentovali mnohí významní klavi
risti (Wolfgang Amadeus Mozart, Jo
hann Nepomuk Hummel. Franz Liszt, 
Anton Rubinstein, Béla Banók, Ernest 
von Dohnányi a i.). 

Duchovnými tvorcami myšlienky 
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pomôcť talentovaným klaviristom pri 
štarte na koncertné pódiá boli Ida Cer
necká (VSMU) a riaditeľ Konzervatória 
v Bratislave Peter Ccrman. Tohto roku 
súťaž podporili Hudobný fond, Vysoká 
škola múzických umení, Nadácia Kon
zervatória v Bratislave, Nadácia. rozvoja 
umeleckých aktivít .. Talent", Spoločnosť 
Eugena Suchoňa. Mestské múzeum 
v Bratislave a JUDr. Miroslav Baláž. 

Konzervatórium po štyri dni žilo 
skvele organizovanou a bohato nav
štívenou súťažou. Zakúpením nového 
koncertného krídla značky Steinway 
boli zabezpečené optimálne podmienky 
pre medzinárodnú súťaž. Symbolickým 
krstom nového klavíra bolo vystúpenie 
držiteľky 2. ceny z roku 1998 J e kateri
n y Richte rovej. Preplnené hľadisko 
aplaudovalo podmanivej, tvorivej mu
zikalite interpretky, ktorá sa s vybera
ným vkusom a citom pre mieru dokáza
la pohrať s najjemnejšími zvukovo-fa
rebnými odtienkami viachlasnej faktúry 
(Chopinova Balada f mol op. 52, výber 
z Rachmaninovových Prelúdit) a vzápä
tí strhla prítomných provokujúcou. 
priam výtvarnou obrazotvornosťou 

(Ravel: Scarbo z cyklu Gaspard de la nuit). 
Na 2. ročníku sa zúčastnili súťažiaci 

z piatich krajín (Slovensko, Ceská rc
publika, Rusko. Poľsko a Tchaj-wan). 
ktorých hodnotila medzinárodná poro
ta: predsedníčka Elena Richterová (Kon
zervatórium P. l. Cajkovského, Moskva), 
Ida Cernecká (VSMU, Bratislava). Gábor 
Eckhardt (Vysoká hudobná škola Feren
ca Liszta, Budapešt), Jii'í Skovajsa 
(JAMU, Brno) a Peter Cerman (Konzer
vatórium, Bratislava). 

Slová Cermana na otváracom cere
moniáli •... pre porotu sú všetci súťažia
ci favoritmi. .. " navodili .slovanskú" at
mosféru v hľadisku a v ďalšom vývoji 
súťaže sa ukázali ako prorocké. Už prvý 
deň, po odznení mimoriadne kvalit
ných a vyrovnaných výkonov, vznikol 
dojem, akoby súťaž začala priamo dru
hým kolom. Odrazilo sa to napokon 
i v udelení troch tretích cien- L Du no
vi a B. Malatinskému zo Slovenska 
a V. Bähmovej z CR. 

.Ostrieľaná" laureátka mnohých kla 
vírnych súťaží. 16-ročná Ve ronika 
Bohmová z českobudejovického Kon
zervatória výborne reprezentovala tra
dičnú českú klavírnu školu. Ako jediná 
spomedzi súťažiacich sa rozhodla svoje 
vystúpenie absolvovať na staršom kon
cennom krídle Petrof. ktoré jej neumož-
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PIANO BRATISLAVA 2001 

1. cena: Yi - Chih Lu (Tchaj-won) 
2. cena: Sergej Golev (Ruska) 
3. cena: Leonard Duna (SK) 

Branislav Malatinský (SK) 
Veronika Bčihmová (ČR) 
+ Cena za najlepšiu interpretáciu 
skladby E. Suchoňa 

Diplom za účasť v ll. kole: 
Katarzyna Kluczinska (Poľsko) 
Agota Lukasiewiczová (Poľsko) 

ZĽAVA B. MALATINSKÝ, L. DU NA, YI-CHIH 

Lu A S. Gotev 

nilo dosiahnuť kvalitu klavírneho zvuku 
ostatných účinkujúcich , hrajúcich na 
inšpirujúcom Steinwayi. .. Tretiu cenu si 
však zaslúžene vybojovala vynikajúcim, 
suverénnym výkonom v druhom kole 
(osobitne vydarené boli Chopinovo 
Scherzo h mol op. 20 a Suchoňova Tocca
ta. za ktorú získala Cenu Spoločnosti 

Eugena Suchoňa) . 

Branislav Malatinsk ý, študent 
l. ročníka VSMU, zaujal inteligentným 
hudobným prejavom. v ktorom domi
novali zreteľná artikulácia a štýlová čis
tota (Haydn: Sonáta Es dur Hob. XVI: 
52). s .dirigentským" nadhľadom vy
gradované a zvukovo plastické stvárne
nie línií (Liszt: Va/eé ďObermann, Cho
pin: Etuda c mol op. 25 č. 12) . 

Leonard Duna, tiež poslucháč l. 
ročníka VSMU získal už v minulosti 
ocenenia na rôznych súťažiach. Je mu
zikálny a svoju dôkladne premyslenú 
koncepciu dokáže predniesť s obdivu
hodnou koncentráciou a sugesciou. Pri
pravil si náročný repertoár, ktorý zvlá
dol pianisticky presvedčivo (o. i. Liszt: 
Uhorská rapsódia č. 2, Bartók: Sonáta 
1926). Jeho interpretácia Chopinovej 
Etudy cis mol op. l O č. 4 patrila k bravúr
nym lahôdkam. 

Sergej Go lev, študent l. ročníka 

Konzervatória P. l. Cajkovského v Mos
kve si za svoj koncepčne i technicky 
profesionálne pripravený výkon odnie
sol 2. cenu. Jeho zvukovo detailne pre
pracovaná hra je charakteristická klavi
ristickou brilanciou i vysoko kultivova
ným hudobným vkusom (Beethoven: 
Sonáta C dur op. 2 č. 3). Osobitne sa 

zaskvel v Schumannových Variáciách na 
Abegg op. l. ktoré v jeho podaní boli 
jedným z vrcholných interpretačných 

zážitkov. Originálne zvukomalebne 
stvárnil i Suchoňovu Toccaw. 

Víťaz tohoročného PIANO BRATI
SLAVA, 19-ročný Yi - Chili Lu z vie
denskej Universität fi.ir Musik und 
darstellende Kunst. je osobnosťou, ob
darenou silnou vnútornou inšpiráciou 
a fantáziou. Jej prostredníctvom dokáže 
vytvárať pôsobivú atmosféru a s priro
dzenou nenútenosťou vt iahnuť poslu
cháčov do svojho hudobného sveta. 
Prejavil sa ako profesionálne vyspelý 
klavirista, ktorý, detailne ovládajúc špe
cifiká nástroja Steinway, odkryl bohatú 
paletu jeho zvukovej krásy (o. i. Liszt: 
Koncertná parafráza Verdiho Rigoletta, 
Hummel: Etuda op. 125 č. 17). 

Význam PlANO BRATISLAVA výstiž
ne charakterizujú slová Jii'ího Skovajsu: 
•... Nepoznám podobnú klavírnu súťaž. 
Vyplňuje totiž medzeru medzi ,malými' 
a ,veľkými' súťažami z hľadiska vyme
dzenia vekovej kategórie. Väčšinou bý
vajú súťaže pre klaviristov do 15-16 ro
kov, kde majú šancu presadiť sa len mi
moriadne nadané deti a potom až do 
30-35 rokov, ktoré sú určené hotovým 
zrelým umelcom. Preto má súťaž tohto 
druhu veľký význam vo vývoji kla
viristu." " FRANTIŠ EK PERGLER 

Tohto roku si pripomenulo výročie svojho 
vzniku jedno z najúspešnejších našich zboro
vých telies POPRADSKÝ DETSKÝ ZBOR. Vznikol 
v roku 1976 a za dve o pol des iatky rokov 
pôsobenia sa vyprofiloval do podôb špičko
vého juniorského súboru. Získal mnoho vyni
kajúcich ocene ní no domácich aj medziná
rodných súťažiach a fest ivaloch, pravidelne 
koncertuje doma, reprezentoval na zahra
n ičných koncertných pádióch: v Maďarsku, 

Nemecku, Česku, Poľsku, Juhoslávi i, Bulhar
sku, Francúzsku, Taliansku ... Okrem toho 
zbor účinkuje a nahráva so Štátnym komor
ným orchestrom Žilina, spolupracuje s viace
rými autormi. 

Začiatkom októbra (7. 10.) venovalo Literárne 
a hudobné múzeum v Banskej Bystrici spomien
kové matiné k nedožitým narodeninám prof. 
Magdy Szakmáry-Móryovej. Ťažiskom poduja
tia bola piesňová tvorba Jána Móryho, mnoho
krát na verejnosti perezentovana pani Móryo
vou. Nevšednú atmosféru no tomto spomienko
vom podujatí zdôraznila prítomnosť rodiny prof. 
Moryovej, dcery Uvie Kam mel so synom Chris
tianom z nemeckého Heedfeld u, Andrey z Buda
pešti, synovca ing. Sza kmáryho z Budapešti. 
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MIESTO PRE ... 
JÁNA VLADIMÍRA MICHALKA 
dekana 

Hudobnej o tanečnej fakulty Vysokej školy 
múzických umení 

Profesor Ján 
Vladimír Mi
chalko, vý
znamný slo
venský or
ganista, patrí 
medzi t ých 
hudobníkov, 
ktorých zau
jímajú ve ci 
ve rejné, naj
m ä tie, kto
ré sa týkajú 

hudobnej kultúry. V striedavo, res p. 
zároveň zastávaných funkciách v ob
lasti nášho hudobné ho života sa 
pokúša z týchto pozícií ovplyvniť 
vývoj našej ešte zďaleka nie celkom 
konsolidovanej skutočnosti v smere 
pozitívnom. V rade ním zastávaných 
pozícií je z hl'adiska celoslovenského 
nesporne najvýznamnejšia funkcia 
dekana Hudobnej a tanečnej fakulty 
(HTF) Vysokej školy múzických ume
ní (VSMU) v Bratislave, ktorú prevzal 
vo februári roku 2000. 

la Po vstupe z hlučnej ulice do budo
vy HTF na Zochovej uHci v Bratislave 
sa človek ocitá príjemne zahalený 
hudbou, znejúcou zo všetkých jej kú
tov. Vnima to rovnako aj dekan HTF 
VSMU pri svojom každodennom 
vstupe na svoje pracovisko? 
Vchádzam sem mo7..no častejšie ako ktokor
vek iný a moje pocity sú trošku modifiko
vané a odtieňované - podľa toho, čo ma 
ten deň alebo hodinu práve očakáva. Zá
sadne mám však pocity podobné tým, kto
ré ste opísali. Tvorivá a teplá atmosféra, ta
ká, akú má vytvárať hudba, tu je, no 
musím otvorene priznať. že osobne túto 
atmosféru necítim v dostatočnej miere. Od 
nástupu do funkcie dekana to stále zostáva 
jeden z mojich hlavných cieľov: vytvoriť 
skutočne vnútornLI·duchovnú atmosféru, 
resp. tú existujúcu naplniť novou - du
chovnou kvalitou. Všetko ostatné je zná
me: nedostatok financií. problémy s omla
dwvaním pedagogického zboru atď., teda 
veci, ktoré sa dajú a musia plánovať a sú 
zároveň objektívne obmedzené. · 
la Atmosfé ra je v istom zm ysle pod
mie nkou všetké ho ostat ného, od nej 
sa všetko odvíja, no na druhej strane 
ona sama nerobí kvalitnú školu. Pre
to, aké ste mali konkrétne predstavy 
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o fungovaní a o perspektívach školy 
a ako sa vám darí ich realizácia? 
Ešte raz podčiarknem: vo svojej vstupnej, 
programovej reči som hovori l o tom, že 
väčšinou zdôrazňujeme potrebu peňazí, 
ktoré všetko urahčia. Ja nevidím problém 
takto. Podľa mňa úloha kultúry a umenia 
spočíva vo vytváraní takej atmosféry, ta
kého duchovného prostredia, ktoré budú 
predpokladom k zmene myslenia. Ak však 
hovoríme o zmene myslenia a ak to mys
líme vážne, potom sa musíme dohodnúť. 
7e vytvoríme tvorivé prostredie, na začiat
ku ktorého bude naša sebakritická refle
xia. A že si nebudeme nahovárať. že sme 
ďalej, ako sme naozaj. Napríklad iste má
me kva lity v pedagogickom kolektíve, 
v radoch študentov i v niektorých výsled
koch, no otázka znie, či sú dostačujúce 
a ako postupovať. aby boli lepšie. Na za
čiatku tejto cesty sú, opakujem, sebakritic
ký pohľad a zodpovednosť. inými slovami 
lepšia morálka. Potom, keď máme medzi 
sebou korektné partnerské vzťahy a chce
mc spoločne niečo urobiť. možno hovori ť 

o odborných veciach a riešiť ich v jednot
livých špecializáciách spolu s otázkami 
systémovými. 

Chcel som zaviesť väčší poriadok v štu
dijných plánoch a v ich realizácií. v na
pfňaní jednotlivých predmetov. Ked' má
me riadne vypracované sylaby, teda keď 
presne vieme, čo chceme, potom môžeme 
aj kontrolovať ich napfňanie. Tu hrozilo 
a stále ešte hrozí, že mnohí pedagógovia, 
a potom, pravda, aj ich študenti, vnímajú 
svoje poslanie, svoju činnosť dosť jedno
stranne ako umelci, venujúci sa svojmu 
nástroju alebo hlasu a pritom uniká kom
plexné videnie hudby v zmysle doplnenia 
o teoretické predmety. V tomto zmysle sa 
mali v učebných plánoch urobiť korekcie 
tak, aby obe zložky boli komplementárne, 
aby sme absolventov vystrojili po každej 
stránke. Vidím tu určité rezervy. V oblasti 
vonkajších vzťahov vidím tiež problémy, 
t.j. v prezentácii školy navonok prostred
níctvom koncertnej kancelárie- viac kon
cenov, najmä orchestrálnych, aby sme sa 
dostali aspoň do povedomia mesta, aby 
sme lepšie komunikovali s Mestským kul
túrnym strediskom. To je len časť otvore
ných problémov. Po roku sme urobili me
dzibilanciu, kde sme naznačili, kam sme 
sa dostali, kde musíme ešte ved dotiah
nuť. Vždy znovu a znovu ide o tú istú 
hlavnú tému: prečo sme sa nepohli 
z miesta? Preto7e sme sa nr;zlepšili v mo
rálke a v etike. Z môjho po~ľadu sme uro
bili krôčiky, no vel"ký krok, ten správny 
ťah, akoby bol ešte stále pred nami. Vidí- · 
mc to aj v celej našej spoločnosti. Nevieme 
sa spojiť. Mô7eme sa vyhovárať na to, že 

ten či onen nechce, ale v konečnom dô
sledku doplatia na to umenie a kult(lra 
ako celok, preto7e jednotlivci nepresved
čia spoločnosť. Ak chceme systémové 
;meny, potom musí existovať podporný 
spoločenský tlak. 
la I:ahšie sa stavia " od nuly" ako sa 
presadzujú zmeny ... 
Určite. Korekcie a opravy sú vždy na
máhavejšie. Platia zvyky a presvedčenie, 

že sme dobrí. Veď naozaj máme dôvody aj 
na spokojnos(. ale zvykli sme si na veci ako 
išli doteraz a zavádzanie zmien znamená 
prinášať čosi nové. A to je vždy bolestivé, 
lebo niet istoty, niet opory v právnom pro
stredí. v nadväznosti na iné oblasti. .. 
la ani v ekonomike ... 
... takže keď sa uká7e potreba realizovať 
napríklad kreditný systém, bez ktorého fa
kulta nemá budúcnos(. lebo bez toho niet 
cesty do Európy. tak hneď príde reakcia: 
u nás ešte nie, ešte počkajme, ešte nevie
me ako to dopadne. V niektorých veciach 
som bol aj radikálny, inokedy menej, lebo 
sme nemali na čo nadviazať. napríklad 
v ekonomických otázkach. Týka sa to aj 
nového vysokoškolského zákona - jeho 
história je známa. Už mal byť prijatý, naj
bližší termín je l. apríl ... Pripraviť sa naň? 
V akom rozsahu bude schválený? Nie je to 
jednoduché. Ani vo fi nancovaní, ani so 
zákonom o verejnej službe. 
la Predsa sa však niektoré z vašich 
plánov podarilo realizovať k vašej 
spokojnosti. 
Áno. V prvom rade nastalo zlepšenie v ob
lasti odborno-právnej. Prijali sme noveli
zovaný štatút. Niekto to vníma ako by
rokraciu, ale napríklad jasne stanovené 
podmienky v študijnom a skúšobnom po
riadku ako v časti štatútu sú nevyhnutné 
k riadnemu chodu fakulty. Poriadok na
stal aj v systéme teroetických písomných 
(diplomových) prác- každý dnes vie, ke
dy, v akom rozsahu, s akým obsahovým 
zameraním ich treba odovzdať. Aj v oblas
ti vonkajších vzťahov, v kontaktoch 
a v prezentácii školy nastali podstatné 
zmeny. Koncertná kancelária zatiaľ ne
funguje v plnom rozsahu, ale prechádzka 
po meste, resp. pohl"ad do novín už ukáže, 
že v bratislavských koncertných cykloch 
je pravidelne zaradený aj koncert HTF. 
Ďalší problém, ktorý čakal na riešenie, bol 
pokus o osvieženie pedagogických síl. Má
me vera profesorov i docentov vo vyššej 
vekovej kategórii - v tejto oblasti máme 
zatial" čiastkové výsledky. Napriek finanč
ným problémom podarilo sa prijať nových 
l"udí. podarilo sa aj angažovať pedagógov
hosťujúcich profesorov, docentov - ako 
napríklad pánov Kopčáka, Lenárda, Ma
euru. 
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S dobudovaním pedagogického zboru 
máme problémy aj na Katedre tanečnej 
tvorby. Záujem o štúdium na katedre je 
veľký hlavne v špecializácii pedagogika 
tanca (klasického. ľudového, moder
ného). Budúcnosť odboru Tanečné ume
nie vidím v angažovanosti doktorand
ského štúdia, v dobrej organizamej práci 
katedry a vo výborných kontaktoch so ?a
hraničím. 

~Podla akého kľúča sa vyberajú noví 
pedagógovia? 
Podľa platných predpisov. Na interné 
miesto môžeme prijať pedagóga len na ?á
klade výberového konania, to znamená, 
že keď katedra ako odborné pracovisko 
zistí. že je potrebný pedagóg na určitú špe
cializáciu - predmet. vypíše sa miesto. 
Druhá možnosť je na základe odporúčania 
umeleckej a vedeckej rady vymenovať 
buď hosťujúceho docenta alebo profesora 
bez výberového konania. Musí to však byť 
naozaj umelecká osobnosť. 
~ HTF má - podla internetovej strán
ky - obsadené prakticky všetky po
trebné študijné odbory. Nenašla som 
však predmety zaoberajúce sa inter
pretáciou hudby 20. storočia, resp. 
hudby súčasnej, ani tzv. starej hudby. 
Toro sú ďalšie oblasti, ktoré som v pláne na 
toto funkčné obdobie označil ako priorit
né. Ešte stále im nevenujeme dostatočnú 
pozornosť. V interpretácii tzv. starej hudby 
možno pozorovať v západnej Európe už 
dlhšie obdobie veľký posun k odbornej 
špecifikácii. Na základe aktívnej spoluprá
ce s Konzervatóriom v Lyone a v súčinnos
ti s domácimi špecialistami (napríklad s pá
nom Zajíčkom) máme v pláne otvoriť od
delenie starej hudby. Nedávno prednášal 
na fakulte prof. G. Gaye z Lyonu, ktorý je 
pripravený nás so svojimi kolegami podpo
riť najmä v oblasti teoretickej. tu stojíme 
na veľmi tenkom ľade. Interpreti, ktorí sa 
tomu venujú, to dlho robili .podľa citu". 
M usírne ich viac sústrediť. pretože aj tu, 
ako vo všetkom na Slovensku, platí. že ne
vieme vytvoriť centrá a každé úsilie sa fi
nančne i odborne rozplýva ... 

K súčasnej hudbe je zatiaľ u nás nedo
statočný vzťah pedagógov aj študentov 
(česť výnimkám). Na tomto mieste by som 
rád spomenul vel'mi potešiteľnú vec, kto
rou je študentský festival súčasnej hudby 
Orfeus- to je jedna z radostí na tejto ško
le. Tohto roku prebieha jeho druhý roč
ník, pripravovaný hŕstkou (ale mohut
nou) študentov. Hádam sa stalo po prvý 
raz, že v Bratislave sa konal koncert veno
vaný výlučne Schonbergovi. 
~ Bola to študentská iniciatíva ... 
Bola to iniciatíva študentská s podporou 
vedenia fakulty. Bolo by nezdravé nepo-
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skytnúť všetku možnú pomoc, i keď treba 
povedať. ie študenti-organizátori festivalu 
sú vel'mi šikovní. ale je ich málo. Našou 
ambíciou je tento festival rozšíriť na vyso
ké školy v okolitých krajinách (Viedeň, 

Brno, Katovice, Krakov a ďalšie). 
~Je ich málo, lebo hudbu 20. storočia 
nemajú v učebných plánoch ... 
Majú ju v plánoch, ale nie v dostačujúcej 
miere. V päťsemestrových dejinách hudby 
pripadá na každé historické obdobie jeden 
semester. Ale na všetkých nižších školách 
sa pozornosť venuje predovšetkým hudbe 
pred 20. storočím, preto sa im u nás bude
me venovať vedome s menším dôrazom 
a 20. storočiu dáme väčší priestor. .. Je to 
obrovské množstvo hudby a študenti ne
majú dostatočný prehľad. 
~ Máme dnes už niekoľko vynikajú
cich mladších interpretov s obrovský
mi skúsenosťami v interpretácii hud
by 20. storočia, ktorí by mali študen
tom čo povedať. 
Je to ďalšia veľká úloha: dať priestor mla
dým ľuďom, ktorí so školou ešte nespolu
pracujú, a to formou kurzov na určitú té
mu, čo nám umožňuje kreditný systém. 
Podobne aj v oblasti starej hudby. Na tom 
treba intenzívne pracovať. 
~ Povráva sa, že poslucháči HTF- inš
trumentalisti - mávajú problémy so 
svojimi pedagógmi pokiaľ prejavia 
záujem alebo dokonca majú nejaké 
aktivity v oblasti špecifickej interpre
tácie starej hudby. 
Neviem o konkrétnom prípade, ale viem 
si predstaviť. že to tak výnimočne môže 
byť. Bohužiaľ. Takéto postoje sa objavujú 
aj vo vzťahu k orchestrálnej hre i k hudbe 
20. storočia. 
~ Skolský orchester. Problém, ktorý 
sa dlhé roky riešil i neriešil. Teraz, zdá 
sa, došlo ku konsolidácii. 
Možno povedať. že ohlas zvonku je dobrý, 
ale vo vnútri nic sú veci také jednoznačné, 
pretože v mysliach niektorých prevládajú 
názory, že HTF vychováva sólistov. Po
kúšal som sa a ďalej sa pokúšam presve
dčiť všetkých, že realita je iná. Kde sa mla
dí inštrumentalisti uplatnia? Jedine v or
chestri, klaviristi zase ako pedagógovia. 
Všetci to vedia - a predsa. Nový pohľad 
vzbudzuje pochybnosti, otázniky, nevôľu: 
nerobme zo školy pedagogickú fakultu, 
nevychovávajme len orchestrálnych hrá
čov, lebo by sme stratili úroveň. Potom sa 
to odráža aj v disciplíne prezencie na 
skúškach. Vedenie fakulty prijalo rozhod
nutie, že našich študentov musíme kvalit
ne pripraviť pre ich budúcnosť, čo na dru
hej strane vôbec nevylučuje aj výchovu 
k sólistike. Preto sú aj požiadavky v súvis
losti s naším orchestrom vysoké: okrem 

koncertov a ich prípravy je tu ešte povin
ným predmetom hra v orchestri. Veľké re
zervy sú u nás v hre orchestrálnych panov. 
~ Na Slovensku je známy problém 
s mladými dirigentmi, ktorí majú 
všeobecne ťažkosti dostať sa pred or
chester, pretože sú neskúsení. Po
máha existancia školského orchestra 
riešiť tento začarovaný kruh? 
Predstava je taká, že by sme mali mať jed
nak profesionálny cvičný orchester pre di
rigentov, jednak školský orchester, vedený 
profesionálnymi dirigentmi pre inštru
mentalistov. Pretože učenie dvojnásobné, 
resp. obojstranné je veľmi ťažké. To isté 
platí aj o zbore- to je ďalší vleklý problém. 
Problém mladých dirigentov na Slovensku 
naozaj existuje, ale nevidím budúcnosť 
školského orchestra ako príležitosť uplat
nen ia adeptov dirigovania. To nezname
ná, že by príležitostná spolupráca bola vy
lúčená. (Súčasný doktorand HTF Martin 
Majkút bude s naším orchestrom určite aj 
pracovať.) Ale najmä by tu mali dirigovať 
osobnosti, ktoré študentov oslovia, pri
tiahnu. No zatiaľ nie sme schopní zabez
pečiť profesionálny orchester pre študen
tov dirigovania, i keď peniaze špeciálne na 
tento účel už boli takmer na dosah ruky. 
Zatiaľ to nevyšlo. 
~ Na HTF VSMU pracujete dlhé roky. 
Je podla vás badateľná akási tendecia 
nárastu či úpadku kvality absolventov? 
Všeobecný trend poukazuje na stúpajúcu 
úroveň. Ale ťažko ju udržať. A s kým, 
s čím máme porovnávať? S vlastnou mi
nulosťou? V tom prípade je tendencia stú
pajúca. Ak budeme porovnávať s úrovňou 
za hranicami- na všetky svetové strany-, 
potom to už nie je také jednoznačné. 
Možnosti sú otvorené, mnohí mladí cho
dia do zahraničných škôl (kreditný systém 
im umožní robiť to bez prerušenia štúdia), 
ale jazykovo nie sú vždy prípravení. Ume
lecká stránka je často porovnatel'ná, ale 
máme čo robiť. aby sme v súťaži vydržali. 
~ Len na margo: tí najlepší po ukon
čeni školy stále ešte podla možnosti 
odchádzajú na zahraničné angažmány. 
A treba dodať. že tento problém súvisí aj 
s množstvom umeleckých odborných škôl 
na Slovensku - konzervatórií. resp. Aka
démie umení. 
~ Roku 2000 bola na stránkach čes
kých Hudobných rozhľadov diskusia 
o určitej paralelnosti konzervatoriál
neho a vysokoškolského štúdia 
v Cechách (u nás je systém rovnaký). 
Keď hovoríme o finančnom zabezpečení 
umeleckého školstva na Slovensku, alebo 
o vytváraní vysokokvalitných centier, kto
ré by od knižnice až po nástroje konkuro
vali kvalitou, potom musíme mať na mys-
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li aj ekonomickú bázu tohto štálll. Som 
presvedčený o tom, lc máloktorý iný ~tát 
by v podobnej hospodárskej situácii mal 
20 univerzít a dve vysoké umelecké školy 
plus niekol'ko komervatórií. Statistika ne
pustí. Záujem o št údi um na strednom 
stupni (na konzervatóriách) rapídne klesá 
a pritom počet škôl stúpa - to je vývoj, 
ktorý nemôže za~učiť kvalilll. Ľudia však 
aj tento problém~idia osobne. Ked' je už 
niečo založené., nemožno to rušiť. veď 

kvalita nie je až taká zlá. Ako to potom vy-
7erá s financovaním takých inštitúcií ako 
UK alebo V$MU? My sme v situácii, že nie 
sme schopní za päť či osem rokov zabez
pečiť jediný nový nástroj - klavír, a zalo
ženie tak potrebného odboru bicích 
nástrojov je v rovine ideovej. Môžeme to 
síce urobi(. ale bez ekonomického zabez
pečenia. 

ti Na Akadémii umení v Banskej Bys
trici vraj postupne budú učiť všetci tí 
(mám na mysli tých kvalifikova
ných), čo na HTF nemajú šancu. 
HTF má eminentný záujem, aby tu pôso
bili tí najpovolanejší. Myslím, že väčšina 
špičkových pedagógov, ktorí pôsobia 
v Banskej Bystrici sú našimi kmeňovými 
pedagógmi. 
ti V spomínanej českej diskusii sa ho
vorilo aj o paralelnosti zakódovanej 
v samotnom systéme stredného a vy
sokého hudobné ho školstva . 
Aj tento problém by bolo treba riešiť ra
zantnejšie a systémovo. V mnohých kraji
nách existujú napríklad hudobné gymná
ziá. Na Slovensku hudobných gymnázií 
niet, máme len konzervatóriá, ktoré majú 
problémy s kvalifikáciou absolventov (pl
ná kvalifikácia učiteľa je len s V$). Budúc
nosťou iste nic je ani konverzia všetkých 
konzervatórií na tzv. Fachhochschule (vy
soké odborné školy). A načo by bolo tol'ko 
škôl takého typu plus dve hudobné uni
verzity? Svojho času malo ministerstvo 
školstva zriadiť osobitn(l komisiu pre prí
pravu návrhu štruktúry a systému ume
leckého školstva na Slovensku. 
ti Diskusia v Cechách upozornila aj 
na z lú úroveň všeobecného vzdelania 
na odborných umeleckých školách. 
Na začiatku som hovoril, že sa snažíme 
podporiť teoretickú časť vzdelávania, aby 
št(ldium nezostalo len pri nástrojovej hre. 
úroveň terajších maturantov konzervatórií 
je vel'mi rôzna, v komplexnosti vzdelania 
na strednom stupni často nedostačujúca. 
ti Ak prevláda názor, že dve školy 
univerzitného smeru sú pre Sloven
sko nadpočetné, nemožno sa potom 
prípadne orientovať na vzájomné do
pfňan_ie v ponuke odborov? 
Taká bola asi správna predstava. Lenže 
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všetci majú . iba· tie najvyššie ambície. Za
búda sa pritom na skutočnosť, že vo svete 
dávno platí zásada, ic je lepšie byť špičko
vou vysokou odbornou školou ako nekva
litnou univerzitou. Zakladať univezitu na 
.tclcncj lúke" je mo/né len na Slovensku. 
ti Knižnica HTF má tiež svoje problé
my, najmä pokiaľ ide o dopfňanie 
fondov. 
Je to vel'mi vážny problém, nielen v oblas
ti financií na dopfiíanie fondov. Keď sa 
skončila výstava vydavatel'stva Bärenrei
ter, ktorú sa tu podarilo realizovať vďaka 
iniciatíve Dr. Mokrého a ktorej exponáty 
v hodnote l O 000 DM dostala naša fakul
ta ako dar, sa toti7 zistilo, že tento dar ne
máme kam umiestni(. Kým sa nedostavia 
budova filmovej fa kulty vcdl'a našej faku l
ty. dovtedy temo problém ani nevyrieši
mc. Prípadné vol'né priestory u nás nic sú 
vhodné klimaticky, ani z iných dôvodov. 
Nová fakulta nám umožní preniesť cen
trálnu knižnicu VSMU, obnoviť a odčleniť 
katalógový systém. Aj vo financovaní 
knižníc bude platiť nový systém, že totiž 
fakulta bude dotovaná podl'a počtu štu· 
dentov a sama musí vyčleniť čiastku. o. i. 
aj na kni7nicu. Naša fakulta dostáva nové 
knihy, najmä noty do daru aj od iných za
hraničných inštitúcií. Mám na mysli na
pn1dad notové ma teriály z oblasti starej 
hudby z Francúzska. Vždy sa nás pritom 
opýtajú, kam ich dáme, či a ako budú sprí
stupnené. 
ti Peňazí niet, napriek tomu bolo po
tešitel'né, že pred niekoľkými rokmi 
sa začala (a zdá sa, že medzitým sa aj 
skončila) rozsiahla rekonštrukcia 
schátranej budovy HTF. Neekonomic
ky vzdelaný pozorovatel' sa čuduje -
ako to, že niet peňazí na hudobné 
nástroje, na druhej strane je dosť 
peňazí na vel'korysú rekonštrukciu . 
Plánované investície sú účelovo viazané. 
Lial'. z investícii na opravu budovy - čo 

bolo niekol'ko desiatok miliónov- nemož
no vyčleniť obnos napríklad na nový Stein
way. Som presvedčený. 'í:e je vcl'mi dobré. 
7e sa to urobilo. Okrem prístavby filmovej 
fakulty sa plánuje zo statických dôvodov 
aj úprava Dvorany. čím by sa vyriešil jeden 
z kardinálnych problémov HTF- koncen
ná sieň. Stav, keď hudobná univerzita ne
má koncennú sieň, je vo svete asi dosť 

unikátny. To platí aj pre nahrávacie štúdio. 
ti Akým spôsobom využíva HTF mož
nosť podnikať? 

V čom môžeme podnikať? Veľké zmeny 
nastali v tom, že máme niek~l'kých zahra
ničných študentov. Príjmy lieh poplatkov 
zostávajú u nás. Je to obnos, ktorý využí- • 
vame na umeleckú činnosť a na starostli· 
vosť o hudobné nástroje. V systéme finan-

covania umeleckých škôl nastala radikál
na zmena v tom. le sa v ňom zohl'adňuje 
umelecký výkon študenta. 
ti Keby vám dobrá víla ponúkla sp l
nenie troch želaní, ktoré by to boli? 
Mô7em len zopakovať. čím som začal: že
lal by som si zmenu atmosféry. alebo ináč 
povedané. dostatok odvahy pozrieť sa 
pravde do očí a konečne ísť za vecou, po
staviť pravý hodnotový rebrík. V tom by 
mala dobrá víla vel'a práce. Keby sa toto 
splnilo. potom by už víla nebola potrebná. 
lebo keď sa l'udia srdcom aj myslením 
otvoria Pravde. a nové veci vnímajú pod 
zorným uhlom tejto Pravdy. potom majú 
dosť schopností veci presadi( odborne aj 
ekonomicky. Treba ale porozmýšl'ať o tom, 
čo robíme preto. aby sa veci zmenili 
a skončiť s nárekom nad nedostatkom 
peňazí. s výhovorkami na nezáujem. Pub
likum si vychovávame sami. my, interpre
ti. A minulé desaťročia sme my boli tí. čo 
sme uhýbali v kvalite, v dramaturgii s tým 
výsledkom. že publikum dnes nevie. čo je 
dobré a čo nie, buráca pri trápnych pro
dukciách a na kvalitu ani nepríde. 

Mojím želaním teda ostáva: pochopiť 
a prija( zodpovednosť vzťahu a citu člove
ka k ďoveku. k životu a tým voči skutoč
nému umeniu. ti 

( PRIPRAVILA A. RAJTEROVÁ} 

Orffov inštitút - Katedra hudobnej 
o tanečnej pedagogiky Univerzity 

Mozorteum v Salzburgu 

otvára dvojsemestrálne postgraduálne 
štúdium 

od októbra 2002 do júna 2003 

Advanced Studies in Music and Dance 
Education - Orff Schulwerk 

Kurz prebieha v angličtine o je určený pre 

hudobných alebo tanečných pedagógov, 
ktorí majú aspoň tri roky praxe v jednej 

z týchto oblastí: materské školy, základné 
školy, stredné školy, konzervatóriá, 

univerzity, muzikoteropio, špeciálno 

pedagogika, hudba pre handicapovaných 
ľudí, .Lifelong Leorning Progroms' ... 

Účastníci kurzu no záver absolvujú 
praktickú o teoretickú skúšku. 

Školné: eco 4000 Euro (v závislosti od 

počtu prihlásených účastníkov). 

Uzávierka prihlášok: 1. apríl 2002 

Kontakt: Orff Institute, Special Course 
2002, Frohnburgweg 55, A-5020 

Salzburg 
tel: 0043-662-6198-6100, fox: 0043-662-

6198-6109, e-mail: sonjo.czuk@moz.oc.at 
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Libor Pešek 
V OSEMDESIATYCH ROKOCH PREDSTAVOVAL VEĽKÚ NÁDEJ PRE SLOVENSKÚ FILHARMÓNIU AKO SAMOTNÝM ORCHESTROM VYVOLENÝ ŠÉFDIRI· 

GENT. PRINÁŠAL SO SEBOU MODERf.lÝ SPÔSOB UMELECKEJ PRÁCE, NEZVYČAJNÝ, VEĽM I OTVORENÝ PRÍSTUP K HUDOBNÍKOM l KU VŠETKÝM ĎAL· 
ŠÍM SPOLUPRACOVNÍKOM. MAL ZA SEBOU ÚSPEŠNÚ SPOLUPRÁCU NAJMÄ S ČESKÝMI KOMORNÝM I SÚBORMI A ORCHESTRAMI A BOL PRÍSĽUBOM 

KVALITY AJ PRE SF. TEN VŠAK PO KRÁTKOM PRECHODNOM OBDOBÍ MOHOL REALIZOVAŤ V INÝCH ZEMEPISNÝCH ŠÍRKACH AKO DLHOROČNÝ ŠÉF

DIRIGENT ROYAL liVERPOOL PH ILHARMONIC ORCHESTRA. 0 JEHO N EŠTANDARDNOM PRÍSTUPE K HUDBE, O SPÔSOBE PRÁCE, O ĽUĎOCH SA 

s Ll BOROM PEŠKOM ZHOVÁRALA ALŽBETA RAJTEROVÁ. 

ti Je to už dávno, no predsa: prečo sa z teba stal hu
dobník? Bola to jednoznačná vol'ba, alebo jedna z mož
ností? Bolo domáce prostredie naklonené tejto vol'be? 
Domáce hudobné prostredie bolo z tohto hľadiska minimál
ne. Maminka hrala na klavíri, ako obvykle slečny a panie 
a navštevovala abonentné koncerty Ceskej filharmónie. Hud
bu mala rada, pri varení spievala ľudové piesne- ale to bolo 
asi všetko, čo som po svojej rodine z hudby zdedil. Otec bol 
vážny, tichý človek, mal rád zborovú hudbu, ale nijako zvlášť 
sa to neprejavovalo. 
Keď som mal 15 rokov, zbláznil som sa do jazzu a zvyšné 

tri roky do maturity som mal svoj jazzový orchester, s ktorým 
som vystupoval, ba neprestal som s tým ani po úspešných 
prijímačkách na AMU v Prahe počas celého 
prvého ročníka. Mimochodom, dodnes ne
chápem, ako sa mi prijúnacie skúšky podari
li , lebo som nemal nijaké hudobnoteoretické 
vzdelanie. Bol to malý zázrak, pretože som 
nemal vyhranenú víziu stať sa profesionál
nym hudobníkom. Mal som hudbu rád, ale 
nič viac a myslím si, že hendikep nedosta toč· 
nej zaujatosti pre vážnu hudbu, akási lax
nosť vo výbere, ma prenasledovali celý život. 
Povedal by som, že všetko, čo sa mi v živote 
podarilo, bolo navzdor mojej laxnosti. Je to 
dos( vážna vec. Stačí si uvedomí(, za akých 
okolností som urobil skúšky na AMU. Pred
tým som sa pokúšal dostať sa na orientalisti· 
ku alebo na maďarčinu a češtinu, resp. na 
právo a všade som .zhorel". Poslednou mo7nosťou bola AMU, 
kde mi oznámili, že mám navštíviť abiturientsky kurz pre ma
turantov, v ktorom sa dali dohnať vedomosti z teórie na úrov
ni konzervatória. Takže mesiac pred prijímačkami som po pr
výkrát otvoril naozajstnú partitúru a naučil som sa dve časti 
z Dvoi'ákovej Novosvetskej symfónie naspamäť, pretože to bo
la podmienka, potom som ich zadirigoval s klavírom pred fó
rom takých osobností ako Smetáček, An čeri, Neumann ... Do· 
stal som sa do abiturientského kurzu, kde nás učil Neumann , 
ktorý na konci priznal, že si myslel, že .pán Pešek na to diri
govanie vôbec nemá", ale že si ten názor v priebehu roka po
opravil. Odporučil ma, a na AMU ma prijali. 
ti Tvoj širokospektrálny rozbeh pred zakotvením na 
AMU asi nie je celkom bežný. Co vedie napríklad čes
kého maturanta k rozhodnutiu prihlásiť sa na štúdium 
maďarčiny? Nemá to v sebe nádych bizarnosti? 
Je to celkom bizarné. Rodičia do mojej budúcej dráhy vôbec 
nezasahovali. Boli veľmi solídni, etablovaný strednostavov-
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ský pár, ja som bol jediné dieťa. Dávali na mňa pozor, aby 
som mal dobré známky, ale s výberom môjho povolania si 
vôbec nevedeli poradiť. Hudba im pripadala ako tá najlabil
nejšia volba a svojím spôsobom mali pravdu. A treba vedieť, 
že chlapcom vo veku 17-18 rokov je- až na malé výnimky
úplne jedno, čo z nich bude. Vtedy sa povrávalo, že orientál
ne jazyky, to je ono, pretože to je úzky profil, a že to je záleži
tosť budúcnosti, tak sme sa na to prih lásili. 
ti Maďarčina je orientálny jazyk? 
Počkať. .. Prišli sme na pohovor na katedru orientálnych jazy
kov a skúšajúci profesor povedal, že pravdepodobne orientálne 
jazyky nepoznáme, ale že predpokladá náš záujem o orient. 
A zistil, že nikto z uchádzačov sa o to nezaujímal. Tak nám pán 

profesor oznámil, že páni, prepáčte, keď sa 
o to ani nezaujímate, tak z toho nič nebude. 
Ale aby sme vás neposlali preč, je tu určitý do
pyt na oddelení čeština-maďarčina, skúste to 
tam. Tak sme to tam skúsili, lenže tam nás tiež 
vyhodili a odporučili nám, že to ešte môžeme 
skúsiť na práve, kde sú skúšky až nasledujúci 
týždeň. Medzitým som sa dozvedel o možnos
ti na AMU a tým sa skončila moja akademic
ká dráha ... Je zábavné, ako sú chlapci totálne 
dezorientovaní a ako neskoro dospievajú. 
ti Na akom nástroji si hral vo svojom 
jazzovom orchestri? 
Bol som jazzový trombonista, ale neskôr som 
už len aranžoval a dirigoval. Mal som se
demnásť rokov a všetci (asi dvadsiati) členo

via orchestra boli starší. Tam som sa de facto učil, čo to zna
mená zaobchádzať s ľuďmi - a to je veľmi vážna súčasť diri
gentského povolania. 
ti Klavír- klasický nástroj dirigentov? 
Ako osemročný zača l som hrať na klavíri a mal som veľmi 
prísnu klasickú učiteľku. Ciže v čase maturity som mal za se
bou desať rokov klavíra a bol som celkom zručný a veľmi pre
cízny klavirista. Moje prvé päťročné angažmán po absolvova
ní bola korepetícia v balete, najprv v Plzni, potom v Národ
nom divadle. 
ti Cím je dirigovanie príťažlivé? Coraz viac inštrumen
talistov sa chopí taktovky. Je to pocit moci? Je to z hľa
diska muzikantského viac ako hrať na nástroji? 
Dnes si myslím, že to nie je viac ako dobre spievať alebo dob
re hrať na nejakom nástroji. Keď som bol mladý chlapec, eš
te pred dvadsiatkou, chcel som byt videný, chcel som mať 
v hudbe sólo, hoci som na to zďaleka nemal. Myslím si, že to 
nemusí byť o moci. Moc ma ani vtedy nezaujímala, bolo mi 
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to skôr nepríjemné. Mal som moc najímať l'udí do svojej ka
pely, vyberať si ich. Ale keď som sa ma l s niekým rozísť, lebo 
nebol dosť dobrý, strašne ma to trápilo. Moja moc mi bola 
vlastne už vtedy na príťaž. Nikdy som nebol vel'mi rád šéfom. 
U seba teda môžem vylúčiť túžbu po moci. Skôr je to o tom, 
že muž chce, aby veci išli podl'a neho a kým je adolescent. 
chce byť videný. Pritom netuší. aké jarmo na seba berie ... 
ti Dirigovanie teda nebolo tvojím vysnívaným zamest
naním. OI'utoval si niekedy, že sa nakoniec stalo tvojou 
profesiou? 
Nebolo to l'ahké obdobie medzi mojou tridsiatkou a štyrid
siatkou, keď sorlzistiL ako ťažko je vychádzať s orchestrami, 
aké ťažké je Šl.J.Ídium partitúr, aké to je únavné, namáhavé, 
nepríjemné, náročné zamestnanie, ale najmä, aké je nevďač
né. Pretože mladý dirigent sa musí pripraviť na to, že prvých 
dvadsať rokov- pokia!', vďaka priazni osudu, nemá zázračnú 

kariéru -sa musí pripraviť na krivdy, ústrky, poznámky, od
sudky, ktoré ho vnútorne vel'mi rozhádžu, hoci by mal byť in
tegrovaný, sústredený. Orchestre si neberú servítky, vieme to 
obaja, preto kto týmto mlynom prejde relatívne zdravý, z to
ho je chlap. Keď sa blíži k päťdesiatke, orchestre už začínajú 
dirigenta rešpektovať, začnú ho počúvať. Medzitým sa diri
gent poučil, najmä psychologicky, a vie, že má do činenia 
s l'uďmL ktorí majú svoju umeleckú integritu. Zistí- a v po
sledných rokoch to vel'mi zdôrazňujem -, že symfonický or
chester, to nie je banda nejakých muzikantov, ale aglomerá
cia lepších alebo slabších individualít. Sú to umelci. ktorí do 
svojej profesie vera in vestovali a niektorí z nich sú naozaj 
opravdiví umelci. Podľa toho by mal dirigent s nimi zaobchá
dzať. Neznamená to, že by nemal mať nároky, ale vždy by mal 
mať formu, ako svoje požiadavky vyjadriť. aby nikoho zby
točne neurazil, pretože pre l'udí už len fakt sedenia v orches
tri je pomerne vel'kým utrpením. 
ti Tvoja kariéra nebola zázračná pokia!' ide o príleži
tosti dirigovať symfonické orchestre. Pomohol si si 
tým, že si sám zakladal orchestre. 
Nebol som v tom sám. Predovšetkým tu bol Josef Vach, kto
rý vytvoril skvelý Ceský komorný orchester. Ja som k sláči
kovému súboru urobil jeho dychovú časf. pričom je zvláštne, 
že tieto dve zoskupenia nikdy nehrali spolu. 
ti Bola to Komorní harmonie. 
Neskôr som vytvoril Sebastian orchester, kde boli sláčikové 
nástroje zastúpené komorne. Tam sme mali už ovel'a širší re
pertoár. 
ti Odkiaľ názov Sebastian ochester? 
Vymyslel to Petr WeigL a neviem prečo. Vtedy bol mojím blíz
kym kamarátom, spolu sme intelektuálne vyrastali. Prišiel 
s týmto názvom, ktorý však nemal nijaké konotácie s Bachom. 
ti V istom období bola práca s týmito komornými tele
sami tvojou jedinou dirigentskou činnosťou? 
Medzitým som dirigoval asi tridsať výchovných koncertov 
s FOK-om, ale nezapísal som sa tam príliš dobre, pretože som 
bol mladý, nevydirigovaný, trošku arogantný a orchester na 
mňa zanevrel do tej miery, že ďalších 15-20 rokov ma nepo
zvali. Ma l som povesť arogantného mladíka . 
ti Bolo to oprávnené? 
Asi áno. Orchestre nikomu nepomôžu, ale ani nikomu ne
ukrivdia pre nič za nič. Asi som mal vtedy niekol'ko neprís
tojných poznámok. 
ti Si absolventom českej dirigentskej školy. Co to zna
mená? 
Václav Neumann ma učil v prípravke, potom sme mali Meto
da Doležila, po ňom Václava Jiráčka, ktorý bol priebojný, slu-
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chovo a intelektuálne vel'mi nadaný dirigent, a Broka, dirigen
ta Opery Smetanoyho divadla. V treťom ročníku to bol profe
sor Klíma, vtedy šéfdirigent Symfonického orchestra Ceskoslo
venského rozhlasu a vo štvrtom ročníku Václav Smetáček. 
ti Možno hovoriť o koncíznej českej dirigentskej škole? 
Je to zvláštne a často o tom rozmýšl'am, keď počúvam na
hrávky. Dnes sa vždy teším, keď počúvam nahrávky našich 
dirigentských pamätníkov počínajúc Talichom a pokračujúc 
menami, ktoré som spomínal. Sám som sa od Talicha vda 
naučil; keď sa konečne mohol zo Slovenska vrátiť do Prahy, 
chodil som na jeho nahrávky, skúšky, kde som sa tiež vera 
naučil ... Co to tá česká dirigentská škola je? Klíma bol intui
tívny muzikant. rovnako nadaný ako Košler. V Cechách sa 
nikdy nenarodili talentovanejší dirigenti ako Zdenek Košler 
a Alois Klíma. Všetci ostatní boli lepší i horší hudobníci- do
konca ani Talich nebol taký nadaný ako oni. Talich bol po
malý ďovek, musel v sebe všetko prežu(, ale vyznačoval sa 
majstrovstvom a hlbokou inteligenciou, mal !'udskú hlbku, 
cez ktorú sa všetko premietalo. Smetáček bol budovatel'om 
orchestra FOK; robil to s technickým prehl'adom, s jasným 
gestom, bez mimoriadneho emocionálneho pohrúženia . Klí
ma bol druhý najnadanejší človek v Cechách, leňoch, ktorý 
sa spoliehal na svoje nadanie, ale v posledných rokoch tak 
málo skúšal. resp. skúšky flákaL že sami hudobníci ho prosili 
o viac skúšok. Po ňom do rozhlasu prišiel Vladimír Válek, vel'
mi náročný dirigent. 
ti Tvoja dirigentská prax sa formovala na komorných 
orchestroch. 
Bola to pomerne dlhá fáza mojej dirigentskej praxe. V ko
morných orchestroch, najmä v Komornej harmónii, som bol 
azda až príliš precízny, prísny. Keď som počúval naše nahráv
ky už ako zrelý človek, pripadali mi akoby príliš vypreparo
vané. Clenovia súboru boli vel'mi rôzni- mali sme vynikajú
cich, popri nich však aj vel'mi priemerných hudobníkov, čo 
pri jedenástich členoch je dosť zretel'né. Naučil som sa tam 
byt pozorný voči detailu - vtedy ma to ešte bavilo, bol som 
starostlivý a trpezlivý, vďaka čomu sme mali dobré výsledky. 
ti Aj v Státnom komornom orchestri v Pardubiciach, 
kde si sa stal neskôr šéfdirigentom, išlo o menšie or
chestrálne zoskupenie. 
Bolo to iné, väčšie teleso. S 36 členmi sa už dala hrať klasic
ká hudba, hudba 20. storočia a našiel sa aj repertoár z obdo
bia romantizmu. Bol som 36-37-ročný, už pomerne zrelý 
chlap s istými skúsenosťami , hudobníci boli priemerne asi 
o desať rokov mladší a boli vel'mi dobre pripravení, i keď bez 
orchestrálnej praxe. Bol som prvý, kto sa snažil zaujať ich pre 
krásu ansámblovej hry. Dodnes si myslím, že by sa to malo 
implantovať aj symfonickým orchestrom. Veď v tom je kus 
zábavy - hrať spolu, navzájom sa počúva(. jeden druhému 
ustupovať. Snažili sa ísť za mnou. Mal som tam istú autoritu, 
preto sa nám za niekol'ko rokov podarilo vyšplhať sa až na 
Pražskú jar, ba aj ďalej. Styri roky po založení orchestra sme 
v amsterdamskom Concertgebouw hrali Beethovenovu 
l. symfóniu a najobávanejší tamojší kritik napísal. že v živote 
nepočul tú symfóniu tak krásne zahratú. Orchester bol mladý, 
.vydrilovaný", pritom šťavnatý- bolo to pekné obdobie. 
ti Možno odvodiť tvoje neskoršie úspechy na čele veľ
kých symfonických orchestrov sčasti od štýlu práce, 
vychádzajúceho z týchto .. komorných" princípov? 
Ne~iem. Dnes dokážem siahnuť na nerv problému. Ale mys
lím sL že moje .ú~pechy" súvisia aj s mojou snahou podnie
tiť orchester, aby pre mňa rád hral. Balík požiadaviek sa musí 
presne zhodovať s balíkom možností toho-ktorého orchestra. 

ti HUDOBNÝ ŽIVOT)12)2001 



To znamená, že dirigem by mal vždy ťahať potiaľ, pokiaľ sám 
orchester cíti, že na to má. Túto hranicu by dirigent nemal 
oveľa prekroči(. ale nemal by ju ani podceniť. Keď nedotiah
ne na možné maximum, orchester sa cíti nevyužitý. Nájsť 
psychologicky správnu mieru a profesionálne odhadnúť hra
nicu možností- to sú najťažšie momenty rozhodovania pre 
dirigenta. Všetko ostatné je ľahšie. 
~ Ako je t o s demokraciou v orchestri, resp . s nároč

ným vzťahom orchester- dirigent? 
Keď sa človek naučí- a ja sa to učím ešte stále, pretože to stá
le ešte neviem - rukou, bez • mnohých slov, tlmočiť svoju 
hlavn(l predstavu o diele, potom to je dobrý začiatok, preto
že hudobníci dostanú obraz o celku. Do toho tu a tam môže 
dirigent vsunúť detail- preto7e skúšok. ako vieme, nikdy nie 
je veľa, takže časom nemožno veľmi plytvať. Myslím si, že zá
kladným tajomstvom dirigentskej práce je nechať orchester 
hrať. Predovšetkým na začiatku skúšky nezastavovať po tak
toch, pretože inak pozornosť orchestra upadá. 90 ľudí prichá
dza so svojimi starosťami z domu, z mestskej hromadnej do
pravy, pochopiteľne, prídu na poslednú chvíľu so zmrznutý
mi prstami- s tým treba rátať. Je teda jediná možnosť. nechať 
orchester niekoľko minút hra(. aby si členovia sami pripome
nuli, že sú hudobníkmi, že nie sú ná
denníkmi, a potom, v správnom oka
mihu povedať prvé detaily, opravovať 
- ale len tu a tam, a požiadavky po
stupne preh lbovať. Najsústredenejší 
orchester je ten, ktorý hrá. 
~ Hovoril si o malom počte 

skúšok. Narazil si už na problém, 
že za daný počet skúšok nie je 
možné naštudovať plánované die
lo v primeranej kvalite? 
Treba vedieť, čo možno s daným or
chestrom naštudovať. Zažil som 
v Amerike kruté podmienky. kde sa 
za päť dní pripravia tri programy, to 
znamená l. deň je skúška a koncert, 
2. deň sú skúšky bez koncertu, potom 
zase deň so skúškou a s koncertom, 
a tak ďa lej. Hovorím o orchestroch 
v Clevelande, Philadelphii a pod., ktoré sú neuveriteľne uve
domelé, čo je v hudbe nesmierne dôležité. Orchestre vedia, 
načo tam sú; neviem, či ich členovia majú hudbu radi, ale nie 
je na nich vidieť, že ju radi nemajú. Tvária sa akoby hudbu 
mali radi a môžem povedať. že ďovek vidí. ako sa doslova pri
lepia na špičku taktovky a čokoľvek dirigent urobí- dynami
ku, tempo- otrocky sledujú kútikom oka a pritom hrajú nád
herne, takže pripomienky sú viac-menej len okrajové. Tak to 
funguje. Sú ale aj orchestre, ktoré sú zvyknuté mať jeden 
program týždenne a tam záleží na tom, čo sa hrá. Stane sa. že 
orchester navrhne napríklad 2. symfóniu Gustava Mahlera 
a poskytne len jeden deň skúšok. To nie je možné, toto dielo 
za dve skúšky a generálku nie je možné naštudovať, ani keď 
krátko predtým bolo na programe. A to je už vec správneho, 
flexibi lného plánovania. Osobne nie som prívržencom pri
mnohých skúšok, lebo už som netrpezlivý. Ale v určitých 
prípadoch treba skúškový proces pri spôsobiť dielu. Tiež ne
mám rád štvorhodinové skúšky, sú únavné. Najlepšie sú dve 
2 1/2-hodinové skúšky za deň. 
~ Možno globálne charakterizovať orchestre v Cesko
Slovens ku, resp . v strednej a východnej Európe a po
rovnať, odlišiť ich od západoeurópskych orchestrov? 
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Je to veľké paušalizovanie. Ja sám delím orchestre nezávisle 
od ich národnej príslušnosti na zvukovo krásne orchestre 
a na také, ktoré skôr uprednostňujú precíznosť. Keď si naprí
klad vypočujeme Ceskú filharmóniu pod taktovkou Karla 
Ančerla - bol to veľmi konsolidovaný orchester, ktorý hral 
s fantáziou vo chvíľach, keď Ančerl pozval Charlesa Muncha, 
vel'kého básnika, ktorý orchester .rozložil". Keď ten istý diri
gent pracoval s Bostonským orchestrom, ktorý vtedy nebol 
prOiš konsolidovaný, počujeme 7 dobových nahrávok zvuko
vo a muzikantsky nádherné, inšpiratívne výkony, ale často sa 
vyskytujú nezrovnalosti v súhre. Cleveland, ktorý bol vždy 
v rukách nemeckej dirigentskej školy. hrá vždy exaktne -je 
to najlepšie hrajúci nemecký orchester mimo Nemecka. Ale
bo Philadelphský orchester, či Philharmonia Orchestra v Lon
dýne- produkujú zvukovo najnádhernejšie kreácie, aké som 
kedy počul. Teda skôr ide o to, ako ten-ktorý šéfdirigent pra
cuje. A okrem toho, v minulosti bolo veľkou výhodou. že šéf
dirigent zastával svoju funkciu u jedného orchestra aj 20 ro
kov a mal absolútnu, nespochybniteľnú autoritu . 
~Trošku feudálne ... 
Ano ... Viem, že sa to už nikdy nevráti. ani by som po tom 
sám netúžil. Tým sa zároveň mohlo stať, že nakoniec svojho 

dirigenta mali plné zuby, nená
videli ho. Stačí si pripomenúť 
Ladislava Slováka, ktorý však 
za sebou zanechal mimoriadny 
odkaz. Dúfam, že sa raz nahlas 
povie, že som po ňom prevzal 
veľmi skonsolidovanú Sloven
skú filharmóniu ... Proti Karlovi 
Ančerlovi Ceská filharmónia 
dvadsať rokov každoročne pod
pisovala petíciu, aby odišiel. 
Neodišiel, lebo sa udrža l ako 
člen komunistickej strany. 
A dnes je absolútnou hviezdou 
medzi zberateľmi nahrávok. 
Kto v súčasnosti posúdi, kto 
bude a kto nebude hviezdou? 
~ Vedel by si definovať svoj 
ideálny orchester? 

Vždy ma zaujímal zvuk. Myslím si. že orchester má hra( čis
to, pretože intonačná čistota je súčasťou krásy zvuku, ďalej 
má hrať vyrovnane v skupinách atď.- nemusím ísť do detai
lov. Na rozdiel od tých, ktorí tvrdia, že v hudbe bol prvotný 
rytmus. som presvedčený, že prvotný bol zvuk. Boli to trúby 
z Jericha, čo zbúrali múry. Zvuk je základný appeal hudby. 
Rytmus je. samozrejme. dôležitý, pochádza z primitívnych 
súčastí nášho bytia, ale zvuk je prvotný. Ďalej je hudba aj 
o sentimente, o lyrike. ale bez zvuku nemožno dosiahnuť nič. 
~ Nie je možná symbióza technicky dokonalého a zvu
kovo krásneho orchestra? 
Myslím si. že súhra je otázkou pozornosti a je oveľa ľahšie 
dosialmuteľná ako zvuk, pretože zvuk je otázka individuál
neho tónu, ktorý n ie vždy musí byť u všetkých hráčov nos
ný. Teda primäť orchester, aby hral pekne spolu, je oveľa ľah
šie než primäť ho k tomu, aby voňal. aby mal svôj .ksicht". 
Povedal by som. že najlepšou vizitkou šéfa je. keď mu or
chester hrá pekne. Keď ľudia majú sami zo seba radosť. Je 
veľmi dôležité, aby šéfdirigent priviedol svojich hudobníkov 
k radosti z hrania, k radosti z toho, že si vážia seba samých. 
Vo chvni, keď si seba samých vážime. lahšie dávame pozor 
na určité veci. 
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~ Na to potrebuje dirigent veľa energie. 
Alebo lásku k ľuďom a zabudnutie na seba samého. Ľudia 
veľmi ťažko znášajú, keď sa ego na dirigentskom stupienku 
nadúva a pučí - nečudujem sa im, tiež by som to ťažko 

má ša l. 
~ Poďme k repertoáru. V Bratislave sme ťa spoznali 
ako dirigenta, ktorý sa veľmi rád a ochotne venuje no
vínkám. Bol si obletovaný slovenskými skladateľmi, 
ktorí do teba vkladali veľké nádeje. 
Bola to radostná povinnosť. 
~Stojíš ešte stá le na týchto pozíciách? 
Keď som sa sta lléfom v Anglicku, každoročne som uviedol 
novinku mladého skladateľa. Tiei som to považoval za ra
dostnú povinnosť šéfa. Pretože to je príle7itosť pre neho 
dostať sa k tomu, čo v tej zemi. v meste vyrastá. Nie je to ni
jaká záťaž ... Nikdy som sa však nemohol zmieriť s minima
lizmom. Pripadá mi to ako upustenie od náročnosti v kom
pozícii, ako uľahčenie toho, čo hudba môže vytvoriť. Mám 
rád prelom 19. a 20. storočia, pretože hudba tohto odobia 
má prekrásne melódie, nádherné, komplikované chroma
tické harmónie, hýrivú inštrumentáciu v zložitých partitú
rach, ktorých výsledok je veľmi fantazijný. Zjednodušiť si to 
na minimalizmus- urobiť čiernu čiaru na bielom podklade 
znamená, že si urobím pohodlie a nechám za seba pracovať 
iných. 
1!1 Tá jednoduchosť minimalizmu je často zdanlivá 
a keď sa noty dostanú na pulty, ukáže sa, že sa za pr
voplánovou jednoduchosťou skrýva množstvo kompli
kovanosti, o. i. napríklad v koordinácii rytmu a metra. 
Možno áno. Možno je to aj preto, že mám s minimalizmom 
minimálne skúsenosti. Dirigoval som koncertnú verziu Ny
manovej hudby k filmu Piano s kJaviristkou, ktorá ju pre film 
nahrala. Anglické orchestre nereptajú , nech sa deje čokoľvek . 

Ale keď sme hrali nekonečné Nymanove repetície, všimol 
som si v ich nie príliš šťastnom pohľade: načo sme vlastne štu
dovali? Ale inak: s veľkou vášňou by som sa stretol s dobrou 
novou skladbou. 
~ Tvoje komorné začiatky boli intenzívnejšie späté 
s hudbou klasicizmu. Medzitým prišla vlna historicky 
poučenej interpretácie ... 
... ktorej som sa vôbec nechytil. Keď som v druhej polovici 60. 
rokov pracoval so svojím Sebastian orchestrom, prečítal som si 
niekoľko knľh o dobovej interpretácii a veľa som sa tým za
oberal, najmä s ornamentáciou. Veľmi ma LO vtedy bavilo a s is
tou dávkou humoru som to presadzoval aj u svojich kolegov. 
Keď nastúpila generácia puristov, ktorá začala do hudby vnášať 
rovné tóny, urobila z toho výlučnos(. kánon - len tak a nie 
inak, stratil som chuť. V mladosti sme hrali podla svojho srdca 
a veľmi profesionálne. Zaoberám sa hudbou od klasicizmu vyš
šie a s týmto problémom sa už osobitne nezaoberám. 
~ Ako vždy narobili fundamentalisti veľa zla. Tebou 
spomínaný purizmus je už dávno prekonaný a zostali 
neortodoxné poznatky, ktorých správne uplatnenie 
dodáva starej hudbe osobitné čaro. 
Poďme na Slovensko. Roku 1981 si bol v Slovenskej 

filharmónii kandidátom orchestra na funkciu šéfdiri
genta, ktorú si rok vlastne neoficiálne zastával (podla 
vtedajších predpisov ťa mal vymenovať minister kul
túry, ktorý to však neurobil) a nakoniec s i musel odísť 
a namiesto teba vtedajší minister kultúry Miroslav 
Válek na čelo SF osobne povolal sovietskeho šéfdiri
genta. Nikto presne nevie, čo sa odohrávalo v zákulisí, 
prečo sa krátke šťastné obdobie spolupráce SF s Libo-
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rom Peškom muselo náhle skončiť. Všeličo sa povráva
lo o súkromných iniciatívach ... 

ič o tom neviem 'a ani nechcem vedieť. 
~ Bol to rok nádeje a vtedy to bola príležitosť aj pre 
teba. Fakt, že si musel odísť, ti vlastne dopomohol 
k ovela zaujímavejšiej pozícii v Anglicku. 
Pomohlo mi to, že ma SF neodpísala, že ma orchester pozý
val k vtedy aktuálnym nahrávkam s nemeckou firmou. Jej 
majitel', svojho druhu podvodník, ma dostal do Londýna 
a odtiaľ som sa dostal do Liverpoolu. To sú tie zvláštne život
né zákruty ... 

Ale so SF mám stále dobré kontakty, rád tam chodím. 
~ Aký význam mala pre teba spolupráca s liverpool
skym orchestrom? 
Predo mnou bol jeho šéfdirigentom Marek Janowski, ktorý 
zanechal orchester vo veľmi dobrom, technicky konsolidova
nom stave. Dostal som príležitosť vdýchnuť mu určitú poéziu 
a možno trošku sebadôvery, a vybudovať individuálny zvuk 
orchestra. Ťažko LO môžem sám posúdiť. ale bolo to také ná
padné- a som na to hrdý-, že niekoľko popredných anglic
kých časopisov napísalo, že Royal Liverpool Orchestra je naj
lepšie hrajúcim českým orchestrom mimo Ciech. A pritom, 
keď som prevzal svoju funkciu, urobil som to v presvedčení. 
že anglický zvuk orchestra je mu vlastný, má svoje prednosti 
i hendikepy, ale že budem pracovať s materiálom, ktorý sa mi 
ponúka. Frekvencia našej spolupráce bola však veľmi hustá 
a po dvoch rokoch sa ukázalo, že zvuk orchestra sa mení. ho
ci som to vlastne nemal v úmysle. 
~ Prišiel si k hudbe ako k jednej z mnohých možností. 
Svoj široký záujem si si uchoval po celý život a pokiaľ 
viem, hudba ani dnes nie je pre teba jediným bodom 
záujmu. 
Prečítal som veľmi veľa kníh, najmä v období mladosti. Nie 
som intelektuál. Som človek, ktorý si intelektuálov váži, ale 
sám ním nie som. Neriadirn sa výlučne rozumovou analýzou, 
rozum používam do istej miery a od istého bodu používam 
svoju fantáziu. Keď som mal 30-40 rokov. asi do svojej päť
desiatky, zaujímal som sa intenzívne o ezoteriku a nakoniec 
o tibetský budhizmus, ktorý ma dodnes zaujíma, pretože je to 
podľa mňa konzistentný názor na svet, udávajúci smer, no 
nevnucujúci človeku doktrínu. Ale zvonen ie zvončekmi, 
mletie mlynček mi - to je pre mňa skôr úsmevné, pretože, po
dľa mňa v tom nie je podstata budhizmu. Pravý budhizmus je 
v myšlienkach, a tie čerpám z kníh. Nikdy som nešiel do In
die, pretože ma desí a deprimuje nekonečné utrpenie ľudí 
v tej krajine. 
~ Cím sa najradšej zaoberáš mimo hudby? 
Rád vstrebávam atmosféru okolo seba, to znamená, že najrad
šej nerobím nič. To sa dobre robí v prírode. Učím sa to robiť 
za každých okolností: sledovať film života. Vďaka blahodar
ným účinkom staroby sa človek nenecháva už príliš ovplyv
ňovať detailmi. Mal som k tomu však blízko i v mladšom ve
ku. Vďaka svojmu budhizmu som bol vždy schopný pristupo
vať k veľkým problémom s úplným pokojom. Aj krízu v SF 
som vďaka tomu zvládol síce so smútkom, no bez infarkto
vých situácií, bez traumy, ktorá vtedy zachvátila mnohých 
v Bratislave. To neznamnená, že som necitlivý, ale iba to, že 
nereagujem extrémne. 
1!1 Mhohí by sa to mohli od teba naučiť ... Na záver: túžby? 
Má~ túžby len pre ľudí okolo seba. Pre seba osobne nijaké 
nemám. Prial by s.om si, aby ľudia , ktorých mám rád, boli 
zdraví, aby sa im primerane darilo. Sú to teda celkom banál
ne túžby. Iné nemám. ~ 
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100 ROKOV HUDBY NA SLOVENSKU 

.Roman Berger 
Transformácie- 4 skladby pre veľký orchester 

Ľubomír Chalupka 

V súvislosti s vývojom hudobnej tvorby v 20. storočí sa popri 
iných vlastnostiach spomínajú tendencie k triezvej vecnosti, plá
novitosti, logike a racionalizácii. V slovenskej hudbe sa o raciona
lizme hovorilo v čase nástupu mladej skladatelskej generácie v 60. 
rokoch v súvislosti s konštruktívnymi, technologickými a experi
mentálnymi fázami ich tvorivého hladania, keď sa paušálne tvr
dilo, že .mladí" v nadšení pre inšpirácie z druhej viedenskej ško
ly komponujú .rébusy a rovnice". Neskôr bolo nej mé, že túto ge
neráciu tvoria individuality s rozmanitým postojom k sprostred
kovaným podnetom. Racionálne motivovaná rotvážnosť a sústre
denosť sa v tom čase pripisovala najmä prvým opusom Romana 
Bergera. Tento skladateľ (nar. 1930 v poľskom Cieszyne) sa 
v priestore slovenského hudobného života spomenutého decénia 
etabloval osobitým spôsobom. Po absolutóriu klavírnej hry na 
VSMU sa roku 1960, potom, ako nemohol pokračovať v štúdiu 
kompozície na vysokej škole v Katoviciach, za
písal ako 30-ročný do triedy Dezidera Kardoša. 

ielen starší, ale aj vážnejší študent Berger ne
prechádzaL na rozdiel od svojich spolužiakov, 
fázami nevykryštalizovaného hladania, tápania 
medzi podnetmi zvonku a pokynmi pedagógov, 
prijímania dostatočne nespoznaného a nezaži
tého, ale pomaly a zreteľne spresňoval svoje 
tvorivé východiská. líe boli založené na analy
tickom vzťahu k materiálu, vyvodzovaní kon
zekventných pracovných postupov, odmietaní 
normatívnych technických systémov. Zároveň 
od roku 1962 možno jeho umelecké dozrieva
nie konfrontovať s publicistickou činnosťou, 

kde presadzoval rad teoretických názorov na 
zmysel a povinnosti skladatelskej práce a po
kúšal sa jazykom exaktných vied (teórie informácie, kybernetiky, 
systémovej teórie) presňovať terminologický aparát tradičnej hu
dobnej teórie. Z hľadiska vlastných predstáv o logike a homogén
nosti kompozičného tvaru neváhal polemizovať s koncepciou 
skladby Osvienčim svojho generačného druha Ilju Zeljenku, lebo sa 
mu javila ako kompromisná a štýlovo nejednoliata. Medzi teore
tickými názormi a skladateľskými výsledkami Bergera nebol veľ
ký rozpor. Kompozíciu považoval predovšetkým za priestor, 
v ktorom .sa vymedzí rad problémov a úloh, pričom povinnosťou 
sklada telá je ich správne vyriešiť. • 

V miniatúrnych cykloch Päť veľmi krátkych skladieb ( 1959), Pä( 
šttídií ( 1959), Malá suita (1960), určených klavíru, sa prejavil stro
hý, až elementárne názorný skladateľov prístup k základným 
prvkom. Sú inšpirované Stravinského poetikou, založenou na dis
ciplíne a sústredenosti, stručnosťou a inštruktívnosťou sa hlásia 
k Banókovmu Mikrokozmu. Prieskum možností tvarovania zvole
ného impulzu Berger realizoval detailom motivickej frázy, ob
nažovaním prvkov modálnej organizácie, jednoduchosťou vzťahu 
dvoch línií, variabilitou metrických celkov, jednoduchosťou akor-

la H UDOBNÝ Ž IVOT]12] 2 001 

dických tvarov. Pracovný postup od jednoduchosti k postupnej 
evolúcii iniciálnych elementov rozvinul v Sonáte 1960 a v Suite, 
rovnako venovaných klavíru. Jednočasťová Sonáta vyrástla zo zá
meru vytvoriť homogénny prúd hudby, v ktorom sa preklenie tra
dičný tematický kontrast v expozícii a rozrieši vyváženosť evoluč
ných a reprízových prvkov v sonátovej forme. Základným štruk
turálnym korektívom evolučného pohybu sa stala modalita, na 
báze ktorej sa v rámci nivelizácie tradičnej harmonicko-tonálnej 
funkčnosti mohla vytvárať dostatočne široká množina kombinácií 
tvarov, intervalových modelov v melodickom i akordickom pries
tore. Berger nevyužil ľubovoľné kombinácie, ale zvolil určité tó
nové zoskupenie ako .filter", ktorým očisťoval varietu možností 
od konvenčných postupov. Dôležitým činiteľom racionalizácie sa 
stala variabilita faktúry s rômou mierou hustoty a kontinuity hu
dobného pohybu. V trojčasťovej Suite (Prelúdium- Scherzo- Tocca

ta, 1961) rozvinu l transláciu a transpozíciu mo
dálnych jadier ako základný impulz k formo
tvornému procesu, doplňovaný rozmanitým 
variačným obmeňovaním rytmických modelov 
a ich uvádzaním do polymetrických súvislostí. 
Faktúra skladby je voči meditatívne ladenej So
náte hustnejšia a zvukovo pestrejšia. 
Vzťah k Hindemithovi sa prejavil v Triu pre 
nautu, klarinet a fagot ( 1962) disciplínou rozví
jania tematických jadier, striedmosťou výrazu, 
polyfonickou väzbou rovnocenných hlasov. 
Stavebne každá časť zo suitového celku (Prelu
dium, Passacag/ia, Recitativo, Finale) spočíva na 
expanzii variačného obmeňovania, ktorá po 
kulminácii, podčiarknutej polymetrickou kom
plikáciou východiskových štruktúr, speje k re

dukcii mnohosti do konsonantných a disonantných súzvkov. Mo
dálne pozadie, výber intervalov, oblúkovú výstuž hudobného 
procesu v zložitejších farebných konšteláciách uplatnil Berger 
v orchestrálnej Suite v starom slohu pre sláčikové, klávesové a bicie 
nástroje ( 1963), ku ktorej tvorilo Trio voľný komorný pendant. 
Voľbou inštrumentára, plánom cyklickej dramaturgie (Prelúdium, 
Burleska, Musica nodurna, Finale-Sonáta) , selekciou charakteristic
kých intervalov i výrazovým napätím skladba pripomína Bartó
kovu Hudbu pre strunové nástroje, bicie a če/estu. Sústredenosť na jed
notný štrukturálny základ podporil Berger neustálym nárastom 
intervalovýchjadier, ktoré zabezpečujú tvarovú oporu variačného 
procesu. Vážnosť a meditatívny nádych v skladbe dominujú, po
rušuje ich len vitálny priebeh Burlesky. Spôsob postupného kom
plikovania vzťahov medzi elementmi, uplatňovaný najmä v ryL
micko-metrickom pôdoryse skladby, viedol k interpretačným 
problémom pri zvládnutí záverečnej časti cyklu. To spôsobilo, že 
Suita zaznela po revízii partitúry až roku 1982. 

Prostredníctvom dispozičných kvalít modálnej usporiadanosti 
sa Berger koncentroval na riešenie náročnejšieho problému, za-
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kotveného v dobovej kríze multiseriálnej kompozície a zdôrazňo
vaní nového zvukového ideálu, v možnostiach, ktoré otvorila 
aleatorická metóda uvoľiíovania nového zvukového ideálu pre
komponovaných fixných štruktúr. V situácii, ktorá popieraním 
zodpovednosti za zvolený kompozičný postup viedla k ľubovôli až 
chaosu, bolo aktuálne zvažovať možnosti .rekompozície", hľadať 
súvislosti a väzby medzi zdanlivo rozpornými iniciatívami, medzi 
tým, čo sa považovalo za tradičné a teda už prekonané (logika 
a poriadok), a dobovo prímačným, .moderným" šokovaním ne
zvyčajnosťou. O preklenutie týchto rozporov sa Berger pokúsil 
v cykle 4 skladieb pre veľký orchester Transformácie, ktorým roku 
1965 ukončil štúdium kompozície. 

Pojem .transfCJlmácia" označuje náročnejší typ premeny, pre
tvorenia - napríklad v biológii sa ním rozumie prenos genetickej 
informácie z jeClnej bunky na druhú, v lingvistike prechod od 
hlbkovej štruktúry k povrchovej, v kybernetike množina zmien, 
ktorú vytvára operátor pôsobením na jednotlivé operandy. V hu
dobnoteoretickej literatúre charakterizuje dôsledne realizovaný 
variačný proces, ktorý zasahuje systematicky do premenlivosti 
viacerých elementov východiskového tvaru tak, že sa dosahujú 
nové štrukturálne a významové podoby. Berger vo svojej absol
ventskej kompozícii preveril na vyššej a náročnejšej úrovni vzťa
hy medzi kvantitou tvarov, ich zvukovou kvalitou a funkčnou po
zíciou vo formotvornom procese, generovaním nových súvislostí 
štrukturálnych dimenzií z elementárnych prvkov. Možnosti. kto
ré poskytuje princíp štrukturálnych variácií- ktoré sa zvykli po
merne jednostranným spôsobom využiť v prostredí seriálnej 
kompozície- nie sú systematicky preverované na všetkých úrov
niach. Skladateľovi nešlo o úplnos(. ale o prienik niektorých tva
rových vlastností na vyššiu úroveň so zachovaním momentu 
gené7y. Cyklus 4 skladieb sugerujúci v Bergerovej tvorbe prefero
vaný suitový typ priraďovania relatívne samostatných a kontrast
ných celkov, sprostredkuje však závažnejší proces narastania kon
frontačných plôch, zväčšovania zvukového objemu a postupného 
komplikovania iniciálnych tvarov a vzťahov. Transformácie sú pre
myslene symfonicky koncipovaným celkom, kde má príslušné 
miesto narastanie napätia, členitosť gradácií. plynulosť i prudkosť 
kontrastov. Z hľadiska tektoniky Berger neprekročil normy tra
dične cíteného, dynamicky projektovaného evolučného oblúka, 
napojeného na príslušnú dávku expresivity. Netradičnými -
a v kontexte vývoja slovenskej hudby prelomovými - sa stali 
prostriedky, ktorými tento oblúk vystužil. 

Podobne ako v predchádzajúcich cyklických útvaroch -vkla
vírnych skladbách, Triu, orchestrálnej Suite- aj v Transformáciách 
prvá časť (skladba) reprezentuje funkciu prelúdia, predstavuje zá
kladné štruktúry, skúma v relatívne prehľadnom a homogénnom 
prostredí ich kvalitu a dispozície pre další vývoj, v dramawrgic
kom zmysle predstavuje prípravu i zorientovanie poslucháča. Na 
rozdiel od Sonáty 1960, kde sa táto expozícia diala na báze postup
ného deštruovania celku, tu prevláda opačný postup- budovanie 
celku z mikroštruktúr. Väzbu na intervalové zoskupenie, ktoré 
korigovalo šírku vzťahových súvislostí v dvanásťtónovom priesto
re modality, Berger zachoval, ale rozvinul ju na základe impulzov 
z klasickej dodekafonickej techniky. Mikroštruktúry sú získané 
rozkladom základného št rukturálneho usporiadania - 12 tóno
vého radu - na 4 trojprvkové subsérie, z ktorých na elememovej 
úrovni zahusťovaním, rozšírením a kombináciou vznikajú 3 
štvonónové modely (Pr. l). lntervalové usporiadanie základnej 
série: 2- 6- l - 3- l - 6- 1- 3- 2- 6- l (čísla označujú veľ-
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kosť intervalov odvodenú z počtu poltónov) svedčí o skladateJ()
vom konštruktívn~m myslení. generuje symetrickos(. pravidel
nosť, variabilitu i kontrast v melodicko-akordickom tkanive sklad
by. V strede umiestnený tri tonus je zárove1í zastúpený v krajných 
subsériách napojený na veľkú, resp. malú sekundu), vn(norné 
subsérie sú trichordami v rozsahu malej tercie. Z týchto párov 
možno odvodiť elementárny kontrast medzi stenochorickým 
krúžením, resp. clustrovou technikou a rozptylom tónov do pries
toru a budovaním vertikálnych štruktúr. Stvortónové modely za
stupujú dôležitú ideu Transformácií- kontrastné vnútorné uspo
riadanie: chromatická, diatonická a modálna štruktúra nebráni 
ich vzájomnej komunikácii, odvodenosť 7 jedného radového zá
kladu zvôvodňuje ich rovnakú dispozíciu podieľať sa na homoge
nizácii vertikálneho profilu a na pointovaní výslednej zvukovosti. 
Popri rozdielnosti Uedine modálny model je všeintervalový) vy
svitá ich pnbuznos(. všetky obsahujú interval malej a veľkej se
kundy a malej tercie - základné stavebné kamene a konštanty 
melodicko-akordického myslenia už v predchádzajúcich Bergero
vých skladbách. 

Druhá skladba cyklu obnažuje zvukovo-výrazový kontrast -
určený vswpom drsného, až agresívneho zvuku sordinovaných 
trúbok, rytmicky nápadne profilovaného voči statickému zvuko
vému podkladu päťtónového clustra v sláčikových nástrojoch. 
Súčasťou variabilných premien sa stáva dalšia elementárna di
menzia - regulácia rytmicko-metrického plynutia. Podobne ako 
v Toccate z klavírnej Suity, alebo v Burleske z orchestrálnej Suity 
v starom slohu Berger modeluje vnútorné napätie medzi monoryt
mickým a kontinuitným plynutím a jeho prerušovaním presunmi 
prízvukov a pauzami. technikou vol'nej rotácie v jednotlivých hla
soch. Táto pulzácia sa vo variovanej podobe postupne .odovzdá
va" zo skupiny dychových nástrojov s láčikovým nástrojom i sek
cii bicích nástrojov. Na pohybovej osi rytmických hodnôt možno 
identifikovať transformáciu troj-, resp. štvorprvkových modelov 
z intervalovej do časovej oblasti. zväčšovanie melodického ambi
tu, zahusťovanie vertikálneho priestoru a vyčlenenie kontrast
ných blokov. Materiálový základ - 12 tónová séria sa tu objavuje 
v úplnej podobe, kompletizuje sa najprv melodicky, imitovanými 
replikami k sólu basklarinetu, v závere skladby aj akordicky, v sle
de dvanásťtónových komplexov zverených dialógu sláčikových 
a dychových nástrojov. Pre tieto komplexy je chanakteristické, že 
sú vnútorne dynamizované rotáciou čiastkových mikrosérií. 

Dôležitou súčasťou Bergerovej kompozičnej stratégie je postup
né zrovnoprávnenie farebno-zvukovej dimenzie - odhaľovanie 

dispozícií veľkého symfonického aparátu, konkrétne v rytmickom 
rozihraní sa mostatnej sekcie bicích nástrojov ako stredného dielu 
druhej skladby (podobne ju predstavil v závere Burlesky zo Suity 
v starom slohu). Inšpirácie zo zvukovo-expresívnej sugestivity Bar
tókových skladieb (novátorského využitia bicích nástrojov v Hud
be pre strunové, bicie a če/estu, resp. v Sonáte pre dva klavíry a bicie 
nástroje) obohatil Berger aj poznaním diel poľskej skladateľskej 
školy, ku ktorej mal blízko, najmä k tvorbe Witolda Lutoslaw
ského. Bergera nezaujala natoľko šírka, vnútorná zrnitosť a zvu
kovo-expresívna sýtosť ukrytá v pléne ladených a neladených 
bicích nástrojov. Aj tu selektuje, nesiaha po maximálnych mož
nostiach, nehladá v tejto vrstve náhradu za tónovosť. ale partner
stvo a pn1ežitos( pre zretelné pointovanie rytmicko-metrickej čle
nitosti vo vhodnom prostredí (Pr. 2). 

Dispozície pre reguláciu, selektivitu a ustavičnú kompozičnú 
kontrolu, ale zároveň aj pre invenčné domyslenie ústredného ná
padu, rozvinul Berger v ďalších skladbách cyklu Transfonnácie. Dô
sledkom zahusťovania akordických štruktúr a zväčšovania verti
kálneho objemu bolo obohacovanie zvukových možností, priro
dzená a kontinuitná cesta medzi intervalovými konšteláciami 
a harnogenizovaným zvukom k novej harmónii. V úvode tretej 
sklcy!by podčiarkol túto kontinuitu transfomráciou kvality akor
dického mnohozvuku do technicky a výmamovo vyšej úrovne, 
na primárne sonick-y projektovnaú tzv. Klangfarbenmelodie. Tón 
h Ue zaujímavé, že tento tón v identickej funkcii použil Alban 
Berg na začiatku 3. dejstva opery Wozzeck, ako aj Ivan Hrušovský 

~HUDOBNÝ ŽIVOT] 12]2001 



Pr. 2 
l!il 
r.~~~~~~~ 

v l. časti svojho komorného cyklu Combinazioni sonoriche z roku 
1963 ). ktorý v prvopláne intervalového rozdelenia spfňal v úvod
nej skladbe Bergerovho cyklu funkciu zahustenia. sa podrobuje 
detailnej artikulačno-farebnej diferenciácii (Pr. 3). Tvorí výcho-

Pr. 3 
Ili 
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disko k ďalšiemu priebehu. kde sa predstavujú možnosti transfor
mácie polyakordickej mnohosti do sonicky homogénnej výsledni
ce. Hoci masívnosť výsledného zvuku je frapujúca (pripomína 
plochy a vrstvy Pendereckého kompozícií zo začiatku 60. rokov), 
podstatné je. že Berger nesiahol po plošnej metóde dosahovania 
zvukového kontinua. ale skôr sa približoval k typu prekompono
vaných vel'kých štrukturálnych blokov v tvorbe Xenakisa a Lige
tiho. Zakiaľ čo v predchádzajúcej skladbe cyklu využil rotáciu 
trojprvkových subsérií. v tretej skladbe siahol po štvonónových 
modeloch ako základe polyakordického stmel'ovania na báze 
vzťahu medzi rytmicky oživujúcim pulzovaním akordického tva
ru a statickými blokmi, sugestívnymi zvukovou mohutnosťou 
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a vnútornou trnito;ťou. Jednotlivé clustre ;ú priradované vedľa 
seba tak. že predstavujú vlastne harmonické v1ťahy- spoje. resp. 
rozvody SÚ/vukov. vzájomnú konfrontáciu troch superštruktúr. 
tvorených sumáciou a rotáciou príslušných štvonónových mode
lov v inverzii. augmentácii a diminúcii. Korelačný a expresívne 
akcentovaný vzťah medzi tvarom. pohybom a znením, funkciou 
a významom. ktorý kulminuje v 48-hlasnom bloku. zostavenom 
z 12 štvor7vukov. možno chápa( ako skladateľom plánovanú úro
veň nachádzania nových súvislostí, nového typu štrukwrálnej 
harmónie. dovtedy v slovenskej hudbe nedosiahnutej. aj keď sa 
k nej niektorí Bergerovi vrstovníci v tom čase približvali (llja Zel
jenka v Struktúrach, Peter Kol man v Sryroch skladbách pre orchester 
a v Monumente per 6 000 000). 

V záverečnej skladbe cyklu sa popri preberaní predchádzajúcich 
konštánt melodického ro7víjania a akoricko-zvukovej stavebnos
ti využíva nová kvalita transformačných možností zvolenej štruk
túry. Skladatel'ova dispozícia nachádzať v priestore elementárne
ho skúmania základných nosných elememov kompozície (pri 
uvedomovaní si podobnosti a príbuznosti na báze mikroštruktúr) 
impulzy pre pohyb, vývoj, pre genetické fázy evolučného proce
su , sa potvrdzovala (v druhej skladbe) aj v rytmicko-metrickej ob
lasti. Pretože mu nekonvenovala metóda aleatoriky nadväzujúca 
na Cageovu iniciatívu, ani prosté priradenie seriálne prekompono
vaných blokov k zvukovým plochám, opieral sa skôr o skúsenosti, 
ktoré poskytovala poľská škola v dielach vychádzajúcich z princí
pu tzv. riadenej aleatoriky, kde sa skladatel' nezbavoval zodpoved
nosti za výsledný tvar. Uvol'ňovanie tradičnej regulácie hudobného 
času umožňovalo dosahovať hlbku variabilných možností v oblas
ti rytmicko-metrického plynutia, ktorá v transformácii do vertikál
neho profilu zaručovala nové kvality zvukovosti. 

v záujme nachádzania súvislostí pochopil Berger uvolhenie 
striktnosti. ktoré umožňuje chronometricky vymedzený alcato
rický blok aj ako analógiu k improvizácii. Vzhladom na predchá
dzajúce skúsenosti slovenskej hudby preto nesporne odváž.ne 
a novo konfrontoval tri úrovne metro-rytmickej organizácie- tra
dičnú, presne začlenenú do taktovej organizácie. asynchrónnosť 
plynutia čiastkových hlasov v aleatorickom bloku s efektom no
vej son ickosti a napokon vrstvu improvizačne rozvinutej línie. 
K poslednej úrovni poskytovala inšpiráciu sféra, kde improvizácia 
tvorí jednu z podstát druhovo-žánrovej špecifickosú- sféra jazzo
vcj hudby. Hneď v úvode poslednej skladby cyklu je táto sféra 
zretel'ne adoptovaná do bergerovskej štruktúry - tenorový saxo
fón deklamuje improvizačne rozvinutú líniu, pre ktorú je 
príznačný ametrický priestor. Zároveň sa v jej melodickom profi
le uplau1ujú prvky. ktoré boli zakódované v intervalovej schéme 
vopred sformovaného dvanásťtónového radu - stenochorický 
ambitus (sekundový pohyb v priestore malej tercie) a väčšie in
tervalové skoky (pôvodne tritonus). Improvizáciu sólového saxo
fónu decentne .kontroluje" skupina bicích nástrojov, metricky 
presne zadelených (Pr. 4). lntervalové charakteristiky saxonfóno-

Pr. 4 
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vého monológu sa neskôr premietajú do rytm icky fixovaných 
vrstiev a inšpirujú najmä pohyb vnútri aleatorických blokov. 
Skladatel' s nimi pracuje na spôsob stratofonického kontrapunk
tu, simultánneho znenia fixovaných a nefixovaných vrstiev roz
manitej dľzky. Vyvrcholením tejto konfrontácie je polyrytmický 
blok zložený z troch vrstiev pohybu - v sláčikových a dychových 
nástrojoch a v skupine bicích nástrojov. 
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Pre celú dramawrgiu cyklu platí. že sa málokedy opie
ra o štrukturálny podnet. ktorý by bol statický. Spomenu
té bloky. vrstvy a pásma sa nevytvárajú z dôvodov zvuko
vej masívnosti a pôsobivosti, nie SLI náhodné, ale vyplý
vajú z predchádzajúcej evolučnej fázy. Na jeho začiatku 
fragmetny narastali do čiastkových celkov. subštruktC1ry 
sa zapoji li do kontinuitných a logických väzieb. Logických 
preto, lebo transformačný proces neplynie spontánne, ale 
riadi sa premysleným plánom postupnej evolúcie, naras
tania, zvyšovania náročnosti a- naopak, z formových dô
vodov - aj postupmi retardácie. štiepením celku, krúže
ním okolo jadra. opakovaním. Do tejto dvojakej proce
suálnej tendencUif sa premieta aj intenzita výrazových 
polôh. na ktoré je Bergerova hudba napojená. Skladateľ. 
sústredený na tvolenú kompozičnú ideu. píše tak, aby sa 
nezotrela súvislosť medzi tvarom. procesom a naň nadvia
zanou expresiou. Pre Bergera je charakteristická predo
všetkým meditatívnosť ako derivát vážnosti a sústrede
nosti hl'adania, dalej výbušnosť. vzrušenosť. na viacerých 
miestach tlmočená akoby vzdychmi i výkrikmi. často 

určených sólovému nástroju zo skupiny sláčikových alebo 
dychových nástrojov (partitúra Transformácií je preplnená 
dynamickými, artikulačnými i prednesovými pokynmi), 
a napokon poloha cudnej, zdržanlivej krásy, napojená na 
sugestívne vyznievajúce sonické miesta so stabilizačným 
účinkom. umocňujúce efekt vel'kého priestoru orchestrál
neho zvuku. Napriek náročnosti vstupných zdrojov trans
formačných premien a konfrontačných stretnutí je to 
hudba jasnosti, poriadku, usilujúca o porozumenie. Hoci 
ide o absolventskú skladbu. nevyviera z nej autorská pý
cha, snaha zaujať nezvyčajnosťou, demonštráciou získa
ných poznatkov. ani zanietenie experimentátora, skôr 
určitá pokora. 

Tieto kvality predurčili Transformáciám významné posta
venie v slovenskej hudbe. Už pri premiére na BHS 1966, 
v podaní Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu 
pod taktovkou Bystríka Režuchu, dirigenta oddaného no
vej slovenskej tvorbe najmä z pera jeho skladateľských 
vrstovníkov. kritika konštatovala presvedčivosť konštruk
cie a myslitel'skú hlbku Bergerovej skladby. V roku svojej 
premiéry boli Tranformácie odmenené cenou Jána Levosla
va Bellu i Cenou československej kritiky. O rok neskôr 
dôstojne reprezentovali slovenskú tvorbu na festivale Me
dzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM) v Pra
he. V rámci retrospektívneho hodnotenia vývoja sloven
skej hudby za uplynulé obdobia roku 1966 propagátor 
a generačný kritik Peter Faltin vyslovil prísne konštatova
nia na margo vznikajúcich opusov vtedajšej mladej skla
dateľskej generácie. Jedine Bergerove Transformácie po
važoval za dielo a nie za pokus či nezáväznú hru, keď ich 
vyzdvihol slovami: •... neviem o čom tie Transformácie sú. 
ale myslím. že sú i o mne a každom človekovi dnešnej 
pretechnizovanej a sproblematizovanej doby." Faltinov 
výrok svedčí o tom, že Bergerova kompozícia prerástla 
úroveň syntetického dokumentu zrelej poetiky samot
ného autora a dosiahla hodnotu symbolickej výpovede, 
svedectva za celú jeho generáciu o jej tvorivých motivá
ciách, ambíciách a výsledkoch. 

Pramene 
Roman Berger: Transformácie - 4 skladby pre veľký orchesrer. 

PartitC1ra. Bratislava, OPUS 1977 nahrávka: Symfonický 
orchester bratislavského rozhlasu. dir. Bystrík Režucha. 
Supraphon l l O 0238, Praha 1967 
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INTERNATIONALESTIFI1JNGzUR.fOERDERUNG 
voNK ULTURuNDZMUSATION 

ve spolupráci 
s hudebním nak.Jadatelstvím Editio Bärenreiter Praha 

a Českou filharmonií 

srdečne zvou na hudební festival 

"toujours Mozart 2002" 
cyklus koncertu a pl'ednášek 

venovaných hudbe Wolfganga Amadea Mozarta 
s možností vlastní interpretace jeho skladeb 

sobota 19. Jedna 2002 od 1000 do 2300 hodin 
nedele 20. Jedna 2002 od 1000 do 21 30 hodin 

v sálech Rudolfína (Alšovo nábreží 12, l JO Ol Praha l) 

Dvoudenní vstupenka: 
obyčejná 200 Kč, zvýhodnená (deti, mládež, duchodci) 150 Kč, 

rodinná 400 Kč 
Jednodenní vstupenka: 

obyčejná 120 Kč, zvýhodnená 80 Kč, rodinná 240 Kč 

Rezervace vstupenek a informace: 
EDITIO BÄRENREITER PRAHA 

Renata Hloušková 
Bechovická 26, 100 OO Praha IO 

tel.: 00420/2/7400 1914,00420/2/7400 1911 
00420/ fiJ3/ 17 92 65 

fax: 00420/2/7400 1927 
e-mail: hlouskova@editio-baerenreiter.cz 

Vstupenky Jze za kou pit v sfti 7i.cketpro a v predprodejní sít i Rudo/fina 
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MELOS-ÉTOS 
6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SÚČASNEJ HUDBY (7. - 16. 11.) 

- - -

ZAČIATOK TRETIEHO TISÍCROČIA CHARAKTERIZUJE STUPŇUJÚCE SA ŽIVOTNÉ TEMPO A STÁLE SA ZVVŠUJÚCI PRÍLIV INFORMÁCIÍ. AJ NA MALOM SLOVENSKU -

NAPRIEK STÁLE CHÝBAJÚCIM OOTÁCIÁ~ NA UMENIE A KULTÚRU - KONAJÚ SA VIACERÉ PODUJATIA, FESTIVALY A KULTÚRND-UMELECKÉ AKCIE, MNOHOKRÁT AJ 

SÚČASNE, TAKŽE ŽIADEN JEDINEC UŽ NIE JE SCHOPNÝ ICH PRAVIDELNE SLEDOVAŤ. NAVYŠE ABSOLVOVAŤ CELÝ FESTIVAL, KTORÝ OBSAHOVAL 15 KONCERTOV 

V POMERNE KRÁTKOM ČASOVOM ROZPÄTÍ OO]. DO 16. NOVEMBRA JE TIEŽ NIELEN NÁROČNÉ, ALE PRAKTICKY ZVLÁDNUTEĽNÉ VIAC-MENEJ LEN PRE OFICIÁLNE 

POZVANÝCH HOSTÍ ZO ZAHRANIČIA. TÝMTO SA HNEĎ V ÚVODE OSPRAVEDLŇUJEM VŠETKÝM AUTOROM, KTORÝCH SKLADBY BY SOM Sl BOLA S VEĽKÝM ZÁUJMOM 

VYPOČULA, KEBY SOM NEBOLA TIEŽ OBEŤOU ZHONU ZAČIATKU TRETIEHO TISÍCROČIA ... 

Pokúsim sa načrtnúť niekol'ko pomá
mok ku koncertom, ktoré som navštívi
la (7 .. 8., 13.- o 19.30, 15.- o 19.30 
a 16. novembra). Tento fragment mi 
neumožňuje zaujať stanovisko k celé
mu festivalu Melos-Étos, jeho drama
turgii a koncepcii. Z programového bul
letinu a z reakcií kolegov sa síce dá do 
istej miery odhadovať jeho zameranie 
(hlavný dôraz na hlavnú hviezdu -
skladatel'a Arvo Pärta a koncert venova
ný jeho tvorbe a angažovanie cenovo 
prístupnejších súborov komornejšej zo
stavy), ale nedokážem posúdiť stúpajú
cu či klesajúcu kvalitu tohoročného fes
tivalu. Chcem však zdôrazniť, že na
priek rozporom medzi zámermi (úplne 
pôvodnými pri vzniku festiva lu roku 
1991. či neskoršími pri tvorbe koncep
cie jednotlivých ročníkov) a realizova
ným stavom, je potreba existencie festi
valu Melos-Étos nespochybnitel'ná. Bez 
možnosti konfrontácie súčasnej domá
cej tvorby v kontexte zahraničnej hu
dobnej produkcie nie sme na jednej 
strane schopní vnímať cesty jej vývoja 
a smerovania. na strane druhej je práve 
takýto festival dôležitým stimulom tak 
pre skladatel'ov. ako aj pre interpretov 
a záujemcov o súčasné hudobné dianie. 

Z uvedených navštívených koncertov 
patrilo k úspešným vystúpenie (7. no
vember) aj u nás známej skupiny šies
tich hráčov na bicích nástrojoch Kra
kowska grupa perkusyjna, ktorá od 
svojho vzniku ( 1984) špecializáciou na 
uvádzanie súčasnej hudby a hudby 20. 
storočia získala vo svete vel'ké renomé. 
Prišla s vel'mi zaujímavým programom: 
skladba Shota ( 1995) albánskeho skla
dateľa, žijúceho v Krakove Mehdi Men
gjiqiho bola vybudovaná z prvkov do
máceho albánskeho hudobného folkló
ru (vychádza z tanca, ktorý tancujú len 
muži) a zo zložitých nepravidelných 
rytmických modelov; skladba Keczak 
( 1979) japonsko-amerického skladatel'a 
Akira Nishimuru vyrastá z rovnomen
ného indonézskeho tanca (z ostrova 
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Bali). pričom svojimi repetitívnymi 
a komplementárne sa dopfňajúcimi ryt
mickými modelmi interpretovanými na 
rozličných bicích nástrojoch nadobúda 
charakter až rituálnej hudby; iný, ale 
tiež fascinujúci, až mystický výraz mala 
skladba Marimba Spirirua/s (1984) ja
ponského skladatel'a Minoru Mikiho, 
ktorá podl'a slov autora reflektuje biedu 
a hlad v Afrike; pre svojho tvorcu Da
niela Mateja typická bola skladba s náz
vom Machaut (after Ma fin est mon com
mencement by Gui/laume de Machaut) 
(2000), patriaca do jeho série tzv. recyk
lovaných skladieb. v ktorých autor exis
tujúci materiál. vybraný z diel reprezen
tantov staršej európskej (Monteverdi. 
Bach, Mozart) i novšej americkej hu
dobnej tradície (lves) nanovo transfor
moval (recykloval) do nepoznatel'nej 
podoby (tu použijúc detské gitary a re
mixáciu MachautOvej melódie na spô
sob techna, evokoval ilúziu protestného 
výkriku a otáznik nad zmyslom vývoja 
vážnej či rockovej hudby, ktorý visí nad 
viacerými Matejovými skladbami); po
zoruhodná bola skladba Tempus ex ma
china ( 1979) predčasne zosnu lého, 
v Európe i USA dobre známeho, fran
cúzskeho skladatel'a Gérarda Griseya 
( 1946-1998), v ktorej dominova l dô
myselný až sofistikovaný princíp. boha
tá sonoristika, prepracovaná typológia 
zvukových modelov. determinujúca 
výstavbu celého diela. 

Rozmer duchovnej (nie priamo reli
gióznej) hudby mali diela Ivana Paríka 
a Romana Bergera. ktoré zazneli vo 
vhodnom priestore Vel'kého evanjelic
kého kostola (8. november). Aj keď sa 
svojím výrazom vzájomne vôbec nepo
dobali. obe boli zamerané na pohľad do 
vnútra ďoveka. Missa brevis (pôvodne 
trojhlas - 1956-1957, terajšia švorhlas
ná nová podoba - 200 l) Ivana Paríka 
v zainteresovanej interpretácii mieša
ného zboru Voci festose vyrastá na jed
nej strane z tradície európskej duchovnej 
hudby, na strane druhej z originálnych 

a účinne vystavaných harmonických 
postupov (báza sleduje tonálny plán, 
pričom výplň je zahustená a disonant
ná). ktoré prezrádzajú tvorcu 20. storo
čia. Missa brevis je výpoveďou autora 
o veciach vážnych a zároveň stimulom 
pre rozvíjanie duchovnej cesty človeka. 

Roman Berger svojou tvorbou svoj
ským a vel'mi senzitívnym spôsobom re
aguje na pálčivé problémy súčasnosti 
i nedávnej minulosti. Umelecká tvorba 
pre neho znamená neodmysl itel'nú 
súčasť života, potrebu. ktorá je životne 
dôležitá, životne nutná. Svojou sklad
bou Korczak in memoriam (2000) reaguje 
na otázky etické, ktoré evokoval veľký 
čin poľského lekára Janusza Korczaka 
(pred druhou svetovou vojnou vytvoril 
útulok pre siroty, s ktorými sa počas 

fašizácie ocitol vo varšavskom gete, od
kial' spolu s nimi napokon dobrovol'ne, 
napriek možnosti osobnej záchrany. 
odišiel do plynovej komory), majúci po
dobenstvo v posledných slovách Ježiša 
Krista na kríži: .čokol'vek by ste učinili 
jednému z tých najmenších. mne ste 
učinili" . Berger dôsledky tejto tragickej 
udalosti a jej širších konzekvencií ne
obyčajne sugesúvnym spôsobom trans
formoval do hudby. ktorá svojou silnou 
apelatívnosťou, emocionálnym bohat
stvom zatína do živého. Volba obsade
nia (sláčikové kvarteto. tympany, or
gan. mezzosoprán a flauta), dramatur
gia diela (spočiatku hrá sláčikové 

kvarteto spolu s tympanmi dole pred ol 
tárom, neskôr sa presunie na chór, kde 
sa kombinuje s organom. flautou 
a mezzosopránovým sólom) , výber 
i spracovan ie motivického materiálu 
majú vel'mi silnú symbolickú funkciu: 
.Keď pripustíme, že všetko. čo sa deje 
v globálnej dedine - deje sa medzi 'Ne
bom a Peklom', potom to platí aj pre 
oblasť zvuku. Potom napríklad organ 
a tympany n ie sú iba nástroje, ktoré sa 
líšia len akustickými charakteristikami, 
ale prvý umožňuje akési .volanie k Ne
besiam" a druhý evokuje akúsi .pekel-
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nli. ingerenciu do Poriadku Života. Naj
mä, ak organ rozvíja nad nami ,kvinto
vý kruh' a tympany nás chcú zahlušiť 
,tritónom', intervalom označovaným od 
stredoveku pojmom diabolus in musica. 
Medzi týmito symbolickými protipólmi 
sa rodí alebo stráca musica l111mana: naiv
né Kinderszenen a detská pesnička Kolo 
sa nám poláma/o sú opakovane ,bombar
dované', až kým nedôjde k defin itívnej 
katast rofe - Dies irae. Východiskom mal 
byť Bachov choí(l l O Haupt voli 8/ut und 
Wunden (akýže už iný?). Lenže: sme eš
te schopní tento chorál , dospievať? 
Máme ešte na viac ako na opakovanie 
začiatku?" (autor v bulletine) 

Kvalitným interpretačným výkonom 
i zaujímavým výberom skladieb sa ús
pešne prezentoval Mondschein en
semble z Prahy ( 13. november), ktorý 
sa od svojho vzniku ( 1995) špecializuje 
na náročnejší repertoár súčasnej domá
cej i zahraničnej hudobnej tvorby. O lis
pechu a ohlase v širšom kontexte eu
rópskej hudby svedčí aj rad diel súčas
ných autorov, vytvorených špeciálne 
pre tento súbor, ktorý pozostáva z kom
binácie dychových nástrojov (veľmi 

dôležitú funkciu má klarinet, na ktorom 
hrá umelecký vedúci súboru Kamil Do
ležal), sláčikovej zostavy (husle, viola, 
violončelo a kontrabas), klavíra a samo
statného hráča na klávesoch (syntezá
tor), ktorým je skladateľa Miroslav Pud
lák (tiež dirigent súboru). Neobyčajne 
zaujímavá bola skladba Míjení času 

( 1999) od Hanuša Banoňa (klaviristu 
súboru), ktorá bola založená na jedno
duchých, ale veľmi účinných motivic
kých tvaroch a na princípe evolúcie ich 
súvzťažností. Akoby naozaj išlo o ply
nutie, .míňanie" hudobného času, kto
rý z makroskopického uhla je nekoneč
ný, stabilný, nemenný a z mikroskopic
ké ho pohľadu podlieha neustálym 
kontinuálnym metamorfózam. Napriek 
využívaniu účinných archetypálnych 
postupov je skladba zároveň výsostne 
originálnym hudobným .skvostom". 
Svojimj zvukovo-výrazovými premena
mi upútala aj skladba Drobné radosti od 
Miroslava Pudláka, založená na detail
nom vypracovaní možností slihry, resp. 
.nesúhry· jednotlivých nástrojov, čím 
vznikal akýsi rozorvaný polydialóg. Pe
ter Graham (alias Jaroslav Stastný) na
zval svoju skladbu dosť neobvyklým 
názvom MOENS aneb Dvofákuv problém 
( 1998, MO ENS je podľa neho pracovná 
skratka pre objednávku Modschein en
semble), ktorý sa však vzťahuje predo
všetkým na kompozičnú taktiku: .išlo 
mi hlavne o preniknutie k duchu ko-
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mornej hudby, o problémy súhry a ne
stability, o architektúru tém a tiež o hľa-. 
danie nových melódií. .. " (autor v bulle
tine). Martin Burlas svojou skladbou 
Die unendliche Me/odie (200 l) opäť potvr
dil pre neho prímačný atypický spôsob 
komponovania: všetky nástroje hrali 
v unisone, výstavba bez dramatických 
oblúkov či kontrastov až po silný na
prosto neočakávaný úder na bubon. po 
ktorom nasledova la priam chronicky 
primitívna hudba (k lavír a syntezátor). 
ukončená na spôsob strihu: vtipný, aty
pický či typicky martinoburlasovský 
koncept! Hudobne nič mimoriadne zau
jímavé nepriniesla skladba Luminos 
( 1972) od škótskeho skladateľa Morrisa 
Pena, ktOrá postrádala cit pre tematické 
tvarovanie a stavbu (komplikovaná 
a zahustená faktúra). Vtipným riešením 
kombinácie nástrojov i priestorovej dis
lokácie sa vyznačovala skladba Phanta
siestiick od Maurícia Kagela, ktorý ju 
uviedol mottom: Also da capo, oder viel
mehr dal segno, liebes unmusikalisches K ind 
(teda da capo, alebo oveľa viac dal seg
no, milé nemuzikálne dieťa), v rámci 
ktorej dochádza k prezentácii typicky 
kagelovského inštrumentálneho divad
la: nauta hrá náročný part spolu s klaví
rom na javisku pred publikom a ostatné 
nástroje, ktoré sú neviditel'né, skryté 
kdesi vzadu (v Moyzesovej sieni na bal
kóne vzadu za publikom) hrajú primi
tívne, gýčové melódie podobné baná l
nej cirkusovej hudbe, pričom práve táto 
kombinácia narúša symetriu vnímania 
u poslucháča. 

Ďalší súbor špecializovaný na novú 
hudbu SurPius z Freiburgu sa prezento
val na celovečernom koncerte (15. no
vember) dielami skladateľov rozličných 
národností a vekových vrstiev. Výber 
skladieb bol zameraný nie vždy na naj
lepšiu kvalitu a tak celkový dojem z kon
certu bol viac než rozpačitý. Skladba Ge
fa/teles Moment pre Oautu, klarinet, bicie, 
husle a violončelo ( 1998) od nemeckého 
sklada tela Geralda Eckerta ( 1960) obsa
hovala niekoľko zaujímavých postupov 
so zvukovými vibráciami a transformá
ciami, ako celok pôsobila však roztriešte
ne. bez jasnejšej stavebnej koncepcie. Ty
pický kompozičný prejav Mortona Feld
mana ( 1926-1987) v spôsobe radenia 
dlhých tónov a pá uz pri nízkej dynamic
kej intenzite charakterizoval aj skladbu 
The Viola in my Life l pre violu, Oa utu, bi
cie nástroje, klavír, husle' a violončelo 
( 1970); z interpretácie b~ bolo možné 
vyťažiť viac najmä v spôsobe tvorenia tó- • 
nov. Ďalšou skladbou Ohne Hiilderlin pre 
klavír a kontrabas ( 1992) nemeckého 

skladateľa Nicolau~a A. Hubera ( 1939, 
len menovec ove la slávnejšieho švajčiar
skeho skladatela Klausa Hubera) sa sú
bor SurPius tiež nemohol výramejšie ?a
blysnúť. Temer polhodinové dielo v štýle 
odľudštcncj a na vnímanie náročnej po
vojnovej avantgardy sa zdalo nekonečné 
a ťažko stráviteľné. Ani Contour pre piko
lu a kontrabas ( 1984) severského sklada
teľa Ole Llitzov-Holma (narodil sa roku 
1954 v Dánsku, vyrastal v Nórsku a od 
80. rokov žije vo Svédsku), v ktorej bolo 
možné pozorovať pokus autora kombi
novať obc svojou výškovou polohou 
vzdialené nástroje, ničím mimoriadnym 
nezaujala. Akoby bez zmyslu nahodené 
hudobné tvary (možno zámerne) neboli 
rozvíjané a spracovávané do súvislejších 
a vzájomne príbuzných celkov, čo vyvo
lávalo dojem kombinácie náhodných 
zvukov a tvarov. Posledné dve skladby 
boli venované dielam slovenských skla
dateľov. Iris Szeghy ( 1956) s týmto súbo
rom už dlhšie spolupracuje a bola aj ini
ciátorkou jeho vystúpenia v rámci festi
valu Melos-Étos. Skladba Musicafo/c/orica 
(Hommage a Bartók) pre klarinet, bicie 
nástroje a klavír ( 1996) síce nevznikla 
pre tento súbor (pôvodne bola napísaná 
pre dnes už neexistujúce Trio pre súčas
nú hudbu zo Sofie), bola však už ním in
terpretovaná v rámci jej autorského kon
cenu v Raruo Bremen v roku 1999. Bola 
to prvá skladba, ktorá na tomto koncerte 
zaujala spôsobom rozvíjania rôznoro
dých a s vkusom kombinovaných hu
dobných tvarov a citom pre celkovú 
výstavbu (napríklad kombinácia jem
ného poetického výrazu s dramatickým 
a vášnivým temperamentom), samotná 
interpretácia jej však tiež zostala nemálo 
dlžná. Najnovšie dielo Miroslava Bázlika 
( 193 1) Septetto resonancen on B-A-C-H + 
poesie J. E. Vincze pre flautu, klarinety, bi
cie nástroje, klavír, husle, violončelo 
a kontrabas (200 1 ), ktorá zaznela pre
miérovo, rozvíja už predtým sformovanú 
koncepciu autora: .Základná idea Ba
chovej hudby- harmonicky kontrolova
ná melódia a zároveň melorucky kontro
lovaná harmónia mi vždy slúžili ako 
maják v rozbúrenom mori hudobnej 
moderny· (autor v bulletine). Kombiná
ciou výrazových prostriedkov starej hud
by s prostriedkami hudobnej moderny 
a avantgardy druhej polovice 20. storo
čia a spôsobom rozkladu tradičného ma
teriálu skladba pripomína koláže a asam
bláže vo výtvarnom umení. 

Na záverečnom koncerte festival u 
Melos-Étos (16. november) bol v po
daní Symfonického orchestra Slo
venského rozhlasu pod taktovkou 
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Romana Rewakowicza uvedený Kon
cert pn~ klavír a orchester č. l ( 1976) poľ
ského skladateľa Zygmunta Krauze
ho s autorom za klavírom. Dielo repre
zentuje vykryštalizovaný kompozičný 
prejav, založený na kombinácii sonoris
tiky, romantickej dikcie a atematického 
spracovávania modelov. Premiérovo za
znel Koncert pre klavír a orchester (200 l) 
od slovenského skladateľa Ju~ja Bene
ša v podaní Nory Skutovej, ktorý tiež 
prezrádzal typický rukopis autora: mul
tiplikovanie a posúvanie atematických 
tvarov, prevládanie disonancie a kom
plexných vertikálnych tvarov, ktoré od 
začiatku do konca podliehali deštrukcii. 
Benešov štýl sa tak svojím výrazom blíži 
tendenciám konceptualizmu a dekom
pozície druhej polovice 50. rokov. 

Skladba Die Weise von Liebe und Tod 
( 1942) od Franka Martina viac patrí ku 
klasike hudby 20. storočia a tak znamena
la v istom zmysle zvláštnu bodku za celým 
festivalom, ktorý by mal byť viac venova
ný súčasnej hudbe. Súčasnosť môže však 
byť neustále posúvaná a tak sprítomnenie 
hudby aj ovela starších období sa stáva 
súčasťou našej prítomnosú . . . 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

MUSICA DANUBIANA 

Podobne ako na minulom ročníku fesú
valu aj tentoraz dramaturgia ponúkla 
konfrontáciu tvorby skladateľov podu
najských krajín, nie síce kompletnú (chý
bala prezentácia národných kultúr niže 
Budapešú), zato rovnako ako pred dvo
ma rokmi zastúpenú trojicou Dieter 
Kaufmann, Juraj Beneš, Juraj Hatrík. 
Koncert 9. novembra potvrdil známu 
skutočnosť, že súčasná hudba je dostato
čne rozvrstvená, individuálne profilova
ná a geografické hľadisko je síce zaujíma
vé, ale nie rozhodujúce. Sugestivita vy7..a
rovala z hudby nestora maďarských 

skladateľov Gyorgya Kurtága. Jeho štyri 
fragmenty pre soprán, cimbal a husle In 
memory of a Winter Sunset vznikli pred vy
še 30 rokmi, ale nestratili svoju pôsobivo
sť a aktuálnosť koncentrovanej umelec
kej výpovede, sú skladbou temer klasicky 
vyvažujúcou jemnú lyrickosť, medita
tívnu reflexiu i dramatickosť (vrchol 
v 3. fragmente) . Kurtág dávkuje expresiu 
bez vonkajších efektov a pátosu, vanie 
z nej idea syntézy, postihnutie duchov
ného odkazu oboch, navonok tak pro
tikladných tvorcov, akými sú Webern 
a Banók. Kultivované komorné muziá
rovanie charakterizovalo výkony Nao 
Higano, Františka Toroka a Eniko 
Ginzeryovej . 

b HUDOBNÝ ŽIVOT)12)2001 

Zaradenie slovenských skladieb do 
programu potvrdilo vyzretý štýl oboch 
autorov- Tri ba/adické prelúdiá pre 2 huslí 
s vokálno-klavírnymi incipitmi Dievča 

a strom Juraja Hatríka, už na premiére 
v rámci Novej slovenskej hudby v mi
nulom roku zaujali krehkosťou, suges
tívnym dialógom v polohe muzikantsky 
číreho a prostého inštrumentálneho 
výkladu ľudového nápevu. Lyrizmus 
a afekt čistého zážitku sa v Hatríkovej 
tvorbe (vari od Ponorenej hudby) viaže 
na zvuk dvíhajúci sa do vysokých polôh 
chvejivých flažoletov. Invenčná práca 
s modálnymi tvarmi ľudovej piesne 
(Helga Bachová spievala z balkóna, 
v zhode so skladateľovými predstavami 
o priestorovosti svojej hudby), v dialógu 
huslí (zanietený výkon Krístiny Hlís
tovej a Ivany Sovovej ) prílevom vždy 
nových a pritom jednoduchých nápa
dov pripomínala Bartókov cyklus 44 du
et. Going To, skladba Juraja Beneša, 
určená sextetu violončiel potvrdila 
záľubu autora (pestovanú od Intermezza 
pre 6 fláut) pre homogénnu inštrumen
tálnu farbu, pre pulzujúci ťah dopredu, 
ktorému (prvýkrát tomu bolo v Diverti
mente pre sláčiky) nechýba hravosť, na
pätie a vnútorná energia tvarovaná ru
kou skúseného dramatika. Melodické 
línie ústia do harmónie vzájomných 
súvislostí, bez zbytočných zvukových 
efektov - dominujú tvary vo vzťahoch 
ako predpoklad zdravého muzicíro
vania. 

Dobre, že sa do programu dostala aj 
Impresia pre soprán a cimbal od brnian
skeho skladatel'a Michala Košu ta- jeho 
hudba je preniknutá jemnou a neuna
vujúcou meditatmosťou, nachádzaním 
nelacných dimenzií sónickosti (údery 
dlaňou do strún cimbala, pizzicato), 
v suitovo komponovanom celku sa po
pri sústredenej reflexii (precítený pred
nes Nao Higano a kultivovanosť Eniko 
Ginzeryová) mihne aj zmysel pre šarm 
a l'ahkosť. 

Zvyš né sk ladby koncenu nezaujali 
natoľko umeleckým vkladom, lebo im 
bola blízka viac poloha grotesknosti, 
irónie i narcizmu. Rakúšan Dieter Kauf
mann v Grand Jeu pre akordeón a elek
troniku formou koláže banálneho s váž
nym, tónovo diferencovanej hudby 
s elektroakustickým šumom a uvolne
nosťou prejavu (sólista sa počas hry za
smeje i zaspieva si) odmieta konvencie 
a akoby hľadal možnosť uniknúť z ob
kolesenia tradíciou. Helmut Lachenman 
zamýšľal Pression pre violončelo ako zá
merne statickú hudbu, akúsi zvukovú 
tapetu, pričom v opakovaní trichordic-

kej bunky nebadať vnútorné napane. 
Ak si uvedomíme rok vzniku skladby -
1969, napadajú súvislosti s dobovými 
nápadmi nášho Ladislava Kupkoviča 
(Morceau de Genre, Adieu) . Ani László Sá
ry nevybočil z polohy .déja vu", hoci sa 
v Hommage a Philipp Glass pre violonče
lo (oba výtvory s maximálnym zaujatím 
pre zápis v partitúre predstavil Eugen 
Prochác) hlási (dedikáciou) k jednemu 
z čelných predstavitel'ov .novej jedno
duchosti a koncen trácie", bola jeho 
kompozícia skôr . maximálnou", v sna
he zaujať sledom už zastaraného J!Q!Q
vania artikulačno-sonoristických fines 
z nástroja. 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 

ÄRVO PÄRT 
Nesporne vrcholom festivalového po
dujatia bol koncert venovaný tvorbe 
estónskeho svetobežníka Arvo Pärta, 
spojený s osobnou účasťou autora (ll. 
novembra) . Davy zvedavcov obliehajú
cich gotický portál svedčali, že sa chystá 

PÄRT NA SKÚŠKE v DÓME 

Udalosť. Pärtove zrelé diela frapujú svo
jou jednoduchosťou, eufonický kvinta
kord ako základ zvukovosti a koncen
trát harmónie, úsporný, pauzami prerý
vaný sekundový pohyb v priezračnom 
dvoj hlase, umné zakomponovanie ticha 
do štruktúry skladby. Napriek zjavným 
elementarizmom však jeho hudba ne
unavuje, jej statickosť nesie v sebe hod
notu koncentrovanosti, precízne raz
kalkulovaných detailov (nie nadarmo 
ho v počiatkoch jeho tvorivého vývoja 
sprevádza l obd iv k Webernovi), bez in
klinácie k banalite či lacnej páčivosti. 

Tomu bráni sústredenosť, čistota a až 
vnútorná oddanosť odkrývaniu hlbo
kých vrstiev posolstva, zdedených z tra
dície či artificiálnej alebo ľudovej hud
by. Na koncerte v Dóme zneli najnovšie 
skladby, s dôverou opreté o kompaktný 
zvuk sláčikov, či komornej zborovej for
mácie, zvuk vyrastajúci z pärtovských 
štruktúr, predpokladajúcich sugestívne 
umocnenie v akusticky priaznivom 
priestore gotickej katedrály. Na toho, 
kto Pärtovu hudbu redukuje na zopár 
elementárnych konštánt, mohla pre-
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kvapujúco zapôsobiť úvodná skladba 
Orient and Occident pre sláčikové nástro
je, kde už názov predpokladal konfron
táciu odlišných kultúr, v tkanive sklad
by sa vynorili dramatické i vášnivé tóny, 
spútané prísnou modalitou ľudového 
pôvodu, či opalizujúce v melizmách 
blízkych spevu muezína. V ďa lších 

skladbách sa už potvrdzoval sklada teľov 

príznačný idiom - hudba sa u neho te
mer stotožňuje s modlitbou, logogenic
ky reaguje na ittterpunkciu textu, za
chováva s triedmosť. Pärt pohyb tónov 
v priestore rov7Jako dávkuje vokálnemu 
i inštrumentálnemu aparátu. Stmeľujú
ca jednota medzi vokálnym a inštru
mentálnym najsugestívnejšie vynikla 
v záverečnej Cecilia, vergine romana pre 
zbor a sláčiky, kde sa účinkujúci - Bra
tislavskí komorní sólisti pod vede
ním Antona Popoviča i Camerata 
Bratislava so zbormajstrom Janom 
Rozehnalom vypli k sústredenému 
výkonu. Interpretácia predchádzajúcich 
skladieb trpela sťaby trémou pred prí
tomnou skladateľskou .legendou" 
súčasnej hudby, svoje však mohol za
príčiniť aj nepríjemn ý chlad v chráme, 
ktorý sa podpísal pod nie najčistejšiu in
tonáciu v zborových modlitbách. Pärto
va hudba navonok jednoduchá, je 
pre interpretáciu nesmierne náročná 
a chúlostivá, presnosťou svojich štruk
túr nemilosrdne odhaľuje každé najme
nšie zakolísanie. 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 

KONTRABAS A DVA KLAVÍRY 

13. novembra sa v Stúdiu 2 Sloven
ského rozhlasu na spoločnom koncerte 
predstavili talentovaný poľský kontra
basista Alexander Gabrys a popredné 
slovenské klavírne duo Eleonóra Sk uto
vá a Mikuláš Skuta. 

V prvej časti programu zazneli kom
pozície rôznych autorov pre sólový 
kontrabas, ktoré vďaka sugestívnemu 
podaniu sólistu vyzneli mimoriadne 
efektne. Alexander Gabrys ( 1974) je 
víťazom niekoľkých prestížnych európ
skych súťaží a zameriava sa na súčasnú 
hudbu. Na koncerte zahral skladby, 
v ktorých sa snúbili charakteristické 
znaky novej hudby (nové techniky hry, 
hľadanie farebných možností nástroja) 
s prvkami inštrumentálneho divadla. 
Prvá skladba Essay od Luca Lombardiho 
priniesla spojenie dravej a dramatickej 
hudby so "sprechgesangom" kontraba
sistu vo falzete. Nasledujúca High Rise 
od Ronalda Forda bola ovplyvnená 
jazzovou hudbou. C'est bien la nuit od 
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Giacinta Scelsiho sa zameriavala najmä 
na zvukové možnosti nástroja. Ďalšia. 
skladba An die Freude od Ryszarda Gab
rysa, otca kontrabasistu Alexandra Gab
rysa, sa vyznačovala prvkami inštru
mentálneho divadla - kontrabasista si 
tu opäť zaspieval a publikum sa na nie
koľkých miestach nevedelo zdržať smie
chu -skladba pôsobila humorne aj váž
ne zároveň . Na záver úspešného Gab
rysovho vystúpenia zaznelo technicky 
veľmi náročné dielo Theraps od lannisa 
Xenakisa. 

Druhá, závažnejšia polovica koncenu 
patrila klavírnemu duu Eleonóry ~ku
tovej a Mikuláša ~kutu . V ich podaní 
zaznela najprv kompozícia Tape and 
Double pre 2 klavíry (jeden z nich pre
parovaný) a mg pás od Ernsta Kreneka. 
Dielo ( 1969/70) je dialógom zvukov 
z mg pásu a melodicko-zvukových 
škvŕn hraných na klavíroch - náročná 

tu bola najmä presná synchronizácia, čo 
sa klaviristom výborne podarilo. 

Druhou, záverečnou skladbou kon
certu bol 4-časťový cyklus The Songs od 
litovskej skladateľky Selgy Menceovej 
( 1953). Jej krehké a hlboké dielo, plné 
ženskej poézie, dokázalo účinne oscilo
vať vo viacerých výrazových rovinách. 
Miestami nadchýňalo svojím timbrom, 
ezoterickou náladou, inokedy osviežo
valo ľudovými motívmi. Preparácie kla
víra zneli niekedy ako hra na činely 
alebo na nejakom ázijskom ľudovom 
nástroji. Cyklickú kompozíciu podali 
manželia Skutovci jemne a premyslene, 
jej uvedenie bolo pôsobivou bodkou na 
záver koncertu. 

PAVOL ŠUŠKA 

ARTE QuARTETT 

Vystúpenie švajčiarskeho zoskupenia 
Arte Quartett (IO. november) bolo 
zaujímavé najmä zriedkavou konštelá
ciou štyroch saxofonistov. Hudobno
kompozičnú kvalitu prednesených diel 
možno označiť za striedavú, čo napokon 
platí pre celý festival Melos-Étos. Prog
ram koncertu tvorili diela troch domá
cich autorov mladšej generácie, mla
dého švajčiarskeho skladateľa Rica 
Gublera a priekopníka amerického mi
nimalizmu Terry Rileyho. 

Rileyho opus sa z pôvodne plánova
ného prvého miesta programu dostal na 
posledné, čo sa ukázalo ako dobrý dra
maturgický ťah. Namiesto ~eho otvorila 
koncert skladba Mirrors (!rkadlá) Jozefa 
Baana, rodáka z Dunajskej Stredy . • 
Skladbu možno označiť ako .štandard
nú". Takým je aj veľmi rozšírený módny 

trend autorov zo Slovenska, označovať 
diela názvami zväčša v angličtine. Zapa
dá do do kontextu pokročilej kultúrnej 
unifikácie. či globalizácie. Pravda, Peter 
Machajdík si vypomohol exkluzívnym 
názvom z gréčtiny (?). Jeho Wrieskalot
kipaoxq sa mi hneď po Rileym páčil naj
viac; hudba sa relatívne približovala 
k tonalite, plná sviežeho dynamizmu, 
ostinát a k štyrom živým hudobníkom 
sa pridružil magnetofónový pás. Sklad
ba Ham ro for 4 Róberta Rudolfa sa priči
nila o neovládateľný smiech dieťaťa 

v posledných radoch. Hudba sa celý čas 
pohybovala v piane až pianissime, ne
konečný prúd meditácie pripustil iba 
jednu výraznejšiu gradáciu, a .motivic
ké" tvary predstavovali množstvo drob
ných fragmentárnych zvukových ná
znakov, .. za fúkaní". Ri co Gubler sa pre
zentoval až dvoma výtvormi. V Klarste 
Durchsicht (Najjasnejší priehrad) sa opie
ral o premyslený dialóg medzi hranou 
a reprodukovaniou "hudbou", z pása sa 
totiž ozývali nespočetné opakovania 
určitých slov, čo vytváralo niekoľko 
veľmi svojráznych hudobno-verbálnych 
plôch. Loudspeakers zase vynikali mimo
riadnou atomizovansťou, extrémnymi 
zvukovými a polohovými kontrastmi 
a množstvom nepríjemných disonancií. 
O vydarený záver sa napokon postaral 
Terry Riley skladbou Chaming the Light of 
Foresight. Minimalizmus v nej organicky 
striedal evolučné pohyby, ktoré umoc
nili jemné pohyby hudobníkov v pries
tore. Tento inšpirovaný komplexne pre
pracovnaý kus dôstojne dovŕšil inter
pretačne skvelé, no kompozične trochu 
rozpačité vystúpenie súboru Arte Quar
tet!. Prizeralo sa a načúvalo šesťdesiat 
poslucháčov. 

JEAN GUllLOU 

Hviezda francúzskeho organového ume
nia, obdivovaný vzor mnohých adeptov 
organa aj na Slovensku Jean Gumou 
(na obr.) bol najvýraznejšou z tých po
stáv festivalu, ktoré svoje kompozície aj 
sami interpretovali (ll. ll.). A čo je na
ozaj jedinečné, robi l to na klavíri a na 
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organe ~triedavo, a na obidvoch nástro
joch na majstrovskej, virtuóznej úrovni! 
Na druhej strane jeho skladby k vrcho
lom festivalu hádam nepatrili. V Guillouo
vej hudbe sa akosi unavene odráža 
avantgarda 50. rokov minulého storo
čia, miestami akoby chcel byť druhým 
Messiaenom - sú to diela na vynikajú
cej remeselnej úrovni, zodpovedne kon
štruované tektonicky, no bohatstvom 
poetickej fantázie práve neoplývajú. 

Lenže, kto už u nás niekedy počul 
súčasné sólistické použitie klavíra a or
gana v jednej skladbe? Vďaka extrava
gantnému Francúzovi tých asi 150 
svedkov jeho vystúpenia je bohatších aj 
o túto skúsenosť. Z troch diel programu 
až dve vznikli pre klavír a organ, Collo
que č. 2 a č. 5. HJavne v prvej z nich pri
padla klavíru podstatne exponovanejšia 
úloha; skladba Col/oque č. 5 sa začína 

punktualisticky, no končí exaltovaným 
spoločným burácaním. Dve .kolokviá" 
spája li logické gradačné krivky, komple
mentárne používanie klavíra a organa 
(melický prvok prislúchal viac organu) 
a pestrosť hudobných charakterov. Pol
hodinový Hyperion pre sólový organ 
pútal a občas aj unavoval najnemožnej
šími registrovými kombináciami, útrž
kovitosťou a množstvom zvukových 
blokov. 

Ak označíme Guillouovo narábanie 
s hudobnou štruktúrou ako virtuózne, 
jeho improvizačné umenie možno oceniť 
všetkými superlatívmi. Jeho približne 
štvrťhodinové rozvijanie slovenskej ru
dovej piesne zaujalo ovela viac než vlast
né kompozície. Guillou využil všetky vý
razové komponenty nástroja, kombino
val kontrapunkt s polyrytmikou a mo
dálne zafarbenie s divokou atonalitou, 
nehovoriac o strhujúcej spontánnosti 
hudobnej evolúcie. PostoJačky oslavujú
ce publikum sa dočkalo troch prídavkov, 
lahôdok exkluzívnej kvality. Najprv 
Scarlattiho sonáta, ktorú slávny organis
ta zahral na klavíri s takmer horowitzov
skou noblesou a .šmrncom·. Potom 
Lisztov Prvý zabudnutý valčík na organe, 
no s minimálnou náhradou zvukových 
možností klavíra pomocou agogiky a re
gistrácie. A nakoniec Purcellov populár
ny pochod. Rozlúčka. ktorá nebolí. b 

TOMÁŠ HORKAY 

RAKÚSKY POKUS 

O "ŠTVOROPERU
11 

Myšlienka prezentovať v rámci festivalu 
Melos-Étos súčasnú operu je nanajvýš 
chvá lyhodná. Veď na Slovensku sa ne
uvádza nielen súčasná opera, ale ani 
opera 20. storočia (ak nerátame za ope
ru 20. storočia Toscu alebo Rusalku). To, 
čo na Slovensku nejestvuje, je naprí
klad v emecku bežnou praxou. Záu
jem divadiel o operné novinky je úcty
hodný. l v susednom Rakúsku sa z času 
na čas dostane k ~lovu súčasná opera. 
A v Cesku, s ktorým sa radi a oprávne
ne poronávame. išiel vývin opernej dra
maturgie v prvých sezónach po roku 
1989 podobne ako na Slovensku sme-

DA CAPO AL ÚPONE- ZÁBER Z INSCENÁCIE 

rom k populárnemu repertoáru, ale 
v posledných rokoch sa našiel priestor 
na netradičné projekty nielen z klasiky 
20. storočia , ale aj z oblasti najnovších 
operných kompozícií. Myšlienka pre
zentovať súčasnú operu teda vhodne 
a apelatívne korešpondovala s aktuál
nymi problémami slovenskej opernej 
dramaturgie (10. novembra). 

Projekt Da Capo al Capone má štyroch 
autorov. Styri časti opernej kompozí
cie, resp. štyri samostatné operné prí
behy, spája ani nie tak postava sláv
neho mafiána, lež skôr jeho duch. 
Spiritus agens operného projektu -
skladatel' Dieter Kaufmann - vyjadril 
zmysel boja proti novodobým Al Capo
nom. Právom. A v našich pomeroch 
je problém mafianizácie ešte aktuál-

nejší. než v Kaufmannovej vlasti- Ra
kúsku. 

Styroch autorov spájajú nielen ironic
ké a satirické videnie alcaponizmu, ale aj 
približne rovnaké estetické a kompozič
né východiská. Vychádzajú z dedičstva 
Arnolda Schônberga, ktoré sa pokúšajú 
spájať s duchom viedenského politic
kého kabaretu, s jeho charakteristický
mi črtami - sarkazmom, iróniou. ele
gantnou, ale tvrdou kritikou. 

Opera pozostáva zo štyroch kompozí
cií - Kaufmannova skladba pre husle 
a magnetofónový pás Paganihilismo má 
funkciu predohry. Cast Scény pre dvoch 
spevákov, dvoch rozprávačov a siedmich inš
rrumentalistov René Staara privádza na 
scénu Al Caponeho - ako dobrého 
občana, milovníka opery, ale aj ako ma
fiána. Sám skladatel' sa vyjadril, že svo
ju kompozíciu chápal ako políčko puzz
le do koláže. Ďalšiu časť Kto tvrdí, že spá
cha( zločin sa nevypláca skomponoval 
v duchu primitivizmu, ktorý korešpon
duje s intelektuálnym obzorom zločin
cov, Eugene Hanzel!. Stvrtú časť V hodi
ne smrti Alfonsa Alfreda Schmidta napísal 
Erik Freitag. Ide o príbeh viedenského 
chirurga, ktorý obchodoval ilegálne 
s obličkami. Uprostred zdanlivej pohody 
spoločnej domácej večere ho dcéry ob
vinia zo sexuálneho zneužívania. Vý
stup sa končí jeho smrťou. 

Pokus o operný štvorprojekt trpel in
scenačnou a interpretačnou nedotiah
nutosťou. Režijne sa incenácia opery 
pohybovala na pokraji profesionality, 
hoci napríklad invenčné využitie filmo
vých záberov pôsobilo osviežujúco. En
semble Wiener Collage s umeleckým 
vedúcim René Starom hralo precízne 
a angažovane. Oproti tomu spevácke 
výkony reprezentovali skôr kabaretný 
priemer, než operou vyškolenú inter
pretáciu. Základným problémom insce
nácie je však javisková podoba, hra
ničiaca miestami s trápnosťou. Tak sa 
stalo, že na festivale Melos-Étos sa ne
inscenovala ani opera, ani viedenský 
kabaret, ale akási odmocnina oboch fe
noménov. Dramaturgia festivalu rak na
hnala vodu na mlyn tým, pre ktorých sa 
naozaj opera 20. storočia končí Rusalkou 
(premiéra 190 l). b 
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Siesty ročnik fest ivalu .Dni starej hudby", 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 15.-21. októb
ra v Bratislave, mal ako celok doteraz vari 
najlepšiu dramaturgiu, hoci finančných 
prostriedkov - ako sa to už pri zmyslupl
ných a kvalitných akciách na Slovensku 
z oblasti hudby stalo takmer pravidlom -
bolo málo. Uskutočnilo sa síce len pä( kon
certov a jeden s~inár, zahraničná účasť 
bola tiež o čosi skromnejšia, ale fanúšik 
starej hudby mQhol byť spokojný: za málo 
peňazí dostal vela (až na jednu výnimku) 
kvalitnej muziky. V dramaturgii dostala 
vari prvýkrát od úvodného ročníka väčšie 
miesto domáca hudba (Speer, Capricornus. 
Pollentarius. Roškovský. Zimmermann, 
Rigler, Hrušovský), ale to nebolo jedné 
dramaturgické pozitívum. Dramaturgia 
festivalu v podstate celkove. ako sa hovorí. 
.nemala chybu". Odznela hudba chrámo
vá (17. aj 18. storooa), svetská, inštru
mentálna (sólová i ansámblová), prvýkrát 
sme mali možnosť naživo počuť starú špa
nielsku hudbu - dokonca v podaní špa
nielskych interpretov. 

úvodný koncert mal podtitul .Chrámo
vá hudba 17. storočia z Pruského". Al
brecht Collegium v zostave P. Zajíček, Z. 
Kováčová (husle). J. Gréner, K. Nemčík 
(violy), J. Kováč (violončelo), P. Guľas (or
gan). K. Zajíčková, H. Bachová (soprány) 
a S. Beňačka (bas) predviedla v Klariskom 
kostole veľmi zaujímavý výber z vokálnej 
a inštrumentálnej hudby, ktorá znela kedy
si v jednom z významných hudobných 
centier na západnom Slovensku. A nebola 
to hudba hocijaká: veď v Pruskom poznali 
aj skladby Corelliho. Bibera či Schrnelzera 
(a to rozhodne Pruské- dnes vlastne väčšia 
dedina - nepatrilo ani v minulosti k tým 
najväčším centrám). Inštrumentalisti upú
tali veľmi kompaktným zvukom a ku ltú
rou tónu. Päfulasné sonáty J. Rosenmiil
lera, A. Benaliho, J. H. Schmelzera, P. J. 
Vejvanovského a H. l. Bibera zneli ako 
kvalitný organový register, ale aj Corel! i ho 
Triovú sonátu, op. l č. 12 charakterizovala 
výborná súhra. detailné vypracovanie hla
sov, spojené s radosťou z tvorivého muzi
círovania a plný zvuk continua, pri dvoch 
nástrojoch pozoruhodne plastický. Corelli 
bol zaujímavý, i keď trochu netradične 
poňatý, hravý. Táto interpretácia známej 
skladby rozhodne nebola neštýlová či me
nej ušľachtilá než tie • vážnejšie". Aj spe
váci podali v skladbách J. Kiirzingera, A. 
Bertaliho, D. Speera, M. M. Pollentaria 
a S. Capricorna dobré výkony, osobirne 
treba vyzdvihnúť K. Zajíčkovú v Speero
vom O Jes u me us amor, náročnom z hľadis
ka barokovej rétoriky textu a S. Beňačku 
v Bertaliho Omnes Sancti angeli. S. Beňačka 
je dnes spevákom, ktorého kvality sú ke-
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dykoľvek porovnateľné so špecialistami 
v interpretácii hudby minulých storočí 
i v zahraničí. 

Nasledujúci koncert po dobrom rozbehu 
festivalu pravdepodobne trochu .schladil 
hlavy" viacerým. Maria Theresia En
semble - M. Knitlová (husle). P. Sesták 
(viola). R. Sebesta (klarinet), R. Linner 
(prirodzený roh). J. Kováč (violončelo, 
namiesto ohláseného fagotu) - mal na 
programe v Hudobnej sieni Bratislavého 
hradu kvartetá Jana Václava Stamica 
a KvintetoM. Haydna. Program to bol na
ozaj exkluzívny s nápaditou dramaturgiou 
neošúchaných, ale naopak, v podstate ne
známych diel neprávom zaznávaných 
a málo hraných významných skladateľov 
klasicizmu. Horšie to však bolo s výkonom 
interpretov. Toľko .kiksov" na prirodze
nom rohu (akokoľvejk ide o mimoriadne 
háklivý nástroj) určite mnohí z prítom
ných ešte v živote nepočuli. Takýto výkon 
nemožno hodnotiť ináč než ako podprie
merný a nedôstojný skúseného imerpreta. 
Ale ani ostatní hráči sa nijako nevyzna
menali, vari až na R. Sebestu hrali akoby 
bez záujmu. Navonok to síce vyzeralo, že 
hudba, ktorá vychádza z ich nástrojov, im 
robí radosť. ale poslucháči radosť určite 
nemali. Okrem toho v druhom Kvartete Es 
dur J. V. Sta mica boli určité miesta- mier
ne povedané- nejasné. Ak totiž hrajú in
terpreti priamo z kópií rukopisov (čo je 
dnes na celom svete úplne bežná prax). 
treba tým dôslednejšie odstrániť intonač
né chyby v zápise a nečakať. že .niekde sa 
predsa len stretneme·. Za neadekvátne 
treba pokladať aj nahradenie fagotu 
violončelom v krásnom kvintete Michela 
Haydna. Stylizácia týchto dvoch nástrojov 
bola v klasicizmue úplne odlišná a podľa 
rukopisu (ale v podstate aj z prvého poču
tia) je jasné, že Haydn mal na mysli fagot, 
a nie violončelo. Celkový dojem z tohto 
koncertu bol teda viac než rozpačitý, s kva
litou hry na prirodzenom rohu nemožno 
vysloviť ani minimálnu spokojnosť. 

Duo Martina Bernášková (flauta) 
a Peter Gul'as (Čembalo) v pekných a ak
tusticky vhodných priestoroch Slovenskej 
národnej galérie napravilo dojem z pred
chádzajúceho koncertu. M. Bernášková je 
dnes interpretkou. aprobovanou na akú
koľvek náročn(t literatúru pre flautu, 
pričom jej výkony majú dlhodobo veľmi 
vysoký štandard. Ukázalo sa to tak v Soná
te pre flautu a obligárne čembalo BWV l 030 
J. S. Bacha, ako aj v trans,kripcii Partiry 
c mol BWV 997, a najmä• v záverečnej 
Hamburskej sonáte G dur Wq 133 C. Ph. E. 
Bacha, nemenej náročnej a háklivej na 
tvorbu tónu, výraz i súhru ako diela jeho 
otca. Ale v tomto prípade fungovalo všet-

ko tak. ako má byť, vrátane momentálnej 
tvorivosti a uvoľnenosti (azda až na začia
tok prvej Bachovej skladby). P. Guľas bol 
flautistke dobrým a spoľahlivým panne
rom. Hoci sa ešte stále vývíja a robí evi 
dentné pokroky, jeho hra má tak atribúty 
absolútnej profesionality, ako aj momen
tálnej tvorivosti. Možno len miniatúrne 
Prelúdium E dur P. P. Roškovského OFM si 
žiadalo predsa trochu viac ozdôb. Prelúdium 
G dur A. Zimmermanna, a najmä scar
lattiovská Sonáta C dur F. P. Riglera však 
boli naozaj výborné. Oboch interpretov 
treba za predvedený výkon pochváliť: 
takto pristupuje seriózny hráč nielen 
k hudbe, ktorú sa rozhodol hrať, ale - ko
niec-koncov- aj k poslucháčovi. 

Piate výročie smrti nášho nezabudnu
teľného .Hanziho" si organizátori pripo
menuli koncertom v Jezuitskom kostole 
.In memoriam Ján Albrecht". Musica ae
terna s um. vedúcim P. Zajíčkom, komor
ný zbor Voci festose (um. vedúci M. 
Majkút) a sólistka K. Zajíčková pred
viedli pod vedením dirigenta Antona Po
poviča na úvod Veni SmJCte Spiritus nedáv
no zosnulého Ivana Hrušovského. Orga
ntzatori neplánovali uvedenie tejto 
skladby .in memoriam· a skladateľ sa na 
druhé predvedenie svojej novej skladby 
tešil. Žiaľ. osud to chcel ináč. Náš učiteľ, 
kolega a skvelý človek si predvednie svo
jej nádhernej skladby vypočul už v sklada
tel'skom nebi. Skomponoval naozaj nád
hernú hudbu. U I. Hrušovského fascinuje 
už tá bezhraničná úcta k textu. Z grego
riánskej svätodušnej sekvencie si .dovolil" 
iba zopakovať úvodné verše ako význa
movo a hudobne veľmi účinnú kódu. Je
ho hudba je vynikajúco .posadená"- ako 
je to pre autora typické - tak pre l'udský 
hlas. ako aj pre sláčikové nástroje (veľmi 
dobre znela i na tých historických, resp. 
ich kópiách). Všetci interpreti podali na
ozaj zodpovedný výkon. no osobitne treba 
vyzdvihnúť K. Zajíčkovú. ktorá sa zmocni
la náročného sólového partu tak, akoby 
spievala súčasnú hudbu každý deň. (Je to 
vel'mi pozitívny čin. lebo vela l'udí pokladá 
imerpretov .starej hudby" za akýchsi ob
medzencov, ktorí sa nerozumejú ničomu 
inému.) Predviedla krásne pianá, jasné, is
té výšky, ale aj prekvapivé hlbky svojho 
technicky veľmi dobre disponovaného 
soprán u a prenikla (ako je to pre túto in
terpretku typické) do najmenších odtien
kov textu. Osobitne účinný a krásny bol 
dlhší stredný sólový úsek, no aj .dialógy• 
zo zborom, resp. s orchestrom boli vďaka 
dirigentovi detailne vypracované. Na 
úvodnú skladbu vhodne nadviazali vážne 
Prelúdiá aftígy č. 4 a 6 G. J. Wernera, Scher
zando G dur Hob.Il:36 J. Haydna, Chrámové 

l'a HUDOBNÝ ŽtVOT)12)2001 



sondty W. A. Mozarta KV 144 a 328, ako aj 
záverečná Missa brevis Hob.:XX11 :2. svie7e. 
rané dielko J. Haydna, v kwrom sóla spie
vali K. Zajíčková a H. Bachová. 

Sobotňajší seminár o španielskej hud
be 17. a 18. storočia mal slabšiu návštev
nosť (raz darmo. sobota nie je vcl'mi vhod
ná na kultúrne podujatia ). a le tí. ktorí na 
HTF V~MU prišli, iste neol'u tovali. Od 
husli~tu Emilia Morena a fagotistu Jose
pha Borrása sa dozvedeli vel'<f zaujíma
vého o špecifikách hudby za Pyrenejami 
bolo ich naozaj dosť, v diminučnej praxi. 
nástrojovom obsadení. v liturgickej praxi 
atď. Okrem toho zaujímavý a vel"mi priro
dzený výklad oboch hlavných aktérov bol 
výborným úvodom k záverečnému kon
cert u festivalu súboru El Concierto Es
panol (um. vedúci E. Morena) v Klaris
kom kostole. ~iesti inštrumentalisti - E. 
Morena. A. Alamela (husle). J. M. Her
nandez (violonče lo), J. Borrás (fagot), J. 
C. de Mulder (baroková gitara), E. Martí
nez (organ, resp. čembalo)- s jednou spe-

váčkou vytvorili za dve hodiny tol'ko rôz
norodej a .plnokrvnej" hudby. ako sme už 
dávno nepočuli. Pritom išlo o hudbu u nás 
prakticky ncmámu: okrem T. L. da Victo
ríu, od ktorého zaznela diminuovaná ver
zia jeho moteta, a augustiniána B. Selmu 
y Salaverde pôsobiaceho o. i. v Innsbrucku, 
viacerí spomedzi ostatných skladate
l'ov neboli. pravdu povediac. ani len .Iexi
kónovými heslami" (J. de Navas. S. Du
rón. A. Falconicro, P. Bruna. A. Literes). 
.~ panielska hudba v dobe Velázqueza• 
(tak bol koncert nazvaný) však udivila 
rozmanitosťou, ušl'ach tilosťou . no i hravo
sťou , tanečnos(ou a vďaka interpretom 
i nebývalou .šťavnatosťou· či typickou 
špa nielskou vášn ivosťou. Kol'ko rôznej 
hudby dokázali vyčariť huslisti, dvaja hráči 

continua (pričom jedným nástrojom bola 
.obyčajná" malá baroková gitara) alebo 
skvelý fagotista v extrémne náročnej soná
te Selmu y Salaverde. No predsa ozdobou 
koncertu sa stala mladučká sopranistka 
Núria Rialová. So svojím hlasom nádher-

nej. sýtej farby sa doslova pohrávala. čo jej 
umo7ňuje- najmä vzhladom na vek -ob
divuhodná technika. Ak pripočítame k to
mu typický južanský temperament, váš
nivosť (aké rozdielne charaktery v .Szlť
nen los clarines" a v .Ay amor") nepochy
bujeme. že mnohí poslucháči odchádzali 
z koncertu maximálne spokojní. Zaujíma
vý program, pozostávajúci zo sonát, tien
tos a vokálnych skladieb. vygradovali zá 
verečné improvizácie (chacone. jaracás) 
a piesne, v ktorých dokázal súbor plno
krvnosť svoj ho muzikantstva. 

~iesty ročník .Dní starej hudby" mal 
však nielen vďaka záverečnému koncertu 
výbornú úroveň (až na spomínanú vý
nimku!) a ukázal pozitívnu životaschop
nos( hnutia .starej hudby". V súčasných 
podmienkach je to na01aj hodné obdivu. 
najmä ak si uvedomíme. že festival vlas t
ne organizujú dvaja l'udia -A. Rajterová 
a P. Zajíček. Za to im však patrí nielen 
obdiv. ale aj vďaka. ta 

LADISLAV KAČIC 

HARMÓNIA A DISHARMÓN IA - HARMONIE UND DISHARMONIE 
bol názov rubriky v časopise Pannonio, ktorý vychádzal v rokoch 
1837- 1848 oko prnoha Pressburger Zeitung (Prešporské noviny). 
Redaktori Ponnonie do nej zaraďovali príspevky rôznych žánrov - fejtó
ny, eseje, úvahy, recenzie, informácie, články a pod. so spoločným me
novateľom - hudbou. Kým články informatívneho charakteru reflekto
vali zväčša prešporský hudobný život a jeho osobnosti, boli humorne, 
neraz satiricky či ironicky ladené príspevky preberané z viedenských, 
nemeckých alebo iných zdrojov (Musikzeitung, Sonntogsblott, Signole, 
Morowia a i.). Napriek približne 160-ročnému odstupu majú čo pove
dať aj dnešnému čitateľovi. Ostrejší podtón niektorých textov, kriticky 
reflektujúci dobové maniere, provokuje k zamysleniu a dnešný čitateľ 
v nich chtiac-nechtiac nachádza paralely so súčasnoťou. 

Clónky vznikali v dobe rozkvetu hudobného romantizmu. Hudba je tu 
prezentovaná ako dominantný druh umenia, ktorého obľuba nadobúda
la enormné rozmery (Gegen die Mode der Musik) a ktorý .prešpikovó
va• život človeka skrz-naskrz (Tächter und Musik). Uvedomujúc si odliš
ný dobový význam slova ,diletantizmus•, zaznamenávame aj tu snahy 
odstrániť nekvality z koncertného života (Weg mit dem Dillettanten
wesen, Jetzige Dillettanten). Je pozoruhodné, že to, čo dnes nazývame 
.romantizujúcim interpretačným štýlom• a považujeme za signifikantný 
prejav dobovej estetiky, hodnotili vtedajší hudobní kritici aj v serióznych 
recenziách nezriedka ako nevkus. Silnejúci kult známych osobností (.lisz
tomónia") stimuloval k virtuóznejším výkonom aj iných interpretov a do
viedol štatút virtuóza (.Ciavier-Napoleon•, Liszt gypserne Hand) i sa
motnú virtuozitu ad absurdum (Uber unsere Sänger gehts los1, ktoré 
nemali s hudbou už vonkoncom nič spoločné. Záujem o hudobné pro
dukcie a honba za virtuóznymi výkonmi spôsobovali .presýtenie" hud
bou a vtipný autor (palovóžneha) fejtónu navrhol pre Pan'žanov spievať 
litánie s textom .Pred virtuózmi a koncertmi ochraňuj nás, pane") 
(Concert-Siindflut). Stále aktuálne sú vtipné metamorfozujúce eseje 
(Das Conzert des häuslichen Lebens) či populárne .lexikóny" (Probeol
phabet aus dem neuen grof3en musikalischen Lexikon Eulogius Compi
latorius). Naopak, na dobovo tendenčný článok Der musikalische Staat 
sa dnešný čitateľ pozerá už trochu inými očami. 

Príspevky v rubrike Harmonie und Disharmonie sú predovšetkým 
dokonalým zrkadlom doby so všetkými jej pozitívnymi a negatívnymi 
stránkami. Prostredníctvom nich možno veľa pochopiť, i to, čo je v ofi
ciálnych dejinách hudby len naznačené, alebo vôbec nevypovedané. 
Pomáhajú pochopiť estetickú o sociálnu funkciu hudby, jej rozmery, 
miesto a význam v živote vtedajšieho človeka. No druhej strane sú do
kladom toho, že práca hudobného historika nemusí byť vždy jedno
tvárna a nudná. Stáva sa, že v prameňoch je zaujímavejšie (a často aj 
dôležitejšie) to, čo je .pred ním" a čo je • ,za ním". 

EvA SzóRÁoovÁ 

ta H UDO BNÝ ŽIVOT]12]2001 

KONCERT A RECENZIA Z ROKU 1845 

Vystupuje .Klavírny Napoleon•; nekonečný jasot obecenstvo, burá
cajúci aplauz! Nezahral síce ešte ani ton, ale to nie je podstatné! 
ani nezahra. Prvo časť: publikum intonuje kantátu na počesť oslá
venca a správa sa pritom primerane; titan spokojne prikyvuje a ži
vým úsmevom dáva agilnému publiku najavo svoje pocity. Druhá 
časť: všeobecne sypanie kvetov, hádzanie vencov, dážď sonet zo 
strany publika. Zbožňovaný hudobník tajomne mykne plecom, veľa
významne sa usmieva a v tichosti sa celkom nahlas ponosuje na ne
primeranú úspornosť umeleckych prostriedkov cteného publika. 
Vzdáva poctu jednému vencu tým, ie si ho nasadí na hlavu a ovav
rínovany odchádza domov. Obecenstvo nevie, či virtuózovi vyhovelo, 
či sa presadilo prejavom svojho uznania, skrátka, či dokonale vyho
velo umeleckým požiadavkám a oť:akóvaniam .nepopisatefného•. 
S tichym ostychom a stúpajúcimi obavami očakáva uverejnenie 
prvej recenzie. Recenzia je vytlačena. Podla recenzenta preukázalo 
obecenstvo va všeobenosti šťastlivé poňatie a rozhodné nadanie 
pre nadšenie, ktorým pri usilovnom cvičení a stúdiu dobrých vzorov 
možno predložiť peknú prognózu; na recenzent nemôže neľutovať, 
že umelecké nadšenie auditória nemohlo natoľko nadchnúť koncer
tujúceho umelca, aby sa aj on sám svojou hrou pnpadne publiku 
zavďačil. 

Prechtler. (Musikz.) 
Pannonia č. 14, 4. 2. 1843 

SKÚŠOBNÁ ABECEDA Z NOVÉHO VEt:KÉHO HUDOBNÉHO LEXIKÓNU 

fULOGIA COMPILATORIA (VÝBER} 

Harmónia je vlastne prieť:ka medzi starou a novou hudbou. Kym 
nám stará hudba priebežne predvádzala melódiu bez harmónie, 
ukazuje sa v mnohých novších dielach holá melodická úbohosť, pri
kryta pestrou handrou harmónie. 

Ouvertúra je hudobný obsah predoslaný skladbe. Dnes však existu
je toľko skladieb bez obsahu ako ouvertúr bez hudby. 

Tenor je veľmi vyhľadavaný tovar na hudobnom trhu. Novší divadel
ní riaditelia ako výskumníci prírody podnikajú cesty do vnútra europ
skej záhrady umem, aby objavili niektoré parádne exemplóry tohto 
rastlinného druhu, ale napriek svojmu úsiliu u lapia namiesto hľada
ného tenoristu len jedinú sylfidu. 

Pannonia ť:. 28, l. 3. 1844 
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Fi lharmon ické koncerty vykroči li do 
svojej 53. konctiftnej sezóny vel'mi ús
pešne. Prvýkrá t nemá SF šéfdirigenta 
a tak vzniknuiú situáciu rieši vedenie 
inšti túcie prizývaním hosťujúcich diri
gentov zväčša zvučných mien. Ako prvý 
vystúpil v rámci 01váracej dvojice abo-. 
nentných koncertov (8. a 9. novembra) 
popredný slovenský dirigent Oliver 
Dohnányi, ktorý je u nás známy svojím 
predchádzajúcim pôsobením ako diri
gent SOSR-u, šéfdirigent Opery a baletu 
SND, teraz trvalo pôsobiaci v zahraničí. 

V uvážene zostavenej dramaturgii fi
gurovali diela dvoch skladatel'ov, kto
rých okrúhle výročia sme si pripome
nuli v tomto roku: 90 rokov od narode
nia Já na Cikkera a l OO rokov od úmrtia 
Giuseppe Verdiho. 

úvodom zaznelo symfonické scherzo 
Pau la Dukasa Učeň čarodej. Je to skladba 
s programovým zameraním, ktorá má 
blízko k symfonickej básni. Kompozícia 
vznikla na podklade rovnomennej básne 
J. W. Goetheho, skladatel' v nej vykreslil 
farbami hýriaci, dramaticky sugestívny 
obraz známeho .čarodejníckeho" pnbe
hu, pričom sa skladba neutápa v detai
loch popisnosti. Je zaujímavé, že taký 
umný, skúsený, technicky suverénny 
a muzikan tsky vyspelý skladatel', akým 
Dukas nesporne bol. žije iba týmto jedi
ným dielom, ktoré sa stalo vďačným re
pertoárovým číslom romantickej orches
trálnej literatúry. Už po úvodných tak
toch bolo zrejmé, že sa tento koncert 
stane umeleckým zážitkom. Dirigent 
dobre vystihol základnú náladu a ideu 
diela, ktoré pod jeho rukarrti rozkvitlo do 
kultivovanej, zvukovo vyrovnanej, fa
rebne diferencovanej, elegantnej podo
by. Skladbu interpretoval so strhujúcim 
temperamentom, vzrušujúcim napätím 
a účinnými gradáciami. 

Druhým číslom programu bolo Concer
tino pre klavír a orchester op. 20 od Jána 
Cikkera. Toto idylické, úsmevné, slnkom 
prežiarené optimistické dielo zaznelo 
v transparentnom zvuku a plastickej ar
tikulácii. Sólistkou bola naša popredná 
klaviristka Sylvia Cápová-Vizváryová , 
ktorá prepožičala dielu punc hravosti. 
veselej bujarosti a šantivosti. Umelkyňa 

26 

prenikla k mladistvej výpovedi sklada
tel'a. Jej 7vonivý, l'ahký úder, plný nehy, 
ale aj energie a perlivej brilancie, reflek
tovali nadhlad nad dielom. 

Vyvrcholením koncertu sa stali Quatro 
pezzi sacri (Ave Maria, Stabat mater. Laudi 
alla Vergine Maria, Te Deum) od Giuseppe 
Verdiho. Tu sa k orchestru pridružil Slo
venský filharmonický zbor (zbormaj
ster Jan Rozehnal), ktorý tvorí, podob
ne ako sopránový part (Henrietta Led
n á rová), hlavné ťažisko v štruktúre tejto 
štvorice duchovných skladieb (dve sú 
pre zbor a cappella). Sú to úchvatné, ma
gické skladby .o posledných veciach ao
veka", ktoré hlboko prenikajú do l'udskej 
duše a zachytávajú emócie od záchvevov 
najjemnejšej nehy po prudké dramatické 
výbuchy. Takáto romantická hudba vý
borne .sedí" nášmu reprezentačnému 
zborovému telesu. Preukázalo v nej tvár
ny, vo všetkých hlasových skupinách vy
rovnaný, krásny zvuk, schopnosť boha
tých farebných nuansí. jemných dyna
mických odtieňov od piana po kovové, 
priam extatické fortissimo. Aj sólistka H. 
Lednárová sa výborne zhostila svojej ne
vel'kej, ale dôležitej úlohy. Dirigent sa na 
koncerte prezentoval ako všestranne vy
bavený umelec, v ktorom sa spája inteli
gencia, vkus, muzikalita s vyspelou diri
gentskou technikou. 

ra 
Prvým koncertom v novej sezóne sa 
predstavil Slovensk ý komorný or
chester Bohdana Warchala pod ve
dením svoj ho ume leckého vedúceho 
Ewalda Danela s dielami W. A. Mo
zarta (Divertimento D dur KV 216), 
A. Dvoi'áka (Serenáda E dur op. 22), G. F. 
Händela (Concerto grosso op. 6 č. l HWV 
3 19) a Petra Breinera (Beatles concerto 
grosso č. l .alla Händel"). S novým ume
leckým vedúcim a s inovovanou, omla
denou ďenskou základňou súboru sú
visí aj prístup k hudbe a niektoré nové 
črty. Bolo to zrejmé už v Mozartovom 
Divertimente, prednesenom s vysokou 
zvukovou kultúrou. Popri technickom 
perfekcionizme podloženom živým, bez
prostredným muzicírova1úm, bolo na 
poli dynamiky, najmä v hladinách piana 
a pianissima postrehnutel'ných množ
stvo nepoznaných odtieňov a jemností. 
čo predstavilo dielo v novÓm svetle. 

Rovnako objavné bolt i uvedenie 
u nás tiež často hranej Dvorákovej sláči- • 
kovej Serenády. Nebol to len obvyklý 
.zemitý•, .národný·, . rustikálny· Ovo-

rák, ako ho dôverne poznáme z mno
hých predvedení. SKO pod Danelovým 
vedením p07dvihol skladbu do akejsi 
vyššej, subtílnej, éterickej roviny. Dane
lova koncepcia smerovala viac k ume
losti než k zemitosti a prezentovala 
.inú• tvár skladby. 

V Händelovom Concerte grosso naproti 
tomu voli l pastóznejší zvuk, energické 
zobrazenie silných barokových afektov. 
Zretel'ne vymodeloval rytmické akcen
ty, zároveň venoval pozornosť vypraco
vaniu kantabilných línií. 

Záver koncertu tvorila vtipná skladba 
všestranne nadaného Petra Breinera 
Beatles concerto grosso. Je to akýsi neobaro
kový útvar, kde sa navzájom križuje Hän
delova skladba, ktorá bola uvedená na 
tomto koncerte s charakteristickýrrti črta
mi beatlesovskej hudby v duchaplnej 
symbióze protikladných hudobných sve
tov. Každtl z piatich častí označil autor 
názvami prísl ušných piesní slávnej brit
skej skupiny. Skladba je komunikatívna, 
svojím spôsobom originálna, dobre sa po
čúva. Aj v tomto diele bola evidentná 
podrobná príprava .warchalovcov•, ktorí 
sa s dielom popasovali a vytvorili brilant
ný a efektný záver vydareného koncertu. 

PAvoL PoLÁK 

ra 
Koncertná lahôdka, na našich pódiách 
zriedkavá. Hviezdny sólista, vynikajúci 
dirigent, spol'ahlivý orchester, obl'úbený 
program (23. november). Neudivuje, 
že Reduta praska la vo švíkoch. Lebo aj 
keď Vladimír Krajnev nie je hneď 
Ashkenazy či Pollini. tento Nejgauzov 
žiak, o . i. niekol'koročný predseda poro
ty Cajkovského klavírnej šúťaže, do sve
tovej klavírnej superligy patrí. Zdá sa 
mi, že Cajkovského . Bémol" už nie je 
možné znovu a opäť úspešne oživovať, 
tento preslávený šláger vážnej hudby by 
sa nejaký čas vôbec nesmel hrať, aby 
sme zabránili nenapravitel'nej intoxiká
cii presýtením. Už nie najmladšieho 
Krajneva asi podobné myšlienky netrá
pili. Prvý klavírny koncert vel'kého rus
kého majstra v podaní ďa lšieho ruského 
majstra znel tak, ako ho dôverne po
známe, ako sme naň z povestných na
hrávok Sviatoslava Richtera a iných 
zvyknutí. Krajnev sa ho nepokúšal nija
ko falzifikovať alebo dezinterpretova( 
a nezostal mu ani nič dlžný. Zvlášť vy
nikol v étericky filigránskych pasážach 
pomalej časti. ktoré pod jeho rukami 
pôsobili jemne, hravo a vzdušne. Spo-
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menutiahodné je grandiózne finále, 
dvíhajúce zo sedadiel. Stopercentná su
verénna virtuozita, náladové bohatstvo, 
spontánnosť v rozvíjaní tém, tempera
ment, u ruských pianistov obvyklá 
tónová kultúra, presvedčivosť celku 
a podmanivosť detailov- to všetko ma
lo za následok búrlivé ovácie a dva prí
davky od Chopina (Mazurka a mol a Val
čík F dur), v ktorých sa Krajn<W prejavil 
ako decentný, introvertný básnik. 

Romantickú hostinu po prestávke vy
striedal francúzsky impresionizmus. Th 
už sa v plnej kráse mohli zaskvieť kvality 
dirigenta večera Petra Altrichtera (na 

obr.), dovtedy ne
nápadne, no s is· 
totou riadiacieho 
neľahký mecha
nizmus .Bémol". 

, Moravský rodák 
~ je v našich kon
~ činách pomerne 
~ častým hosťom 

a zväčša sa postará o hudobnú produkciu 
prvotriednej úrovne. Nebolo tomu inak 
ani v piatok. V slávnej Pavane pre mŕtvu 
infantku síce takmer niet čo pokaziť. De
bussyho More je podstatne tvrdším orieš
kom, tak pre orchester ako pre jeho • ve
liteľa". Je výhodou, keď ho daný orches
ter má v kmeňovom repertoári, čo pre 
Slovenskú filharmóniu plne platí. no 
koncert iba kvôli tomu nemusí dobre do
padnúť. Pre faktický úspech z adekvát
neho vyrovnania sa s hudobným dielom 
je nepostrádateľná osobnosť a neomylná 
ruka dirigenta, ktorá rôzne muziárujú
cich hudobníkov zomkne do jedného 
pevného celku. Altrichterovi sa to poda
rilo takmer ideálne. Prchavým obrazom 
viac či menej rozrušeného mora doprial 
lesk pevnej hudobnej štruktúry, pričom 
o výrazovej neurčitosti a zvukovej za. 
stretosti nebolo treba pochybovať ani na 
chv1Tu. Trochu amorfné symfonické sld
ce Claudea Debussyho sme mohli vní
mať takpovediac pod lupou, vdaka Al
trichterovej poctivej práci s detailom sa 
nám postupne odkrývali všetky jemnos
ti impresionistickej drobnokresby, všetky 
pôvaby debussyovskej hry so zvukom 
a farbou. 

Koncert, na ktorom ťažko nájsť jedi
nú chybu ... 
ra 
O týždeň neskôr, 29. novembra, musí 
nešťastný publicista písať o koncerte, na 
ktorom v pnl<rom protiklade k tomu pred 
týždňom ťažko niečo úprimne pochváliť. 
Dirigent prišiel opäť z Ceskej republiky, 
no výsledky jeho práce so Slovenskou fil
harmóniu pn1iš neohúrili. Samozrejme, 
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Beethm·enova predohra Egmont sa hrá 
hádam už aj sama, každý poriadny or
chester by ju zvládol aj bez dirigenta; 
o umeleckých prínosoch Vladimíra Vá l
ka do procesu dotvárania tohto diela ťaž
ko hovoriť. (Lnou otázkou je, či snaha 
o také niečo nie je už vopred odsúdená 
na neúspech.) Tak či onak, Egmombol ten
to večer bezfarebný, neutrálny, ne7..aují
mavý, bezkrvný - iba triumfálny záver 
ma ako-tak uspokojil. Beethovenov vrs
tovník, Franz Danzi a jeho Koncerr pre 
flautu, klarinet a orchester 8 dur op. 41 7..as 
poslúžil ako ukážka jedinečnej dramatur
gickej inovatívnosti bratislavskej filhar
mónie. Veru, nečaká na verejné predve
denie obrovské množstvo zaujímavých 
skladieb zo Slovenska a zo sveta, z ne
dávnej i dávnejšej minulosti, a preto je 
potrebné siahnuť po podobnom .klein
meistrovi" klasicizmu? Som ochotný sta
viť sa, že deviatim z desiatich promova
ných muzikológov meno Danzi nič neho
vorí. A ani nemá prečo. veď ide 
o jedného z tisícov radových hudobných 
remeselníkov svojej doby, bez invencie, 
bez nápadu, bez tvorivej iskry. Nepova7u
jem za relevantné ani eventuálne subjek
tívne dôvody vystupujúcich interpretov, 
Oautistu Daniela Janikoviča a klarine
tistu Jozefa Luptáčika ml., ktorí toto 
(pod)priemerné dielo majú v repertoári. 
Blysnúť sa prostredníctvom tejto hudby 
je hádam nemožné, a preto výkon meno
vaných sólistov si netrúfam kvalifikovane 
hodnotiť. Iste, svojich panov sa zhostili 
zodpovedne a profesionálne, ale bez ná
znakov umeleckého nadštandardu v na
rábaní so zvukom, farbou, frázou atď., 

ktorý by Danzimu možno (?) pomohol. 
Po prestávke sa pred zrakmi a sluchmi 

vyše stovky poslucháčov (účinkujúcich 
oveľa menej nebolo ... ) v týchto inten
ciách pokračovalo. S rozdielom, že meno 
Camille Saint-Saens aj širokej laickej ve
rejnosti niečo hovorí, mnohí ho dokonca 
obľubujú. Tretia .organová" symfónia je 
jednou z najhrávanejších a najkomplex
nejších skladieb svojho autora, no aktéri 
večera z neho mohli a mali vyťažiť oveľa 
viac. úseky appassionato či furioso ma 
ako-tak zaujali, no ostatnú výrazovú 
škálu autora, od zlatistej francúzskej la
hodnosti po serióznejšie a problematic
kejšie nálady, Válek ponechal v stave tu
šenej potencionality. Nepočuť často tak 
povrchne, akoby bez záujmu pripravený 
hudobný výkon ... Vystupujúcim v iíom 
išlo pravdepodobne o jediné: odohrať 
a dohrať. (Co, prirodzene, nevyčítam 
v prvom rade orchestru.) Napriek tomu, 
zažil som už aj oveľa horšie koncerty. ra 

ToMÁŠ HoRKAY 

SOSR-
INAUGURAČNÝ KONCERT 

V rozhlasovom orchestri pod Pyramí
dou sme svedkami nového začiatku. Po 
tragickom, nečakanom odchode Róber
ta Stankovského bolo menovanie no
vého šéfdirigenta nutnosťou. Stal sa 
ním 32-ročný Kanaďan Charles Oli
vieri-Munroe, ktorý na Mýtnej ulici 
už stihol kde-koho zaujať, aj vďaka 
svojmu atraktívnemu zjavu. 18. októb
ra sa ujal svojej funkcie aj umelec
ky-oficiálne, v prítomnosti mnohých 
významných hostí, v preplnenej rozhla
sovej sále. Dramaturgia inauguračného 
koncertu upútala koncepčnou odváž
nosťou, príznačnou pre SOSR. napriek 
tomu by som tento program neschválil 
ako celok. Kombinácia Hrušovský
Hummel-Mahler vzbudzuje určité roz
paky predovšetkým vo svojej prvej po
lovici, kde sa popri súčasnom (iba veľmi 
krátko nežijúcom) slovenskom autorovi 
a jeho náročnej meditatívnej hudbe 
ocitla extrémne plytká skladba bratislav
ského rodáka zo začiatku 19. storočia. 

V podtexte koncertu sa svojráznym 
spôsobom prelínali pojmy - koniec a za
čiatok, smrť a prísľub novej nádeje. To 
ponuré, mystické reprezentovala Musica 
nocturna Ivana Hrušovského, plná dra
matických zvratov, konfliktov a muči
vých otáznikov. Vďaka prevažujúcej di
sonantnej atonálnosti sa kvalita inter
pretácie dala posúdiť iba veľmi ťažko. 
Nie však v Introdukcii a variácii pre hoboj 
a orchester od Johanna Nepomuka 
Hummela, ktorá od začiatku do konca 
ponúkala možnosť pokochať sa v nástro
jovej brilancii hobojistu- v tomto prípa· 
de MichaJa Sintála - ktorej však chý
bal akýkoľvek vážnejší hudobný obsah. 
Sólistovi. prvému hobojistovi SOSR, 
sme mohli za jeho suverenitu a virtuozi
tu právom zatlieskať. Kto však od tohto 
kúska očakával čosi viac ako jednodu
ché variovanie prostých (zlomyseľne po
vedané primitívnych) hudobných štruk
túr, musel byť sklamaný. 

Náplasťou na rany spôsobené hudob
nou plytkosťou mala byť I. symfónia 
• Titan· Gustava Mahlera. A do značnej 
miery aj bola. Ide predsa o najhranejšie 
a najprístupnejšie dielo veľkého nesko
rého romantika, o hodinový prúd mo
humých vášní. veľkolepých emócií 
a grandióznej klenby. Spôsob, akým sa 
novovymenovaný šéfdirigent SOSR 
s touto geniálnou, zato náročnou sklad
bou vyrovnaL bol rozporuplný a sľubný 
zároveň. (Predpokladám, že Munroe 
mal málo skúšok s orchestrom ... ) Ci že, 
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na jednej strane povrchnosť pri stvárne
ní mnohých dôležitých a nádherných 
podrobností pri frázovaní, počutel'né 

(občasné) problémy v ~ú hre a koordiná
cii, nedostatočná emocionálna sugesti· 
vita pomalých, citovo exponovaných 
úsekov. Na druhej strane strhujúci 
vzlet, fascinujúca údernosť tam, kde 
hudba speje k záverečnému zhrnutiu, 
k monumentálnej katarzii. Opäť som sa 
presvedčiL že "koniec dobrý, všetko 
dobré" nie je prMdnou frázou, ak sa tý
ka hudobnéhQ. zážitku! Napriek mno
hým nezrovnalostiam sa vo finálovej 
búrke Mahlerovej .jednotky" nový šéf
dirigent a s ním i hráči SOSR zaskveli 
v celej dôstojnej šírke interpretačného 
majstrovstva. 

Munroe a s ním náš rozhlasový orches
ter teda dostali novú šancu. Buďme opti· 
misti a verme, že ju patrične využijú. ra 

TOMÁŠ HORKAY 

KoNCERTY v MIRBACHU 

Nedel'né matiné v Mirbachovom paláci 
sú dnes v Bratislave jediným stálym 
cyklom komorných koncertov otvore
ným širokému spektru umelcov a zo. 
skupení. Pre nedostatok iných príležito· 
stí na prezentáciu komornej hudby sa 
stáva, že sa na dopoludňajšom koncerte 
stretneme s dramaturgiou, ktorej by 
vzhl'adom na závažnosť skladieb mal 
patriť priestor večerného koncertu. 

Na matiné 21. októbra vystúpila al
tistka Ha na Stolfová-Bandová s kla
viristkou Janou Na gy-Juhászo vou. 
Dramaturgia ich koncertu mala črty za
ujímavej konfrontácie. Tri piesňové 

cykly spájal základný výrazový tón, 
v ktorom dominovali nostalgia, melan
chólia až tragika. Nie však monotónne 
a bezvýhradne, ale s pochopením, že 
i podoby smútku a !'udské ho nešťastia sa 
u každého skladatel'a iným spôsobom 
spájajú s črtami radosti a šťastia, ktoré 
tvoria takú vrstvu l'udskej skúsenosti, 
bez ktorej by opačné pocity ťažko vy
zneli vo svojej sile a naliehavosti. 

Na úvod zaznel cyklus troch piesní 
O mamičke op. 18 Jána Cikkera. Obe 
umelkyne sa tak zaradili k tým nemálo 
interpretom, ktorí Cikkera v roku jeho 
jubilea pripomenuli oživením jeho die
la. (Všimnime si, ako obišli Cikkera na
príklad BHS, ktoré sa skončili dva týžd
ne pred týmto koncertom.) V piesni 
A dieťatko, keď umrelo na text Valentína 
Beniaka Hana Stolfová-Bandová vy
stihla smútok a tragiku umeleckej vý
povede pokojným, vyrovnaným pred
nesom, do ktorého ako narušenie vstu· 
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povali vzrušeneJSie a dramatickejšie 
úseky. Pieseň Doma na báseň Andreja, 
Guotha prináša nostalgickú a melan
cholickú spomienku na detstvo, ktorú 
altistka predniesla so zmyslom pre rých
le, asociatívne striedanie zašlých spo
mienok a pre fantazijnosť. Záverečná 
pieseň cyklu Matka mi píše list vychádza
la interpretačne z prostého a precíte
ného podania, sugestívne sprítomňujú
cebo predstavu starnúcej matky. !nter
pretkám sa podari lo nájsť výkladový 
interval medzi zobrazením existenciál
neho pocitu úzkosti, ktorý silne vanie 
nielen z cyklu O mamic'Ke. ale aj z iných 
Cikkerových kompozícií zo 40. rokov, 
a túžbou po pokoji a nostalgickou spo
mienkou na staršie časy, naplnené ra
dosťou. Z oscilácie medzi týmito vrstva
mi Cikkerovej hudobnej výpovede ras
tie na začiatku 40. rokov skladatel'ov 
osobitý štýl. 

Cyklus piesní Jaroslava Kričku Toulky 
podzim ní na verše Jaroslava Vrchlického 
sa vracajú do poetickej atmosféry fin de 
siecle, ktorú napfňajú nielen jej základ
nými atribútmi (pocity nostalgie, očare
nie tajuplnosťou, inklinácia k ornamen
tu), ale aj osobitým lyrickým tónom 
nadväzujúcim na Nováka a Suka. Stol
fová-Bandová vystihla ich lyrický aj se
cesne melancholický charakter presved
čivo a s nadhl'adom, s pochopením 
jemnej metaforiky týchto básní a so 
zaujímavým zobrazením výrazových 
nuansov, zmien hudobných nálad a pod. 

Mahlerove Piesne o mŕtvych deťoch na 
básne Friedricha Riickerta patria k vý
razovo najnáročnejším vokálnym sklad
bám prelomu 19. a 20. storočia. Smrť 
v nich nevystupuje ako tragické zlo, ale 
ako desivá spomienka, s ktorou treba 
žiť, pretože kolobeh prírody a života ne
pripúšťa inú možnosť. Mahler akoby sa 
oslobodzoval od štýlu predchádzajúcej 
piesňovej tvorby a kráča celkom nový
mi, neprebádanými cestami. Hana Stol
[ová-Bandová a Jana Nagy-Juhászová 
interpretovali Piesne o mŕtvych deťoch ako 
lyrický žalospev, naplnený zrelosťou, 
smútkom, ale aj l'udskosťou. Napriek 
desivosti z odchodu detí bolo z ich in
terpretácie cítiť aj kus slnečného jasu, 
ktorý Ma hier sugestívne vyčaroval sme
lými harmonickými postupmi. Stotož
nenie sa interpretiek s poetickou a dra
matickou dimenziou jednotlivých pies-
ní bolo príkladné. , 

Altistka Hana Stolfová-~andová opäť 
presvedčila publikum o svojich kvali
tách: technická suverenita sa u nej spá- · 
ja so schopnosťou sugestívneho výrazo
vého spevu. Svoju interpretačnú kon-

cepciu odvíja od pochopenia tak poézie 
slova, ako aj expresivity hudby, v ich 
priesečníku hl'adá podnety pre tlmoče
nie posolstva piesne, v ktorom uplatňu
je osobitý štýlový prístup. Klaviristka 
Jana Nagy-Juhászová je vzornou ko
mornou partnerkou. Cíti a dýcha s vo
kálnym umelcom, jej klavír znie fareb
ne bohato, výrazovo diferencovane 
a podl'a potreby dramaticky i komorne. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Pedagóg VSMU Stanislav Zamborský 
sa zapísal do histórie slovenskej pianisti
ky viacerými pozitívami. Jeho umelecký 
vývoj dokumentujú početné gramona
hrávky: popri klasickom repertoári 
s najnáročnejšími číslam i sólového 
i štvorručného repertoáru aj viaceré 
opusy slovenskej klavírnej literatúry, 
ktorú permanentne študuje a propagu
je. V posledných rokoch sa čoraz väčšmi 
sústreďuje na diela klasikov, jednak in
terpretačne, jednak vo forme seminárov, 
ktoré vedie pre zahraničných účastní
kov so zretel'om na problematiku štýlu. 

V súvislosti s jeho výkonom na nedel'
nom matiné (18. nove mbra) v Mirba
chu opätovne sa vynoril problém dis
proporcie malého koncertného priesto· 
ru a prihlučného nástroja. Vnímame ho 
najmä u umelcov, ktorí- tak ako Zam
borský- disponujú vel'kou dávkou tem
peramentu. 

To, s čím predstúpil pred početné 
publikum, môžeme v mnohom považo
vať za objav: Schubertov Klavírny kus 
č. l es mol D 946 z Troch impromptus 
op. posth. i Brahmsove Variácie č. l 
D dur z op. 21 na vlastnú tému nepatria 
k frekventovaným opusom. Neprávom. 
Zaujmú hudobnou krásou, kompozič
nou invenciou , účinnými kontrastmi. 
Zamborský preukázal schopnosť budo
vania línií, zdôrazňujúc charakter strie
dajúcich sa náladových okruhov s vý
datným využitím svojho tvorivého elá
nu. Zaradenie výberu z Debussyho 
Prelúdií ( z l. zošitu č. 6 Stopy v snehu, 
č. 9 Prerušovaná serenáda, č. 12 Speváci, 
z 2. zošitu č. 8 Rusalka) nebolo najšťast· 
nejšou volbou. Zvukové stvárnenie ne
korešpondovalo so štýlom: najviac utr
pelo nepomerné nanášanie farieb na je
ho zvukovú výslednicu. Najmenej sa to 

dotklo Stôp v snehu. Speváci boli rozkús
kovani, čo však neprekážalo Prerušova
nej serenáde. V Rusalke sa interpret neza· 
meral na zvukovú rafinovanosť, na 
kreslenie nuansí, skôr zdôrazňoval ryt
mický parameter. 

Ťaživá atmosféra Sonáty č. 9 F dur op. 
68 Alexandra Skriabina nevel'mi konve-
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nuje tvorivému naturelu umelca. Tu sa 
7iadalo ísť ešte viac do hlbky, vyzdvih
núť citové rozpory. jemné záchvevy, de
presívne momenty. Záverečná Sonáta 
č. 3 a mol op. 28 Sergeja Prokofieva 
svojou vehementne podčiarkovanou 
virtuóznou náročnosťou sa s typom 
Zamborského naturelu dostávala už 
viac do súladu. Kontrastné lyrické úse
ky si však vieme predstaviť stvárnené aj 
spevnejšie. pokojnejšie a vrúcnejšie. 
V súvislosti s Prokofievom sa žiada ešte 
vyzdvi hnúť jeden moment: Zambor
ského závideniahodnú a nepol'avujúcu 
psychickú výdrž; celý program. čo by 
vystačil takmer na kompletný celo
večerný recitál, dokázal zahrať s mini
málnymi pauzami, priam auaca. 

VLAD I MÍR ČÍŽI K 

Program n edel'ného matiné v Mirba
chovom paláci 25. novembra patril 
Bratislavskému gitarovému kvarte
tu . Súbor vznikol roku 1995 z absol
ventov VSMU v triede Jozefa Zsapku 
a počas svojej krátkej existencie získal 
niekol'ko ocenení na významných me
dzinárodných súťažiach. Jeho široký re
pertoár tvoria originálne gitarové kom
pozície, často ovplyvnené folklórnou. 
tanečnou a jazzovou hudbou, ako aj 
úpravy skladieb z rôznych štýlových ob
dobí. Kvarteto vystupuje v zložení Mi
loš Slobodník, Miloš Tomašovič, 

Radka Kubrová a Martin Krajčo . 

Program koncertu bol zameraný na 
diela čerpajúce z folklórnych tradí
cií. predovšetkým latinsko-amerických. 
V jednotlivých skladbách sa výborne 
odhalili široké farebné možnosti gitary. 
čo zdôrazňovala zanietená a kvalitná 
interpretácia súboru. KvartetO malo vy
rovnaný zvuk, dokázalo spoločne preci
ťoval plynulosť melodických fráz, hud
ba v jeho podaní .dýchala". Vynikali aj 
tónové kvality jednotlivých hráčov. 

V nabitej sá le Mirbachu zazneli tri 
skladby od kubánskeho skladateľa Leo 
Brouwera Paisaje ct1bano con rumba 
(Kubánska krajina s rumbou), Toccata, ?ai
saje ct1bano con I/uvia (Kubánska krajina 
v daždi) , z ktorých ma mimoriadne zau
jala posledná - gitary zneli v priestore 
sály ako harfy, plávajúce v ezoterickom 
opare dažďových mrakov, poswpne sa 
meniacich banókovskými pizzicatami 
na nel'útostne plieskajúce zhluky daž
ďových kvapiek, rozplynúce sa naspäť 
do úvodného jemného oparu. Introdu
ction et dance od juhoslovanského skla
datel'a žijúceho v USA Dušana Bogda
noviéa tiež upútala svojou farebnosťou. 
miestami pripomínajúcou zvuk elek-
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trických ba ových gitár, podčiarknutou 
aj jazzovými rytmickými prvkami. 
Zaujímavé boli impresionisticky poňa
té Quatre saisons (Styri ročné obdobia) 
od francúzskeho skladatel'a Francisa 
Kleynjansa, prinášajúce rôzne vplyvy 
národných piesní a tancov - taliansku 
barcarolu, francúzsky valse a brazílsky 
choros. Uarakena od márneho brazíl
skeho gitaristu Sérgio Assada pripomí
nala miestami hudbu Pata Methenyho, 
brazílska rytmika tu bola podčiarknutá 
perkusívnou hrou na gitarách. Na záve r 
pútavého programu zaznela úprava 
Concierto para quimero (Koncert pre kvime
to) od Astora Piazzollu. kde v klasickej 
trojčasťovej konccrtantnej forme vynik
li najmä me lodicko-rytmické kvali ty 
jednotli vých hráčov v kvázi improvizá
ciách. 

PAVOL ŠUŠKA 

Pozvánky chodili e-mailom. Neviem, 
ko l'ko ich bolo odoslaných, ani to, ako 
inak sa ešte avizoval koncert 3. decem
bra v Moyzesovej sieni. Z ohláseného 
programu a jeho interpreta však bolo 
jasné, že ide o nevšednú udalosť v hu
dobnom živote našej krajiny: po prvý 
raz naštudoval a chystal sa verejne 
uviesť Bachove Goldbergove variácie 
BWV 988 slovenský klavirista. O závaž
nosti Bachovho ojedinelého. mohut
ného ·variačného opusu sa na tomto 
mieste netreba osobitne zmieňovat. 

Ostatne. až tak často sa neobjavuje ani 
v koncertných programoch za hranica
mi Slovenska. Príčina je známa: mimo
riadne nároky nielen hudobné, ale aj 
intelektuálne, ktoré dielo kladie na in
terpreta i na poslucháča. A tak hádam 
nečudo, že v onen decembrový večer sa 
dostavila len hŕstka zvedavcov, už vo
pred cítiacich mimoriadnosť príležitosti. 
Hoci. myslím si, aspoií v radoch odbor
níkov či študentov hudby sa tých zve
davcov mohlo nájsť o čosi viac. 

Mikuláš Skuta - pretože on bol 
oným odvážlivcom. ktorý sa podujal 
osvojiť si Bachov vel'kolepý cyklus va
riácií a prezentovať ho verejnosti - je 
známym hudobným obojživelníkom. 
Zručne sa pohybuje na tom i onom bre
hu, mnohými ešte stále striktne oddel'o
vaných hudobných svetov- toho .váž
neho" na jednej strane, i toho druhého 
(v jeho prípade najmä jazzového) na 
strane druhej. Nepatrí už medzi naj
mladších a zdá sa, akoby sa iba v po
sledných rokoch u nás vynáral z anony
mity. 2eby neskoro dozrieval? Alebo je 

jednou z obetí nášho systému (i možno
stí) koncertného života, kde absencia 
ostrých lakťov a dobrých konexií l'ahko 
vyradí z mo7ností pravidelného koncer
tovania i tých najta lentovanejších? Ako 
možno vôbec hodnotiť výkony tých. 
ktorí sa na pódium dostanú raz za nie
kol'ko rokov s dielom. čo iní hrajú ako 
na bežiacom páse? Resp., kol'ko energie 
treba na to. aby sa udržal vo forme hu
dobník bez permanentnej výzvy verej
ného vystúpenia či nahrávky? 

Mikuláš Skuta, klavirista, skladatcl' 
i aranžér je - ako sa v ostatnom čase 
ukazuje - aj vzácne koncepčne roz
mýšl'ajúcim umelcom. Nie je tomu tak 
dávno. čo uviedol komplet Bachových 
klavírnych tokkát, ktorými si vyslúžil 
oprávnené nadšenie kritiky i verejnosti. 
Teraz sa teda podujal na ďalší krok: 
Goldbergove variácie. Celý, z tridsiatich 
variácií pozostávajúci monumentálny 
cyklus zahral spamäti, čo je osobitný 
výkon. umožňujúci však preniknúť do 
podstaty diela a zmocniť sa jeho kom
pozičných tajov s dôkladnosťou, ktorá 
sa odráža v jeho výsledom interpretova
nom tva re. Skuta nie je typom oslňujú
echo virtuóza, je skôr imrovertný a naj
mä schopný mimoriadnej koncentrácie. 
Virtuozita -a v Goldbergových variáciách 
je potrebná neúrekom- mu slúži na od
halenie zložitej textúry diela i jeho for
mového stvárnenia. Neviem, do akej 
miery sa teoreticky zaoberá problémami 
dobovej interpretácie, ornamentáciou, 
frázovaním. Bach v jeho rukách je však 
presvedčivý napriek tomu, že ho hrá na 
modernom klavíri, pričom využíva ce
lé výrazové a dynamické spektrum 
nástroja od najjemnejších nuáns až po 
mohutný zvuk. Pedál používa iba ako 
farebný ornament, nikdy nie na vytvá
ranie zvukových zhlukov, a jeho schop
nosť frázovania si dovolím označiť za 
výnimočnú. To spolu s už spomínanou 
virtuozitou prispieva k absolútnej prie
hl'adnosti bachovskej faktúry, k priam 
cizelovanému narábaniu s jednotlivými 
hlasmi, s ornamentmi. pričom nikdy 
nestráca zo zretel'a vel'ký, vnútorne 
viacnásobne ďenený dynamický obl(lk 
diela. Pre Skutu sú Goldbergove variácie 
dielom mimoriadne závažným, a ako 
také ich aj interpretuje. Posl ucháč, kto
rý si na tomto koncerte spomenul na le
gendu. súvisiacu so vznikom diela, by 
azda bol naklonený pochybovať o jej 
pravosti. Objednávka totiž údajne znela 
na kompozíciu, ktorá mala pobaviť ne
spavosťou trpiaceho grófa Kayserlinga 
počas jeho prebdených nocí. Bach mo
hol mať azda terapeutický zámer: na-
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máhavým počúvaním náročného diela 
unaviť a nakoniec uspať grófa. Nech už 
tomu bolo akokol'vek , poslucháčom 
v Moyzesovej sieni 3. decembra zaspa
nie nehrozilo: málokedy sú pozornos(. 
napätie a koncentrácia na koncerte na
tol'ko evidenenté, ako to bolo v ten 
večer, keď Mikuláš Skuta magicky vtia
hol prítomných do zázračného sveta 
Bachovej hudby. , ALŽBETA RAJTEROVÁ 

LISZT u Z'fCHIOVCOV 

V dusivom vákuu absencie klavírnych 
recitálov v našom hudobnom živote bol 
priam nebeskou man nou koncert 22. 
novembra v intímnej sále niekdajšieho 
paláca rodiny Zychiovcov. V rámci 15. 
Mestských kultúrnych dní v Bratislave 
bol totiž koncert pri príležitosti 190. vý
ročia narodenia Ferenca Liszta, na kto
rom vystúpil Péter Koczor ( 1975), 

predstaviteľ 

naj mladšej 
generácie 
maďar

ských klavi
ristov. Popri 
medz i ná
rodných ús-

" pechoch je 
~ aj držitel'om 
] štipendia 

Annie Fi
scherovej, ktoré na to súcim hudobní
kom udeľuje maďarské ministerstvo 
kultúry. 

Program koncertu bol zostavený kon
cepčne a s vkusom: jeho ťažiskom boli 
dve sonáty pospájané menšími skladba
mi. úvod patril Chopin ovej Balade 9 mol 
op. 23, po nej nasledovala Beethoveno
va Sonáta č. 23 fmo/ op. 57 (Appassiona
ta). Liszt bol zastúpený dvoma kompo
zíciami - transkripciou Gounodovho 
Va/se de /'opera Faust a siedmou časťou 
druhého cyklu Années de Pťlerinage -
Aprťs une /ecture du Dante, dielom zná
mym ako Danteovská sonáta. 

Koczor je vyzbrojený výbornou 
techn ikou , no v jeho i nterpretačnej 

výpovedi nie je akcentovaná táto 
efektná strá n ka, lež skôr in telekt. pre
nikajúci do emocionálnych a výrazo
vých h lbok uvádzaných diel. Koczorov 
krásny, obsažný úder mu umožňuje 
vyspievať melodickosť Chopinovej Ba
lady, dramatickú búrlivosť a vášeň Ap
passionaty, pôvab a elegantný šarm 
Lisztovej transkripcie a diabolské vízie 
danteovského pekla. 

JOZEF VARGA 
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MoZARTova REQUIEM 

v MNÍCHOVE 

Predstavovať meno čembalistu a orga
nistu Tona Koopmana hudbymilovnej 
verejnosti by pravdepodobne nemalo 
vel'ký zmysel. Azda len pre ilustráciu 
možno spomenúť, že jeho umelecké 
aktivity v súčasnosti ku lm inujú v ob
lasti dirigovania a nahrávania (roku 
2004 uzavrie pre Time Warner nahrá
vanie kompletu Bachových kantál). 
Záujemcom o aktuálne informácie 
o tejto významnej postave interpretá
cie starej hudby vrelo odporúčam náv
števu jeho www stránky, ktorá o. i. po
núka možnosť dostať sa k zvukovým či 
video ukážkam. 

Svoje uchopenie p ravdepodobne 
jedného z najpopulárnejších a najdis
kutovanejších Mozartových diel, jeho 
finálneho opusu KV 626 prišiel 3. no
vembra novembra spolu s Amster
dam Baroque Orchestra & Choir 
predstavi ť mníchovskému publiku . 
Pokia!' poznám Koopmanove nahráv
ky, vždy sa vyznačovali okrem toho, 
čo literatúra nazýva . wissenschaftlich 
fundierte Auffi.ih rungspraxis" subjek
tívnym a vysokoindividuálnym po
ňa tím, ktoré v odborných kruhoch 
mohlo viesť k polemikám, z hl'adiska 
poslu cháčskeho záži tku však vždy 
malo svoje opodstatnenie, preto som 
s napä tím očakával začiatok kon
certu. 

úvodnou skladbou bola Mozartova 
Serenáda D dur KV 239. Príležitostné 
a spôsobom riešen ia barokiwjúce dielo 
(rozdelenie na tutti a soli v rámci sl áči

kovej skupiny) netradičného obsade
nia (absencia dychových nástrojov, 
sólové tympany) a rozsahu (len tri čas
ti) zaznelo v tej najpriezračnejšej podo
be. Decentný výraz, ktorému ale ne
chýbalo potrebné napätie, hravosť. 

vtip, vypracované detaily, ktoré sa 
zásluhou dirigenta dostali do popredia, 
vypointova né frázy- tak by sa v krát
kost i dali charakterizovať poňatie 

dirigenta a hra orchestra. Musím vy
zdvihnúť výkony sólistov, ktoré najmä 
v záverečnom rande dosahovali až im
provizačnú ľahkosť. 

Predvedenie Vesperae solennes de Con
fessore KV 339 dávalo v mnohom tušiť 
vyvrcholenie večera. V~raznou oporou 
dirigenta bol orchester• ktorého doko
nalá súhra a výraz umožňovali sústre
diť pozornosť na technicky disponova
ný a zvukovo pozoruhodne kompakt
ný zbor. Pravdu povediac- možno pod 

vplyvom doznievajúceho dojmu L pred
chádzajúcej skladby, alebo miesta na 
ktorom som sedel -, nedokázal som 
sa tak nadchnúť pre výkony sólistov 
(L. Perillo, S. Krumbiegel, J. Gil
christ, K. Mertens). 

Monumentálne a romantické, hoci 
častokrát hudobne pozoruhodné na
hrávky Mozartovho Rekviem (Bern
stein, Karajan) sú minulosťou a tak 
ako vo väčšine repertoáru barokovej 
a klasicistickej hudby, aj v tomto prípa
de sa normotvornými stávajú štýlové 
interpretácie špecialistov. Ton Koop
man ponúkol svoj pohl'ad s rovnakou, 
ak nie väčšou presvedčivosťou ako 
v predchádzajúcej skladbe. Jeho kon
cepcia, rešpektujúca dobovú prax (po
užitie basetových rohov, continuo) 
adekvátne zachytila dielo na spojn ici 
tradíciou ovplyvnenej cirkevnej kom
pozície a hlbokej osobnej výpovede 
au tora. 

Významnú úlohu zohralo tempové 
rozvrhnutie jednotlivých častí, ktoré 
pozitívne pôsobilo na uzavretosť celku. 
Zmysel pre detail sa prejavil citlivým 
odstupňovaním kontrastov, rytmickou 
pregnamnosťou pri vedení hlasov, dô
razom na frázovanie a artikuláciu. ~as
ti expresívnejšieho výrazu (Dies irae, 
Confutatis) vďaka citlivému použitiu 
dychových nástrojov nepôsobili doj
mom nadbytočného dramatického 
efektu . Skúsenosti dirigenra, orchestra 
aj zboru z oblasti barokovej hudby bo
lo možné poznať v premyslene vysta
van ých kontrapunktických častiach -
zmienku si zaslúžia najmä fúgy Kyr)e. 
Hosana a Quam o/im Abrahae. Ak by 
som sa mal vôbec zmieniť o niečom, čo 
na určitých miestach disonovalo s nad
štandardným výkonom dirigenta, or
chestra a zboru, boli by to pravdepo
dobne niektoré výkony sólistov. Oper
ne poňaté altové sólo v Tuba mirum 
akoby doslova zabrzdilo nielen hudob
ný, a le aj dramatický spád celej časti. 

Podobne by sa dalo d iskutovať o Recor
dare, kde k narušeniu krehkej rovno
váhy medzi kánonicky nastupujúcimi 
hlasmi a homofonickými úsekmi sta
čí len rozdiel v tvorení tónu. Tieto 
momenty však nenarušili celkový do
jem z koncertu. Pub likum dlhotr
vajúcim potleskom ocenilo predovšet
kým výkony dirigenta, orchestra a zbo
ru. Opúšťajúc mníchovský Gasteig 
som si musel priznať. že ma prekvapu
júco najviac oslovila úvodná skladba. 
Pán Koopman, navštívte niekedy Bra
tislavu .. . ll! 

ANDREJ ŠU BA 
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Námesačná vo Viedni 
Vincenzo Bellini má v trojici najznámejších predchodcov 
Giuseppe Verdiho osobitné postavenie. 2il najkratšie 
(1801-1835), obdobie tvorby jeho opier trvalo iba desať ro
kov a z jedenástich javiskových diel ani jedno nepatrí do žán
ru komického. Napokon, aj jeho hudobný rukopis sa od 
Rossiniho a Donizelliho líši špecifickou poetikou. 

Tradícia vnímania Belliniho opier ako výlučnej parkety pre 
demonštráciu krásnych hlasov a vokálnej virtuozity býva 
v súčasnosti neraz spochybňovaná. Decentným a zrnyslupl
ným spôsobom sa o sondu do hlbšieho psychologického zá
zemia Námesačnej (La Sonnabula) pokúsil v ostatnej premiére 
viedenskej Státnej opery režisér a výtvarník Marco Arturo 
Marelli. Predlohu vonkoncom neprečítal ako sentimentálnu 
švajčiarsku pastorelu so šťastným koncom (Ná mesačná je ope

scenáwri snehovou búrkou, prerážajúcou cez dvere terasy. 
V takto .zmra1enej" atmosfére sa odohráva druhá polovica 
večera, až kým príde k šťastnému rozuzleniu. V duchu žánru 
semiseria spoznáva Elvino, že dôvodom jeho žiarlivosti bola 
neinformovanosť o Amininej námesačnosti a primadonna, 
potešená, že nedorozumenie sa vysvetlilo, spieva záverečnú 
cabalettu na proscéniu, pred spustenou openou. Výsledný 
dojem z viedenskej Námesačnej rozhodne nie je negatívny. 
Modernizácia sa nedostala do rozporu s hudbou a z banálne
ho sujetu vytvorila pútavé divadlo. 

Samozrejme, každý režisérsky čin by bol zbytočný, keby 
hudobné požiadavky partitúry ostali nenaplnené. Taliansky 
dirigent Stefano Ranzani si však s belliniovským rukopisom 
výborne rozumie, vie ako uvoľniť tok melódií, ako vypointo-

vať dramatické situácie, akou dávkou 
typickej melanchólie zafarbiť orchester. 
Nebol to iba romanticko-sentimentálny 
sladkobôľ, Ranzani dal partitúre inter
pretovanej komorne obsadeným or
chestrom drama tický náboj, dal sólistom 
možnosť demonštrovať v štýle bel canta 
všetky vokálno-technické kvality. 
úsredný pár bol na premiére obsadený 
naozaj exkluzívne, navyše mladými. ty-

ra semiseria), ale v charakterokresbe po
stáv išiel hlbšie. Poňal ich v širších súvis
lostiach, pátral po motivácii ich konania 
(Elvinov profil sa odvíja od momentu 
straty matky, smrťou ktorej sa dostal do 
krízy a v Manine hľadal väčšmi náhradu 
za ňu, než objekt pravej lásky), ba za
blúdil až do sfér psychoanalýzy. Prameň 
takýchto úvah pochádza od samotného 
názvu diela, z námesačnosti Aminy 
a podvedomého správania sa, zrkadlia
echo skutočný stav jeho duše. Do deja 
zaujímavo vstupuje gróf Rodolfo. svojou 
mužnou príťažlivosťou opak Elvina, kto

~ povo vierohodnými a herecky senzitív
; nymi umelcami. Peruánsky tenorista 
.2 Juan Diego Flórez, dnes v talianskom 

S. BONFADELLIOVÁ AJ. D. FLÓREZ predverdiovskom odbore zrejme abso
lútna špička, zhostil sa náročného partu Elvina brilantne. Je
ho krásne sfarbený kovovo lesklý a pritom plastický lyrický 
tenor s absolútnou technickou istotou zvláda extrémne výš
ky a poskytuje lekciu kantilénového spievania. Je mnoho
tvárny v dynamike, noblesný v štýle, úprimný vo výraze. Prí
jemne ma prekvapila v úlohe Aminy mladá pôvabná Veron
čanka Stefania Bonfadelliová. Jej lyrický, nie však svetlý 
soprán na jednej strane .tečie" v plynulom legate, na druhej 
exceluje v koloratúrnych kaskádach a s istowu dominuje vo 
vysokých tónoch. Typovo zaujímavým, no timbrovo málo 
osobitým basbarytónovým Rodolfom bol Egil Silins, vokálne 
trochu ťažkopádnou Lism1 Simina Ivanová a charakterovo 
výstižnou Teresou bola Nelly Boschková. V decembrovej 
sérii predstavení vystrieda Stefaniu Bonfadelliovú naša tu bi
ca Vargicová, ktorá sa po úspešnom záskoku v Rigole/lovi 
v uplynulej sezóne po prvýkrát dostáva do regulárneho obsa
denia tejto svetovej scény. ti 

rý Amin u - v stave sna - priťahuje. Celé dianie · ponecháva 
Marco Anuro Marelli v švajčiarskych Alpách, no z exteriéru, 
pozorovatel'ného cez veľké okná, ho prenáša do haly hotela
sanatória. Súdiac podla kostýmov Dagmar Niefind-Marel
liovej sa príbeh odohráva zhruba v polovici minulého storo
čia. Elvino, očami réžie mladý skladateľ, na tomto mieste spo
znáva najskôr Lisu a potom Amin u, ktoré sú tu zamestnané. 
Výber tohto prostredia nebol náhodný. Marelli si ho zvolil na 
základe historickej paralely so vznikom diela. Vincenzo Belli
ni totiž po tom, čo mu cenzúra zamietla zhudobnenie Hu
govho Hernaniho, strávil niekoľko týždňov v kúpeľoch a tam 
sa rodila partitúra Námesačnej. 

Réžia sa tak vyhla možnej gýčovitosti a ťarchu výpovede 
preniesla na profilovanie postáv. Hlavné ani vedľajšie postavy 
nie sú strnulými figúrami sústredenými na spev, ale plnokrv
nými, emocionálne otvorenými účastníkmi dramatického 
príbehu. Ani o efektné javy nebola v predstavení núdza: fi
nále l. dejstva, miesto vrcholiacej dejovej zápletky, riešili in- PAVEL UNGER 

Rusalka v Lyone 
------------------------------------- -------------------------------------
V novembri sa na scéne Opéra National de Lyon objavila no
vá inscenáda Rusalky, v hlavnej úlohe s Klaudiou Dernero
vou. Spievať hlavnú úlohu v jednom z najprestížnejších 
operných divadiel vo Francúzsku je určite veľká vec, preto 
obecenstvo aj odborná kritika oprávnene očakávali po všet-
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kých stránkach prvotriedny výkon. A dočkali sa ho. Klaudia 
je na túto rolu priam ideálnou kandidátkou. Nielenže je ty
povo nesporne .vzorovou" Rusalkou, ale po vokálnej strán
ke je v štádiu, keď túto a podobné role priam potrebuje pre 
svoj vývoj. Herecky bola Rusalka neprekonateľná- prirodze-
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ná, dojímavá a akoby z iného sveta. Dobre známu áriu .Mč
síčku na nebi" zača la obdivuhodne, z pozície ležmo. Jej spe
vácke umenie charakterizovala precízna príprava, cit livé 
predvedenie s dôrazom na timbrové a dynamické odlíšenie 
významu deklamova ného textu a podmanivé frázovanic sa 
podpísalo pod zjavnú interpretačnú čistotu. Jej pekný mlado
dramatický soprán bol miestami prekrytý orchestrom, a le to 
je len malá chybička krásy, ktorá by sa dala vyčítať. Ďalším 
príjemným prekvapením bol operný orchester, ktorý pod ob
divuhodne štýlovým vedením Ivána Fischera exceloval. 
Fischer vyložil Dvofákovu partitúru s jednoduchosťou a ne
vtieravou prirolzenosťou, ktorá sa neminula účinkom. Pre 
predohru a ni&ktoré ďalšie čast i zvolil rýchlejšie tempá, než 

nok by našinca pravdepodobne prekvapili - boli pokryté 
srsťou a ich hrdz~vá farba akýchsi vod ných dryád nevzbu
dzovala ani zdaleka dojem zaužívanej romantickej fantastic
kosti. zámerom bolo ukázať ich skôr ako súčasť ríše živlov. Do 
tej istej ríše patril aj vodník - Ludek Vele. V tmavom. ne
motornom a nepremokavom kostýme sa mohol pokojne pre
chádzať po javiskovom jazere a byť tak na posmech lesným 
žienkam, súčasne však vzbudzovať hrôzu u ľudí. Ludek Vete 
je ako stvorený pre túto rolu. jeho sýtemu basu nechýbali si
la ani potrebné vysoké tóny. Posledná postava v svete roz
právkových bytostí je Ježibaba, tu stvárnená Gruzínkou 
Mziou Nioradzeovou. l keď je podľa životopisu sólistkou 
s bohatou kariérou a speváckymi skúsenosťami (okrem iného 

v akých sa obyčajne hrávajú. 
čo opere však na kráse vôbec 
neubralo, práve naopak. také
to poňatie nechalo naplno vy
znieť jej hudobnodramatické
mu potenciálu. Výnimočne 

kvalitné boli najmä početné 
dychové party sonorného cha
rakteru spolu s jedinečnou 
farbou a hlavne súhrou s láči

kových nástrojov ako aj v ko
nečnom dôsledku celého an
sárnblu . Rozprávkový svet vO 
s nádychom magickosti sa 
v Dvofákovej opere z roku 
190 l prelína s reálnym svetom 
ľud í, čo robí Rusalku zvlášť at-

CLAUDIA DERNEROVÁ (RusALKA) 

je aj členkou Mariinského di
vad la v Sankt Peterburgu) 
a herecky bezpochyby talento
vaná, jej speváckemu prejavu 
chýbala zrozumiteľnosť. po
trebné modelovanie hudob
ných fráz a vyššie tóny- prav
dou však je, že part Ježibaby 
presahuje rozsah priemerného 
mezzosopránu až o malú ter
ciu. Jej prenikavý hlas inklinu
je viac k altovým polohám, 
ovplýva síce nosnosťou, ale 
možno práve na jej úkor hlasu 
chýba farba. Vo svete ľudí prím 
drža l Hajný- Jan Ježek. Takú 
ukážkovú tenorovú úlohu ne

raktívnou pre najrôznejšie režijné riešenia a scénografické 
experimenty. Protagonisti Rusalky v Lyone sa však rozhodli 
pre pomerne tradičné, no veľmi príťažlivé a vkusné riešenie. 
Režisér J ean-Clau de Berutti so scénografom a kostymérom 
v jednej osobe Rudyrn Saboungh im zasadili prvé dejstvo 
do výtvarne sugestívnej tajomnej scény, ktorej dominovalo 
jazero rozprestierajúce sa po celej šírke javiska, v pozadí 
s kontúrami lesa, obrovským mesiacom a drevenými piliermi 
podopierajúcimi pontón, ktorý vhodne poslúžil ako dejisko 
hier lesných žienok a neskôr miesto nárekov Rusalky. Virgi
nie Pochonová, Svetlana Lifarová a Daniela Denschla
gová boli vkusnými a presvedčivými lesnými žienkami, ve
selé a dôvtipné; ich vokálny prejav ničím neutrpel i napriek 
náročnej choreografii (Darren Ross). Kostýmy lesných žie-

možno vidieť veľmi často. Každý detail bol perfektne vypra
covaný, hrejivý timbre, prirodzenosť a výborná dikcia boli 
úplne v službách režisérskeho zámeru. Ježek by bol vytvoril 
vynikajúceho princa. Toho však stvárnil Francisco Araiza, 
ktorému chýbali potrebný šarm a presvedčivosť. Slušný prie
mer reprezentovala taktiež princezná- Hedwig Fassbende
rová. Z inscenácie bolo jasné, že tím tvorcov sa divákov 
snažil nenásilne voviesť do sveta bytostných sil, nie fantastic
kých, ale sťaby reálnych - existujúcich zároveň s ľuďmi. !ch 
príbeh nás mal varovať (posledné dejstvo bolo situované na 
zamrznutej hladine toho istého rybníka ako v l. dejstve, ale 
s kopou smetí nášho storočia) pred prehliadaním našej necit
livosti a v neposlednom rade pred nami samými. la 

YAN DA PROCHÁZKOVÁ 

Roma e Napoli 
úmyslene parafrázujem názov známej Lisztovej skladby, ktorá je apendixom jeho "putovania u po Taliansku, na moju ostatnú 
cestu po " Bella Italia", kde hudobné zážitky a krásy výtvarného umenia boli ideálne prepojené. Pre túto cestu som sa rozhodol 
preto, lebo ma po 27 rokoch nostalgicky vábila túžba opäť uzrieť skvosty Galerie Borghese v Ríme a navštíviť operné predsta-

venia históriou nasýteného operného domu Teatro di San Carlo v Neapole. 

RoMA 
Popri spomenutom zážitku v nedávno reštaurovanej Villa 
Borghese ma Rím obdaril aj plnohodnotným hudobným 
zážitkom. V Teatro dell' Opera som totiž zažil svoje prvé 
javiskové stretnu tie s tragickou operou l due Foscari. Táto ope
ra - v poradí šieste dielo mladého Verdiho - bola písaná pre 
Rím a uvedená v Teatro Argentina 3. novembra 1844. Toto 
divadlo, jediná pôvodná rímska historická operná budova, 
slúži v súčasnosti iba činoherným predstaveniam, no v rámci 
mimoriadnej exkurzie som mal možnosť vidieť ju aj zvnútra . 
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Dnešná rímska opera - pôvodne slávne Teatro Costanzi - , 
ktorú otvorili roku 1880, dostala svoju dnešnú podobu až 
v rokoch 1926-1927. Inscenácia Dvoch Foscariovcov je predpo
slednou produkciou staggione li rica 200 l a mala premiéru 
8. novembra. Z bloku ôsmich som bol prítomný na štvrtom 
predstavení v premiérovom obsadení. Na čele predstavenia 
stá1 dirigent Bruno Bartoletti, za réžiu, scénu a kostýmy bol 
v trojjedinej pociDbe zodpovedný slávny P ier Luigi P izzi. 
Zbory na excelentnej úrovni našwdoval Andrea Giorgi. 
Predstavenie so svojou mnohovravnou jednoduchosťou za-
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nechalo vo mne veľmi pozitívne dojmy. Bol som nadšený 
vkusným nápadom, že totiž Benátky na scéne zastupoval je
diný symbol - známy lev nad kreslom úradujúceho dóžu. 
Umne aplikovaná .. medziopona" oddeľuje rokovaciu sieň 

Dóžovho paláca od ostatných scén deja, kým typicky jednot
ne červené kostýmy zboru senátorov výborne kontrastujú 
s dóžovým majestátnym hermelínovým plášťom. 

Obsadenie a výkony vedúceho sólistického kvarteta bolo 
na úrovni, ktorú našinec od rímskeho Teatro dell' Opera oča
káva. Renato Bruson - doyen.barytonistov- po štyridsaťroč
nej prítomnosti na javisku a vo veku 65 rokov je stále jedi
nečnou osobnosťou v úlohe Francesca Foscariho. A tak jeho 
rezignované lúčenie sa so životom osemdesiatročného starca 
je neopakovateľným zážitkom. Part neprávom odsúdeného 
Jacopa Foscariho stvárnil mladý Talian Antonello Palombi 
s pekným, výrazovo plným spinto materiálom. Skoda, že 
v dôsledku tlačených 

a forsírovaných výšok 
stráca jeho hlas na 
mäkkosti a hebkost i. 
Oslňujúcim prekvape
ním v úlohe Lucrezie 
Contarini bola mladá 
Bulharka - fenomenál
na Darina Takova. 
Bezchybná technika, 
prekrásny hlasový ma
teriál jej predurčujú 

bezpečné miesto na 
parnase mladodrama

DARINA TAKOVA 

tických sopranistiek. Alberto Rota - čiernym basom vykres
lil markantný profil pomstychtivého Jacopa Loredana, kým 
Bruno Bartoletti, osvedčený majster taktovky, s citom pre 
orchestráciu m ladého Verdiho, stmelil krásne predstavenie. 

NAPOLI 
Popri milánskom Teatro alla Scala je svojou najstaršou histó
riou Teatro di San Carlo najrenomovanejším operným do
mom dnešného Talianska. Jeho dejiny sa začali písať v obdo
bí kvitnúceho neapolského settecetna, a to roku 1737, keď na 
príkaz bourbonského kráľa Carla postavili novú divadelnú 
budovu. Tá sa počas svojho takmer tristoročného obdobia 
dvakrát stala obeťou požiaru, a tak jej dnešná podoba - po 
drobných zmenách- pochádza z roku 18 16. Pergolesim poč
núc zazneli tu diela všetkých velikánov talianskej hudobnej 
tvorby, no jej azda najslávnejšie obdobie je spojené s menom 
niekdajšieho čašníka Domenica Barbaju. Jemu vďačíme za 
. objavenie" šľahačky (!), ale aj Rossiniho, Donizettiho, Belli
niho ... Počas jeho intendantského obdobia tu mali premiéru 
také diela ako Mojžiš, Otello, Maometto ll, Donna del Lago (Ros
siní), Lucia di Lamermoor (Donizetti), Bianca e Fernando (Belli
ni), neskôr aj Verdiho Alzira, Auila a Luisa Miller. 
Sesťposchodové, atmosféru tradície vyžarujúce W'adisko 

pre 3500 návštevníkov je naozaj impozantné, no červeným 
zamatom potiahnuté samostatné kreslá v prízemí- podobné 

K NAŠEJ OBÁLKE 
Satyogroha opera, resp. sokrolny rituál kultového skladateľa Philipa 
Glosso no námet pôsobenia M. K. Gondhího v Južnej Afrike, mola 
svoju rakúsku premieru o následne sériu predstavení v modernom 
Festspielhouse v hlavnom meste Dolného Rakúsko Sankt Pi:iltene. 
O veľkolepej produkcii pripravujeme recenziu pre januárové číslo Hu
dobného života. 
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tým v moskovskom Veľkom divadle -pôsobia vyslovene di
sonantne. 

Predposlednou produkciou súčasnej stagione - nasledujú 
ešte Debussyho Martyre de Saint-Sébastien a Bartókova panto
míma Podivuhodný mandarín - bola nová verzia Donizettiho 
Lucie di Lammermoor v bloku siedmich predstavení. z ktorých 
sa mi pošťastilo zúčastniť sa práve na premiére. Zaujímavým 
historickým faktom je, že dielo od svojho prvého uvedenia ro
ku 1835 bolo na scéne divadla prezentované v 59 stagionách 
a počnúc prvou Luciou- Fanny Tacchinardi Persianiovou, cez 
Mariu CaUasovú až po dnešnú MarieUu Devia, stvárnila tu ti
LUinú postavu celá plejáda koloratúrnych hviezd uplynulého 
obdobia. Súčasná javisková podoba - dirigent Dona to Ren
zetti. zbormajster Fausta Regis, režisér, choreograf a kosty
mér Denis Krief - nestarnúcej Lucie zanechala vo mne roz
pačité dojmy. Násilná koncepcia, hlavne v Taliansku pôsobia-

MARIELLA DEVIA MARCELLO ALVAREZ 

ceho Francúza Denisa Kriefa , úplne ignoruje romantický 
kolorit deja a škótskeho prostredia, presúva dianie do indife
rentnej súčasnosti. Priam prázdna scéna - niektoré svetelné 
efekty sú pritom zaujímavé-, kostýmy mužov (až na Edgar
da) sú schematické vojenské uniformy a dámy akoby sa ocitli 
niekde v tridsiatych rokoch 20. storočia ... 

Po hudobnej stránke - nepresná a nevypracovaná hra na 
úrovni skúškového obdobia znejúceho orchestra a nedo
cvičený zbor- ma veru nemilo prekvapili. Za veľmi pozitívny 
faktor považujem ale dramaturgický čin, že totiž (samozrej
me) zaznela aj scéna slovného súboja medzi Enricom a z fľaše 
popíjajúcim Edgardom, ktorá je v bratislavskej inscenácii tak 
drasticky škrtnutá, a výkon sólistov. Tu sa zišla naozaj sveto
vá špička. Ma rie lla Devia ako Lucia, popri technickej per
rekcii oslnila svojou charakterokresbou zaľúbenej a trpko 
sklamanej ženy. Marcello Alvarez teraz spieval svojho pr
vého Edgarda. Jeho krásny lyrický tenor, ktorý som s pôžit
kom vychutnával vo Verone, znel akoby masívnejšie, muž
nejšie v uzatvornom priestore, no chýbala ešte oná samozrej
má uvoľnená ľahkosť často spievaného partu. Franco 
Vassa llo ako Enrica s pekne zafarbeným a zvučným baryto
nom a Enzo Capua n o ako Raimondo Bidebent adekvátne 
doplnili štvoricu protagonistov, kým Juan Garnbin a ako 
Lord Bucklaw sa právom stal obeťou vraždy. la 

JOZEF VARGA 

KALEIDOSKOP] KALEIDOSKOP] 

Začiatkom novembra so v Karlových Varoch uskutočnil 36. ročník pre
stížnej vokálnej súťaže Antonína Dvoróko. Mladí speváci súťažili v ka
tegórii Junior o v kategórii Opera. Z našich účastníkov so vynikajúco 
umiestnili Terézia Babjokovó, ktorá získalo 1. cenu v juniorskej kate
górii, 1. cenu v opernej kategórii, dve zvláštne ceny, oko i absolútne 
víťazstvo súťaže odborná porota prisúdilo Danielovi Čapkovičovi. 
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POSTMODERNA - ZROD NOVEJ, Čl ZÁNIK STAREJ PARADIGMY? (ll.} 

Zuzana Martináková 

v hudbe možno, období postmoderny pozorovať podobné ten
dencie ako vo výtvarnom umení. Na jednej strane dominuje plu
ralita rôznych sľl1erovaní a miešanie, resp. fúzie divergentých prv
kov v rámci konkrétneho hudobno-umeleckého prejavu na stra
ne druhej. Hudba viac než kedykoľvek predtým .spolupracuje" 
s ostatnými umeniami v tzv. multimediálnych umeleckých pro
jektoch. Narúša sa linearita historického vedomia, linearita po
kroku v zmysle nové je vývojovo lepšie. Transfer prvkov kultúr 
rôznych etník, žánrov, koncepcií i rôznych štýlov sa stáva domi
nantný. Zároveň však vstupuje do hry túžba rezonovať, komuni
kovať s príjemcom. Na rozdiel od izolácie a elitárstva, racionál
nych a citovo otupených prejavov avantgardy, nastupuje polylóg 
s polyvrstvovou minulosťou i prítomnosťou ľudskej civilizácie 
a otváranie citovej brány v komunikačnom priestore medzi ao
vekom a biologickým svetom, ale aj medzi ďovekom a bohom. 

Pokúsme sa o konkrétnejšiu charakteristiku tých prejavov 
v oblasti hudobného umenia, ktoré možno pokladať za súčasť 
postmoderného umenia. 

v 50. rokoch zmenil taliansky skladateľ Giacinto Scelsi 
( 1 905-1988) svoj dovtedajší kompozičný prejav. Po prekonaní 
ťažkej osobnej duševnej krízy objavil krásu a sily vibrácie jedi
ného zvuku, ktorý sa mu stal synonymom komunikácie s Bo
hom. Už v tOm čase, v duchu neskoršej filozofie postmoderny, sa 
Scelsi necítil byť autorom, ale len médiom tejto éterickej hudby, 
ktorú tvoril z božej vôle. Necítil sa byť žiadnym .skladateľom· 
v pôvodnom zmysle slova (pokiaľ to slovo pochádza zo základu 
componere, t. j. skladanie, či kombinovanie), ale len sprostred
kovateľom, poslom medzi dvoma svetmi -jedným naším, reál
nym a druhým nášmu reálnemu vnímaniu neprístupným, mys
tickým. Dôležitým inšpiračným zdrojom bola pre neho aj indická 
a tibetská hudba, založená na pôsobivosti vibrácie zvuku a rozo
znievaní alikvotných tónov. Scelsi bol v čase, keď dospel k svoj
mu novému prejavu, úplne neznámym skladateľom. Európska 
a svetová hudobná scéna ho objavila až v 80. rokoch a jeho hud
ba si doslova z jedného dňa na druhý získala svoj postupne sa 
rozširujúci okruh priaznivcov, túžiaci po novej 7ivotodarnej sile 
hudby, ktorú avantgarda svojím odosobneným, emocionálnej 
pôsobivosti zbaveným prejavom neposkytovala. 

Nezávisle od Scelsiho tvoril od 60. rokov preduchovnenú a ci
tovo neobyčajne pôsobivú hudbu aj Gruzínec Gija Kančeli (nar. 
1 935). Obdobie netolerantnej expanzívnej politiky Komunistic
kej strany Sovietskeho zväzu, v dôsledku ktorej sa rúcali ka
tedrály a mnohé duchovné hodnoty ďoveka, Kančeli dokázať 
prežiť len vďaka hudbe. V tomto odcudzenom nepriateľskom 
prostredí (ktoré však tvorí aj konzumný spôsob života v západnej 
spoločnosti) človek nachádza útechu v duchovnej sile- vo viere, 
v Bohu, v umení. Komponovanie bolo pre Kančeliho vždy viac 
než túžbou stať sa autOrom originálneho anefaktu: .Skôr mám 
pocit, že vypfňam človekom opustený priestOr. • Verí v silu hud
by, v jej schopnosť citovo prebúdzať a pretvárať ľudí k lepšiemu 
a v tomto zmysle neexistuje pokrokovosť v štýlotvorných pre
menách, nakoľko emocionálny náboj hudby tkvie v odhalení jej 
imanentných princípov nezávisle od času a dejín. Kančeli si uve
domuje potrebu zastaviť citovú otupenosť ďoveka, civilizačných 

demagogických násilných metód, ktoré z neho robia chladného 
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operátora-robota. C!ovek sa musí zastavi(. reflektovať svoje činy, 
hľadať správnu cestu - aj formou meditácie prostredníctvom 
umenia. 

.Pre mňa nie je dôle7ité, ako bude moja hudba prijatá, ale ako 
bude počúvaná, aký stupeň richa bude v sále. Ticho môže byť roz
ličného druhu. Formálne ticho, intelektuálne ticho a ticho sprevá
dzané sústredenosťou, očakávaním. Ja sa snažím o ten posledný 
druh ticha. A keď skončí skladba, nie je dôležité, či sa ľuďom páči
la, či nie, alebo čo o nej napíše kritika. Dôležitá je sústredenosť. 
s akou ju ľudia počúvali." 

Kančeliho hudba môže byť zažitá len s maximálnou koncen
trovanosťou, za predpokladu schopnosti zžiť sa s ňou, stať sa jej 
súčasťou. Kančeli ,.nekomponuje" hudbu z rozumu, vytvorenú 
na báze racionálnych algoritmov a originálnych novotvarov. Je
ho hudba prekračuje rámec individuálneho tým, že tvorí skôr na 
báze univerzálnych, archetypálnych princípov, ktoré sú prítom
né už v najstaršej hudobnej duchovnej tradícii. ale aj v emických 
kultúrach. Psychologicky účinné konsonantné väzby, príkre až 
vyhrotené kontrasty dynamických, tvarových i tempových 
zmien, prítomnosť hudobnej tradície a schopnosť rozochvieť ge
notyp hudobnej pamäti vnímateľa, robí Kančeliho hudbu ne
obyčajne príťažlivou- nadčasovou a univerzálnou, ale aj indivi
duálnou a nad individuálnou zároveň. Poslucháč vníma, že ju vy
tvoril Kančcli a zároveň si ju privlastňuje ako súčasť jeho 
vlastného duchovného sveta. Každý jeho opus je z tohtO aspek
tu pokračovaním predchádzajúceho a predprípravou nasledujú
ceho diela, t. j. akýmsi kontinuitným vypfňaním .človekom 
opusteného priestoru", ktorý Kančeliho hudbou nadobúda novú 
dimenziu. Clovek tak dostáva novú šancu uvedomiť si sám seba, 
svoje postavenie v priestore súčasného sveta ... 

Duchovný rozmer a tesné väzby s tradíciou má aj hudba es
tónskeho skladateľa Arvo Pärta (nar. 1935), aj keď predstavuje 
opäť úplne iný výrazový svet a prispieva tak k prehlbeniu plura
lity prejavov hudobnej postmoderny. Kompozične mu nevyho
vovali ani štýlotvorná báza tzv. sovietskej umeleckej metódy so
cialistického realizmu, ani serializmus a multiserializmus povoj
novej hudobnej avantgardy. V období osobnej krízy ( 1968-1976), 
keď sa viac-menej skladateľsky odmlčal. intenzívne sa venoval 
štúdiu gotickej a renesančnej hudby. Dospel tak k novému pre
javu, ktorý charakterizuje využívanie jednoduchého trojzvuku 
a elementárnych melodických a hamonických postupov. Tento 
svoj štýl nazval tintinnabuli (latinský výraz pre zvončeky), nakoľ
ko jeho základ tvorí trojzvuk, ktorý vzniká aj rozozvučaním kos
tolných zvonov a ozývaním alikvotných tónov (tretí. štvrtý a pia
ty tvoria durový kvintakord). Tiež nezávisle- ako horeuvedení 
autori -dospel k potrebe návratu k archetypálnym a univerzál
nym tvarom a postupom, ktoré rvoria prapodstatu hudby. Po
chopil silu tónového centra, pôsobivosť jednoduchého vzťahu 
zvukov, ktOrú odhalil už v stredovekej európskej hudbe: 

• 
.Gregoriánsky chorál ma naučil. aké tajomstvo spočíva v umení 

kombinovať dva, t~i tóny. [ ... ] Po istý čas som sa zaoberal grego
riánskym chorálom, monódiou. Tušil som, že táto hudba je dobrá 
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a pravdivá, no nemal som s ňou kontakt, nechápal som jej reč- ne
bola to moja hudba. [ ... ) Napokon som istý deň pochopil, že celé 
tajomstvo spočíva v príťažlivej sile medzi prvkami. Cím sú bližšie 
k jadru, tým je potenciál silnejší. [ ... ) Preto napn1dad folklór či 

chrámový spev je taký silný, že vydržal aj skúšku času.· 

Pärtova hudba je jasne logicky tvarovaná a usporiadaná, pri
tom čistá a priezračná ako krištál", príťažlivá a podmanivá záro
veň, nadobtJdajúc tak aj charakter akejsi univerzálnej, autorstva 
a originality tbavenej hudby. Namiesto koncepcie avantgardnej 
výlučnosti Pärt predkladá konce~ciu univerzálnosti, rešpektova
nia hudbe imanentných zákonitostí, ktoré dokonca v jeho pred
~tave splývajú s princípmi etiky: .. Ak niekto zahrá jeden či dva 
tóny krásne, v jednoduchej a čistej kombinácii, vzniká dobro, 
dve dobré veci ... • 

Ku konsonancii, k tradícii vá7nej i l'udovej hudby sa obracia aj 
hudba Henryka Mikolaja Góreckého (nar. 1933). Vo svojom 
vývoji prešiel od atonality, dodekafónie a serializmu cez sonoriz
mus pomerne skoro (už začiatkom 60. rokov) k novému preja
vu, ktorý charakterizuje návrat k tradícii, používanie jedno
duchších metodicko-harmonických postupov a redukcia výrazo
vých prostriedkov. Od 70. rokov k tomu pristupuje záujem 
o duchovný rozmer aj v podobe inklinácie k náboženskej tema
tike. Górecki zaznamenal epochálny úspech doma i v zahraničí 
3. symfóniou .Symfonia piesni ia losnych· ( 1976), ktorá svojím pod
manivým výrazom (modálny základ melódie i harmónie, inšpi
rácie folklórnou hudbou, kánonický princíp) a sugestívnym tex
tom (v prvej časti použil text žalospevu Kláštora svä tého kríža 
z Piesni tysogórskich, v druhej časti bolestný text 18-ročnej diev
činy väznenej počas druhej svetovej vojny vo väzení v Zakopa
nom, ktorý sa našiel na stene cely, v tretej časti text l'udovej pies
ne z oblasti Opole s tematikou lásky matky k synovi) udiera na 
najcitlivejšiu strunu človeka - lásku a stratu milovanej osoby. 
Górecki sa tak svojím prejavom stal súčasťou vývojovej línie 
postmoderny, ktorej doménou je návrat k duchovným hodno
tám ďoveka, k prapodstate umenia i l'udského bytia, hl'adanie 
spojenia s večnosťou a univenom. V jeho hudbe sa tiež premie
ta pocit človeka, osamoteného v odcudzenom svete materiálnych 
hodnôt, hl'adajúceho útechu v duchovnej sfére, v spoluvibrácii 
s univerzom, ktoré dokáže vyvolať takáto emocionálne nesmier
ne pôsobivá hudba ... 

Príklon k tradícii a archaickým pratvarom charakterizuje aj 
hudobný prejav Georgea Crumba (nar. 1929), ktorý na poslu
cháča pôsobí ako silový a traktor. Tá sila je daná schopnosťou au
tora narábať s akýmisi pratvarmi, hudobnými archaizmami (jed
noduchá intervalová stavba a pregnamná rytmika), ozvláštňova
nými bohatou zvukovosťou, dosahovanou zvláštnymi spôsobmi 
hry, artikulácie, ale aj elektronickým zosilnením nástrojov a tiež 
vizuálnymi aspektmi (svetlo, kostýmy, masky, pohyb na pódiu). 
Všetky tieto faktory prepožičiavajú Crumbovým dielam atribút 
mystickosti, záhadnosti, preduchovnenosti a zároveň veľkej 

príťažlivosti. 

• Verím, že hudba dokonca prevyšuje jazyk v jeho sile odrážať 
vnútorné poryvy ľudskej duše. [ ... ) Vždy som považoval hudbu za 
veľmi zvláštnu substanciu, substanciu vybavenú magickými vlast
nosťami. Hudba je uchopiteľná, temer hmatateľná a predsa nereál
na, iluzívna. Hudba je analyzovatel"ná len na vel"mi mechanistickej 
rovine; najdôležitejšie prvky - duchovný impulz, psychologická 
krivka, metafyzické vzťahy- sú pochopiteľné len pojmami samot
nej hudby. Intuitívne átim, že hudba je základnou bunkou, 1 kto
rej pochádzajú jazyk, veda i náboženstvo:• 

Inšpirácia tradíciou je charakteristická aj pre hudbu Alfreda 
Schnittkeho (1934-1998), v súvislosti s ktorou sa často skloňu
je - tiež pre postmodernu typický - pojem polyštýlovost. Jeho 
kompozičný prejav nie je daný len kombináciou rozličných štýlov 
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a žánrov od minulosti až po ~účasnosť v podobe citátov a alúzií, 
ale aj polyvrstvovosťou (kombinácia viacerých vrstiev, rytmov, 
melódií. akordov a harmónií) a polyJVarovosťou, danou aj ro7kla
daním a transformáciou materiálu na spôsob práce so zvukom 
v elektroakustickom štúdiu. Jeho skladby nepôsobia pritom roz
trieštene, divergentne, ale napriek použitiu rozdielnych štýlotvor
ných prvkov v rámci jedného diela súdržne a celistvo. Jednotlivé 
vrstvy rozdielnej štýlovej bázy sa prelínajú - raz vystupujúc do 
popredia, inokedy ustupujúc do pozadia, akoby na spôsob hudby 
v hudbe. Escherovho2 princípu obrazov popredie-pozadie, ale aj 
metamorfÓ7y tvaru od abstraktného ku konkrétnemu. Vzniká tak 
akási meta-meta hudba, umoll'íujúca poslucháčovi prechádzať 
rôznymi .realitami" - vrstvami (jednu reprezentuje napríklad 
štýlový výraz baroka, druhú romantizmu, tretiu serializmu a štvr
tú hudby sonoristicky zahustenej, vyrastajúcej z transformácie 
modelov ostatných vrstiev). Vnímaním takejto hudby vzniká aký
si komplexný a zároveň kompaktný zážitok. Poslucháč si túto 
hudbu už neuvedomuje ako vlastníctvo Schnittkeho- autora, ale 
ako súčasť akejsi univenálnej hudby, európskeho hudobného de
dičstva, ale aj vlastnej osobnej hudobnej skúsenosti. 

Na Slovensku estetike postmoderny blízky prejav reprezentu
je hudba Vladimíra Godára ( 1956), ktorá, podobne ako hudba 
Schnittkeho, Kanče liho či Pärta, nachádza cestu k účinným, 
hudbe imanentným postupom. Godár sa tak stal jedným z naj
hranejších a aj v kontexte nehudobného publika jedným z naj
známejších umelcov na Slovensku. Jeho hudba si tiež nenároku
je na originalitu autorstva, naopak, vol'ne sa inšpiruje tradíciou. 
akoukol'vek hudbou minulosti či súčasnost i, ak dokáže podpori( 
základnú ideu a tou v najhrubších kontúrach predstavuje kré
do- tvoriť hudbu, ktorá má silu výpovede. Iný prejav, viac sme
rom k minimalizmu a konceptualizmu charakterizuje tvorba 
Martina Bu riasa ( 1955), ktorá však neoplýva onou nadl'ahče
nosťou americkej minima! music, ale často zámerným zdôrazňo
vaním akéhosi primitivizmu vypovedá o vážnych veciach súčas
ného sveta. 

úplne iné ambíde prezrádza tvorba Romana Bergera ( 1930), 
ktorý zdôrazňuje predovšetkým duchovný (nie religiózny) roz
mer hudby. Svojsky a vel"mi senzitívne reaguje na pálčivé prob
lémy súčasnosti i nedávnej minulosti, pričom umelecká tvorba 
pre neho znamená neodmyslitel'nú súčasť života, potrebu, ktorá 
je životne dôležitá, životne nutná. Berger neobyčajne sugestívne 
dokáže svoj postoj k etickým problémom doby transformovať do 
hudby, ktorá svojou apelatívnosťou, emocionálnou pôsobivosťou 
zasahuje vnímatel'a. Casto pritom používa účinné až archaické 
postupy, hudobné citáty (detské riekanky, citáty z hudby minu
losti, motívy z liturgickej hudby, špecifickú znakovosť nástrojovej 
farby a podobne) nadobúdajtke funkciu symbolu, čím je jeho 
prejav blízky estetike postmoderny. 

Celkom odlišné, ale tiež duchu postmoderny blízke prejavy 
možno pozorovať u mladších slovenských skladateľov, ktorí 
narábajú s hudbou minulosti ako s recyklovaným materiálom 
(Daniel Matej, Marek Piaček a iní) a nenárokujú si na autor
stvo (skladby i produkcia Požoň sentimentál) . 

V období postmoderny v širšom kontexte európskej i americ
kej hudby- podobne ako v oblasti výtvarného umenia- dochá
dla k premiešavaniu rôznych štýlových i žánrových prejavov 
(akoby hudobným kolážam), k fúziám medzi vážnou a populár
nou hudbou (populárna hudba sa obohacuje o prvky vážnej 
hudby a opačne), ale aj ku kombinácií rôznych druhov umenia 
v tzv. multimediálnych projektoch. Využitie princípov l'ahších 
žánrov odrážala už minima! music, ktorá si nevyžaduje profesio
nálne školeného interpreta, ba dokonca ani tvorcu-skladatel'a. 
Základom sa stala podmanivá sila repetície a pravidelného ryt
mu, charakteristická práve pre rockovú hudbu, čím sa prekona
la strata záujmu publika o súčasnú vážnu hudbu, znudeného 
a znechuteného elitárskymi a ťažko zrozumitel"nými koncepcia-
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mi hudobnej avantgardy. Dôraz na hudobný prazáklad, spoločný 
hudbe rôznych vývojovýd1 štádií, využívanie citácií a alúzií na 
známych autorov a štýly, prekonávanie dualizmu kontrastov 
tým, že sa stávajú súčasťou jedného prejavu, poskytlo hudbe no
vé, priam až do krajnosti a absurdít využívané možnosti. Preja
vy hudobnej avantgardy tak nezanikajú úplne, ale transformujú 
sa ako súčasť polyštýlových, polyžánrových i multimediálnych 
koncepcií. ktoré oveľa viac než kedykoľvek predtým nivelizujú 
identitu umeleckého diela ako výtvoru konkrétneho autora. 

Nové technické vymoženosti viedli aj k vzniku nových foriem 
umenia, z ktorých jednu možnosť reprezentuje vizualizácia vážnej 
hudby prostrední~om videoklipov ako voľných obrazových aso
ciácií. Za priekopníka v oblasti tzv. klasických videoklipov sa po
va7uje poľský umelec Zbignie w Rybczinsk i, ktorý sa tiež veno
val experimentálnemu filmu a avantgardným pop-videoklipom. 
Jeho videoklip Bolero ( 1989) od Ra ve la asociuje vzostup a pád so
cializmu pohybom ľudí po schodoch nahor a nadoL ktorí míňajú 
busty velikánov socializmu Marxa a Engelsa, až na konci nastane 
krach; v inom videoklipe Capriccio Nr. 24 ( 1989) sa na syntezátore 
prehrávajú Paganiniho variácie, počas ktorých sú tzv. interpreti 
videotrikmi multiplikovaní na obrazových scénach, pantomimic
ky znázorňujúc spev či hru na .nástrojoch· pozostávajúcich z ľud
ského tela. Klasické videoklipy sa neujali, pravdepodobne vzhla
dom na primárnu funkciu hudby v klasických dielach, pôvodne 
určených len na počúvanie, a le aj vzhľadom na väčšiu konzerva
tívnosť príjemcov tradičnej klasickej hudby. 

Z. RYBCZINSKI: CAPRICCIO N R. 24 

Inú možnosť videoumenia reprezentuje kombinácia videa 
s klasickým spôsobom hry na hudobnom nástroj i, v oblasti ktorej 
jedným z prvých a najzaujímavejším tvorcov bol kórejský sklada
teľ Nam June Paik. Jeho skladby od konca 60. rokov 
pre krásnu čelistku Charlotte Moormanovú spôsobili veľký 
rozruch v umeleckom svete. V projekte TV Bra for living Sculpture 
hrá nahá Charlotte na violončele, pričom namiesto podprsenky 
má na bradavkách miniatúrne obrazovky, z ktorýdl je počas hry 
vysielaný televízny program alebo zábery na divákov, resp. cez 
mikrofón nahrané tóny sú premieňané na optické signály, rušia
cc obraz. Nezávisle od týchto experimentov vznikla potreba vízu-

alilácic elektroakustickej hudby, ktorej chýbal živý interpret na 
javisku. Live electronics predstavuje kombináciu techniky a 7i
vého interpreta, podobne ako u Nam Junc Paika sa namiesto 
elektroakustickej hudby kombinuje živý hráč s videom a televízi
ou. Vznikajú rôzne multimediálne koncepcie, napn1<Jad perfor
mans Laurie Andersonová, ktorá spieva, tancuje a hrá na elek
trických husliach či klávesoch viac v štýle minima! music. K jej 
objavom patrí tiež sláčik, ktorý má namiesto vlásia napnutý mag
netofónový pás s nahrávkou nejakého zvuku, pričom týmto sláči
kom hrá na husliach, na ktorých je namiesto str(m snímacia hla
va, alebo na mostíku okuliarov je pripevnený kontaktný mikro
fón, ktorý môže snímať chvenie lebky, zosilnené cez reproduktor. 
Vzniká zvláštny dojem medzi vizuálnym vnemom do hlavy sa 
tlčúcej umelkyne a ostrými zvukmi, ktoré v dôsledku tohto zaria
denia vznikajú. K veľkým, nielen intermediálnym. ale aj inter
kontinentálnym projektom patril Paikov projekt Good morning 
Mr. Orwe/1, ktorý bol odvysielaný l. januára 1984 Uasná narážka 
na jeho futuristický román 1984) simultánne z televízneho štúdia 
v New Yorku a zo Centre Pompidou v Paríži cez satelit. Prezento
vali sa tu umelci ako Joseph Beuys, Mauricio KageL Merce Cun
ningham, Philip Glass, Laurie Andersonová, Peter Gabriel a Char
lotte Morrmanová, pričom sa čiastočne simultánne premietali 
udalosti z oboch miest na rozdelenej obrazovke. Ďalší rozvoj po
čítačovej elektroniky umožnil vznik interaktívneho umenia, v rám
ci ktorého dochádza k hrám, alebo akciám (auditívnej alebo vi
zuálnej) prostredníctvom počítačového prepojenia obrazu i zvuku 
in real time (t.j. okamžite v reálnom čase). Na tomto systéme sú 
z.a ložené viaceré produkcie live electronics, akuzmatickej hudby 
a intermediálnych koncepcií. Veľkou interaktívnou inštaláciou, 
ktorá predstavovala akúsi vizualizáciu hudby komponovanú ná
vštevníkmi výstavy, bola napríklad Composition on the Table ( 1998) 
od Toshio Iwaia. Na stole sa nachádzalo 36 tlačidieL umožňujú
cich volbu typov hudobných slučiek (opakujúcich sa vzorcov -
panerns), prepojených s projektorom, ktorý premietal zo stropu 
na stôl obraz pozostávajúci z jednoduchých grafických symbolov. 
Záujemcovia stláčaním tlačidiel mohli voliť hudbu, ktorá sa cez 
projektor graficky vizualizovala na strope. 

Ani v týchto produkciách nie je dominantný autorský projekt. 
Tvorca je anonymný, nenesie punc výlučnosti dlhoročným tré
ningom v oblasti umenia, ani znaky geniality. Umenie je viac ne
záväznou hrou než prezentáciou . geniálnych tvorcov· . viaza
ných na danú výlučnú umeleckú oblas(. žáner, štýl či región. 

Estetiku výlučnosti, elitárstva avantgardného a moderného ume
nia tak postupne stále viac nahrádzala estetika globalizácie umenia 
v kontexte celej mnohotvárne diferencovanej kultúry ľudstva. Po
stupná strata europocentrického a euroamerického postoja a po
stupné všíma nie si celosvetových problémov viedlo k zmene na tzv. 
kultúrny a politický polycentrizmus. Stále častejšie dochádzalo 
a dochádza k snahám riešiť globálne problémy ľudstva a planéty. 

Heslo- konať v prospech spoločnej veci- sa zákonite musí tý
kať aj umenia. Umenie i kultúra tiež musia prekonať svoj ego
centrický postoj a hľadať spôsoby, ako sa dostať z krízového sta
vu materialisticky a konzumne determinovanej spoločnosti a ako 
navrátiť ďoveku duchovný rozmer. Fáza obdobia postmoderny, 
charakterizovaná stratou zmyslu a perspektívy, môže tak vstúpiť 
do novej fázy nachádzania možností riešenia východísk z morál
nej a duchovnej krízy ľudstva. V tomto smere je postmoderna 
niečím viac ako len umeleckým štýlom, či hnutím - je svetoná
zorovým a filozofickým postojom, ba dokonca dudlom mnoho
tvárne diferencovanej a komplikovanej doby ... 

Poznámky 
1 P~file of Composer George Crumb. Peters Corp. New York-Lon

don-Frankfurt 1986 
2 Známy holandský-výtvarník Escher už v 30. rokoch dospel k pozo

ruhodnému prejavu, založenému na optických efektoch vnímania, 
transformácie tvaru a pod. 
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BRUNO WALTER 
(5. g. 1876 BERLÍN - 17. 2. 1962 BEVERLY HILLS) 

"čo iné je rytmus, ako ušmerňované plynutie času? V tomto 
zmysle je spriaznenosť hudobného rytmu a rytmami vesmíru 
zrejmá. A možno, že radosť z hudobných rytmov v sebe ukrýva 
niečo z praradosti stvorenia, ktorá rytmicky hýbe svetom." 

(Von der Musik und vom Musizieren. 1959) 

Bolo to v Berlíne v 20. rokoch 20. storočia, keď sa Klemperer dostal do 
sporu s Mahlerovým prirodzeným následníkom. Dlhý a blízky vzťah 
Bruna Waltera s Mahlerom dal jeho symfonickým interpretáciám nevy
vrátiteľnú pečať autentickosti. Dirigoval Mahlerovu hudbu s mäkkou 
pružnosťou a jednoduchosťou a s plameňom nostalgie, ktorý postupom 
času horel teplejšie a pokojnejšie. Vyhýbal sa najznepokojujúcejším die
lam, ako Trerej, Siestej a Siedmej symfónii a fragmentom Desiatej. Vo Wal
terových interpretáciách, obzvlášť v tých, ktoré sú nahraté na zvuko
vých nosičoch. sú nebezpečné strmé svahy bezpečné, irónie zjemnené 
a hnev stlmený do čírej veľkoleposti. Chýbal Mahlerov horúčkovitý fa
natizmus a neúnavné hľadanie. 

Tieto výhrady sa nespomínali počas Walterovho dlhého života. keď 
bol ako Mahlerov hovorca nedotknuteľný. Medzi prvými vyjadril svoje 
pochybnosti Klemperer, ktorý počul jeho premiérové naštudovanie 
Piesne o zemi. Zhrozený, že dielo okamžite nepochopil, usúdil, že dirigent 
stál medzi ním a hudbou .• Keby sme len boli mali možnosť počuť dielo 
raz pod Mahlerovým vedením", vzdychol si pred Almou. 
Keď Klemperer prevzal Krollovskú operu, Walter dirigoval na druhej 

strane Berlína v Charlottcnburgu a mal každoroi:ný cyklus koncertov 
s Filharmonikmi. Bol vážený, populárny a vplyvný. Klemperer mal 
k nemu odpor, ale snažil sa držať svoj uštipačný jazyk na uzde. Obaja 
bok po boku predstavovali diametrálne protikladné aspekty svojho roz
poruplného učiteľa, a to osobne i hudobne. Walter bol nežný, pokojný 
a bezchybne zdvorilý. Klemperer bol jedovatý, dogmatický, nekompro
misný, neskrotný. Bol vysoký, chudý a neupravený, Walter bol malý. 
chutný a perfektne upravený. Walter mal priateľov vo vysokých pozí
ciách a susedské vzťahy ponad záhradný plot s Thomasom Mannom, 
nemeckým nositeľom Nobelovej ceny za literatúru. Klemperer bol hl u
čný obrazoborec. ktorý odmietal celebrity. Bol patologicky maniacko
depresívny, pokým Walter šíril priam abnormálny pokoj. Walter sa po
liticky orientoval pravicovo, Klemperer ľavicovo. Klemperer so záuj
mom sledoval moderné umenie a podporoval nové talenty, Walter sa 
držal toho, čo poznal. 

Obaja boli Židia, ktorí prijali kresťanstvo, ale pokým sa Klemperer po 
holokauste vrátil k judaizmu a odmietal komunikáciu s exnacistami, 
Walter vo veľkom predvádzal svoje .kresťanské odpustenie" voči hu
dobným kolaborantom. 

( ... ) 
V televíznom interview Klemperera požiadali, aby porovnal seba s Wal

terom .• Dr. Walter je veľmi veľký dirigent", povedal zlomyselne chrapľa
vým hlasom, .ale je to veľký moralista. Ja som imoralista. Absolútne!" 

Ako hudobné osobnosti boli polárnymi protikladmi. Klemperer vyjad
roval nemennú logiku vo všetkom, čo interpretoval. Walter zjemňoval 
hrany tonálnych rozporov, aby vyjadril svoju koncepciu diela. Krátko 
po prvej svetovej vojne mladý skladateľ Berthold Goldschmidt videl 
oboch dirigovať Pfitznerovu novú operu Pa/estrina: 
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BW - ŽIVOT v SKRATKE 
1876 Bruno Walter (Bruno Walter Schlesinger) so narodil 

15. septembra v Berlíne. 
1884 Začína študovať hudbu na konzervatóriu. 
1890 Prvé verejné vystúpenia (ako klavirista) s Berlínskymi 

filharmonikmi. Krátko potom rozhodujúci zážitok na kon
certe, ktorý dirigoval Hans von Bulow, po ktorom sa Wal
ter rozhodol stať dirigentom. 

1893 1894 Korepet1tor v Mestskom divadle v Kolíne n.R. & 
riguje prvú operu: Der Waffenschmied od G. A. Lortzingo. 

1894-1896 Korepetítor, zbormajster a neskôr dirigent 
v Mestskom divadle v Hamburgu pod vedením Gustava 
Mahlera. 

1896-1897 Dirigent v Mestskom divolde vo Vroclavi. 
1897-1898 1. dirigent v Mestskom divadle v Prešporku. 
1898 1900 1. dirigent v Mestskom divadle v Rige. 
1900-1901 Dirigent Cisárskej dvornej opery v Berlíne popri 

Richardovi Straussovi a Karlovi Muckovi. 
1901-1912 Dirigent Dvornej opery vo Viedni 
1909-1913 Prvé zahraničné angažmány v Londýne, Rime 

a Moskve. 
1910 Prijíma rakúske štátne občianstvo. 
1912-1922 Krórovský bavorský generálny hudobný riaditer; 

od 1918 riaditer aj opery Mníchovského národného di
vadla. 

1922-1939 Početné hosťovania v Európe, najmä v Anglicku, 
Francúzsku, Holandsku, Taliansku o Rakúsku. 

1923-1925 Hosťovania v USA: New York, Detroit, Minnea
polis, Boston. 

1923-1933 Série abonentných koncertov Bruna Waltera 
v berlínskej Filharmónii. 

1925-1929 Generálny hudobný riaditeľ, Mestská opera 
Berlín. 

1925 1937 Festspiele v Salzburgu. 
1927-1961 Koncertné o operné predstavenia v USA o Ka

nade: New York Philharmonie, Metropolitan Opera, 
NBC, orchestrálne koncerty Boston, Philadelphia, Chica
go, Los Angeles, Son Francisco, Montreal, Vancouver 
atd'., Gramofónové nahrávky pre Columbia Records. 

1929 1933 ,Gewondhouskopellmeister• v Upsku. 
1936 1938 Rioditer Viedenskej štátnej opery. 
1938 Útek pred fašizmom. Emigrácia do Francúzsko. Prija-

tie francúzskeho štátneho občianstva .. 
1939 Emigrácia do USA 
1946 Prijatie štátneho občianstvo USA 
1946-1960 Každoročné hosťovanie v Európe. 
1947-1949 Rioditer New York Philharmonie Orchestra. 
1960 Posledné koncerty v USA i Európe. Koncert vo Viedni 

pri príležitosti osláv 100. narodenín Gustava Mahlera 
1961 Posledné gramofónové nahrávky pre Columbia 
1962 Bruno Walter zomiera 17. februára v Beverly Hills 
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VÝBER Z NAHRÁVOK POD VEDENÍM 
BRUNA WALTERA 

1935: R. Wagner: Die Walkiire (výber), Lotte Lehmann, 
Louritz Melchior, Viedenskí filharmonici. EMI CDH 
7 61020 2 
1936: F. Schubert: Symfónia č. 7 h mal (.Nedokonče
ná•), Mohler: Das Lied van der Erde. Pearl GEMM CD 
9445 

1937: W.A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 20 
in d mal KV 466, Bruno Walter sólista i dirgent, Vie
denskí filharmonici. Pearl GEMM CD 9940 

193B: G. Mohler: 9. symfónia. Viedenskí filhormonic 
Živá nahrávka z koncertu 16. januáro 1938, ich posled
né spoločné vystúpenie pred Anschlussom. EMI CDH 
7 63029 2 

1945: S. Borber: 1. symfónia. New York Philharmonie. 
Pearl GEM 0049 

1945: G. Mohler: 4. symfónia. New York Philharmonie. 
Sony Classical SMK 64450 

1952: G. Mohler: Das Lied von der Erde. Julius Potzok, 
Kathleen Ferrier, Viedenskí filharmonici. Decca 289 466 
576-2DM 

1958: L. von Beethoven: 6. symfónia F dur. Columbia 
Symphony Orchestra. Sony Classical SMK 64462 

1959: A. Bruckner: 9. symfónia. 

1961: A. Dvarók: 8. symfónia G dur op. 88. Columbia 
Symphony Orchestra. Sony Classical SMK 64484 

.. Walter dirigoval nádherne. vcl'mi lyricky a hodvábne. dávajúc dôraz 
na všetky melodické elementy a vytvárajúc v predohre stredovekú at
mosféru. O štyri týždne neskôr som počul Klemperera s tým istým die
lom v Kolíne. Prvých osem taktov predohry bolo úplne odlišných. 
Klemperer dirigoval stroho a bez akéhokol'vek osobného vkladu. akoby 
tú pasáž bol napísal Josquin des Pres. bez lyrickej expresívnosti. ktorú 
jej vštepil Walter. Obc predstavenia boli vel'kolepé. Po prvýkrát som si 
uvedomil obrovský rozdiel. ktorý môže dirigent docieliť v znení a štýle 
hudby." 

Walterovo priatel'stvo s Mahlerom nebolo také priatel'ské. ako rád 
predstieral. Ako mladý asistent v Hamburgu bol nadšený Mahlerovou 
.neúnavnou silou· a cítiL .že sa predo mnou otvára nový. vyšší pries
tor". Avšak žil v úzkosti pred jeho nevypočitatel'ným démonom a trpel 
pod jeho autokratickou svojvôl'ou. Sprevádzal síce Mahlera na dlhých 
vidieckych prechádzkach. stoloval s ním. trávil s ním letné prázdniny 
a v súlade s rodinnou tradíciou sa zamiloval do jeho mladšej sestry Em
my. Keď Mahler objavil ich romancu. Emmu náhlivo a nešťastne vydal 
za orchestrálneho violončelistu Eduarda Rosého. Vedomý si Walterov
ho nadania nechcel mať potenciálneho konkurenta za švagra . 
Walterove memoáre nič z toho nezaznamenávajú. V lete 1896 žil s Mah
lerom. práve keď dokončieval 3. symfóniu, v ktorej, podľa Mahlerovho 
pocitu, .sa moja divoká a brutá lna povaha prejavila najtvrdšie". Walter 
ju nikdy nedirigoval. 

Po dvoch učňovských rokoch ho Mahler poslal na skusy do sveta, do 
Wroclavi. Prešporku a Rigy, ale keď ho povolal do Viedne, Walter neča
kane odmietol. .Cítil som, že bolo nevyhnutné, aby som sa najskôr za
korenil pevne sá m v sebe, aby som sa mohol opäť vystaviť silnému vply
vu Mahlera", napísal. To nebola úplná pravda. Trúfalo žiada l Mahlera, 
aby ho vo Viedni ohlásil ako nasledovníka uctievaného Hansa Richte
ra - krok, ktorý by sa bol v Mahlerovom prípade rovnal umiestneniu 
vlastného nekrológu vo výkladoch na Kärntnerstrasse. Mahler bol zde
sený: 

.Co sa staráte o to, koho budete následníkom a z toho istého dôvodu, 
prečo by to malo zaujímať publikum? Odhliadnuc od toho, nebudete 
,hotovým' dirigentom skôr, než o dva, možno a7 o desať rokov ... Bolo 
by pre mňa vel'mi dôležité mať Vás do 1900, pretože zomriem (od vy
čerpania). ak budú veci pokračovať v tomto duchu. Ohláste sa mi- ob
ratom, a žiadne výhovorky!" 

Walter sa nedal obmäkčiť. až kým Mahler nesplnil svoju predpoyeď 
a takmer zomrel na prepracovanosť. Jeho príchod do Viedne ukončil 
.prvú a jedinú nezhodu v našom vzťahu", ale jeho pocity ?ostali dvoj
značné a viac ráz hrozil odchodom, sťažújúc sa na to, že kritici na neho 
útočia ako na Mahlerovho náhradníka. 

Bol jediným členom Mahlerovho predmanželského kruhu, ktorý pre
žil príchod Almy; pre svoj vlastný prospech sa s ňou vedome spriatelil 
a ona mu to odplatila rovnakou mierou. Aj on si založi l mladú rodinu, 
zdalo sa mu však. že toto rodinné požehnanie mu mysteriózne spôsobi
lo ranu v podobe čiastočného ochrnutia pravého ramena . Walter sa do
mnieval, že potláča v sebe .faustovské" sklony a navštívil Sigmunda 
Freuda. Freud mu odporučil dlhé prázdniny. 

Po Mahlerovom odchode zostal vo Viedni pod Weingartnerovým ve
dením, ale, keď ho po druhýkrát obišli pri menovaní do najvyššej funk
cie, odišiel. Nahradil Mottla na poste šéfa Dvornej opery v Mníchove 
a zotrval tam jedenásť rokov, až kým ho nevytlačil narastajúci antise
mitizmus, mimochodom fenomén, ktorý odmietal rozpoznať. Chopil sa 
taktovky vo svojom rodnom Berlíne, nahradil Wilhelma Furtwänglera 
v Lipsku, viedol nemecké operné sezóny v Covent Garden, navštívil 
Ameriku a zo Sovietskeho zväzu priniesol Sostakovičovu /. symfóniu. 
Spomedzi všetkých dirigentov bol .najlepší v ovládaní pocitov vel'kého 
publika v takrter všetkých častiach sveta" a hudba, ktorú robil, bola 
charakterizovaná ako .ušl'acl:itilá a súcitná". Keď nacisti vyhnali Walte
ra z Nemecka a Rakúska , slobodné štáty sa predbiehali v snahe po
núknuť mu občianstvo a prácu. Zvyšok svojich dní strávil v hojnosti 
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v Spojených štátoch. občas
ne navštevujúc povojnovLt 
Európu. Bol všeobecne mi
lovaným .dirigentom l'ud
stva". 

Tí, ktorí poznali Waltera 
zblízka, poznali iného člo

veka. "Walter bol hanebný, 
nechutný, prasa · - tak si na 
neho pamätala Alma Ma
hlerová a vytesala ho do ka
meňa. Mahlerova dcéra bo
la zhrozená , že odmietol 
podporiť utečencov menej 
šťastných než bol on sám 
a pobúrilo ju jeho váhanie 
pomôcť bývalému koncert
nému majstrovi Vieden
ských filharmonikov Ar
noldovi Rosému. ktorý po 
Anschlusse zostal bez prostriedkov v Londýne. Keď ho Alma žiadala 
o príspevok do podporného fondu pre svojho bývalého švagra a jeho 
vlastného partnera v komornej hudbe, Walter prehlásil. že je chu
dobný a prispel iba niekol'kými stovkami dolárov. V nasledujúcom 
roku, vyhrievajúc sa na kalifornskom slnku, žiadal vrátenie svojej 
.pôžičky". 

Nemajetncj huslistke z Rosého klanu bol zamietnutý prístup na jeho 
mníchovské skúšky, hoci sa odvolávala na referencie Mahlerových 
priateľov. Walter využíval svoju pozíciu na poskytovanie privilégií sláv
nym a bol príliš povýšenecký, aby sa zaoberal potrebami mladých hu
dobníkov a skladatel'ov. Na druhej strane Ma hier miloval spoločnosť ve
selých mladých l'udí a d iskrétne siahal do vlastného vrecka, aby nakŕmil 
hladnú rodinu Arnolda SchOnberga . • Walter je vel'ký dirigent", pozna
menal Schänberg. V dlho zatajovanom liste však dodáva, že "v súkromí 
bol vždy odpudzujúcou sviňou a je mi na zvraca.nie, keď na neho len 
pomyslím". Táto .prasačia" metafora sa stala inšpiráciou pre početné ka
rikatúry. Dokonca aj Toscanini. na ktorého priateľstvo sa odvolával, ho 
nazýval .sentimentálnym bláznom·. 

Jeho navonok sa prejavujúca bezúhonnosť bola zrkadlom Thomasa 
Manna. ktorý skrýval svoju homosexualitu za kŕdl'om šiestich detí. Wal
terove dcéry zaplatili konečnú sumu za jeho otcovské nedostatky. Mla
dšia dcéra spáchala samovraždu po katastrofálnom manželstve a staršia 
sa zrútila, keď bezprostredne po smrti matky Walter vyh lásil: .dobre, te
raz sa môžem oženiť s Deliou·. Keď videl svoje dieťa padať tvárou k ze
mi, s úľavou si vzdychol a zamrmlal: . dobre, tak teda možno nebudem 
musieť". 

Walter bol pokrytec. protiklad mahlerovskej morálnosti, maskujúci 
sa ako jej pozemská manifestácia. Božské hodnoty .pokory pred die
lom", prejavujúce sa v jeho interpretáciách, boli spochybňované spô
sobmi jeho správania sa, ktoré boli v rozpore s jeho túžbou po spravo
vaní sviatosti. .Cirkev vie, prečo využíva silu hudby pri svojich najve
lebnejších obradoch. Modlitba hudby bez slov vyjadruje univerzálnym 
jazykom to, čo smädná duša človeka hl'adá v tomto živote. Bola mi ude
lená milos( byt služobníkom hudby." 

Tieto slová, zamýšľané ako epitaf, nikdy neboli spochybnené a l'úbivý 
obraz, ktorý Walter o sebe načrtol, zostáva do vel'kej miery neporušený. 
Bruno Walter je dôkazom, že vel'ký dirigent nemusí byť dobrým člove
kom. Rl 

Norman Lebrecht: The Maestro Myth. Great Conductors in Pursuit of Power. 
London l 991. 

VYBRAL A PRELOŽIL ADRIAN RAJTER 
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SPOMIENKA NA PREŠPOROK 
,Od môjho vroclavského debaklu som v sebe nazbieral roz
hodnosť a túžbu po činoch, ktorým by neboli vystačili všet
ky scény nemeckej divadelnej ročenky. V tomto ohnivom 
stave som sa vrhol na malé prešporské divadlo. Nie, že mi 
neklódlo do cesty prekážky, ale otváralo mi všetky brány, 
žiaden odpor malého sveta, ktorý som pociťoval vo Vracia
vi - napokon, v plameni môjho nadšenia by som ho ani ne
bol cítil. Členovia, z vel'kej časti nadaní začiatočníci, súperi
li vo svojej snahe splniť priania svojho energiou nabitého 
prvého kapelníka. Môj úzky spolupracovník, druhý kapelník 
a dirigent operety Baldreich, vlastným menom Brzobohatý, 
vynikajúci český hudobník, bol od prvého dňa mojím priaz
nivcom. Snažil sa pracovať so spevákmi a orchestrom po
dľa mojich predstáv. Koncertný majster mi v orchestn pre
svedčivo a vzácne pomáhal a malý zbor spieval tak dobre, 
oko vedel - čo nebolo ole veľmi dobré o oj pre optimistické 
ucho to bolo ťažko znesiteľná skúška. Samozrejme, že ume
lecké výsledky boli osi adekvátne prostriedkom malého di
vadlo, avšak zjavne prekračovali to, no čo bolo obecenstvo 
zvyknuté. Predstavenia boli plné, nešetrilo so chválou, ap
laudovalo so o kričalo o riaditeľ bol hrdý. Mohol som so cí
tiť oko hrdina dňo, ole môj duchovný barometer ukazoval 
no búrku, žiadne vonkajšie prejavy priazne Fortuny nemoh
li no tom nič zmeniť. 

To, že som pod takýmto duševnym tlakom dokázal 
sústredene, ohnivo o optimisticky pracovať, patrí medzi 
zvláštnosti mojej povahy, oj mne samému ťažko pochopi
teľné. Rovnaký fenomén so v mojom živote osvedčil viac 
ráz oj zo oveľa horších okolností o rozumiem mu iba ako 
sile, vyžarujúcej z vel'kých umeleckých diel o z neodoloteľ
nej energie, ktorou mo ovládajú. 

Silu o osvieženie pre mňa znamenali oj moje návštevy 
Viedne, ktoré mi umožňovali navštevovať predstavenia 
pod Mohlerovým vedením, zažiť 1ch fascinujúci účinok no 
kultivované obecenstvo Dvornej opery o učiť sa z nich s už 
zrelším rozumom než v Hamburgu.( ... ) 

Majo práco v Prešporku nebolo ľahká. Orchester bol 
malý, mol nopn1dad iba lesné rohy a vo všetkých väčších 
operoch musel som prispôsobiť inštrumentáciu, trpiac 
výčitkami svedomia zo zásahu do majstrovského dielo. Stá
le mo sprevádzalo motto ,Bože, zachovaj mi moje zufal
stvo'. ,Len, aby som si nezvykol na úbohosť, ku ktorej mo 
nútia skromné pomery', to bolo moja stálo myšlienka o to, 
že mo naozaj nútili, bolo moje jediné ospravedlnenie pred 
sebou samým. 

Dokonca musel som naštudovať i jednu novinku. Leon
cavallo, skladateľ Pagliacci, napísal Bohému podľa tej IS

tej Murgerovej knihy, na základe ktoreJ vzniklo libreto 
k Pucciniho opere. Dielo sme s dobrým úspechom pred
viedli. Ani najmenej si nespomínam no hudbu, ole pamä
tám si no podivuhodnú udalosť po premiére. Keď som 
s niekoľkými priateľmi vstúpil do jedálne v Hoteli Polu
gyoi - tok so, myslím, menoval - zmodulovolo tamojšia 
cigánsko kapela z tancov do niekol'kých tém z opery, kto
ré veľmi šikovne improvizovane harmonizovalo o potom 
so vrátilo k tanečnej hudbe. To, že krátko predtým počuli 
predstavenie, stočilo primóšovi, aby si zapamätal niekoľ
ko melódií a ostatným, aby ho v tom okamihu vymysle
ným sprievodom podporili. Keď potom primáš obchá
dzal okolo stolov, vyslovil som mu svoj obdiv, čomu so 
veľmi potešil. Môj príspevok do jeho zbierky no tanieri 
však preľokone odmietol s tým, že od kolegov neberie 
nič.• 

Bruno Walter: Thema und Variationen. 1947 b 
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GRAN TEATRO LA FENICE 
KEĎ SA POVIE BENÁTKY, VÄČŠINA Z NÁS Sl PREDSTAVÍ KARNEVAL, GONDOLY A GONDOLIEROV SPIEVAIÚCICH BAR

KAROLY, Čl PÁRIKY ZArÚBENCOV BLÚDIACICH V LABYRINTE ULÍC A ULIČIEK. MESTO JE ZO VŠETKÝCH STRÁN OBKLo

PENÉ MOROM A JE POPRETKÁVANÉ HUSTOU SPLEŤOU VODNÝCH CIEST, KTORÉ SA NAZÝVAl Ú KANÁL ALEBO RIO. 

BENÁTKY SA ROZPRESTIERAIÚ NA 118 MALÝCH OSTROVČEKOCH, KTORÉ SÚ MEDZI SEBOU PREPOJENÉ PRIBLIŽNE 

400 MOSTAMI. HISTORICKo-KULTÚRNYM CENTROM BENÁTOKJE PIAZZA Dl SAN MARCO S BAZILIKOU, KTORÉ JE JEDI

NÝM SKUTOČNÝM NÁMESTÍM V BENÁTKACH. OSTATNÉ VÄČŠIE Čl MENŠIE PRIESTRANSTVÁ SA VOLAJÚ CAM PI. NA JEDNOM 

Z TAKÝCHTO MIEST, NA CAM PO Dl SAN FANTIN BOLO ROKU 1792 POSTAVENÉ SVETOZNÁME DIVADLO lA FENICE. 

V 18. storočí s~ do kultúrneho života Benátok zapájalo viace
ro divadiel. Neďaleko od námestia Sv. Marka sa pozdfž Cana
le Grande nachádzalo pät verejných divadiel: divadlo San Sa
muele orientovalo svoj repertoár na operu buffu, komédiu 
a tragédiu, divadlo San Giovanni Grisostomo a San Benedet
to sa špecializovali výlučne na operu a v divadlách San Luca 
a SanľAngelo sa uvádzala opera aj komédia. Vznik nového 
divadla La Fenice súvisel s majelkovými spormi okolo divad
la San Benedeuo. Divadlo vlastnila Nobile sodeta (Spolok 
urodzených), ktorej členovia pochádzali z popredných aristo
kratických rodín a z benátskej buržoázie. Roku 1787 sa Spo
lok musel práva na San Benedeno zried v prospech majiteľov 
pozemku, na ktorom divadlo stálo. Clenovia spolku sa preto 
rozhodli, že postavia nové divadlo, ktoré sa neskôr stalo naj
dôležitejším divadlom v Benátkach a jedným z najznámejších 
divadiel v celom Taliansku. Žiadosť Spolku bola vďaka jeho 
politickej moci schválená, napriek zákonu z roku 1756, kto
rý zakazoval zakladanie nových divadiel v Benátkach. Mies
to, ktoré Spolok určil pre postavenie svojho divadla, sa na
chádzalo v samotnom centre mesta, na campo San Fantin, 
v blízkosti baziliky Sv. Marka a ostatných divadiel. Spolok kú
pil pozemok a odkúpil i okolité súkromné budovy a domy. 
Ich zrúcaním bol vytvorený priestor pre novú divadelnú bu
dovu. Súčasťou prípravných prác bolo aj vybudovanie no
vého kanála, ktorý by umožňoval prístup do divadla nielen 
z .pevniny" ale aj od .vody". l. novembra 1789 vyhlásil Spo
lok konkurz na najlepší architektonický projekt pre nové di
vadlo, ktoré okrem toho, že malo byt .uspokojivé pre oko 
a ucho poslucháčov", malo spfňať tieto požiadavky: rešpekto
vať hranice pozemku určeného na výstavbu, mať zabezpeče
ný prístupový kanál pre gondoly a spojovaó most, hľadisko 
malo pozostávať z piatid1 poschodí vrátane prízemia a každé 
poschodie z 35 lóží, všetky lóže, s výnimkou centrálnych 
a najkrajnejším (lóže tesne pred oponou), mali byt rovnaké. 
V divadle sa mala nachádzať aj tanečná sála, kaviareň a via
cero obchodíkov s občerstvením, priestory pre hercov a ostat
ných pracovníkov divadla a z bezpečnostných dôvodov mal 
byť zabudovaný protipožlarny systém. Do konkurzu sa pri
hlásili domáci i zahraniční architekti, ktorí dovedna predloži
li 29 projektov. Ako víťaza komisia určila Taliana Giannanto
nia Selvu, ktorému sa podarilo .v plnej miere vyhovieť sta
noveným požiadavkám". Realizáda Selvovho projektu trvala 
spolu s demolačnými prácami 27 mesiacov. Divadlo bolo po
krstené ako La Fenice (vták ohnivák) a jeho inaugurácia bo
la 16. mája 1792. Prvými hudobnými dielami, ktoré zazneli 
v jeho priestoroch bola hudobná dráma l Giuochi ďAgrigento 
od Giovanniho Paisiella na libreto Alessandra Pepoliho a ba
let Amore a Psiche od Onorata a Giulia Viganó. Reakcia publi
ka na novootvorené divadlo sa premietla do ostrých kritík 
a satirických komentárov. V nápise SOCIETAS na priečelí 

divadla videli jeho protivníci zašifrovanú vetu Sine Ordlne 
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Cum lrregolaritate Erexit Theatrum Antonius Selva (nepo
riadne a nepresne postavil divadlo Antonius Selva). Ale ani 
kritiky a slovné útoky, ktorým bol vystavený Sei va a jeho die
lo, nemohli zabrániť tomu, aby sa divadlo La Fenice nedosta
lo na jednu úroveň s renomovanými talianskymi divadlami: 
divadlom Pergola vo Florencii, S. Carlo v Neapoli či milán
skou La Scalou. 

Divadlo La Fenice od počiatku zápasilo s finančnými ťaž
kosťami. Jeho vlastníkom bol síce Spolok, no spravovanie 
a každodenné administratívne práce mal na starosti divadel
ný riaditeľ. Jeho úlohou bolo nielen vybra( vhodný reperto
ár pre nastávajúcu sezónu, angažovať umelcov, ale aj zabez
pečiť financie na chod divadla. So zlou finančnou situáciou 
sa nedokázal vysporiada( ani prvý divadelný riaditeľ Miche
le Dalľ Aga ta, ktorý sa roku 1794 otrávil. Jeho nástupcom 
bol choreograf Onorato Viganó, po ňom prevzal vedenie 
Alberto Cavos. 

Divadlo La Fenice má vyše dvestoročnú históriu, počas kto
rej viackrát zmenilo svoj vzhľad. Do architektúry a interiérov 
divadla značnou mierou zasiahli historicko-politické udalosti. 
Upravované bolo predovšetkým miesto určené pre panovní
kov. Na počesť Napoleona, ktorý navštívil Benátky roku 
1807, bola s finančnou podporou vlády v divadle vybudova
ná prepychová lóža so schodmi na oboch stranách. Lóža bola 
len dočasná, ale o rok sa rozhodlo, že La Fenice potrebuje vy
hradené miesto pre panovnJka. Úlohou bol poverený opäť 
Selva. V tom istom roku došlo aj k výzdobe sály v neoklgsic
kom štýle. Začiatkom 19. storočia sa Benátky dostali do krí
zového obdobia, čo malo dopad aj na činnosť divadiel. De
krétom z roku 1807 bol počet benátskych divadiel znížený na 
štyri a roku 1820 sa opätovne zakázala stavba nových diva
diel. La Fenice sa ocitlo opäť vo finančných ťažkostiach, spô
sobených výdavkami na údržbu divadla, nízkym počtom di
vákov vzhľadom na veľkosť sály, ale predovšetkým omeška
nými platbami majiteľov lóží. Divadlo preto nevystačilo len 
s uvádzaním operného repertoára, ale jeho priestory sa vy
užívali aj na tanečné slávnosti, uvádzanie komédií a dokonca 
sa v ňom usporadúvali aj hazardné hry, lotérie a hrala sa 
tombola. Divadlo obmedzilo svoju činnosť len počas karneva
lu a v sezónach 1810-1811, 1813-1814 svoje brány neotvo
rila vôbec. Príchodom Rakúšanov v apríli 1814 sa situácia 
zlepšila, a to aj vďaka výnosu z roku 1818, ktoré divadlu ude
ľovalo výhradné právo na uvádzanie opery serie, semiserie 
a hrdinských tancov počas karnevalu. Význam divadla naďa
lej stúpaL keďže bolo svojou priestrannosťou, veľkoleposťou 
a J;tonosnou výzdobou najlepšie uspôsobené na prijímanie 
p~ovníkov a kráľov, zdržiavajúcich sa v Benátkach. Od roku 
1831 malo La Fenice svoj stály orchester a roku 1832 bola pri 
ňom založená šk-ola spevu a tanca. Kontinuita ďalšieho roz
voja divadla bola narušená obrovským požiarom, ku ktorému 
došlo v noci z 12. na 13. decembra 1836. V priebehu trodl 
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hodín požiar zničil divadelnú sálu a javisko a padajúca strecha stiahla 
so sebou všetky susedné budovy. Z divadla La Fenice nezostalo viac 
než obrovské holé múry a len zázrakom zostal stáť vel'ký oblúk, od
del'ujúci hl'adisko od scény. Plamene ušetrili átrium, tanečnú sálu 
a Apollinného sály. Presne rok po ničivom požiari bolo divadlo znovu 
uvedené do prevádzky. Jeho rekonštrukcia rešpektovala umelecké 
dielo Selvu, ale priniesla viacero vylepšení a novú výzdobu. K ďalším 
zmenám v interiéri divadla došlo v rokoch 1854, 1878, 1891 
a 1937- 1938. 

Roku 1996 sa história ?Opakovala a divadlo La Fenice postihlo ne
šťastie po druhé: počas reštaurátorských prác vznikol požiar. Oheň sa 
z horných miest hl'adiska rozšíril do celého divadla, z ktorého nakoniec 
zostali len hlavné múry a priečelie. 

Príčinami požiaru sa začali zaoberať miestne orgány a vyšetrovanie 
vyústilo do dlhého procesu. V máji nasledujúceho roku boli zatknutí 
dvaja e lektrikári Enrico Carella a Massimiliano MarchettL ktorí boli 
obvinení z úmyselného založenia požiaru. Týmto spôsobom sa chceli 
vyhnúť penalizácii vo výške l 5 miliónov lír, ktoré mali zaplatiť kvôli 
oneskorenej uzávierke prác v divadle. Na lavici obžalovaných sa 
okrem nich oci tli aj bývalý starosta, bývalý riaditel' divadla La Fenice, 
ekonóm divadla, bývalý generálny sekretár, službukonajúci strážnik, 
vedúci reštaurátorských prác a jeho dvaja spolupracovníci. Boli obvi-

DIVADLO lA FENICE NA KONCI 18. STOROČIA 

není z nedodržiavania a zanedbávania bezpečnostných opatrení. ktoré 
mohli zabrániť požiaru. V deň požiaru bol totiž vypnutý protipožiarny 
systém, detektor dymu bol mimo prevádzky a protipožiarne dvere, 
ktoré mohli zabrániť šíreniu požiaru, boli otvorené. Faktom je, že po
čas rekonštrukčných prác vládol v divadle skutočný zmätok. V jednej 
budove sa pohybovali robotníci, ktorí pracovali na oprave divadla a aj 
herci. režiséri. hudobníci i zboristi, ktorí sa naďalej zúčastňovali na ná
cvikoch a skúškach. V deň požiaru sa v divadle dokonca oslavovali na
rodeniny. Skutočný proces začal až v septembri 1999, trval 18 mesia
cov, popísalo sa počas neho 40 tisíc strán a bolo vypočutých okolo 500 
svedkov. Rozsudok bol vynesený až v marci tohto roku. Sudcovia 
uznali za vim1ých oboch elektrikárov, ktorým bol udelený trest odJ'ía
tia slobody na šesť a sedem rokov. Ostatní obvinení boli oslobodení. 
Skody, ktoré spôsobil požiar, odborníci vyčíslili na 64 miliárd lír a pro
striedky na jeho rekonštrukciu prekročia hranicu 90 miliárd lír. 

Do tretice všetko dobré! Dúfajme ale, že pre La Fenice žiadne .. do 
tretice" platiť nebude. Dva požiare s katastrofickými následkami sú 
dosť veľkou výstrahou a dôvodom na to, aby sa tretíkrát podobná si
tuácia už nezopakovala. 

O znovuuvedení historickej budovy do prevádzky zatia l' nie sú zná
me konkrétne fakty. Samotné divadlo prenieslo svoju činnosť do pro
vizória na okraji Benátok, kde sa jeho domovom stal na neurčitý čas 
obrovský stan -Pala Fenice. t!l 

KRISTl NA PAŽITNÁ 
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PREHĽAD REPERTOÁRA V DIVADLE LA FENICE 

Prvá operná sezóno v divadle lo Fenice bolo otvorená 

hudobným dielom Giovanniho Poisiello. V 19. storočí 
boli no scéne uvedené dielo najvýznamnejších súdo

bých talianskych skladateľov - Rossiniho, Belliniho, 

Donizettiho, Pucciniho o Verdiho. Popri domácej tvor

be preniklo do benátskeho divadlo oj francúzsko 

grand-opera (Meyerbeer: Hugenoti, Prorok) o wogne

rovská hudobná drámo (roku 1883 bolo uvedená celá 

tetrolágio). Od roku 1930 je Lo Fenice miestom Medzi

národného festivalu pre súčasnú hudbu. Pokrokové no

smerovanie divadlo umožnilo uvedenie diel Stravin

ského, Prokofieva, Nano, Britteno. Operná sezóno 

2001 má zaujímavú o širokospektrálnu dramaturgiu. 

Popri vrcholných dieloch opernej tradície (Rigoletto, 

Figarova svadba) ponúklo oj zabudnuté či menej zná

me dielo z 18. storočia (Cimoroso, Romeou) o hudob

nú produkciu 20. storočia. Svetovú premiéru malo 

v Lo Fenice surrealistická opera Mouricio Kogelo 

Entfiihrung im Konzertsaal (Únos v koncertnej sóle). 
Koncertná sezóno (koncerty orchestra opery Lo Feni

ce, komorné koncerty) prinieslo kompozície troch sto

ročí - od Bacho po Kogelo. 

PREMIÉRY V DIVADlE lA FENICE (VÝBER} 

1792 Giovanni Poisiello: l giuochi ďAgrigento 
1813 Gioochino Rossini: Toncredi 
1814 Gioochino Rossini: Sigismondo 
1823 Gioochino Rossini: Semiramide 
1824 Giocomo Meyerbeer: ll Crociato in Egitto 
1830 Vincenzo Bellini: l Capuleti e i Montecchi 

1833 Vincenzo Bellini: Beatrice di Tenda 
1836 Gaetana Donizetti: Belisario 
1837 Gaetana Donizetti: Pia deTolomei 
1838 Gaetana Donizetti: Maria di Rudentz 
1844 Giuseppe Verdi: Ernani 
1846 Giuseppe Verdi: Attila 
1851 Giuseppe Verdi: Rigoletto 
1 B53 Giuseppe Verdi: La traviata 

1857 Giuseppe Verdi: Simon Boccanegro 
1897 Ruggero Leoncavallo: La Boheme 
1901 Pietro Moscogni: Le Maschere 
1948 Luigi Dollopiccolo: Marsia 
1951 Igor Stravinskij: The Rake's Progress 
1954 Benjamin Britten: The Turn of the Screw 
1955 Sergej Prokofiev: L'angelo di fuoco 
1956 Igor Stravinskij: Canticum sacrum ad honorem 

Sancti Marci Nominis 
1958 Igor Stravinskij: Threni 
1959 Luciano Berio: A/lez-Hop 
1960 Igor Stravinskij: Monumentum pro Gesualdo 

di Venosa ad CD annum 
1961 Luigi Nano: lntol/eronza 1960 
1964 Bruno Moderno: Hyperion 
1973 Sylvono Bussotti: Lorenzaccio 
1976 Philip Glass: Einstein on the Beach 
2000 John Co ge: lnterscope 
2001 Mouricio Kogel: Entfiihrung im Konzerstsaal 
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PODNECOVANIE, PODPOROVANIE A ŠÍRENIE SÚČASNEJ HUDBY 
• , , / / / / 

ULOHA ORGANIZACI! KOLEKTIVNEJ SPRAVY PRAV 

Rozhovor s riad itel'om nadácie The Performing Right Society Foundation vo Vel'kej Bri tánii, Davidom Francisom 

Nadácia ochrannej spoločnosti autorskej 
pre práva k hudobným dielam Perfor
ming Right Society Foundation (PRSF) so 
sídlom v LondJine je najväčšou nezávis
lou podpornou inš titúciou v oblasti 
súčasnej hudby vo Veľkej Británii. Svoju 
činnosť odštartovala v marci 2000 a v tom 
istom roku poskytla spolu 223 organizá-
ciám takmer l milión GBP (okolo 70 miliónov Sk) . S ria
diteľom nadácie Davidom Francisom sme sa stretli počas 
tohtoročných Svetových dní hudby Medzinárodnej spo
ločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM World Music Days) 
usporiadaných Japonskou spoločnosťou pre sú časnú 

hudbu v dňoch 3. - 10. októbra v Yokohame, v hypermo
dernom obchodnom a kultúrnom areáli Minato Mirai 21. 

tJ Ako môže organizácia kolektívnej správy práv podpo
rovať tvorcov súčasnej hudby? 
Autorské spoločnosti podporujú novú hudbu tým, že zabezpeču
jú vyberanie, spravovanie a rozdeľovanie odmien autorom a vy
davateľom hudobných diel maximálne efektívne. Nízke náklady 
na činnosť umožňujú zvýšiť objem financií určených na rozdele
nie odmien členom a tým podporovať tvorivú či nnosť. Pre indi
viduálnych členov, ktorí často pracujú v istej izolácii, honorár vy
platený ochrannými organizáciami odzrkadľuje skutočnosť, že 
ich diela sa hrajú, kým honoráre vydavateľom možno považovať 
za podporu ich investovania do novej hudby. 
tJ Zdá sa, že to je všetko, čo ochranné organizácie môžu 
urobiť pre autorov a vydavateľov. 

Clenskú základňu Performing Right Society (PRS) tvorí vyše 
36 000 sklada teľov, textárov, vydavateľov a vlastníkov autor
ského práva. Všetci splnili základnú podmienku prijatia, ale nie 
každý a nie vždy dostáva od nás honorár. PRS v snahe hodnotiť 
činnosť zarábajúcich i nezarábajúcich členov poskytuje všetkým 
výhody prostredníctvom doplnkových služieb. Keďže sa očakáva, 
že o päť rokov PRS bude mať okolo 50 000 členov, tento aspekt 
práce autorskej spoločnosti bude čoraz významnejší. 
tJ Ktoré konkrétne služby máte na mysli? 
Spolupracujeme s profesijnými organizáciami v oblasti autor
ského práva a zúčasti\ujeme sa na akciách zameraných na ochra
nu duševného vlastníctva tvorcov hudby, poskytujeme konzultá
cie v otázkach súvisiacich s ochranou autorských práv, pravidel
ne sa stretávame s členmi. vydávame publikácie, sponzorujeme 
dôležité aktivity, udeľujeme podpory nadácie PRSF a financuje
me výskumné práce z oblasti autorského práva. 
tJ Mohli by ste vysvetliť vývin ktorý priviedol autorskú 
spoločnosť PRS k takto ponimanému komplexnému 
prístupu v podporovaní svojich členov a hudobnej tvor
by? 
PRS bol založený roku 19 l 4. Roku 193 3 stanovy združenia pr
výkrát prijali ustanovenie umožňujúce vytvorenie fondu na 
dobročinné účely (benefičný fond slúži členom PRS odkázaným 
na pomoc dodnes). Až do roku 1952 PRS neposkytol nijaké do
tácie na kultúrne účely. Naopak, výbor PRS roku 1947 odmietol 
žiadosť Centra súčasnej hudby v Londýne o finančn(! pomoc 
s odôvodnením, že šírenie súčasnej hudby je úlohou hudobných 
vydavateľov, a preto nepatrí do činnosti autorskej ochrannej or
ganizácie. Prvý finančný dar poskytol PRS pre spolok sklada-
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teľov roku 1953 s tým, aby sa spolok mohol le
pšie ?organizovať a presadiť svoje požiadavky 
na získanie väčšieho vysielacieho času pre brit
skú hudbu v rozhlasovej spoločnost i BBC. Keď 
sa raz rozšírila informácia o tom, že PRS posky
tuje granty, už bolo veľmi ťažké cúvnuť a zdru
ženie začalo pravidelne podporovať súčasnú 
hudbu. 

tJ Aké finančné podpory poskytuje PRS dnes? 
Finančnú podporu poskytujeme prostredníctvom komerčného 
sponzorstva spoločnosti PRS a charitatívnej nadácie. Komerčné 
sponzorstvo nám poskytuje možnosť upevniť naše vzťahy s člen
skou základňou, oblasťou hudobného priemyslu a používateľmi 
hudby. Takisto je príležitosťou na to, aby sme našich súčasných 
i budtkich partnerov presvedčili, že PRS pracuje v ich záujme, 
pričom kolektívne spravovanie autorských práv prostredníctvom 
PRS je tým najefektívnejším spôsobom, akým vlastníci autor
ských práv môžu kontrolovať používanie svojich diel. Preto na
mi sponzorované komerčné podujatia sa zameriavajú na hudbu 
chránenú autorským zákonom. 
tJ Uviedli by ste príklady komerčnej sponzorskej stratégie 
PRS? 
Udeľovan ie cien Ivor Nove/lo Awards je obdobou Oscara v hudob
nom priemysle Veľkej Británie a je vhodnou príležitosťou na 
zvýšenie našej prestí7e v spoločnosti najdôležitejších a najvplyv
nejších partnerov hudobného priemyslu a na vzácne osobné 
stretnutia s najúspešnejšími členmi PRS. Medzi naše kľúčové 
sponzorstvá patrí aj podporovanie jednodňovej a kde Urban Mu
sic Seminar v londýnskej Royal Feslival Hall zameranej na tvorcov, 
ktorí zväčša pracujú v podmienkach undergroundu. Pre nás je 
nesmierne dôležité, aby sme rozširovali informácie, že aj tento 
sektor môže profitovať z členstva v PRS. S potenciálnymi členmi 

sna7íme sa skontaktovať sa aj na podujatí State of the Narion, ~to
ré organizuje London Sinfonieua; organizácie tu prezentujú svoje 
nové kompo1ičné objavy. Sponzorský príspevok PRS pre festival 
populárnej piesne The Song's the Thing, usporiadanej taktie7 
v Royal Festival Hall, umožnil zaradiť do programu .voľné javis
ko", na ktorom sa predstavili mladí, začínajúci autori piesní. Záu
jem hudobného priemyslu o túto liahei\ nových talentov potvr
dil úspech sponzorskej stratégie PRS. 
tJ Popri etablovaných aktivitách jestvujú aj tvorivé ini
ciatívy, ktoré nespfňajú podmienky komerčného spon
zorstva, pre tože nemôžu poskytnúť očakávanú recipro
citu. 
Možnosti komerčného sponzorstva sú bezpochyby tesne ohra
ničené. Keď naša ochranná organizácia zistila, že vďaka pozitív
nym zmenám v spôsobe distribúcie honorárov má mo7nosť od
vádzať väčší obnos prostriedkov na benefičné účely, ocitla sa 
v doteraz najfascinujúcejšej a najdôležitejšej etape nielen v his
tórii PRS, ale aj podporovania novej hudby vôbec. V marci 2000 
PRS založil nadáciu - The Performing Right Society Foundation, kto
rá je dnes najväčším nezávislým podporovateľom aktivít súčasnej 
hudby vo Veľkej Británii. 
tJ ~kým spôsobom napfňa tá to n adácia svoje hlavné po
slanie? 
Nadácia sa zameriava na podporovanie hudby tvorcov žijúcich 
a pôsobiacich vo Veľkej Británii v štyroch hlavných oblastiach -
výdavky na tvorbu rozvojového kapitálu, vzdelávanie, uvádzanie 
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hudby a na špeciálne projekty. Rozsah nami podporovaných ak
tivít je nezvyčajne široký a zahŕňa užívanie súčasnej hudby 
v kontexte ekonomického a sociálneho o7ivenia problematic
kých a ohrozených lokalít, zapájania okrajových skupín do spo
ločenského života, vzdelávania, experimentovania a vzájomnej 
spolupráce. 
la Mohli by ste to ilustrovať na príkladoch? 
Jednou z doteraz najväčších kapitálových dotácií PRSF bol prí
spevok na zriadenie a technické vybavenie nahrávacieho št(ldia 
v unikátnom objekte The Roundhouse. ktorý je situovaný upro
stred mimoriadne zanedbanej a t tnicky rô111orodej časti Londý
na, v Camdene. Vďaka dotáciám na obnovu zo štátnej i súkrom
nej sféry budova dnes slú?i ako vzdelávacie centrum, tvorivá hu
dobná dielňa s mo7nosťou nahrávania a rozhlasového vysielania 
i koncertná sieň pre veľký počet miestneho obyvateľstva. Hu
dobný festival Colourscape predstavuje putujúcu, živú prezentáciu 
klasickej súčasnej hudby vo verejných parkoch po celej Británii 
a oslovuje nové, často kuri<Ízne a nič netušiace publikum. Pod
porovanie spolupráce škôl a komunít so skladateľm i v rámci 
programov Composers in Education, Music Crearors in Residence 
a A dopr a Composer Schemes je zárovei1 zacielené aj na tú časť obe
censtva, ktorá doteraz mala len limitované skúsenosti so súčas
nou hudbou. Okrem kapitálovej subvencie viazanej na špecific
ký projekt poskytujeme aj účelovo neviazané dotácie (čo, myslím 
si, okrem nás nerobí nikto iný). Pri udeľovaní týchto podpôr ne
kladieme obdarovaným nijaké podmienky okrem jednej jedinej, 
a to aby naďalej pokračovali vo svojej záslu7nej práci! K mimo
riadne úspešným formám podpôr patrí aj naša schéma na finan
covanie objednávok na vznik nových diel: záujem o túto po
moc v minulom roku šesťkrát prevyšoval objem disponibilných 
financií. 
la Znamená to, že aj keď nadácia PRSF je najväčším pod
porovatelom súčasnej hudby vo Vel'kej Británii, jednodu
cho nemá tol'ko prostriedkov, aby mohla vyhovieť všet
kým požiadavkám a musí prijímať neraz vel'mi ťažké ver
dikty? Kto rozhoduje o poskytovaní podpôr? 
Odborná komisia zložená z poradcov zo všetkých žánrov a oblas
tí hudby, navrhne Kuratóriu PRSF na schválenie vybrané žiados
ti, vrátane výšky grantu. Nadácia sa snaží. pokia!' je to len mož
né, udeliť celú požadovanú čiastku, alebo jej významnú časť. Ak 
by sme nepostupovali podľa tejto zásady, naši žiadatelia by sa do
stali do situácie, v ktorej by boli nútení hľadať ďalšie doplnkové 
zdroje. Dávame prednosť tomu, aby šírili a propagovali súčasnú 
hudbu, namiesto toho, aby svoj čas premárňovali vypfňaním for
mulárov! 
la Na Slovensku ako súčasť štátnej kultúrnej politiky pô
sobia umelecké fondy založené zákonom č. 13/ 1993 NR 
SR. Finančným základom hospodárenia fondov (v našom 
prípade Hudobného fondu) nie sú odmeny, ktoré vyzbie
rali organizácie kolektívnej správy práv za používanie 
hudby, ale zvláštne príspevky príjemcov autorských od
mien a používateľov diel. Napriek tomu prostriedky Hu
dobného fondu pochádzajú rovnako zo zdrojov, ktoré bo
li vyprodukované v oblasti hudby. Porovnateľne význam
nú mieru štátnej regulácie v podporovaní nájdeme vo 
francúzskom legislatívnom prostredí. V zmysle Zákona 
o duševnom vlastníctve (French Intel/ecrua/ Property Code /995), 
článok L.321-9 francúzske organizácie kolektívnej správy 
práv odvádzajú 50% zo spoločných provízií interpretov 
a producentov zvukových nosičov, a 25% z predaja nena
hratých nosičov záznamu na verejnoprospešné podporné 
účely a od roku 1986 spoločne financujú fond založený na 
podporu tvorcov a producentov hudby Le Fonds Pour La 
Création Musicale (FCM). Ako vnímate vy rozdiely v činnos
ti a v spôsobe financovania podporných aktivít prostred
níctvom ochranných organizácií? 
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Vo Francúzsku jedným z najväčších podporovateľov kultúrnych 
aktivít je SACEM, ktorý ročne rozdelí spolu 62 miliónov FRF 
(vyše 400 mili<Ínov Sk). V Nemecku je najvplyvnejším sponzo
rom novej hudby GEMA s ročným objemom 45 miliónov DEM 
(približne l miliarda Sk). STlM dostáva štátne dotácie na podpo
rovanie švédskej hudby prostredníctvom svojho hudobného in
formačného strediska. Pre 12 najvýznamnejších eurôpskych 
ochranných spoločností je spoločným fakt, 'íe na financovanie 
svojej podpornej či nnosti všetky odvádzaj(! z vyzbieraných au
torských odmien odpočty, s jedinou výnimkou: prostriedky, kto
rými PRS podporuje nadáciu PRSF nie sú odpočítané z odmien 
autorov, ale pochádzajú z výnosov z dočasne voľných finančných 
prostriedkov, a to domácich odmien v čase od ich prijatia po ich 
vyplatenie. Ak zlúčime sociá lne a kultúrne odvody s nákladmi na 
správu, priemerná výška ná/ok európskych spoločností predsta
vuje okolo 28°to z výnosov. Celkové odvody PRS pre rok 2000 či
nili 19% (čo je najnižší objem spomedzi l 2 spoločností), pretože 
PRS nepoužíva režim zrážok na financovanie svojich kultúrnych 
aktivít. 
b Ako to funguje mimo Európy? 
Podporovanie kultúrnych aktivít je bežné aj medzi mimoeuróp
skymi spoločnosťami. Ochranné organizácie v Spojených štátoch 
ASCAP a BMI komerčne sponzorujú podujatia súčasnej hudby 
a majú vlastné nadácie. Kanadská spoločnosť SOCAN podporuje 
aktivity hudobného priemyslu, SCO v Chile pomáha hudobným 
školám, v Hongkongu CASH financuje festival súčasnej hudby. 
Tu. v Japonsku, je najpozoruhodnejšou udalosťou udeľovanie 
cien JASRAC. V tejto súvislosti by som rád poznamenal. že spo
ločnosť PRS pripravuje roku 2002 medzinárodnú konferenciu 
organizácií kolektívnej správy práv, na ktorú pozýva autorské 
spoločnosti z celého sveta. Túto príležitosť chceme využiť aj na to, 
aby sme sa stretli s reprezentantmi kultúrnej politiky jednotli
vých spoločností a iniciovali medzinárodnú spoluprácu na poli 
podporovania súčasnej hudby (partnerom PRS na Slovensku je 
Slovenský ochranný zväz autorský. ktorý má s touto spoločno
sťou uzavretú zmluvu o vzájomnom zasLUpovaní pre teritórium 
Spojeného kráľovstva Vel'kej Británie a Severného Írska a Brit
ského spoločenstva národov okrem Kanady a Hongkongu -
pozn. A. Z). 
ra Prečo je teda podnecovanie, podporovanie a šírenie 
súčasnej hudby práve úlohou organizácií kolektívnej 
správy práv? 
Naše výskumy signalizujú, že napriek činnosti národných 
a regionálnych Arts Council, štátnych inštitúcií na podporu ume
nia vo Veľkej Británii, najviac prostriedkov na podporovanie 
súčasnej hudby poskytujú nezávislé firmy a nadácie, resp. ko
merční sponzori (v tejto súvislosti sa vynára otázka, či je podpo
rovanie súčasnej hudby skutočne prvoradým cieľom štátnych 
fondov vo Vel'kej Británii). Podujatia súčasnej hudby nepatria do 
oblasti veľkých komerčných ziskov, preto v ich podporovaní má 
rozhodujúce postavenie práve nekomerčný sektor, vrátane orga
ni?ácií kolektívnej správy práv. Keďže komerčný zisk nie je zá
kladným poslaním ochranných spoločností. môžu si dovoliť istú 
nezávislosť a neutralitu a pomôcť aj tam, kde iní sponzori vzhľa
dom na nedostatočne zabezpečený návrat sponzorskej investície 
nie sú ochotní sa angažovať. Skutočnost. že najvyšším záujmom 
ochranných autorských organizácií je súčasná hudba a jej tvor
covia, nepotrebuje osobitý výklad: hudba chránená autorským 
zákonom je predmetom ich biznisu. Navyše podporné aktivity sú 
aj výborným prostriedkom na demonštrovanie a posilnenie pozí
cie ochranných spoločností v oblasti hudobného priemyslu . Mo
hol by som pokračovať, ale Llprimne povedané, netrúfam si dať 
všeobecne platnú odpoveď na otázku, prečo ochranné spoloč
nosti podporujú novú hudbu . Dôležité je, že to robia a robia to 
významným spôsobom vo väčšine krajín. la 

PRIPRAVILA AGNESA ZÓLYOMIOVÁ 
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STANISLAV ŠTEPKA 
riadite ľ Radošinského naivného divadla 

Prvým ozajstným hudobným nástrojom, čo som 
videl a počul, a čo ma dodnes uchvacuje, bol organ 
v radošinskom kostole. Pán uči tel' Cvengroš sedí za 
organom a ja,mM!ištrant. mám pocit, že priam 
z neba sa rozlievajú mohutné a clivé tóny ... 

Potom som roky počúval rozprávanie otca, ako 
počas vojenčiny v Stúrove zažil kamaráta vojaka, 
ktorý mal nezvyčajné meno Ján Ján. A Ján Ján 
rád hral vojakom tam v Stúrove na husliach !'udo
vé i roztopašné pesničky .• Vel'mi by som bol rád, 
Stanko, keby si aj ty vedel tak pekne hrať na hu
dobnom nástroji, ako môj kamarát Ján Ján." A tak 
otec vykŕmil brava, predal ho a za peniaze mi kú
pil harmoniku Weltmeister. 

Skoro tri roky som doma trápil harmoniku, 
v Piešťanoch pani učiteľku Dostálovú. ale i celú našu rodinu. Ne
bolo mi súdené; nebolo mi dané, aby som sa stal Jánom Jánom. 
Ale keď som na Vianoce v roku 1954 predsa len otcovi na har
monike zahral Tichú noc. myslím si, že bol viac ako šťastný. Hoci 
už aj jemu muselo byť jasné, že to s tou hrou nemôžem dotiahnuť 
ďalej. A tak vykŕmil da lšieho brava, predal ho a kúpil od pani Fi
riešovej kozu. 

S kamarátmi a kozami sme chodili do Horného pola, kde raz za 
nami dobehol celý šťastný kamarát Jaro .• Toto ste ešte nevideli," 
povedal Jaro a rozložil do trávy dáky kufrík s kl'ukou. Otvoril 
kufn'k, položil naň platňu a ja som po prvý raz počul pesničky Jež
ka, Wericha a Voskovca. Nemohol som pochopiť, ako drevený ku
for môže hrať a spievať. A ešte k tomu také pekné a veselé pes
ničky. 

A otec murár pokračoval v ďalších nákupoch. Pred Vianocami 
roku 1954 ozdobil stromček a zamkol prednú izbu. Potom sme sa 
modlili a želali si šťastné Vianoce. Otec nato odomkol izbu a my 
sme pod stromčekom uvideli ďalší zázrak: rádio s magickým 
okom, ktoré mi vzápätí predstavilo bratislavský svet. A rozpráva
lo hlasom Dibarboru, Hubu a Pántika a spievalo od rána do veče
ra piesne, čo sa v tom období spievali. Samozrejme, okrem tých 
vianočných, ktoré sa v tom čase vysielať nesmeli. Rádio mi pred
stavilo Melániu Olláryovú, Gabrielu Hermélyovú, Jozefa Kuchá
ra, Josefa Zím u, Milana Chladila a ďalších. čo spievali hladko a do 
rytmu. 

Th však, na konci päťdesiatych a na začia tku šesťdesiatych ro
kov, z rádia zazneli celkom iné pesničky- zo Semaforu, ktoré zra
zu .rozsvietili moju hlavu ako lampu na plyn" a dodal i mi odva
hu pokúsiť sa po slovensky napísať to, čo pán Suchý s takou bra
vúrou dokázal v češtine. Suchého a Slitrove pesničky boli 
a dodnes sú najlepšou správou o šesťdesiatych rokoch, keď sa pes
ničky z ich autorskej dielne stali z noci na deň doslova národný
mi piesňami. Humor a vôbec nadhľad Jirího Suchého sa mi stali 
školou i métou. Nebyť Semaforu a ich piesní, hádam by nebolo 
ani Radošinské naivné divadlo, pretože obidvaja protagonisti toh
to kultového divadla sa stali dobrými vílami i krstnými otcami 
nášho vidieckeho naivného telesa. 

Niektoré texty som sa dokonca usiloval preložiť do slovenčiny, 
čo, samozrejme, nebolo jednoduché. Vlastne - bolo to skoro ne
možné. Napríklad na melódiu piesne Motýlek som napísal roku 
1963 text. 

Na prvý sviatok vianočný, teda 25. decembra 1963, sme na ja
visku starého radošinského kultúrneho domu premiérovali moju 
prvú .hru" Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z, a tak sa začala
hoci týmto titulom dosť neslávne - písať história Radošinského 
naivného divadla. Totiž, veľa sme chceli, málo sme vedeli. V tom 
sme, samozrejme, neboli ani prví, ani poslední. Chceli sme- nech 
mi to Pán Boh odpustí- .atakovať meštiaka". Lenže- kde v de-
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dine vziať meštiakov? A tak sme vlastne atakova
li iba seba. A ticho, čo zavládlo v sá le po našej in
scenácii, bolo iba dôkazom o tom. že ešte nás ča
ká kopa roboty na sebe. 

Na javisku s nami vystupovala aj miestna kape
la Lux. Jej vedúci, [udovít Machovič, mal rovna
ko rád Semafor ako ja, a tak aj na prvých pesnič
kách možno cítiť vplyv spomínaného slávneho di
vadla. Machovič bol autorom a aranžérom piesní 
aj nášho druhého spoločného pokusu. Totiž, aby 
sme si ako-tak udobrili radošinské obecenstvo, 
napísal som a o rok neskôr po prvej premiére aj 
nacvičil s ochotníkmi a s kapelou Lux čosi ako 
.dedinský muzikál" - PofovacK.a na rozhodcu. Len
že- bolo to také nijaké. Ani ryba, ani rak ... 

Mojím dalším hudobníkom sa stal Václav Svoboda. Bol som na 
vojne v južných Cechách ( 1965-1966), kde som stretol tohto 
skvelého klaviristu, speváka a kamaráta, s ktorým sme si opäť cez 
Semafor našli rýchle spojenie. Napísal som Pitvu. do ktorej Svobo
da skomponoval kopu piesní a zároveň v tomto našom pacifistic
kom titule aj hral na klavíri. Pitva tuším jednoznačne zabodovala. 
Zvíťazili sme s ňou v armádnej súťaži a dokonca sme ju desaťkrát 
zahrali aj v Maďarsku. Po návrate z vojny sme predstavenie ob
novili aj v radošinskom klubovom divadielku pre tridsaťdva divá
kov a reprízovali sme ho vyše stokrát.. A keďže Svoboda žil (a 7J
je) v juhočeských Prachaúciach, spojenie s mojím spoľahlivým 
skladatel'om a kamarátom začalo byť na dlhé lakte (pokúšali sme 
sa na dia !'ku dať dohromady novú hru - Poprava -ale tento titul 
zostal už iba v rukopise). Pesničky z Pitvy, ako napríklad Dostal 
som chu( Lekcia, Casta sa mi stáva. Balada o vojakovi, sú však dodnes 
dokladom o tom, že spolupráca so Svobodom vonkoncom nebola 
márna. 

V prvej polovici roku 1968 sme aj my v divadle zacítili politic
ký odmäk. Práve deň pred príchodom sovietskych okupantov 
som dopísal hru Z duba padol, oddýchol si, ktorú som večer 20. au
gusta odniesol na čítanie a komponovanie radošinskému mu'zi
kantovi, spevákovi a krčmárovi v jednej osobe Jozefovi Vičanovi. 
Tento Pánom Bohom obdarený samouk, inak aj člen radošinskej 
hudobnej skupiny Lux, zložil do Duba také vydarené piesne, kto
ré potom v našom klube doslova zl'udoveli a hráva li sa dokonca aj 
na tanečných zábavách. 

Po smutnom príchode červených bratov sme s Vičanom narých
lo napísali aj dva .protestsongy·. Dokonca jeden z nich (Náhli sa 
chodec) sme nedávno umiesmili aj do Kina Pokrok, kde nám pri
pomína atmosféru tamtoho búrlivého, hoci aj dosť naivného ob
dobia, keď sa po mesiacoch nadýchnutia zamračilo a nadišli tvrdé 
roky nom1alizácie. To som ešte stihol napísať a uviesť hru so sym
bolickým názvom Pŕŕŕ. s ktorou sme sa stali víťazmi prvého slo
venského festivalu kabaretného divadla v Poprade (hudbu do Pŕŕŕ 
skomponoval môj kolega z bojnanskej školy Miroslav Kasala). 

V Topol'čianskom okrese sa naše divadlo dostalo na čiernu listi
nu, a tak som musel z okresu ujsť- do Bratislavy. V Učiteľských no
vinách som sa zoznámil s Milanom Markovičom, ktorý rád hrával 
na gitare české trampské piesne. Ale aj tie zo Semaforu, a to bolo 
opäť to, čo nás vlastne dalo dokopy. Milanovi sa zapáčilo naše di
vadlo, a ja som ho pozval medzi nás. A Milan sa uchytil nielen ako 
skladatel', ale i ako spevák a herec. V pesničkách, ktoré sme po· 
tom spolu písali, možno miestami cítiť vplyv spomínaného pražs
kéi o hudobného divadla, ale zato sme ich vždy spievali radi 
a s chuťou. A dones ich počuť z platní a rádií. Jááánošííík. Cloveči
na, Alžbeta Hrozná: Hrob lásky, Rozprávka. Kúpeľná sezóna, Svadba, 
ale i nmohé rozhlasové kabarety - to bola naša dlhá a pekná 

(Dokončenie na srr. 50) 
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modulácie 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JAZZ) WORLD MUSIC) FOLKLÓR] ... 

••••••••••••••••••••••• 
QUINCY JONES · ŽIJÚCA LEGENDA - ZASIAHOL DO 

RÔZNORODÝCH OBLASTÍ NATOtKO, ŽE AUTORI, 

POKUŠAJÚCI SA ZACHYTIŤ JEHO PRÍSPEVOK DO 

HUDBY UPLYNULÉHO POLSTOROČIA, NUTNE UPA

DAJÚ DO NEVYROVNANEJ FRAGMENTÁRNOSTI. 

ODBORNÍCI NA POP MUSIC SPRAVIDLA MARGI

NALIZUJÚ JONESOVEJAZZOVÉ KORENE ( KTORÉ IN-

TEGRÁLNE PRESAHUJÚ DO SÚČASNOSTI A NEDÁ 

SA BEZ N ICH POCHOPIŤ JEHO ZAANGAŽOVANIE 

V SÚČASNEJ POP MUSIC). A NAOPAK: JAZZOVÍ 

l legendy okolo nás 
Vl 
Vl 

ŠPECIALISTI SA NENADCHÝNAJÚ EPOCHÁLNYM I ALBUMAMI 

MICHAELA JACKSONA, MAMUTÍMI ALL STARS KONCERTAMI, 

SPÁJANÍM JAZZU A HIP HOPU, JE IM tAHOSTAJNÝ SVET 

GRAMMY l NOVÁ TANEČNÁ HUDBA ... ĎALŠÍ ,HLAVOLAM " 

PREDSTAVUJÚ JONESOVE AKTIVITY BEZPROSTREDNE PRESA

HUJÚCE HUDOBNÚ TVORBU: PRÁVE SPOJENIE NEOB· 

VYKLÝCH ORGANIZAČNÝCH SCHOPNOSTÍ, SMERUJÚCICH 

K REALIZÁCII DYCH VYRÁŽAJÚCICH OBCHODNÝCH A HUDOB· 

NÝCH VÍZIÍ, JE VO SFÉRE JAZZU BEZPRECEDENTNÉ. 
;Quincy Jones 

Q: SPOLOČENSKÉ VÝŠINY A ROKLINY 

Jones je rád, keď so jeho meno označuje písmenom Q; skratka ne
násilne symbolizuje postavenie celebrity, presohujúcej rámec hud
by. Je prvým černochom, ktorému so podarilo dostať do úzkej vrs
tvy najvplyvnejších multimediálnych magnátov. Jeho kariéra vy
stihuje zmeny v spolužití menšín a väčšiny, ktoré sa udiali aj v tých 
najvyšších poschodiach amerických elít. Len pre ilustráciu: r. 1999 
predal spoločnosť Qwest Broadcasting (sieť lokálnych rozhlaso
vých a televíznych staníc) - ktorej bol zakladateľom, šéfom a naj
dôležitejším spolumajiteľom - zo 270 miliónov dolárov. Dva roky 
predtým (1997) založil Quincy Jones Media Group, ktorá dnes 
patrí k významným producentom hraných a tele
víznych filmov o je centrom výskumu aplikácie 
nových technologických postupov pri výrobe zvu
kového o obrazového záznamu. Jeho spoločen

ský zástoj podčiarkuje množstvo medzinárod
ných ocenení: o.i. je nositeľom najvyššieho fran
cúzského vyznamenania (rod Čestnej légie), vo 
vitríne má honosné medaile z rôznych ďalších 
štátov. Unikátom je jeho zbierka čestných dokto
rátov: z Berklee College o univerzít v Seattli, 
Wesleyane, Brandeise, Loyole, Atlante, Clare
monte o Howarde. Jones je držiteľom . svetového 
rekordu" v počte získaných Grammy (26) o no
mináci í na túto cenu (84). Zákonitým protipólom 
podobných výšin sú však nížiny bulváru, ktorých 
si Jones nechtiac užil nadostač (v súkromí je skromným a utiah
nutým človekom). V čase, keď bol najbližším spolupracovníkom 
kráľa popu a bulváru Michaela Jacksona, so zdalo, že za pozor
nosť bulváru môže niekto iný. Ale o pokleslú publicitu sa pričinil aj 
sám; je tretíkrát ženatý a má šesť detí. Senzáciu vyvolala jedna 
z jeho piatich dcér, ktorú mal v pomerne pokročilom veku v mi
momanželskom, rasovo zmiešanom vzťahu s herečkou Nasstasjou 
Kinski. 

Namieste je otázka, či vôbec sme na platforme jazzu a či hovo
ríme a dôležitej osobnosti tejto hudby ... Odpoveď je celkom určite 
áno. Pritom na to, aby sa Quincy Jones dostal do jazzových 
análov, mu stačil výsek jeho aktivít. Trvalé a časom neblednúce 
zásluhy má v jedinej sfére: vo vytvorení dosiaľ platného modelu 
inovovaného bigbandového zvuku. Preto, ak hovoríme o moder
nom swingovom bigbandovom sounde, myslíme v prvom rade 
Quincyho Jonesa. Na druhej strane, zatiaľčo pop music označuje 

Jonesa zo .vynálezcu" progresívnych fúzií, jazz ho považuje zo 
konzervatívneho ,zlepšovateľa", ktorý vrátil život zdanlivo uzavre
tej vývojovej etape veľkoorchestrálneho swingu. 

MLADÍCKÉ VÝCHODISKÁ: 

RAY CHARLES A LIONEL HAMPTON 

Jonesove dáta a fakty sú priam modelovým príkladom .jazzo
vého" osudu. Narodil so síce v Chicagu (14. 3. 1933), no vyrástol 
v Seattli. Kolískou jeho začiatkov bol - podobne ako u mnohých 
ďalších jazzmanov - zbor baptistickej černošskej kongregácie. Ako 
dvanásťročný začal hrať na trúbke, spočiatku ako samouk. Štr

násťročný sa spriatelil s o dva roky starším 
Rayom Charlesom, s ktorým tvorili nerozlučnú 
dvojicu, hrali v jednej skupine (väčšinou bez ho
noráru) a peniaze boli pre týchto budúcich multi
milionárov celé dospievanie základným problé
mom. Jones svojmu slepému priateľovi všestran
ne pomáhal a Charles bol zase hudobne 
vyspelejší a veľa ho naučil. Vždy ho viedol k mul
tižánrovosti. Jones napríklad spomína na Charle
sov výrok, že nesmú hrať len jeden štýl, lebo kaž
dá hudba má dušu, do ktorej treba preniknúť. Ich 
mladícke predsavzatia mali aj rasový podtext: už 
vtedy si zoumenili, že musia vyniknúť oj ma
nažérsky, aby z ich hudby neťažili bieli obchodní
ci a veľké spoločnosti. Netreba zdôrazňovať, že 

skutočnosť neskôr u oboch prekonala mladícke očakávania a nie 
je bez zaujímavosti, že niekdajšiu vzájomnú spoluprácu prOeži
tostne obnovujú až do dnešných dní. 

R. 1949 Quincy Jones konečne získal učiteľa podľa svojich pred
stáv - chodil na hodiny trúbky ku Clorkovi Terrymu. Jeho pokroky 
boli nezvyčajne rýchle; už r. 1950 dostal štipendium no Berklee 
College. Čoskoro získal povesť najsľubnejšieho trubkára medzi 
spolužiakmi a už za niekoľko mesiacov získal prvé dôležité angaž
mán. Jeho kapelník Lionel Hampton spomína: . Mal osemnásť ro
kov, keď som mu ponúkol angažmán. Nikdy predtým som nean
gažoval nikoho takého mladého. Bol to trubkár s progresívnym 
štýlom. Povedal som mu, že čoskoro prekvapí spoluhráčov, preto
že sa neobyčajne rých lo učil ." Hamptonove predpoklady sa však 
naplnili trochu inak. Trúbková sekcia bola podľa Jonesa až príliš 
dobrá Oeho spoluhráčmi boli Art Former a Clifford Brown) o se
dieť večer čo večer vedľa Browna bolo preňho frustrujúcim zážit-
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kom (mol pocit, že nemôže dosiahnuť dokonalosť Brownovho frá
zovania o melodickej invencie). Povzbudil ho však okamžitý sklo
doteľsko-oronžérsky úspech, keď Homptonov orchester už r. 1951 
nahral jeho prvotinu Kingfish (tá ož do súčasnosti vychádza v re
edíciách no viacerých Homptonových CD). 

QA JEHO POSTGRADUÁLN! 11 PROFESORI
11 

Z jozzového hľadisko bolo desaťročie 1957 1967 Jonesovým naj
konzistentnejším tvorivým obdobím. Po opustení Homptonovho 
big bondu so rozhodol pre kariéru aranžéra ,no voľnej nohe". 
Najčastejšie jehlslužby akceptovali speváci, pre ktorých zosta
voval oj štúdiolr:é orchestre (v tomto smere vynikli albumy dvoch 
speváčok pre značku Mercury o to Helen Merill: Clifford Brown 
z r. 1954 o Dinoh Washington: The Swingin' Miss D. z r. 1956). 
Nečakaná udalosť r. 1956 však naliehavo Jonesovi pripomenulo, 
že má no viac, oko byť anonymným aranžérom o leoderom zo 
menami známych spevákov. Touto udalosťou bolo ponuka sa
motného Dizzyho Gillespieho; ten mu navrhol, aby so stol hu
dobným šéfom jeho nového big bondu, ktorý bude hrať v rámci 
vládneho programu no zájazde v krajinách Južnej Ameriky o Blíz
keho východu. V praxi to znamenolo, že Jones 
zostavil orchester, aranžoval veľkú časť reper
toáru, viedol nócviky o hral oj v trúbkovej sek
cii (to bolo jeho posledné trubkórske zaan
gažovanie). Nahrávky z tohto projektu vyšli vo 
viacerých reedíciách pod Gillespieho menom 
o pôvodne sú nahraté no platniach World Sta
tesman (Norgron, 1956) o Dizzy In Greece 
(Verve, 1957). 
Vďaka spolupráci s Gillespiem so Jonesove 

postavenie no bigbondovej scéne výrazne 
upevnilo. Miesto toho, aby situáciu pohotovo 
exploatoval, rozhodol so prehfbiť svoju kompo
zičnú erudíciu. Vo svojich spomienkach vysvet
ľuje, že v existujúcom stave jazzu už nestačí re
meselná zručnosť o feeling: schopnosti, ktoré 
sa dajú nadobudnúť podľa vzoru renesančných 
maliarov v dieľňoch majstrov. R. 1957 so preto 
rozhodol usadiť v Paríži, kde pobudol takmer dva roky. Je veľmi 
pozoruhodné, že ho oko svojho žiaka prijalo vtedy sedemdesiat
ročná Nadja Boulongerovó: k jej odchovancom patrili takmer 
kompletne príslušníci zakladateľskej generácie modernej americ
kej hudby (Aoron Coplond, Roy Harris, Virgil Thomson, Walter 
Piston). Niekoľko hodín kompozície získal Jones oj u Oliviero Mes
siaena. To všetko so dialo v čase kryštalizácie prvých pokusov 
v oblasti tzv. tretieho prúdu. Do smelého experimentovania v ob
lasti spájania jazzu s ortficiólnymi kompozičnými technikami so 
púšťali ľudia podstatne menej vzdelaní, oko bol Jones. Vznikajú
ce špekulácie o svojom budúcom smerovaní však Jones v zárod
ku uviedol no pravú mieru. Jeho následné počiny totiž znamena
li majstrovské vytríbenie bosieovského klasicizmu, o to no albu
moch, ktoré realizoval so svojimi príležitostnými zoskupeniami 
alebo priamo oko hosťujúci dirigent o stály skladateľ-aranžér 
Basieho orchestra. 

Q: TAK CÍTIM JAZZ 

Jonesovo bigbondovó diskografia začína titulom This Is How l Feel 
About Jazz (ABC Paramount 1957); programovo v ňom prezento
val koncept, ktorý v ďalších albumoch prehfbil o rozvinul. Pre na
hrávanie zostavil jednorazový All Stars big bond s veľkými ,eso
mi": o. i. s Artom Formerom, Charlesom Mingusom, Zootom Sim-

som, Philom Woo~som. Joachim Berendt hudbu tohto albumu 
charakterizoval oko ,dojemnú o zdravú, priomočioru o úprimnú. 
V mnohých smeroch je to v dobrom zmysle tá najpríťažlivejšia big
bendová hudba po Ellingtonovi o Bosiem." Album vyvolal nezvy
čajný ohlas o svojho času naň v česko-slovenských kontextoch upo
zornil Antonín Matzner v časopise Melodie (1973, č. ll): .Jonesa
ve hudbe se zde dostalo nebývalé epické šíre, oniž by se zároveň 
stalo popisnou, harmonické bohatosti pri zochovóní tonolity, osl
nivých nóstrojových kombinocí o podivuhodne pusobivého výrazu, 
korespondujícího s nejlepšími trodicemi jazzu, znásobeného vy
trríbeným vkusem pro formá l ní tektoniku o aranžmá." 

Ďalšie Jonesove projekty výrazne akcelerovali jeho prestíž o pri
pomeňme, že nimi zásadne ovplyvnil oj vtedajšiu československú 
bigbondovú scénu. Orchester Gustava Broma pohotovo nahral 
najmä skladby z albumu One More Time (Rat Roce o Midnight 
Sun Will Never Set), kde Jones dirigoval orchester Counta Basieho 
(hrajúci výlučne jeho aranžmány o vo veľkej časti oj jeho kompo
zície). Obdobne mu Count Basie .prepožičal" orchester oj no LP 
Li'/ Ol' Groovemaker ... Basie (1963). Tieto nahrávky - spolu s al
bumami, ktoré približne do r. 1966 realizoval so svojimi bondmi 

(viď diskogrofiu titulov no značkách Mercury 
o lmpulse) - ukotvili vo všeobecnom jozzovom 
povedomí Jonesov charakteristický rukopis. 
V hesle o Jonesovi (ktoré som nopisol spolu s A. 
Motznerom) v Encyklopedii populární hudby 
a jazzu sme konštatovali, že repertoár albumu 
The Great Wide World (Mercury, 1960) ťažil 

.prevážne z klasických jazzových stondordu, 
jimž se zde dostalo originálního o pusobivého 
oronžerského zprocovóní (osobitá borevnost 
Jonesových portitur bylo zprostredkovóno využí
vóním zvuku elektrické gitary, kontropozicemi 
flauty, klarinetu o sordinovoných trubek, s uni
sony borytonsoxofonu o trombonu, zorozením 
lesního rohu apod.)." 

V období stále silnejúceho trendu gitarového 
rockového sound u, so Quincy Jones rozhodujú
co pričinil o comeback swingujúcej populó!nej 

hudby. Jeho bigbondový zvuk znamenal veľ o oj pre hudobný vývoj 
Roya Charlesa; dokumentujú to dve LP: The Genius of Ray Char
les (Atlantic 1959) o Genius+Soui=Jazz (lmpulse 1960). Tu pre
zentovaná syntézo (blues, gospel o bigbond) prinieslo unifikujúci 
efekt, nepoznaný od éry swingu; zjednotili so rôzne segmenty 
obecenstvo o vytvorili spoločnú bázu pre rock, jazz o pop music. 
Nešlo však o ojedinelú výnimku: k vrcholom spojenia poslucháčs
keho záujmu s hudobným obsahom viedli tiež série Jonesových 
aranžmánov pre Basieho bond so spevákmi oko napríklad Ellou 
Fitzgeroldovou, Sammy Dovisom Jr. o Frankom Sinatrom. Táto éro 
kulminovalo práve Sinatrom (po viacnásobnej spoločnej spoluprá
ci) r. 1966. Show Sinatra - Basie (s Jonesom oko dirigentom o vý
hradným aranžérom) uvádzali každodenne niekoľko týždňov v los
vegoskom hoteli Sonds, čo umožnilo dosiahnutie nezvyklej dokona
losti. Pre Sinatru bolo táto spolupráca obratom od prezentácií Rot 
Pock, čo bolo akési voľné združenie .kamarátov z mokrej štvrte" 
(Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford o i.), kde veľa vtip
kovali o mólo (o nesústredene) spievali. Jonesovým cieľom bolo vy
dolovať zo Sinatru všetko, čo v ňom je. A naozaj, Sinatra so zme
nil ~o nepoznanie: spieval sústredene o prijal perfekcionistický 
bigtondový koncept. .Nikdy som ho nevidel v takejto forme", spo
míno Jones no túto etapu o dodávo: .Vyšlo to z jeho úcty ku kore
ňom, k tradícii, čo znamenolo big bond. Bolo to, oko keď veriaci 

modulácie 
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putuje do Mekky, swing je jeho posvätným miestom." Slová Quin
cyho Jonesa potvrdzuje live album z tejto udalosti: Sinatra At The 
Sands (Reprise 1966), ktorú znalci považujú zo nojdokonolejší live 
koncert v Sinotrovej diskogrofii (o zo jeden z nojdokonolejších svoj
ho druhu vôbec). Dodajme, že v ďalších rokoch so Jonesove poní
manie pop music začalo radikálne meniť o výrazne so vzdialilo od 
swingového modelu o od ortodoxného ponímania jazzu. Sám so 
s touto érou akoby rozlúčil slovami: ,Je pre mňa požehnaním, že 
som zažil vyvrcholenie swingovej ~ry o bebopu o že som tým všet
kým prešiel. Nevymenil by som to zo nič." 

DOBYTIE HOLLYWOODU A ZÍSKANIE DAVISA 

V priebehu 60. rokov Jones dobyl nové o pre jozzmono i černocha 
úplne nezvyklé teritóriá. R. 1961 so stol producentom spoločnosti 
Mercury o po vynikajúcich výsledkoch ho r. 1964 menovali vice
prezidentom firmy. Bol prvým černochom, ktorý dosiahol také vy
soké postavenie vo vel'kej etablovanej (.bielej") nahrávacej spolo
čnosti. Ďalší zlom priniesol rok 1965, keď ho režisér Sidney Lu met 
poveril skomponovoním hudby k svojmu majstrovskému filmové
mu dielu Majiteľ záložne (The Pawnbraker, s Rodom Steigerom 
v hlavnej úlohe). Tento fi lm mu otvoril cestu k najprestížnejším 
o nojlukrotívnejším hollywoodskym projektom. Dodnes napísal 
hudbu k osi 40 celovečerným filmom (podrobnejšie viď diskogra
fia / soudtrocky) o sú medzi nimi oj u nás známe o dlhodobo di
vácky i umelecky úspešné tituly oko napríklad Chladnokrvne (In 
Cao/ Blood, podľa literárnej predlohy Trumana Co poto), Macken
nave zlato (Mackenna's Gold) či Kaktusový kvet (Cactus Flower). 
Z Jonesových filmových partitúr azda najväčší ohlas získalo hud
ba k filmu Normono Jewisono V žiari noci (In The Heat Of The 
Night) s nezobudnuteľnou titulnou piesňou v podaní Roya Char
lesa, dramatickými bigbondovými pasážami, flautovými sólami 
(Roland Kirk) o zvláštnosťou inštrumentácie, ktorým bolo využitie 
cimbalu. Ako svoje vzory pri tvorbe filmovej hudby Jones uvádza 
skladateľov s jazzovou erudíciou (Lola Schifrin, John Barry, Alex 
North o i.) o jeho ambíciou je včleniť do filmu nosnú piesňovú 
ústrednú melódiu (v tomto smere, oko oj v oblasti inštrumentácie 
scénickej hudby zo svojho najvýznamnejšieho predchodcu po
vožuje Henryho Monciniho). 

Pod tlakom stále so množiacich zokázok pre film o televíziu 
(celosvetovo distribuované seriály lronside, l Spy, Bill Cosby 
Show, Roots o pod.), so Jones zriekol aktivít vo firme Mercury Re
cords. V započatom smerovaní však pokračoval no stále vyšších 
úrovniach. Len v skratke pripomeňme jeho vlastné podnikateľské 
aktivity: založenie Qwest Records, značky, ktorá so zameralo no 
súčasné smery černošskej pop music (rap, hip hop o pod.) 
o okrajovo vydáva oj klasikov jazzu, ďalej reedície o kompilácie 
z Jonesových nahrávok, oko oj jeho čoraz zriedkavejšie vlastné 
hudobné projekty. Ako filmový producent prvoradého významu 
so predstavil r. 19BS vďaka partnerstvu so Stevenom Spielber
gom pri výrobe filmu Purpuravá farba (The Ca/or Purple) o od 
tohto zlomu so vypracoval ož ku súčasnému stavu, keď Quincy 
Jones Medio Group patrí k najvýznamnejším svetovým výrob
com filmov (o.i. tu pripravujú oj nový film Miloša Formana o ži
vote A. S. Puškina). 

Zvláštne postavenie má Quincy Jones v organizovaní mamutích 
koncertov, združujúcich rôznorodé osobnosti. Pripomeňme rok 
1985 o nahratie singlu We Are The World, kde so no spoločnom 
pódiu zišlo 46 superhviezd z rôznych vrstiev populárnej hudby 
o vzniklo tok najefektívnejšia charitatívno akcia (pre hladujúcich 
v Etiópii), oko oj najlepšie predávaný single v histórii pop music. 
Do tejto kategórie patrí oj Jonesov projekt An American Reunion 

(1993, monumentálny koncert pri príležitosti inaugurácie prezi
dento Clintona) či jeho producentstvo ceremónie odovzdávania 
Oscarov roku 1996 o produkovanie podobných akcií pri príležitos
ti výročia objavenia Ameriky, konco tisíročio o pod. 

Jonesovi so zrejme ťažko dá niečo odmietnuť o v jozze v tomto 
zmysle .zabodoval" neuveriteľným spôsobom v prípade Milesa 
Davisa. Ten totiž dlhé roky odolával ponukám obnoviť repertoár 
o spôsob hry 50. rokov. Viackrát vyhlásil, že akustický, .čistý• jazz, 
je preňho minulosťou, ku ktorej so nehodlá vracať. Až roku 1991 
nastal obrat - Jonesovi so podarilo Milesa presvedčiť, aby spolo
čne vystúpili no festivale v Montreux. Bolo to dva mesiace pred 
Dovisovým nečakaným umrtím. Tento koncert no televíznom 
zázname obišiel svet o CD, ktoré vydali s dvojročným oneskorením 
(Mi/es Davis & Quincy Jones, Reprise 1993) patrí stále k najlepšie 
predávoným jozzovým albumom. Orchester pre túto príležitosť 
vznikol spojením dvoch onsámblov - George Gruntz Bondu o po
smrtného Gil Evans Orchestra - o skladby z niekdajších LP Gila 
Evonso o Milesa Davisa (Mi/es Ahead, Porgy a Bess, Sketches Of 
Spain) zazneli v nebývalej dokonalosti. Jones vychádzal z rozho
voru, ktorý mol pred rokmi s Evansom; ten so mu zdôveril s tým, 
že by rád niektoré partitúry opäť nahral, lebo so mu nepáči zvuk 
plechov, potločujúci drevá. O tom Jones povedal: .V Motreux sme 
mo li dvojitý orchester: štyri hoboje, dva fagoty, osem lesných ro
hov, desať saxofónov, desať trúbiek. Preto som hudobníkov požia
dal, aby hrali veľmi jemne, bez vibroto: s takýmto obsadením tre
bo zachádzať veľmi delikátne, akoby to bol hodvábny koberec 
s perlou no vrchu - tou bol Miles. Veľmi so mu to páčilo: usmieval 
so, mávol uterákom. Bolo to veľmi nezvyklé - viete, že so nezvykol 
smiať." 

Q - KRÁĽ POPU A INÉ PROJEKTY 

Najviac prestíže o publicity získal Quincy Jones vďaka spolupráci 
s Michaelom Jocksonom. Mnohí - o konkrétne jozzmoni - nemajú 
o tejto stránke Jonesových aktivít vyhranenú mienku, súc ovplyv
není vonkajškovými znakmi .kráľa popu". Intelektuáli, profesijne 
nezainteresovaní no hudbe pre teenagerov, nenachádzajú dôvod 
splynúť s jej obdivovateľmi. Cudzia môže byť agresívnosť kompa
ne, infantilnosť jej protagonistu o zrejme nie jeho vinou zrodených 
bulvárnych konštrukcií. 

Každopádne, obdobie 1979- 19B7, keď Jocksonov zvuk vytváral 
Quincy Jones (oko producent o aranžér), bolo v kariére .kráľa po
pu" tým najúspešnejším. Spolupráca Jones-Jackson je zazname
naná no troch projektoch pozostávajúcich z CD, videoklipov o kon
certnej podoby: Off The Wall (1979), Thriller (1982) o Bad (1987). 
Úspech albumov preko~ol všetko, čo dovtedy v pop music existo
valo o Thriller s vyše 40 miliónmi predaných nosičov (ide o starší 
údaj, ktorý už môže byť prekonaný) je najúspešnejším CD všetkých 
čias. Neostáva iné, len mať úctu k takémuto úspechu o pred vy
rieknutím nie dosť kvalifikovaného vymedzenia, spoľahnúť so no 
mienku tých, čo so daným fenoménom hlbšie zaoberajú: ,Jones tu 
nostortovol novou vlnu nodstylové hudby, z niž stále teží všechny 
fúze populární hudby. Pres svuj pomerne vysoký vek šel Jones ož 
do tehdejších ovontgordních proudu černé hudby, joko byl elek
trofunk nebo rap, o nobídl je co nejširší verejnosti ve strovitelné 
forme. Jestliže podle součosných údaju dnes pres šedesát proce nt 
černého ropu kupují beloši, pok je to no základe trodice, u jejíhož 
zrodu stojí práve on." (J . Vlček: Král popu: Cí král?, Týden, S. nov. 
2001). 

Obrovský dopad spolupráce s Jocksonom o nebývalé podnika
teľské úspechy oslabili Jonesovu aktivitu pri vydávaní nosičov pod 
vlastným menom. Aj keď po skončení éry Mercury Records (o po 
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vyvrcholení aktivít v rámci moderného swingu) so jeho nohróvocio 
potencia neoslobilo o v rokoch 1969- 1981 vydal pre A&M Re
cords desať albumov. Z nich najúspešnejšími boli tituly Walking In 
Space (1969), Body Heat (1974) o The Dude (1981 ). V ich obsa
dení stále prevažovali vel'ké osobnosti jazzu, ktoré zapracoval do 
svojho nového ideálu jednotnej černošskej hudby (fusion s domi
nujúcimi prvkami funky o soulu, s jozzovým cítením), výborne so 
predóvojúcej, získovojúcej ocenenia, no ocitojúcej so mimo úzke
ho rómeo jazzu. Potom nastalo v diskogrofii jeho pôvodných štú
diových projektOVJ>Semročnó prestávka. 

Dlho očakáva~ album Back On The Block (1989) bolo priam 
neuveriteľnou Jilroducentskou exhibíciou. Nešlo o nič menej oko 
o syntézu storočného vývojo americkej (černošskej) hudby. V ob
sadení čítame armádu mien tzv. štúdiových hudobníkov z oblasti 
hip hopu o ropu; inštrumentárium uvádza neprebernú prehliad
ku rôznych a utomatických bicích o iných elektrických vymoženos
tí. Pop scénu reprezentovali nové hviezdy oko napríklad Al B., 
Kool Moe Dee, lce-T či Tevin Compbell. K nim pristúpili slóvní spe
váci oko Roy Charles o Choko Khon. V ,epizódných úlohách" so 
objavujú mená velikánov, ktorí so po prvý raz (o naposledy) ocit
li no spoločnom projekte. Neuveritel'né so sta lo skutkom: bok po 
boku sú tu Miles Davis o Dizzy Gillespie, Ella Fitzgeroldovó o So
roh Voughonová, zoznam pokračuje menami oko James Moody, 
George Benson, Herbie Honcock, Joe Zowinul, Bobby McFerrin, 
Al Jorreou, James lngrom, To ke 6. Ďalší titul nechal no seba ča
kať šesť rokov o je to jediný pôvodný Jonesov projekt 90. rokov. 
Ide o CD: Q's Jook Joint - opäť s dlhým menoslovom vel'kých 
hviezd rôznorodého zamerania, zjednotených pod zástavou 
súčasného , urban soundu" (uveďme len niekol'ko mien: Charles, 
Honcock, Lows, Moody, Thielemons, Wonder, Gloria Estefonová, 
Bono, Lotifoh, Tone Loc, Take 6, Phil Collins, Barry White, Boby
face, Shoq). 

2001 - ROK SUMARIZÁCIE 

Neprehl'odne členitá, dlhodobá o unikátne úspešná kariéro Quin
cyho Jonesa si zasluhuje svoj reminiscenčný o hodnotiaci pohľad . 

Zo ouverturu k tomuto snaženiu povožujme dokumentárny fi lm 
z r. 1990 Listen Up. The Lives of Quincy Jones (ku ktorému vyšlo oj 
sprievodné CD). Monumentálne životné rezumé však prinášajú 
dva počiny uplynulého roko . Pred niekol'kými týždnomi vo vydava
teľstve Doubledoy vyšlo rozsiahlo autobiografia Q - The Autobio
grophy Of Quincy Jones. Podľa jednotnej mienky recenzentov ne
jde len o čítanie o zaujímavom živote, ole oj o autentický príspe
vok k pochopeniu rôznorodých vývojových etáp americkej hudby 
uplynulého polstoročia o jej spoločenského i organizačného záze
mia. Zároveň s autobiografiou Jones vydal oj štvordiskový album 
Q: The Musica/ Biogrophy Of Quincy Jones (podrobnejšie viď dis
kografia). Sprievodná kniha albumu ponúka kompletnú diskogro
fiu, esej od spisovotel'o Geralda Eo rio pod názvom Americký sen 
(dávajúca Jonesov osud do širších sociálnych súvislost0, oko oj od
bornú reflexiu o Jonesovej hudbe o komentár ku každej skladbe 
z pero známeho jozzového odborníko Dona Heckmono. 

Kariéro Quincyho Jonesa je atypická v rôznorodých aspektoch 
o z nich vyzdvihnime jeden zvláštny parameter. Ide o jozzmono, 
ktorý so stol súčasťou americkej mocenskej elity o disponuje ne
bývalým vplyvom, finančnými možnosťami o diváckym zázemím. 
Pritom táto osobnosť neprestáva zdôrazňovať svoje jazzové kore
ne o pretrvávajúcu príslušnosť kjozzovej komunite. Prinajmenšom 
tok názorne potvrdzuje tézu o centrálnej funkcii jazzu oko tvori
vého laboratória pre celú sféru hudby vychádzajúcej z ofroome
rickej syntézy. ti 

QUINCY •JONES) DISKOGRAFIA 
PÔVODNÉ ALBUMY (VÝBER) 

1957 
This Is How l Feel About Jazz (ABC 
Paramount); Go West Man (ABC Pa
ramount) 
1959 
The Birth Of The Band (Mercury) 
1960 
The Great Wide World Of Quincy 
Jones (Mercury) 
1961 
At Newport (Mercury); l Dig Dan
cers (Mercury); Around The World 
(Mercury); Quintessence (lmpulse) 
1962 
Billy Eckstine & Quincy Jones At 
Basin St. East (Mercury); Big Band 
Bossa Nova (Mercury) 
1963 
Plays Hip Hits (Mercury); Got 
A Brand New Bag (Mercury) 
1964 
Explore The Music Of Henry Manci
ni (Mercury); Golden Boy (Mercury) 
1965 
Play For Pussycats (Mercury) 
1969 
Walking In Space (A&M) 
1970 
Gula Matari (A&M) 
1971 
Smackwater Jack (A&M) 
1973 
You' ve Got It Bad, Girl (A&M) 
1974 
Body Heat (A&M) 
1975 
Mellow Madness (A&M) 
1976 
l Heard That (A&M) 
1978 
Sounds ... And Stuff Like That (A&M) 
1981 
The Dude (A&M) 
1989 
Back On The Block (Qwest) 
1993 
Miles Davis & Quincy Jones At 
Montreux (Reprise) 
1995 
Q's Jook Joint 
SauNDTRACK RecoRDINGs (HUDBA 

K FILMOM) 

1963 
The Boy In The Tree 
1964 
Golden Boy (Mercury) 
1965 
The Pawnbroker (Mercury) 
Mirage (Mercury) 
1966 
Walk, Dan't Run (Moinstream); 
The Slender Threat (Mercury) 
1967 
The Deadly Affa ir (Verve); Ente r 
Loughing (Liberty); In The Heat Of 
The Night (United Artists); In Cold 
Blood (Colgems) 
1968 
Ba nn ing; For The Love Of Ivy (ABC 
Paramount); The Split; J igsaw; The 
1-\.ell With Heroes 
1~69 
Mackenna's Gold (RCA Victor); The 
ltalian Jab (ABC l"oromount); The 

Lost Man (Uni); Bob & Carol & Ted 
& Alice (Beli); John & Mary (A&M) 
1970 
The Out Of Towners (United Ar
tists); Cactus Flower (Beli); The Last 
Of The Hot Shots ;They Cali Me 
Mr. Tibbs (United Artists) 
1971 
The Anderson Tapes; Dollars (Re
prise) 
1972 
The New Centurions; The Hot Rock 
(Prophesy); Come Back Charleston 
Blues (Atco) 
1973 
For The Love Of Ivy (ABC Paramo
unt) 
1978 
The Wiz (MCA) 
1985 
The Color Purple (Qwest) 
1990 
Listen Up: The Lives Of Quincy 
Jones (Qwest) 

modulácie 
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Pred zrkadlom tma, za zrkadlom jazz! 
festival Trip Jazz, 28. 77. 2007, klub Za zrkadlom, Bratislava 
No Slovensku to s jozzovým hraním osi nebude také čierne, oko to 
niektorí vidia. Zo obdobie približne jedného mesiaco som bol no 
troch jazzových festivaloch (o to s.om vynechal Nové Zámky). Sa
mozrejme, sú to len také malé svetielko vo veľkej tme, ole buďme 
rodi, že Bratislavské jazzové dni už nie sú jediným podujatím pre 
jozzuchtivých poslucháčov. 

Dôvodom môjho optimizmu je minifestivol Trip Jazz, ktorým 
chcú organizátori nadviazať no tradíciu niekdajšieho Pet Jazzu. 
V príjemnom neformálnom duchu so večer začal krátkou projekci
ou jozzového dokumentu. 
Spolu s výstavou jazzo
vých fotografií P. Kostlo 
tok dostal večer punc mul
timediólnosti - to mi no 
bratislavských ,džezó
koch" chýba. 

Prvým účinkujúcim bol 
slovenský Američan Peter 
Cordorelli s kombom 
v zložení: Gabriel Jonáš 
(klavír), Peter Prieložník 
(hammond organ), Juraj 
Burian (gitara), Juraj Ko
losz (kontrabas) o Oldo 
Petráš (bicie). Hudobníci 
svojou uvoľnenosťou no
kazili oj publikum, o tok 
so vytvorilo príjemná at
mosféro, ktorá vydržalo PETER URDARE~ll 

ož do konco. Vystúpenie nezovóňolo žiadnym okodemizmom. 
Cordorelli so svojou partiou si spravili výlet z hard bopu do roc
ku, fusion, funky o späť. To určoval oj repertoár zložený zo skla
dieb Chico Coreu, Herbie Honcocko o i. Vedel by som si pred
staviť podobné kombo oj s basgitarou, ktorá by rytmiku pritvrdi
la, no kontrabas Juraja Koloszo dodával oj rockovejším 
kompozíciom nádych hordbopových kapiel neskorých 50. rokov. 
Trochu mi síce vodili miestami neúmerne dlhé sólo, ole v donom 
priestore o v danej atmosfére mi to nemohlo pokaziť náladu 
z dobrej hudby. 

P. URDARELLI A SPOL 

Po krátkej prestávke zostal no pódiu iba jeden mikrofón o stôl 
s CD prehrávačom . To bolo všetko, čo k svojmu vystúpeniu potre
boval fenomenálny Jil'í Stivín. Z údržbárskej tašky vyložil svoj flau
tový ,vercojch" o podkladové CD. Stivín suverénne balansoval no 
ostrej hrone zábavy o umenia, či už v rámci neodmysliteľného mo
derovania a lebo počas hry samotnej. Dokázal pri tom oboje: zá
bavať oj bravúrne hrať. Koncert začal renesančnou skladbou, po
kračova l kompozíciami Jaroslava Ježko, Stinga, Chico Coreu, od
zneli oj niektoré skladby zo spoločného albumu s Ivou Bítovou 

Status Quo Vadis. Publi
kum bolo spontánne, uvoľ
nené o úplne v Stivínovej 
moci. 

Podozrivo dlhá prestáv
ka po Stivínovom koncerte 
dávalo tušiť nejakú zme
nu. Pôvodne malo vystúpiť 
trio Juraj Bartoš - Rodo 
Toriška - Ondro Krajňák. 
Posledn í dvojo menovaní 
však kvôli problémom 
s autom nemohli prísť. 

Zimprovizovalo so teda 
jom session trio Juraj Bar
toš - Peter Prieložník -
Juraj Kolosz. Aj keď po 
oznámení o zmene progra
mu veľa ľudí odišlo, tí čo 

JIRÍ STIVÍN zostali, boli svedkami prí
jemného jomovonio v štandardnom swingovom repertoári. Juraj 
Bartoš zohral skvele, oko vždy. 

Atmosféro v klube Zo Zrkadlom bolo vynikajúco. Tento priestor 
balansuje medzi klubovým o koncertným charakterom, čo v praxi 
znamená, že vás neotrovujú príslušníci ochranky oko no veľkých 
koncertoch oni podgurážení kluboví štamgasti. Jo len dúfam, že 
ambície organizátorov pokračovať každoročne v tejto akcii nevy
hosnú. Rád by som zažil podobne vydarený koncert oj o rok, mo
žno oj s viacerými účinkujúcimi. tli 

ROLAND KÁNIK 

JIRÍ STIVÍN 
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Orchester ľudových nástrojov 
v jubilejnom pohľade 
Žáner ľudovej hudby má v rozhlase svoju tradíciu. Získal si veľo 
priaznivcov o prívržencov. V Bratislave je množstvo pravidelných 
návštevníkov verejných koncertov Dudíkovcov o ich koncertujú
cich hostí. Sociokultúrne trendy naznačujú, že žánre zábavnej 
hudby sú dnes ,stro zastúpené. Bez profesionálneho prístupu 
k sprítomňovon1u folklórneho umenia by nebolo možné udržať 
krok o miesto v širokom spektre ponuky. Folklórny žáner osobitne 
potrebuje neustále vyhľadávanie nových foriem prístupu k súčas
nému publiku. Svojou povahou ná totiž tendenciu stať so historic
kým žánrom. Keby so tok stalo, počúvali by sme ho už len príleži
tostne. 

Ľudová hudba si oj v minulosti hľadalo svoje miesto v spoloč
nosti bez ohľadu no to, či jej bolo spoločnosť viac či menej naklo
nená. Tento • nesmrteľný• fenomén, kráčajúci ruka v ruke so svo
jím tvorcom o interpretom so dostával v minulosti neraz z teritó
ria vzniku no najodľahlejšie miesto, oko produkt hodný obdivu 
o uznania. 

Dnešný prístup k oživovaniu ľudovej hudby je oproti minulosti 
viac racionálny. Miroslav Dudík je jedným z tých, u ktorých so spá
ja tradičný spôsob osvojovania ľudovej hudby o vzťahu k nej pro
stredníctvom jeho starého otca známeho primáša Samko Dudíka 
z Myjavy. K tomuto základu mu dnešná doba ponúklo možnosti 
profesionálneho hudobného vzdelania. Ako schopný orchestrálny 
hráč prijal ponuku v novovznikojúcom onsámbli ľudovej hudby, už 
štvrťstoročie so podieľa no jeho profilovoní. 

No slávnostnom koncerte k 25. výročiu založenia OĽUNu sme 
počuli to najcennejšie o najpríťažlivejšie, čím folklórny žáner kon
certného zamerania u nás v súčasnosti disponuje. Redakcia ľudo
vej hudby pripravilo s využitím dlhoročných skúseností Ondreja 
Demu pestrý program, prierez repertoára jubilujúceho teleso. 
V pomerne dlhom koncerte so predstavilo s jubilantom niekoľko 
osobností. 

K vrcholom večera patrilo Dudíkovo interpretácia skladieb Sve
tozára Stračinu, Ivano Dubeckého o Ondreja Demu. Či to boli 
Staré oravské nuoty, Reč pastierska alebo Šarišskí primáši o Tan
ce z Hanušoviec, kompozície šité no mieru orchestra. Čas preve
ril ich úspešnosť u publika. Zo staršieho repertoára sme počul i oj 
známe goralské piesne Hojdana, hojdana v úprave Pavla Tonko
vičo pod dirigentským gestom Miroslava Šm ída. Úspešne so pred
stavil huslista Peter Uličný v koncertnej skladbe Tibora Andrašo
vana Doliny, doliny. Veľký úspech mol známy brnenský huslista 
Bohumil Smejkoi svojou koncertontnou skladbou no moravskú ľu
dovú pieseň Čiže sú to kone o no záver koncertu, oko jeden zo šty
roch v ostentatívnej hre . pretekajúcich• so sólistov v Demových 
Tancoch z Hanušoviec. S ľahkosťou hrali náročné sólistické party 
cimbolistky jubilujúceho teleso E. Heseková o A. Lukáčová v Du
beckého skladbe Cimbalista od Hrona. Zo staršieho repertoára 
úspešne oživil známe Cigánske melódie Vojtecha Farkaša klarine
tista Rudolf Cikotricis. Ako citlivý sprevádzoč spevákov podstatne 
prispel k ich úspechu druhý koncertný majster OĽUNu Peter Pár
ničon. Autorsky o v úlohe huslistu so predstavil oj Jaroslav 
Stráňovský. Zo žien Dorina Loščioková, Mário Mocošková, Helena 
Záhrodníková, Andrea Jágerová, z mužov Anton Gajdoš, Daniel 
Gogo o Ján Prožienko. Neodmysliteľnými účinkujúcimi no koncer
toch OĽUNu sú spevácke skupiny Voja no, Povojo o Rodokmeň . la 

ALEXANDER Móž1 

26. - 28. novembra zorganizovalo Experimentá lne štúdio 
Slovenského rozhlasu workshop Zvuk, interaktivita, médi
um a čas, zameraný no praktické používanie súčasných sof
tvérových kompozičných prostredí s dôrazom no kombinované 
médium o interoktivitu. Dopoludňajšie časy patrili spravidla 
prednáškam, poobede nasledovalo praktická časť. S prednáš
kami vystúpili okrem iných teoretik Jozef Cseres (lnteroktivito 
v procesuálnom umenQ, skladatelia Vladimír Godár (Elek
troakustická hudba z hľadiska semiotického) o Miro Bázlik 
(Reflexia vlastnej elektroakustickej tvorby). No workshop nad
viazol seminár, venovaný histórii, trendom o experimentom 
v hudobnej, dramatickej o umelecko-dokumentárnej rozhlaso
vej tvorbe. 

(Dokončenie zo str. 44) 
hudobná spolupráca. Dokonca na počiatku osemdesiatych rokov 
sa Markovičovi podarilo dať na javisku dohromady aj našu prvú 
divadelnú kapelu. 

Osobitou a j edinečnou udalosťou v histórii RND bola spoluprá
ca so svetovým českým džezovým skladateľom a interpretom 
Jifím Stivínom. Do hry Slovenské tango skomponoval piesne a scé
niku, čo zaraďujem medzi to najzaujímavejšie v hudobnej histórii 
nášho divadla. 

Ale to už pomaly medzi nás prichádzal Ján Melkovič, ktorého 
som si roku 1978 vytipoval ako skladateľa slovenskej hudobnej 
časti nášho spoločného projektu so Semaforom Nevesta predaná 
Kubovi. Tento .muzikálik" mal byť hlavným silvestrovským roz
hlasovým programom v spomínanom roku. Lenže- nebol. Krát
ko pred nahrávkou súdruhovia projekt zakázali a označili za 
.paródiu na federáciu". Ale nakoniec Nevesta v roku 1984 predsa 
len uzrela svetlo sveta v bratislavskom Stúdiu S. A tak sme mali 
česť spolupracovať a vystupovať vyše stokrát nielen s Jii'ím 
Suchým, Jitkou Molavcovou, ale i s Ferdinandom Havlíkom a je
ho semaforskou kapelou. 

Odvtedy sa datuje aj naša dlhoročná spolupráca s Melkovičom, 
ktorý odviedol a odvádza v RND nielen skvelú skladateľskú, ale 
i pedagogickú prácu. Pod jeho vedením vyrástli v našom divadle 
výrazné spevácke osobnosti (Maurery, Norisová, Hilmerová, Ne
domová, Lužinská, Caban, Kassai), ktoré nám, žiaľ, zo všetkých 
strán kradnú do muzikálov a podobných produkcií. Ale dnes už 
s nami spolupracujú aj mladí skladatelia a hudobníci (Popovič, 
Žiška. Mikulčík. Vaňouček), a tak o budúcnosť piesňovej tvorby 
v RND je asi dobre postarané. 

Roky sa usilujeme dať divadelnej piesni to, čo podľa nás má 
máť: hravosť. vtip a náležitý nadhl'ad. Mám taký neskromný 
p"cit, že chvíľami sa to aj darí. Veď hudba a piesne sa medzi
tým stali výrazným poznávacím znakom tvorby nášho divadla. 

Priznám sa - tŕochu ma to teší. 
A keď vravím trochu - myslím velmi. la 

modulá cie 
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Tento CD titul je skutočnou at
rakciou. Nielen exkluzívnou in
terpretačnou vybavenosťou. 
technickými a tribútmi (dnes už 
prijímanými viac ako samozrej
me), ale predovšetkým svojím 
obsahom: tromi koncertantnými 
skladbami. ktoré priam edukač
ne manifestujú linku kompozič
ného ~merovania v jednom úse
ku dejepisu hudby 20. storočia. 
To, že nám túto vzorku poskytu
je tvorba jedného autora, ne
musí byť. ale je. dosť podstatné. 
Penderecki- autorita, určujtiCa 
osobnosť. vysielajúca skrz poľs
kú kompozičnú školu signály 
do diania európskej hudby naj
mä v slastných 60. (70.) rokoch. 
Autorita. dekorovaná poctami. 
titulmi, umaniami. Rešpektova
ná, celebrovaná ... Autor množ
stva skladieb. v ktorých najskôr 
exponoval svoju filozofickú, es
teticktt revoltu, neskôr prekva
pujúco krotol do podôb nostal
gie romantizujúcich návratov, a7 
.zmttdrelej" syntély (zákonitý 
vývoj tvorcu?). 

Prvý koncert z roku 1972 je au
torovou adaptáciou skladby, pô
vodne písanej pre violino grande 
(päťstrunový hybrid medzi 
husľami a violou) a jeho vir
tuózneho protagonistu B. 
Eichenholza {premiéra r. l 96 7). 
Rezultát kompozície, tak ako 
znie z nahrávky, bol iniciovaný 
auwrovou myšlienkou na jeho 
priatel'a, skvelého Siegfrieda Pal
ma {premiéra r. 1972). Myslím, 
ie v o nič menej zainteresovanej 
podobe nás osloví v aktuálnom 
pohľade A. Norasa. Koncert je 
zrkadlom doby svojho vzniku. 
Dielom práce majstra sonoristi
ky. so všetkým. čo s ňou súvisí. 
Skladba môže zapôsobiť prí
chuťou sentimentality. najmä 
pre pamätníkov rokov jej vzni
ku: ocenia farebnú parádu or
chestrálneho zvuku, inštrumen
tálnych možností idúcich k hra
niciam konvencií, dôvtipné 
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klame. ich glissandové násled
nosti, pôvaby aj nástrahy aleato
riky ... takmer absurdnú ampli
túdu dynamiky ... opojnú plav
bu v prívaloch zvukového 
hedonizmu ... Ten. kto \'Šak hľa
dá v hudbe ono primárne 
krámo, musí- či mô7e nejaké 

počkať. Dostane ho 
v nahrávke 2. koncertu ( 1982), 
ktorý sa zásadne odlišuje od 
svojho predchodcu - textúrou. 
reliéfom, tektonikou. Koncert 
vznikol, podobne ako prvý. 
s myšlienkou na konkrétneho 
interpreta, tentokrát Mstislava 
Rostropoviča. Koncert je v or
chestrálnej zložke transparent
ný. via7e sa s klasickým zvukom 
paradigmy- Berlínskými filhar
monikmi, ktorí k jubilejnej sto
ročnici prijali skladbu ako auto
rov dar. Kompozícia vyrástla 
z prostého motivického základu, 
v evolučných sukcesiách preras
tá do bohatých, členitých epizód 
a rozvedení, s klasickou pozíciou 
v dialógoch a kadenciách vir
tuózne vypätého violončela. Po
kial' v predchádzajúcom koncer
te violončelo zapadalo do kom
plexného organizmu orchestra, 
v 2. koncerte stojí v konvencio
nalizovanej pozícii, v svornom 
dialógu so sprevádzajúcim 
ansámblom. 

O rok neskôr. bezprostredne 
po 2. koncerte vznikol. opäť na 
objednávku ~venezuelskej vlády 
pri príležitosti narodenia S. Boli
vara) pôvodne violový koncert, 
neskôr, r. 1989 adaptovaný pre 
ruského violončelistu Borisa 
Pergamenščikova. Autor však 
neostal iba pri týchto verziach. 
podobne ako ďalšie skladby pod
robil revízii a .sfarbil" i túto 
skladbu do ďalších inštrumentál
nych podôb. Koncert je tematic
ky. materiálom i procesuálnymi 
postupmi príbuzný a nápadne 
podobný spomínanému pred
chádzajúcemu koncertu. Opäť sa 
stretávame s priam idiomatizo
vaným prvkom - descendenč

nou sekundou. rozvinutou do 
lyrických tém, nosnej konštruk
cie melodicky klenutého jedno
časťového celku. Sólový part sa 
podchvíl'ou vznáša v brilancii 
virtuóznych pasáži, vzápätí sa 
uzatvára do vnútra tklivej nos
talgickej nálady. Orchestrálna 
zložka, rovnako ako vo všet
kých koncertantných (ale aj ďa 

lších) skladbách napovie vera 
o autorovom fundamente, o je
ho majstrovstve a imaginácií. 
farebnom a plastickom cítení 
hudobných plôch i jednotlivých 
vrstiev. 

Výborný fínsky violončeli>ta 
Ano Noras. podporený precíz-

nym sprievodom telesa Sinfonia 
Varsovia (diriguje autor) nás 
prevedie touto impozantnou. 
poučnou a zaiste i podnetnou 
galériou. meniacim sa svewm 
koncenantných kompozícií jed
ného z určujúcich tvorcov eu
nípskej hudby 20. storočia. 

LÝDIA D OHNALOVÁ 

ALEXANDER MOYZES 

SYMFÓNIE č . 1 A 2 
Sym[o11ický orclrester slove11ske1ro 
rozlrlasu l L. Slomk 
HNH Marco Polo 2000 

Diskom. ktorý sa zaujíma o vývoj 
~lovenskej hudobnej tvorby 20. 
~toročia iste so láujmom siahne 
po prvom titule. ktorým firma 
HNH pod značkou Marco Polo 
(venovanou dramaLUrgicko-edič
ným raritám) otvorila ohlásený 
projekt kompletnej nahrávky 
symfonického diela Alexandra 
Moyzesa. Určitým spôsobom ten
to projekt aj raritou je, veď dote
raz sa z Moyzesových 12 symfó
nii objavili v ponukách Supra
phonu a neskôr Opusu len štyri 
z nich- prvá, štvrtá. siedma 
a dvanásta -a celkove v dote
rajšej histórii edíde zvukových 
nosičov na Slovensku sa nestret
neme so snahou komplexne 
predstaviť tvorbu jednotlivých 
domádch skladatelov. Moyzesovi 
sa zvykol prisudzoval placet za
kladatel'a slovenského symfoniz
mu. jeho predstavy o synúónii 
ako dokumente kompozičného 
profesionaliz.mu sa premietali 
špecificky do jeho pedagogickej 
činnosti a vplývali v pozitívnom 
i negatívnom nnysle na tvorbu 
jeho žiakov. Ak sa z Moyzesovej 
symfonickej tvorby hrávali a vy
dávali len niektoré diela, nebolo 
to zaiste náhodou. Hoci 12 sym
fónii tvorí z chronologického po
hľadu takmer symbolickú výsLUž 
sklada teľovej tvorivosti- prvá 
symfónia vznikla ako absolvent
ská práca mladého Moyzesa. štu
denta pražského konzervatória, 
posledná mala premiéru pár me
siacov pred skladaterovým sko
nom- sú zároveň svedectvom 
nielen autorského sebavedomia 
a pevného presvedčenia o správ
nosti svojej cesty za ideálom ná
rodného štýlu, ale aj odrazom 
tvorivej krízy, či podliehania von
kajším tlakom. V záujme objek
tívneho pohl'adu na Moyzesov 
kompozičný odkaz. polúadu zba
veného mýtov či predsudkov, je 
dôležité spoznať a urči( na z.ákla
de nového prehodnotenia pra
menného materiálu miesto skla
dateľa vo vývojovom spektre slo
ven~kej hudby. Takýmto 
pramenným materiálom nespor
ne bude aj odštartovaný komplet 

Moyzesových symfónií. 'TTeba pri
pomenúť, že základom nahrávky 
sa sta li - podľa tradície- sklada
teľom prepracované verzie l. i 2. 
symfónie. V tejto súvislosti sa po
núka myšlienka (ktorá však prav
depodobne koliduje so želaním 
skladateľa, či dostupnosťou pani
túr) kvôli historickej rekonštruk
di zvážiť aj zvukové oživenie pô
vodného znenia, čím by sa ne
sporne zvýšila kul rúrno-umelecké 
hodnota predloženého projektu. 

Jeho prostredníctvom sa záro
veň možno oboznámiť s inter
pretačným profilom Ladislava 
Slováka, dlhoročného šéfa 
našich popredných orchestrov
Slovenskej [ilharmónie i Symfo
nického orchestra slovenského 
rozhlasu, dirigenta oddaného 
najmä tvorbe Moyzesovej gene
rácie (okrem iného so Sloven
skou filharmóniou realizoval na 
prelome 50. a 60. rokov Moyze
sovu 7. a 4. symfóniu). V prípade 
ponúkanej nahrávky/. symfónie 
máme k d ispozídi na porovna
nie dve staršie na h rávky tejto 
skladby- roku 1961 ju nahral 
ťudovít Rajter so Slovenskou 
filharmóniou a o dvadsať rokov 
neskôr Slovák s rozhlasovým 
orchestrom. Je zaujímavé, l.e 
Slovákova verzia z roku 1982 

voči Rajterovej o 8 minút 
tšia. Najmä v prvej časti volil 

Slovák rezkejšie tempá a vec
nejší prednes pomalých myšlie
nok. V recenzovanej nahrávke 
sa dirigent takmer doslova sto
tožnil s Rajterovou koncep-
ciou -dostatočný prie~tor \a ve
nuje rozospievaniu kantabil
ných myšlienok ako sklada
teľovmu symbolickému predsta
veniu slovenskej prírody 
a ducha. Gradácie sú plynulej
šie, meditatívnosť pomalej časti 
výraznejšia. Na druhej strane sa 
stierajú kontúry pevne zovre
tého št vorčasťového cyklu s jas
nými kontrastmi, a celkovo 
triezvo ladeným výrazom. ktoré 
charakterizovali Slovákovu 
staršiu nahrávku. 

Dm há symfónia tvorí zaujímavý 
dokument skladateľovho dozrie
vania. najmä v domyslení evolu
čného symfonizn1u, princípu te
matického stmeľovania, dôvere 
v polyfonickú prepracovanosť 
východiskových tvarov ako pred
pokladu symfonického konfliktu 
(odvodeného z monotematic
kého koncentrizmu Moyzesovho 
učiteľa Vitezslava Nováka). Už pri 
prvom zaznení roku 1933 sa 
2. symfónia stretla s kladným 
ohlasom, ocetiovala sa v nej nie
len technická dômyselnosť. ale 
najmä vrúcna citovosť myšlien
kového materiálu (dtovít prežia-
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renos( považoval za nevyhnutnú 
súčasť novovznikajúcej tvorby 
v tridsiatych rokoch najmä kritik 
Ivan Ballo). Za ~vieži nápad, kto
rého sa Moyzes neskôr zriekol. sa 
považovala vokálna stredná časť. 
V dvojčas(ovej podobe je 2. sym
fónia dokladom vystupňovania 
princípu evolučného symfoniz
mu (vrchol závereQ!ej časti tvorí 
passacaglia s l 3 v.!'l'iádami a fú
gou, ktorá tematicky ťaží z mate
riálu prvej časti)~ V Slovák ovej 
koncepdi máme možnosť spo
zna( hudbu skladatel'a, ktorá fak
ticky ukončila periódu experi
mentov s dobovými podneoni 
(napr. z okruhu jazzu, či expresi
oniz..mu) a vrátila sa k osvedče
nému vzoru klasicko-romantic
kej symfonickej tradide - k pre
pracovaniu symfónie siahol 
Moyzes na začiatku 40. rokov 
(premiéra bola r. 1942). Zároveň 
sa v nej zraä dirigentova ambída 
vyzdvihnúť kontrasty medzi ex
presívnejšie pulzujúcimi úsekmi 
a idylicky rozospievanými pania
mi, snaha plasticky modelovať 
jednotlivé variáde v passacaglii. 
Napriek určitej mozaikovitosti 
výstavby, smerujúcej až k techni
ke filmového strihu, dokázaJ Slo
vák dobrým porozumením pre 
skladatel'ove zámery vybudova( 
kompaktne pôsobiad celok. 

HNH pod značkou Marco Polo 
vydala ešte pred recenzovaným 
titulom výber z Moyzesovej or
chestrálnej tvorby: suitu Dolu 
Váhom. Gemerské Tance a Tance 
z Pohronia v podaní Symfonic
kého orchestra slovenského roz
hlasu pod taktovkou Ondreja 
Lenárda. To potvrdzuje edičnú 
pozornos( firmy Moyzesovmu 
odkazu a dovoľuje očakávať ďa
lšie CD z kompletu skladateľovej 
symfonickej tvorby. 

tu BOM ÍR CHALUPKA 

VLADIMÍR GoDÁR 

MUSIC FOR THE FILMS OF 
MARTIN Šu LfK 
Titanic 200/, 7T 0002-2-/JJ 

Hudba k filmom Martina Sulíka 
sa už vyše desať rokov spája 
s menom Vladimíra Godára. Ako 
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by asi vyznela snímka Všetko čo 
mám rád bez naliehavého krás
no-smutného klavírneho motí
vu, ktorý filmovú výpoveď mno
honásobne zosilňuje svojou ne
odbytnou repetídou? Niet divu 
(alebo pri našej neustále zdô
razňovanej neprívetivej situácii 
v kinematografii i vo vydávaní 
CD nosičov - skôr áno, je to po
divuhodné). že sa Godárove ku
sy k filmom Martina Sulíka pos
tupom času zozbierali vo vydanú 
kolekdu skladieb, o akú sa v zá
plave zahraničnej filmovej hud
by hneď tak nepotknete. Hneď 
úvodom treba vysvetliť. že .stvo
ritelia" tohto soundtracku pone
chali filmovú hudbu v akomsi 
.prirodzenom, surovom· stave. 
Na albume totiž nenájdete for
movo ucelené kompozície, čo 
predstavuje štandardný postup 
v kultúre soundtrackov, ale trac
ky využité priamo v snímkach. 
Kratučké skladby, aj keď mno
hokrát so silnými motívmi, majú 
komornú atmosféru a podčiar
kujú fragmentárny charakter po
núkanej hudby. Vytvárajú dojem 
neukončenosti, plochosti, a skôr 
ako stihnú rozvinúť myšlienku 
a vtiahnu( poslucháča do atmos
féry, skončia. 

Tento fakt má potom výrazný 
vplyv na prvý dojem z cédečka, 
ktoré v poslucháčovi vyvolá po
dt, že čosi dôležité ostalo nedo
povedané. V omnoho výhodnej
šej situádi sa nachádza .vzdela
nejší" konzument z kinosály. 
ktorý videl všetkých päť Sulíko
vých filmov zhudobnených 
Godárorn. Stači si predstaviť su
gestívny záber a dvojminútová 
skladba má šancu pretaviť sa 
vo vlastný. hudobnou rečou 
rozprávaný príbeh aj bez vizuál
nej dokumentáde. Nemusí to 
však platiť vždy. Klzká a zákerná 
je veru plocha filmovej hudby .. . 

Známa režisérsko-scenáristic
ká dvojica Sulík- Sulaj spolu
pracovala už na debute Manina 
Sulíka Neha ( 1991) a neskôr 
spolu s Marekom Leščákom aj 
na populárnych tituloch Záhrada 
(1995) a Orbis Pictus (1997). Vo 
filme Všetko čo mám rád sprevá
dza hrdinu Tomáša (Juraj Nvo
ta) jednoduchý až lapidárny kla
vírny motív, či už v sprievode 
s orchestrom alebo bez neho, 
a korešponduje s tempom [il
mu . Film rozprávaný vo volhom 
tempe zabaví (podobne ako trp
ko-groteskná skladba č. 4 ). a pri 
tom paralelne dojíma. Kapitoly 
vyvolávajú postupne akúsi prí
jemnú clivotu na duši a podob
ne je to aj s melódiou, ktorú 
sprevádza obyčajný rozložený 
akord. Tento ľahko zapamätatel'-

ný motív si bude poslucháč dô
verne pamätať ešte dlho po 
zhliadnuú filmu, a to nielen 
kvôli využitej repetitívnej tech
nike. Meditatívnou atmosférou 
pokračujeme aj v skladbách zo 
Záhrady. V tomto momente začí
na zbierka skladieb zjavne stag
novať. Kým vo filme mohli mať 
jednotlivé kompozície zmyslupl
nejšie uplatnenie. keďže sprevá
dzali filozofické myšlienky 
a podfarbovali povestnú poetiku 
Záhrady, osamostatnene z nich 
nadobudneme pocit nikam ne
smerujúcej zvukovej kulisy. Si
tuácia sa zmení až pri titule Or
bis Picllls, kde sa slova ujme Sll

bor starej hudby Solamente 
naturali. S vedúcim barokovým 
violončelom (Marek Stryncl) 
a v súčasnosti jednou z najle
pších slovenských speváčok sta
rej hudby, sopranistkou Janou 
Pastorkovou, sa prenesieme 
k postmoderným kompozíciám. 
Zosúčasnené barokové kusy sú 
prispôsobené kritériám filmovej 
hudby Uednoduchý kontra
punkt, podfarbujúd vokál na 
slabiky) a korešpondujú s trpko
realistickým zameraním filmu . 
Opäť platí: ak ste snímku videli 
a dokážete si vybaviť Dorotkinu 
čudnú púť, máte vyhrané. Ak 
nie, minimálne si užijete zvuk 
starých nástrojov. Posledný 
z Godárom zhudobnených fil
mov je smutno-melancholická 
Krajinka, ktorej dal hudobnú 
tvár medzi iným drsno ostrý, 
inokedy subtnny vokál Ivy Bito
vej a doteraz neobvyklá štýlová 
a náladová pestrosť ponúkaných 
štrnástich skladieb. Keďže Kra
jinka nie je plynúcim príbehom, 
ale akousi zmesou kratších. tra
gikomických scénok, hudba sa 
im priamo podriaďuje dlžkou 
i náladou. Hravé, fantazijné, ko
mické, recesistické, inokedy pa
teticky vážne hudobné .incipi
ty" tvoria na albume najzaují
mavejší, súvislý celok. 

Godár je majstrom atmosféry, 
takže cédečko vlastne tvorí päť 
odlišných, svojbytných celkov 
nielen čo sa týka charakteru 
hudby, ale aj nálady. Akokol'vek 
sa budete snažiť. nepodarí sa 
vám medzi nimi nájsť súvislú lí
niu, aby ste ho dokázali vstrebať 
na jedno počúvanie. Ak sa pokú
sime chápať tento album v kon
texte celosvetového trendu fil
movej hudby, nadobúda osobit
nú hodnotu. Sialený boom 
jednbliatych schematických odr
ho\llčiek čerpajúdch z neskoro
romantických výdobytkov, už ra
pídne stícha. Napriek tomu, že 
vždy tu budú autori (a hlavne fil 
my podmieňujúce šablónovitosť 

panitúry). ktorí . mal'ujú" patetic
ké vel'ko-orchestrálne braky, po
pri nich zretel'ne vystupujú do 
popredia aj skladatelia s demonš
tratívne novými nápadmi. Keď 
filmovú hudbu chápeme v hru
bej kategorizácii, druhý protipól 
tvoria autori, ktorí si spravidla 
nenechajú zdehonestovať dielo 
tuctovou inštrumentáciou. K nej 
potom možno zaradiť aj tvorbu 
Godára, hod v celosvetovom 
merítku pôsobia jeho kusy až 
pn1iš tradične (azda s výnimkou 
Krajinky). Osobité pnldady sveto
vej tvorby z poslednej doby, kto
ré do filmovej hudby priniesli 
nové štýlové a syntetické prvky, 
tvoria napríklad soundtracky ako 
hudobne takmer alternatívna 
Dymová clona, francúzskymi ele
mentmi a minimalizmom prešpi
kovaná Amélia z Montmartru či 
unikátna syntéza etnickej hudby 
a modernej inštrumentáde. 
ozvučujúca film Himalája: Kara-
van. ZUZANA VACHOVÁ 

11:n~ ra 

ÄNTON BRUCKNER 

MESSE NR. 1 D MOLL, 5 
MOTETT EN 
L. Orgouasova, 8. Fink, Clr. Prégardien, 
E. W. Se/ru/te; Tlre Monti!Verdi Clroir. 
Wiener Plrillramroniktr l J. E. Gardiner 
Deutsclrt Grammoplron 459 674-2 

Sir John Eliot Gardiner diriguje 
Brucknera na čele Viedenských 
filharmonikov ... Vel'ký hudobný 
svet v ostatnom desaťroä prešiel 
dynamickými metamorfózami. 
Niekdajší .revoludonári", apolo
géti starej hudby na starých 
nástrojoch, resp. historickej in
terpretačnej praxe, ktorých motí
vy boli často spochybňované, sú 
dnes nielen dekorovaní šlachtic
kými titulmi a inými vyzname
naniami, ale v repertoári sa po
súvajú čoraz bližšie k súčasnosti, 
v mnohých prípadoch zastávajúc 
významné pozície v . moder
ných" orchestroch. Spomeňme si 
len na Norringtonovho Elgara, 
Brahmsa a Smetanu. Harnon
courtovho Verdiho, Brucknera 
a Johanna Straussa. Gardinerov
ho Mahlera, Zemlinského, Lehá
ra, Holsta atď. Spičkové svetové 
orchestre vyhl'adávajú äm ďalej 
tým viac dirigentov odchovaných 
na . starej hudbe". Dôvod je jed
noduchý: rozšírilo sa poznanie, 
že je ešte .niečo" za notovým zá
pisom. čo umožňuje v optimál
nom prípade každému, i často 
hrávanému dielu, zaznieť novo, 
akoby v premiérovom napätí. 
Autentické frázovanie, dynami
ka, anikulácia, tempá, štúdium 
skladatelovej tvorby v kontexte 
doby, štúdium rukopisov a ko
rektúr atď. sú čoraz žiadanejšie, 
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do popredia vystupuje hudba 
a svojvôla veľkých maestrov po
stupne ustupuje. Otázka koncert
ného majstra istého symfonic
kého orchema v Skandinávii ad
resovaná na prvej skt'tške 
dirigentovi Sirovi Rogerovi Nor
ringtonovi - .pán dirigent, pro
sím. mô?e me hrať be7 vi brata?" -
je úsmevná i príznačná zároveň. 
Moderná interpretácia akejkoľ
vek hudby sa bez štúdia a vzdela
nia jednoducho nezaobíde. 
Keď Gardiner diriguje Bruck

nera na čele Viedenských filhar
monikov, robí to isté. ako keď 
diriguje Monteverdiho. Purcella, 
Händela. Mozarta a pod. s En
glish Baroque Soloists ... Predo
všetkým zozbiera všetky možné 
pramene diela, ktorého predve
denie pripravuje a dôsledne ich 
porovná. Na základe týchto po
rovnaní vznikne hypotéza au
tentickej verzie. Zoznámi sa 
s okolnosťami vzniku diela a ak 
je to možné, aj s priestorom, pre 
ktorý bola kompozícia pôvodne 
určená. Venuje sa štúdiu mož
ností dobových nástrojov a ne
sporne číta i dobové kritiky. 
A napokon sa v duchu Harnon
counovej myšlienky .keď po 
tom všetkom stojíte pred or
chestrom a začnete dirigovať. 
musíte na všetko zabudnúť" ne
chá viesť hudbou ... 

Vari aj preto znie Gardinerovo 
brucknerovské CD novo a vzru
šujúco. Viedenskí filharmonici 
(pre Brucknera ten .najautentic
kejší" orchester!) odhaľujú pod 
jeho vedením v zriedkavo hráva
nej Omši č. l jemnú spleť .orga
nových" hlasov. pričom ich po
zornosti neuniká pátos a drama
tický gest us hudby. pripomínajúci 
Beethovenovu Missu solemnis. 
Dychové nástroje sa prezentujú 
s kryštáľovo čírym ladením. plas
tickým frázovaním a s neobyčaj
ne širokým farebným a dynamic
kým spektrom. To napokon platí 
aj pre ďalšie nástrojové skupiny 
tohto vynikajúceho orchestra. 
ako aj pre skvelé vokálne kvarte
to, v ktorom so svojím dramatic
kým, sýtym sopránom dominuje 
z Bratislavy pochádzajúca tuba 
Orgonášová. 

Celkom výnimočnou kategó
riou je Monteverdi Choir. Cokoľ
vek. čo som v podaní tohto zbo
ru počul. od raného baroka až po 
vrcholný a neskorý romantiz
mus, nieslo pečať prvotriednej 
kvality. l v Brucknerovi sa Mon
teverdi Choir prezentuje tak. 
akoby to bol jeho každodenný 
repertoár. Artikulácia textu i la
denie sú príslovečne čisté. Vlád
ne tu evidentne spoločné vedo
mie, v rámci ktorého každý jed-

notlivec dokonale pozná a rozu
mie svojmu miestu v telese. Týka 
sa to rovnako Omše č. l ako aj 
skvelo predvedených motel. Tie 
som lepšie zaspievať ešte nepočul. 

Nahrávka vznikla v dvoch 
priestoroch: Omša č. l v júni 
1996 ako záznam z koncertov 

viedenskom Musikvereine 
a 5 motet roku 1998 v St Pe-
ter's & St. Pauľs v Norlolku. Jedi
ná drobná pripomienka k inak 
velini transparentnému. dynamic
ky bohatému a priezračnému 
zvuku: v Omši miestami znie zbor 
akoby pred orchesuom. Každo
pádne. je to však skvelé CD l 

ADRIAN RAJTER 

l!ll!ll!ll!ll!l 

u saxofonistu Pavla Doležala. Na 
albume sa podieľali aj dvaja hos
tia. Jedným z nich je .prvá dá
ma· slovenského blues Silvia Jo
sifoska. Svojím nezameniteľným 
zamatovým vokálom ozvláštnila 
bluesovú klasiku Bending Like 
a Wil/ov Tree a Walking Goldislz 
Blues. So zborovými dychmi po
mohol trubkár Martin Ďurdina 
a zahral si aj pár sól -o ich kva
lite netreba pochybovať. 

Bluesweiser svojím albumo
vým debutom dokázal. že ide 
o naozaj zohratú paniu. Všetky 
riffy a unisono frázy znejú pre
svedčivo. nič nevytŕča - ide jed
noducho o kompaktný celok. 
Hudba má ťah a je z nej átiť ra
dosť a energiu. Texty sú typicky 

·~············smutno-bluesové. Imidž CD pri
~ rodzene dotvára aj booklet s ule-
B LUESWEISER tenými surrealistickými kresbami 

akademického maliara Františka 
Kudláča. Jediná vec, ktorá mi na 
tomto albume vadí. je zvuková 
kvalita nahrávky. Zvuk je dosť 

~..,., _ _..plochý. navyše nie rovnako plo

Slovenská bluesová formácia 
Bluesweiser má už vo svojej 
kronike popísaných vera strán. 
Počas 16 rokov jej fungovania 
odohrala kvantum vystúpení na 
česko-slovenskom i medzinárod
nom fóre a vybudovala si pevnú 
pozíciu na domácej scéne. Záro
veň celých 16 rokov Blueswei
ser čakal na to, po čom túži kaž
dá kapela -vydanie albumu. 
Ten vyšiel pred nedávnom v br
nenskom vydavateľstve lndies. 

Album ponúka 12 skladieb. 
z toho polovicu vlastných. 
Stýlovo sa pohybujú v hrani
ciach moderného elektrického 
blues. s miernymi odbočkami do 
funky. jazzu a rocku. Blueswei
ser sa neuspokojuje s obyčajným 
prehrávaním .dvanástiek". 
Skladby (bez ohľadu na autor
stvo) sú bohato aranžované. 
každá má svoju atmosféru. 
O potrebný drive sa stará rytmi
ka so Stefanom Bugalom na 
biách a perkusiach. Jurajom 
Gregoríkom na base a Ivanom 
Tomovičom na gi tare. Spevák 
Juraj 1\Jrtev (zakladajúd člen 
Bluesweiseru) spieva ležérne. 
.len tak mimochodom·. Pri tom 
mu nechýba istá dávka recesie. 
ktorá sa do blues predsa len ho
dí. Mierne rezervy som cítil len 

chý na všetkých skladbách. Od
hliadnuc od toho je albumový 
debut Bluesweiseru dielom. kto
rého základnými stavebnými 
prvkami sú bohaté skúsenosti, 
radosť z hry a tvorivý prístup, čo 
je v7dy dôležitejšie než high-end 
zvuk. ROLAND KÁNIK 

l!ll!ll!l 

MILT JACKSON 
WtZARD O F THE VtBES 
Blue Note 2001, 7243 5 32140 2 9 

Milt Jackson patrí k nepočetnej 
skupine jazzmanov. ktorí kľúčo
vým spôsobom prispeli do vývo
ja jazzu. Bol prvým vibrafonis
tom moderného jazzu. Po swin
govom k.rárovi Lionelovi 
Hamptonovi sa zaradil Jackson 
medzi najvplyvnejších tvorcov 
vibrafónového idiómu. Hrával 
v big bande Dizzyho Gillespieho. 
Bol protagonistom jednej z naj
dôležitejších postbopových ka
piel - Modern Jazz Quaneta 
(mimochodom. zloženej z čle
nov Gillespieho bigbandu). Pat
ril k vrcholným predstaviteľom 
cool jazzu. Hrával s Milesom 
Davisom. Výrazne prehovoril do 
hnutia tretieho prúdu. Jednodu
cho. tých .naj" by sa našlo dosť. 

Pôvodné vydanie albumu Wi
zard of The Vibes ho zachytáva 
roku 1952 s Johnom Lewisom 
hrajúcim na klavíri, Percy Heat
hom na kontrabase a Kennym 
.Ciook" Clarkom na bicích. tes
ne pred založením Modern Jazz 
Quaneta (s tým istým obsade
ním). Frekvenciu dopfňa altsa
xofonista Lou Donaldson. Oproti 
originálnemu vydaniu je reedí
cia skrátená o tri skladby, za to 
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doplnená o ui .alternate takes· 
a kompletnú frekvenciu Thelo
nia Monka z roku 1948. na kto
rej hral aj Milt Jackson. 

Prvá časť albumu je uhladená 
ako fazóna Jacksonovho obleku. 
Milt tu predvádza svoje vyspelé 
harmonické myslenie, presnú 
rytmickú kadendu. technickú 
zručnosť i dt pre kompozídu. 
Nachádzajú sa tu tri jeho kom
pozície, za všetky spomeniem 
legendárny Bags' Groove, založe
ný na opakovaní jedného štvor
taktového groovu. Rytmika sa 
k sólovaniu často nedostáva. 
Pradie svoj pravidelný podklad. 
nevybočujúc harmonicky ani 
rytmicky, tak ako sa patrí na 
správny west coast jazz. On The 
Scene je jediná skladba, ktorá od
kazuje na .nedávnu· bebopovú 
revolúdu. Saxofonista Lou Do
naldson sa zvukovo aj myslením 
približuje k nedostižnému Char
lie Parkerovi, chýba mu však 
väčšia výbušnosť a spontaneita. 

Druhá časť disku je nahratá 
o štyri roky skôr pod vedením 
Thelonia Monka. Táto frekven
cia je diametrálne odlišná. Vplyv 
excentrického Monka, ktorý si 
pri hre neberie servítky a hrá 
tak .ako mu ruky narástlľ. sa 
evidentne prejavil aj na Jackso
novej hre. 

Na týchto dvoch frekvenciách 
krásne naznačený vývoj osob

nosti Milta Jacksona v jeho 
ranom období. Jackson nikdy 
nebol typom výbušného hráča, 
vždy sa snažil dať jazzu istú nob
lesu. 1Uto tendenciu cítiť už na 
nahrávke z roku 1952 a neskôr 
sa naplno prejavila v období 
Modern Jazz Quaneta. 

Albumom Wizard of The Vibes 
pokračuje Blue Note v sérii re
edícií Rudy Van Gelder Edition. 
Je výbornou pomôckou pre 
tých. ktorí sa vydali po stopách 
Modern Jazz Quaneta- tu nie
kde totiž začína história tohto 
komba. Okrem toho album znie 
nadčasovo. Energia zachytená 
v Jacksonových improvizádách 
nevychladla ani po polstoročí. 

ROLAND KÁNIK 

l!ll!ll!ll!l 
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V ostatnom čase sa finna Supra
pilon stále výraz11ejšie vracia k ~Y
nikajrícim nahrávkam svojho bo
hatého hudobného archívu_ Mám 
na mysli 60. roky, keď Supraphon 
zmapoval kompletné dielo Alllollí
na Dvoŕáka, čoho výsledkom sú 
nádherné nahrávky všetkých ora
toriálnych diel s orchestrom ako 
napn1dad Svatá Ludmila, Sta
bat Mater, Te Deum, Requiem 
či kantára Svatební košile. 
A práve tomlllo grandióznemu 
dielu na text K. J. Erbena by som 
chcel venovať pozornosť. Nahráv
ka (SU 3574-2212) VZIIik/av mar
ci a apn7i 1961 v interpretácii Ces
kej filharmónie. Ceského filhar
monického zboru pod taktovkou 
J. Krompholca so sólistami D. Ti
kalovou (soprán), 8 . 8/aclmtom 
(tenor) a L . Mrázom (bassbary
tón). Dlho som sa nevedel odhod
lať písa( o tomto skvostnom diele. 
pretože wľmi (ažko vôbec hľadám 
vhod11é slová pre podry, ktoré ~·o 
mne ~yvoláva táto baladická kan
tára. tažko popísať záplavu nálad 
a nápadov A. Dvoŕáka, ktorý sle
duje slovo za slovom celý proces 
balady K. J. Erbena. 

Rozbory diela urobili už dávno 
kompetentnejší teoretici a tak iba 
niekoľko postrehov ... Predovšet
kým krása inštmmentácie, \YIIŽÍ
vallie rôznych registrov hlavne 
v prípade dychových nástrojov, 
v oblasti, v ktorej bol Dvoŕák ne
dostižný. V tom. ako \YUŽÍva ša/
majový timbre anglického rohu 
v rôznych kombináciách s klarine
tom, basklarinetom, sláčikmi, sa 
mu žiaden skladateľ ne\Yrovná. 

V IÍvode skladby sa ozýva hlav
ný motív kompozície s charakteris
tickým intervalom spodnej kvinty. 
ktorý interpret11jú prvé, dnthé 
husle (con sordi11o - tá čarovná 
farba ... ), prechádzajtíc do zvztkll 
f/áur a ďalej odpovedá už spomí
naný anglický roh. Spodná kvinta 

všadeprítomná, i v prvom čísle 
pre zmiešaný zbor .Již jedenáctá 
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odbila", kde Dvoŕák dômyselne 
\YIIŽÍva všetky It/asy veľkého zbo
rtt, típlne odda11ý Erbenovmu tex
Cl/. Proces sa rozvíja, basové a te
norové sólo so zborom • PoJmu/ se 
obraz" komentuje známu story 
a záver tohto tretieho čísla \YlÍSÚt

do nádherného dvojspevu . Hoj 
má pa11enko, ru jsem již". kde do
minuje tenor (znázorňujúc umrl
ca), začínajúci lákať nešťastnú 

dievčinu (soprán). nt sa nachvíľu 
zastavím a vzdám hold skvelému 
tmoristovi Benovi Blachutovi, kto
rý nádherne deklamuje nesmierne 
komplikované preja\Y trížby 
a vášne. Je jedinečne disponova
ným cenoristom a bez konkurende 
kraľuje tejto nahrávke. Aká ško
da, že neexistuje kompletná na
hrávka Rusalky, v ktorej by sa 
ako Pri11c zaskvel práve B. Bla-

ktoré vyznievajú veľmi hladko 
a prirodzene. napriek tomu, že 
party. ktoré Dvoŕák predpísal sop
ranisrke a tenoru, stí veľmi ťažké. 
No a potom to najdôležirejšie -
zrozumiteľnosť texlll. Dikcia v pre-

spevákov je na tejto nahrávke 
naozaj príkladná. D. Tikalová aj 
v tých najťažších momemoch svoj
ho partu obdivuhodne pracuje 
s dychom a na všetko .má čas", 
čo jr charakteristické pre tých naj
väčších interpretov. Moje srdce 

tt>a ... m·na.rnt> árii .Hoj má 
·so spomenutým kráľom 

českých tenoristov B. Blachwom. 
Jeho nádherný tcmor si možno lY

i v iných veľkých op11soclt 
A. Dvoŕáka- napn1dad v orató
riu Svatá Ludmila alebo v Sta
bat mater. A aby som nezabudol 
na Leoša Ja11áčka a jeho Zápisník 
zmi7elého či Véčné evangeli
um. to srí skladby akoby písané 

pre B. Blachuta, ale o tom 
inokedy ... 

Dirigent J. Krombholc vládne 
celému aparát11 skúsenou rukou, 
teanoltll·v ·a· v dychovej sekcii, ale aj 

Ceskej filhannónie podá
vajú excelentné výkony. Ceská fil
harmónia je tu zachytená v obdo

,....,..,.,.c"".. •~""";.;=_,..,:.Mbí šéfovania K. Ančerla, teda v je

chut. Je zaujímavé, že ani v jednej 
z novších nahrávok Rusalky ne
spieva tiÍtO postavu aský tenorista. 
Na nahrávke s V. Neumannom, 
kde je Rusalkou G. Beňac"ková,je 
Princom Poliak W Ochman a na 
poslednej nahrávke firmy Decca, 
kroní diriguje Ch . .Mackerras, je 
ltím Kanaďan B. Hepp11er. tiaľ 
ani Slováka P. Dvorského nemáme 
možnosť počuť v tejto role na na
hrávke. Dalšfm veľkým zjavom re
cenzovanej nahrávky je basista 
L. Mráz, ktorý vlastne komentuje 
celý priebeh deja. Je naozajstnou 
škodou, že rento skvelý spevák veľ
mi skoro opustil náš svet, skolený 
zákernou chorobou. Nemôžem ne
lso,om,~mjiťjeho láskavý preja~· 
v árii .A by/a cesta nížinou· spo
lu so zborom -je to úžasné. A pod 

nádherným spevom počuť 
v sprievodných kaskádach dreve
nýclt dychov a sláčikov ll Ž Dvoŕá
kov budríci opus 70 čiže 7. symfó
niu (proti hlasy v sláčikoch so zbo
rom). Sopranistka D. Tiktzlová sa 
rovnocenne zaraďuje k svojim 
oar·cm•rot'n skvelým, čistým preja
vom, plným dlll a oddanosti. 
V prvom rade musíme obdivovať 
vláčne výmeny, náročné intervaly, 

dini!ČIIej forme. 
Vlastním i nahrávku Svatební 

košile, ktorú ~ydal Supraphon 
r. 1996, zrealizovami 29. 9. 1995 
v Rudolfíne pod taktovkou J. Belo
hlávka (SU 3091-2231), s Pražs
kým symfonickým orchestrom 
(FOK). Pražským filharmonickým 
zborom a sólistami Evou Urba no
vou (soprán), Ľudovítom Ludhom 
(tenor). Ivanom Kusnjerom (bas
barytón). Je to veľmi kvalitná na
hrávka, zaujímavá i tým, že sa 

o živzí produkciu. Zvukovo 
o poznanie jasnejšia než 

Krombholcova -niet div, je ru 
rozdiel 34 rokov a nahrávacia 
tech11ika pokročila. Zv11k anglic
kého rohu je oveľa mäkší a čarov
nejšf ako na prvej 11ahrávke. Pre

E. Urbanovej je veľmi korekt
ný, no na niektoT)'ch miestach 

veľmi forsírovaný, počuť to už na 
začiatku .tel bohuiel .. . • Pod tex
tom .a milý ješté ve svťté" sa však 
ozve fasinujtíce sólo lesného rohu, 
a opäť nedostižný zvuk artglického 
rohu. Ivan Kusnjer je veľmi spoľa
hlivým imerpretom, mne však 
chýba v jeho hlase démoničnos( 
L. Mráza. Tenor ľ.. Ludhu sa dob
re sntíbi so zvukom orchestra, pô
sobí pokojnejšie a nemá ten úžas
ný rozlet ako Blaclzutov. Celá na
hrávka má "Ynikajtíat atmosféru 
a všetci interpreti ~Ydávajtí zo se
ba maximum. A viete čo je naj
zíiamejšie? te Sup rap/ton iba päť 
rokov na to lYda/ ďalšiu reedíciu 
toho isté/to diela (edícia Archívne 
nahrávky je .kultúrnou politi
kou", zasluhujrícou si ten naj\YŠŠÍ 
obdiv) ... Cechom môžeme naozaj 
závidie(, s akou láskou opairujrí 
svoje rodinné striebro. 

Nedávno (2. IO. 200I) \YSiela/a 
CT priamy prenos koncertu Sym

orchestra Cs. Rozhlasu 
v Prahe pod taktovkou V. Vá/ka
na programe bola práve Svarební 
košile (Z. Kloubová, J. Bŕezilta, 
G. Beláček). Dikcia sólistov bola 
bo/tužia( veľmi nezrozumiteľná, čo 

pri takomto diele rozhodujúce. 
(Aj keď text Erbenovej balady je 
dostatočne známy- alebo sú už tie 
časy navždy preč?) No a intonácia 
sólistov tiež nebola veľmi presve
dči vá, škoda. 

Moje srdce jed noZ/lačne patrí 
zo starších nahrávok kan

táty Svatební košile s B. Bla
clwtom. D. Tikalovou a L. Mrá
zom. 

Nuž a na záver jedna odbočka: 
Do slovenských kín prichádza čes
ký film Kytice, ktorý produkova
la Slovenka D. Horváthová-Jaku
bisková a kde zaznie skutočne 
sh-e/á a chytľavá ústredná meló
dia filmu od Jana Jiráska v po
daní S. Sklovskej (až v tretej stro

ma intonačne presvedčila ... ). 
Takže k dispozícii sú i .nedvoŕá
kovské" hudobné adaptácie Er
bena ... la 

JURAJ ALEXAND ER 
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MAlGORZATA 

WOZNA-5TAN Kl EWtCZ 
MUZYKA FRANCUSKA 

V POLSCE W ll POLOWIE 
XIX WIEKU 
Krakow, Musica /agel/ollica 1999 (365 str.) 

Za dôkaz mimoriadne aktívnej 
akuhuračnej afinity poľskej du
chovnej vzdelanosti voči fran
cúzskej ku hú re a umeniu mož
no považovai monografiu pol's
kej mu7ikologičky. docentky na 
Katedre teórie a dejín hudby Ja

ej univerzity v Krakove 
M;•to<>r7~•y Wožnej-Stankiewicz. 
venovanú prieniku francúzskej 
hudby do Pol'5ka v rokoch 1850-
1914. Dlhoročný záujem o sle
dovanie francúzsko-pol'ských 
hudobno-kuhúrnych súvislostí 
je záva7nou súčasťou odborného 

~"f~~:;iJ:í!IA~I• profilu autorky. Woina patrí o.i. 
k popredným znalcom tvorby 
Oliviera Messiaena (pred šiesti
mi rokmi mala Katedra hudob
nej vedy na Univenite Komen
ského v Bratislave česť poskyt
núť jej priestor na messiae
novskú prednášku). Bolo preto 
prirodzené. že v recenzovanej 
monografii nachádzame v pozo
ruhodne prehľadnej a konámej 
podobe plody autorkinho ro7-
hl'adu. poučenosti a koncentro
vaného Lmocňovani a sa mimo
riadne rozsiahleho pramenného 
materiálu, ktorý sa viaže k zvo
lenému historickému obdobiu. 
Druhá polovica 19. storočia 

O tom. že obraz dejín hudby ne
možno postihnúť len analýzou 
a hodnotením kompozičnej 
tvorby z jej štýlovo-e~tetického 
hľadiska. ale aj prostredníCI v om 
sledovania jej recepcie, teda 
prijímania. šírenia a osvojovania 
hudobných diel v konkrétnom 
kultúrnom prostredí. priniesla 
za posledných 30 rokov presve
dčivé svedectvo novšia hudobná 
historiografia. Symbolickým im
pulzom k presunu bádateľskej 
pozornosti na psychologické, so
ciologické i estetické aspekty vý
voja hudobnej kultúry ako kom
plexnej a mnohovrstvovej sústa
vy sa stala štúdia nemeckého 
muzikológa H. H. Eggcbrechta 
Zur Gescltidtle der Beethoven-Re
zeption (Mainz 1972), inšpirova
ná skladatel'ovým bicentenáriom 
roku 1970. Aj v produktívnej 
poľskej muzikológii sa zdvihla 
vlna 7.áujmu o problematiku re
cepcie z metodologického hľa
diska (Z. Lissa). konkretizovaná 
skúmaním prieniku tvorby jed 
notlivých skladateľov. škôl. či et
ník do domáceho hudobno-kul
túrneho povedomia (napr. Fe
ichtova práca o recepcii Mozarta 
v Poľsku. či chopinovské štúdie 
l. Poniatowskej a M. Tomasze
wskeho). Dôležitou súčasťou 
spresňovania poznatkov o cha
raktere hudobnej recepcie je aj 
fenomén akuhurácie- teda 
schopnosť a aktivita príslušnej 
národnej kultúry prijať podnety 
zvonku. pretože dejiny hudby 
v celom novoveku sú dejinami 
vzájomného ovplyvňovania, 
vysielania a odovzdávania pod 
netov z jednej kultúry do dru
hej. 
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v európskej hudbe bola obdo
bím del'avedomého aktívneho 
šírenia hudobnej tvorby pro
stredníctvom rozvinutého hu
dobného života v oblasti kon
certnej a opernej praxe i pravi
delnej publidstickej reflexie. 
Woínej monografia vypovedá 
o štruktúre. kvantitatívnej ro
zľahlosti i okruhoch prieniku 
tvorby franct1zskych skladateľov 
do prajnej poľskej pôdy. Z mož
ností recepcie francúzskych pod
netov si autorka zámerne nevši
mla prostredie domácej kompo
zičnej tvorby, nesledovala teda 
ako sa kompozično-technické 
a druhovo-štýlové hodnoty 
francúzskej hudby premietali do 
poľskej kompozičnej produkti
vity vo zvolenom období. 
bližšie neanalyzovala ani pod
nety z francúzskej estetiky a fi
lozofie. ktoré kuhivovali dobo
vú pol'skú vzdelanosi. Sústre
dila sa v prvom rade na 
spracovania a vyhodnOtenie 
dokumentov. vypovedajúdch 
o tom. čo sa z francúzskej hud
by dostalo k pol'skému poslu
cháčovi. kde táto hudba znela 
a ako sa táto produktivita re
flektovala. Počet 763 jednotiek 
v zozname prameňov a litera
túry svedčí o pozoruhodnej šír
ke dokumentačného materiálu 
i zdôvodňuje právo autorky se
lektovať v širokej škále recepč
nej aktivity na osi francúzska
poľská hudba. 

Citateľ má mo1nost dozvedieť 
sa o dominantnom postavení 
francúzskej opery a symfonickej 
hudby v poľskom hudobnom ži
vme. o pohotovosti operných 
a koncertných inštitúcií najmä 
voči novinkám prichádzajúcim 
z Paríža. Autorka sleduje drama
turgiu v troch pol'ských hudob
ných centrách druhej polovice 
19. storočia- Varšave. Krakove 
a r.:vove. uvádza (v podobe pre
hradných tabuliek) okrem iného 
kvantitatívny zástoj francúz
skych operných titu lov. výrazne 
konkurujúci talianskej produkcii 
a eliminujúd priestor tak pre 
domácu tvorbu (Moniuszko). 
ako aj pre prienik nemeckej 
produkcie (menší zástoj Wagne
ra). Príťažlivosť titulov Gounoda. 
Meyerbeera. Bizeta pre poľských 
melomanov nebola ničím výni
močným. ale- ako ukazuje 
Woina - korelovala s podobným 
vkusom opernej dramaturgie 
v Taliansku (milánska La Scala) 
a Nemecku (Berlín). Podobné 
paralely našla aj v sledovaní 
obl'uby Offenbachovej operetnej 
tvorby. (V 10m10 zmysle sa po
núkajú nášmu čitateľovi porov
nania s repertoárom bratislav
skej opery v rokoch 1886-1914, 
kde takisto prichádzalo k vyrov
naniu repertoárového pomeru 
medzi talianskymi a francúzsky
mi opernými titulmi). Zaujíma
vé je Woinej konštatovanie. že 
prienik francúzskej symfonickej 
tvorby do poľ~kých koncertných 
siení bol pravidelný, systematic
ký a vyčerpávajúci -čo do pre
zentácie skladateľov dominova
la v ňom síce tvorba C. Saint
·Sačnsa - ale tamojší meloman 
dostal kvalitnú informácu 
o trendoch vo francúzskej hud
be od Berlioza až po Debussy
ho a Ravela (výrazný zlom 
v kvantite i kvalite koncert
ných produkcií nastal roku 
190 l založením Varšavskej fil
harmónie). 

Hoci v štruktúre francúzske
ho repertoáru v danom období 
dominovala najmä tvorba ro
mantických skladateľov (Woina 
zaujímavo na príklade recepcie 
Beethovenovej hudby dokladá 
zdroje neskoršej stabilizácie kla
sicko-romantického repertoáru 
v dramaturgii koncertného hu
dobného života. platnej v pod
state až do súčasnosti). všimla 
si aj recepciu tvorby francúz
skych skladateľov zo starších 
epoch (Adam de la Halle. Ma
chaut. Couperin) a pozornosť 
venovala aj recepcii Debussyho 
hudby ako novinky najmä 
v koncertných bulletinoch. kri
tických reflexiách a publiká-

ciách s analytickými ambíciami 
(A. Chybinski, z. Jachimecki. 
spolužiak A. Weberna). Je po
zoruhodné, že poľská spisba už 
v sledovanom období vykazuje 
tri tituly venované všeobecným 
dejinám hudby (K. Lada. 
J. Drozdowski. B. Wilczyski). 
v ktorých je aj kapitola o fran
cúzskej hudbe a hudobný život 
sa pravidelne reflektoval na 
stránkach piatich hudobných 
časopisov. 

Autorka nesledovala len re
pertoár v koncertných sieňach 
a operných domoch, ale pred
stavila ďalšie prostredia, kam 
prenikala francúzska hudba 
v rozmanitých. neraz populari
začných podobách - napr. chrá
mové produkcie, slávnostné 
akadémie. promenádne koncer
ty. činoherné predstavenia. 
Zaznamenáva aj návštevy po
predných interpretov (Ysaye, 
Sara sa te. Cortot ... ). v repertoári 
ktorých dominovali francúzske 
opusy ako aj koncertné vystúpe
niai skladatel'ov (Saint-Sačns. 
ďAibert. Widor). K úplnosti ob
razu o šírke recepcie francúzskej 
hudby v Poľsku patrí aj zmienka 
o učebných plánoch poľských 
hudobných škôl. aktivita edito
rov (s dominujúcim zástojom 
popularizujúdch úprav z tvorby 
francúzskych skladatel'ov, najmä 
operných). ako aj významná 
skutočnosť. že v roku 1888 sa 
vo Varšave uskutočnila prvá hu
dobná výstava v Pol'sku s expo
nátmi. dokumentujúcimi o.i. aj 
dejiny francúzskej hudby. Pozo
ruhodným je aj fakt. že už v pr
vých rokoch dvadsiateho storo
čia sa v Poľsku objavili prvé 
gramofónové nahrávky s fran
cúzskou hudbou (árie z opier 
Gounoda. Meyerebeera, Hérol
da. Thomasa) . 

Podtitul monografie Malgor
zaty Woinej mie .Analýza do
kumentov ako pramenný zá
klad skúmania recepcie". 
Autorkina schopnost nachá
dzať v kvantitatívnej šírke in
formácií viazaných na prienik 
francúzskej hudby do pol'ského 
hudobného života podstatu 
a dejinný zmysel dynamicky s 
a vyvíjajúcej poľskej hudobnej 
kultúry v druhej polovici 
19. storočia, ako kultúry vy
spelej. schopnej prijať. trans
formovať a zhodnotiť prichá
dzajúce hodnoty v záujme 
vlastnej špecifickej profilácie. 

cenným príspevkom do mo
dernej pol'skej muzikológie. 
príspevkom zaujímavým a uži
točným aj pre slovenského či
tatel'a. lt:l 

ĽUBOMÍR CHALUPKA 

55 



hudobné ~ entrum 

Po 17. 12. J. Strauss: Noc v Benátkach 
Ut 18. 12. G. Verdi: Don Carlos 
St 19. 12. S. Prokofiev: Romeo a Júlia 
št 20. 12. G. Verdi: La Traviata 
PI 21. 12. G. Verdi: Nabucco 
So 22. 12. P. l. čajkovskij: Luskáčik 
~t 26. 12. W. A. Mozart: Qa1 Giovanni 
St 27. 12. G. Pucctm: Tosl'á 
PI 28. 12. G. Donizetti:Jiápoj lásky 
So 29. 12. P. l. čajkovskij: Luskáčik 
B. Smetana: Predaná nevesta 
Po 31. 12. Silvestrovský koncert Opery SND 
J. Strauss: Noc v Benátkach 

2002 
So 5. 1. P. l. čajkovskij: Luskáčik 
G. Verdi: La Traviata 
Po 7. 1. G. Verdi: Nabucco 
ut 8. 1. G. Verdi: Luisa Miller 
St 9. 1. S. Prokofiev: Romeo a Júlia 
Po 14. 1. J. Strauss: Noc v Benátkach 
ut 15. 1. G. Verdi: Rigoletto 

Po 17. 12. Niekto to rád horúce 
Ut 18. 12. Šiesti v pyžame 
PI 21. 12., So 22. 12. Niekto to rád 

horúce 
26. 12. Balada o zlodejovi koní alebo 
cigáni idú do neba 
27. 12., PI 28. 12. Hamlet 
29. 12., Ne 30. 12. Balada o zlodejovi 
koni alebo ctgáni idú do neba 

Po 31. 12. Šiesti v pyžame 

2002 
Po 7. 1. Niekto to rád horúce 
ut 8. 1. Balada o zlodejovi koni alebo cigáni 

idú do neba 

PI 11. 1. Balada o zlodejovi koní alebo cigáni 
idú do neba 

So 12. 1. Šiesti v pyžame 
Po 14. 1.. Balada o zlodeJovi koní alebo 

cigáni idú do neba 
Ut 15. 1. Kubo 

Mirbachov palác, začiatky o 10.30 h 
Ne 13. 1. Quinta nova 
E. Hrubovičová, l. husle, L Dundeková, 

2. husle, R. Kováč, viola, V. šaray, 
violončelo, M. Bujnák, kontrabas 

W. A. Mozart, G. B. Pergolesi, G. B. 
Sammartim, F. X. Richter 

Ne 20. 1. HC v spolupráci so Spolkom slov. 
skladaterov 

V. Šimčisko, husle, M. Telecký, viola, 
F. Pergler, klavír, M. štreitová-Popeláfová, 
flauta, A. Antalová, harfa, E. Škutová, 
klavír 

M. Haluška, M. Belko, V. Bokes (premiéra). 
M. Krajči 

Ne 27. 1. HC v spolupráci so Spolkom konc. 
umelcov 

Slovenské klavírne duo 
Peter Pažický a Aleš Solárik 
L Janáček, F. Schubert 

št 10. 1. Konc. štúdio SRo, 19.30 h 
Spomienkový koncert na R. Stankovského 
SOSR, Charles Olivieri-Muroe, dirig., Dana 

Varínska, klavír 
V. Godár, W. A. Mozart, R. Strauss 
št 17. 1. Štúdio 2 SRo, 18.00 h 
Koncert cyklu OWN a jeho hostia 
• Cena P. Tonkoviča• 
Ne 20. 1. Konc. štúdio SRo, 10.30 h 
Organové koncerty pod pyramídou 
B. ŠUňavská, organ 

SF, Friedrich Haide, dirigenL Albert 
Hrubovčák, pozauna 

J. Kowalski, K. Serocki, B. Barták 
St 16. 1. KS SF 
SF, Mario Košik, dirigenL Robert Vizvari, 

kontrabas 
W. A. Mozart, l. K. Vaňhal 
Št 17. 1., PI 18. 1. KS SF 
Koncert k 55. výročiu založenia Slovenského 

filharmonického zboru 
SKO Bohdana Warchala 
Ewald Danel, umel. vedúci 
SFZ, Jan Rozehnal, dirigent 
H. Bachová, M. Lejavová, E. Hudec, 

S. Beňačka, spev 
A. Pärt, W. A. Mozart 

vám 
koncert 

št 20. 12. Pink Royd, V rytme 
št 27. 12. P. l. čajkovskij : Luskáčik 

2002 
št 10. 1. J. Strauss: Netopier 
Ne 13. 1. O. Nedbal, N. Bodnár: Z rozprávky 

do rozprávky 
Pl18. 1. G. Dusil!, P. Braxatoris: Modrá ruža, 

l. premiéra 
So 19. 1. G. Dusík, P. Braxatoris: Modrá ruža, 

2. premiéra 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE 

Ne 6. 1. Dom umenia 
ŠFK, Z. Macháček, dirig., J. Valášková, soprán, 

Mário Fančovič, tenor 

BANSKÁ BYSTRICA 

ŠTÁTNA OPERA 

So 5. 1. Novoročný koncert 
Zbor a orchester šo, dirigujú l. Bulla 

a P. Tužinský. Sólisti šo a hostia 
B. Smetana, G. Verdi, V. Bellini, G. Puccini, 

P. l. Čajkovskij a ď. 
Ut 8. 1. E. Kálmán: čardášová princezná 
St 9. 1. G. Bregovič: Gypsy roots - čili -

Cigánske korenie 
št 10. 1. G. Verdi: Nabucco 
Ut 15. 1. G. Verdi: Ernani 
št 17. 1. F. Loewe·A. J. Lerner: My fair lady 

št 20. 12. 
00.45 Z hudobnej ponuky EBU (česká 

filharmónia, dirig. J. E. Gardiner) 
PI 21. 12. 
12.00 Thea tre of Voices 
Po 24.12. 
8.05 Zasneženou krajinou 
9.05 Franz Uszt: Vianočný strom 
11.00 Krár opernej scény- Janko Blaho 
12.30 Vianočné koledy a hudba 
13.35 H. Domanský: Vianočné mystérium 

pre sóla, mieš. zbor a orchester 
F. Hrdina: Missa pastoralis pre mieš. zbor 

a orchester 
19.05 Vianočné piesne a koledy 
19.35 Slovenské historické organy 
22.05 Nočný symf. koncert (ŠK) 
23.05 Musica slovaca (ŠK) 
Ut 25. 12 . 

9. 1. Dvanásť stoličiek 
10. 1. Balada o zlodejovi koní alebo cigáni 
idú do neba 

~DIII!!tlllll!ll!mll•- J. ottenbach, F. Lehár, 1. Strauss. G. Dusík, 
• E. Kálmán aď. 

št 17. 1. Dom umenia Št 10. 1., PI 11. 1. KS SF 

10.00 Z klenotnice barokovej hudby 
13.35 Hudba oslovuje človeka 
16.00 Zo svetovej klavírnej tvorby 
17.30 Jauové Vianoce 
18.30 Gospelz Appalačských hôr 
(ŠK - Štúdio Košice) 

Slovenský rozhlas, Rádio regina Bratislava 

Mýtna 1, P.O.BOX 55, 817 55 Bratislava 

Tel.: 57273750-9, 57273764, Fax: 52495585 

VKV 104, 4 MHz SV 792 kHz 
Pondelok - Piatok Sobota 
Rádiobudík 5.00 h Hudobné pozdravy 
Rádiotrh práce 8.35 h Bratislavská revue 
Hudobné pozdravy 11.05 h 
Spektrum 15.05 h Nedeľa 

Ozveny dňa 17.30 h Hudobné pozdravy 
Zo zlatého fondu 20.05 h Ku ltúrno revue 
Nočná galaxia Ľudia z križovatiek 
po.- štv. 22.30 h Ozveny dňa 

14.05 h 
9.30 h 

14.05 h 
9.30 h 
9.00 h 

17.30 h 

KONKURZ] KONKURZ] 
Vorné miesto 

Ústav hudobnej vedy SAV prijme do zamestnania muzikológo so záujmom 
o manažment pre funkciu vedeckého tajomníka. Prihlášky posielajte 

no adresu: 
Ostov hudobnej vedy SAV. Dúbravská cesto 9, 841 01 Bratislava, tel. 5477 3589. 

KONKURZ KONKURZ] 

sG 

WORLD MUSIC? - JAZZ? 

Počúvajte relácie trojice 
Vlado Šmidke - Igor Krempaský - Karol Navrkal 

k a ž d ý pi a to k o 23.00 h 

HVIEZDA FM 
100,3 MHz (Bratislava) - 88,8 MHz (Nitra) -

97,6 MHz (Banská Bystrica) - 98,8 MHz 
(Liptovský Mikuláš) 

www.musicmarket.sk 

KONKURZ] KONKURZ) 

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadlo v Bratislave vypisuje 
konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND 

- ll. koncertný majster skupiny l. huslí. 

Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatória, VŠMU, JAMU, AMU. 
Kjnkurz so bude konať 17. 12. 2001 o 9.30 h v skúšobni orchestra 

Opery SND, Gorkého č. 2, 815 86 Bratislava. Písomné prihlášky s krátkym 
životopisom posielajte no adresu Opery SND do 9. 12. 2001. 

KONKURZ KONKURZ 
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Ján Levoslav Bella 

Súborné dielo 
Complete Works 
Sämtliche Werke 

Sláčikové kvinteto d mol 
Strtng Quintet In D minor 

Strelchqulntett d-moll 

Mikuláš Schneider-Trnavský 
Piesňová tvorba 

"Z diela Schneidera-Trnavského sú dosial' naj
známejšie i najpopulárnejšie práve piesne. 

Podaktoré dokonca zl'udoveli. Vel'kú zásluhu 
na propagácii tejto piesňovej tvorby má 

spevácka súťaž nesúca jeho meno, založená 
v roku 1971 a dnes usporadúvaná v medzi

národnom meradle. Záujem o piesne 
Schneidera-Trnavského i v zahraničí neustále 

stúpa a notový materiál už nie je k dispozícii. 
Preto sme pri príprave publikácie mali 

na zreteli nielen tento fakt, ale predovšetkým 
sme chceli verejnosti predložiť kompletné 

vydanie zachovanej pôvodnej piesňovej 
tvorby jedného z prvých tvorcov slovenskej 

hudby." (Edita Bugalová, editorka publikácie) 

Nové tituly z produkcie Oddelenia ed1~nej ónnost1 Hudobného centra dostanete vo vybraných kníhkupectvách 
alebo s1 ich môžete objednať na dobierku na adrese: 

Hudobné centrum, Michalská 10,815 36 Bratislava 1, tel. : 02 5443 3532, fax: 02 5443 3716, E-mail: slovedit@hc.sk 




