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1Hudobný život 9-10 / Editorial

pred pár dňami som zachytila – len tak z ľudu – výstižnú 
charakteristiku obdobia, ktoré práve prežívame: „ ani 
sme sa ešte poriadne nezohriali a už chladneme...“. Ako 
briskne, priam aforisticky hovorí o horúcom lete, ktoré 
sa nám stráca za chrbtom. O lete, krátkom a prchajúcom 
ako všetko pekné a dobré, na čo sa vopred toľko tešíme. 
Zažiarilo, mihlo sa a už sa vytráca. S celou náložou 
pekných dovolenkových zážitkov. S vôňou lesa, mora, 
slnka a bohviečoho ešte. Hlavne však toho, čo nás 
utíšilo, skrotilo, čo nás dokázalo zastaviť, zahnať únavu 
a starosti. A ešte niečo dôležité a vzácne, že nás napojilo 
akousi silou, zaočkovalo blahodarným sérom energie a 
pod kožu implantovalo ochranné stelivo tlmiace nárazy 
z pádov, otrasy z precitnutí do prózy chladnúcej reality. 
Aspoň načas. ...

Každoročne v tomto podovolenkovom čase sme sa, 
milí čitatelia, na stránkach nášho časopisu obzerali za 
letným obdobím. Za hudobnými podujatiami, cyklami, 
festivalmi, bilancovali sme „lenivú“ letnú sezónu s jej 
dianím doma i v zahraničí. Tak činíme aj teraz. S pote-
šením evidujeme „špecialitu“ ostatných sezón, festivaly 
a stretnutia s umením, ktoré vďaka svojim organizáto-
rom a zároveň tvorcom hľadajú nové možnosti, neopo-
zerané a nenásilné formy priblíženia hudobných hodnôt 
širšej, aj mimobratislavskej verejnosti. Z „klasických“ 
festivalov hovoríme o dvoch jubilujúcich, desaťročných 
Dňoch starej hudby a stálici hudobného leta v Bratisla-
ve, tridsaťročnom Gitarovom festivale J. K. Mertza. Po 
niekoľkoročnej stagnácii, akoby odpoveď na pripomien-

ky k nášmu jedinému opernému cyklu, zaznamenali 
sme skvelý vzostupný trend Zvolenských hier zámockých 
v jeho hudobnodivadelnej časti a napokon, je tu  multi-
mediálna, viacžánrová trenčianska Pohoda, ktorá ako 
náš malý marketingový zázrak, ktorý na pokračovanie 
láme rekordy v návštevnosti, patrí neodmysliteľne k letu. 
Okrem toho sa aspoň letmo pristavíme pri niekoľkých za-
hraničných podujatiach, výročiach a jubileách, ale, žiaľ, 
aj odchodov osobností nášho kultúrneho života...

To je tá už tradičná osnova poprázdninového čísla. 
Tradičná a predsa čímsi iná. Akoby nám vnucovala 
pocit, že je na stránkach nášho časopisu akosi pritesno, 
uponáhľano. Ako sme vás, vážení čitatelia, informovali, 
v nasledujúcich mesiacoch sme nútení s naším časopi-
som pozmeniť rytmus a prejsť na dvojmesačnú perio-
dicitu. Že to nie je optimálne a ani pre vás potešujúce, 
potvrdzuje okrem iných konštruktívnych pripomienok, 
námetov a poznámok aj naša anketa... Vynasnažíme sa 
však hľadať spôsob, ako preklenúť krízové obdobie, ako 
vzdorovať tlakom neúprosne ohrozujúcim náš aj váš 
časopis. Pevne verím, že sa nám to podarí a znova sa 
nám rozbrieždi. Tak, aby sme mohli v Hudobnom živote 
zodpovedne monitorovať hudobný život. Podľa možností 
so všetkými jeho pohybmi a dianím. Pravdivo a aktuálne. 
Skôr než celkom vychladnú...

 Vaša Lýdia Dohnalová 
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V novembri 2005 sa v Bratislave usku-

toční jubilejný 15. ročník Mesiaca fo-

tografie, najstaršieho fotografického festi-

valu v strednej Európe, podujatia, ktoré patrí 

k najvýznamnejším v Európe (od budúceho 

roku spolu s mestami ako Paríž, Rím, Berlín 

bude FOTOFO pripravovať Európsky mesiac 

fotografie). Festival popri dominantnej vý-

stavnej časti zahŕňa aj rad sprievodných akcií, 

ktoré sa usilujú prekročiť úzke rámce výtvar-

ného, resp. galerijného priestoru a vystúpiť 

k inému publiku či do iných prostredí.

K takýmto podujatiam bude patriť aj 

diaKoncert, večer, v ktorom poprední slo-

venskí hudobníci – Martin Burlas, Marcel 

Buntaj, Maroš Hečko a Andrej Šeban 

predstavia interpretáciu vizuálneho zážitku. 

V klube Babylon sa projekcia diapozitívov 

z diela Vladimíra Birgusa (hudba Marcel 

Buntaj – Maroš Hečko), Andrzej P. Bato-

ra (hudba Andrej Šeban) a obrazy smrti 

v maďarskej fotografii (hudba Martin 

Burlas) preľne so svetom tónov v unikátny 

a neopakovateľný zážitok. diaKoncert sa 

uskutoční v klube Babylon v Bratislave 3. no-

vembra o 20 h.

www.fotofo.sk, fotofo@seznam.cz

Autor fotografie Vladimír Birgus �

VIII. ročník medzinárodnej speváckej 

súťaže IUVENTUS CANTI vyhlaso-

vanej Ministerstvom školstva SR, ktorú or-

ganizuje Základná umelecká škola Imricha 

Godina Vráble a mesto Vráble, sa uskutoční 

25. až 28. apríla 2006. Súťaž v klasickom só-

lovom speve je venovaná mladým spevákom 

vo veku do 28 rokov. Medzinárodná päťčlen-

ná porota je zložená z pedagógov spevu. 

Prvá cena v najvyššej vekovej kategórii je 

20 000 Sk. Termín uzavierky prihlášok ôsme-

ho ročníka súťaže je 31. január 2006. Súťaž-

ný repertoár, organizačné pokyny, program 

súťaže, formulár prihlášok a bližšie informá-

cie o súťaži nájdete na stránke www.iuven-

tuscanti.com. �

Slovenská organistka Bernadetta 

Šu ňavská dosiahla ďalšie význam-

né umelecké úspechy. V silnej konkuren-

cii vyhrala 1. cenu, ako aj osobitnú cenu za 

prednes skladieb O. Messiaena na Concours 

International pour Orgue  vo švajčiarskom St. 

Maurice (28. augusta). Na súťaži sa zúčastnilo 

21 organistov zo 16 krajín, na programe boli 

diela J. S. Bacha, O. Messiaena a F. Liszta. 

R �

Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI 2006
Člen EMCY
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Pokorou prežiarená hudba Johan-

na Sebastiana Bacha azda najväčšmi 

súznela s duchovnými hĺbkami, s ľudskými 

a umeleckými darmi organistu Ivana Sokola.

Počúvaj hudbu a vynorí sa ti človek. Vní-

maj človeka a pocítiš rezonanciu hudby jeho 

duše. V takomto „otváraní nekonečných 

priestorov pre krásno“ sa ocitol Ivan Sokol, 

stotožniac sa s hudbou Johanna Sebastiana. 

Učila ho spoznávať a odhaľovať zákony Uni-

verza ... „Túto hudbu je veľmi ťažko inter-
pretovať, lebo keď sa jej človek úplne oddá, 
rozochvie ho a musí skončiť“, vyznal sa Ivan 

Sokol v jednom z rozhovorov. Ale napriek 

tomu, alebo práve pre tú silu, pokračoval 

v jej objavovaní ďalej. Spoznávaním nových 

harmónii sa naladil na tón čistých nebeských 

výšok. A silou presvedčivosti, s istotou ich 

dokázal odovzdať vnímavým poslucháčom. 

No nielen diela Bacha, ale všetkých autorov, 

ktorých sa dotkol svojím otvoreným srdcom 

hudobníka.

Hudba, ktorú tlmočil, prežarujúc ju pre-

cítenou muzikalitou, akoby mala v sebe od-

lesk rozmerov inej dimenzie. Po jej podobe 

celé hodiny pátral a neúnavne ju kreoval, 

aby zaznela v čistom tvare. 

Ivan Sokol sa stal najznámejší interpretá-

ciou diel Bacha. Od neho sa učil, získanými 

skúsenosťami formoval postoje a pohľad na 

skladby svojho obsiahleho, širokého reper-

toáru. Čím hlbšie prenikal do zákonitostí Ba-

chovej hudby, tým jasnejšie sa mu kontúro-

vali obrazy nových interpretácii v skladbách 

ďalších skladateľov. V hudbe, ktorú sýti sila 

ducha. A on si volil repertoár práve z takých-

to skladieb. Nerád hral pre hru samotnú. 

A nerád, alebo vôbec nehral skladbu, ktorej 

chýbali muzikálny potenciál a hĺbka. Soko-

lov názor bol: skladateľ má poznať organ 

ako nástroj, pre ktorý komponuje, a najmä 

cítiť, či je schopný zhostiť sa tohto nároč-

ného technického a umeleckého kolosu. 

K súčasným autorom, s ktorými duchovne 

rezonanoval, patrili predovšetkým Petr Eben 

a Olivier Messiaen. Zo slovenských autorov 

si vybudoval veľmi blízky vzťah k Jozefovi 

Grešákovi a Jozefovi Podprockému. Stal sa 

ich premiérovým interpretom. 

Sokolova interpretácia spoluvytvárala 

diela. Do každého prejavu, do každej sklad-

by vložil svoj osobnostný umelecký podiel. 

Ním dokázal rozospievať aj zdanlivo strohé 

partitúry. 

Bol mimoriadne kreatívny, vždy nový 

a stále rovnako pútavý. Rástol a upevňoval 

svoj umelecký kredit opakovaním už známe-

ho, rovnako ako objavovaním 

nepoznaného. Rád hral pre 

seba, v tichu samoty, rovnako 

dokázal ticho tvorivosti pre-

niesť aj na koncertné pódium, 

kde zažiaril charizmou svojej 

jedinečnej osobnosti. Často 

deklaroval svoj osobitý postoj. 

Otvorene, s decentnou pria-

mosťou aj pri stretnutí s odliš-

nými názormi.

Bol nekompromisný v otáz-

kach viery, ľudského charak-

teru, umenia. Učil príkladom. 

Nenapomínal, viedol. Bol peda-

gógom-intelektuálom vníma-

nia, dokázal počúvať aj svojich 

študentov a bol prístupný k ich 

postojom. Možno nie každé-

mu vyhovoval spôsob jeho 

prednášok. V takomto prípade 

šlo o študenta, ktorý svojou 

uzavretosťou, azda aj deficitom 

emocionality, nestačil zachytiť 

prenikavú silu osobnosti peda-

góga. V mnohom bol originál-

ny, nie preto, že taký za každú 

cenu chcel byť, ale preto, že 

ho k tomu viedla otvorenosť, 

prirodzenosť a vnímavosť. Rád 

hovoril o hudbe, nerád o se-

be. A keď, tak v širších súvis-

lostiach, vo väzbách s hudbou 

doby, autorom, dielom. O tom 

boli naše mnohé rozhovory, 

komentáre, rozhlasové kompo-

zície. Poznamenané skúsenosťami a život-

nou múdrosťou umelca, z ktorých čerpal, ale 

rozdával ich aj v mnohých invenčných dra-

maturgických projektoch. Stal sa prvým ob-

javiteľom a oživovateľom slovenských histo-

rických organov na Východnom Slovensku. 

Zakladateľom Medzinárodného organového 

festivalu v Košiciach, zakladateľom Organo-

vého festivalu Jozefa Grešáka v Bardejove 

i ďalšieho, podobného v Humennom. Ako 

sólista Štátnej filharmónie v Košiciach obo-

hacoval repertoár telesa o neopakovateľné 

interpretačné vklady. Príslovečná skromnosť 

dotvárala jeho ľudský i umelecký obraz. 

Umenie Ivana Sokola poznali doma, ale 

možno ešte častejšie znelo na koncertných 

pódiách Nemecka. Roky koncertoval v ne-

meckých mestách, kde si vážili jeho názory 

na dielo Bacha, jeho predchodcov i pokra-

čovateľov. Ak v Nemecku nekoncertoval, štu-

doval starých majstrov priamo na dobových 

nástrojoch slávneho Silbermanna či Trosta, 

čo mu sprostredkovalo autentické zážitky 

a priame dotyky s minulosťou. 

Hudba v každej podobe dotvárala zmy-

sel jeho života. Hudba stará i súčasná. Hudba, 

ktorá povznáša a obohacuje. Radí a pomáha 

žiť a tvoriť, radovať sa i smútiť, hľadať múd-

rosť zakódovanú v tónoch. 

Ivan Sokol dokázal naladiť svoju vníma-

vú dušu v pokore Bachovho Agnus Dei, pre-

tože cítil v sile jeho prežitia vlastnú duchov-

nú obrodu.

„Dobrá hudba je veľký dar Ducha Božie-
ho, ktorá nám otvára nekonečné priestory 
pre krásno...“ 

Organista Ivan Sokol z takéhoto neko-

nečného priestoru čerpal silu pri napĺňaní 

vlastných darov. Jeho hudba i láskavá bytosť 

zostane v našich srdciach...

Etela Čárska �

Za organistom Ivanom Sokolom (15. 6. 1937 – 2. 8. 2005)

Hudobník s otvoreným srdcom
„Veľakrát som dostal otázku, ktorú hudbu – skladbu mám najradšej. V poslednej dobe odpovedám: 
Agnus Dei z Bachovej Omše h mol. Keď túto hudbu počúvam, myslím si, že ju nevytvoril ani človek, 
lebo je v nej obsiahnuté všetko, že sa otvárajú nebesá a že ju písala ruka Božia...“

Ivan Sokol

Foto archív
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V auguste, uprostred príprav ďalšej 

koncertnej sezóny, nás zastihla smut-

ná správa. Zomrel Ivan Sokol. Smrťou sa 

v myšlienkach nezaoberáme často, v realite 

dní je väčšinou nečakaná a prekvapujúca. 

Aj tentoraz zasiahla náhle, šokujúco, ostro… 

Spomíname na telefonáty s pánom Sokolom 

spred pár dní… Hovorili sme o blížiacom sa 

35. medzinárodnom organovom festivale… 

Bol jeho zakladateľom, dramaturgom a roz-

hodujúcou mierou sa podieľal na príprave 

tohto festivalu celých 35 rokov… Jeho hlas bol 

plný energie a vyrovnaného pokoja… Nadše-

nie ho sprevádzalo aj pri zakladaní organo-

vého oddelenia na košickom Konzervatóriu, 

jeho optimizmus a odvaha boli nevyhnutné 

pri realizovaní myšlienky festivalu organo-

vej hudby, ktorú uskutočnil napriek ideovej 

nepriazni doby. Ruky Ivana Sokola už nero-

zozvučia organ v Dome umenia, postavený 

pod jeho odborným dohľadom…

Všade naokolo nachádzame svedectvá 

jeho neúnavnej, činorodej práce, študenti 

nesú ďalej posolstvo jeho majstrovstva…

Ako dlho bude trvať, kým si zvykneme, 

že už nezaklope a neobjaví sa s úsmevom 

jeho dobrácka tvár ? 

Kto ho poznal, tomu určite preletí mys-

ľou , že viac než smútok by si prial spomien-

ku s pohárom dobrého vína, ako to pri od-

chode priateľov robieval sám. Prišiel čas, keď 

práve jeho pohár zostane prázdny…..

kolegovia zo Štátnej filharmónie Košice 
�

Bol vždy ochotný pomôcť, poradiť, po-

žičať knihy, noty, nahrávky. Každému, 

bez rozdielov, bez výhrad – kolegovi, študen-

tovi. A študent sa skutočne cítil ako mladší 

kolega. Aký potrebný je tento pocit...

Organista – profesor Ivan Sokol. Veľ-

ký umelec, reprezentant Slovenska v tom 

naozaj kultúrne vyspelom svete. Vzdelaný 

človek so širokým rozhľadom. Napriek priro-

dzenej dôstojnosti, umeleckej, pedagogickej 

autorite pôsobil skromne, na študentov až 

otcovsky. Veľmi dôležitá, ťažko dosiahnuteľ-

ná méta učiteľa Hudby... 

Ivan Sokol po absolvovaní bratislavské-

ho Konzervatória (1957) študoval v rokoch 

1961-1965 na pražskej AMU. Stal sa laureátom 

medzinárodných súťaží, pedagogicky pôso-

bil na košickom Konzervatóriu (1964-1976), 

kde založil organové oddelenie. Jeho košic-

kými žiakmi sú Vladimír Rusó, Anna Zúriko-

vá či Emília Dzemjanová.

Ivan Sokol koncertoval prakticky v celej 

Európe i v zámorí. Rozsah jeho repertoáru 

organovej literatúry bol priam nadľudských 

rozmerov. Ako prvý u nás nahrával kom-

pletné organové dielo J. S. Bacha, ale tiež 

Mozarta, Mendelssohna, Francka, Brahmsa, 

Hindemitha či Händelove organové koncer-

ty. Slovenskí autori venovali Ivanovi Sokolovi 

množstvo skladieb, ktoré premiéroval a uvá-

dzal aj v zahraničí. Bol tiež horlivým pro-

pagátorom slovenskej hudobnej minulosti. 

Realizoval množstvo skladieb, zachovaných 

v archívoch či zborníkoch najmä východo-

slovenskej proveniencie. 

Za umeleckú a pedagogickú činnosť ho 

viackrát ocenili: udelili mu napr. Zlatý erb 

Opusu za nahrávku Bachových Triových 

sonát, Čestné občianstvo mesta Košíc, Cenu 

Frica Kafendu ... 

Od roku 1995 pôsobil profesor Ivan 

Sokol na HF VŠMU v Bratislave. Vychoval 

tu viacero hudobníkov. Jeho bratislavským 

absolventom je napríklad organista a pe-

dagóg, zakladateľ Bachovej spoločnosti na 

Slovensku, Stanislav Šurin. Sokol viedol od 

roku 1996 organové interpretačné seminá-

re na VŠMU. Delil sa tu o svoje skúsenosti, 

poznatky s poslucháčmi organového od-

delenia. A bolo sa s čím deliť. Napríklad 

len množstvo a kvalita materiálu (CD, noty, 

knihy), ktoré dával k dispozícii, sú často ešte 

dnes pre našinca ťažko dostupné. Ale bol to 

najmä jeho šarmantný štýl, ktorým semináre 

viedol, otvorenosť, priateľskosť, spomínaná 

kolegialita – skutočná, úprimne cítená a ako 

taká iste i prijímaná. Semináre profesora So-

kola boli jednou z disciplín na mojej Alma 

Mater, na ktoré som sa vždy tešil. Určite nie-

len ja...

Odišiel dobrý človek. Ako učiteľ – dobrý 

človek – mi ostane v pamäti z čias štúdia na 

bratislavskej VŠMU i z neskorších stretnutí. 

Určite nielen mne... 

Ďakujem, pán profesor

Mário Sedlár �

Odišiel dobrý človek...

Koncert venovaný pamiatke

Ivana Sokola
Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave vyjadrí svoju vďaku 

a úctu zosnulému profesorovi Ivanovi Sokolovi koncertom, ktorý sa uskutoční

dňa 2. októbra 2005 o 10.30 h.

v Hudobnej sieni Bratislavského hradu.

Účinkujú absolventi a doktorand HTF VŠMU z organovej triedy profesora Ivana Sokola:

� Stanislav Šurin
� Peter Sochuľák
� Marek Vrábel 
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Len pred niekoľkými týždňami (HŽ č. 

4/2005) sme si pripomínali okrúhle 

jubileum našej organistky, pedagogičky, lás-

kavej kolegyne pani Irmy Skuhrovej. Zišli 

sa s gratuláciami, s prianím ešte veľa rokov 

v zdraví a životnej pohode priatelia, priaz-

nivci, jej žiaci. Netušiac, že zakrátko sa čino-

rodý život tejto nezabudnuteľnej osobnosti 

naplní...

Profesorku Irmu Skuhrovú nebolo na 

koncertnom pódiu vídať často. Ale ak do-

stala možnosť vystúpiť na recitáloch v Slo-

venskej filharmónii, v sieni Bratislavského 

hradu, v Slovenskom rozhlase, na pódiách 

v Žiline, v Košiciach, prípadne v niektorých 

slovenských chrámoch (na podujatiach me-

dzinárodného festivalu Slovenské historické 

organy), jej výkon vždy korunovala dôsled-

nosť. Za organom bola precízna a suverénna. 

Vždy perfektne pripravená. V tomto duchu 

a  zmysle viedla aj svojich žiakov. Tak si ju aj ja 

sprítomňujem z koncertov i z nahrávky, kto-

rú som s ňou realizovala pre bratislavský roz-

hlas na organe v Štátnej filharmónii Košice. 

Z jej rozsiahleho repertoáru sme vtedy zvolili 

Bachovo slávnostné Prelúdium a fúgu Es dur 
BWV 552, Dve prelúdiá z Premiér livre d’or-

gue od Nicolasa de Grignyho a Štefana Né-

metha – Šamorínskeho, ktorého dielo mala 

naštudované kompletne. Žiaľ, večne pretr-

vávajúce finančné problémy v rozhlase neu-

možnili nahrávanie ďalších skladieb. Dodnes 

však mám dobrý pocit z radosti, ktorú vtedy 

profesorka Skuhrová prejavila po nahrávke. 

Jej oči žiarili, u nej zriedkavo viditeľný úsmev 

jej rámcoval tvár aj napriek tomu, že ešte 

chcela „vylepšovať“ i to, čo režisér považoval 

za perfektné, vyžarovala z nej pokojná radosť. 

Irma Skuhrová bola vďačnou interpretkou. 

Rada hrala, menej možno nielen preto, že sa 

nevedela „predávať“, ale najmä pre svoju po-

vestnú perfekcionalitu. Na pódium vystúpila, 

keď každá nota sedela tam, kde ju chcela po-

čuť. Takouto spomienkou zostalo jej vystúpe-

nie v kostole sv. Klimenta v Močenku v rám-

ci 3. ročníka festivalu Slovenské historické 

organy. Hrala na organe bratov Pažických 

z roku l792. Svoje skúsenosti so zahraničia si 

takto mohla potvrdiť na pôvabnom nástroji 

z domácich organárskych dielní. Po koncerte 

prejavila veľkú spokojnosť a v tom duchu sa 

odvíjal aj náš rozhovor. Problémy s rekon-

štrukciou slovenských organov pociťovala, 

čo naznačila aj vo svojej odpovedi: 

„...Každý kvalitný nástroj dokáže svojím 
zvukom inšpirovať interpreta. Bez ohľadu 
na to, či je historický alebo súčasne spraco-
vaný. Na Slovensku máme historických orga-
nov síce viac, ale nie sú v dobrom stave. Je 
veľa nástrojov, ktoré nie sú udržiavané, tým 
prestávajú byť nástrojmi a stávajú sa len 
ozdobou kostola. Tento nástroj v Močenku je 
vo veľmi dobrom stave... Je to veľmi inšpira-
tívny nástroj...“

Irma Skuhrová svoj starostlivo prepra-

covaný repertoár, siahajúci od l6. storočia 

až po súčasnosť vrátane kompletného diela 

Š. Németha – Šamorínskeho, si udržiavala 

a neustále doplňovala. V Močenku zaujala 

v Pachelbelovi, Sweelinckovi, Šantrochovi, 

Scheidtovi, Kuchařovi, Händelovi a v Bacho-

vi. A z jej úst vyzneli úprimné slová uznania 

na adresu publika, ale aj priania dotýkajúce 

sa perspektív organovej hudby:

„Bolo by prínosom, keby sa s organom 
v chráme kontaktovali už deti... robiť deťom 
duchovné koncerty... ich potenciálny záujem 
by sa mohol riešiť výkladom a oboznáme-
ním s organovou literatúrou. V tomto smere 
máme ešte veľké dlhy...“

Etela Čárska �

Spomienka...

Irma Skuhrová
(16. 3. 1925 – 29. 7. 2005)

Najmä vďaka podpore sponzorov (Na-

dácia SPP, Ministerstvo kultúry, Minis-

terstvo školstva SR…) sa v Dolnom Kubíne 

uskutočnil 4. ročník Medzinárodných in-

terpretačných kurzov MUSICA ARVEN-

ZIS, ktorého hlavným organizátorom bolo 

občianske združenie Ars Nova. Aktívna účasť 

lektorov bola bohatá, jedinou zmenou bola 

pedagogička komornej hry Misha Furma-

nová z Holandska, ktorá nahradila Zdeňka 

Tylšara z Čiech (lesný roh). Na kurzoch sa 

zúčastnilo 72 účastníkov z 13 krajín. Peda-

gógovia a frekventanti kurzov v odboroch 

klavír, husle, violončelo, flauta a komorná 

hra pripravili 15. júla v Zrkadlovej sieni Pri-

maciálneho paláca záverečný koncert naj-

lepších účastníkov. Konal sa pod záštitou 

Zdenky Kukanovej, ktorá na vyhodnotení 

odovzdala cenu pre najúspešnejšieho účast-

níka kurzov. Podujatie bolo súčasťou 30. roč-

níka Kultúrneho leta, čo bolo poznať na jeho 

bohatej návštevnosti.

Na koncerte sa predstavilo 12 mladých 

interpretov. Na úvod sa Asherah Quartet 

z Holandska prezentovalo 1. časťou Sláčiko-

vého kvarteta č. 7 od Dmitrija Šostakoviča.

Toto teleso musí ešte cibriť základy komor-

nej hry, najmä intonáciu a výraz.

Slovenský klavirista Dominik Gál zahral 

Dva argentínske tance od Alberta Ginasteru. 

Jeho interpretácia sa vyznačovala vnútorným 

ťahom a bohatým výrazom.

Talentovaná 11-ročná violončelistka Mar-

garita Balanasová (Lotyšsko) sa zdatne 

popasovala s technickými úskaliami Polo-
nézy od Davida Poppera. Flautistka Chi-Ju 

Huang z Taiwanu preukázala kultivovaný 

tón a prejav v dvoch častiach Sonatíny od 

Samuela Barona. Po nej zaujal na pódiu opäť 

11-ročný interpret – náš huslista Karol Da-

niš. V Tanci škriatkov od Antonia Bazziniho 

predviedol virtuózny výkon, no chvíľami 

som mal pocit, že Danišov nástroj už nestačil 

jeho zvukovým požiadavkám. 

Lisztova 13. rapsódia v interpretácii 

slovenského klaviristu Filipa Štraucha 

sa vyznačovala zrelým, tónovo vyspelým, 

svojským prejavom. V úvode druhej časti 

koncertu sa predstavila výrazným výkonom 

v Bartókovej Klavírnej suite op. 14 Zuzana 

Pohůnková (Slovensko). Rytmicky pre-

gnantnou, technicky príkladne zvládnutou 

časťou zo Sonáty pre flautu a klavír od Otara 

Taktakišviliho sa predstavila Slovenka Simo-

na Pingitzerová. Sústredeným, precíznym 

výkonom imponoval v Etude op. 39 č. 5 od 

Sergeja Rachmaninova bulharský klavirista 

Konstantin Djulgerov. Na záver koncertu 

zaznela Fantázia Carmen od Bizeta/Waxma-

na. Interpretovala ju huslistka z Južnej Kórey 

Ji-Won Kim, ktorej bola udelená Cena pre 

najúspešnejšieho účastníka kurzov.

Bohatá medzinárodná účasť frekventan-

tov poskytla príležitosť na konfrontáciu, ale 

aj na radostné konštatovanie, že talentov 

máme u nás stále dosť. Dôležité je, aby mali 

príležitosť a možnosť zdokonaľovať a rozvíjať 

sa. Mnohí z účastníkov kurzov MUSICA AR-

VENZIS svojimi výkonmi naznačili, že talent 

ich predurčuje na koncertné pódiá. Čas však 

ukáže, či sa im podarí svoje danosti adekvát-

ne zúročiť a rozvinúť. 

Borivoj Medelský �

MUSICA ARVENZIS
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V kolobehu putovania loď života 

nášho známeho huslistu Petra Micha-

licu preplávala ( 10. júla) významným jubi-

leom. Je to príležitosť pripomenúť niektoré 

momenty jeho života. Vďaka všestranným 

aktivitám sa jeho skvelé umenie v hre na 

husliach šírilo a dostalo sa aj do malých de-

diniek, kúpeľných lokalít, na festivaly v mes-

tách, aj na špičkové profesionálne pódiá.

Rodák z Kremnice po absolvovaní bra-

tislavského Konzervatória a VŠMU (prof. J. 

Skladaný) začas pôsobil pedagogicky, ná-

sledne ako štipendista SHF a sólista Slovkon-

certu. Veľa koncertoval najmä na domácich 

pódiách, no postupne sa mu otvárali možnos-

ti aj smerom do zahraničia. Štart jeho kariéry 

sa spája s menami špičkových zahraničných 

pedagógov – J. Jankeleviča (Konzervatórium 

P. I. Čajkovského v Moskve), A. Gertlera (Krá-

ľovské konzervatórium Brusel), H. Scheryn-

ga (interpretačné a majstrovské kurzy)...

Ako recenzent so záujmom som sledoval 

počiatky jeho kariéry. Spomínam si, ako sme 

sa tešili, keď si roku 1966 priviezol laureátsky 

titul z medzinárodnej interpretačnej súťaže 

v Londýne. Jeho vzostup lemovali popri do-

mácich aj zahraničné vavríny – zlaté medaily 

v Bulharsku, Premier prix Grand Distinction, 

Cena Frica Kafendu, Národná cena...

Okrem bohatej sólistickej činnosti ve-

noval sa intenzívne komornej hre vo via-

cerých partnerských konšteláciách, v Kla-

vírnom triu, neskôr Slovenskom klavírnom 

triu (spolu s M. Starostom a J. Alexandrom). 

Spoluúčinkoval s mnohými orchestrami a di-

rigentmi zvučných mien. Na svojom konte 

má množstvo nahrávok pre rozhlas, televíziu 

a viaceré hudobné vydavateľstvá.

Vyzbrojený bohatou a mnohostrannou 

koncertnou praxou od roku 1989 opäť začal 

pedagogicky pôsobiť na VŠMU. Z tohto po-

stu rozvinul aktivitu aj v oblasti husľovej pe-

dagogiky na nižších stupňoch hudobného 

školstva. Prizývaný je do porôt interpretač-

ných súťaží, angažoval sa aj vo vedení sloven-

skej sekcie ESTA. 

Okrem hudobného talentu disponuje 

Michalica aj kultivovaným verbálnym pre-

javom, čo naplno využíva pri propagovaní 

hudby, umenia a duchovných hodnôt. Je au-

torom mnohých rozhlasových a televíznych 

relácií a cyklov, od roku 2004 pôsobí v Roz-

hlasovej rade. 

Vrodený organizačný talent a láska k rod-

nému regiónu ho priviedli k organizovaniu 

letného festivalu komornej hudby, ktorý pre-

bieha každoročne pod názvom Hudba pod 

diamantovou klenbou.

Životná púť Petra Michalicu je pozoru-

hodná. Lemujú ju výrazné umelecké míľniky, 

ktoré sa s odstupom času akoby vzďaľovali. 

Narastá však dopad jeho umenia – jeho maj-

strovstvo znie z pódií, v éteri, na obrazov-

kách i zo zvukových záznamov. Inicioval 

a premiéroval rad skladieb domácej husľovej 

literatúry a s nadšením ich šíri aj v zahraničí. 

Ad multos annos!

Vladimír Čížik �

Reminiscenčné pristavenie

Milý Ľubo,

každé jubileum je príležitosťou na bi-

lancovanie. Bilancovanie samotného jubilu-

júceho, avšak odpočet vo svojom vnútri robia 

aj všetci, ktorí sa v jeho blízkosti pohybujú. Aj 

ja som jedna z tých, ktorí pri uvedomení si 

reality ostanú s úžasom stáť s nevypoveda-

nou otázkou: Ako ten čas letí a hľadajú, spo-

mínajú, bilancujú... Celé štvrťstoročie som sa 

viac či menej intenzívne pohybovala v Tvojej 

blízkosti a viem, že aj Ty si sledoval moju pro-

fesijnú dráhu a podľa svojich možností mi na 

nej pomáhal. V pamäti mi utkvelo naše prvé 

stretnutie v júni pred dvadsiatimi piatimi 

rokmi, na prijímacích skúškach na Katedre 

hudobnej vedy. Počas sluchového testu za-

znela siréna jednej z lodí v blízkom prístave. 

Prerušil si test hudobných ukážok a povedal: 

„Tak toto bolo kontra Cis“, podišiel si ku kla-

víru a potvrdil svoj výrok zahraním dotyčné-

ho tónu. Takýchto spomienok je mnoho. Až 

s postupom času som si uvedomovala šírku 

Tvojho odborného záberu, keď sme v prie-

behu štúdia absolvovali u Teba množstvo rôz-

norodých disciplín. Priznám, že sme si ťažko 

zvykali na Tvoj „vysoký štýl“ odborného vy-

jadrovania sa, výdatne podporovaný prísluš-

nou odbornou literatúrou. Spomínam na 

nekonečné niekoľkohodinové skúšky, ktoré 

sme u Teba absolvovali, ale aj na úžasné „hu-

dobnovedné“ exkurzie po celom Slovensku, 

keď sa vždy našla príležitosť aj na turistiku 

a zdolanie nejakého vrcholu. Fascinoval si 

nás svojou úžasnou pamäťou a orientáciou 

v odbornej literatúre. Sympatická bola Tvo-

ja snaha všetkých nás motivovať k vedeckej 

práci, k výskumom, k návštevám koncertov 

a hudobných podujatí. Za absolútne jedineč-

nú sme považovali Tvoju schopnosť defino-

vať odborné problémy a nachádzať riešenia. 

Istý čas sme sa pravidelne stretávali počas 

môjho externého pôsobenia na Katedre hu-

dobnej vedy ako aj počas Tvojho pôsobenia 

na mojom materskom pracovisku v Nitre. 

No a naše cesty sa z času na čas stretli na 

Ústave hudobnej vedy SAV. Nechcem a ani 

nie je mojím cieľom hodnotiť Tvoju bohatú 

a hodnotnú odbornú a publikačnú činnosť, 

odborná verejnosť ju dobre pozná. Spome-

niem len Tvoju záslužnú činnosť na organi-

zovaní konferencií mladých muzikológov i 

konferencií v rámci Bratislavských hudob-

ných slávností. 

Viac než Tvoje profesionálne kvality sa 

mi na tomto mieste žiada spomenúť Tvoje 

kvality ľudské. Na úžasnú ústretovosť, prí-

stupnosť, otvorenosť, pracovitosť, ochotu 

poradiť a pomôcť vždy a za každých okol-

ností. Nikdy som Ťa nevidela nahnevaného 

či rozladeného, napriek nie vždy priaznivým 

okolnostiam. Vždy som Ťa stretávala s úsme-

vom na tvári a plného optimizmu.

Milý Ľubo, toto moje vyznanie nemá byť 

len retrospektívou, chce byť aj úprimným po-

ďakovaním za všetkých tých, ktorým si všte-

poval lásku k hudbe, za všetkých, ktorým si 

odovzdával svoje vedomosti a pomáhal roz-

širovať obzory, za všetkých, ktorých si viedol 

na ceste za poznaním. Ďakujem za krásne 

stretnutia s hudbou i za zaujímavé a príjem-

né zážitky mimo našich oficiálnych stretnutí. 

Prajem Ti mnoho, mnoho radosti z hudby, 

ktorá žije všade okolo Teba. 

Ad multos annos!
Eva Szórádová �

K šesťdesiatinám profesora
Ľubomíra Chalupku

Foto archív
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Keď som pred vyše 40 rokmi s malou 

dušičkou prekročil konkurzný prah 

Slovenského filharmonického zboru (vtedy 

ešte Speváckeho zboru SF), nenazdal som 

sa, že nás s dirigentom Janom Maria Dob-

rodinským (22. 7. 1925) okrem umeleckých 

kontaktov budú od istého času spájať aj pria-

teľské vzťahy. Nič na nich nezmenila ani jeho 

vynútená odluka od obľúbeného SFZ s rezig-

novaným odchodom z Bratislavy. Patrilo to 

k bežným praktikám dramatických scenárov 

obdobia „totalitnej renesancie“. 

Vzácny priateľ! Tvoj vzťah k hudbe nepo-

chybne vzišiel ešte z pôdy pražského rodin-

ného prostredia. Ako syn uznávaného harfis-

tu Bedřicha Dobrodinského a brata, huslistu 

pôsobiaceho v ČF, si mal predurčenú dráhu 

hornistu. No Tvoje schopnosti, podpore-

né vzdelávaním od reálneho gymnázia cez 

konzervatórium a štúdiom hudobnej vedy 

so sociológiou na Karlovej univerzite, Ťa na-

pokon priviedli k dirigentskému kumštu. Ži-

vot často pozostáva aj z náhodných mo zaík, 

dnes už málokto registruje, že legendárny 

Toscanini bol spočiatku čelistom a Karaja-

novi mala byť prisúdená kariéra klavírneho 

virtuóza. Obom však učarovala taktovka. 

Ona zohrala významnú úlohu aj v Tvojom 

živote. Známosť s Václavom Talichom Ťa 

priviedla na pôdu Hudobnej fakulty VŠMU. 

Talich tu dostal za úlohu vytvoriť potenciál-

nu bázu Slovenskej filharmónie, na Katedre 

orchestrálneho dirigovania umelecky formo-

val okrem Teba aj Ladislava Slováka, Zdeňka 

Bílka a ďalších. 

Bratislava sa Ti stala na dvadsaťdva sezón 

dočasným domovom. Po nástupe na zbor-

majstrovský post po zakladateľovi SFZ Ladi-

slavovi Slovákovi si získal priestor pre rozví-

janie interpretačných prvkov „talichovského 

symfonizmu“, postaveného na perfektnom 

frázovaní. V prípade vokálno-inštrumentál-

nych skladieb Ti išlo o symbiózu jednoty 

podloženej dynamikou a „inštrumentálneho 

rytmu“, platných noriem najmä pre obdobie 

baroka a romantizmu. V časoch, keď bola 

estetika v područí idiómov socialistického 

realizmu, zo „zakázanej oblasti“ si postupne 

vyberal madrigaly s ideovo „akceptovateľ-

ným“ obsahom. Pochopiteľne s vedomím, 

že vokálna polyfónia je skvelou školou zásad 

zborovej interpretácie a jej prvky sa môžu 

uplatniť aj v neskorších štýlových epochách. 

S rozvahou si študoval podstatu sloven-

skej ľudovej piesne aj s vokálnymi prejavmi 

amatérskych zborov. Poslúžili Ti k formova-

niu svojského interpretačného štýlu nesúce-

ho znaky slovenskosti. K tomu Ti dopomohli 

kontakty s našimi skladateľmi pri štúdiu 

ich diel. Boli to vzácne chvíle, strávené 

s majstrom Suchoňom pri partitúrach jeho 

zborového cyklu O človeku alebo kantáty 

Žalm zeme Podkarpatskej. Dával si priestor 

Očenášovej Maríne, Burlasovým Zvonom, 

neobchádzal si tvorbu Moyzesa, Cikkera, Ze-

ljenku, Kardoša, Mikulu, Kořínka, Paríka ale-

bo Hatríka. Odkrýval si svet trvalých hodnôt 

Palestrinu, Dvořáka, Janáčka, Verdiho, Šosta-

koviča, Rachmaninova, Debussyho, Poulen-

ca, Hindemitha, starej slovenskej polyfónie, 

aleatoriky aj punktualizmu. Kto si ešte dnes 

spomenie na mimoriadnu technickú nároč-

nosť Lutoslawského Troch poém Henriho 
Michauea alebo Nonove Il conto sospeso? 
Nezabudnuteľný je Tvoj podiel na prvých 

zahraničných úspechoch SFZ v Taliansku 

a Štrasburgu ako aj skvelých LP záznamoch 

Hungarotonu, Erata, Supraphonu a Opusu. 

Snímky Palestrinovho cyklu Canticum can-
ticorum alebo ukážky francúzskych zborov 

vyvolali ohlas aj v zahraničí. Nemožno obísť 

Tvoj podiel pri obdržaní Grand Prix parížskej 

akadémie udelenej Hungarotonu za nahráv-

ku Lisztovej Legendy o sv. Alžbete telesami 

SF pod taktovkou legendárneho Jánosa Fe-

rencsika (1974). Majstri taktovky Scherchen, 

Smetáček, Dixon, Karl Richter, Leinsdorf ale-

bo temperamentom sršiaci Alain Lombard 

uznávali Tvoje zbormajstrovské hodnoty. Po-

čas štrasburskej prípravy inscenácie Musorg-

ského Borisa Godunova medzi Lombardom 

a Tebou občas zaiskrilo, no skvelé predvede-

nie opernej drámy bolo napokon korunova-

né vaším priateľstvom. V dramatických chví-

ľach Tvojich pohnutých osudov Ti Ferencsik 

vyjadril svoju solidaritu a Lombard ponúkol 

angažmán. Vedúci činitelia Pragokoncertu 

však ponuku zmietli zo stola (1977). Opúšťal 

si naše teleso s pocitom nedokončenej práce 

v čase, keď zbor „roloval“ na štartovacej čiare 

do „najvyššej kategórie“ umeleckých telies. 

Neostáva zanedbateľný Tvoj podiel peda-

gogickej činnosti na HF VŠMU pri výchove 

adeptov, predovšetkým zbormajstrovského 

zamerania. Svoje bohaté skúsenosti si napo-

kon zavŕšil habilitačnou prácou o barokovej 

interpretácii, v ktorej dokonca porovnávaš 

prvky jej prejavu so slovenským interpretač-

ným štýlom (1991). V pražskom prostredí si 

vystriedal zbormajstrovské posty Spevácke-

ho zboru Československého rozhlasu a ume-

leckého šéfa Stredočeského symfonického 

orchestra. Po revolúcii si zastával funkciu 

predsedu Združenia zborových dirigentov 

a Asociácie hudobných umelcov a vedcov 

ČR s dočasnou funkciou poradcu Minister-

stva kultúry ČR.

Čo k tomu ešte dodať? Na jednu životnú 

dráhu sú to dosť bohaté kapitoly. V mene ume-

leckého kolektívu SFZ a partie starodávnych 

priateľov Ti chcem, milý pán docent, vlastne, 

náš drahý Janko, k jubileu zaželať do ďalších 

rokov mnoho životného optimizmu, sprevá-

dzaného ľúbeznými invenciami duchovného 

bohatstva, ktorými si vždy oplýval...

Tvoj Marián Bulla �

Jubileum

Jan Maria Dobrodinský
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Drážďanské dni súčasnej hudby
Prezentácia symfonickej a komornej hudby, hudobného divadla, 
experimentálnej hudby a tanca, multimediálnych projektov 
a pod.
účinkujú Štúdio Novej hudby Moskva, Ensemble Modern, 
Ensemble Aleph a ďalší
projekty TranSphären, Interfaces, kolokvium Priestory hudby, 
výstava Mad_In_Japan
termín 1. – 9. októbra 2005
miesto konania Drážďany (Múzeum hygieny, Technická uni-
verzita, Ministerstvo financií, Schauburg, Spoločenské divadlo, 
Goethe inštitút, Štátny archív, Festspielhaus Hellerau), Nemecko
info Dresdner Zentrum für Zeitgenössische Musik, prof. Udo 
Zimmermann – art director, Karl-Liebknecht-Strasse 56, D 011 

09 Dresden, Germany, tel. +49 351 264 620, tel/fax +49 351 
264 62 23, kuehl@zeitmusik.de, www.zeitmusik.de

Festival chrámov Picardie 2005
Súčasťou je cyklus „Týždeň renesancie“ a „Hudobná cesta“.
termín 3. septembra – 16. októbra 2005
miesto konania Picardie, Francúzsko
info a rezervácia vstupeniek Festival des Cathédrales de 
Picardie; 53, rue de l‘Amiral Courbet, 800 11 Amiens Cedex 01, 
France, tel. +33 22 224 494 info@festivaldescathedrales.com, 
www.festivaldescathedrales.com

Festival Musica Viva
termín 30. septembra 2005 – 1. júla 2006
miesto konania Bayerischer Rundfunk, München, Nemecko
info a predpredaj vstupeniek Bayerischer Rundfunk, 

Rundfunkplatzt 1, 80 335 München, tel. +49 180 548 18 10 
(pon – pia 9.00 – 18.00), tel. hotline +49 89 5900 2826, 
www.br-online.de/musicaviva

Medzinárodný súťažný festival slovanskej hudby 2006
Každý rok je venovaný inej slovanskej kultúre. V roku 2006 
dostáva priestor Slovensko.
kategórie klavír, husle, violončelo
termín 16. – 19. mája 2006
miesto konania Moskva, Rusko
vekový limit od 10 do 32 rokov (mladšia kategória do 10 
rokov, stredná od 11 do 15 rokov, staršia od 16 do 32 rokov)
vstupný poplatok 30 EUR
uzávierka 30. apríla 2006
info RF, Ferganskaja 23, 109 444 Moskva, Russia, 
tel/fax +7 709 14 42, balakirevDSI@yandex.ru
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Rodák z Moravy (Háčky), po štúdiách 

v Prahe a v Brne, po krátkom pôso-

bení v Beskydskom divadle v Hraniciach, 

od roku 1945 pôsobil ako šéf výpravy SND 

a od roku 1951 aj ako vedúci Umelecko-de-

koračných dielní SND, na založení ktorých 

sa významnou mierou podieľal. V rokoch 

1951-1983 bol vedúcim Katedry scénografie 

na Divadelnej fakulte VŠMU, v rokoch 1969-

1971 viedol Katedru scénografie na pražskej 

DAMU. Roku 1965 ho menovali za docenta, 

v roku 1977 sa stal vysokoškolským profe-

sorom. Počas svojej plodnej pedagogickej 

činnosti vychoval niekoľko generácií scénic-

kých a kostýmových výtvarníkov.

Nielen vďaka scénografickej tvorbe vý-

nimočných kvalít, ale aj na základe pedago-

gických úspechov sa stal profesor Vychodil 

vedúcou osobnosťou slovenskej scénogra-

fie. Vo svojom prvom tvorivom období pre-

feroval architektonicko-plastický výklad scé-

ny, nadväzujúc na estetiku medzivojnovej 

československej avantgardy. V 50. rokoch 

sa minimalizáciou scénických prostried-

kov a s dôrazom na hereckú akciu postavil 

proti tradičnému javiskovému iluzionizmu. 

Experimentoval so známymi vyjadrovacími 

prostriedkami, stavajúc ich do nových súvis-

lostí: využíval princíp scénografickej koláže 

v centre sférického javiskového priestoru, 

pracoval so svetelnou projekciou zväčšeného 

detailu, využíval kontrast svetla a tieňa medzi 

transparentnými plochami. Začiatkom 60. 

rokov sa Vychodil vzdal scénografických 

objektov vymedzujúcich herecký priestor 

a koncentroval sa na závesné grafické znaky 

predmetov, či na mnohovýznamové použitie 

dominantnej rekvizity.

Pri komponovaní scénického priestoru 

definoval Vychodil použité prostriedky v úz-

kej spätosti s dielom a s jeho dramaturgicko-

-režijným výkladom. Určitý scénografický 

problém pritom tvorivo skúmal v niekoľkých 

inscenáciách, potom ho opustil a sústredil sa 

na iný. Ako zrelý scénograf vo svojom stred-

nom tvorivom období sa odvážil kombinovať 

progresívne scénografické prvky s tradičný-

mi, čím dospel k prepojeniu kontrastných 

výrazových polôh – sentimentu a irónie, pá-

tosu a banality, romantizmu a výrazovej vec-

nosti. Prepracoval sa tak k syntéze, v rámci 

ktorej mohol novoobjavené princípy voľne 

kombinovať s tými, ktoré použil dávnejšie. 

To ho priviedlo opäť ku koláži, k použitiu 

skladby aplikovanej v maliarskej technike, 

alebo ho inšpirovalo citovať v rámci javisko-

vého celku zväčšené detaily.

Ladislav Vychodil bol prvým scénogra-

fom väčšiny slovenských opier. V Opere 

SND spolupracoval predovšetkým s režisé-

rom Branislavom Kriškom, s ktorým vytvoril 

dlhoročný tvorivý tandem (Turandot, 1965; 

Jej pastorkyňa, 1966, 1986; Orfeus a Eurydi-
ka, 1966; Peter a Lucia, 1966; Plášť, Gianni 
Schicchi, 1968; Norma, 1969; Svätopluk, 1970, 

1972, 1985, 1990; Ifigénia v Aulide, 1970; Ma-
dame Butterfly, 1971; Juro Jánošík, 1972; Vec 
Makropulos, 1973; Tosca, 1973, 1987; Hra 
o láske a smrti, 1973; Hrad kniežaťa Modro-
fúza, 1974; Fidelio, 1974, 1982; Martin a Sln-
ko, 1975; Don Giovanni, 1975; Vzkriesenie, 

1976; Bohéma, 1977; Boris Godunov, 1977; 

Káťa Kabanová, 1978; Krútňava, 1978, 1988; 

Rozsudok, 1979; Manon, 1980; Osud zhýral-
ca, 1982; Dido a Aeneas, 1983; Komedianti, 
Sedliacka česť, 1984; Carmen, 1985; Zo živo-
ta hmyzu, 1987; Piková dáma, 1989; Prího-
dy líšky Bystroušky, 1989), scénu navrhol aj 

k bednárikovskej „trilógii“ Faust a Marga-
réta, Hoffmannove poviedky, Don Quijotte. 

Dodnes sú na repertoári opery s jeho scéno-

grafiou (Don Carlos, Bohéma a detská opera 

Tajomný kľúč). 

Vychodilovu tvorbu poznajú okrem 

slovenských a českých divadiel i v Krako-

ve, v Saratove, vo Viedni, v Budapešti, Sofii, 

Bruseli, Novom Sade, Lipsku, Santa Barbare, 

Malmö, Štokholme, Berlíne, Tampere, Ľubľa-

ne a v Záhrebe. Samostatne vystavoval v Bra-

tislave (1965, 1978, 1980), v Sao Paulo (1965), 

Santa Barbare (1974), Prahe (1975). Zúčastnil 

sa na celom rade domácich scénografických 

výstav, jeho tvorbu pravidelne prezentovali 

v rámci medzinárodnej výstavy Pražské qu-

adrienále, ale i na zahraničných výstavách 

československej scénografie (Nemecko, Ma-

ďarsko, Kuba, Argentína, Chile, Francúzsko, 

Rakúsko, Poľsko, Brazília, krajiny bývalého 

Sovietskeho zväzu, Taliansko, Bulharsko, bý-

valá Juhoslávia, Anglicko a Egypt). V roku 

1965 získal Zlatú medailu prezidenta Brazíl-

skej republiky za najlepšiu národnú scéno-

grafickú expozíciu na bienále v Sao Paule. 

Profesor Vychodil prednášal na turné po 

USA (1972), v roku 1974 prednášal na Univer-

sity of California v Santa Barbare a na Institu-

to des bellas artes v Mexiku a v roku 1983 na 

univerzite v Halifaxe.

V profesorovi Ladislavovi Vychodilovi 

stráca slovenská kultúra výnimočnú umelec-

kú osobnosť. 

R �

Za legendou nášho divadelníctva

Ladislav Vychodil (1920 – 2005)

Uprostred leta 20. augusta navždy odišiel profesor Ladislav Vychodil, legenda nášho divadelníctva, nestor slovenskej 
scénografie, zakladateľ Katedry scénografie na VŠMU.

Medzinárodný súťažný hudobný festival 
Llangollen Eisteddfod
odbor sólový a zborový spev, folkové spevácke a tanečné skupiny, 
keltská hudba (od 2 do 11, od 12 do 60 hráčov)
termín 4. – 9. júla 2006
vekový limit sólový spev – do 15 rokov, medzi 15 – 20, 
do 21 rokov, miešané, mužské, ženské zbory, komorné zbory 
– do 16 rokov, mládežnícke zbory medzi 16 a 25 a do 18 rokov, 
inštrumentálne sólo (všetky nástroje vrátane klavíra, folk) – do 16 
rokov, medzi 16 – 30, miešané, mužské, ženské zbory, komorné 
zbory – do 16 rokov, mládežnícke zbory medzi 16 a 25 a do 18 
rokov, detské folkové spevácke a tanečné skupiny a choreografický 
folkový tanec ako aj sólo tanec, inštrumentálne folkové sólo 

a skupina do 16 rokov
vstupný poplatok neudaný
uzávierka 1. novembra 2005 (zbory a tanečné skupiny), 
28. februára 2006 (sólisti)
info Music Office, Llangollen International Musical Eisteddfod, 
Royal International Pavilion, Abbey Road, Llangollen, LL20 8 SW, 
North Wales, United Kingdom, tel. +44 1978 862 000, fax +44 
1978 862 002, info@international-eisteddfod.co.uk, music@inter-
national-eisteddfod.co.uk, www.international-eisteddfod.co.uk

Moc a hudba. Medzinárodný hudobný festival Brahmso-
vho múzea Mürzzuschlag
termín 14. – 18. septembra 2005

miesto konania Mürzzuschlag, Rakúsko
info Brahms Museum, Wiener Strasse 4, A 8680 Mürzzuschlag, 
info@brahmsmuseum.at, www.brahmsmuseum.at

Zahraničné súťaže

Beethovenov Hradec. Medzinárodná interpretačná súťaž 
v hre na husle
termín 3. – 9. júna 2006
vekový limit I. kategória nar. po 10. júni 1986 vrátane, II. 
kategória nar. po 10. júni 1975 vrátane
poplatok 1500 Kč al. 50 EUR
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Prekvapením 11. ročníka medzinárod-

ného festivalu vysokoškolských spe-

váckych zborov Akademická Banská Bystrica 

2005 bol miešaný zbor Nostro Canto z Pre-

šovskej univerzity. Toto mladé 37-členné aka-

demické teleso, založené len pred 4 rokmi, 

získalo okrem 1. miesta v zlatom pásme aj 

Cenu rektora univerzity Mateja Bela v Ban-

skej Bystrici „Za pôsobivú dramaturgiu“ 

a Cenu Ministerstva školstva SR „Absolútne-

mu víťazovi ABB 2005“. Keďže miešaný zbor 

Nostro Canto je slovenskej hudobníckej obci 

málo známy, rád by som ho prostredníctvom 

jeho dirigentky Tatiany Kanišákovej čita-

teľom HŽ priblížil.

� Aká je história tohto mladého zbo-

ru?

Všetko sa začalo iniciatívou študentov 

Katedry hudby, ktorí mali záujem o zboro-

vý spev. V tom čase pôsobil na katedre pod 

mojím vedením iba ženský zbor, takže mladí 

muži sa cítili istým spôsobom diskriminovaní. 

Začínali sme so skromným obsadením – do 

20 spevákov, avšak s veľkou chuťou a pote-

šením z hudby. Spočiatku sme účinkovali na 

diplomových projektoch študentov katedry 

a na slávnostných univerzitných podujatiach.

� Máte za sebou už aj nejaké koncert-

né aktivity?

Naším prvým vážnejším koncertným 

vystúpením bola spolupráca na uvedení 

Brucknerovho Te Deum na záverečnom 

koncerte sezóny v Rzesówskej filharmónii 

s tamojším symfonickým orchestrom na jar 

2003. Spoluúčinkovali sme s akademickými 

zbormi univerzít v Rzesówe a Segedíne. Až 

v tomto roku sme sa odvážili prezentovať na 

súťažnom festivale...

� ... a hneď s veľkým úspechom. 

Porotu okrem iného zaujala vaša inter-

pretácia skladby Iris Szeghyovej Song 
Sung in Arden uvedenej v slovenskej 

premiére. Čo vás viedlo k výberu tejto 

skladby?

Chcela som prezentovať skladateľku, 

pretože je prešovská rodáčka a bolo by pri-

rodzené uviesť práve niečo od nej. Oslovila 

som ju koncom minulého roka s prosbou, 

aby mi odporučila niektorú zo svojich skla-

dieb pre miešaný zbor, ktorá ešte na Sloven-

sku nebola uvedená. Zareagovala s poteše-

ním a hneď mi navrhla viac skladieb, okrem 

iného cyklus zborov Three Shakespearian 
Songs, ktorý ako celok nebol ešte uvedený. 

Prvá časť je určená pre ženské obsadenie, 

druhá pre mužský zbor, tretiu Song Sung in 
Arden pre miešaný zbor sme napokon na-

cvičili a uviedli v Banskej Bystrici. Rada by 

som v blízkej budúcnosti naštudovala celý 

cyklus.

� Po štyroch významných ocene-

niach ženského zboru Iuventus paeda-

gogica na medzinárodnej prehliadke 

IFAS 2004 v Pardubiciach je to už tvoj 

druhý výrazný dirigentský úspech. Ako 

vnímaš nečakane dobré umiestnenie 

s takmer neznámym miešaným zborom 

na tohtoročnom ABB?

Z pohľadu dirigenta ako veľký záväzok. 

Myslím, že pri našom hodnotení zavážil 

popri technickej stránke najmä bezprostred-

ný prístup k hudbe, jej precítenie a prirodze-

ná radosť zo spevu. Keď sme šli na pódium, 

povedala som spevákom: „Všetky chyby máte 

už vopred odpustené. Chcem od vás len jed-

no – aby ste spievali srdcom.“ Myslím, že sa 

s touto mojou túžbou stotožnili. Mám radosť 

nielen za seba, ale aj za nich. Bola to krásna 

odmena jednak za ich úsilie, ale aj za to, čo 

do svojho výkonu vložili.

Peter Ruščin �

Zbor, o ktorom nik nevedel

DIRIGENTKA 
TATIANA 
KANIŠÁKOVÁ 
PREBERÁ 
CENU NA ABB
2005./Foto archív

uzávierka 10. apríla 2006
info SUV Talent, Oborného 10, 790 00 Ostrava, tel. +420 596 
626 967, fax +420 596 624 617, talent@ritornel.com, www.
ritornel.com/beethoven

Europa Cantat Mainz 2006
odbor mládežnícke zbory
termín 28. júla – 6. augusta 2006
miesto konania Mainz, Nemecko
vekový limit do 27 rokov
info Europa Cantat Mainz 2006 e. V., Kaiserstr. 26 – 30, D 55 
116 Mainz, Germany, tel. +49 6131 288 38 90, 
fax +49 6131 28 38 91, info@ec2006.de, www.ec2006.de

Európska súťaž detských a školských zborov
odbor 1. kategória – miešané zbory, 2. kategória – detské a 
mládežnícke zbory (9 – 13 rokov), 3. kategória – detské zbory
termín 6. – 8. októbra 2006

uzávierka 31. marca 2006
info European Competition for Churs Choirs and School Choirs,
Festival des Cathédrales de Picardie; 53, rue de l‘Amiral Courbet
80011 Amiens Cedex 01, France, tel. +3 2222 4494, fax +3 2222 
4499, info@festivaldescathedrales.com, www.festivaldescathedra-
les.com

Medzinárodná klavírna súťaž Citte di Sulmona 2005
termín 10. – 16. októbra 2005
miesto konania Sulmona, Taliansko
vekový limit nar. po 10. októbri 1970
uzávierka 5. októbra 2005
info Via della Cona, 20; 670 39 Sulmona, tel. +39 864 537 
33, fax +39 864 533 84, info@concorsosulmona.com, www.
concorsosulmona.com

Medzinárodná klavírna súťaž Liszt – Bartók 2006
termín 3. – 15. septembra 2006

miesto konania Budapešť, Maďarsko
vekový limit nar. po 1. januári 1974
vstupný poplatok 140 EUR
uzávierka 1. mája 2006
info Hungarofest, Mária Liszkay – manager, Rákóczi út 20., H 
1072 Budapest, Ungarn, tel. +36 1 266 14 59, tel/fax +36 1 266 
59 72, liszkay.maria@hungarofest.hu

Medzinárodná spevácka súťaž v sakrálnej 
tvorbe 2005
termín 4. – 8. októbra 2005
miesto konania Rím, Taliansko
vekový limit do 35 rokov k 31. decembru 2005
vstupný poplatok 85 EUR
uzávierka 22. septembra 2005
info Accademia Culturale Europea, Via Crescenzio, 103; 00193 
Roma, Italy, tel. +39 347 477 51 73, fax +39 6 6813 40 51, 
info@concorsomusicasacra.org, www.concorsomusicasacra.org IN
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Hľadanie súradníc vlastného vývoja, 

sebadefinovania na podklade toho, čo 

nás obklopuje a čo sme schopní prijať a pre-

tvárať do nových obsahov, tvorí v celej histó-

rii jednu z kľúčových oblastí ľudského snaže-

nia a aj v súčasnosti sa potvrdilo v spolupráci 

medzinárodného tímu odborníkov. Pod 

gesciou komorného súboru Wrocławscy Ka-

meraliści Cantores Minores Wratislavienses 

a s podporou Európskej únie v rámci progra-

mu Kultúra 2000 na projekte participovali 

organizátori z hudobných a vedeckých inšti-

túcií: Univerzitnej knižnice vo Vroclave, Uni-

verzity Karla Franzena v Grazi a Národnej 

knižnice v Prahe, ku ktorým sa ako partner 

projektu pridalo aj Slovenské národné múze-

um – Hudobné múzeum v Bratislave. 

Výsledkom spoločného úsilia interpre-

tov, muzikológov, knihovníkov, reštaurátorov, 

grafikov je komplexne poňatá viac úrovňová 

prezentácia, ale aj ochrana vzácnych hudob-

ných prameňov, dôležitých pre európske 

kultúrne dedičstvo. Jej nosnou zložkou je 

desať putovných výstav so siedmimi témami 

z hudobných dejín Sliezska a Poľska (tri témy 

pozostávajú z dvoch dielov), organicky ich 

však dopĺňajú ďalšie formy prezentácie: vy-

danie série tlačených katalógov k výstavám, 

koncertné uvádzanie vystavených skladieb, 

nahrávky vybraných skladieb na CD, expo-

novanie audiovizuálnych materiálov a kópií 

výnimočných prameňov na internetovej 

stránke. Súčasťou projektu je aj digitalizácia, 

reštaurovanie a konzervovanie vybraných 

rukopisov, grafík a starých tlačí. 

Kým v každom z troch centier projek-

tu bolo počas jedného roka (od septembra 

2004 do augusta 2005) v mesačných interva-

loch sprístupnených všetkých desať výstav, 

bratislavská prezentácia bola zameraná na 

súhrnné predstavenie troch tém dokumen-

tujúcich obdobie stredoveku, renesancie 

a baroka. Od 21. apríla do 19. júna 2005 si 

návštevníci Bratislavského hradu mohli pre-

zrieť v predsálí Hudobnej siene výstavy: Sere-
na mente iubilo – hudba v rukopisoch od 12. 
do 16. storočia, Hudba sliezskych skladateľov 
od 15. do 20. storočia (1. diel), Stručné dejiny 
poľskej hudby (1. diel).

Stredovekú kultúru reprezentujú hlav-

ne hudobné aktivity kláštorov, kolégiových 

a farských kostolov. Z veľkých rehoľných 

centier – kláštora augustiniánov v Żagańi, 

cisterciánov v Henrykove a v Kamieńci 

Ząbkovickom ako aj z kolégiového kostola 

v Głogówe pochádzajú príklady stredove-

kej náboženskej monódie – gregoriánskeho 

chorálu vrátane bohatej tvorby diel veno-

vaných svätej Hedvige, dodnes uctievanej 

patrónke Sliezska. V cirkevnom prostredí 

nachádzame aj pramene viachlasnej hudby. 

Od najstaršieho záznamu dvojhlasného Ky-
rie eleison z 2. polovice 13. stor. v graduále 

z cisterciánskeho kláštora v Kamieńci Ząb-

kovickom ju dokumentujú latinské cantiá, 

ktoré sa s asi 400 dielami rôznych druhov za-

chovali aj v dvoch najvýznamnejších prame-

ňoch sliezskej polyfónnej hudby 15. storočia 

– v Glogovskom spevníku a vo Vroclavskom 

kódexe. Veľký priestor je venovaný pojed-

naniu výtvarnej stránky rukopisov s vy-

zdvihnutím diela iluminátorov pôsobiacich 

v Sliezsku – Jána zo Žitavy (Johannes de Zit-

tavia) a N. Kuthnera zo začiatku 15. storočia 

ako aj uvedením najčastejších ikonografic-

kých motívov v stredovekých prameňoch 

(spievajúci mnísi, ľudia a anjeli hrajúci na 

rôzne nástroje – psaltérium, portatív, husle 

a lutnu). Pozoruhodné sú aj notácie, medzi 

nimi aj špecifická vroclavská ako variant 

metsko-gotickej notácie.

V Sliezsku – oblasti nachádzajúcej sa 

po stáročia vo sfére vplyvov poľskej, českej 

a nemeckej kultúry – sa vytvoril veľmi plas-

tický hudobný život. V centrách ako Vroclav, 

Głogów, Legnica a v kláštoroch v Żagańi, 

Lubiążi a Jemielnici vznikala bohatá pro-

dukcia liturgických kódexov. Ku graduálom, 

antifonárom, breviárom, žaltárom a pod. po-

stupne pribúdajú zbierky viachlasných litur-

gických kompozícií ako aj prvé kancionály. 

Unikátnym dokumentom z protestantského 

prostredia je vydanie najstaršieho sliezske-

ho spevníka Eyn gesang Buchlein vo vroc-

lavskom vydavateľstve Adama Dyona v roku 

1525. Svedčí nielen o rýchlom prihlásení sa 

Vroclavanov k stúpencom Martina Luthe-

ra a k jeho výzve spoločného duchovného 

spevu, ale vďaka druhému vydaniu, ktoré 

vyšlo pravdepodobne v tom istom roku 

a obsahuje aj piesne sliezskej proveniencie, 

predstavuje najobšírnejšiu zbierku evanje-

lických duchovných piesní tých čias. Miest-

ne tlačiarne vydávajú aj tvorbu duchovných 

skladieb zo Sliezska pochádzajúcich alebo 

v Sliezsku pôsobiacich skladateľov obdobia 

neskorej renesancie a raného baroka. Autor-

mi dobovej tvorby, reprezentovanej zbierka-

mi omšových cyklov pre sviatky liturgického 

roku, žalmov, sekvencií, motet i rôznych prí-

ležitostných skladieb, boli Thomas Fritsch, 

Simon Bar Jona Madelka, Gregor Lange, 

Johannes Nucius, Tobias Hertell, bratia Bes-

lerovci.

Medzi najstaršie poloniká patria tiež 

pramene viazané na bohoslužobné úkony. 

Bibliotheca Sonans
Bibliotheca Sonans (Znejúca knižni ca), termín vyjadrujúci životnosť kaž dej hudobnej zbierky a obyčajne aj úsilie jej 
majiteľa – milovníka umenia či správcu – bádateľa, sa stal zastrešujúcim názvom široko koncipovaného projektu 
prezentácie hudobnej kultúry Sliezska a Poľska, reflektujúceho zároveň jej kultúrny kontext v rámci strednej Európy. 

Foto archív
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Osobité miesto patrí poľskej národnej hym-

ne Bogurodzica (Bohorodička), majstrovskej 

hudobnej a básnickej skladbe najčastejšie 

datovanej do obdobia 13., resp. 14. storo-

čia. S prijatím kresťanstva v Poľsku v r. 966 

a so silnejúcim významom materinského 

jazyka sa spája preklad hlavných modlitieb 

Pater noster, Ave Maria a Credo do poľské-

ho jazyka, ako sa zachovali medzi textami 

synodných štatútov z r. 1446 vroclavského 

biskupa Konráda. Popri cirkevných dielach 

vynikajúcich poľských skladateľov sa obja-

vuje aj svetská inštrumentálna tvorba, die-

la skladateľov prekračujú hranice Poľska. 

V hudobnej antológii Thesaurus Musicus, 

vydanej u Montanusa a Neubera v Norim-

bergu v r. 1564, sa popri dielach Orlanda 

di Lassa, Clemensa non Papa, Josquina des 

Prè s nachádza aj štvorhlasné moteto Ego sum 
pastor bonus najvýznamnejšieho skladateľa 

poľskej renesancie Wacława zo Szamotúł. 

Z neskoršieho obdobia pochádza tvorba 

Mikołaja Zieleńského, prvého predstaviteľa 

viaczborovej techniky, obsiahnutá v unikát-

nej zbierke skladieb pre dva zbory a basso 

continuo Offertoria totius anni a v zbierke 

Communiones totius anni s monódiami so 

sprievodom nástrojov, ktorá obsahuje aj tri 

fantázie – prvé poľské skladby pre inštru-

mentálny súbor (obe zbierky vyšli v Benát-

kach v r. 1611).

Výstavy priniesli logicky prepojený 

celok kópií hudobných diel (vo veľmi kva-

litnom typografickom spracovaní), ikono-

grafických prameňov a ďalších objektov 

približujúcich miesta pestovania hudby, 

osobnosti, politickú klímu doby s textovým 

popisom v štyroch jazykových mutáciách 

(poľština, angličtina, nemčina, čeština; 11. 

katalóg prináša aj preklad textov do sloven-

činy); zvukovú predstavu zabezpečilo ozvu-

čenie vystavených prameňov nahrávkami 

súborov Ars Cantus a Cantores Minores Wra-

tislavienses. V súvislosti s viacerými fázami 

územného prepojenia Slovenska, Sliezska 

a Poľska od čias Veľkej Moravy po panovanie 

Márie Terézie je aktuálna aj otázka vzájom-

ných kultúrnych vplyvov. Doterajšie znalosti 

o podobnej štruktúre repertoáru, zastúpení 

diel sliezskych a poľských skladateľov najmä 

v prameňoch zo Spiša, sprostredkovanom 

intenzívnymi kontaktmi spišských miest so 

Sliezskom, ako aj pôsobením piartistov, ktorí 

na územie Slovenska prišli aj z Poľska, či veľ-

ké rozšírenie poľských tancov na našom úze-

mí v období 17. a 18. storočia, môžu materiá-

ly z výstav doplniť o nové poznatky, najmä 

však o konkrétnu zvukovú predstavu hudby, 

ktorá v spomínanom období v strednej Eu-

rópe znela. V kontexte s vydaním a distribú-

ciou katalógov (11. zošitov) a nahrávok (4 

CD) do približne 120 európskych knižníc 

a dokumentačných pracovísk sa celý projekt 

zavŕši naozaj zmysluplne: trvalým sprístup-

nením kvalitného študijného materiálu aj po 

skončení projektu. 

Miriam Lehotská �

Skutočne, Vladimíra Válka nebolo 

treba predstavovať. Sám niekoľko-

krát zdôraznil, že sa na Slovensko, k našim 

orchestrom nie zriedka a vždy rád vracal. 

Napokon, v Bratislave na VŠMU začalo jeho 

profesionálne dirigentské školenie. Na pod-

net a následne pod pedagogickým dozo-

rom Ľudovíta Rajtera. Túto skutočnosť Válek 

v rozhovoroch neobíde, naopak, s piétou, 

no bez sentimentu si ju pestuje ako vzácnu 

relikviu…

Od tých čias prešiel Vladimír Válek množ-

stvom podií, ako líder stál pred desiatkami 

orchestrov doma i v zahraničí, nahrával, spo-

lupracoval s tuctami skvelých sólistov, rástol, 

naberal skúsenosti, zveľaďoval svoj talent 

a majstrovstvo.

Umelecká vernosť, tak by sa asi dala na-

zvať jedna zo súčastí jeho letory. Tá akoby ho 

ochraňovala a počas umeleckej dráhy garan-

tovala istú spoľahlivú imunitu. Válek je verný 

svojim zásadám, umeleckým, remeselným 

postulátom. Je verne upísaný svojmu muzi-

kantstvu, ktoré ho jasnozrivo vedie, verný je 

telesám, s ktorými nájde optimálny spoločný 

jazyk na komunikáciu. Dvanásť rokov bol di-

rigentom Symfonického orchestra hl. mesta 

Prahy FOK, dvadsať sezón je šéfdirigentom 

pražského SOČR-u, niekoľko sezón dirgen-

tom ČF, ale aj japonského Osaka Symphony 

Orchestra. No a od minulej sezóny šéfuje 

nášmu prvému orchestru. To, že tento post 

nechápe formálne a utilitárne, presvedčil 

hneď na začiatku. Zásadne pozmenil svoj 

popísaný umelecký kalendár, aby čo najčas-

tejšie s bratislavskými filharmonikmi mohol 

viesť dialóg. Nielen hudobnícky, čiste „pra-

covný“, ale aj  ľudský. Aby mohol orchester 

tvarovať, zapisovať do jeho živého organiz-

mu svoje predstavy.

Hovoriť o charakteristikách dirigenta 

Válka by bolo kontraproduktívne. Stačí prísť 

na jeho koncert, započúvať sa a bezozvyšku 

zažívať jeho kreácie. Hovoria za všeto, ale 

najmä zaňho. Za poctivého umelca profesi-

onála s jasnými predstavami, neochvejným 

názorom, za muzikanta tvoriaceho a vyžaru-

júceho mladistvý, priam rudimentárny pôži-

tok z tvorenia…

Keď som ešte ani nie sedemdesiatni-

ka Vladimíra Válka bola pozdraviť po jeho 

ostatnom koncerte sezóny, na rozlúčku za 

mnou stíchnutou Redutou zavolal „a držte 

nám palce…“ 

A dnes, pán šéfdirigent, pri dovŕšení 

vašej sedemdesiatky, želám vám i nám veľa 

krásnych spoločných chvíľ s Hudbou…

Lýdia Dohnalová �

Jubilujúci šéfdirigent
Pred rokom, na tlačovke k začiatku koncertnej sezóny, nový generálny riaditeľ 
inštitúcie Marián Lapšanský ohlásil a uviedol nového šéfdirigenta orchestra. 
Tí, ktorí sú zorientovaní v teréne našich symfonických orchestrov, ho v duchu 
vítali ako starého známeho. 

Foto archív
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Keď si človek pripíše štvrtý krížik, má 

za sebou skúsenosti, výsledky a pred 

sebou ešte veľa cieľov. Štyridsiatka v živote 

elektroakustického štúdia, ktoré je tiež živým 

organizmom, znamená tradíciu a získané vý-

znamné postavenie. Experimentálne štúdio 

Slovenského rozhlasu v tomto roku oslavuje 

svoje 40. narodeniny. Za jeho výsledkami 

a úspechmi stoja tvoriví a obetaví ľudia. Oni 

mu vdýchli život, pretrvali v časoch búrok, 

vytvorili v ňom tvorivé prostredie, dokazu-

júce umeleckú a profesionálnu úroveň mno-

hými úspechmi na svetových fórach. 

Aké boli začiatky 
Experimentálneho štúdia, prečo 
vlastne vzniklo? Čo prináša pre 
slovenskú kultúru? 
Udalosti predchádzajúce vzniku Experimen-

tálneho štúdia Slovenského rozhlasu (EXS) 

v roku 1965 boli na celom svete odrazom 

snáh skladateľov o objavenie novej zvuko-

vosti a výrazových prostriedkov v oblasti 

súčasnej hudby. EXS sa pripojilo k mnohým 

ďalším centrám, ktorých cieľom bolo o. i. aj 

hľadanie nových možností smerovania sú-

časnej hudby. Dôležité boli najmä poľské 

vplyvy1. Vznik slovenského štúdia podobné-

ho zamerania bol teda prirodzeným vyúste-

ním kultúrneho diania v Európe.

Začiatky EXS sprevádzalo nadšenie pre 

novú hudbu, pre experimentovanie so štruk-

túrami, priestorom a zvukom. Práve skladate-

lia, ktorí formovali základné tvary EXS, patrili 

k iniciátorom vzniku legendárnych Seminá-

rov pre súčasnú hudbu v Smoleniciach.

Spoločenské udalosti 70. rokov priniesli 

nemálo problémov aj pre slovenskú elektroa-

kustickú (EA) hudbu. Štúdio rozšírilo záber aj 

na slovesnú tvorbu a ďalšie činnosti týkajúce 

sa vývoja techniky rozhlasového vysielania2.

Úspechy tvorcov
O tom, že EXS pomerne rýchlo dosiahlo úro-

veň významného centra EA hudby, svedčí aj 

úspech prvej autonómnej EA skladby skom-

ponovanej v jeho priestoroch3. Slovenská 

EA hudba sa tak hneď od začiatku pridala 

k formovaniu vývoja v oblasti tohto nového 

hudobného druhu a žánru. Ďalšie úspechy 

nenechali na seba dlho čakať4. Skladatelia by 

však neobstáli tak úspešne, keby s nimi ne-

spolupracovali talentovaní a zruční majstri 

zvuku5.

Tvár 40-ročného štúdia
Okrem časti realizačného priestoru určené-

ho pre autonómnu EA tvorbu spolupracuje 

štúdio so všetkými umeleckými a technický-

mi zložkami Slovenského rozhlasu na prípra-

ve a realizácii rozhlasových programov. 

Významné miesto má i tvorba dramatic-

kých rozhlasových diel. Mnohé z nich vďačia 

za svoj úspech a vysokú umeleckú hodnotu 

tvorivému tímu EXS6. 

V pravidelnom vysielaní relácií Ex Tem-

pore na vlnách Rádia Devín reflektuje štúdio 

aktuálnu tvorbu EA hudby a akustického 

artu. 

Aktivity štúdia však presahujú rámec 

realizácií viazaných na rozhlasové vysiela-

nie. Reaguje na najnovšie trendy v oblasti 

internetovej komunikácie – má špičkovú in-

ternetovú stránku (www.radioart.sk), ktorá 

synchronizuje rozhlasové vysielanie s inter-

netovým, čím vzniká nová mediálna kvalita. 

Dôležitú súčasť života štúdia tvoria kon-

certy, prezentácie a účasť na rôznych súťa-

žiach a prehliadkach novej tvorby. 

Okrem toho EXS vytvára prostredie pre 

uplatnenie nových talentov – výsledkom je 

napríklad pripravovaný koncert mladých 

skladateľov s názvom Musica Slovacca, kto-

rý sa bude konať 26. septembra v nitrianskej 

synagóge v rámci festivalu Divadelná Nitra 

2005. Záznam z tohto koncertu bude po-

núknutý sieti európskych rozhlasových sta-

níc združených v Európskej vysielacej únii 

(EBU).

Na jesenné obdobie sú pripravené ešte 

ďalšie dva koncerty – 2. októbra bude na kon-

certe v Budapešti7 uvedená svetová premié-

ra dvoch diel slovenských autorov. Druhým 

koncertom sa premiérovo uvedie až šesť 

kompozícií slovenských skladateľov, z toho 

budú štyri slovenské a dve svetové premiéry. 

Tento koncert sa bude konať v polovici no-

vembra a zastrešuje ho festival Večery novej 

hudby.

Na záver
O význame existencie takýchto tvorivých 

priestorov niet pochýb, veď v strednej a vý-

chodnej Európe hádam ani nenájdeme po-

rovnateľné centrum. Konzum a lacná zábava 

ich pomaly vytláčajú, v popredí stojí rýchly 

finančný zisk a umelecká úroveň sa stráca 

v nedoziernej hĺbke priepasti zábavy a po-

hodlia. Spriemerňovanie intelektuálnej úrov-

ne národa je najjednoduchší spôsob riadenia 

a organizovania kultúry a v dôsledku toho 

aj rozhodovania a spôsobu života ľudí. EXS 

SRo sa tak ako mnohé ďalšie inštitúcie snaží 

40 rokov Experimentálneho štúdia 
Slovenského rozhlasu 
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vybočiť z tohto stredu a hľadať nové mož-

nosti realizácie, nový spôsob odovzdávania 

umeleckého odkazu ďalším generáciám.

V súčasnej kultúrnej situácii sme, žiaľ, 

často svedkami zániku mnohých slovenských 

kultúrnych inštitúcií v dôsledku nedostatku 

vlastnej kultúrnej a národnej uvedomelosti. 

Žiaden iný Európan by vo svojej krajine nie-

čo také za žiadnu cenu nedopustil. K otázke 

podstaty kultúry ako identity človeka citu-

jem myšlienku súčasného vedúceho EXS 

Juraja Ďuriša: „Kultúra je veľká mozaika, 
zložená z množstva kamienkov, ktoré majú 
rôznu veľkosť a rôzny lesk. Len spolu dáva-
jú obraz kultúrnej úrovne národa.“ K tomu 

len dodávam, že Slovenský rozhlas našťastie 

pozná hodnotu kamienka, ktorý predstavuje 

Experimentálne štúdio SRo.

Na záver by som rada vyjadrila želanie 

súvisiace s budúcnosťou EXS a ďalších inšti-

túcií, ktoré ešte neprepadli vidine zisku aj za 

cenu straty vlastnej identity a vedomia vlast-

nej hodnoty: 

Nedajme sa strhnúť prúdom prie-
mernosti, buďme si vedomí toho, čo 
znamená slovenská kultúra, udržme to, 
čo je hodnotné, čo nás duchovne, intelek-
tuálne a v konečnom dôsledku aj ekono-
micky posúva vpred. 

Martina Koreňová �

Poznámky:
1 Jozef Patkowski spolu s ďalšími skladateľmi 

založil Varšavské experimentálne štúdio už 

v roku 1957.
2 stereo a kvadrofónia
3 Orthogenesis Jozefa Malovca z roku 1967 

získala ocenenie na medzinárodnej súťaži 

EA hudby v Dartmouth College v USA a do-

stala sa aj na profilovú dlhohrajúcu platňu. 

Štúdio je dnes držiteľom vyše dvadsiatich 

ocenení.
4 Napr. Kolmanova skladba Lentement mais 

pas trop sa v roku 1973 dostala do finále 

Medzinárodnej súťaže EA hudby v Bourges 

vo Francúzsku, o rok neskôr to bol Bergerov 

Epitaf pre Mikuláša Kopernika, v roku 1974 

na súťaži v Booswil vo Švajčiarsku získala 

cenu Bázlikova skladba Adieu, o rok neskôr 

mal Peter Kolman opäť úspech na súťaži 

v Bourges, tentoraz jeho skladba E 15 získala 

2. cenu. Aj prvá slovenská rozhlasová opera 

Plač Tadeáša Salvu bola v roku 1980 oven-

čená prestížnou cenou Prix Italia, v roku 

1987 skladba Sny Juraja Ďuriša obstála na 1. 

mieste na súťaži vo Varese v Taliansku a rad 

iných ocenení.
5 najmä Peter Janík a Ján Backstuber
6 Napríklad v roku 1992 excelovala hra Du-

šana Dušeka Muchy v zime na Prix Italia 

a priniesla jej tvorcom – režisérovi Viktorovi 

Lukáčovi, dramaturgovi Milanovi Materáko-

vi, hudobnému skladateľovi Jurajovi Benešo-

vi, majstrom zvuku Petrovi Janíkovi a Ernes-

tovi Walzelovi – najvyššie ocenenie.
7 Koncert sa koná pri príležitosti 30. výročia 

založenia maďarského štúdia EA hudby 

HEAR.

Slovenská sekcia EPTA spolu s brati-

slavským Konzervatóriom, Hudob-

ným fondom a AUHS usporiadala 22. až 24. 

augusta v Bratislave ďalší ročník odborných 

seminárov pre klaviristov – pedagógov. Pro-

gram podujatia priniesol zaujímavé témy. Vo 

dvoch vstupoch sa predstavila Katerzyna 

Borowiaková z Londýna, v príspevkoch  

sa zamerala na Prácu s deťmi predškolského 
veku podľa Suzukiho metódy. K oživeniu 

programu prispela klaviristka Veronika 

Lacková, v jej interpretácii zazneli sonáty od 

A. Skriabina a F. Schuberta. Aktuálnu pred-

nášku O súčasnej hudbe predniesla klavirist-

ka Nora Škutová. Analyzovala v nej vývoj 

hudby v 20. storočí. Súčasnú hudbu a dnešné 

kompozičné trendy demonštrovala interpre-

táciou Skladby pre klavír od M. Piačeka. Petr 

Šefl z Prahy v príspevku Ako Bach pracoval 
so svojimi deťmi a žiakmi aplikoval aj vlastné 

skúsenosti z pôsobenia na Hudobnej škole 

J. S. Bacha v Dobranoch. Tému barokovej 

hudby vhodne doplnilo vystúpenie Miku-

láša Škutu. Alena Vlasáková z Prahy na 

tému Pedalizácia prednášala v Bratislave už 

v minulosti. Svoje poznatky rozvinula aj na 

tohtoročnom seminári a rozviedla ich v ďal-

ších príspevkoch.

Milan Bialas z brnianskeho Konzerva-

tória so svojou dcérou Renátou sa už roky 

venujú komornej štvorručnej hre na klavíri. 

Vo svojom vstupe uviedli ukážky z tvorby 

C. Debussyho, F. Schuberta, A. Dvořáka, 

J. Brahmsa, V. Lejska, P. Blatného, P. Fialu 

a ďalších. V obsiahlom komentári hovorili 

o histórii 4-ručnej hry počnúc barokom až 

po hudbu súčasnú. Podujatie vyvrcholilo po-

ďakovaním E. Fischerovej – Martvoňovej, 

ktorej zásluhou sa tieto jedinečné stretnutia 

stali neodmysliteľnou súčasťou odborného 

vzdelávania našich klavírnych pedagógov.

Božena Dlháňová �

Letné stretnutie klaviristov – pedagógov

E. FISCHEROVÁ – MARTVOŇOVÁ 
S P. ŠEFLOM./Foto: D. Jakubcová
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Meška Puškášová
(hudobná publicistka)

Keďže občas prispievam na stránky tohto 

časopisu, budú moje názory znieť tendenčne. 

Tieto riadky však píšem ako čitateľ... teda: 

Keďže nie je ľahké vykynožiť hudobný 
život ako taký, potrebujeme aj Hudobný ži-
vot. Tento časopis je zrkadlom hudobných 

„ročných dôb“ na slovenskom teritóriu, zna-

mená pre početnú profesionálnu hudobnú 

obec viac ako len hudobnú kroniku. 

Smutné je, že sa aj dnes objavujú ten-

dencie „kádrovať“ odborný časopis a hľadať 

ekonomické dôvody na jeho exitus. Funkcia 

hudobného mesačníka je nezastupiteľná. Je 

obrazom všetkých tendencií tvoriacich kom-

plex hudobných aktivít. Napríklad. Ešte stále 

dobiehame vlastnú históriu. S údivom kon-

štatujeme, koľko objavov nám naši usilovní 

hudobní historici predkladajú na posúde-

nie z našej hudobnej minulosti, napr. z čias 

Rakúsko-Uhorska, alebo aj z novšej histórie 

– len na základe dobových tlačí, časopisov 

a novinových dokumentov zachytávajúcich 

reálny hudobný život na slovenskom vidie-

ku a v mestách. Aké zaujímavé a informácia-

mi nasýtené sú štúdie napríklad o dobovom 

koncertnom živote v rozličných časových 

úsekoch. Štúdie vznikajú aj na základe excer-

povania novín a dobovej hudobnej publicis-

tiky. A to je len malý výrez z toho, čo posky-

tuje týždeník, mesačník či iné periodikum 

so vzťahom k hudobnému umeniu – budú-

cim generáciám. O čo by bol obraz hudob-

nej minulosti pestrejší, rekonštrukcia skú-

maného obdobia vernejšia, keby existovali 

aj početnejšie muzikologické časopisecké 

zdroje. 

Ak neboli v minulých storočiach, bude-

me túto chybu opakovať?

Hudobný mesačník má v popise práce 

iba mravčiu prácu. Z odstupu mesiaca, roka 

či piatich sa môže zdať, že všetko v ňom je 

akési rovnaké, témy sú podobné, aj festiva-

ly sa opakujú a rozhovory majú jeden strih. 

Ale zoberte si do rúk tento časopis spred tri-

dsiatich rokov. Pred vami sa rozvinie duch 

inej doby. Všetko je akési známe a predsa 

celkom iné. Musíme to o sebe vedieť, aby 

sme nespyšneli a aby sa nevrátilo myšlien-

kové temno medzi nás. Možnosť konfron-

tovať minulé so súčasným novou optikou 

má hygienický spätný účinok. Spoločenské 

názory na tvorbu, autorské postoje, reflexia 

hodnotových kritérií aj omyly jednotlivcov 

a celých skupín – to všetko odborný mesač-

ník zachytáva v horizonte časových bodov 

„od–do“, nezasahujúc do teritória vedec-

kých periodík. 

Podporovaním a vydávaním tlačených 

slov o hudobnej súčasnosti tvoríme budúc-

nosť. Podávame svedectvo o prezieravosti 

štátnych inštitúcií, o múdrej spoločenskej ob-

jednávke umeleckých hodnôt, teda aj o úrov-

ni tvorby a interpretačného umenia, ktoré 

preverí zrkadlo budúcich „diplomových“ či 

doktorandských štúdií, aj o neutíchajúcej 

potrebe tvoriť. Všetko sa dá robiť lepšie...

Inovovať áno, rušiť nie! Po zlom rozhodnutí 

začínať opäť na „zelenej lúke“ je fanfarónska 

hlúposť hrubého zrna.

Nemožno nikoho prinútiť, aby čítal 

odborné časopisy, lebo poniektorým sta-

čí listovať v časopisoch o móde a autách. 

Predstavte si, keby usilovní „rozpočtoví šet-

riči“ zvíťazili a prispeli k zániku jediného 

slovenského mesačného periodika o našej 

hudobnej kultúre v situácii, keď sa denná 

tlač o vážne hudobné umenie a tvorbu neza-

ujíma, a ak, tak len v súvislosti s celebritami. 

Pritom časopisy s dlhšou periodicitou, napr. 

hudobná revue, majú odlišnú funkciu aj ob-

sahový profil.

Ak niekto nechce Hudobný život, nechaj-

me ho tak, možno chce iba Live. Koncert-

ným umelcom a skladateľom, hudobným 

pedagógom, deťom a budúcim študentom 

hudby, hudobným teoretikom i posluchá-

čom, slovenským historikom, muzikológom, 

milovníkom hudby, čitateľom, inžinierom 

a iným osvietencom, prosím, ponechajme 

príležitosť na odborné zhodnotenie hudob-

ného života v celej jeho pestrosti. Zatvoriť 

Potrebujeme
Hudobný život? 

Zaiste neuniklo vašej pozornosti, vážení čitatelia, že po prázdninách sa vám nedostáva 

do rúk zvyčajné vydanie nášho časopisu, ale opäť dvojčíslo. Je akýmsi východiskom 

z núdze, je krízovým (snáď) riešením. Do konca kalendárneho roka sa takto budeme sna-

žiť „vyrovnať hladinu“, zachovať ako-tak kontinuitu, neskladať zbrane. Dúfame, že existenciu 

časopisu, aj keď je vážne ohrozovaná neustále sa opakujúcimi, či snáď čoraz vyhrotenejšími 

ekonomickými „atakmi“, sa nám podarí obhájiť a zachrániť.

Nuž teda, má, alebo nemá byť Hudobný život? Ak áno, aká forma, aká tvár by bola podľa 

vás optimálna? Čo vám chýba, čo sa vám vidí zbytočné či nadbytočné v jeho obsahu? Čo by 

ste pozmenili, čo vylepšili? Voláme do radov našich skalných čitateľov, priaznivcov, všetkých, 

ktorí to s naším časopisom myslia vážne a dobre... 

V dnešnom dvojčísle prinášame niekoľko odpovedí, zopár námetov, pripomienok, ale aj 

vyjadrenie uznania či nesúhlasu...

R �

duchovný priestor časopisu sa rovná vražde 

nenarodených možností ako zlepšiť našu hu-

dobnú realitu.

(P.S. Mám pocit, že som napísala typický 

„zjazdový diskusný príspevok“... juj) �

Vladimír Blaho
(hudobný publicista, kritik)

Hoci opera nie je čistá hudba, ale hu-

dobné divadlo, práve vďaka HŽ, má na Slo-

vensku svoju (bohužiaľ, po zániku Dialógu, 

Teatra a preformovaní koncepcie Javiska na 

časopis pre amatérsku divadelnú tvorbu) 

jedinú platformu. Inscenácie troch sloven-

ských operných súborov tu nielenže majú 

svoje recenzie, ale nájdeme tu state z dejín 

opery na Slovensku i medailóny historických 

operných osobností, čo je v čase, ktorý vidí 

hodnoty len v prítomnosti a na tradície a po-

učenia z minulosti zvysoka kašle, obzvlášť 

potrebné. Napokon vzhľadom na slabé mož-

nosti konfrontácie so svetom (nielen priamo 

na našich operných javiskách, kde vystúpe-

nia cudzích sólistov či súborov sú čoraz vzác-

nejšie, ale aj v médiách, v ktorých sa raz za 

polrok ukáže nejaký ten záznam opery na 

Arte alebo ŐRF 2) sú zvlášť cenné aj referen-

cie o operných inscenáciách v zahraničí.

HŽ by nemal rezignovať (a občas tak 

aj činí v rubrike Con brio) aj na príspevky 

kultúrno-politickej povahy, k akým počítam 

napr. príspevky J. Hatríka namierené proti 

komercionalizácii kultúry a vytláčaniu váž-

nej hudby a skutočných hodnôt vôbec na jej 

perifériu. Tieto síce len potvrdzujú viac-me-

nej totožný názor občianskej menšiny sledu-

júcej HŽ, mohli by však zohrať mobilizujúcu 

funkciu a primäť intelektuálov z hudobnej 

sféry k posunu od frfľania k činom. Možno, 

keby takýchto príspevkov bolo viac, kultúr-

ny front by skôr zabudol na svoje žabomyšie 

vojny a vystúpil by proti demontáži kultúry 

oveľa skôr než len pred avizovaným preda-

jom novostavby SND.

Priznávam sa k svojmu konzervativizmu 

a k pochybnostiam, či – tak ako Pavarottiho 

pospevovanie s idolmi popmusic alebo naj-

novšie rozšírenie záberu Rádia Devín poza 

hranice artificiálnej hudby, alebo približo-

vanie podoby niektorých koncertov k show 

– aj priradenie rubriky Modulácie k HŽ je 

tou najsprávnejšou cestou, aby sa ozajstné 

hudobné hoodnoty „stali majetkom širších 

spoločenských vrstiev“. Či práve toto pove-

die k tomu, aby kultúrna verejnosť (čo je užší 

pojem ako verejnosť vôbec) nechápala Mon-

serrat Caballé ako onú speváčku, čo spieva 

s Fredym Mercurym alebo Pavla Mauréryho 

ako otca muzikálovej hviezdy Zuzany Mauré-

ryovej.

Vyváženosť medzi referovaním o hudob-

nom živote v metropole a v regiónoch je ťaž-

ko dosiahnuteľná a snaha po nej by nemala 

viesť k nastoľovaniu lokálnych hodnotiacich 

kritérií. �
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Mária Kornucíková
(dramaturgička Štátna filharmónia Košice)

My sme s HŽ veľmi spokojní, s jeho sú-

časnou podobou a koncepciou. Mapuje 

dianie na hudobnej scéne celého Slovenska, 

zaujímavé sú články a recenzie zo zahrani-

čia, rozhovory...atď. Ceníme si priestor, ktorý 

nám HŽ poskytuje a považujeme ho za do-

statočný. Taktiež oceňujeme ústretovosť pri 

uverejňovaní programov koncertov a festiva-

lov, ktoré ŠfK organizuje.

Jediná zmena, o ktorú by sme stáli, je 

uverejňovanie recenzií v kratšom časovom 

horizonte. Aby sa napríklad koncerty z janu-

ára neobjavovali až v májovom čísle. Možno 

je to vina neskoro dodaných príspevkov...

Osobne to považujem za istý druh hrdin-

stva, že časopis typu HŽ tu stále je. Pre ľudí 

so vzťahom k vážnej hudbe je jediným zdro-

jom orientácie v tejto sfére na Slovensku. �

Eugen Prochác
(koncertný umelec, pedagóg)

Som čitateľom Hudobného života už desať-

ročia ako aj svedkom prerodu jeho grafickej 

stránky z novinového formátu, ale hlavne 

obsahového – vznikol atraktívny časopis. Bol 

a stále je jediným periodikom pre širšiu hu-

dobnú verejnosť. Vychádzanie v dvojmesač-

nom intervale si neviem predstaviť, zvlášť na 

chudobnom slovenskom trhu, kde už niekoľ-

ko periodík s dlhoročnou tradíciou zaniklo. 

Všetci zainteresovaní sú povinní urobiť ma-

ximum pre uvedenie stavu do normálu aj 

nájdenia prostriedkov na jeho existenciu. 

Pevne verím, že tie peniaze v rezorte sú.

Na HŽ sa mi páči viacero vecí, prečítam 

ho vždy skoro celý. Napríklad aj to, že sa sčas-

ti venuje aj hudbe iných žánrov, hlavne jazzu, 

ktorého som veľkým fanúšikom.

Ak by som chcel porovnávať so zahra-

ničnými periodikami, tak by som privítal 

viac informácií zo sveta, slovom, časopis by 

mal dostať trochu viac lesku a byť viac „in“. 

Uvedomujem si, že domáce dianie je nevy-

hnutné a správne mapovať, a návrat k dvoj-

týždenníku utopický...  �

Miloš Jurkovič
(koncertný umelec, pedagóg)

� Časopis Hudobný život ma sprevádzal po 

desaťročia. Bol pre mňa niečím neodmysli-

teľným, bez jeho informácií som si nevedel 

predstaviť kontakt s hudobnou komunitou 

Slovenska. Zvykol som si na jeho periodicitu 

i novinový formát a preto ich zmena sa ma 

dotkla – a to negatívne. Keď som po prvý raz 

dostal do ruky farebný magazín so známym 

názvom, bol som sklamaný, ale povedal som 

si, že nesmiem byť tak hlúpo emotívny a kon-

zervatívny a že si zvyknem – veď to nové je 

predsa krajšie ako boli tie noviny na mizer-

nom papieri so zlou tlačou fotografií.

Nuž, nezvykol som si. Starý Hudobný 

život bol pre mňa oveľa prehľadnejší, vedel 

som jedným pohľadom nájsť, čo som potre-

boval, bez mnohého listovania, jednoducho 

vedel som sa v ňom orientovať. Navyše, bol 

aktuálnejší, pretože nemal až také problémy 

s výrobnými lehotami ako súčasný. 

Napriek tomu mám Hudobný život rád 

i naďalej, čítam ho i prispievam doň, len roz-

mýšľam, či nie je jeho výroba príliš nákladná 

a či by tá stará novinová podoba neušetrila 

prostriedky, ktorých je málo. Pri tom malom 

náklade vychádza cena jedného exemplára 

príliš vysoká. A v žiadnom prípade by som 

o Hudobný život nechcel prísť – teda o jeho 

obsah. To radšej obetujem farbičky. � 

Radiť iným je ľahké, najmä ak má člo-

vek v sebe dostatočne vysokú hladinu 

sebaistoty a sám s vecou nemá veľa spoloč-

ného...

Zvoziť to, čo robia iní, je možno ešte ľah-

šie; zlosť a urazená samoľúbosť dávajú krídla 

zlomyseľnosti...

Vymýšľať v teréne, v ktorom sa síce trápia 

iní, ale on nás predsa len niečím priťahuje 

a inšpiruje, to sa mi zdá v danej chvíli mož-

no to najmenej hlúpe. Hoci pravdepodobne 

rovnako neužitočné a zbytočné, ako pred-

chádzajúce dve možnosti...

Hudobný život (HŽ) nám ide zaniknúť. 

Treba sa držať platných zákonov. Tí, čo sa 

vedia viezť „bez držania“, to prežijú a možno 

ich to ani tak veľa stáť nebude. Revízor mož-

no nepríde... Na Slovensku prežijú len tí, čo 

vedia ako a kade obísť nariadenia, ktoré tých 

prízemne poctivých zdržia, kým oni získajú 

náskok. A v cieli sa aj tak nikto nepýta, kto 

kade bežal...

Ale teraz vážne... Som presvedčený, že 

pri dobrej vôli zodpovedných je možné HŽ 

zachovať ako značku, ako inštitúciu, ktorú 

hudba na Slovensku potrebuje. Žijú iné časo-

pisy, mohol by to prežiť aj HŽ. Záchrancov na 

brehoch vôd, v ktorých sa HŽ topí, stojí a ča-

ká dosť, teraz len zakričať tú správnu vetu... 

„Ľudia boží, ratujte!“, to by sa mohlo minúť 

účinkom, hlavne čo sa peňazí týka. To skôr 

niečo ako „Do čerta, nenechajte ma v kaši!“ 

– to je účinné, najmä vtedy, ak lano naozaj 

hádže čert... Treba však mať na pamäti, že 

čert síce zachráni, ale potom vždy inkasuje...

HŽ – ak prežije – by mal byť podľa via-

cerých atraktívnejší...To je tenký ľad, ktorý sa 

preborí pod všetkým, čo by chcelo mať as-

poň trocha váhu. „Nesnesitelná lehkost bytí“ 

takémuto médiu akosi nesvedčí. „Skupina 

nahých čelistiek“ hrajúcich rockovú úpravu 

Vivaldiho Allegra, to je terno, ktoré sa až tak 

často nevyskytuje. A pri nudistickom dám-

skom obsadení sláčikového kvarteta by nás 

tento nápad mohol priviesť do veľkých ťaž-

kostí. Predsa len – viola nie je čelo... Podob-

ný striptíz – ak predchádzajúci hlúpy nápad 

vezmeme ako metaforu – by sa pravdepo-

dobne vykľul aj zo snahy písať v HŽ o súťaži 

SuperStar a vôbec: masívnejšie využiť sféru 

šoubyznisu, svet jeho nasvietenej prázdno-

ty. A keby sme aj chceli, tak sa to – ako som 

počul – ani nedá, lebo ľudí, čo si do tohto 

perlivého moku namáčajú novinárske pero, 

by sme aj tak nezaplatili, hoci by sme hneď 

neodvádzali DPH. A Šporclova šatka, tá by na 

Slovensku, náročnom na reklamnú brutalitu, 

v podstate dlho nezaberala. Ešte tak dámske 

nohavičky napichnuté na sláčik, ako som to 

dakedy videl v Stoke... Alebo hráči dychové-

ho kvinteta, ktorí si za plentou porovnávajú, 

kto má väčší inštrument... A tým, myslím, je 

možný terén reklamnej atraktivity pri súťaži 

so slovenským úspešným bulvárom zmapo-

vaný...

Ale teraz opäť vážne... Korektný spôsob, 

ako HŽ urobiť príťažlivejším, čitavejším, tre-

ba hľadať. Osobne vidím cestu najmä v dô-

slednejšom uplatnení hierarchie dôležitosti 

materiálov. A hierarchia sa zväčša dostaví iba 

tam, kde je odvaha zaujať osobné stanovisko 

a riskovať opustenie rovnostárstva. Nezazlie-

vam HŽ, že je periodikom, v ktorom si to svo-

je nájde takmer každý – regióny, školy, ama-

térska sféra atď. Niekedy by to však pokojne 

mohli nájsť v petitom tlačenej prílohe na 

tenšom papieri a ťažisková plocha by moh-

la zasvietiť aktuálnou diskusiou, polemikou, 

zaujímavými a ambicióznymi fotografiami, 

úvahou... Hoci uvažovanie v „obrnenom“ štý-

le zasa časopisu, akým je a chce byť HŽ, akosi 

nesvedčí. „Od diela k dielu“ je síce úctyhodné 

vedecké tempo, ale dvojtýždenníku sa nevy-

hnutne pletie pod nohy. Nezaslúžene potom 

Hudobný život – vec spoločná...
(Con brio na margo jednej krízy. )

Juraj Hatrík
(skladateľ, pedagóg)
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vyzerá ako neohrabaný prívesok, do ktorého 

sa začítajú iba dotknutí autori, prípadne zo-

pár kolegov, ktorí prednášajú o slovenskej 

hudbe 20. storočia. Mnohých unavuje aj str-

nulá autorská zostava; ak na konci článku zas 

a znova nájdu notorické meno, už ani nečíta-

jú, hocako dobrý text by to bol (a často veru 

aj je!). Vieme to všetci: autorov je málo, ľudí, 

ochotných písať a niesť pritom kožu na trh, 

je čoraz menej, najmä ak ide o žeravú súčas-

nosť. Skladatelia sú poväčšine naozaj príliš 

ješitní a zahľadení do seba. A ešte častejšie 

ubití čo do sebavedomia nezáujmom spo-

ločnosti, nulovým potenciálom popularity... 

Tu nevidím nijakú perspektívu okamžitého 

zlepšenia. Oficiálnych kritikov a publicistov 

pre súčasné hudobné dianie musí vygene-

rovať generačná vrstva, ktorá práve prichá-

dza na svoju „obežnú dráhu“. To, čo vidíme 

a čítame dosiaľ, je chabé, málo robustné, 

nezaujímavé, často len posluhujúce klikám 

a nátlakovým skupinám. V tom sa jeden úbo-

hý šéfredaktor naozaj nemôže sám vyznať. 

Mohol by to však vyvažovať tak, že by súpe-

riace skupiny jednoducho do seba navzájom 

pustil... Nech sa hryzú, to ľudia radi sledujú z 

tepla vlastných domovov a kšeftov... Len aby 

sami nemuseli utratiť čo len slovo. Človek, 

pravda, nikdy nevie, kto sa mu kedy môže 

zísť, preto treba čakať za bučkom...

Možno by som videl, ako aspoň trocha 

prekonať toto fátum unudenej a navzájom 

sa anulujúcej „močiarnej“ komunity: siahnuť 

do netradičných prostredí a vniesť do HŽ 

možno trocha „študentskej“ atmosféry, aj za 

cenu istého amaterizmu či neohrabanosti. 

Nedávno som v TV videl šot, ktorý pripravili 

študenti gymnázia, redigujúci vlastný časo-

pis, čo sa víťazne presadil v akejsi súťaži. Bol 

triezvy, vecný a elegantný – lepší, ako ostatné 

profesionálne príspevky ostrieľaných redak-

torov... A vec má tiež opačný koniec – mám 

pocit, že aj v „odpísanej“ generácii „starcov“, 

ktorí dnes nedisponujú ani mocou ani lobis-

tickou energiou, je na Slovensku dosť zaují-

mavého potenciálu – skúsenosti, múdrosti, 

zrelosti, nevyužitej energie, ktorá sa časom 

nahromadila. Posielal by som za nimi mla-

dých adeptov hudobnej žurnalistiky a kriti-

ky, aby ju zachytávali, dokumentovali. Mohli 

by napríklad na pokračovanie vychádzať 

ukážky z pripravovaných kníh rozhovorov, 

z monografií ap. Aby HŽ rezonoval v celom 

generačnom spektre.

Inak, nerobím si ilúzie. Svojho času som 

si myslel, že Puškášovej a moje „con briá“ by 

mohli ľudí vyprovokovať, upútať pozornosť, 

prípadne aj naštvať, podráždiť a donútiť k 

reakcii. Žáner satirického alebo moralizujú-

ceho fejtónu dnešným ľuďom, otupeným z 

paľby bulváru a neustálym liberalistickým 

„korodovaním“ morálnych základov ľudské-

ho spolužitia, vlastne nič nehovorí. Overil 

som si to: keď som občas opatrne sondo-

val, či sa aspoň niekto cíti dotknutý, zväčša 

som zistil, že nikto ani nevie, o čom hovorím 

– najmä mladí ľudia, študenti hudobných 

učilíšť – tí HŽ v podstate ignorujú a vezmú 

ho do rúk azda iba vtedy, keď sa nájdu na 

fotke z koncertu, alebo ak niekto napíše dve-

-tri obligátne registrujúce vety o ich výkone... 

To sa aj ľahko hľadá, lebo HŽ si zafixoval 

stereotyp boltom tlačiť predovšetkým mená 

interpretov...

Vedel by som si predstaviť aj lepšiu gra-

fiku, bohatšie a hierarchizovanejšie štruktú-

rované textové plochy, krajšie, umeleckejšie 

fotky, možno i farebné. A čo tak siahnuť do 

archívov Šmatláka, Vyskočila, Poláka a ma-

povať minulosť hudobného života na Slo-

vensku „od fotky k fotke“? Ale to sme už pri 

finančných možnostiach a tie, ako vieme, 

HŽ naozaj nemá. Pokiaľ viem, neodkladajú 

sa ani základné príspevky (možno by sa mali 

aj celé čísla) v elektronickej podobe – na-

pálené na CD. HŽ nemá celkom spoľahlivú 

a kompletnú pamäť.( Pozn. red.: Na upresne-

nie – redakcia má, samozrejme, archivované 

kompletné čísla Hudobného života) Pekné 

by bolo, keby si HŽ vymieňal niektoré typy 

materiálov s cudzinou, a to nielen českou. 

Chýbajú mi aj tvrdé a cielené redakčné dis-

kusie polemicky zostavených skupín, akési 

hudobné „Pod lampou“... Viem, je to prácne, 

ale žilo by to...

Nechcem svoje voľné surfovanie po 

vlastných dojmoch a predstavách ďalej pre-

dlžovať. Dôležité je, že doterajší HŽ si udržal 

solídnu úroveň, na ktorú sa dá prirodzene 

nadviazať. Len netreba mať komplex „nulové-

ho“ riešenia. Nikto z nás nič celkom nové ne-

vymyslí, ale môže tomu „starému“ udeliť čosi 

z vlastnej energie – bez znevažovania dote-

rajších snažení, bez nadutého snobizmu... 

Uvažujme a hlavne – rozhýbme sa – každý 

vo svojej sfére záujmu a vplyvu – ku konkrét-

nym činom... 

Juraj Hatrík �

„Hudba nepotrebuje veľa vysvetliviek. 

Bez prekážok prenáša hodnoty krásy, 

harmónie ľudských pocitov, zážitkov a inšpi-

rácie. Hudba je prejavom umenia, ktoré je 

dôležitou súčasťou, vyjadrením a nástrojom 

kultúry. Spája ľudské srdcia. A srdcia spájajú 

národy.“ – to sú slová Jána Figeľa v progra-

movom bulletine ku koncertu Tria d’archi 

della Fenice v rámci jeho turné po strednej 

Európe, ktoré zahŕňalo popri vystúpeniach 

v Rakúsku, Čechách a Maďarsku aj Bratislavu 

a na záver turné unikátne koncerty na Lom-

nickom štíte v meteorologickej stanici v nad-

morskej výške 2 634 m a vo Važeckej jaskyni. 

Trio vzniklo roku 1999, počas uplynulých 

rokov vystupovalo v rôznych mestách Talian-

ska a vo svete, realizovalo niekoľko rozhlaso-

vých nahrávok. 

V Bratislave sa súbor predstavil na podu-

jatí, nad ktorým prevzal záštitu eurokomisár 

J. Fígeľ a Taliansky kultúrny inštitút 17. júla 

v Primaciálnom paláci. Málo početné pub-

likum si vypočulo Serenadu od Ernő von 

Dohnanyiho – prekomponované, melodicky 

bohaté a efektné dielo bratislavského rodáka 

z prelomu 19. a 20. storočia. Súbor viac zaujal 

v druhej časti koncertu. Zaujímavý Tanec od 

Hansa Krasu vystriedala skladba Oscara Del 

Barba, ktorá melodicky čerpá z Verdiho Tra-
viaty. Na záver koncertu zazneli transkrip-

cie židovských a palestínskych melódií. 

Prejavila sa v nich divadelná prax hráčov 

a bolo evidentné, že tento žáner im je bližší. 

Trio pozostáva z popredných hráčov orches-

tra benátskej opery La Fenice. 

bm �

Trio d’archi della Fenice

Koncert na 
Lomnickom štíte 
Trio d árchi della 
Fenice venovalo 
víchricou zničeným 
Tatrám a pod 
dohľadom agentúry 
Datapresscomp, 
vlastniacej licenciu na 
overovanie, sa zapísal 
do slovenských, ale 
aj svetových rekordov 
hraním živej hudby 
v nadmorskej výške 
2 634 m. Výsledok 
bol poslaný aj do 
Guinessovej knihy 
rekordov. /Foto archív
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gitara
Miriam Brüllová

gitara

� narodená: 23. 2. 1979 v Malackách
� štúdiá: 1988 – 1993 – ZUŠ Karloveská 32 (Marcela Kukumbergová)
 1993 – 1997 – Konzervatórium v Bratislave (Jozef Zsapka)
 1997 – 2000 – VŠMU – bakalársky diplom (Jozef Zsapka)
 2000 – 2001 – Université Laval, Québec, Kanada – diplom Maître en Musique (Alvaro Pierri)
 2002 – 2003 – Univesität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň – postgraduálne 

štúdium (Alvaro Pierri)
� medzinárodné majstrovské kurzy (ako účastníčka):
 1994 – 1998 – Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, Bratislava 
 (Abel Carlevaro, Jorgos Panetsos, Gabriel Guillén, Alvaro Pierri)
 1994 – 1996, 1998, 2001 – Forum Gitarre, Viedeň (Luise Walker, Costas Cotsiolis, Konrad 

Ragossnig, Jorgos Panetsos, Hubert Käppel, Pavel Steidl, Alvaro Pierri, Zoran Dukić)
 1997, 1998 – Medzinárodný gitarový festival Volos, Grécko (Costas Cotsiolis, Zoran Dukić, 

Laura Young)
 1997, 1999, 2000 – Internationale Sommerakademie Mozarteum, Salzburg (Alvaro Pierri)
 1999 – 2001 – Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí, Španielsko (Alvaro Pierri)
 Dvakrát za sebou (1999 a 2000) vyhodnotená ako najlepšia účastníčka majstrovského kurzu. 
 2003 – Internationales Musikfestival Schloss Weikersheim, Nemecko 

(Oscar Ghiglia, Wally Hase)
� majstrovské kurzy – vedenie seminára:
 2005 – Medzinárodný festival Bratislavská komorná gitara
� súťaže: 1996 – 1. cena na Súťaži slovenských konzervatórií, Banská Bystrica 
 1996 – 3. cena na medzinárodnej súťaži Forum Gitarre, Viedeň 
 1998 – 3. cena na Medzinárodnom gitarovom bienále, Kutná Hora 
 2003 –2. cena na interpretačnej súťaži pre duo flauta – gitara v rámci Medzinárodného 

hudobného festivalu vo Weikersheime (Nemecko)

� Čo podnietilo vaše rozhodnutie ve-

novať sa koncertnej gitare?

Nebolo to náhle rozhodnutie, rodilo sa 

postupne pod vplyvom mnohých faktorov. 

Keď som sa hlásila na ZUŠ, nesnívala som 

o kariére koncertnej umelkyne, ale zato som 

vedela, že chcem hrať práve na gitare, nie na 

inom hudobnom nástroji. Ako väčšine detí 

v tom veku sa mi však páčila najmä v rukách 

populárnych spevákov. Krásu klasickej gita-

ry som objavila na ZUŠ vďaka mojej učiteľke 

Marcele Kukumbergovej, a je to najmä jej zá-

sluha, že som sa rozhodla ísť na konzervató-

rium. Po maturite som pokračovala v štúdiu 

na VŠMU a tu už v mojich predstavách o bu-

dúcnosti malo, prirodzene, svoje miesto aj 

koncertovanie. No až profesor Alvaro Pierri, 

pod ktorého vedením som získala magister-

ský diplom na Université Laval v Québecu 

a absolvovala aj postgraduálne štúdium na 

Universität für Musik und darstellende Kunst 

vo Viedni, ma utvrdil v presvedčení, že „na to 

mám“.

� Čo vám dali pedagógovia, u kto-

rých ste študovali?

Už pani Kukumbergová na ZUŠ mi dala 

nielen solídne základy, na ktorých som 

mohla neskôr budovať, ale svojím citlivým 

a motivujúcim prístupom mi vštepila lásku 

k hudbe, ktorá pomáha prekonávať ťažkosti 

a problémy. Profesor Zsapka, u ktorého som 

študovala na konzervatóriu i VŠMU, bude 

pre mňa vždy vzorom umelca, ktorý popri 

koncertnej a pedagogickej činnosti venuje 

nemálo času a energie na propagáciu gita-

ry organizovaním festivalu, čomu sa takisto 

chcem venovať. Môj posledný profesor Alva-

ro Pierri, jeden z najlepších súčasných gitaris-

tov na svete, mi ukázal veľa nových, pre mňa 

dovtedy neznámych možností v hre na gita-

re, či už technických alebo zvukových. Vie sa 

úžasne hrať s farbou tónu a má veľký zmysel 

pre štýlovosť. Skladby, ktoré interpretuje, do-

konale pozná, analyzuje ich do najmenšieho 

detailu. K tomu vedie aj svojich žiakov. 

� Aký je váš súčasný repertoár?

V repertoári mám skladby od renesancie 

až po súčasnosť. Momentálne najradšej hrá-

vam diela romantických autorov z konca 18. 

a začiatku 19. storočia, ako napríklad Mertza, 

Legnaniho, Paganiniho či Sora ako aj španiel-

skych a latinskoamerických autorov z konca 

19. a začiatku 20. storočia, ako sú napríklad 

Ponce, Tárrega, Granados, Sainz de la Maza. 

Intenzívne sa venujem aj komornej hre, môj 

repertoár obsahuje skladby pre duá (dve 

gitary, flauta – gitara, husle – gitara, spev 

– gitara, violončelo – gitara, gitara – klavír), 

pre trio flauta – gitara – violončelo či pre gi-

tarové kvarteto. V blízkej budúcnosti by som 

chcela naštudovať viaceré koncerty pre gita-

ru a orchester a skompletizovať si tak základ-

ný koncertantný gitarový repertoár.

� S flautistkou Ivicou Encingerovou 

vystupujete ako Duo Cordefiato. Aká je 

história vašej spolupráce?

S Ivicou som začala hrať už na ZUŠ Karlo-

veská a  spolupráca pokračovala na konzer-

vatóriu. Po vysokoškolských štúdiách v za-

hraničí sme sa opäť zišli v Bratislave. V apríli 

a máji t. r. sme absolvovali viaceré úspešné 

koncerty doma a v zahraničí (Fínsko, Ru-

munsko) a momentálne pripravujeme prvé 

profilové CD.

� Ako je to s repertoárom pre duo 

flauta – gitara?

Repertoár je, myslím, dosť bohatý, stále 

nachádzame nové zaujímavé skladby. Sme 

rady, že môžeme čerpať aj z tvorby sloven-

ských skladateľov, dokonca nám nedávno 

Dušan Martinček venoval skladbu Char-
leston, ktorá mala v máji v našom podaní 

premiéru v Bukurešti.

� Dávate prednosť pôvodným opu-

som pre toto obsadenie, alebo úpra-

vám?

Hráme pôvodné skladby aj úpravy 

a skladby si samy začíname aj upravovať. Die-

la si vyberáme podľa kvality, a keď sú úpravy 

kvalitné, nie je dôvod vyhýbať sa im. Podľa 

nás sú príjemným spestrením repertoáru.

� Kde v zahraničí ste doteraz vystu-

povali?

V Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, 

Nemecku, Lichtenštajnsku, Rumunsku, Gréc-

ku, Španielsku, Francúzsku, Fínsku a v Kana-

de.

� Venujete sa aj pedagogickej práci, 

ako spájate koncertné aktivity s pravi-

delnými hodinami? 

Keďže učím len tri dni v týždni, darí sa 

mi naplánovať si koncertné aktivity tak, aby 

mi nekolidovali s vyučovaním. Ak sa to nedá, 

škola mi vychádza v ústrety a uvoľní ma. Za-

meškané hodiny žiakom, samozrejme, vždy 

nahradím. 

� Váš názor na pedagogickú prácu 

na ZUŠ?

Už z mojich predchádzajúcich odpove-

dí je zrejmé, že prácu pedagógov na ZUŠ si 

veľmi vážim. Z vlastnej skúsenosti viem, ako 

môže pedagóg ovplyvniť žiaka. A nemusí 

ho ani nasmerovať na umeleckú dráhu, sta-

hz_9-10.indd   17 8. 9. 2005   17:05:15



18 Hudobný život 9-10 / Koncerty � Festivaly

čí, keď ho naučí vnímať umenie, oceniť jeho 

krásu, aktívne vyhľadávať hodnotné umelec-

ké zážitky – už tým veľmi obohatí jeho život. 

No až teraz, keď sama učím na ZUŠ, si uvedo-

mujem, aká náročná je táto práca. Každý žiak 

je iný, treba k nemu pristupovať individuálne 

podľa miery jeho talentu, neodradiť ho pre-

hnanými požiadavkami, ale ani nezabrzdiť 

jeho napredovanie nízkou náročnosťou.

Základnú umeleckú školu pokladám za 

veľmi užitočnú inštitúciu, ktorej význam sa, 

žiaľ, často nedoceňuje.

� Na májovom festivale (12. až 15.) 

Bratislavská komorná gitara ste viedli 

seminár. Aká bola účasť, záujem – aké 

skúsenosti ste si z kurzu odniesli?

Účasť na seminári, ktorý sa mohol usku-

točniť vďaka ústretovosti riaditeľa Konzer-

vatória P. Čermana, bola nad očakávanie 

vysoká. Zúčastnilo sa na ňom asi štyridsať gi-

taristov – poslucháčov konzervatória, žiakov 

ZUŠ, pedagógov a milovníkov gitary. 

Myslím si, že táto skúsenosť bola obohacu-

júca pre obe strany. Doteraz som nepracova-

la naraz s takou veľkou skupinou a príjemne 

ma prekvapila pozornosť a vnímavosť účast-

níkov seminára. Aj študentom prospieva prá-

ca s iným pedagógom, prináša nové impulzy, 

je stimulujúca. Nazdávam sa, že študenti by 

mali využívať každú takúto možnosť.

� Aké možnosti uplatnenia má kon-

certný gitarista na Slovensku?

Možnosti sú podľa môjho názoru dosť ob-

medzené, nepoznám u nás gitaristu, ktorý by 

sa venoval len koncertovaniu. Ale aj inde vo 

svete je situácia podobná, väčšina koncertných 

gitaristov sa venuje aj pedagogickej činnosti. 

� A vaše plány do budúcnosti?

Chcela by som viac koncertovať, či už só-

lovo alebo v komorných zoskupeniach. Ve-

rím, že sa mi to podarí, lebo moja koncertná 

kariéra sa začína sľubne rozbiehať. Nechcem 

sa však vzdať ani vyučovania, je to pre mňa 

príležitosť odovzdávať ďalej, čo som sa nauči-

la. A napokon sa chcem venovať aj organizo-

vaniu festivalu Bratislavská komorná gitara, 

ktorého prvý ročník sa úspešne skončil.

Pripravil Vladimír Čížik �

V dnešnej dobe nie je iste ľahké získať 

mládež pre zborový spev.

Máme mnohé technické výdobytky, dokáže-

me investovať nemalé prostriedky na proti-

drogovú kampaň, avšak nie vždy dokážeme 

mládeži ponúknuť dostatok príležitostí na 

zmysluplné využívanie voľného času. Nájdu 

sa ešte v našich časoch idealisti, ktorí deťom 

a mládeži odovzdajú okrem svojho voľného 

času aj kus svojej duše, aby v nich prebudili 

lásku ku kráse a ušľachtilosti zborového spe-

vu? Tri príbehy, ktoré by sme v krátkosti chceli 

pripomenúť, tvoria iba časť odpovede na túto 

naliehavú otázku. Sú však dobrou inšpiráciou.

Príbeh prvý
Pedagógovia Ľubomír a Oľga Varínski 

umelecky vedú Košický detský spevácky 

zbor už 30 rokov. Svoju pedagogickú a ume-

leckú prácu prezentovali na nespočetných 

vystúpeniach, koncertoch, festivaloch a súťa-

žiach doma i v zahraničí. So zborom účinko-

vali v Poľsku, Holandsku, Nemecku, Švajčiar-

sku, Belgicku, Mexiku a v ďalších krajinách. 

Spolupracovali v Košickej štátnej opere 

pri príprave opier Liška Bystrouška, Bohé-
ma, Carmen, Tosca, so speváckym zborom 

Technickej univerzity Collegium Technicum 

pri premiére skladieb Ivana Hrušovského, 

uviedli diela ďalších slovenských skladateľov 

– Jozef Podprocký, Norbert Bodnár, Alexan-

der Moyzes, spoluúčinkovali s významnými 

osobnosťami hudobného života (Peter Dvor-

ský, Martin Babjak, Peter Mikuláš a iní).

Ich vitríny zdobia ceny z rôznych súťaží 

a festivalov doma a v zahraničí – zlaté, strie-

borné, bronzové medaily, plakety, diplomy...

Detskú dušu možno pohladiť slovom 

i úsmevom, ale sotva ju niečo dokáže osloviť 

tak intenzívne ako hudba.

Potvrdil to jubilejný koncert Košického 

detského speváckeho zboru, kde sa na javis-

ku stretli bývalí speváci už so svojimi spieva-

júcimi deťmi.

Príbeh druhý
Svoje 25. narodeniny oslávil Detský spevác-

ky zbor OZVENA z Vranova nad Topľou, 

ktorý pracuje v rovnomennom Záujmovom 

združení speváckych zborov. Jeho umelec-

kou a organizačnou vedúcou je zbormajster-

ka Vilma Krauspeová.

V združení pracuje 6 zborov so 140 spe-

vákmi. Na jubilejnom koncerte sa predstavili 

všetky telesá so svojimi dirigentkami a kore-

petítorkami. Dva prípravné zbory združujú 

deti mladšieho školského veku. Ich zbormaj-

sterky prispôsobili repertoár záujmu detí, 

keď uviedli nenáročné kompozície väčšinou 

z vlastnej „skladateľskej dielne“. Po náročnej-

šej dramaturgii siahla dirigentka Miroslava 

Urbaneková. V podaní detského speváckeho 

zboru OZVENA zazneli skladby M. Nováka, 

P. Cóna,  P. Jantoščiaka, na ktorých zbor pre-

zentoval výrazne rozvinuté interpretačné 

kvality, možnosti muzicírovania a radosť zo 

spevu.

Prekvapením jubilejného koncertu bolo 

vystúpenie Chlapčenského speváckeho zbo-

ru pod vedením Vilmy Krauspeovej. Za 25 ro-

kov umeleckej činnosti vychovala spevákov, 

ktorí svoje skúsenosti ďalej rozvíjajú v Mieša-

nom mládežníckom komornom spevákom 

zbore Ozvena s vokálnou skupinou VOICES, 

ktorý striedavo dirigujú Vilma Krauspeová 

s dcérou Adrianou Tomášovou.

Všetky zbory Záujmového združenia 

speváckych zborov Ozvena sa zúčastňujú na 

festivaloch doma i v zahraničí, odkiaľ si pri-

niesli aj ocenenia (Španielsko, Holandsko, 

Taliansko a i.). Vilma Krauspeová je spoluor-

ganizátorkou Vranovských zborových sláv-

ností. Na ich XVIII. ročníku okrem jubilujú-

cej Ozveny a dvoch domácich miešaných 

zborov vystúpilo 300 spevákov zo Švédska, 

Talianska, Poľska, Maďarska, Litvy, Bielo-

ruska, Estónska a Českej republiky. Slávnosti 

poctili svojou účasťou aj skladatelia Zdenko 

Mikula a Milan Novák.

Príbeh tretí
Vážená pani dirigentka Viera Džoganová !

„Bude nám cťou, ak náš festival ozdobíte svo-

jou prítomnosťou“, píšu usporiadatelia eu-

rópskeho festivalu Basel – Švajčiarsko a pri-

pájajú, že všetky náklady hradí pozývateľ.

Toto pozvanie dostal Detský spevácky 

zbor Magnólia zo Sobraniec, ktorého vý-

sledky práce prekročili hranice Slovenska. 

Svoje 20. výročie trvania oslávil doma i v za-

hraničí.

Čo mu predchádzalo?

Práca v dvoch prípravných zboroch – 5. 

až 9. ročné deti a svedomitá príprava spevá-

kov v koncertnom zbore. Bez nej by v Sob-

ranciach nevyrástol jeden z najlepších det-

ských zborov Slovenska.

Ktoré víťazstvo bolo najkrajšie?

To prvé na celoslovenskej súťaži Mládež 

spieva 1993 v Prievidzi a potom každé ďalšie. 

Aj preto, že obhájiť ho bolo vždy ťažšie. Dob-

ré meno slovenskému detskému zborové-

mu spievaniu šírila Magnólia aj v zahraničí. 

Z medzinárodných súťaží si doniesla zlaté, 

strieborné a bronzové medaily. Aj vystúpe-

nia u Svätého Otca vo Vatikáne v roku 1996 

a 2003 sú toho dôkazom.

V osobnosti dirigentky sa sústreďuje vý-

borný pedagóg, vynikajúci psychológ – zna-

lec detskej duše a nakoniec umelec neustále 

sa vzdelávajúci, ktorý je v kontakte s dirigent-

mi i skladateľmi, ktorým skladby premiérovo 

uvádza. Túto prácu ohodnotili mnohokrát me-

dzinárodné poroty (Juhoslávia, Veľká Británia, 

Belgicko, Česká republika, Taliansko, Grécko, 

Maďarsko) tými najvyššími oceneniami.

Východné Slovensko teda spievať nepre-

stalo a neprestane dovtedy, kým pred zbormi 

budú stáť takíto vzácni ľudia. Im poďakujme 

za dôstojnú reprezentáciu vo svete, ale predo-

všetkým za pestovanie vzťahu k hudbe u mla-

dej generácie, nachádzajúcej zmysel pre hod-

noty krásy, dobra a ušľachtilosti ducha.

Tatiana Kanišáková �

Zborový spev na východe – áno či nie?
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Hneď od začiatku nastavilo podujatie 

latku náročnosti mimoriadne vysoko. 

Na festivale sa už počas prvých dvoch roč-

níkov predstavila v Bratislave svetová inter-

pretačná elita: zakladajúci člen legendár-

nych London Classical Players huslista John 

Holloway, špičkoví hráči continua John 

Toll a lutnista Stephen Stubbs, dirigent 

Andrew Parrot alebo baroková diva Emily 

van Evera. Náročné a raritné projekty, kto-

ré sa vďaka cennej spolupráci zahraničných 

špecialistov a domácich interpretov podarilo 

zrealizovať, patrili v kontexte hudobného ži-

vota objavnou dramaturgiou aj interpretač-

nými výkonmi k absolútnej špičke a mohli 

byť porovnávané s programom podobných 

špeciálne zameraných festivalov nielen 

v stredoeurópskom regióne. Také bolo na-

príklad naštudovanie masque Venus a Ado-
nis od Johna Blowa (J.Toll, 1996), Vivaldiho 

serenaty La Senna festeggiante (S. Stubbs, 

1997), Haydnovej opery La Canterina (J. 

Toll, 1998) alebo Festa musicale Il Marito 
ama più  Antonia Draghiho (S. Stubbs, 2002). 

Atraktívnosťou v ničom nezaostávali ani re-

citály. Za všetky spomeniem aspoň sólové 

vystúpenie austrálskej huslistky Elizabeth 

Wallfischovej (1998), koncert britského 

lutnistu Nigela Northa (2003) alebo mi-

nuloročný recitál hráča na kladivkový klavír 

Malcolma Bilsona. Príťažlivými hudobný-

mi exkurziami do minulosti boli aj vystúpe-

nia súborov, ktoré na festival priniesli zo svo-

jej domoviny hudbu u nás menej známych 

autorov (napr. poľský súbor Il Tempo, 1998, 

francúzsky Les Pages & Chantres de la 

Chapelle, 2000 alebo El Concerto Espan~  

ol, 2001). O množstve koncertov komornej 

hudby sa nemožno na tomto mieste zmieniť 

ani v skratke. Festival tak v priebehu svojej 

existencie ponúkol možnosť spoznať nielen 

pozoruhodne široký repertoár starej hudby, 

ale tým, že tu vystúpili aj predstavitelia via-

cerých generácií a škôl, tiež rozmanité ten-

dencie v oblasti jej interpretácie. 

Pri nedostatku možností koncertovať, 

nie je pre hudobný život na Slovensku zane-

dbateľný ani priestor, aký Dni starej hudby 

pravidelne poskytujú domácim sólistom 

a ansámblom. Okrem súboru Musica ae-

terna, ktorý možno označiť za rezidenta 

festivalu, na podujatí viackrát účinkovalo 

združenie Albrecht Collegium, harmónia 

Maria Theresia Ensemble alebo súbor 

Solamente naturali. Pre návštevníkov kon-

certov festival poskytol možnosť spoznať 

novú generáciu slovenských interpretov, ve-

nujúcich sa starej hudbe a študujúcich alebo 

pôsobiacich prevažne v zahraničí (napr. spe-

váčky Petru Noskaiovú a Janu Pastorko-

vú, čembalistu Petra Guľasa alebo lutnistu 

Igora Herzoga). 

Na báze festivalu intenzívne spolupra-

cujú interpreti s hudobnými historikmi 

(Ladislav Kačic, Darina Múdra). Aj vďa-

ka tejto spolupráci priniesol každý ročník 

doklady o hudobnej kultúre existujúcej 

v minulosti na území dnešného Slovenska. 

Premyslená dramaturgia umožnila následne 

konfrontovať diela domácich majstrov a ich 

európskych súčasníkov. Spoločne zazneli 

napríklad chrámové skladby Františka Xa-

vera Budinského a Antonia Vivaldiho 

(Camerata Bratislava, Musica Aeterna, Anton 

Popovič, 1996), motetá Jána Šimbrackého 
a kompozície Heinricha Schütza a Samuela 
Scheidta (Camerata Bratislava, J. Rozehnal, 

P. Guľas, 1997) alebo výber zo zbierky Opus 
Musicum II. Samuela Capricorna striedaný 

inštrumentálnymi skladbami Johanna Jaco-

ba Frobergera (Albrecht Collegium, 1998). 

Popri koncertných cykloch súboru Musica 

Aeterna v Slovenskej filharmónii (ktoré sa 

medzičasom stali minulosťou) tak festival 

získal nezastupiteľné miesto v sprístupňova-

ní dejín hudobnej kultúry na Slovensku. Sna-

ha systematicky zaraďovať do dramaturgie 

hudbu, ktorá znela na našom území, sa na-

pokon premietla aj do vzniku pravidelných 

cyklov Petra Zajíčka Objavovanie archívov 

(Hudba z piaristického kláštora v Podolín-

ci, 2002, Hudba v Kežmarku, 2003, Z hu-

dobnej zbierky jezuitov v Trenčíne, 2004) 

a Musica Imperialis in Posonio I – III, ktorej 

dramaturgom je hudobný historik Ladislav 

Kačic. Ťažisko festivalovej dramaturgie sa 

v priebehu posledných ročníkov postupne 

presúva od prevažne barokového reperto-

áru smerom ku klasicizmu (zazneli diela 

A. Zimmermana, J. M. Spergera, F. X. Krom-
mera, F. P. Riglera, J. N. Hummela a i. spolu 

so skladbami ich európskych súčasníkov) 

a romantizmu, čo je napokon už dávnejšie 

vo svete starej hudby celosvetovým trendom. 

Zaujímavou myšlienkou bola snaha obohatiť 

program festivalu o diela skladateľov 20. sto-

ročia, z ktorých viaceré vznikli priamo na 

objednávku festivalu. Uvedené boli skladby 

Vladimíra Godára, Petra Zagara, Dani-

ela Mateja, Ivana Hrušovského a Juraja 

Beneša. V roku 2002 na festivale vystúpila 

Nora Škutová s Cageovým cyklom Sonatas 
& Interludes for prepared piano. Z dôvodov, 

ktoré len čiastočne možno vyčítať oranizáto-

rom, v inak mimoriadne kvalitnej a skutoč-

ne širokospektrálnej dramaturgii festivalu, 

dostávala doteraz minimálny priestor rene-

sančná hudba a úplne absentovala hudba 

stredoveku. V prvom prípade bol svetlou 

výnimkou koncert domáceho súboru Vo-

ci festose (dir. Martin Majkút), ktorý v 

roku 2002 naštudoval diela Faya, Moutona 

a Josquina v kvalite porovnateľnej so zahra-

ničnými špecialistami na renesančnú poly-

fóniu. Pre rozmanitosť hudobného života na 

Slovensku je stratou, že tu takéto teleso (na-

pokon ako dnes už všetky súbory špecializu-

júce sa na starú hudbu) z existenčných dôvo-

dov nemôže pôsobiť kontinuálne. Prínosom 

Dní starej hudby sú aj semináre, prednášky 

a workshopy týkajúce sa rozmanitých aspek-

tov historicky poučenej interpretácie, ktoré 

od začiatku tvoria jeho pravidelnú súčasť 

a aspoň v rámci krátkeho časového úseku 

suplujú resty slovenského odborného škol-

stva v tejto oblasti. V neposlednom rade fes-

DECÉNIUM
Dni starej hudby 1996 – 2005 
Uplynulé nemusí byť stratené. Bola by škoda, keby mnohé hodnoty vytvorené v minulost i zostali nesprístupnené. 
A hoci je naša prítomnosť postavená na minulosti, musíme hodnoty minulosti v našej súčasnosti sprítomňovať, uchopiť 
a pochopiť jej zrod a obohatiť sa jej prístupmi. Pretože minulosť nemilujeme pre ňu samotnú, ale v záujme našej 
prítomnosti.

Slová Jána Albrechta v roku 1996 uviedli prvý ročník Dní starej hudby. 
Festival oslávil v tomto roku desiate výročie svojej existencie.

PAVOL STEIDL/Foto archív

hz_9-10.indd   19 8. 9. 2005   17:05:16



20 Hudobný život 9-10 / Koncerty � Festivaly

tival hudbou oživil a pritiahol poslucháčov 

do viacerých historických priestorov hlavné-

ho mesta. 

Desiaty ročník otvoril programom Com-
media mascherata pražský súbor Colle-

gium Marianum (14. 6.). Hudobníci pod 

vedením charizmatickej flautistky Jany 

Semerádovej mali na festivale premiéru 

v roku 2002 v programe venovanom hudbe 

barokovej Prahy. Škoda, že tentokrát náv-

števnosť koncertu trochu utrpela miestom 

konania. V centre mesta mohol tento kon-

cert prilákať aj väčšie množstvo náhodných 

okoloidúcich. Samotné vystúpenie totiž 

začínalo ešte pred zaznením prvého tónu. 

Po terase Pálffyho paláca na Zámockej ulici 

sa prechádzali záhadné postavy zahalené 

do dlhých plášťov a so škraboškami na tvá-

rach. Tento teatrálny prvok nemal našťastie 

nič spoločné s Malou nočnou hudbou pri 

svetle sviečok, charakteristickou pre letnú 

sezónu v hlavnom meste našich západných 

susedov. Program, obsahujúci aj tanečné vy-

stúpenia, vychádzal totiž tematicky z rámca 

Commedie dell arte. Na scéne tak ožila Bale-

rína, Harlekýn a ďalšie typizované postavič-

ky spájané s týmto žánrom. Hudba (Draghi, 
Schmelzer, Mateis, Bononcini, Caldara a i.), 

i keď písaná k podobným príležitostiam, 

ostávala aj pre často sa opakujúce pohybo-

vé prvky, ktoré na seba strhávali pozornosť, 

na môj vkus príliš v pozadí. Podobne ako 

postavy, ku ktorým to ale patrí, sa mi občas 

zdala príliš typizovaná aj interpretácia. Vý-

nimkou boli elektrizujúce vystúpenia Ko-

lombíny alias Speváčky (Hana Blažíková). 

S prípadnými citmi zo strany Harlekýna by 

som sa v tomto prípade celkom vedel sto-

tožniť. Naštudovanie Händelovho oratória 

Theodora pod taktovkou maďarského diri-

genta Györgya Vashegyho (23. 6.) bolo 

po veľkonočnom uvedení Matúšových pašií 
J. S. Bacha ďalšou dobrou správou pre mi-

lovníkov barokovej hudby. Existujú dirigenti, 

ktorí okolo seba šíria zvláštne fluidum. To sa 

po ich vstupe na pódium okamžite prenáša 

aj na interpretov a poslucháčov. Vzniká prí-

jemné napätie v očakávaní výnimočného 

zážitku. Kto zažil na Dňoch starej hudby 

koncerty Johna Tolla, Andrew Parrota ale-

bo Stephena Stubbsa, vie, o čom hovorím. 

Vashegy je dirigentom, u ktorého od začiat-

ku cítiť, že má veci pevne v rukách. Okrem 

koordinácie rozsiahleho interpretačného 

aparátu s prehľadom stíhal sprevádzať na 

čembale sólistov (Mária Zádoriová, Ka-

talin Halmaiová, Péter Bárány, Zoltán 

Megyesi, Szabolcs Hámori, Zoltán Ga-

vodi) v recitatívoch. Vynikajúci Purcellov 

zbor potvrdil povesť, ktorá ho predchádza-

la. Kompaktný zvuk, intonačná istota, precíz-

ne frázovanie a zreteľná artikulácia, expresia 

a farebnosť, ktorá miestami silne pripomína-

la zbory na nahrávkach flámskeho dirigenta 

Phillipa Herrewegha. Kvalitný výkon podala 

aj Musica Aeterna posilnená o medziná-

rodnú dychovú sekciu. V obsadení orchestra 

ale z neznámych príčin chýbala druhá flau-

ta. Zvuk flauty tak v tutti úsekoch pritom 

takmer úplne zanikal. V príbehu martýrskej 

smrti svätice sa zhodou náhod objavila aj si-

tuačná komika, keď Valens (Szabolcs Hámo-

ri) po recitatíve a nasledujúcej árii odišiel 

zo scény, aby si až dodatočne uvedomil, že 

jeho výstup ešte ďalej pokračuje. Aj napriek 

tomu, že výkon sólistov nedosiahol kvality 

zboru a orchestra, patrili približne tri ho-

diny s Händelovou hudbou jednoznačne 

k vrcholom festivalu. Tým ďalším bolo vystú-

penie českého gitaristu Pavla Steidla (26. 

6.). Renomé hudobníka svetového formátu 

nebolo nadsadené. Pavel Steidl sa navyše 

ukázal aj ako inšpirujúci sprievodca hud-

bou, ktorú hral (Paganini, Legnani, Giulia-
ni, Coste a skladby bratislavského rodáka 
Caspara Josepha Mertza). Chvíle maximál-

nej koncentrácie interpreta a poslucháčov 

na hudbu tak vďaka zasväteným a nezriedka 

aj vtipným komentárom striedali príjemné 

momenty uvoľnenia. Na tomto koncerte sa 

ukázali gitaristi, ktorí tvorili veľkú časť obe-

censtva vo vypredanej sále, ako jedna z mála 

komunít slovenských hudobníkov, ktorých 

zaujíma aj iná hudba než vlastná. To sa, bo-

hužiaľ, nedá povedať o návštevnosti unikát-

neho koncertu tria basetových rohov (Lotz 

trio), ktoré tvorili Robert a Ronald Šebes-

tovci a Andreas Fink (19. 6.). Program bol 

prekvapivo tematicky charakterizovaný ako 

Sturm und Drang: Korene romantizmu a 

obsahoval hudbu pre zoskupenie baseto-

vých rohov od Juraja Družeckého a W. A. 
Mozarta (divertimentá, úpravy a výbery čí-

sel z Mozartových opier a Mozartove Nottur-
ni), ktorá však azda s výnimkou niekoľkých 

miest v Mozartových divertimentách žiadnu 

expresiu, ktorá sa obvykle spája so Sturm 

und Drang napríklad v dielach C. Ph. E. Ba-

cha alebo Haydna, neobsahovala. Podtitul 

Originál a úprava I. – V hudobnom salóne 
18. storočia bol rozhodne priliehavejší. Slo-

venskí hudobníci, ktorí prezentovali baseto-

vý roh ako nástroj zaujímavých výrazových 

možností a farebných kvalít, už dosiahli 

v hre na tomto netradičnom hudobnom ná-

stroji skutočné majstrovstvo. Zaujalo ma tiež 

spojenie tria dychových nástrojov s ľudský-

mi hlasmi (Z. Szabó, A. Jelšová a J. Kapa-

la) v Mozartových Notturni. Zaujímavosťou 

aktuálneho ročníka bolo, že festival prvýkrát 

prekročil hranice Bratislavy. Na historickom 

organe v Bácsi koncertoval poľský organis-

ta Marek Toporowski (21. 6.). Ani tento 

rok nechýbal interpretačný seminár (Pavel 

Steidl). Program festivalu tiež obohatila 

prednáška venovaná vzácnemu kladivko-

vému klavíru z pozostalosti Johanna Nepo-

muka Hummela (Eva Szorádová, hudobné 

ukážky Veronika Lacková). Koncert na 

nástroji, ktorý bratislavskému virtuózovi da-

rovala firma Érard, bol zároveň posledným 

koncertom festivalu. V pravdepodobne pr-

vom slovenskom predvedení kompletného 

Schubertovho cyklu Schwanengesang D 

957 sa na ňom predstavila klaviristka Irina 

Purižinská a nemecký tenorista Bern-

hard Berchtold. Koncert niesol podtitul 

Originál a úprava II., pretože jeho prvú časť 

tvorili Lisztove transkripcie skladieb spomí-

naného Schubertovho cyklu. Ostáva dúfať, 

že napriek zložitým podmienkam, s ktorými 

sa musia organizátori tohto výnimočného 

podujatia potýkať, nebude desiaty ročník 

labutím spevom Dní starej hudby. Festivalu 

určite viacerí želáme ďalšie roky existencie 

v podmienkach, aké si toto podujatie a jeho 

tvorcovia nepochybne zaslúžia. 

Andrej Šuba �

COLLEGIUM MARIANUM/Foto archív
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Aj v minulosti k vytváraniu kultúrnej 

tradície Bratislavy bezpochyby prispe-

lo, že bola rodiskom významných skladate-

ľov a hudobníkov. Patrili k nim Johann Ne-

pomuk Hummel, Hans Neusiedler a Johann 

Kaspar Mertz (1806 – 1856), autori diel rôz-

nych žánrov, spájal ich však tvorivý záujem 

o gitaru. Hummel síce nebol gitaristom, ale 

napísal pre tento nástroj niekoľko diel, pria-

telil sa s jedným z najväčších majstrov gitary 

Maurom Giulianim, ktorému dokonca inštru-

mentoval jeho Gitarový koncert. Neusiedler 

bol vynikajúcim lutnistom, Mertz gitaristom. 

Tento umelec bol (a je) známejší skôr v za-

hraničí než doma, čo súviselo zrejme s tým, 

že v roku 1840 presídlil do Viedne, kde pô-

sobil až do konca svojho života. Gitara ako 

koncertný nástroj po jeho odchode upadla 

u nás na dlhé roky takmer do zabudnutia.

Na renesancii gitary ako koncertného 

nástroja má bezpochyby nemalú zásluhu 

Jozef Zsapka, pod ktorého vedením bola 

v roku 1971 na bratislavskom Konzervató-

riu otvorená prvá gitarová trieda, čím sa 

nástroj dostal opäť nielen do škôl, ale aj na 

koncertné profesionálne pódiá. Z jeho ini-

ciatívy vznikol roku 1976 gitarový festival, 

ktorý pred 13 rokmi prevzal do svojho názvu 

meno Johanna Kaspara Mertza, čím nielenže 

pripomenul tohto významného interpreta 

a skladateľa, ale vzbudil záujem aj odborných 

kruhov a špecializovaných časopisov (Gitare 

und Laute – Nemecko, Soundboard – USA, 

Classical Guitar – Veľká Británia, Corriere 

de la Gitara – Francúzsko). Vedenie festivalu 

od začiatku venuje osobitnú pozornosť dra-

maturgii, snaží sa každoročne priniesť hod-

notné a atraktívne koncerty. Tak tomu bolo, 

samozrejme, aj tento rok, kedy sme mohli 

počúvať tóny flamenka, komornú hudbu 

s gitarou, gitarové kvarteto, ale aj sólistov in-

terpretujúcich na vysokej úrovni populárnu 

hudbu vo všetkých významoch tohto slova. 

Prvý večer (26. júna) patril Oscarovi 

Guzmanovi zo Španielska, ktorý priniesol 

so sebou gejzír živelnej radosti z hry, tech-

nickú virtuozitu a predstavil flamenco minu-

losti i súčasnosti. 

Jozef Zsapka patrí medzi výrazných re-

prezentantov slovenského interpretačného 

umenia. Koncertoval už takmer vo všetkých 

štátoch Európy, v USA, Japonsku, Austrálii a i. 

Jeho koncertná aktivita prináša svoje ovocie 

aj vo forme nových skladieb, ktoré mu pria-

mo venujú domáci aj zahraniční autori. Aj na 

koncerte 27. júna, na ktorom vystúpil spolu 

s Moyzesovým kvartetom, zneli diela ove-

rené časom aj diela novšie (Vivaldi, Giuliani 

– Godár, Zagar, Pujol). Kvarteto so sólistom 

pripravili poslucháčom krásny večer.

Zaujímavým a hodnotným zážitkom bol 

koncert Ed Gerharda z USA (28. júna). 

Zneli piesne o láske plné emócií, výrazu, 

zvuku. Hral na klasickej gitare i na steel gi-

tare značky Weissenborn, ktorou dosahoval 

krásny plný tón. Jeho podmanivá interpre-

tácia blues si získala poslucháčov. Nie div, 

že jeho nahrávky kritika vysoko 

oceňuje. Hral skladby prebrané 

(J. Lennon, F. William, J. Spence) 

vo vlastnej originálnej úprave, 

no najmä svoje skladby. 

Už po tretí raz (29. júna) sa 

na festivale predstavilo Brati-

slavské gitarové kvarteto (M. 

Slobodník – M. Tomašovič – R. 

Kubrová – M. Krajčo). Súbor 

má v repertoári najmä originálne 

skladby, ale tiež vlastné úpravy 

diel autorov rôznych štýlových 

období. Systematicky sa venuje 

tiež interpretácii slovenských 

autorov (Godár, Kupkovič), ktorí 

tvoria kompozície priamo preň. 

Hra Bratislavského kvarteta vy-

niká precíznou súhrou, zmyslom 

pre frázu a výraz. 

Veľké očakávania boli spo-

jené s menom Thibaulta Cau-

vina. Nielen pre jeho vek (nar. 

roku 1984), ale aj pre ohlásený re-

pertoár, ktorým sa tento Francúz 

mal predstaviť. Predchádzala ho 

povesť jedného z najtalentovanej-

ších gitaristov svojej generácie. 

Večer 30. júna však pozname-

nali zmeny. Nielen v programe, 

ale aj v mieste konania koncertu. 

Cauvin hral v Klariskách – a hral 

vynikajúco. Vyskytli sa malé chy-

by, ale celkový dojem potvrdil 

chýry, ktoré ho predchádzali.

Záver festivalu patril Costa-

sovi Cotsiolisovi z Grécka. 

Ide o vynikajúceho interpreta, ktorý na 

festivale účinkoval už po štvrtý raz. Pedago-

gicky pôsobí na niekoľkých školách v Gréc-

ku, usporadúva semináre a interpretačné 

kurzy v krajinách celého sveta. Vďaka zmene 

v programe Th. Cauvina sa návštevníkom 

oboch koncertov naskytla zaujímavá mož-

nosť porovnania interpretácie tej istej sklad-

by (Carlo Domeniconi: Koyunbaba suite op. 
19). Možno konštatovať, že Cauvinova iskri-

vá, zvukovo plná, farebná interpretácia pre-

konala hru Cotsiolisa.

Milovníci gitarovej hry si počas festivalo-

vého týždňa mohli prísť na svoje, škoda len, 

že ich nebolo viac... Žiaľ, propagácia bola 

tentoraz minimálna. Po meste bolo možné 

skôr vidieť plagáty propagujúce letecký deň, 

nápoje, telefóny a neviem čo ešte..., ale nie 

podrobný denný program kultúrnych podu-

jatí. Plagát pred Primaciálnym palácom zais-

te nestačil.

Náhodný návštevník mesta nemal šancu 

dozvedieť sa o kultúrnom dianí v meste. Je 

to škoda, pretože tohtoročné Kultúrne leto 

prinieslo veľa zaujímavých akcií, ktoré ostali 

pre verejnosť dobre utajené. Napriek tomu 

umelecký riaditeľ festivalu povedal, že „ som 

spokojný s úrovňou účinkujúcich i s náv-

števnosťou“. Takmer plné sály, kde nechýbali 

zahraniční turisti, boli dôkazom záujmu aj 

o gitaru. 

Borivoj Medelský �

K letu patrí aj gitara
Ani sa nechce veriť, že bratislavský gitarový festival zapísal tento rok už tridsiatu stránku svojej histórie. Gitara už 
tradične a akosi samozrejme tvorí pravidelnú súčasť bratislavského Kultúrneho leta. Na rôznych historických miestach 
a nádvoriach sme mohli podnes obdivovať umenie už viac než 270 umelcov–gitaristov z 38 krajín. Tento rok sa jubilejný 
ročník festivalu uskutočnil 26. júna až 1. júla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod záštitou primátora 
Andreja Ďurkovského.

JOZEF ZSAPKA S MOYZESOVYM 
KVARTETOM./Foto J. Kováčiková

OSCAR GUZMAN/Foto J. Kováčiková
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Organové koncerty pod Pyramídou
Už roky šíria v rámci nedeľných matiné dobré meno Slovenského rozhlasu. Využívajú jedinečný nástroj na prezentáciu 
hudby domácich a zahraničných umelcov, uvádzajú poslucháčov do pokojného, meditatívneho sviatočného ticha. 
Zvuk organa vždy patril k nedeli. Viažu sa k nemu nielen kresťanské tradície, ale aj syntetizujúci prejav, v ktorom má 
interpret možnosť preukázať svojho ducha, invenciu, muzikálnu aj manuálnu kreativitu. 

Organ je považovaný za výrazovo uni-

verzálny nástroj, symbolizujúci najmä 

u dnešných mladých svetových organistov 

„univerzálnosť tretieho tisícročia“. Znova sa 

presadzuje v katedrálach, na koncertných 

pódiách. Je potešiteľné, že i na Slovensku 

sa našli iniciatívni organisti, ktorí pripravu-

jú, okrem tradíciou preverených festivalov, 

aj nové podujatia na zreštaurovaných orga-

noch, v turisticky významných lokalitách. Zá-

ujem u poslucháčov narastá, pretože dnešný 

človek oveľa intenzívnejšie cíti potrebu po-

kojného prostredia vhodného na meditáciu. 

A hudba – najmä organová – mu ho posky-

tuje.

Organ v Koncertnom štúdiu SRo sa ne-

využíva v dostatočnej miere na koncertné 

alebo nahrávacie účely. Najmä 

v ostatných rokoch, pri pretrvá-

vajúcich ekonomických prob-

lémoch. Preto uchovanie tohto 

cyklu je jedným z mála svedec-

tiev, chváliacich túto masmedi-

álnu inštitúciu.

V ostatných rokoch sa Orga-

nové koncerty pod Pyramídou 

presunuli do prvej polovice 

roka. Začínajú v januári, uza-

tvárajú sa pred letnými prázd-

ninami. Za toto obdobie sa 

v cykle tejto sezóny predstavilo 

šesť domácich a zahraničných 

umelcov: z domácich Zuzana 

Ferjenčiková a Imrich Sza-

bó, Václav Uhlíř, Pavel Ko-

hout z Čiech, Maďarka Zsuzsa 

Elekesová a nemecký organista Johannes 

Geffert.

Koncepciu podujatia vypracoval Imrich 

Szabó s dramaturgom hudobného vysielania 

Igorom Javorským. Hlavnou programovou 

motiváciou bolo uprednostniť organistov 

s vyhraneným názorom na dielo Johanna Se-

bastiana Bach, ktorého jubileum akcentuje 

väčšina podujatí hudobného sveta. Aj preto 

bol marcový koncert vyhradený pre nášho 

najväčšieho znalca Bachovho diela, Ivana 

Sokola. Umelca pre ochorenie nahradil iný 

interpret. Vtedy nik z nás netušil, že koncert 

mal byť labuťou piesňou tohto nášho veľké-

ho umelca …

Dôstojne ho zastúpil mladý český orga-

nista Pavel Kohout, ktorý brilantné Prelú-
dium a fúgu Es dur BWV 552 umocnil cho-

rálovou predohrou Nun komm, der Heiden 
Heiland BWV 659. Svoj program ďalej roz-

vinul v Skicách od Roberta Schumanna, v 

Regerovej Rapsódii cis mol op.65/l, Prelúdiu 
e mol op. 28 č. 4 od Fryderyka Chopina 

(v Lisztovej transkripcii) a vygradoval West-
minsterskými zvonami op. 54 č. 6 od Louisa 

Vierneho. Vnímavý muzikant technicky uvá-

žene pretlmočil svoje interpretačné ideály 

do pôsobivej výpovede, zohľadnujúc tema-

tickú väzbu jednotlivých čísel koncertu.

Jeho kolega Václav Uhlíř svoj program 

vystaval od skladieb Händla, cez Bacha, Mo-

zarta, Francka až po kompozície súčasných 

českých autorov Jiřího Strejca a Petra Ebena. 

Uhlíř ma zaujal dôslednosťou v klasike, ale aj 

zdôrazňovaním českej muzikality v dielach 

svojich krajanov. Ebenova Nedeľná hudba, 

jej interpretované Finale, zaujme vnímavého 

poslucháča autentickou hĺbkou duchovnosti.

Maďarka Zsuzsa Elekesová a Johannes 

Geffert z Nemecka predstavovali nielen od-

lišné umelecké typy, ale aj jedinečné inter-

pretačné špecifiká.

Zsuzsa Elekesová vystavala svoj 

program z diel Bacha, Regera, Antalfy–Zsí-

rossa a Karg–Elerta. Veľkorysou krivkou 

konturovala svoj názor, ktorý ponúkla na 

posúdenie publiku. A to na nedeľnom ma-

tiné je vďačné, pokojné, žičlivé. Zaujímavé 

bolo oboznámenie sa s tvorbou u nás málo 

známeho maďarského skladateľa Desző An-

talfy–Zsírossa (l885 – l945), ktorého Sui ta 
s časťami Madonna (Maľba na skle), Scher-
zo (Hrajúci faun)a Scherzo (Večerná pieseň) 

poskytli interpretke priestor na prejavenie 

nálad a bohatej škály organových možností.

Johannes Geffert akoby bol s organom 

bytostne spätý. Cíti a rezonuje s nástrojom, 

s hudbou, ktorou vypovedá nielen o skla-

dateľovi, o sebe, ale aj o nástroji, na ktorom 

hrá. Tento umelec dokáže nielen hrať, ale aj 

podať svedectvo o svete skladateľa, ktorého 

tlmočí. O duchovne Bacha. O Mendelssoh-

nových pokojných moduláciách, o Lisztovi, 

o Saint- Saënsovi a svete jeho bohatých hu-

dobných obrazov, o bravúrnej zvukovosti a 

francúzskej farebnosti vo Widorovom Alle-
gre z Organovej symfónie č. 6 g mol op. 42.

Imrich Szabó potvrdil opäť svoje re-

pertoárové priority: v Bachovom Prelúdiu 
a fúge h mol BWV 544 (s predpokladanou ci-

táciou slovenskej ľudovej piesne „Nebudem 
sa ženiť ešte“ v téme fúgy), Variáciách na 
„Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ od Franza 

Liszta, Symfónii č. 5 f mol op. 42 č. 1 od Char-

lesea Marie Widora. V každom predvedení 

interpret vypovedá o svojom vývojovom po-

tenciáli. O nadobudnutých postojoch a skú-

senostiach. Szabó má vynikajúce technické 

zázemie, ktorým zapaľuje iskru u posluchá-

ča. Vie o svojich prioritách. Tie determinujú 

jeho suverénne ovládnutie ná-

stroja aj schopnosť očariť po-

slucháča. Má dar, ktorý využíva, 

ktorým provokuje, ale ten môže 

pôsobiť i v iných polohách. 

Zuzana Ferjenčíková patrí 

k našim výnimočne kreatívnym, 

vedomosťami a silou osobnosti 

prežiareným interpretom. Jej 

fyzickú krehkosť riadi vnútorná 

sila, ktorá iskrí a zapaľuje. Ná-

ročným programom potvrdzuje 

svoju identitu. Pre rozhlasové 

vystúpenie si zvolila Lisztovho 

Promethea (v spracovaní Jea-

na Guilloua), ďalej kompozície 

Trauerod, Fantáziu a fúgu na 
B-A-C-H, slovenskú premiéru 

Prelúdia a dvojitú fúgu s cho-
rálom od Feruccia Bussoniho, na záver za-

radila opäť Hyperione op.45 od Jeana Guil-

loua. Bohatý, rozsiahly, náročný program. 

Odhalil množstvo nuáns, rôznych polôh bo-

hatej stupnice kreatívnej zručnosti Zuzany 

Ferjenčíkovej. Jej recitál pôsobil ako celok, 

v ktorom sa menia jednotlivé obrazy, nálady, 

dominujúce sily. Preto hovoriť o jednotlivos-

tiach by bolo zbytočné narúšanie deja.

Organové koncerty pod Pyramídou pri-

niesli vo svojom ostatnom ročníku veľa za-

ujímavých pohľadov, postupov, rozličných 

názorov na dielo toho-ktorého skladateľa. 

Pre dramaturgiu hudobného vysielania 

sú Organové koncerty pod Pyramídou jed-

nou z dominánt programu stanice Rádia 

Devín. Verím, že o tom je presvedčené aj ve-

denie inštitúcie. Preto cyklus zachová aj na-

ďalej. Pre radosť, pre obohatenie a duchovné 

povznesenie všetkých, ktorí žijú s hudbou 

a fandia rádiu…

Etela Čárska �
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Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 

usporiadala 20. júna v Mirbachu 

doktorandský koncert klaviristky Veroniky 

Lackovej (školiteľka D. Varínska). Interpret-

ka sa práve v tomto istom priestore predsta-

vila 3. apríla v rámci nedeľných matiné HC. 

Z tohto repertoáru zopakovala Sonátu B dur 
(D. 960) od Franza Schuberta, ktorej široko-

dyché línie vyplnili druhú časť jej doktorand-

ského recitálu. 

Umelkyňa sa aj tentoraz predstavila na-

najvýš sympaticky. Imponoval už aj zvolený 

repertoár, ktorý jednak svojou náročnosťou 

a jednak technickou stránkou predpokladal 

vysoké parametre klaviristického remesla. 

S istým rešpektom môžeme konštatovať, 

že Lacková je typ klaviristky disponujúcej 

spomínanými kvalitami. Obdivuhodnú psy-

chofyzickú výdrž spojila s autentickým po-

chopením filozofickej podstaty interpreto-

vaných skladieb. 

Bolo čo obdivovať v čistote drobnokres-

by, v skvelej, dôkladne premyslenej pedalizá-

cii, či suverénne prekonávaných technických 

úskaliach. Lacková dosiahla prah zrelosti: je 

rozvážna a vie využiť a usmerniť svoje ne-

sporne bohaté muzikantské prednosti, ktoré 

podriaďuje štýlu a požiadavkám obsiahnu-

tým v notovej predlohe. Veľmi účinne budu-

je narastanie línií až k sýtym dramatickým vr-

cholom. Dokáže sa ponoriť do obsahu diela, 

s pokorou rešpektovať a vynášať detaily, vy-

zdvihovať tematicko-motivickú prácu (napr. 

úryvky témy vo variačnej Ariette Beethove-

novej Sonáty č. 32 c mol op. 111). Poslucháč 

sa potom môže veľmi ľahko orientovať v jej 

hre, sledovať línie hlasov, prechádzanie témy 

z jednej ruky do druhej. Málokedy sa podarí 

niekomu tak zodpovedne, bez prehnaného 

pátosu, so všetkými citovými, vášnivými po-

hnútkami vyzdvihnúť titanský zápas, nad-

ľudský vzdor v prvej, či nadzemský pokoj 

v druhej časti.

Sonáta č. 9 op. 68 s podtitulom „Čierna 
omša“ od Alexandra Nikolajeviča Skriabina 

tiež, aj keď v inej rovine, je dokumentom 

skladateľovho vnútorného zápasu a vytvá-

ra akýsi kontrast k jeho 7. sonáte s prívlast-

kom „Biela omša“. Lackovej koncepcia tejto 

jednočasťovej skladby niesla typické znaky 

jej klavírneho rukopisu či už v detailoch, 

alebo v celkovej výstavbe. Vyzdvihovala jej 

dusivo-pochmúrnu až ubíjajúcu náladovosť. 

Výdatne uplatňovala aj svoju schopnosť dy-

namicko-farebného tieňovania a vlnenia, čo 

kráčalo paralelne s premenlivosťou nálad. 

Tak, ako vysoko zabodovala v Beethovenovi, 

v ničom nezaostal ani Skriabin. 

O Lackovej prístupe k záverečnému 

Schubertovi som už svoje dojmy zverejnil 

(HŽ č. 5). Pridal by som k nim ešte jeden 

postreh: Lacková rozhodne nie je typ, ktorý 

má každý svoj interpretačný počin zaškatuľ-

kovaný. Ona dokáže to, čo naštudovala vždy 

znova a znova prežívať, v detailoch možno 

trochu aj vybočiť. Vždy však dominuje jasná 

predstava o celkovom účinku. A to je črta 

hodná veľkého umelca.

Vladimír Čížik �

Na prahu zrelosti

V dňoch 30. júna až 3. júla sa v ma-

ďarskom Váci uskutočnil III. medzi-

národný gregoriánsky festival. V meste 

so starobylou históriou sa praktickými as-

pektmi realizácie gregoriánskych spevov 

zaoberalo 5 prednášateľov – Cornelius 

Pouderoijen, Nino Albarosa, Heinrich 

Rumphorst, Alberto Turco, Franz Karl 

Prassl a 13 schól z viacerých európskych 

krajín (z Belgicka, Nemecka, Talianska, Ho-

landska, Nórska, Rakúska, Maďarska). 

Koncepcia festivalu mala širší obsaho-

vý záber: okrem prednášok, workshopov, 

koncertov, liturgií s gregoriánskymi spevmi 

sa v jeho rámci konali aj vernisáže dvoch 

výstav, prijatie účastníkov festivalu vácskym 

biskupom M. Beerom v jeho biskupskom 

paláci z 18. storočia a sprístupnenie dielní 

so skriptórskymi činnosťami a razbou min-

cí. Jedna z otváraných výstav, ktorá bola 

pod názvom Viditeľná hudba inštalovaná 

v priestoroch Diecézneho múzea Vác ako 

stály výstavný projekt, obsahuje výtvarné 

práce maďarských výtvarníkov vyjadrujúce 

ich pohľad na gregoriánsky chorál a vzťah 

k nemu. Paralelne s dianím vo Váci prebie-

hal festivalový program vo forme chorál-

nych koncertných produkcií aj v Budapešti. 

Bohatá festivalová ponuka bola skĺbená do 

jedného pútavého celku, ktorého podstatu 

a dominantu tvorila znejúca gregoriánska 

hudba.

Prezentácia vybraných kompozícií jed-

notlivými schólami sa realizovala vo vácskych 

chrámoch v rámci liturgie (omše a hodín) 

i mimo nej (koncertne v repertoárových 

blokoch), pričom v zohľadnení vlastnej (pô-

vodnej) funkcie gregoriánskych spevov sa 

prejavilo pochopenie historickej existencie 

gregoriánskeho chorálu a jej zmyslu. Teore-

tická a praktická stránka gregoriánskej prob-

lematiky bola vzájomne prepojená: pred-

nášatelia výsledky svojho semiologického 

štúdia a vedeckého výskumu prezentovali 

vlastnou interpretáciou chorálnych spevov 

(spevom a dirigovaním).

Každá schóla stvárňovala latinské spevy 

sebe vlastným spôsobom: konfrontovanie 

vystúpení viacerých schól umožnilo všimnúť 

si viaceré interpretačné prístupy, ktoré odzr-

kadľujú aj odlišnosť jazyka, kultúr a tradícií 

krajín, odkiaľ jednotlivé schóly pochádzajú. 

V tomto zmysle bolo zo strany organizátora 

dobrým koncepčným počinom zaradenie 

graduálu Beata gens, sťaby „povinnej sklad-

by“ do vystúpenia každej schóly. 

Toto vydarené, odborne i umelecky kva-

litné podujatie sa konalo vďaka organizátor-

skej práci Győrga Béresa. 

Sylvia Urdová �

III. medzinárodný 
gregoriánsky festival

Medzinárodná súťaž komornej vokálnej hudby 
„Citte di Conegliano“
termín 24. – 26. septembra 2005
miesto konania Conegliano, Taliansko
vekový limit do 35 rokov k začiatku súťaže
poplatok 40 EUR
uzávierka 12. septembra 2005
info Comune di Conegliano Servizio Cultura, tel. +39 0438 
413 316, fax +39 0438 413 313, servizio.cultura@comunale.
conegliano.tv.it, www.comune.conegliano.tv.it alebo Asolo 
Musica – Associazione Amici della Musica, tel. +39 0423 950 
150, fax +39 0423 529 890, info@asolomusica.com, 
www.asolomusica.com

Medzinárodná súťaž novej komornej opery 
„Orpheus 2005 – 2006“
podmienky libreto napísané v taliančine, nemčine, angličtine, 
francúštine alebo španielčine, max. 4 sólové hlasy, príp. komorný 
súbor (do 12 spevákov), inštrumentálny súbor do 15 hráčov (aj 
elektroakustické nástroje a aparatúra), priebeh medzi 45 – 60 
min., len jedna scéna
vekový limit do 40 rokov k termínu uzávierky
uzávierka 31. decembra 2005
info Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto „A. Belli“, 
PIazza G. Bovio n. 1, 060 49 Spoleto (PG), Italy, tel. +39 743 
221 645, fax +39 743 222 930, teatrolirico@tls-belli.it, 
www.tls-belli.it

INFOSERVIS
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� Prečo práve Martin Luther?

Téma nie je vo svete hudby nová, roku 

2000 vznikla napríklad opera Fína Kari Tik-

ka, viem aj o celovečernom úspešnom filme 

nakrútenom na rovnaký námet. Lutherovou 

osobnosťou a jeho myšlienkami som sa 

zaoberal už dlhší čas. Keď ma manažérka 

Eva Bachletová oslovila a ponúkla mi spo-

luprácu, neváhal som, veď už som napísal 

dve diela s príbuznou tematikou: Evanje-
lium podľa Lukáša (2000) a Znovuzrodenie 

(2002). Martin Luther bol človekom s mimo-

riadnym pocitom zodpovednosti voči sebe 

aj celému svetu. Odhalil ľudstvu podsta-

tu kresťanského učenia: lásku, odpúšťanie 

a hlavne potrebu neustále sa obnovujúcej 

živej viery. Je nepochopiteľné, ako môže 

v dnešnom vyspelom a vzdelanom svete 

jestvovať pýcha, zloba, túžba po moci, po-

nižovanie jedného druhým... Z času na čas 

sa však v dejinách mihnú osobnosti, ktoré 

sa zaskvejú svojím učením a ideami zaujmú 

ľudstvo. Takou osobnosťou bol aj Martin 

Luther…

� Od začiatku si uvažoval o forme 

opery?

Pôvodná požiadavka bola, aby som skom-

ponoval muzikál. Blízki spolupracovníci ma 

dokonca presviedčali, že štýl mojej hudby je 

podobný hudbe West Side Story alebo My 
fair Lady. Ja si však myslím, že muzikál je 

predurčený skôr na zábavu, vyžaduje ľahšie 

ladené témy. Opera je ako poézia, prihovára 

sa námetmi vyžadujúcimi rozmýšľanie. Som 

presvedčený, že život a posolstvo učenia 

Martina Luthera sú nosnou témou práve pre 

operu. Mojou ambíciou bolo napísať ju zro-

zumiteľným jazykom – pritom ísť do hĺbky, 

vyjadriť závažnosť myšlienok. Dúfam, že sa 

mi to podarilo…

� Okrem dominantných vokálnych 

zložiek – sólistov a zboru – zaujalo ma 

nástrojové obsadenie: organ, husle, 

akordeón, violončelo. Prečo práve táto 

kombinácia?

Všetko sa odvíja od financií a od kama-

rátskych vzťahov. Od začiatku mi bolo jasné, 

že vo svojej opere chcem mať violončelo 

a akordeón, ich zvukom a kombináciou som 

chcel dosiahnuť imitáciu ninery. Neskôr 

pribudli husle a organ, ktorého použitie po-

máha vytvoriť ilúziu čiastočnej kvadrofónie. 

Mám však už pripravenú orchestrálnu par-

titúru a prezradím, že sme v štádiu jednania 

o predvedení s orchestrom, konkrétne v Žili-

ne. Mojím snom je dostať dielo na divadelné 

dosky. Zatiaľ sme Martina Luthera uviedli 

len v chrámoch. Predpremiéra zaznela 1. má-

ja v Modre, kde bolo vyše 400 návštevníkov, 

premiéra sa uskutočnila 22. mája v Bratislave 

vo Veľkom chráme na Panenskej za účasti 

2000 divákov, v Prahe sme s operou 17. júna 

účinkovali na festivale Pozvanie k nádeji 
v evanjelickom chráme U Salvatora.

� Martin Luther bol aj skladateľom. 

Využil si v opere niektoré jeho hudob-

né motívy?

Áno, v prvom rade Hrad prepevný, ktorý 

je hymnou evanjelickej cirkvi, ale aj pieseň 

Sláva Bohu Otcu. Ich nápevy zaznievajú na 

viacerých miestach ako leitmotívy. Snažil 

som sa, aby si z mojej kompozície každý čosi 

vybral, aby sa v ňom zobudilo poznanie, aby 

si niečo osvojil. Z hudby, z myšlienok. Moja 

hudba je najmä o emóciách, preto kľúč k nej 

poskytuje libreto. Otvorený koniec bol tiež 

zámerom. Je to metafora snahy Luthera, s 

jeho cieľom, aby ľudia šli za ním, aby pocho-

pili jeho myšlienky. Dôraz kladiem na živú 

vieru. Tak ako ju precítili všetci interpreti, 

ktorým patrí moja úprimná vďaka. 

Do konca roka by sme mali absolvovať 

ešte niekoľko predstavení, spomeniem Ru-

žomberok, Skalicu, Nitru, Vrbové. Chystá sa 

preklad textov do angličtiny, snáď sa opera 

dostane aj za hranice. Zatiaľ sme v štádiu ro-

kovania…

Preplnený chrám na Panenskej ulici 
aplaudoval dielu na májovej premiére. Aké 
dojmy v nás iscenácia zanechala? Prostried-
ky, ktoré realizátori zvolili boli úsporné, ale 
využili vyjadrovacie spektrum súčasnej doby. 
Videoprojekcia, svetlá, kostýmy zdôraznili 
vnútorný boj a premenu hlavnej postavy. 
Interpreti sa zhostili svojich úloh zodpoved-
ne, na úrovni, vynikol spevácky výkon Ladi-
slava Neshybu a Evy Hornyákovej, miešaný 
spevácky zbor Anima Cantanda znel v chrá-
mových priestoroch pôsobivo, intonačne 
a rytmicky presne. Kompozíciu hudobne na-
študoval a s celým realizačným tímom suges-
tívne predviedol mladý talentovaný dirigent 
Adrián Kokoš. Režijný koncept (L. Neshyba) 

nie veľmi podporil dejovú líniu, a tak ju bez 
bulletinu poslucháč nemal veľa šancí pocho-
piť. Fragmenty zo života Luthera vytvárajú 
mozaikovitý obraz, ktorý by mal byť vnútor-
ne prepojený a stmelený do kompaktného 
celku. Hudba je komunikatívna, zrozumi-
teľná, jednoznačne sledujúca hlavný zámer. 
Oslovuje obsahom aj formou. Je to dielo, 
pri ktorom pozorný poslucháč načerpá veľa 
podnetných impulzov a rozhodne nemá po-
cit strateného času…

Borivoj Medelský �

S podnetom na zamyslenie…
22. mája bola nedeľa. Deň pre mnohých obyčajný ako mnohé iné. Pre iných nevšedný tým, že boli svedkami premiéry 
nového diela.V čase ekonomickej tiesne je to skutočnosť skôr neobvyklá než bežná. Odvážlivcom – autorom je 
Víťazoslav Kubička a jeho nový opus Martin Luther.

Opera: Martin Luther
Hudba: Víťazoslav Kubička
Libreto: Slavomíra Očenášová – Štrbová
Réžia: Ladislav Neshyba
Dirigent: Adrián Kokoš
Kostýmy: Eva Ružeková, Lýdia Vedejová
Sólisti: Ladislav Neshyba, Eva Hornyáková, 
Mária Koledová, Martin Mikuš, Ján 
Kostelanský, Ján Kiss, Július Žatko, 
Martin Kováč, Eva Rozsypalová, zbor Anima 
Cantanda
Anna Predmerská–Zúriková – organ, Eugen 
Prochác/Róbert Kováč – violončelo, Milan 
Vonderka – husle, Rajmund Kákoni – akordeón 

Foto archív
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Kompozície slovenských autorov – pre-

važne pre sólové nástroje – dominova-

li v Mirbachu 12. júna. Marián Lejava vložil 

do Elégie in memoriam pre klavír (v podaní 

Andrey Mudroňovej) nostalgické pocity 

na vyjadrenie dojmov zo straty blízkej osoby. 

Využíva na to prevažne dlhé tóny s impresio-

nistickým doznievaním, neraz narušené ná-

hlymi sforzatami ako symbolom pochmúr-

nosti, smútku, z ktorých sa usiluje aspoň 

na chvíľu uniknúť. Prevahu stupňujúcej sa 

depresie charakterizujú výbuchy disonant-

ných akordov, niekedy až mixtúr. V závere 

dospieva k rezignácii, ku ktorej sa približuje 

zmierňovaním dynamického priebehu. 

Tvorbu Vladimíra Bokesa reprezentovala 

Kadencia III. pre sólové husle, ktorú autor 

vybudoval z krátkych úsekov oddelených ge-

nerálnymi pauzami. Strieda v nich rozmanité 

spôsoby husľovej techniky. Ukážky rôzneho 

spôsobu tvorenia tónov, virtuóznych polôh 

a pasáží demonštroval huslista Štefan Gyo-

pos. Naproti tomu Introdukcia a prelúdium 
pre sólové violončelo od Petra Zagra je čo do 

priebehu línie príkrym protipólom Bokesov-

ho riešenia plochy. Autor rešpektuje a využíva 

sonoristické možnosti nástroja, jeho schop-

nosť viesť vrúcnu kantilénu. Najmä v pohybli-

vejších úsekoch bolo cítiť ohlasy na barokovú 

sadzbu. Pulz priebehu skladby sa vlní, raz je 

v pohybe, inokedy ho autor preruší výbuch-

mi sforzát a vybočením z pokojného ply-

nutia. Nástojčivo, sekvencovito sa vracajúce 

motívy s početnými prerušeniami vyúsťujú 

do záveru. Violončelista Jozef Lupták dodal 

skladbe účinný rozmer a presvedčivý ťah. 

S istými rozpakmi som prijal Štyri mini-
malistické kusy pre klavír od Mareka Piačeka 

(v podaní Andrey Mudroňovej). Predsta-

vujú výber z opusov pre rôzne obsadenie, z 

diel, ktoré vznikli v priebehu posledných päť 

rokov. Nech už je zdôvodnenie (text v bulle-

tine) ostinátnych techník akékoľvek, rozho-

dujúci je výsledok každého kompozičného 

počinu a najmä jeho dopad na poslucháča. 

V tomto prípade bolo obecenstvo iritova-

né najmä rýchlejšími sledmi monotónnych 

krátkych motívov, ktoré sa donekonečna 

opakovali. Zamýšľal som sa preto, či by snáď 

naočkovanie nejakých aspoň dynamických 

kontrastov oživilo tento unavujúci stereotyp. 

Skôr sa dá pochopiť ako istý druh recesie 

a vysvetliť ako snahu šokovať poslucháča. 

Všetky časti majú aj programové názvy, ktoré 

slúžia skôr ako reminiscencia autorovi, no 

ich súvis s odznetými kusmi je aj pri inten-

zívnej účasti fantázie ťažko objaviteľný. Ako 

konzervatívny poslucháč som po skončení 

skladby cítil isté zadosťučinenie v rozpači-

tom potlesku, ktorý synchronizoval s mojou 

odozvou na tieto skladby. 

Tradične orientované Miniatúry pre 
flautu a gitaru od Milana Nováka (v podaní 

jeho dcéry Michaely Novákovej a gitarist-

ky Miriam Brullovej) pôsobili potom ako 

balzam. Autor má zmysel pre účinnú propor-

cionalitu skladieb, je invenčný a vie úspešne 

využiť možnosti nástrojov na tlmočenie svo-

jich myšlienok Aj gitare určil funkciu nielen 

komentátora, ale aj rovnocenne tematicky 

vstupujúceho nástroja, v poslednej časti aj 

rozmernejším sólovým vstupom. Pôvabné 

dámske duo upútalo tak kvalitou a presved-

čivosťou interpretácie, ako aj osobným šar-

mom. 

Akustické danosti koncertného pries-

toru v Mirbachu vytvárajú ideálne 

prostredie na prezentáciu niektorých nástro-

jov či menších komorných zoskupení. Príťaž-

livý zážitok sľubovalo 19. júna vystúpenie 

gitaristu Igora Herzoga, orientujúceho sa 

na historické nástroje (lutna, teorba, articula-

ta). Na matiné sa predstavil repertoárom pre 

barokovú lutnu. 

Priznávam, že som šiel na podujatie s is-

tými obavami, či tento krehký, zvukovo ne-

priebojný inštrument dokáže upútať v hodi-

novom programe. S istým uspokojením som 

však skonštatoval, že Herzogova hra zaujala. 

Vytvárala sympatickú ilúziu pohody, pokoja, 

predstavu starej, už nenávratne zašlej doby.

Herzog lutnu ovláda na znamenitej pro-

fesionálnej úrovni. Hrá akoby ponorený do 

seba. Jeho vonkajší prejav je zbavený akých-

koľvek póz, jeho hra je predovšetkým medi-

tatívna. Vzrušených či iskrivých polôh býva 

v nej poskromne.

V dramaturgii dominoval jeden z najväč-

ších lutnistov histórie – Bachov súčasník, in-

venčný (autor bezmála 600 opusov) nemec-

ký skladateľ Sylvius Leopold Weiss. Herzog 

uviedol jeho 5 skladieb – z toho tri mali vzťah 

k ďalším lutnistom, k Francúzovi Jacqueso-

vi Gallotovi (programové skladby s titulom 

Nešťastný a Utešený milenec) a jedna na 

pamiatku grófa Jana Antonína Losyho, čes-

kého hudobníka s talianskou krvou. Herzog 

zaradil do programu Losyho skladbu Ron-
deau so zaujímavými sekvenciami. Z Čiech 

pochádzal aj ďalší autor, Karl Kohaut – syn 

dvorného hudobníka rodu známych Schwar-

zenbergovcov, ktorý nadobudol postavenie 

tajomníka u Jozefa II. Kohautove lutnové 

koncerty sa cenia ako vrcholné kompozície 

pre tento nástroj. Z jeho tvorby zaznela na 

záver štvorčasťová Partia F dur.
Lutnista neobišiel ani opusy Johanna Se-

bastiana Bacha. Predniesol jednu zo štyroch 

originálnych suít – Suitu g mol BWV 995 pre 
lutnu.

Môžeme konštatovať, že na tomto júno-

vom matiné Herzog svojou vysoko profesio-

nálnou hrou jednoznačne vtiahol do sveta 

minulých storočí početné obecenstvo. 

Reprezentatívnou bodkou za cyklom 

komorných matiné bolo jeho záve-

rečné podujatie. Na koncerte 26. júna sa 

predstavil žilinský flautista Ján Figura s kla-

viristkou, manželkou Bibianou Figurovou. 

Tvoria ideálne komorné, dobre zohraté duo. 

Vplyv muzikantskej rodiny, z ktorej Figura 

pochádza, ovplyvnil jeho ďalšie smerovanie 

a pôsobenie. Okrem koncertnej činnosti 

pôsobí v ŠKO Žilina a podieľa sa na mno-

hostrannej aktivite viacerých komorných 

zoskupení. 

Vyše 30-ročná umelecká prax vytvorila 

priaznivé zázemie pre rozvoj jeho inter-

pretačných kvalít. Ako sólista disponuje 

ohybným, mäkkým a kultivovaným tónom. 

Formuje a prispôsobuje ho štýlu práve in-

terpretovaného skladateľa. Svoj muzikantský 

prejav opuncováva osobitou iskrou, príťaž-

livým tvorivým temperamentom, podma-

ňujúcou, vysoko profesionálnou istotou 

a súčasne prirodzenou uvoľnenosťou. Svoj 

nástroj suverénne ovláda a to mu umožňu-

je sa plne sústrediť na vyzdvihnutie obsahu 

interpretovaných skladieb. Jeho „disciplína“ 

v interpretácii odzrkadľuje dokonalé ovláda-

nie pulzácie rytmu. U barokových majstrov 

rešpektuje terasovitú dynamiku, demonštru-

júc tak plochy Sonáty e mol č. 1 pre flautu 
a basso continuo od Georga Friedricha Hän-

dela. Sugestívnu atmosféru s veľkou mierou 

prirodzenej spevnosti, ľahkosti a elegancie 

priniesol v Andante C dur pre flautu a kla-
vír KV 315 od Wolfganga Amadea Mozarta. 

O širokej palete dynamicko – farebných ako 

aj náladových odtieňov presvedčil v Balade 
pre sólovú flautu od Tadeáša Salvu, v ktorej 

sa vynaliezavá invencia zvukových postupov 

snúbila s ohlasmi na pastiersky horalský fol-

klór. V Panovej flaute op. 15 od francúzske-

ho autora Julesa Mouqueta v skvelej syntéze 

zase uplatnil svoje muzikantské prednosti, 

technické zázemie, vrúcnosť a temperament. 

O Figurovej technickej vyspelosti, ktorá krá-

ča ruka v ruke aj s príťažlivým prednesom, 

podala presvedčivý dôkaz Sonáta pre flautu 
a klavír od Bohuslava Martinů. Opus kladie 

rovnako stavebno – koncepčné ako aj tech-

nické nároky na oba zúčastnené nástroje. Bi-

biana Figurová nielen v klavírnom parte So-
náty od Martinů, ale vo všetkých skladbách 

spolupracovala citlivo a v zhode s muzikant-

ským prístupom svojho umeleckého a život-

ného partnera.

Vladimír Čížik �

Mirbachovské matiné
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Aj keď sa to na pohľad môže zdať 

– najmä vďaka bezproblémovému 

priebehu podujatia, dať dohromady cyklus 

s piatimi koncertmi nie je až také jedno-

duché. Vie o tom asi každý, kto sa pokúšal 

uviesť do života niečo podobné. Modra má 

aj to šťastie, že ponúka na stretnutia s hud-

bou atraktívne priestory. K nim, okrem siene 

v miestnom Stredisku ošetrovateľských slu-

žieb, ktorá je tradične dejiskom prezentácie 

talentovanej mládeže, umelecky odchová-

vanej modranskou ZUŠ, patrí akusticky nie 

práve šťastný a komornej hudbe naklonený 

katolícky kostol sv. Štefana kráľa, ale aj býva-

lý nemecký evanjelický kostol, dnes mýticky 

nazvaný Eunika. (Tu si účastníci už tradične 

môžu prezrieť aj výtvarnú expozíciu. Ten-

toraz to boli práce introvertného, senzitív-

neho Ľubomíra Rapoša s prevládajúcim 

mierne pochmúrnym, clivým výrazom.) 

Ďalším priestorovým skvostom je Rytierska 

sieň neďalekého hradu Červený kameň, či 

krásne nádvorie Starej vinohradníckej ško-

ly, ktoré s kulisou pôsobivého arkádového 

architektonického rámca a dominujúcim 

starým majestátnym platanom vždy pritiah-

ne početné publikum a účinkujúcich (už 

zákonite) inšpiruje k hodnotným výkonom. 

Ako kuriozitu možno pripomenúť aj sku-

točnosť každoročne sa opakujúceho „vzo-

rového“ počasia, ktoré akoby priam náročky 

objednávané praje plenérovým produkciám. 

Tento rok poskytlo nádvorie svoju žičlivú 

atmosféru vyzneniu programu výborného 

českého sláčikového Penguin quarteta (F. 

Souček - P. Střížek – P. Holman – V. For-

tin). Mladý súbor sa na Slovensko očividne 

rád vracia. Po žilinskom festivale poskytol 

Modranom radosť a umelecký pôžitok v ty-

picky českým muzikantstvom nasýtenej, ži-

velnej, no výsostne kultivovanej interpretácii 

kvartetových opusov. Okrem O. Respighiho 

(s vokálnym vstupom našej mezzosopra-

nistky Márie Henselovej, ktorá príkladne 

naštudovala a stotožnila sa s členitým, ná-

ročným terénom kompozície Il tramonto), J. 

Suka s jeho Meditáciou na staročeský chorál 
Svatý Václave a Dvořákovho legendárneho 

Sláčikového kvarteta F dur op. 96, nevšedný 

zážitok naservírovali umelci v zaangažova-

nom, briskne sformulovanom umeleckom 

komentári k Sláčikovému kvartetu č. 3 od 

Ladislava Burlasa. Toto stretnutie s dielom 

muselo potešiť hlavne tú časť publika, kto-

rá skladbu mohla vychutnávať s odstupom 

času, s novým aktualizovaným vkladom a vý-

kladom, ktorý podal dobrú správu o múdrej 

hudbe. V spätnom zrkadle zážitkov z „festi-

valíka“, dojem z výkonu nášho Pressburger 

quartetta (G. Szathmáry – E. Pigitzer – B. 

Kovács – M. Ťažký) s mimovoľným porov-

naním s ich českými kolegami ostal mierne 

zahmlený. Nesporne ambiciózny mladý 

bratislavký súbor má však šance perspek-

tívne zaujať pevnú pozíciu na scéne našej 

komornej hudby. Potvrdil to v kvartetách A. 

Dvořáka (d mol op. 34), M. Burlasa (subtílny 

Pôsobia atypicky. Asi preto, že vznikli a jestvujú v prostredí ubedákanej reality. V prostredí ponôs, ako sa ničomu 
nedarí, ako sa dnes nič nedá…
Ony však vznikli a jestvujú ako výraz vôle dokázať, že aj tak, aj za takýchto okolností sa dá a keď sa chce, aj sa darí. Pre 
poniektorých sú výronom energie či snahy ešte viac zviditeľniť vlastné ego, pre iných čosi ako gesto samoľúbosti, pre 
súdnu pospolitosť však znamenajú oveľa, oveľa viac...
Vravím o festivaloch, festivalíkoch, pôvabných letných stretnutiach múz, ktoré vznikli spontánne, radostne, z altruizmu 
nadšencov. Hudobníkov, umelcov, ktorí svoju radosť z tvorenia nenechávajú len pre seba a svoje potešenie. Preto 
usnovali a zhmotnili svoje predstavy o skvelých nevšedných seánsach pri umení. Hudba Modre, Hudba Trnave, Pekná 
hudba v Banskej Štiavnici, Hudba pod diamantovou klenbou, Konvergencie, Hudobné záhrady Bratislavy...
Majú spoločný rukopis, črtu entuziazmu, aj to, že ich autormi, garantmi a hlavnými organizátormi sú interpreti, umelci, 
ktorí sa o svoj dar dokážu nezištne podeliť s inými...

Medzinárodný festivalík umenia 
Hudba Modre… 
… vznikol z iniciatívy violončelistu Jána Slávika. Má už svoju skromnú históriu, má presne načrtnutú koncepciu, určenú 
obsahovú štruktúru. Tá je v programovej skladbe každoročne viazaná najmä na tvorbu určitého autora. V  ústrednej 
téme predchádzajúcich ročníkov sa postupne striedali skladby I. Zeljenku, V. Godára, L. Kupkoviča. Tohtoročný 
4. ročník (od 24. do. 26. júna) sa s podtitulom Pocta Burlasovi obracal k skladbám dvoch Burlasovcov, otca a syna 
- Ladislava a Martina. Modra má síce v rodokmeni vpísané slávne mená dejateľov kultúrnych dejín, s hudbou však, 
paradoxne, začala dôvernejší rozhovor len v nedávnej minulosti. A to aj vďaka „festivalíku“, ktorý, ako sa ukázalo, 
dokáže úspešne, noblesne a nenásilne zobúdzať hudbou…

M. HENSELOVÁ A PENGUIN 
QUARTET./Foto: J. Kuchtová
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Horúce tropické horúčavy vládli 6. 

ročníku Festivalu peknej hudby 

v Banskej Štiavnici. Organizátori festivalu 

sa však zbytočne obávali menšej návštevnos-

ti. Program bol pestrý, príťažlivý a ukázalo 

sa, že festival má už svoju stabilnú „kliente-

lu“. Plná kontrastov bola už vernisáž insit-

ného maliara Jula Považana, pôsobiaceho 

dlho v Banskej Štiavnici. Zaslúžila sa o to pre-

miéra skladby Nice (žeby paródia na názov 

festivalu?) pre violončelo sólo od Daniela 

Mateja v podaní Eugena Procháca. Podľa 

skladateľových slov ide o poctu Xenakisovi 

a Webernovi. Úvodný diel skladby je posta-

vený na pulzujúcom rytme, kombinovanom 

so zámerne skresleným violončelovým zvu-

kom. Vystriedajú ho chvíľami až zasnené we-

bernovské „rady“. Zaujímavá skladba. Ostrej-

ší kontrast ku krásnučkej naivite obrazov 

(pritom však veľmi pôsobivých) si neviem 

predstaviť. Publikum bolo chápavé, mno-

hým sa nápad páčil.

Recitál slovinského violončelistu Andre-

ja Petrača bol postavený na veľkých dielach 

violončelového repertoáru – sonátach (J. S. 

Bach – č. 3 g mol pre violu da gamba, č. 1 
e mol od J. Brahmsa a C. Francka). Petračov 

prejav je suverénny, umelec vládne sýtym 

prierazným tónom, predsa však farebnej 

palete jeho hry chýbajú subtílnejšie polo-

hy, prevládla prvoplánovosť: napr. v 3. časti 

Franckovej Sonáty, ktorá je postavená na 

význame každého tónu. V Bachovej sonáte 

by sme si zasa vedeli predstaviť jemnejší, na-

turálnejší zvuk, ktorého je Petračovo krásne 

violončelo schopné dosiahnuť. Napriek uve-

deným výčitkám mal koncert vysokú úroveň, 

so záujmom sme sa zoznámili s ukážkou zo 

slovinskej tvorby: Melanchóliu Uroša Rojka 

predviedol s fantáziou a s presvedčením 

o kvalitách diela. Hviezdou večera bola kla-

viristka Eleonóra Škutová s jej nesmierne 

citlivou hrou, plnou života.

Druhý deň festivalu ponúkol dva kon-

certy. Prvý už tradične v barokovom kaštie-

li vo Svätom Antone. Violončelové duo zo 

Švajčiarska –Duo Calva tvoria dvaja zdatní 

a vnímaví hudobníci. Od prvých taktov zau-

jala ich presná súhra a vypracovanosť. Zaují-

mavým poznatkom bolo, že aj tak exkluzív-

ny repertoár (J. Barriè re Sonáta, J. Klengel 

Suita d mol op. 22), známy poväčšine len 

violončelovým „fajnšmekrom“, vie zaujať aj 

široké publikum. 

Duo Calva predviedlo aj ukážku zo sú-

časnej švajčiarskej tvorby – skladbu Beinahe 
eins od Madeleine Ruggliovej, napísanú pria-

mo pre uvedený súbor. Violončelisti si v nej 

aj zaspievali.

Paganiniho skladby bývajú efektnou 

bodkou za programom. Nie inak tomu bolo 

aj na tomto koncerte. Slávne variácie z opery 

Mojžiš vo vydarenej úprave W. Thomasa boli 

interpretované s virtuóznym leskom.

Večerný koncert bol orchestrálny, odo-

hrával sa v „open air“ priestore Lapidária Sta-

rého zámku. Predviedol sa na ňom sympatic-

ký súbor Bratislava Classic, ktorý pracuje 

pod vedením nášho popredného huslistu 

Alexandra Jablokova. Ako inšpirujúcou 

a spájajúcou niťou sa programom niesol od-

kaz J. S. Bacha. Najprv to bola Suita č. 2 h mol 
pre flautu a orchester, pred prestávkou zase 

bachovskou formou ovplyvnené „beatle-

sovské“ Concerto grosso č. 2 od P. Breinera. 

V oboch dielach bol sólistom portugalský 

flautista Luis Meireles. Bohaté hudobné 

tkanivo bachovskej suity vedel dešifrovať so 

zmyslom pre mikroštruktúru každej frázy, 

hral citlivo, so vzletom. V Breinerovi sa zasa 

s humorom pohrával s nesmrteľnými beatlea-

sovkami. Portugalsko, aj keď neveľká krajina, 

prekvapuje zaujímavými hudobníkmi. 

Koncert ozvláštnila ďalšia premiéra fes-

tivalu, Malá čelová hudba od Ilju Zeljenku 

pre violončelo a sláčikový orchester. Na ne-

veľkej, asi 10-minútovej ploche autor prináša 

vtipné melodické nápady a necháva violon-

čelo spievať i vo všade prítomnej typicky 

zeljenkovskej hre s časom a rytmom. Nový 

prírastok do slovenského violončelového 

repertoáru mal veľký úspech. Sólistom bol 

opäť Eugen Prochác, ktorému je skladba 

venovaná.

To, že slovenskí skladatelia vedia byť vtip-

ní už pri vymýšľaní názvov sme sa presvedči-

li aj tento rok. Po prestávke odznela skladba 

od Petra Zagara Air Pollution z trilógie Air 
Pollution- Air Condition-Air Force (P. Zagar, 

D. Matej, M. Piaček). Napriek recesii v názve, 

skladba hovorí o úcte autora k Bachovmu ge-

niálnemu Air. Je to senzitívna a dobrá hudba. 

V závere programu sa mal možnosť ukázať 

orchester v známej Griegovej Suite z Hold-
bergových čias. Interpretácia svedčí o pocti-

vej práci umeleckého vedúceho s mladými 

hudobníkmi, skladba vyznela temperament-

ne, sviežo, hoci väčšie obsadenie orchestra 

by lesku pridalo.

Jednoznačným vrcholom festivalu bol ne-

deľný koncert. Vynikajúce Wihanovo kvar-

teto ponúklo program so slávnymi českými 

dielami. Janáčkova Kreutzerová sonáta, Sme-

tanovo Z mého života a Americké kvarteto A. 

Dvořáka. Program, ktorý si radi vypočujeme 

v podaní niektorých z predstaviteľov vychý-

renej českej kvartetovej školy. Wihanovci 

k nej dnes už patria a štiavnický koncert bol 

toho dôkazom. Od prvých taktov Janáčkov-

ho diela sme boli svedkami úžasného prieni-

ku do diela, koncentrácie, výbušnosti, ktorou 

Janáček len tak prekypuje. Plastický a homo-

génny zvuk sme ocenili hlavne v Smetanovi, 

premyslené gradácie boli veľmi sugestívne, 

lyrické miesta si Wihanovci vychutnávali.

Dvořakovo kvarteto je skutočný ever-

green, ktorý je vďačným, ale až pričasto hra-

ným dielom. A predsa v ňom súbor vedel ob-

javiť nové nuansy, prekvapiť novým poňatím 

a pritom neznásilňovať hudobný text. Publi-

kum bolo nadšené. Očividne sa tešilo z vyni-

kajúceho finále štiavnického festivalu.      LZ �

Festival peknej hudby
Banská Štiavnica 29. 7. – 31. 7.

Posttraumatický syndróm), aj v účasti na in-

terpretovaní Mozarta (Kvarteto č. 1 KV 285) 

spolu s nemeckou flautistkou Renathe Ke-

hrovou, ktorá tiež uviedla premiéru umnej, 

no nie veľmi nápaditej sólovej Fantázie od 

Ladislava Burlasa. Garantmi príťažlivého, 

apartného, poslucháčsky vďačného progra-

mu v pálffyovskom hradnom objekte boli 

harfistka Adriana Antalová, huslista Peter 

Michalica a violončelista Eugen Prochác 

(G. F. Händel, L. Burlas, P. Martinček, J. Mas-

senet, F. Kreisler, A. Piazzola, A. Vivaldi, D. 

van Goens, M. Burlas, M. Ravel, E. Granados, 

M. de Falla, P. Locatelli). 

Sympatickým leitmotívom letných festi-

valov – okrem tradičného prizývania zahra-

ničných účinkujúcich hostí – bol ponúknutý 

priestor našim, v zahraničí angažovaným 

umelcom. Ich účasť a prítomnosť v progra-

moch nezapôsobila len ako milé, kamarátske 

gesto od organizátorov, ale znamenala obo-

hatenie interpretačného spektra o ozajstné, 

aj kritériami náročnej cudziny otestovanej 

kvality. Takto sa na záverečnom modran-

skom letnom hodokvase zišli na pódiu (či 

skôr pred oltárom chrámu) naši violončelisti 

J. Slávik, J. Lupták, klarinetista R. Šebesta, 

huslista F. Török, jeho vo Švajčiarsku pôso-

biaci kolega I. Karško, slovensko-rakúsky 

violista M. Radič a Američan, violista S. 

Tandree. Po Hummelovom Kvartete Es dur, 

kompozícii Trinásť od M.Burlasa ich výkon 

vygradoval v priam symfonicky znejúcom,-

veľkolepom Sextete B dur od J. Brahmsa. 

Čo dodať na záver? Ako ináč, vysloviť 

obligátne gratulácie všetkým, čo sa zúčast-

nili na zdarnom priebehu podujatia (okrem 

umeleckého šéfa podujatia J. Slávika agen-

túre Slovkoncert, hlavným podporovateľom 

MK SR, Hudobnému fondu, Mestu Modra a 

ďalším)… a ešte prianie, nech chuť a energia 

vydržia aj na pokračovanie, na rozvíjanie 

ďalších ročníkov festivalíka. Aby skeptikom 

dokázali, ako a čo všetko sa aj dnes dá…

Lýdia Dohnalová �
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Bez zaváhania môžem potvrdiť, že prvý 

ročník nového festivalu sa vydaril nad 

očakávanie dobre. Festivalu boli naklonené 

hudobné múzy, augustové rozmarné počasie, 

aj početné bratislavské publikum, výdatne 

premiešané zahraničnými turistami. Jediné, 

čo sa novému festivalu nepodarilo, bol pô-

vodný zámer vystriedať viacero záhradných 

lokalít mesta ako koncertného priestoru. Na 

jeho atraktivite to vôbec neubralo. Architek-

túra bratislavského radničného nádvoria je 

totiž hodnotou sama osebe.

Čo sú (10. až 13. augusta) Hudobné 

záhrady Bratislavy? Nový člen rodiny 

letných mestských hudobných festivalov 

(Kremnica, Banská Štiavnica, Modra...) vzni-

kol z túžby Bratislavčana, vo Francúzsku ži-

júceho klarinetistu Mateja Drličku, prispieť 

k hudobnému koloritu rodného mesta. Spo-

luusporiadateľmi festivalu boli BKIS a Slo-
venská sporiteľňa, Univerzitná knižnica, 
Štátne konzervatórium, Rakúske veľvysla-
nectvo a Francúzsky inštitút. Mediálne koo-

perovali aj Hudobný život a stanica Regina 
a Radio Devín Slovenského rozhlasu, ale aj 

hotel Devín a ďalší pod záštitou primátora 

mesta. Hudobné záhrady Bratislavy sú ďal-

ším z radu komorných festivalov založených 

z iniciatívy agilných koncertujúcich sólistov, 

na báze sympatizujúcej skupiny spoluúčin-

kujúcich priateľov-hudobníkov a ako som 

mohla vidieť aj poslucháčov–priateľov.

Zámer 1.: „ponúknuť koncerty klasickej 

hudby v podaní slovenských a európskych 

koncertných umelcov v prostredí „nádvorí 

a záhrad“ bol splnený. Naplnil sa do bodky 

aj 2. atmosféro-tvorný prvok štyroch hudob-

ných podujatí, ktoré mali atraktívnu polohu 

na Nádvorí Starej radnice. Kto chodil kvôli 

hudbe, neoľutoval, lebo koncerty mali na-

vyše šarmantného moderátora a hostiteľa 

v jednej osobe, herca Mariána Slováka 

a okrem mladých umelcov aj čestného hosťa 

festivalu, klaviristu Mariána Lapšanského 

či dirigenta Jacka-Martina Händlera. Ďal-

ším lákadlom malo byť 3. prepojenie sloven-

skej hudobnej kultúry s európskou v rovine 

tvorby aj interpretácie. Stalo sa, lebo prvok 

prelínania je neodmysliteľnou podstatou ži-

vého koncertného umenia. 

Matej Drlička, v jednej osobe riaditeľ, 

organizátor, interpret i dramaturg, pozval 

okrem slovenských interpretov svojich pria-

teľov-hudobníkov, ktorí pôsobia vo Francúz-

sku či Švajčiarsku. Interpretačná úroveň slo-

venských a zahraničných účinkujúcich bola 

mimoriadne vysoká a to aj napriek tomu 

(alebo práve preto), že ich spájala jedna ve-

ková kategória – mladosť. Kvôli vynikajúcim 

výkonom chcem menovať aj ostatných festi-

valových umelcov zo Slovenska: Tomáš Pe-

töcz, kontrabas, Ivan Danko, hoboj, Peter 

Kajan, fagot, Bálint Kovács, viola, Filip 

Kováč, lesný roh, Laco Fančovič, klavír, 

Boris Lenko, akordeón. Francúzski hostia: 

huslistka Sidonie Bougamontová, hus-

lista Arnaud Chaudruc, Son Lam Tran, 

violončelo, Florent Bontron, flauta, Jean 

Pierre Berry, lesný roh a harfistka Cécil 

Maudireová. Títo hrali na všetkých koncer-

toch a podľa repertoáru tvorili buď komorný 

orchester, okteto či duo. Charakterizoval ich 

muzikantský zápal, nefalšovaná radosť z mu-

zicírovania, vynikajúce výkony, súhra a kulti-

vovaný prejav. Tipujem, že zahraniční umelci 

boli s pobytom v Bratislave spokojní...

Profilovým prvkom dramaturgie festiva-

lu bol nápad zostaviť časť repertoáru z netra-

dičných úprav a transkripcií skladieb pôvod-

ne určených pre iné obsadenia. Vyhľadanie 

partitúr týchto diel a ich zaradenie na kon-

certy v Bratislave mali v nejednom prípade 

charakter miestnej premiéry. Vďaka nástro-

jovej variabilnosti pozvaných hostí mohli za-

znieť úpravy veľkých orchestrálnych partitúr, 

napríklad náročná transkripcia orchestrálnej 

verzie Musorgského Kartiniek či Mahlerovo 

Adagietto, 2. časť z Ravelovho Koncertu G 
dur, ba dokonca zaznela aj úprava náročné-

ho Straussovho Tilla Eulenspiegla. Druhý pól 

tvorili originálne oktetá a menšie obsadenia. 

Chcem upozorniť, že každý večer mal spo-

ločného menovateľa. Návštevníci prichádza-

li na koncerty: Bratislava – záhrady hudby 

(Mozart, Ravel, Strauss), Nečakané stretnutie 

(Schubert a Piazzolla), Sen noci svätoján-
skej (Rossini, Mozart, Barber, Rachmaninov 

a Dvořák), Un Soir à  Paris (Ravel, Poulenc, 

Saint-Saëns). Živé reakcie publika dávali mla-

dým umelcom okamžitú satisfakciu za peknú 

hudbu. Stalo sa tak neraz, spomeniem aspoň 

Rachmaninovovu Vokalízu, Saint-Saënsov 

Karneval zvierat, Poulencovo Sexteto C dur, 

Mahlerovo Adagietto či Barberovo Adagio...

Citujem z oficiálneho dokumentu: „Zá-
merom do budúcich ročníkov festivalu je 
rozšíriť dobu trvania na 14 dní, zvýšiť počet 
podujatí a zaplniť programom ďalšie atrak-
tívne priestory mesta (nádvoria a záhrady). 
Obohatením budú aj ďalšie umelecké formy, 

akými sú tanec, divadlo, poézia a iné. Brati-
slava sa tak pripojí k tradícii veľkých európ-
skych miest, ktoré svojim obyvateľom a náv-
števníkom ponúkajú letné hudobné festivaly 
tej najvyššej kvality“. 

O rok sa určite stretneme opäť v nejakej 

„hudobnej záhrade“ Bratislavy. 

Spoločne dúfajme, že sa sympatickým 

hudobným „záhradníkom“ z občianskeho 

združenia Orfeo podarí uskutočniť všetko, 

čo napĺňa ich predstavu moderného letného 

festivalu klasickej hudby, podľa slov Clauda 

Debussyho (z bulletinu): „Lásku k hudbe 
treba pestovať a kultivovať ako rozkvitnutú 
záhradu“.

Meška Puškášová �

Hudobné záhrady Bratislavy
Možno neviete, že do Bratislavy prišiel tohto roku „Orfeo“ – občianske združenie, ktoré založil Matej Drlička 
so zámerom stvoriť moderný festival klasickej hudby, s víziou žánrových prelínaní v blízkej budúcnosti: 
Hudobné záhrady Bratislavy. I stalo sa! 
Štart je zapísaný v jubilejnom 30. ročníku Kultúrneho leta...

HUDOBNÉ ZÁHRADY PATRILI 
MLADÝM./Foto J. Pražienková
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Diváci
V minulých ročníkoch sme už zažili aj polo-

prázdne nádvorie. Tentoraz boli všetky pred-

stavenia a koncerty navštívené hojne a čo 

potešilo osobitne, boli reakcie publika, ktoré 

nasvedčovali, že vyzrieva aj vkusovo. Publi-

kum nešetrilo prejavmi uznania, no nebolo 

ani príliš štedré k výkonom, ktoré nevybočo-

vali z priemeru. Azda iba kult Martina Bab-

jaka je v týchto zemepisných súradniciach 

taký, že potlesk vyvoláva už jeho objavenie 

sa na pódiu. Na najatraktívnejších poduja-

tiach bola zastúpená aj operná kritika i nie-

koľkí „cezpoľní“ operní fanúšikovia, no už 

tradične menší záujem vyvolávajú Zvolenské 

hry zámocké u bratislavskej vokálno-peda-

gogickej a interpretačnej garnitúry.

Dramaturgia
Kvantitatívne sa rozrástla do troch operných 

inscenácií (banskobystrickej Štátnej opery), 

jedného koncertantného uvedenia opery 

v slovenskej premiére, v zámere exteriérové-

ho (no pre jedinú výnimku v priazni poča-

sia), napokon interiérového koncertu (v sále 

zvolenskej činohry), troch ďalších koncertov 

mimo hlavného večerného času, fotografic-

kej výstavky pripomínajúcej najväčšie slo-

venské operné divy (vybranú z exponátov 

prezentovaných na veľkej divadelnej výstave 

v SNM) a miniseminára prezentujúceho v au-

diozáznamoch neznámu tvorbu P. Mascagni-

ho. Oceniť treba aj pestrosť tejto ponuky, 

v ktorej boli popri troch verdiovkách aj ko-

mická opera (Rossiniho Barbier), koncert 

venovaný 60. výročiu smrti Mascagniho po-

zostávajúci z prierezu dvoma, na Slovensku 

dosiaľ neuvedenými operami skladateľa 

(Priateľ Fritz a Iris) a ďalších árií operné-

ho verizmu, koncert mladých sólistiek SND 

(s názvom Mladosť na zámku), inštrumentál-

ny koncert barokovej hudby (Musica Aeter-

na Antika na zámku) a koncert mládežníc-

keho zboru (Pressburg Singers). Z tohto 

hľadiska treba na prvé miesto zaradiť uvede-

nie Verdiho Bitky pri Legnane. Rané Verdiho 

dielo sa trocha odlišuje od predchádzajúcich 

opier a nahrádza prvoplánovú jednoduchosť 

a efekt pokusom o čosi hlbšiu, hoci nie pom-

péznu výpoveď. Viaceré hudobné čísla pôso-

bia netradične, napr. veľká scéna Rolanda pri-

pomína skôr Belliniho Puritánov, netradičný 

je unisono spev Arriga so zborom a spev 

Lidy sprevádzaný len ženským zborom, pri-

pomínajúci neskoršie skladateľove sakrálne 

opusy. Dramaturgickým objavom bola aj časť 

koncertu venovaného veristom, kde sa tiež 

jediný raz objavil iný než banskobystrický or-

cherster (ŠF Košice). „Domáci“ zbor v dvoch 

prípadoch doplnil zbor Lúčnice.

Sprievodné koncerty
Menšej a akusticky nie najideálnejšej Rytier-

skej sieni zámku lepšie vyhovoval komor-

nejší zvuk súboru Musica Aeterna a jeho 

osvedčenej speváčky Kamily Zajíčkovej, 

než večer operných polrecitálov. Zajíčkovci 

sa prispôsobili opernému festivalu aspoň 

tým, že medzi šesť čísel programu zaradili 

aj dve kantáty (Stuckova Cephalus a Aurora 

a Pergolesiho Orfeus), z inštrumentálneho 

programu nadchli hlavne v Geminianiho 

Concerte grosso g mol. Z dvoch mladých só-

listiek SND sa v polrecitáloch lepšie uplatni-

la sopranistka Katarína Šilhavíková, ktorej 

lyrickejší repertoár, hlas, ale aj diferencova-

nejší spôsob interpretáciie sa viac prispôso-

bili akustickým pomerom. Z jej výkonu naj-

lepšie hodnotím árie z Belliniho, Masseneta 

a Pucciniho Laurettu. Farebne tmavý hlas 

mezzosopranistky Moniky Fabiánovej 

znel tu ešte o čosi ostrejšie než na javisku 

a najviac sa nám páčila v árii Ponchielliho 

Cieky (z Giocondy) a v Offenbachovej Bar-
carolle. Dievčenský mladežnícky zbor 

Janky Rýchlej sa prezentoval v zámockej 

kaplnke kvalitným výkonom tak v sakrál-

nej prvej (skvostný bol najmä Rossini), ako 

aj v druhej opernej časti programu, kde si 

trúfol nielen na tradičné detské zbory (Car-
men), ale výborne zvládol aj ženské zbory 

z Borodinových Poloveckých tancov alebo 

brumendo zbor z Madame Butterfly.

Objavovanie Mascagniho
Koncert Mascagni a jeho súčasníci bol svo-

jou koncepciou kompromisom medzi odváž-

nym uvedením prierezov z dvoch kvalitných, 

no u nás neznámych Mascagniho opier, kto-

rého riziko mali vyvážiť niektoré populárne 

árie skladateľových spolupútnikov v podaní 

súrodencov Babjakovcov (Martin a Te-

rézia). Výborný projekt trocha utrpel pre-

miestnením podujatia zo zámockého nádvo-

ria do divadelnej sály, čo sa najviac prejavilo 

pri strhujúcom Hymnuse na slnko z opery 

Iris (časť zboru pozostávajúca z lúčničiarov 

spolu s dychovou fantárou boli umiestnené 

za chrbtom publika v posledných dvoch 

radoch divadla). Zvuk košických filharmo-

nikov, vedených Mariánom Vachom, znel 

krásne (v troch intermezzách), no sem-tam 

trocha škrípala súhra jednotlivých interpre-

tačných zložiek. Výkon M. Babjaka doplatil 

na pripomalé tempá (v prológu z Komedian-
tov i Gerardovej árii zo Chéniera) a snahu o 

Aký bol – jediný slovenský operný 
festival?
Názov jednej z hier Luigiho Pirandella Ako predtým – lepšie ako predtým, by sa dobre hodil ako charakteristika 
ostatného ročníka Zvolenských hier zámockých. Možno, že sme na ňom nepočuli taký fenomenálny spevácky výkon, 
aký roku 1980 predviedla Bulharka Angelakova, alebo v rokoch 1988 – 1989 Paolo Gavanelli, zato vo všetkých 
parametroch – umelecká úroveň predvedených výkonov, dramaturgická šírka a objavnosť, úroveň sprievodných 
podujatí i návštevnosť – takmer nemali chyby...

A. JELMONI A V. TODISCOVÁ 
V ATTILOVI./Foto archív

hz_9-10.indd   29 8. 9. 2005   17:05:22



30 Hudobný život 9-10 / Hudobné divadlo

supersýty tón. Viac sa nám páčila farebne 

perlivá T. Kružliaková (v áriách z Bohémy a 

Adriany le Couvreur i v Regina Coeli z Caval-
lerie). Osobne by som však aj za cenu rizika 

uprednostnil iba širší prierez z Mascagniho 

tvorby. V oboch vystúpili Ľudovít Ludha a 

Karin Varkondová. Tenoristovi ideálne sa-

dol najlyrickejší Mascasgniho tenorový part 

Fritza, ale presvedčivo, výrazovo vrúcne a 

suverénne zvládol aj dramatickejší part Osa-

ku vo veľkom duete z opery Iris. Po trochu 

neistých nástupoch i závere čerešňového du-

eta sopranistka dokázala v dvoch áriách i v 

strhujúcom závere Iris, že je pravým veristic-

kým sopránom (v štýle svojej pedagogičky 

v jej vrcholných rokoch).

Komická opera na zámku
Úvodné predstavenie operných ZHZ, len 

nedávno v Bystrici premiérovaný Rossini-

ho Barbier zo Sevilly dokázal, že na javisku 

nádvoria sa dá nielen krásne spievať, ale aj 

divadelne šantiť. Pravda, česká režisérka J. 

Andělová-Pletichová vytvorila dobrú insce-

náciu pre operného „prvodiváka“, ktorého 

očiam takmer nedopraje oddych. V niekto-

rých momentoch sa však režijná zložka na-

toľko drala do popredia, že kvality hudob-

ného naštudovania zatláčala do úzadia, resp. 

im neumožnila plne sa rozvinúť. Preto viac 

než raz vtipné, inokedy nadbytočné expono-

vanie tanečníčok – transvestitov ma zaujala 

snaha väčšiny účinkujúcich o nespútané ko-

mediantstvo. Tá bola zjavná tak u M. Babjaka, 

ktorý okrem toho zaujal niekoľkými export-

nými tónmi, ako u T. Kružliakovej, ktorej Ro-

sina hrá očami, ústami, rukami, celým telom, 

no predovšetkým hlasom, pričom si uvedo-

muje, že Rossini si vyžaduje nielen hlasovú 

hravosť a ľahkosť, ale aj farebnosť. Prekvapu-

júco dobre zapadol do inscenácie aj druhý 

laureát (popri Kružliakovej) súťaže Toti dal 

Monte z Trevisa, kolumibijský tenorista A. 

Escobar. Nie je to Almaviva typu tenore leg-
gero, skôr lirico s peknou strednou a stredne 

vyššou polohou a zmyslom pre štýl.

Verdi hostí 
Nabucca, Bitku pri Legnane a Attilu naštu-

dovali traja banskobystrický dirigenti (Igor 

Bulla, Marián Vach, Pavol Tužinský) kva-

litne. Vo všetkých troch operách má význam-

ný zástoj zbor – najmenej sa nám páčil v Na-
buccovi. V predstaveniach vystúpilo popri 

domácich spevákoch sedem hostí, z ktorých 

väčšina už spievala na významných sveto-

vých scénach. Dramaticky účinným, aj keď 

známu „plačlivú manieru“ prezentujúcim 

Nabuccom bol český barytonista R. Haan. 

Ozdobou tohto predstavenia však bola Abi-

gail austrálskej sopranistky L. Hudsonovej, 

ktorá sa rovnako suverénne pohybovala v ly-

rickejších kantilénach, ako aj v agresívnych a 

dramaticky vypätých koloratúrach a atakoch 

partu. Rovnako skvele sa prezentovala v Le-
gnane Talianka F. Scainiová, ktorej hlas zo 

všetkých troch hosťujúcich sopranistiek mal 

najpôsobivejší zamatový zábal. Jej krajanka 

V. Todiscová ako Odabella nádherne spie-

vala lyrické pasáže a stredy, vo výškach jej 

tón však znel trocha ostro, úzko a občas sa 

dostala „nad“ tón. Z Talianov – mužov ma 

najviac nadchol barytonista R. Servile (Ro-

lando v Legnane), ktorého dramatické výšky 

mali farbu a šírku, no ešte viac ma zaujal v ly-

rickejších pasážach krásnym legátom a mez-

za voce a vzorovým muzicírovaním, aké sa 

v našich pomeroch príliš nenosí, takže nie-

komu sa mohol jeho prejav javiť ako trocha 

asketický. Obaja talianski tenoristi sa odlišo-

vali predovšetkým vekom. Vo svete známejší 

A. Cupido (Arrigo v Legnane) mal spočiat-

ku technické a intonačné problémy s vyso-

kou polohou, no postupne sa rozospieval 

k suverénnemu výkonu. Mladý A. Jelmoni 

(Oresto v Attilovi) upútal priebojným, kovo-

vým, niekedy trocha ťažkopádne tvoreným 

tónom a potrebnou dávkou „italianity“.

Verdi domácich
Až dvakrát dostal možnosť prezentovať sa 

mladý basista J. Benci. Tak Zachariáša ako 

aj Attilu zvládol spevácky kvalitne, jeho forte 

je úderné, vie však spievať aj v mezza voce, 

čo mu však chýba (popri uvoľnenejšom he-

rectve), je predovšetkým plynulý prechod 

medzi spomínanými pólmi, ktorý by dodal 

spevu viacej kantability. Dobré hlasové kvali-

ty (ale aj hereckú nezúčastnenosť) preukázal 

S. Matis ako Ismael v Nabuccovi. Ako Ezio 

v Attilovi Z. Vongrej pôsobivo diferencoval 

lyrické a dramatické miesta partu, chýbal tro-

cha väčší zmysel pre taliansku frázu a väčšia 

farebnosť tónu. Celkove však domáci sólis-

ti popri kvalitných hosťoch obstáli čestne, 

takže sa potvrdil trend vyrovnávania kvality 

(pravda na trocha nižšej úrovni než pred nie-

koľkými desaťročiami).

Aké boli Zvolenské hry 
zámocké?
S tohoročnými ZHZ boli spokojní vari všetci. 

Zrejme oprávnene. Ak sa nám – napriek 

periférnemu postaveniu opery v sloven-

skom kultúrnom živote – podarilo dostať 

do povedomia širšej verejnosti (aj keď skôr 

fotografiami, novinovými článkami či mimo-

umeleckými aktivitami než vlastným ume-

ním) operu menami Dvorských, Jenisovcov, 

Babjaka či Vargicovej, potešilo by, keby aj 

jediný slovenský operný letný festival (keď 

už Bratislava sa v lete nijako nemá k činu) sa 

stal v širšej verejnosti takým známym, ako si 

to svojím významom zaslúži.

Vladimír Blaho �

PROTAGONISTI KONCERTNÉHO NAŠTUDOVANIA 
BITKY PRI LEGNANE./Foto archív
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Gioacchino Rossini: Barbier zo Sevilly

Obnovená premiéra v Štátnom divadle 
v Košiciach
Po piatich rokoch od premiéry v sezóne 2000/2001 sa na scénu ŠD v Košiciach vrátilo obnovené predstavenie Rossiniho 
komickej opery Barbier zo Sevilly. S malými režijnými úpravami, rovnakou scénou a kostýmami, s čiastočne novými 
protagonistami, dokonca aj s prevzatým bulletinom a vlepeným aktualizovaným obsadením.

Neobvykle, práve bulletinom by som 

chcela začať recenziu obnovenej pre-

miéry, ktorá sa konala 25. (1. premiéra) a 26. 

júna (2. premiéra). Opäť mi v ňom chýbala 

stručná charakteristika sólistov, ale nesmier-

ne ma zaujala jedna jeho stať, ktorú by som 

rada priblížila. 

Zostavil ho dnes už, žiaľ, zosnulý Ro-

man Skřepek, o. i. nebojácny košický kritik 

s ostrým perom a vzácny človek s veľkým 

prehľadom. Preložil a zverejnil v ňom list G. 

Rossiniho, ktorý výstižne zrkadlí brilantnú 

myseľ, ozrejmuje obdivuhodne rýchly spô-

sob komponovania, ale hlavne zmysel pre 

humor, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou 

celej Rossiniho osobnosti a je reflektovaný 

aj v komických operách. 

Citujem Rossiniho list s radami pre začí-

najúceho skladateľa:

„Ako som písal operné predohry
Vyčkajte, kým nenadíde večer, jeden deň 

pred premiérou: Nič väčšmi nepodporuje 
inšpiráciu, ako časová tieseň: kopista sedí 
pri vás, striehnuc na každú stránku, zúfalý 
divadelný riaditeľ si v chumáčoch trhá vlasy 
– to vás posúri. V mojich časoch divadelní 
riaditelia už ako tridsaťroční napospol boli 
holohlaví.

Predohru k Otellovi som písal v izbietke 
Barbaiovho paláca, kam ma zatvoril najple-
chavejší a najzúrivejší riaditeľ všetkých čias, 
s tanierom makarónov a hrozbou, že kým 
nenapíšem poslednú notu, tak ma odtiaľ ne-
vypustí.

Predohru k Strake zlodejke som napísal 
na povale milánskej Scaly: sem ma zatvoril 
riaditeľ. Strážili ma štyria strojníci – podľa 
jeho príkazu vyhadzovali po listoch môj ru-
kopis z okna – pod ním čakali kopisti, aby 
ho rozpísali. Keď nebude rukopis – tak znel 
rozkaz – mali namiesto neho z okna vyhodiť 
mňa.

S Barbierom zo Sevilly som vec vyriešil 
jednoducho: neskomponoval som predohru 
vôbec, ale som ju zobral z opery Alžbeta 
anglická. Obecenstvo bolo nanajvýš spokoj-
né.

Predohru ku Grófovi Orymu som napí-
sal v spoločnosti priateľa Aguarda na rybač-
ke – nohy som máčal vo vode a počúval Agu-
ardovu prednášku o finančných pomeroch 
v Španielsku.

Predohru k Viliamovi Tellovi som písal 
za podobných okolností. Čo sa Mojžiša týka 
– k tomu som proste predohru nenapísal.“

Myslím, že list nevyžaduje žiaden ko-

mentár. Ale neodporúčam ho ako príručku 

pre všetkých. Skladatelia, nezúfajte! Aj vyci-

zelovaný, mnohonásobne prepracovaný vý-

sledný hudobný tvar má zmysel ... 
S množstvom otvoreného i skrytého 

humoru na oboch premiérach by iste bol 

spokojný aj samotný autor. Prítomný bol 

v pestrých kostýmoch Ľubice Jarjabkovej i 

v scéne Vladimíra Suchánka, ktorá tvarmi 

pripomínala meštiansky dom, a v schodisku 

s variabilnou konštrukciou (kovové sieťové 

steny umožňujú nahliadať do súkromia ak-

térov aj za zavretými dverami). Obaja vychá-

dzali z dobových konvencií, obohatených 

o iné štýly, obdobia aj iracionálne prvky 

(napr. uniformy, župany, parochne, komic-

ky veľký telefón, kanón, ktorým účinkujúci 

„odstrelili“ dirigenta, keď zdĺhavo ukončoval 

prvé dejstvo...) a vytvárali tak „modulácie“ 

dôb a krajín.

Režisérka Blažena Hončarivová vyu-

žila všetky možnosti na akcentáciu komic-

kosti diela, dokonca aj orchestrálne medzi-

hry (napr. búrku). Celá opera sa tak stala 

nepretržitou sériou veľmi vtipných gagov. 

Diváci sa na nich veľmi dobre bavili, ale na 

druhej strane zahltili dianie na javisku do 

takej miery, že sa vytratil, alebo aspoň zne-

jasnil dej a charakterové premeny postáv. 

Výrazne bola tvarovaná línia vplyvu peňazí 

na charakter človeka. No vyzdvihnutie vývo-

ja a v konečnom dôsledku aj víťazstva čistej 

lásky nad intrigami a kupliarstvom, úprim-

nosť kontra prospechárstvo, dopad klebiet 

na dobrú povesť, to všetko tiež môže diváka 

v dnešnej dobe motivovať (možno viac, ako 

za čias Rossiniho!). 

Pod hudobné naštudovanie sa v obnove-

nej premiére podpísal Karol Kevický, kto-

rý obe premiéry dirigoval. Hudobne bohatú 

operu sa snažil skĺbiť do súdržného celku 

vnútorným ťahom a svižnosťou, čomu zod-

povedali občas veľmi rýchle tempá a skrá-

tenie niektorých recitatívov. Orchester, zbor 

(zbormajster Šimon Marinčák) i sólisti 

a ansámble ich väčšinou zvládli veľmi dobre. 

Vzhľadom na preferenciu čembala v opere 

Barbier zo Sevilly v orchestri vynikali čem-

balistky – na prvej premiére Júlia Grejtáko-

vá, na druhej Slávka Gerberyová. 

Hlavné postavy boli v troch prípadoch 

obsadené diametrálne rozdielnymi hlasmi. 

Postava Rosiny ešte stále vyvoláva po-

lemiku o tom, aký hlas by ju mal realizovať. 

Častejšie ju počuť v sopránovej alternatíve, 

aj keď Rossini ju pôvodne písal pre kolo-

ratúrny mezzosoprán. My sme si vypočuli 

MARTIN POPOVIČ, PETER SOÓS, IGOR KUCER, TATIANA PAĽOVČÍKOVÁ./Foto I. Sabol
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Pri tejto produkcii sa zišli talentovaní 

absolventi a poslucháči Katedry spevu 

Hudobnej fakulty VŠMU. Nie každý školský 

rok prináša úrodu umelcov. Teší aj pretrvá-

vajúci záujem mladých ľudí o hudobné štú-

dium.

Nápoj lásky na javisku MS SF sa stal dúš-

kom tvorivej energie a mladosti. Jeho ľahká 

komickosť dovolila uvoľniť invenciu sólis-

tov a zboru, neraz stotožňujúcich svoje city 

s emóciami mladých hrdinov. Nenáročnosť 

výpravy (dedinské prostredie –námestíčko 

s dreveným plotom, doplneným „kopou 

sena“) a jednoduché kostýmy, blížiace sa sú-

časnosti (náročnejšie na materiál a nápadi-

tosť iba v prípade Adiny, Dulcamara, Belco-

reho a Vojačika), nespôsobili veľké výdavky 

produkcii. Úspešnou scénografkou a kosty-

mérkou opery bola Eliška Stanková (zo 4. 

ročníka, odchovankyňa J. Cillera). K celkovo 

štylizovanému prostrediu mohla ešte viac vy-

užiť zadnú projekciu javiska. 

Réžie sa v rámci diplomovej práce ujal od-

chovanec P. Smolíka Tomáš Surý. Predvie-

dol vtipom sršiacu prácu, v ktorej rešpekto-

val možnosti pohybu spevákov v náročných 

vokálnych áriách a ansámbloch. Za pomoci 

E. Záhorákovej si poradil aj so zborovými 

číslami scén či s formovaním charakterov. 

Surý neexperimentoval, skôr naznačoval dej 

a dotváral obsah opery bez naturalistických 

prvkov a surrealistických väzieb, módnych 

na opernom javisku. Obsah a postavy Ná-
poja lásky posunul k súčasnosti, iba v prípa-

de už spomínaného Belcoreho, Dulcamaru 

a elegantnej Adiny popustil s kostymérkou 

uzdu fantázii. Režisérsky rukopis bol dobre 

čitateľný drobnosťami i celkom.

Zbor bol zostavený z poslucháčov niž-

ších ročníkov speváckeho oddelenia VŠMU. 

Patril k najkvalitnejšie pripraveným zložkám 

predstavenia (zbormajster Adrián Kokoš 

– 4. ročník z triedy B. Juhaňákovej). 

Orchestrom večera bola Camerata slo-

vaca, ktorá si uchovala existenciu od čias 

dirigenta Viktora Málka. Hudobné naštu-

dovanie zverili Miloslavovi Oswaldovi 

a Mariánovi Lejavovi (poslucháčovi 5. roč-

níka z triedy O. Lenárda). Mala som šťastie 

vidieť na 2. premiére Lejavu, elegantného, 

po stránke dirigentského gesta precízne 

pripraveného. Jeho budúca skúsenosť ho 

privedie zaiste k orchestrálne jemnejšie di-

ferencovanému, menej expresívnemu zvuku 

Hravý Nápoj lásky
Atmosféra napätia, vzrušenia, typická pre divadelné predstavenia poslucháčov VŠMU, sa zopakovala aj 
na ostatnej májovej premiére (15. a 16.) Operného štúdia VŠMU v inscenácii dvojdejstvovej komickej opery 
Nápoja lásky od Donizettiho.

obe verzie. Na prvej premiére sopránovú 

s koloratúrami upravenými do vysokých 

polôh v podaní Michaely Várady, ktorej 

svetlý soprán dodával Rosine ľahkosť a jas. 

M. Kiselová pre druhú premiéru pripravila 

pôvodný mezzosopránový tvar role. Jej hlas 

bol „zošnurovanou“, disciplinovanou varian-

tou hlasu Viery Kállayovej, pričom vynikli jej 

prednosti – pevné, zvučné spodné polohy, 

nevyhnutné pre túto rolu, keďže „gro“ árií sa 

pohybuje práve v tomto registri, ako aj bez-

pečné a kultivované výšky, potrebné na dob-

ré zvládnutie koloratúr. Uvedomujem si, že 

je otázkou názoru a vkusu, ktorému varian-

tu Rosiny dáme prednosť, ale priznám sa, 

že podľa charakteristiky hudby a kontextu 

ostatných zúčastnených hlasov jednoznač-

ne preferujem originál mezzosopránový 

Rossiniho variant (aj keď si uvedomujem, že 

koloratúrny mezzosoprán je v dnešnej dobe 

skôr raritou).

Druhé diskutabilné obsadenie sa týkalo 

Almavivovho sluhu Fiorilla. Na prvej premié-

re ho vynikajúco stvárnil Marek Gurbaľ, 

až na to, že ako barytonista túto rolu spieval 

o oktávu nižšie, než mal. Na druhej premié-

re zas Gabriel Szakál zachoval predpísanú 

polohu, ale so značnými technickými prob-

lémami.

Treťou polemickou alternáciou sa javilo 

obsadenie slúžky Berty. Viera Hronská (1. 

premiéra) sa napriek indispozícii statočne 

popasovala s partom, ale koloratúry boli pre 

ňu predsa len privysoké. Hlasovo sa na túto 

úlohu viac hodila Tatiana Paľovčíková, aj 

keď v árii Il vecchiotto cerca moglie som ju 

po prvýkrát na scéne počula distonovať. 

Zvláštne na mňa zapôsobilo „preme-

novanie“ slúžky z Berty na Marcellinu. Je 

pravda, že v celej opere nie je ani raz oslo-

vená menom Berta, ale meno Marcellina sa 

v originálnom talianskom texte vyskytuje len 

v jednom– jedinom recitatíve Rosiny – v 10. 

scéne prvého dejstva – a aj to s úplne odliš-

ným významom (reč je o istom Francúzovi, 

ktorý sa negatívne vyjadruje o svojej dcére 

Marcelline)!

Ostatné postavy boli z hľadiska obsade-

nia bezproblémové. 

Mladý, ešte študujúci tenorista Jozef 

Brindzák (1. premiéra), ktorý obsadil grófa 

Almavivu aj pred piatimi rokmi, hlasovo do-

zrel a skvalitnil techniku, čo sa odrazilo v šir-

šej farbe i nosnosti jeho hlasu. Veľmi dobre 

sa prezentoval Igor Kucer (2. premiéra). 

Zaujal ma pekne klenutými kantilénami árií 

a vyváženou kvalitou všetkých polôh hlasu 

s potrebným rozsahom. Aj keď má isté rezer-

vy v technike, týkajúce sa hlavne pohyblivos-

ti vo veľmi rýchlych tempách v koloratúrach, 

nesporne ide o veľmi perspektívneho mla-

dého tenoristu. 

Figara na prvej premiére stvárnil bary-

tonista Michail Adamenko, ktorý vyniká 

výrazovou tvárnosťou, kultivovanosťou a for-

movou vyváženosťou. Figaro z druhej pre-

miéry, Martin Popovič, zas spontánnosťou 

prejavu a šírkou a variabilnosťou dynamickej 

škály. Obaja aj s veľmi dobrými hereckými 

schopnosťami.

Ako Bartolo, poručník Rosiny, sa na oboch 

premiérach usadil Marián Lukáč. Právom, 

disponuje dobrou hlasovou technikou aj mu-

zikalitou a komickosťou v hlase v gestách.

Basový part učiteľa hudby Basilia kreoval 

Jozef Benci (1. premiéra) so širokým emo-

cionálnym diapazónom, veľmi dynamicky 

a pútavo, Peter Soós (2. premiéra) výrazo-

vo striedmejšie, ale vždy zaujme jedinečnou 

farbou svojho hlasu, v ktorom veľmi výrazne 

znejú krajné polohy alikvotných tónov a zvu-

kovo tak vzniká efekt, akoby spieval v oktá-

ve.

Výkony sólistov dopĺňali malé, ale dobre 

zvládnuté úlohy notára – Ján Tóth a velite-

ľa stráže – Štefan Hundža. Výnimkou bola 

postava Bartolovho sluhu Ambrogia – Jozef 

Dzuro, ktorý má v celej opere spievať len 

v jednom recitatíve (v sextete Si, si la vince-
ro v 7. scéne 1. dejstva), a aj ten bol skrátený 

tak, že sa ani neozval a stal sa tak hranou, nie 

spievanou postavou. 

No a aby komická opera bola ešte vtip-

nejšia, navštívil nás opäť náš „fantóm“, ktorý 

sa zjavne veľmi dobre cíti aj v opere, keďže 

sa sem vracia. Po jeho husárskom kúsku 

v Talianke v Alžíri som si myslela, že „to je 

už vrchol“. Ale ako už mnohokrát, opäť som 

sa mýlila. Ešte aj tento svoj výkon tromfol. 

Rovnako síce imitoval kolegov – tenoristu, 

barytonistu i basistu, ale tentokrát postupne 

vo všetkých hlavných postavách a navyše aj 

s ich drobnými technickými „chybičkami 

krásy“. Tie nebudem prezrádzať adresne, aby 

som snáď nezatienila interpretačnú kvalitu 

aktérov (týkali sa rytmickej nepresnosti, „do-

ťahovania“ tónov zdola a najčastejšie „šmiro-

vaných“ koloratúr). 

V každom prípade obnovená premiéra 

Barbiera zo Sevilly sa ukázala ako svieža, 

mladistvá (aj doslova prevažne mladým ob-

sadením), humorná (v rôznych zmysloch) 

a dúfajme, že perspektívna aj z hľadiska di-

váckeho záujmu.

Jana Boceková n
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Keď rytier Christoph Willibald buchol 
na stôl a povedal, že to tak ďalej nepôj-

de, bola situácia v opere takáto:
Spevák a dekorácia sa stali samoúčel-

ným predmetom fenoménu, ktorý osciloval 
medzi divadlom a koncertom, bez záväznos-
ti k textu, ale aj k hudobnému zápisu. Skla-
datelia nehľadali nové, inovované hudobno 
– formové riešenia v kontexte s divadelnou 
dramaturgiou, ale exhibičné árie, založené 
na remeselnej technike spevu, neodlišujúce 
sa od opery k opere. Bravúrne árie sa stali 
hlavným predmetom záujmu divákov, spe-
vákov aj skladateľov. Technické majstrovstvo 
spevákov druhej fázy baroka (postmontever-
diovské a cavalliovské obdobie) ostáva do-
dnes najväčšou a neprekonanou érou. Spe-
vácka technika a jej protagonista na javisku 
boli „alfou a omegou“ všetkého diania. 

Napriek všetkému by sme boli trocha 
nepresní, keby sme nespomenuli ešte jeden 
dôležitý aspekt, ktorý determinoval v ranej 
fáze vývoja operný žáner – a to divadelnú 
architektúru a dekoráciu. Či to boli šľachtic-
ké paláce alebo prvé divadelné budovy (Od 
Teatra Olimpico a Teatra Farnese cez San 
Cassiano až po La Scalu), vo vývoji opernej 
„show“ hrali takú dôležitú úlohu, ako deko-
rácie s rafinovanou technikou navodzujú-
cou (na svoju dobu) dokonalú ilúziu deja, 
času a priestoru. Divadelné „mašiny“ Torel-
liho, Aleottiho, ale neskôr aj veľkej rodiny 
Galli-Bibienovcov vyrábali oblaky, búrky, 
moria, lesy, lietajúce stroje s remeselnou do-
konalosťou, v dejinách divadla azda nepre-

konanou. Dnes by sme ich mohli prirovnať 
k inscenátorom broadwayských muzikálov, 
predbiehajúcich sa výškou rozpočtu na je-
den projekt, veľkou výpravou, svetelnou 
technikou, pyrotechnikou a v neposlednom 
rade prehliadkou celebrít. 

Tieto tri zložky nespomínam náhodou – 
keď sa dostávajú do popredia, s divadlom to 
nie je najružovejšie. Ako vidíme, v dejinách 
divadla (operného ako aj činoherného) sa 
umenie a „zábava – show“ neraz dostali 
do antagonizmu. Nie je to jav len našej sú-
časnosti a nesúvisí to iba s rozvojom médií. 
Rytier Christoph Willibald síce už nežije, ale 
v analogickej situácii sa nachádzame aj my, 
a pravdepodobne nielen na Slovensku.

Otázku, akú funkciu zohráva v opernom 
diele spevák, respektívne operný spev, si kla-
dieme už dlho. Dôsledne zodpovedať na ňu 
nie je jednoduché a vyžaduje si vzdelanie 
interdisciplinárneho charakteru.

Tvrdenie, ktoré však najviac rozleptá-
va operné povedomie, je, že:“Opera je pre-
dovšetkým o spievaní.“ Analogické tvrde-
nie v činohre, že divadlo je predovšetkým 
o „slovách, slovách, slovách...“ by bolo pre 
prevažnú väčšinu hercov smiešne. Ale ak 
vychádzame z tejto premisy, podporovanej 
aj pedagógmi HaT VŠMU a snáď aj FiF UK, 
dostávame sa presne tam, odkiaľ sa rytier 
Christoph Willibald chcel dostať. 

Nedávno ma najrenomovanejší sloven-
ský operný teatrológ presviedčal a argument-
mi na chvíľu aj presvedčil, že na divadelnej 
výstave Vášeň, Telo, Hlas, usporiadanej Di-

vadelným ústavom, opernú časť zastupovali 
hviezdy podľa výberu, na ktorých „štáciách“ 
vo svete spievali prvoodborový taliansky re-
pertoár. Divadelná výstava bez divadelných 
kritérií sa mi zdá anachronizmom a iba 
ma utvrdzuje v presvedčení, že s naším 
náhľadom na operu to nie je v poriadku. 
Samoúčelnosť rebríčkov, laureátov a víťazov 
súťaží, pestrých životopisov ako aj jednove-
černých hosťovaní, CD nahrávok, festiva-
lov v amfiteátroch sú kritériá približujúce 
sa viac tenisovým hviezdam a pretekárom 
F1, než serióznym umeleckým disciplínam 
a už vôbec nezaručujú kvalitné stvárnenie 
konkrétnej postavy v rámci originálneho 
inscenačného výkladu. Spevák, ktorého pe-
dagógovia, teatrológovia, kritici a vedenia 
operných divadiel utvrdzujú v tom, že spe-
vácke umenie spočíva v bezpečných výš-
kách, vyrovnaných stredoch, zvládnutých tó-
noch, v kovových, nekovových, zamatových 
a nezamatových farbách... sa nezamýšľa 
nad kritériami operného divadla. Technické 
predpoklady sú prostriedkom, ale určite nie 
cieľom operného spevu. 

Bežná prax v divadlách však podporuje, 
ba až obľubuje nedivadelnosť. Hosťovanie 
na jedno predstavenie, kde sa hosťujúci spe-
vák pred predstavením oboznámi s príchod-
mi a odchodmi (... keď ich nedodrží, nič sa 
nedeje.). Keď hlavné postavy nie sú prítomné 
na aranžovacích skúškach kvôli hosťovaniu 
v iných divadlách. (Aj tak to „zvládnu“ na 
dve skúšky, jednu hlavnú skúšku a jednu ge-
nerálku.) Adaptácia predstavenia na festiva-

Keď rytier Christoph Willibald 
buchol na stôl...

ly v nedivadelnom priestore amfiteátrov, kde 
sa zruší značná časť dekorácie a celá opera 
sa za jednu skúšku prearanžuje. Divadlá sa 
dostávaju pod dirigentský tlak, aby uvádzali 
koncertné uvedenia opier v divadle. Technic-
ká a svetelná skúška sa považuje za luxus 
a časovo sa limituje na minimum. 

V tejto praxi sa spevák a jeho chápanie 
postavy ako zvládnutie hudobného partu, 
dostáva automaticky do popredia bez toho, 
aby sa dostal k práci pri vytváraní drama-
tickej postavy. A nakoľko odborná kritika 
oceňuje predovšetkým „spev“, spevák ani ne-
zbadá, že sa s divadlom počas svojej kariéry 
ani nestretol. 

Fenomén nového divadelného vníma-
nia je formulovaný minimálne od začiatku 
20. storočia, keď hlavný aktér veľkej divadel-
nej revolúcie Edward Gordon Craig v diele 
Art of the theatre nastolil tézy moderného 
divadla. Menej známym faktom ostáva, že 
tézy reformy boli v praxi odskúšané skôr 
v opere, ale ujali sa skôr v činohre. Craigovo 
naštudovanie opier Acis a Galatea a Dido 
a Aeneas (1900) vychádzalo už z nového 
náhľadu na divadelnú štylizáciu, ale vo sve-

orchestra, ktorý bude vo vzťahu k spevákom 

prívetivejší. Je to talent, ktorý sa potrebuje čo 

najskôr dostať do orchestrálnej praxe. 

Katedra spevu vedená V. Stracenskou vy-

chováva každý rok kvalitných spevákov. Ten-

toraz ich bolo vskutku dosť. Každá rola – až 

na tenorovú postavu Nemorina – bola totiž 

viacnásobne obsadená (Dulcamara dokon-

ca trojnásobne). Nemorino –tretiak Ondrej 

Šaling (M. Blahušiaková) zožal najväčší po-

tlesk napriek tomu (či aj preto?), že hrdinsky 

odspieval náročný tenorový part spoľahlivo 

a bez alternácie. Má kovovo znejúci tenor 

s lyrickými rezervami, krásnymi pevnými 

výškami, ktoré však niekedy prepína útoč-

nosťou a silou tónu. Najkomplexnejší výkon 

podal Filip Tůma ako Belcore (5. ročník, V. 

Hudecová), barytonista výrazného herecké-

ho aj vokálneho talentu, spevák s komickými 

danosťami a charakterotvorným javiskovým 

nadaním. Jeho bezproblémovo tvorený hlas 

ľahko komunikuje s partnermi a zborom. 

Adina bola obsadená jednak nádejnou só-

listkou Opery SND Adrianou Kučerovou 

(5. ročník, V. Stracenská), ktorá spievala na 1. 

premiére, a Silviou Adamíkovou (4. ročník, 

V. Hudecová), alternujúcou hlavnú ženskú 

hrdinku na 2. premiére. Pôvabná dievčina, 

dostatočne javiskovo koketná na rolu obleto-

vanej vidieckej krásavice, najmä však sopra-

nistka so zvončekovo-strieborným hlasom 

v hrdle, dobre vedená, herecky sebaistá. V bu-

dúcnosti by taktiež mohla pridať na emotív-

nom a dynamickom stvárnení hudby – čo je 

i vecou skúseností a dirigentského vedenia. 

Dulcamaru – potulného mastičkára – spieval 

a hral bizarne kostýmovaný Stanislav Bart-

ko (4. ročník, M. Blahušiaková). Gianettu 

spievala so zaujímavým farebným sopránom 

vokálne neprehliadnuteľná Hana Friedo-

vá (3. ročník, H. Štolfová-Bandová), menšiu 

postavu Vojačika stvárnil s dávkou solidarity 

ku komickej postave Belcoreho poslucháč 2. 

ročníka (trieda P. Mikuláša) Peter Hrdý.

Terézia Ursínyová �
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Rovnako ako nepresný je náš pohľad 

na Mascagniho, tak vládnu zmätky aj 

okolo hodnotenia talianskeho operného 

verizmu, ktorý nemecká hudobná estetika 

(ovplyvňujúca však prinajmenšom krajiny 

bývalej rakúsko-uhorskej monarchie) odka-

zuje kamsi na smetisko dejín ako dekadentný 

smer. Pritom toleruje fakt, že masové operné 

publikum aj operní speváci milujú jeho naj-

lepšie diela. Dokonca ani v Taliansku medzi 

hudobno-divadelnými odborníkmi nevlád-

nu jednoznačné názory na hodnotenie ako 

aj na vymedzenie pojmu verizmus. Pokiaľ 

ide o hodnotenie, všeobecná tendencia sme-

ruje od kritiky (negatívny vplyv na spevácku 

interpretáciu) k zdôrazňovaniu kladov jeho 

prínosu (jeho divadelnosť a posun v chápaní 

operného divadla ako neelitárneho ľudové-

ho divadla). Čo sa týka vymedzenia, mierne 

prevláda tendencia užšieho, od literatúry 

odvodeného chápania, ktoré potom vedie 

k rozlíšeniu medzi tvorbou veristickou a tvor-

bou mladej talianskej školy (pre mnohých je 

potom Puccini veristom nanajvýš v Plášti).

Viaceré z týchto myšlienok sa ventilovali 

a konfrontovali v rokoch 1987 až 1992 na šty-

roch sympóziách, resp. pri okrúhlych stoloch 

v Livorne, venovaných Pietrovi Mascagnimu 

a osobitne popri Cavallerii jeho operám 

Iris, Rantzauovci a Malý Marat. Sympóziá 

sa konali v klíme, keď sa názory na veriz-

mus a Mascagniho v Taliansku začali meniť. 

V roku prvého sympózia vydáva R. Iovino 

knihu Mascagni – dobrodruh opery, v kto-

rej razí (dnes už) v taliansku udomácnenú 

tézu o Mascagnim ako o experimentujúcom 

skladateľovi, ktorého jedinou chybou (ako 

to už skôr upresnil jeho veľký obdivovateľ a 

propagátor dirigent Gianandrea Gavazzeni) 

vari bolo, že experimentoval príliš do šírky 

(rôznymi smermi) bez toho, že by prehĺbil 

niektoré z týchto nových smerovaní. V tom 

sa dáva Mascagni do protikladu k Puccini-

mu, ktorý sa vyvíjal, uvedomujúc si vlastné 

limity, kým Mascagni riskoval a snažil sa ich 

prekonať aj za cenu menšej koherentnosti 

hudobnej reči a jej protikladnosti. Kým ve-

ristická časť jeho tvorby stavia na síce expre-

sívnych, ale melodických vokálnych partoch 

(Cavalleria, Rantzauovci, Silvano, Priateľ-
ka), nesmelo v Zanettovi, no už zjavne v Isa-
beua, v Parisine, v Neronovi a veľkej časti 

Malého Marata melódia nikdy nemá čas sa 

potrebne rozvinúť, zostáva fragmentárna, 

v čom Mascagni dosiahol značné majstrov-

stvo. Opera má podobu jednoliateho prúdu 

deklamácie, v inštrumentácii je ovplyvnená 

impresionizmom a v niektorých detailoch aj 

expresionizmom, vo vedení hlasov sú zjavné 

vplyvy Wagnera a R. Straussa. Mimo týchto 

krajných pólov tvorby zostáva historický 

neskororomantický Guglielmo Ratcliff (so 

slávnym symfonickým číslom il Sogno, kto-

ré u nás nahral Ondrej Lenárd), selankovitý 

Priateľ Fritz, komická opera Masky, ktorá je 

prechádzkou po podobách talianskej buffy 

18. a 19. storočia a druhé najvýznamnejšie 

skladateľovo dielo – opera Iris, označovaná 

ako zmes verizmu a symbolizmu, ale tiež 

ako prototyp secesnej opery. „Vynáranie“ sa 

týchto diel zo zabudnutia je síce len pozvoľ-

né, ale je. A tak popri Giordanovej Siberii 
alebo Večere žartov, Leoncavallovej Bohéme 

či v operách Zandonaia a Montemezziho 

sa kde-tu na repertoári v rámci tejto rehabi-

litácie verizmu objavujú aj diela Mascagni-

ho. Pravda, na Slovensku je to inak. Tu ani 

o Cavallerii neplatí, že je diváckym trhákom 

(v 80. rokoch 20. storočia mala v SND o šty-

ri ráz menej repríz než nedivácky Verdiho 

Boccanegra, v Bystrici ani v Košiciach takis-

to nepatrila k diváckym číslam). Preto fakt, 

že na Zvolenských hrách zámockých 2005 

odzneli ukážky z Priateľa Fritza (s belkan-

tovým čerešňovým duetom), no hlavne z Iris 

a jeho Hymnus na slnko (ktorý sa vyrovná 

Boitovmu nebeskému hymnusu z Mefistofe-
la), treba chápať aj ako náš nesmelý príklon 

k rehabilitácii Mascagniho. Vo Zvolene sa 

síce nekričalo tak ako pri poslednom rím-

skom uvedení Iris „viva Mascagni“, ale aj tu 

jeho hudba strhla.

Vladimír Blaho �

Vieme, kto bol Mascagni?
Pri príležitosti 60. výročia skladateľovej smrti by vari stálo za to oživiť, resp. upresniť obraz tohto umelca, ktorý u 
nás (ale aj v mnohých ďalších krajinách) žije ako autor jedinej a zároveň prvej veristickej opery Cavalleria rusticana, 
najlepšie stelesňujúcej ideály verizmu. 

te sa stala známou až inscenáciou Hamlet 
(1911) v moskovskom MCHAT-e ako protipól 
Stanislavského estetiky – iluzívnej štvrtej 
steny. Hlavnými nástrojmi Craigovho di-
vadelného jazyka sa stávajú nekonkrétny, 
štylizovaný, umelý priestor, pozostávajúci 
z abstraktných paravanov, pohyb, svetlo, 
hudba a herec, ktorý bol neskôr rozvinutý 
do teórie nadbábky. Všetky zložky divadla 
považoval za rovnocenné a na rozdiel od 
Appiu odmietol ich hierarchizovať. Najve-
hementnejší odpor vzbuzovala práve jeho 
teória nadbábky. Nadbábku považoval za 
hlavného sprostredkovateľa medzi auto-
rom, tvorcom – režisérom na jednej strane 
a percipientom na strane druhej. Nadbáb-
ka – herec, spevák, tanečník – stvárňoval 
štylizovanú postavu, ktorá aj v činohernom 
zmysle slova vytvárala umelú skutočnosť. 
Nehovoriac o tom, že spievajúci herec za 
predpokladu, že je si vedomý svojho zástoja 
v diele, už sám osebe spĺňa funkciu nadbáb-
ky v craigovskom zmysle slova. Craig pova-
žoval svoju víziu divadla za realizovateľnú 
v ďalekej budúcnosti. Opera na tento vlak 
divadelných reforiem zo začiatku 20. storo-

čia nenaskočila. Pridala sa až v 60. rokoch 
v bývalom východnom Berlíne (Komische 
Oper) zásluhou Waltera Felsensteina, jeho 
nasledovníkov, ale aj odporcov. Takzvané 
„zdivadelnenie“ opery a používanie termí-
nu „herec – spevák“ pozostávalo veľakrát 
v hľadaní psychologickej pravdepodobnosti, 
niekedy aj za cenu narušenia skladateľovho 
zámeru. Druhá línia východonemeckej ško-
ly, zastúpená Ruth Berghausovou, už kladie 
dôraz na štylizované aktualizované divadlo 
s metaforickým výkladom, na ktorom je za-
ložené moderné nemecké operné divadlo. 
Na Slovensku boj s veternými mlynmi v 60. 
a 70. rokoch viedol predovšetkým Branislav 
Kriška. Ak u nás do dnešných dní prežíva 
názor o dôležitosti udržiavania rovnováhy 
medzi hudobným a divadelným náhľadom 
na operu – je to len kvadratúra kruhu, ktorá 
sa už nikde nerieši. Opera je fenomén, ktorý 
sa nezaobíde bez intelektuálneho rozmeru 
s interdisciplinárnym rozhľadom.

Naším špecifikom je neexistencia operno 
– činoherného presahu, a to už v umeleckom 
školstve medzi fakultami ako aj medzi čino-
hrou a operou SND a najmä v odbornej re-

flexii, kde sa opera uzatvára do kolektívneho 
názoru hudobno – imaginárnych dojmov 
o fenoméne divadla. Pre činohru je jasné, že 
divadlo je predmetom zmyslu vlastnej exis-
tencie a jej vplyv by mohol pomôcť aj opere 
za predpokladu vzájomnej interakcie.

Peter Konwitschny, jeden z najrenomo-
vanejších nemeckých režisérov, sa podujal 
na javisku Opery SND zrekonštruovať svoju 
slávnu inscenáciu Eugena Onegina z Lipska 
(1995), ktorá aj v nemeckom prostredí bola 
vysoko oceňovaná. Pre našu prvú scénu je 
určite veľkou cťou uvedenie tejto inscená-
cie a jej hodnotu neznižuje ani fakt, že ide 
o „remake“. Názory na režisérsku osobnosť 
Konwitschného vo svete sa rôznia iba v jed-
notlivých a konkrétnych výkladoch diela, ale 
určite nikto nepopiera originálny rukopis 
a komplexný náhľad na operné divadlo, kto-
ré sa považuje momentálne za vrchol. 

Priznávam sa, že z môjho optimizmu 
v posledných rokoch značne ubudlo a neo-
čakávam, že „metaspevácke“ (tento pojem 
som si vymyslel, lebo sa mi zdá výstižný, ľah-
ko pochopiteľný, ale najmä zábavný.) vní-
manie opery začne vehementne prekvitať. 
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16./17. 9. P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin – premiéra
J. Ďurčo, A. Jenis, N. Ushakova, A. Kohútková, T. Juhás, L. Ludha, 

J. Fogašová, T. Kružliaková, J. Galla, P. Mikuláš/dir. M. Mázik

Prvá premiéra novej sezóny prichádza v Opere SND tentoraz v ne-

obvykle včasnom termíne. Mimoriadny však nie je len termín, ale 

predovšetkým inscenačný tím, ktorý na produkcii pracuje. Do Bratislavy 

totiž prichádza inscenovať kultové dielo ruskej klasiky európska režisér-

ska hviezda prvej veľkosti Peter Konwitschny. Spolu so scénografom Jo-

hannesom Leiackerom vytvoria remake svojej povestnej lipskej produk-

cie opery spred desiatich rokov. Hudobne dielo študuje mladý slovenský 

dirigent Martin Mázik, ktorý má k dispozícii atraktívny ansámbel sólistov 

na čele s hosťujúcou, medzinárodne renomovanou sopranistkou Nata-

liou Ushakovou.

24. 9. B. Britten: Peter Grimes
J. Vacík, Y. Tannenbergerová, M. Babjak, G. Beláček, M. Fabiánová, 

D. Šlepkovská/dir. J. Kyzlink

Repríza inscenácie Brittenovho Petra Grimesa, ktorá premiérovo 

odznela na záver predošlej sezóny, je už súčasťou Bratislavských 

hudobných slávností. Podiel Opery SND na ich tohoročnej programovej 

ponuke sa opiera jednak o takéto úspešné produkcie z predošlej sezóny 

a jednak o repertoárové hity, v ktorých sa objaví i niekoľko zaujímavých 

hostí. Peter Grimes bol veľkou udalosťou predošlej sezóny, nakoľko die-

lo zaznelo na Slovensku po prvý raz. Svojimi kvalitami navyše inscenácia 

presvedčila nielen publikum, ale i odbornú kritiku doma aj v zahraničí. 

Výrazný podiel na tom mali dvaja hosťujúci sólisti, ktorých uvidí i festivalo-

vé publikum: tenorista Jan Vacík, interpret titulného hrdinu, a sopranistka 

Yvetta Tannenbergerová, ktorá stvárňuje ústrednú ženskú postavu Ellen.

26. 9. G. Verdi: Maškarný bál
M. Lehotský, D. Jenis, A. Danková, J. Sapara-Fischerová/dir. R. Štúr

Majstrovské dielo Verdiho stredného obdobia obohatilo reper toár 

národnej scény tak isto ako Brittenov Grimes v minulej sezóne. 

V rámci BHS sa objaví v exkluzívnom obsadení. Pre Michala Lehotského 

a jeho lyrický spinto tenor je part Riccarda, resp. Gustava III. vhodným 

priestorom vyžadujúcim farebnosť, kultivovanosť frázy i výrazovú noble-

su. Ďalšie dva naše exportné hlasy sa predstavia v postavách Amelie a Re-

nata: Andrea Danková a Dalibor Jenis. Obaja spievajú prevažne v zahrani-

čí, doma sú zriedkavejšími hosťami. Nevšedný večer bude mať pod svojou 

taktovkou Rastislav Štúr, ktorý dielo v SND hudobne naštudoval.

27. 9. G. Puccini: Tosca
I. Matyášová, P. Dvorský, J. Strauch/dir. R. Štúr

Vo festivalovej Toske sa oproti sebe v postavách Tosky a Scarpiu 

ocitnú Iveta Matyášová a Jacek Strauch. Obaja speváci sa na oper-

nom javisku už stretli, a to v erfurtskej opere v inscenácii Verdiho Aidy. 

Strauch sa narodil v Londýne a ku kuriozitám jeho c.v. patrí skutočnosť, 

že sa spevu začal venovať až po štúdiách medicíny na Cambridgskej uni-

verzite. Dnes je to medzinárodne žiadaný barytón, ktorého v roku 2001 

ocenil renomovaný nemecký časopis Opernwelt titulom „Spevák roka“. 

V bratislavskej festivalovej Toske doplní napokon trojicu hlavných pred-

staviteľov naša tenorová legenda Peter Dvorský ako Cavaradossi. 

30. 9./2.10. G. Verdi: Don Carlos 
J. Galla, I. Matyášová, V. Prolat, D. Jenis, N. Krasteva, 

Š. Kocán/dir. J. Kyzlink 

V novej divadelnej sezóne sa po odmlke opäť objavuje inscenácia 

Verdiho Dona Carlosa. Je to produkcia, ktorú v roku 1997 réžijne 

pripravil Jozef Bednárik a ktorá sa opiera o taliansku verziu diela. Tak-

tovku preberá v tomto titule v novej sezóne šéfdirigent operného domu 

Jaroslav Kyzlink. V predstavení 2.10. uvidí festivalové publikum viacero 

zaujímavých hostí. Jednak je to stály hosť SND, naša barytónová hviezda 

Dalibor Jenis, ktorý si zaspieva postavu Rodriga Posu. Ďalej v úlohe Eboli 

bulharská mezzosopranistka Nadia Krasteva, t. č. sólistka viedenskej Štát-

nej opery, jeden z mladých talentov na medzinárodnej opernej scéne. Po-

stavu Inkvizítora vytvorí mladý slovenský basista Štefan Kocán, ktorý sa 

na scéne SND predstaví vôbec po prvý raz. Kocán je našou veľkou oper-

nou nádejou, je žiakom svetoznámeho ruského basistu Jevgenija Neste-

renka a v predošlej sezóne už debutoval v dvoch úlohách i vo viedenskej 

Štátnej opere. Titulného hrdinu stvárni v bratislavskom obnovenom Do-

novi Carlosovi napokon pražský tenorista Valentin Prolat, ktorého si naše 

publikum isto pamätá z jeho nedávnej kreácie Riccarda v novej produkcii 

Verdiho Maškarného bálu.

15. 10. G. Donizetti: Lucia di Lammermoor
P. Mauréry, J. Bernáthová, J. Kundlák, J. Galla/dir. J. Kyzlink

Donizettiho Lucia di Lammermoor patrí k najstarším inscenáci-

ám na javisku Opery SND. Ale zároveň tiež k najpopulárnejším 

titulom, predovšetkým pre svoju melodickú krásu, hudobno-dramatic-

kú pôsobivosť a údernosť. V predstavení 15.10. si na javisku našej prvej 

opernej scény podajú ruky predstavitelia troch generácií. V titulnej po-

stave sa predstaví mladá sólistka Opery SND, koloratúrna sopranistka 

Jana Bernáthová. V parte jej tenorového partnera – Edgarda uvidí pub-

likum brilantného Jozefa Kundláka a napokon Enricovi prepožičia svoj 

hlas i zovňajšok jedna z veľkých osobností národnej scény barytonista 

Pavol Mauréry. Umelec tohto roku oslávil významné životné jubileum 

a tak predstavenie titulu, ktorý patril v minulosti k jeho profilovým, je 

malou gratuláciou i holdom, ktorý vzdáva operný dom jeho tvorivému 

vkladu do našej opernej kultúry. 

20. 10. U. Giordano: André Chénier
Ľ. Rybárska, P. Dvorský, S. Tolstov/dir. R. Štúr

Podobne ako Don Carlos i Giordanov Chénier absentoval v mi-

nulej sezóne na javisku Opery SND, hoci premiérovo odznel len 

prednedávnom – v decembri 2002. Chénier je titul, ktorý spestruje ak-

tuálny výber z talianskeho repertoáru našej prvej opernej scény. Režijne 

ho pripravil hosťujúci Guy Montavon, v súčasnosti generálny intendant 

Erfurtskej opery. André Chénier je veľmi náročné dielo, najmä pre ústred-

nú dvojicu protagonistov – titulného hrdinu a Maddaleny. V októbrovom 

predstavení budú ich interpretmi Ľubica Rybárska a Peter Dvorský. V po-

stave rozporuplného Gérarda sa predstaví Sergej Tolstov. Za dirigentským 

pultom bude stáť tak ako pri premiére diela Rastislav Štúr.

29. 10. L. Janáček: Káťa Kabanová
E. Jenisová, M. Beňačková, L. Ludha, J. Galla, T. Kružliaková, 

J. Kundlák/dir. J. Kyzlink.

Káťa Kabanová patrí nesporne k najväčším dielam moravského 

majstra. Všetky typické prvky jeho hudobno-divadelného jazyka 

sú v nej prítomné v nanajvýš brilantnej, majstrovskej podobe. Majstrov-

ské je i celkové pretlmočenie slávnej Ostrovského predlohy. Punc štýlovej 

autenticity, opierajúcej sa o tie najlepšie české interpretačné tradície, ale 

zároveň osobitý, tvorivý pohľad, zbavený zbytočného klišé a manieristic-

kých nánosov minulosti – to je prameň úspešnosti a kvality hudobného 

naštudovania Jaroslava Kyzlinka. Nevšedný umelecký zážitok sľubuje náš 

janáčkovský exportný soprán – Eva Jenisová, ktorá stvárňuje postavu Káti, 

ale i skvelá Marta Beňačková ako Kabanicha, Ján Galla alias Dikoj, Jozef 

Kundlák ako Kudrjáš a ďalší. 

12. 11. J. Beneš: The Players
D. Bezačinská, E. Šeniglová, G. Hübnerová, J. Kundlák, I. Pasek, 

J. Ďurčo/dir. D. Štefánek

 Nikto z generačných spolupútnikov Juraja Beneša sa tak ako on 

systematicky nezaoberal hudobno-dramatickým žánrom a vokál-

nou hudbou vôbec. Výsledkom sú ťažiskové diela modernej slovenskej 

opery či už komorného alebo i veľkého celovečerného rozmeru, ktorý-

mi sa Beneš smelo môže prezentovať i v medzinárodnom kontexte. Pre-

to napokon ani nie je náhodné, že jeho posledný, veľký javiskový opus 

s názvom The Players mal svoju svetovú premiéru v zahraničí, v Opere 

v Kolíne nad Rýnom. Až následne toto nesmierne náročné, koncentro-

vané a hlboké dielo uviedla Opera SND. Pod originálny scénický obraz 

bratislavskej produkcie sa podpísal úspešný činoherný režisér Martin 

Huba, pre ktorého sa táto práca stala, ako sa zdá, vstupnou bránou do 

operného žánru. (V tejto sezóne režijne naštuduje Mozartovu Figarovu 

svadbu.) Hudobne dielo naštudoval Pavol Tužinský. Pre svoju náročnosť 

sa titul prirodzene dostáva na hrací plán našej prvej opernej scény len 

sporadicky. O to jedinečnejšia je každá príležitosť vypočuť si a vidieť toto 

nevšedné hudobno-dramatické dielo, labutiu pieseň veľmi originálneho 

slovenského autora, ktorý sa jej domácej premiéry už bohužiaľ nedožil. 

Opera SND pozýva
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26. ročník festivalu priniesol nové pro-

dukcie dvoch opier. Bianca a Falliero 

sa na päť večerov udomácnili v Teatro Ros-

sini a nový Barbier zo Sevilly sa nasťahoval 

do Palafestivalu. V Auditóriu Pedrotti sa po 

štyroch rokoch reprízovala komická opera 

La gazetta. Zaznelo monumentálne Stabat 
Mater, vokálne recitály umelcov svetového 

mena a ďalšie sprievodné podujatia. V rámci 

festivalu mladých sa hrala Cesta do Remeša 

v podaní mladých interpretov, absolventov 

Academie Rossiniany.

Bianca a Falliero
V poradí tridsiata majstrova opera, kompo-

novaná roku 1819 na libreto Felice Romani-

ho, uzrela svetlo sveta v júli toho istého roku 

na doskách La Scaly v Miláne a dosiahla až 

39 repríz, čo bol mimoriadny úspech. Nasle-

dovali uvedenia v Lisabone, Viedni, Neapole 

a v iných talianskych mestách. Posledný raz 

v 19. storočí sa táto opera seria objavila v Te-

atro San Carlo v Neapole roku l832. Potom 

na dlhé roky zapadla prachom zabudnutia. 

K novému životu ju zobudili na scéne Audi-

tória Pedrotti práve v Pesare roku l986 v ti-

tulných úlohách s Katiou Ricciarelliovou a 

Marilyn Horneovou. V reprízach roku l989 

ich vystriedali Lella Cuberlyová a Martine 

Dupuyová. K dispozícii sú dva CD komplety 

Bianky a Falliera. Prvý s protagonistami pe-

sarského oživenia a nový CD komplet spoloč-

nosti Opera – RARA z roku 2001 s Majellou 

Culaghovou a Jennifer Larmoreovou. Okrem 

ďalšieho koncertného naštudovania v Miami 

sa opera na svetových javiskách nepresadila, 

na rozdiel od iných Rossiniho serií.

Dramaturgia festivalu sa však nevzdáva 

a s veľkou starostlivosťou pristúpila k nové-

mu naštudovaniu Bianky a Falliera, tentoraz 

v elegantnom prostredí Teatro Rossini. Vý-

sledok nového snaženia bol pozoruhodný. 

Dominantou scénickej stavby Hansa 

Schavernocha bola monumentálna plasti-

ka okrídleného leva, symbol niekdajšej moci 

Benátok. Útroby leva vypĺňali mobilné polo-

priehľadné zrkadlové plochy, ktoré boli do-

plnené nevtieravými projekciami reálnych 

benátskych interiérov a exteriérov. Pohybom 

zrkadlových plôch dosiahol režisér (Jean-

-Luis Martinoty) a výtvarník množstvo 

nevtieravých efektov i variabilnosť priestoru 

pre scénickú akciu, ktorá korešpondovala s 

hudbou a emóciami protagonistov. Histo-

rizujúce kostýmy Daniela Ogiera farebne 

dopĺňali charaktery postáv a často pôsobivo 

kontrastovali s pozadím. Harmónia scény, 

kostýmov a režijnej akcie vytvárala optimál-

ne prostredie pre hereckú a vokálnu akciu 

protagonistov a zboru.

O skvelé hudobné naštudovanie neľah-

kej Rossiniho partitúry sa zaslúžil Renato 

Palumbo, ktorý doviedol Orquesta Sinfó-

nica de Galicia k perfektnosti, s vypracova-

ním jednotlivých nástrojových zoskupení, 

vycizelovanou interpretáciou mikroštruktúr. 

Dynamicky a rytmicky vytvoril potrebné na-

pätie, nechýbalo rossiniovské brio. Už tradič-

ne v najlepšom svetle sa predstavil Pražský 

komorný zbor, ktorý pripravil Lubomír 

Mátl.

V úlohe Bianky debutovala v Pesare Na-

varčanka María Bayoová. Technicky veľmi 

dobre vybavený soprán veľkého rozsahu, 

tmavšieho sfarbenia, schopný dramatických 

akcentov i jemného pianissima ovláda spe-

váčka dokonale. Cíti rossiniovskú frázu a bez 

technických problémov v koloratúre prezen-

tuje navyše aj hlboké emócie. Jej herecká ak-

cia bola tiež pôsobivá a dynamická. Napriek 

superlatívom sa jej z nepochopiteľných dô-

vodov nepodarilo presvedčiť časť publika 

(14. 8.) a v záverečnej klaňačke 

si od rozmaznaného publika vy-

počula okrem mohutného bra-

vó aj nepochopiteľné bučanie. 

Daniela Barcellona je 

zaslúžene miláčikom pesarské-

ho publika už niekoľko rokov. 

Svojím zjavom, ako aj vzácne 

pohyblivým kontraaltom, je 

pred určená na interpretáciu Ros-

siniho „nohavičkových“ hrdinov. 

K týmto úlohám patrí aj Falliero. 

Vynikajúca vokálna technika jej 

dovoľuje s ľahkosťou dokonale 

zaspievať každý tón partitúry 

v legate. Jej hlas bezpečne stúpa 

do výšok, pričom nestráca krás-

nu tmavú farbu, v dolných regis-

troch zostáva prirodzene tmavý 

až temný. Okrem technickej 

bravúry prezentovala množstvo 

emotívnych vzplanutí, hlavne 

vo veľkej sólovej scéne druhé-

ho dejstva. Svojím pôsobivým 

prejavom si opäť ľahko získala 

priazeň aj sympatie rozmarného 

publika.

Úlohu despotického otca 

Contarena koncipoval Rossini pre tenoristu. 

Francesco Meli ju zvládol neuveriteľne pre-

svedčivo. Jeho tmavý, expresívny, ale pohyb-

livý hlas bol bohatý na výrazové detaily, znel 

farebne a technicky zvládal všetky úskalia ná-

ročného partu. Aj ostatné úlohy boli obsade-

né optimálne. Páčil sa Carlo Lepore v úlohe 

Capellia, Dario Benini ako dóža i Ornella 

Rossiniho Pesaro 2005
Aj toto leto núkalo talianske Pesaro nielen príjemný pobyt na svojich plážach, ale aj neopakovateľný zážitok pri 
počúvaní hudby Rossiniho, ktorý sa tu narodil pred vyše 200 rokmi. Svetoznámy ROSSINI OPERA FESTIVAL si získal 
srdcia obdivovateľov bel canta, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, aby opätovne navštívili jeho rodný dom na Via 
Rossini, zažili neopakovateľný esprit mesta, dýchajúceho festivalovou atmosférou a spomienkou na svojho veľkého 
syna, nesmrteľného Gioachina.

BARBIER ZO SEVILLY. ZĽAVA: D. JENIS, 
J. D. FLOREZ, J. DI DONATO./Foto archív
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Bonomelliová ako Costanza, spoločníčka 

Bianky. Ostáva len veriť, že priam dokonalá 

podoba novej inscenácie otvorí cestu Bianke 

a Fallierovi aj na ďalšie svetové javiská.

Barbier zo Sevilly
Po veľkom zážitku som očakával vzorovú 

inscenáciu Barbiera zo Sevilly v Palafestival. 

Priestranné hľadisko (upravená športová 

hala) sa zaplnilo do posledného miesta, vrá-

tane miest na státie. Moju zvedavosť a očaká-

vanie napĺňala aj skutočnosť, že na Rossiniov-

ský Olymp mal prvýkrát v histórii festivalu 

vstúpiť aj prvý slovenský interpret Dalibor 

Jenis v úlohe Figara.

Hneď od začiatku bolo jasné, že pozvaný 

inscenačný tím trafil vedľa. Výtvarník scény 

Gae Aulenti zaplnil veľký priestor javiska 

množstvom prapodivného nábytku, vľavo 

stálo niekoľko kontajnerov, ktoré sa mohli 

pohybovať podobne ako nábytok pomocou 

ťahov v zvislom smere. V hĺbke javiska parko-

valo policajné auto... dalo by sa pokračovať 

v popise ďalších nezmyselných objektov. Fa-

rebne bolo všetko čierne, sivé alebo hnedé. 

Podobný charakter zachovala aj Giovanna 

Buzziová množstvom kostýmov, len Figa-

ra obliekla do bieleho elegantného oble-

ku. Tmavé odtiene scény a kostýmov boli 

v ostrom protiklade k pestrej palete fareb-

ných odtieňov Rossiniho hudby. Svetozná-

my režisér Luca Ronconi na takejto scéne 

aranžoval ďalšie absurdity. Prekážalo mi, že 

Rosinu zavrel a väznil v objemnom kontajne-

ri, don Basilio prišiel na scénu v pojazdnej 

rakve a don Alonso tlačil so sebou na scénu 

spovednicu. Namiesto situačného humoru 

trčala z javiska trápna absurdita, nechýbali 

ošúchané gagy, obvyklé aj na našich javis-

kách. Nebola čitateľná celková koncepcia 

a zámer, či cieľ inscenačného tímu, chýbal 

vtip.

Vlečúce sa predstavenie čiastočne za-

chránil Daniele Gatti, ktorý stál na čele 

Orchestra del Teatro Comunale di Bo-

logna, ktorý pod jeho vedením zahral kaž-

dú Rossiniho notu s technickou suverenitou. 

Gatti očistil partitúru od nánosov interpre-

tačného klišé, odhalil celý rad nepoznaných 

krás a delikátnych výrazových odtieňov. Jeho 

dynamika siahala od nežného pianissima 

po búrlivé fortissimo, všetko v strhujúcom 

tempe s patričnou gradáciou. Najväčším 

magnetom predstavenia bol, samozrejme, 

svetoznámy peruánsky tenorista Juan Die-

go Florez v úlohe grófa Almavivu. V Pesare 

sa objavil už roku l996 v úlohe Corradina, v 

prvej novodobej premiére Rossiniho zabud-

nutej semisérie Matilde di Shabran a vracal 

sa sem temer každý rok. Tu začal svoju me-

dzinárodnú kariéru. Jeho mäkký, lyrický, 

krásne sfarbený tenor, brilantná technika, 

veľký rozsah a pohyblivosť hlasu, ako aj sym-

patický zjav a osobný šarm, ho predurčujú 

na interpretáciu krkolomných tenorových 

partov Rossiniho opier. Almaviva mu sedel 

ako uliaty. Po záverečnej árii Cesa di piu`  
resistere, ktorá sa u nás vždy vynecháva, ho 

festivalové publikum zahrnulo riavou neko-

nečných ovácií.

V úlohe Rosiny sa prezentovala technic-

ky brilantná Joyce DiDonatoová. Jej vyš-

šiemu, pohyblivému mezzosopránu chýbalo 

tmavšie zamatové sfarbenie. Veľkú dávku 

komiky vložil do partu dona Bartola hlasovo 

a herecky zdatný Bruno de Simone. Nevy-

počitateľné publikum sa správalo ohľadupl-

ne k provinčnému výkonu Natale de Caro-

lis v úlohe Basilia. 

Musím sa priznať, že som obdivoval od-

vahu nášho Dalibora Jenisa, s akou vstúpil 

na veľmi klzký ľad. Spievať v Pesare Figara 

a vyhovieť rozmarom festivalového publika 

naozaj nie je ľahké. Hoci Jenisovho Figara 

pozná Viedeň či Paríž, predsa len ho nemož-

no považovať za rossiniovského špecialistu. 

Cavatinu Figara odspieval v rýchlom tempe, 

darilo sa mu aj v duete s Almavivom. Jeho 

pružný a znelý barytón mal peknú farbu, 

lesk a nechýbalo mu ani prepotrebné rossi-

niovské brio, čo publikum ocenilo. V záve-

rečnej klaňačke sa, žiaľ, k potlesku pridalo 

i nespravodlivé bučanie, ktoré by skôr pat-

rilo nevýraznému Basiliovi. Jenis je prvým 

slovenským interpretom, ktorý odvážne vy-

stúpil na pomyselný Rossiniovský Olymp.

26. ročník Rossini Opera Festivalu sa 

skončil. O rok bude na programe v Pesare 

dosiaľ neuvedená semiseria Torvaldo a Dor-
liska, Talianka v Alžíri a majstrova prvá far-

sa Zmenka na manželstvo (La cambiale di 
matrimonio). Nech sa páči, Pesaro vás rado 

privíta.

Peter Bubák �
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Graz, hlavné mesto Štajerska, už dáv-

no nie je spiacou provinciou, za akú 

ju dlho považovali aj sami Rakúšania, a to 

sčasti aj vďaka dlhoročnej tradícii jesenné-

ho festivalu súčasného umenia Štajerská 

jeseň a jeho hudobnej časti s názvom Mu-

sikprotokoll či spomínaného letného fes-

tivalu styriarte, ale aj faktu, že mesto bolo 

roku 2003 vyhlásené za Európske hlavné 

mesto kultúry, čo mu vynieslo nejednu in-

vestíciu v oblasti kultúry a záujem sveta oň. 

Pri povrchnom dotyku – lebo na viac pri 

príležitosti návštevy jedného festivalového 

podujatia sotva zostáva času – Graz, ležiaci 

na oboch brehoch rieky Muhr, potvrdzuje 

svoju povesť príjemného, pestovaného, his-

toricky a architektonicky bohatého, živého, 

už južansky pôsobiaceho mesta tých správ-

nych, ľudských rozmerov. 

Tak trošku ako protipól festivalu súčas-

ného umenia Štajerská jeseň a pri príležitos-

ti 300. výročia narodenia Johanna Sebastiana 

Bacha vznikla roku 1985 myšlienka usporia-

dať začiatkom leta podujatie na poctu veľké-

ho skladateľa nemeckého baroka a zároveň 

aj umelecky pripútať k mestu vtedy už pre-

sláveného dirigenta, jedného z najvýznam-

nejších reprezentantov historicky poučenej 

interpretácie Nikolausa Harnoncourta, kto-

rého korene i mladosť sú späté s metropolou 

Štajerska. Z myšlienky sa stala realita, z kto-

rej sa vyvinul festival, dnes patriaci medzi 

najatraktívnejšie podujatia svojho druhu 

v Rakúsku. Nie je festivalom elitárskym, naj-

mä nie z hľadiska cien vstupeniek; tie siahajú 

od 8 do 280 eur (na premiéru opery), no po-

núka svetovú špičku. Popri Harnoncourtovi, 

ktorého predstavy a sny boli a sčasti dodnes 

sú určujúce pre dramaturgiu i jej umeleckú 

realizáciu, patria k hosťujúcim umelcom aj 

neustále sa vracajúci sólisti – o. i. klavirista 

Pierre-Laurant Aimard, súbory Héspérion 

XXI a Le Concert des Nations Jordiho Savalla 

i Chamber Orchestra of Europe ako sídelný 

orchester festivalu a ď. Vracajú sa sem sťaby 

domov a dodávajú podujatiu nádych familiár-

nosti v tom najpozitívnejšom zmysle. K tejto 

intímnosti určite prispieva popri otvorenosti 

usporiadateľov smerom k publiku aj snaha 

o všestranne blízky kontakt s ním (zaiste 

aj prostredníctvom najrozmanitejších po-

hostení v nadväznosti – aj tematickej – na 

koncerty, ktorých cena je zahrnutá v cene 

vstupenky). 

Prítomnosť pravidelne hosťujúcich umel-

cov však v nijakom prípade neznamená jed-

notvárnosť, naopak. V Grazi totiž dominuje 

dramaturgia, a to dramaturgia podriadená 

spoločnej idei festivalu. V prvých ročníkoch 

určovali tému skladateľské osobnosti (Mon-

teverdi, Haydn, Mozart, Beethoven, Schu-

bert, Mendelssohn), od roku 1992 sú to 

široko koncipované témy nastoľujúce uva-

žovanie o svete, raji, Bohu, utópiách, láske, 

mýtoch, čase, spoločnosti, moci, identite 

a pod., okolo ktorých sa rodí širokospektrál-

ny program. 

Téma roku 2005 znela: „Sinnlich“ (vo 

voľnom preklade asi: „Zamerané na zmys-

ly“, teda o zmysloch a pre zmysly...). Cieľom 

usporiadateľov bolo upozorniť, poukázať na 

dôležitosť ľudských zmyslov – zraku, sluchu, 

hmatu, čuchu, chuti, na ich interakciu a re-

flexiu v kultúre a umení všeobecne, v hud-

be osobitne. A na potešenie z nich. Do tejto 

témy sa celkom prirodzene pretavila téma 

Carmen, „najzmyselnejšej ženskej opernej 

postavy“ ako ďalší akcent, nekončiaci však 

realizáciou najväčšieho projektu festivalu 

– predstavením Bizetovej opery Carmen, ale 

ním iba začínajúcej: Španieli, španielski Cigá-

ni a Cigáni všeobecne boli prítomní v rade 

koncertných programov ako aj na veľkole-

pej výstave v Krajinskom múzeu Joanneum 

„Pohľady na Carmen“ s obrazmi od Goyu 

cez Courbeta, Maneta, Degasa, Leleuxa až 

po Picassa. Mnohovrstvová výstava priniesla 

pohľad Francúzov i Španielov na fascinujú-

cu ženskú postavu, zároveň však aj obrazy 

Rómov a Sinti z obdobia absolutizmu 18. 

storočia, ako aj cyklus fotografií zo súčasnej 

Bukurešti, či pohľad súčasných výtvarníkov 

na danú tému. Všetko namierené na „od-

kliatie“ klišéovitých predstáv. Predovšetkým 

predsudkami motivovaným problémom 

spolužitia s Rómami v Rakúsku v minulosti 

i súčasnosti bol venovaný aj umelecký pro-

jekt „Roma-Freak-Show“. 

Mediteránny a zároveň plný vzrušenia 

zmyslov bol aj projekt (koncertné predve-

denie) Haydnovej opery Orlando paladino, 

ktorého literárnou predlohou je Ariostov 

Orlando furioso, príbeh šialene zaľúbeného 

rytiera Rolanda. Podobne celý rad ďalších 

podujatí zahŕňajúcich hudbu od španielskej 

folie po Ravelovo Bolero... O extáze zmyslov 

vo chvíli spojenia s Bohom boli dva závereč-

né, zdanlivo protirečivé programy festivalu: 

rituálne tance orientálnych dervišov v po-

daní súboru Semá (= prítomnosť Boha) z Is-

tanbulu sa nie náhodou konal v predvečer 

uvedenia Bachovej Omše h mol, v ktorej sa za 

vrcholným barokovým „zmyslovým vyzna-

ním viery skrýva svet symbolov a metafor“, 

kde poprednú úlohu hrajú aj tanečné rytmy, 

ako na to upozornili usporiadatelia.

Najväčším magnetom styriarte 2005 bola 

však inscenácia Bizetovej opery Carmen 
pod taktovkou Nikolausa Harnoncourta, 

v réžii Andrey Brethovej. Už samotné ohlá-

senie tejto Harnoncourtovej dramaturgickej 

voľby sa stretlo so všeobecným údivom: vari 

málokto očakával práve od neho záujem 

o jeden z najväčších operných trhákov. No 

pohľad na postupné rozširovanie dirigen-

tovho repertoáru, siahajúceho od renesan-

cie, cez barok, klasicizmus, romantizmus až 

po Bartóka a Janáčka a zahŕňajúceho aj tzv. 

ľahšiu hudbu dynastie Straussovcov (Harnon-

courtov viedenský Novoročný koncert spred 

niekoľkých rokov bol jedným z veľkých hi-

tov jeho dirigentskej kariéry i histórie týchto 

Carmen – známa neznáma
Letný festival umenia, no najmä hudby v Grazi – STYRIARTE – tohto roku oslavoval svoje dvadsiate výročie. Napriek 
tomu, že medzinárodne nie je azda až tak na výslní ako napríklad festivaly v Salzburgu či vo Viedni, ktoré aj u nás majú 
pomerne pravidelnú reflexiu, je hodný našej pozornosti. 

NORA GUBISCHOVÁ (CARMEN)/Foto archív
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koncertov) či Jaquesa Offenbacha (senzačné 

uvedenie jeho opery Kňažná z Gerolsteinu 
v rámci styriarte 2003) nás presviedča o tom, 

že neortodoxný Harnoncourt nepozná hra-

nice medzi tzv. vážnou a nevážnou hudbou, 

takže vlastne sa niet čomu diviť. S istotou však 

sa dalo očakávať, že dôverne známa Carmen 
bude prezentovaná pozbavená všetkých 

možných klišé, že v nej dirigent pôjde na ko-

reň každého tónu, aby v hudbe odhalil všet-

ko to, čo doteraz nikto nevidel/nepočul, aby 

pôsobila rovnako šokujúco ako v čase škan-

dál spôsobiacej premiéry diela. K tomu však 

potreboval aj rovnako uvzatých a zvedavých 

spolupracovníkov, najmä režiséra. Už sme si 

zvykli, že Harnoncourtove operné projekty 

provokujú aj svojou režijnou koncepciou. To 

znamená: Mozartov Don Giovanni musí byť 

rovnako poburujúci pre dnešného diváka 

ako bol pre diváka konca 18. storočia. Táto 

Harnoncourtova požiadavka je vyjadrením 

snahy priblížiť sa k historickej vierohodnosti 

na najvyššom stupni: široké spektrum infor-

mácií o dobovej interpretácii, o dobovom 

účinku diela sú len prostriedkom k maxi-

málnemu priblíženiu sa k jeho pôvodne za-

mýšľanej výpovedi. A keďže zmysly divákov/

poslucháčov začiatku 21. storočia sú vďaka 

„vývoju“ ľudstva značne otupené, na dosiah-

nutie rovnakého účinku sú potrebné iné, 

súčasné, spravidla podstatne drastickejšie 

prostriedky. Cesta ku koreňom diela sa v zá-

ujme dnešného pochopenia ich pôvodného 

zmyslu musí teda snúbiť s primeranou aktu-

alizáciou. Miera tejto aktualizácie je vecou 

vkusu a vzdelania, poznatkov tvorcov oper-

ných inscenácií. Harnoncourtove zásady sa 

našťastie od dnes módneho režijného oper-

ného divadla, pre ktoré je významový, často 

samoúčelný posun, už takmer podmienkou 

sine qua non, značne odlišuje.

Pre Andreu Brethovú, v súčasnosti re-

žisérku viedenského Burgtheater, bola Bi-

zetova Carmen v Grazi iba treťou opernou 

inscenáciou. No napriek nemnohým skúse-

nostiam s hudbou sa jej kľúčom k tejto insce-

nácii stala predovšetkým hudba, spoločne 

s dôkladne prečítanou literárnou predlohou 

k opere – s rovnomennou novelou Prospera 

Mériméeho. Spolu s dirigentom je vyznavač-

kou zásady odbúravania klišé a odhalenia 

znepokojujúcej podstaty diela skrývajúcej sa 

pod ich povrchom. Márne by sme teda oča-

kávali stopy folklóru či španielskeho kolori-

tu, ba ani originálna scenéria sa nezachovala. 

Celý príbeh vsadila Brethová do imaginárne-

ho, vizuálne veľmi jednotvárneho prostre-

dia, najskôr pripomínajúceho väznicu či 

kasáreň (čo je vlastne to isté), v zásade ne-

menného počas celého predstavenia. Väzni-

ca ako symbol násilia, spútanosti, sociálnej, 

rasovej a najmä citovo-erotickej závislosti. 

Všetko je bledo-zeleno-šedé, vrátane celkom 

jednoduchého oblečenia zboru (vojaci, mlá-

denci, robotníčky), ba rovnako je odetý aj 

orchester, vrátane dirigenta (je to čosi me-

dzi pracovným a trestaneckým oblečením). 

Kostýmy Carmen sú tmavé, občas s drobný-

mi farebnými motívmi. Štýlový v tradičnom 

zmysle je iba zjav Escamilla, pôsobiaceho 

miestami ako obletovaná figurína. Symboli-

ka kostýmov pokračuje krikľavou ružovou 

v niektorých scénach Carmeniných dru-

žiek Frasquity a Mercédes či v moderných 

čiernych oblekoch, kabátoch a klobúkoch 

s bielymi košeľami uhladeno pôsobiacich 

pašeráckych vodcov Dancaira a Remendada, 

vo vzácnom kožuchu Carmen vychádzajúcej 

z tabakovej továrne atď. Do celkovej šede 

scény účinne a drasticky zasahuje farba krvi 

v ostro červenom osvetlení sprevádzajúcom 

Escamilla a hojne použitá na býčích zdochli-

nách, povaľujúcich sa a prenášaných v nejed-

nej scéne na javisku. 

Symbolika sa však nekončí vo farbe 

a kostýmoch. Celé predstavenie je vo vi-

zuálnej rovine preniknuté citátmi-symbolmi 

a niektoré z nich, pokiaľ ich divák neidenti-

fikuje sám, niekedy určite vyvolajú alúzie už 

videného. Nejedna scéna je totiž aranžovaná 

podľa známych obrazov španielskych a fran-

cúzskych maliarov. Stačí spomenúť v úvode 

opery spútaného Dona Josého (Goya) či de-

ti-vojaci spievajúce svoje „trarara“ a zároveň 

odstreľujúce odsúdencov (obrátený motív, 

takisto z Goyovho obrazu); no Brethová, 

podľa vlastného svedectva, cituje aj ďalších 

umelcov (napríklad Maneta).

Dôležitým motívom režijnej koncepcie 

je tiež v podobe symbolu uplatňovaný afric-

ký prvok, ktorého opodstatnenosť vysvetľu-

je Brethová tromi skutočnosťami. Vychádza 

predovšetkým z faktu, že azda najpopu-

lárnejšie hudobné číslo opery, Carmenina 

Habanera, identifikovaná bežne so španiel-

sko-cigánskym koloritom, je cez Kubu, no 

pôvodne tam z Afriky importovaná hudba. 

Spomienky na Afriku prezentuje aj výňatok 

z prvého, v Afrike predneseného prejavu 

generála Franca, ktorý v ňom avizuje svo-

je rozhodnutie prevziať moc v Španielsku. 

Afrika je v Brethovej inscenácií prítomná aj 

v scéne východoafrických kočovníkov – Ma-

sajov a nie v poslednom rade aj v hereckých 

postavách Lillasa Pastiu a horského sprievod-

cu, zosobnených herecky a pantomimicky 

vynikajúcim farebným hercom Hubertom 

Koundé.

Symboly a citáty sú však len jednou strán-

kou, jedným z prostriedkov Brethovej javis-

kovej koncepcie opery Carmen. Už vyššie 

som uviedla, že jedným z hlavných kľúčov na 

odkliatie podstaty diela bola hudba sama, jej 

forma a štruktúra výstavby. To, čo sme videli 

na javisku – súbežnosť scén znázorňujúcich 

skutočnosti a spomienky či vízie, prudké 

striedanie atmosféry, dramatického diania, 

fragmentárnosť, nečakané strihy, celkom na 

spôsob filmovej techniky – to všetko bolo 

v ideálnom súlade s Bizetovou partitúrou. 

Nebola som určite jediná, ktorá túto skutoč-

nosť intenzívne vnímala ako absolútne inter-

pretačné nóvum, prvok modernej dramatur-

gie, predbiehajúcej svoju dobu. Ako to, že pri 

tradičnejších inscenáciách táto črta partitúry 

nie je zjavnejšia? 

Odpoveď na túto otázku znie jednoznač-

ne: Harnoncourt. Dôkladná analýza hudby, 

odhalenie a vyzdvihnutie zjavných i skry-

tých významov každého tónu, každej frázy, 

odvaha obnažiť originálny rukopis, aj keď 

sa ukáže, že je v príkrom rozpore s koncep-

čnými i poslucháčskymi návykmi, schopnosť 

tlmočiť vlastnú predstavu hudobníkom, pre-

svedčiť ich o jej oprávnenosti a spolu s nimi 

dodať dielu – popri maximálnej vernosti zá-

pisu – aktuálnosť a rovnakú pôsobivosť ako 

v čase jeho vzniku, čo sa opäť ukázalo ako 

zdroj najvyššej miery presvedčivosti tlmoče-

ného diela. 

To, čo dokázal so skvelými hudobníkmi 

Chamber Orchestra of Europe, to, ako jeho 

iskra preskočila na všetkých účinkujúcich, 

považujem za najväčší zážitok z celého pred-

stavenia. Nevedno, či to bola dohoda s reži-

sérkou, že totiž spomenutá vizuálna farebná 

EGILS SILINS (ESCAMILLO)/Foto archív

KURT STREIT (DON JOSÉ)/Foto archív
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striedmosť bude kompenzovaná prekypu-

júcou farebnosťou hudby, síce vpísanou do 

partitúry, no sotvakedy realizovanou v miere 

tak vysokej, ako tomu bolo na piatich pred-

staveniach v Grazi. No takto dosiahnutá rov-

nováha zároveň akoby pripustila – napriek 

všetkým javiskovým kúzlam, objavným sym-

bolom a citátom, že platí stále: prima la mu-

sica... Andrea Brethová dokázala svoju kom-

petentnosť nielen do detailu premyslenou 

koncepciou, prácou so spevákmi a so zbo-

rom (nemožno nespomenúť presvedčivosť 

a dokonalosť všetkých hereckých prejavov a 

akcií, ktoré by určite uspeli aj pri „vypnutí“ 

hudby), ale práve aj tým, že sa nepostavila 

pred hudbu, že naopak vychádzala z jej ob-

sahu i formovej štruktúry a svojou koncep-

ciou ju podporila a zviditeľnila. 

Harnoncourtovu a Brethovej koncepciu 

si osvojili všetci sólisti, bez stopy akejkoľ-

vek snahy o osobnú dominanciu, schopní 

aj v dramaticky extrémne vypätých, neraz 

s hystériou, s mágiou hraničiacich scénach 

zostať v medziach kultúry prejavu: Don José 

Američana Kurta Streita, známeho najmä 

interpretáciou Mozartových, no aj Wagnero-

vých, Brittenových či Janáčkových operných 

postáv, so svojím nádherne kovovo znejú-

cim, mnohofarebným hlasom, Francúzska 

Nora Gubischová ako ostrieľaná Carmen 

s rovnako mnohovrstvovým hlasovým a he-

reckým prejavom, Viedenčanka arménske-

ho pôvodu Arminé Rahdjianová (roku 

2002 víťazka speváckej súťaže Belvedere) 

ako nezvyčajne expresívna Micaela, Lotyš 

Egils Silins ako neohroziteľný Escamillo 

i všetci ďalší sólisti predstavenia (Eva Lie-

bau – Mercédes, Frasquita – Hermina Ha-

selböcková, Georg Nigl – Dancaire a Mo-

rales, Bernhard Berchtold – Remendado, 

Rudolf Hartmann – Zuniga, Michel Ogier 

– Andres a už spomínaný Hubert Koundé 

v oboch hovorených rolách) pôsobili ako 

pevne zohratý tím perfektne pripravených 

umelcov, ktorí prijali spoločného menovate-

ľa jednotnej hudobnej a scénickej koncepcie. 

Nemožno nespomenúť skvelý Schönber-

gov zbor (hoci v niektorých veľmi nároč-

ných nástupoch ma prekvapili nečakané roz-

kolísanosti, chvíle nesúladu s orchestrom). 

PS1. Bizetovu Carmen uviedli, samo-
zrejme, z nového kritického vydania par-
titúry, ktorá množstvo skladateľových roz-
manitých dodatočných vsuviek a zmien 
bez uprednostňovania niektorých z nich 
prezentuje ako variabilné možnosti pri rea-
lizácii diela.

PS2. Pred každým predstavením sa na 
vedľajšom javisku modernej Helmut List 
Halle konalo hodinové inscenované (An-
drea Brethová) čítanie kompletnej novely 
Prospera Mériméeho Carmen v podaní vy-
nikajúceho herca viedenského Burgtheater 
Gerda Böckmanna. Skvelá príležitosť na po-
rovnanie predlohy s operou, na pochopenie 
celku i mnohých čiastkových prvkov režijnej 
a hudobnej koncepcie diela.

PS3. Už samotné predstavenie opery 
Carmen, jednej z takmer 40 produkcií festi-
valu styriarte v Grazi, potvrdilo oprávnenosť 
tohtoročného motta: O zmysloch a pre zmys-
ly. Dodajme: je to aj festival o mozgoch a pre 
mozgy. 

Alžbeta Rajterová �

Navrhované tematické okruhy z muzikológie:
� vzájomné pôsobenie slova a hudby v štrukturálnej 

výstavbe hudby 17. a 18. storočia
� afektová teória a jej vplyv na hudobné myslenie v 17. 

– 18. storočí
� slovo a jeho význam ako základný stavebný prvok vo 

vokálnej a inštrumentálnej hudbe 17. a 18. storočia
� vplyv hudobnej rétoriky a barokovej architektúry na 

duchovnú pieseň a cirkevnú hudbu 17. a 18. storočia
� problematika vzťahu slova a hudby a jeho vplyv na 

historicky poučenú interpretáciu hudby 17. a 18. storočia
Vedecké príspevky z iných disciplín sú vítané vzhľadom na 
interdisciplinárny charakter konferenčnej témy 

Informácie:
� Z konferencie plánujeme vydať zborník vedeckých 

príspevkov
� Príspevky prosíme pred začiatkom konferencie 

odovzdať usporiadateľom zapísané na diskete 
� Vystúpenie na konferencii bude finančne honorované  
� Ubytovanie a stravovanie aktívnych účastníkov hradia 

usporiadatelia
� Cestovné náklady a konferenčný poplatok vo výške 

300.-Sk si hradia účastníci sami
� Ďalšie sprievodné akcie: koncerty starej hudby
� Miesto konania konferencie: konferenčné priestory 

Metodicko-pedagogického centra v Prešove, Ul. Tarasa 
Ševčenka č. 11

� Podrobné informácie zašleme prihláseným účastníkom 
v dostatočnom predstihu

� Rokovací jazyk: slovenský (český, poľský), nemecký

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied Katedra hudby
Prešovský hudobný spolok Súzvuk

Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove

usporiadajú v Prešove

v dňoch 23.až 25. novembra 2005
vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou – výstup projektu MŠ SR VEGA 1/0470/03

SLOVO A HUDBA AKO ŠTRUKTURÁLNO-ARCHITEKTONICKÝ 
CELOK HUDOBNÉHO MYSLENIA 17. A 18. STOROČIA

Prihlášky prosíme posielať písomne do 30. septembra 2005 na adresu:
Katedra hudby FHPV PU, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 PREŠOV

Info: fax: 051/77 25 547; elektronická pošta e-mail: mednan@unipo.sk, karolmed@unipo.sj
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Odznelo vyše 30 domácich a zahranič-

ných premiér v podaní moravských, 

rumunských, nemeckých, poľských, sloven-

ských, amerických a českých interpretov. 

Festivalové podujatia prebiehajú v gran-

dióznej barokovej Snemovej sále Arcibis-

kupského zámku, v Múzeu Kroměřížska, 

v akusticky dobrom gotickom Chráme Sv. 

Mórica. Kvetová záhrada, v ktorej sa minulý 

rok konali performačné a výtvarné projekty 

známej Bostonskej skupiny umelcov, morav-

ského maliara Václava Vaculoviča a iných, 

poskytla nielen pôžitok z rozmanitých ideí 

v umení, ale aj prehliadku nekonečnej ko-

lonády dekorovanej bustami a antickými 

sochami. Rotunda s Foucaultovým visiacim 

kyvadlom, prírodné bludiská s geometrický-

mi kvetinovými vzormi boli dejiskami tých 

najduchovnejších projektov, počnúc inter-

disciplinárnymi až po individuálne výstupy 

umelcov. 

Kroměřížsky Forfest je akýmsi konti-

nuom histórie mesta, významného kultúrne-

ho a hudobného centra kraja. Každoročne 

priláka čoraz viac domácich a zahraničných 

skladateľských a interpretačných osobností.

V citlivej a umnej dramaturgickej kon-

cepcii vedenie festivalu nezabúda ani na ex-

perimentálnu tvár podujatia. Obecenstvo tak 

malo možnosť porovnávať rôzne hudobné 

prúdy a štýly, počnúc 80. a 90. rokmi minulé-

ho storočia, zoznámiť sa s kompozíciami rus-

ko-tatárskej skladateľky Sofie Gubajduliny, 

Poliaka Henryka Góreckého, Estónca Arvo 

Pärta, Američanov Dinosa Constantinidesa 

a Theodora Wipruda, rumunských sklada-

teľov Octaviana Nemescu, Anatola Vieru, 

Stefana Niculescu, Liviu Danceanu, Liviu Ma-

rinescu, Horia Surianu ako aj francúzskych, 

nemeckých, slovenských, českých skladate-

ľov a (skupinu poľských) skladateliek. Domá-

ca moravská tvorba bola zastúpená Aloisom 

Piňosom, Petrom Pokorným, Petrom Graha-

mom, Pavlom Zemekom, Danom Dlouhým 

aj experimentálnym koncertom Kojetín-

skeho industriálneho filharmonického 

orchestra s celou paletou neobvyklých, 

vlastnoručne vyrobených nástrojov. Tento 

koncert bol pre poslucháčov prekvapujúci 

vďaka novej poetike a poten ciálu novej zvu-

kovosti. Orchester prezentoval hudbu iných 

sfér, evokujúcu kultúru Tibetu a jeho svätýň. 

Festival prezentoval duchovnú hud-

bu súčasnosti ako mnohotvárnu množinu 

orientácií, v ktorej možno rozpoznať určité 

charakteristiky. Na prvom mieste je to „od-

klon od romantického ega a vyjadrovania“ 

(reprezentované tvorbou napr. Arvo Pärta, 

Győrgya Ligetiho, Dana Dlouhého, Aloisa Pi-

ňosa...), ale aj meditácia v procese tvorenia, 

ako určitý druh modlitby (Henryk Górecki, 

Liviu Danceanu, výtvarník Václav Vaculo-

vič...). Ďalšou črtou je zjednodušenie niekto-

rých parametrov hudby, napríklad zámerné 

zjednodušenie harmónie a štruktúry ( Hen-

ryk Górecki, Pavel Zemek, Robert Hejnar ...) 

spolu s túžbou po novej expresii cez „krás-

ny mélos“ (sláčikové kvartetá od Theodora 

Wipruda, klavírne skladby Petra Grahama), 

niekedy s použitím unisonového princípu 

(orchestrálny part v Góreckého koncerte, 

alebo kvázi unisonová symfónia od Pavla Ze-

meka...). Napokon by som spomenula stále 

„neopozeraný“, nevyčerpaný, stále ešte ne-

využitý či nezneužitý princíp repetitívnosti 

a jeho vynálezu Američana Terryho Raileya, 

ktorý celkom iste poznal indickú hudbu. Ak 

sme počuli diela so statickou dynamikou 

a znakmi repetitívnosti, ukázalo sa, že ide 

o celky rozsiahlej dĺžky, no hlavne napätia, 

so silne prítomným evolučným princípom. 

Niektorým kompozíciám treba priznať snahu 

po smerovaní k niečomu novému, vyššiemu. 

V dielach moravských autorov bola preuká-

zateľná odvaha a sklon k experimentovaniu. 

Pri vymenúvaní charakteristík treba spome-

núť ešte novú „rituálnosť“, ktorú reprezen-

tovali dve skladby od Američana gréckeho 

pôvodu Dinosa Constantinidesa Sapfo Songs 

na grécke texty a tri časti z opery Antigona 
– teda nové v starom a staré v novom... Vy-

užitím prvkov repetitívnosti a terasovitej dy-

namiky sa vyznačovali diela 80. a 90. rokov, 

ktoré nestrácajú silu (napr. Koncert pre kla-
vír a sláčiky od Henryka Góreckého a Pärto-

va organová skladba s dlhým názvom Mein 
Weg hat Gipfel und Wellentäler). 

Za najzaujímavejšie dielo festivalu pokla-

dám tvarovo novátorské, hlboké dielo Sofie 

Gubajduliny. Jej 4 prelúdiá sú výpoveďou 

nezávislého, nekompromisného jedinca 

vzdorujúceho sovietskej totalite. Nad jej prá-

cou s hudobnými tvarmi, teda s hudobným 

motívom, témou a formou žasneme. Je to 

nekonečná, nevysýchajúca studnica jasné-

ho, nového hudobného výrazu. Je to vážna 

hudba, ktorá nadchýna a vzbudzuje intelek-

tuálny rešpekt. 4 prelúdiá čisto a zreteľné 

kontúroval nemecký violončelista Matthias 

Bräutigam. 

Iné, mohutne pôsobiace dielo, rovnako 

duchovnej podstaty je Kantáta pre organ od 

poľského „mystického minimalistu“ Henry-

ka Góreckého (zaznela v podaní Hany Ry-

šavej, najmladšej interpretky festivalu, ktorá 

v rámci svojho koncertu zaujala aj interpre-

táciou skladieb Pärta a Ligetiho), je vybudo-

vaná jednoducho, prevažne na účinnosti dy-

namických kontrastov. Opačným účinkom 

zapôsobí Klavírny koncert z roku 1980 od 

toho istého autora (sólistka Elena Letňano-

vá s Komorným orchestrom Bohuslava 

Martinů z Brna pod taktovkou skúseného 

Jana Zámečníka). 

Prekvapujúcim objavom festivalu boli 

dva koncerty s dielami rumunských sklada-

teľov v rámci Dní rumunskej kultúry. Zaujal 

hneď otvárací koncert s mimoriadne dis-

ponovaným huslistom Ionom Mariusom 

Lacraru. Pod názvom Spirituálne prúdy 

Festival s posolstvom
Forfest je medzinárodný festival súčasnej hudby a umenia s duchovným zameraním. Koná sa pravidelne v moravskom 
Kroměříži posledný júnový týždeň. Tohtoročný 16. ročník (od 19. do 26. júna) festivalu bol bohatý na premiéry a recitály 
s kvalitnými výkonmi. 

ELENA LETŇANOVÁ/Foto M. Mucha
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v rumunskej hudbe pre husle prezentoval 

skladby Anatola Vieru, Octaviana Nemescu, 

Liviu Danceanu a Stefana Niculescu a za-

nechal nezabudnuteľný duchovný dojem, 

reflektoval expresiu a nevyčerpateľnú vita-

litu rumunských skladateľov dneška. Hudba 

skvele korešpondovala s dielami výtvarníkov, 

inštalovaných priamo v sále (okrem veľkých 

formátov Václava Vaculoviča to boli sochy 

pokračujúce vo vesmíre od moravského so-

chára Jana Šimeka.).

Diela rumunských autorov sú nabité 

energiou a zvukovou vynaliezavosťou, sú 

príspevkom k novému definovaniu duchov-

ného či sakrálneho v hudbe. Napätie, melo-

dická invencia evokujúca aj motívy z ľudovej 

hudby, vibrujúce pásma, expresívnosť a in-

špirácia byzantskou kultúrou, sú jej integ-

rálnou súčasťou. Aj druhý koncert dokázal 

kvalitu rumunskej hudby. Kultúra zvuku, 

prepracovanosť detailov a súhra v spojení 

s vynaliezavou dramaturgiou charakterizo-

vala vystúpenie súboru Archeus Ensemble 

pod vedením Liviu Danceanu. 

Odzneli štyri diela od skladateľov 14. až 

18. storočia, Dometiana Vlahula, Dimitrija 

Cantemira, Macaria Ieromonahula a Dimit-

rija Suceveanu, ktoré zároveň boli zdrojom 

inšpirácie pri vzniku kompozícií súčasných 

skladateľov Stefana Niculescu (Sinchronie I), 

Calma Ioachimescu (Palindrom), Liviu Dan-

ceanu (History 2), Liviu Marinescu (A-gain) 

a Horia Sutianu (Diffeactions Brisees). 

Dostávame sa k tvorbe slovenských, mo-

ravských a českých skladateľov, z ktorých 

k najzávažnejším nesporne patrila výpoveď 

Romana Bergera v dramatickom, dych vy-

rážajúcom hodinovom diele, vo veľkolepo 

vybudovanej forme De Profundis pre bas, 

klavír a violončelo. 

S odstupom času dokážeme naplno oce-

niť pravú hodnotu diela z rokov 1975-1980, 

vybudovaného ako mohutný aristotelovský 

dramatický oblúk so záverečnou katarziou 

violončelového jednohlasu. Škoda, že dielo 

nebolo predvedené naživo, pretože z repro-

duktorov v Chráme Sv. Mórica nevyznelo 

bezozvyšku a autenticky plnohodnotne. 

Mazurka č. 1 a Zlaté slnko (Gold Sun) 

pre klavír patria k novým meditatívne lade-

ným opusom moravského skladateľa Petra 

Grahama. S jeho nekonvenčnou a sviežou 

Etudou č. 1 zazneli v rámci recitálu noblesnej 

Jarmily Češkovej spolu s kompozíciami od 

Howarda Skemptona (zaujala posledná krát-

ka skladba A Roma), jednoduchými, krehký-

mi, pre deti komponovaným skladbičkami 

Mariánske květiny od Petra Zemeka a smú-

točnou, ušľachtilou Tristiou venovanou trom 

židovským obetiam od Petra Pokorného.

Zmienim sa aj o jednom suverénnom, ex-

perimentálnom koncerte uznávaného hráča 

na bicie nástroje a skladateľa Dana Dlouhé-

ho, ktorý stvárnil svoje skladby a kompozí-

cie moravského autora Aloisa Piňosa na ne-

tradičných, nových, až výtvarne pôsobiacich 

nástrojoch a znejúcich objektoch, ktoré sám 

zhotovuje. Uchvátila ma najmä jeho skladba 

pre marimbu, nevšednou koncentráciou a is-

totou zaujala Piňosova kompozícia Nomen 
omen.

V premiérach sme počuli skladby od 

u nás menej známych autorov, Francúzov Je-

ana Langlaisa a Jacqueliny Fontynovej, Nem-

cov Matthiasa Drudeho, Friedhelma Rentz-

scha a zaujímavého Hansa Zendera, ktorého 

jednočasťová kompozícia pre flautu a violon-

čelo Lo-Shu osobitným zvukovým gestom, 

dôvtipom a najmä akustickým dozvukom 

sály pôsobila akoby bola komponovaná pria-

mo pre tento priestor. Aj ostatné skladby boli 

impozantné, azda len Françaixovo Trio vo 

virtuóznom predvedení Karin Hofmanno-

vej, Sabiny a Matthiasa Bräutigamovcov 

pôsobilo obsahovo príliš ležérne... 

Na záverečnom koncerte odzneli štyri 

skladby Dinosa Constantinidesa. Z Piesní 
Sapfo a troch úryvkov z opery Antigóna 

(v podaní Kristýny Valouškovej s brnian-

skym orchestrom za dirigovania skladateľa) 

sa prihovára Constantinidesova jasná inkli-

nácia ku gréckej dráme a poézii, prezentujúc 

dramatickú hudbu až rituálnej pôsobivosti. 

Autor je vo výraze lapidárny a aforisticky 

stručný, jeho kompozičný jazyk pôsobí skôr 

tradične. Český autor Robert Hejnar v Hom-

mage à  concerto grosso pre violončelo a slá-

čikový orchester ponúkol jednoduchú, ale 

povznášajúcu hudbu s výrazovo zaujímavou 

sólovou kadenciou. V mimoriadnom pred-

vedení sólistu Jana Škrdlíka dielo konve-

novalo aj širšiemu publiku, zaiste aj pre svoj 

„vivaldiovský ideál“ čistoty, spracovaný sú-

časným skladateľským jazykom. Záverečná 

skladba koncertu od Josefa Adamíka oscilo-

vala medzi víziou „krásneho“ obrazu a jeho 

postupnou deštrukciou. 

Festival priniesol niekoľko vynikajúcich 

recitálov. K interpretačným vrcholom patrilo 

vystúpenie umelca intenzívneho a objavné-

ho výrazu Jana Škrdlíka, ktorý fascinoval 

v skladbách Johanna Sebastiana Bacha, Jiří-

ho Matysa a Zoltána Kodálya. Pútavé výkony 

umocnené hráčskym šarmom, vtipom a vir-

tuozitou podali flautistka Karin Hofman-

nová, subtílna klaviristka Jarmila Češková 

i mladá poľská huslistka Anna Zielinska. 

Elena Letňanová �

ARCHEUS ENSEMBLE/Foto M. Mucha
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V prvej polovici 20. storočia, najmä 

po vzniku Československa, sa vo via-

cerých mestách na Slovensku zriaďujú mest-

ské hudobné školy. Na rozdiel od hudobných 

škôl v 18. a 19. storočí boli už autonómnymi 

inštitúciami. Oproti učiteľským ústavom so 

všeobecnovzdelávacím zameraním sa špe-

cializovali výlučne na poskytnutie hudob-

ných základov v jednotlivých odboroch.

Slovenské klavírne umenie zaznamenalo 

výrazný kvalitatívny vzostup zásluhou peda-

gogických osobností, pôsobiacich v novo-

zriadených inštitúciách (okrem Bratislavy 

a Košíc boli hudobné školy v Trenčíne, Nitre, 

Žiline, Kežmarku, Bardejove a i.). Viacerí 

vysokokvalifikovaní pedagógovia, ktorí zís-

kali odborné vzdelanie na konzervatóriách 

a majstrovských školách v zahraničí, tu našli 

zodpovedajúce uplatnenie. Vyučovanie hry 

na klavíri nadobudlo profesionálny charak-

ter, bol mu venovaný i adekvátny priestor. 

Úspešne sa skončilo aj niekoľkoročné úsilie 

o založenie školy poskytujúcej konzervato-

riálne vzdelanie.

Mestská hudobná škola 
v Bratislave
Roku 1906 bola v Bratislave zriadená, resp. 

obnovená Mestská hudobná škola (MHŠ). 

Nadväzovala na tradície niekdajšej hudob-

nej školy pri Cirkevnom hudobnom spolku 

(Kirchenmusikverein). MHŠ sa zameriavala 

najmä na výchovu nových členov orchestra 

Kirchenmusikvereinu, ktorý síce nebol pro-

fesionálnym telesom, ale jeho umelecká úro-

veň i význam boli rovnocenné s poprednými 

európskymi symfonickými telesami. Šéfdiri-

gent orchestra bol i riaditeľom školy. V pr-

vých rokoch ním bol Eugen Kossow, žiak 

Antona Brucknera. Po jeho smrti v roku 1921 

získala MHŠ dôstojného nástupcu v osob-

nosti Alexandra Albrechta, znamenitého 

hudobníka, klaviristu, pedagóga, dirigenta, 

skladateľa a organizátora hudobného života. 

Pod jeho vedením škola v roku 1926 získala 

tzv. právo verejnosti a zároveň bola preme-

novaná na Mestskú varhanícku a hudob-

nú školu (MVHŠ). Vnútorne sa členila na 

prípravné a konzervatoriálne ročníky.

Viacerí klavírni pedagógovia, ktorí pô-

sobili na MVHŠ, boli absolventmi konzerva-

tórií a vysokých hudobných škôl vo Viedni 

a v Budapešti. Odrazilo sa to nielen v úcte 

k nemeckej a maďarskej hudbe, ale i v oblasti 

metodického vplyvu týchto klavírnych škôl. 

Albrecht bol v hre na klavíri žiakom Is-

tvána Thomána a Bélu Bartóka na Vysokej 

hudobnej škole v Budapešti. Spomedzi jeho 

žiakov vynikol najmä Štefan Németh-Ša-

morínsky, ktorý neskôr takisto študoval 

v Budapešti u Bélu Bartóka a sám dlhodobo 

pedagogicky pôsobil na MVHŠ. Jeho absol-

ventku Helenu Gáfforovú-Magyarovú prijal 

Bartók medzi svojich súkromných žiakov. 

K významným pedagógom hry na klavíri 

patril Jozef Groer (absolvent viedenského 

konzervatória u Theodora Leschetizkého) 

– bol jedným z prvých učiteľov Michala Kari-

na. Hru na klavíri vyučovali aj Jozefína Hasel-

bachová, Pavla Seidlová-Aktardžievová a iní. 

MVHŠ existovala až do roku 1945.

Hudobná a dramatická 
akadémia
Významný slovenský organizátor hudobné-

ho života, dirigent a klavirista Miloš Rup-

peldt bol iniciátorom myšlienky založenia 

školy konzervatoriálneho typu, ktorá by po-

skytla odborné hudobné vzdelanie budúcim 

profesionálom a pedagógom hudobných 

škôl. Roku 1919 za pomoci vtedajších kul-

túrnych dejateľov (najmä Dr. Aloisa Kolíska) 

vznikla Hudobná škola pre Slovensko 

v Bratislave (HŠS). Ruppeldt sa stal jej pr-

vým riaditeľom. V krátkom čase sa mu poda-

rilo získať viacerých slovenských odborníkov 

z oblasti klavírnej pedagogiky. Sám študoval 

hru na klavíri na Konzervatóriu v Lipsku 

u prof. Josepha Pembaura1. K jeho najlepším 

absolventom patrila Sylvia Halmošová (ne-

skôr Macudzinská)2.

Nový riaditeľ HŠS (od roku 1922) Frico 

Kafenda vyčlenil v rámci jednej inštitúcie 

hudobnoškolské (základné) a konzervatori-
álne oddelenie, z ktorého v roku 1926 vznik-

la Hudobná a dramatická akadémia 

(HDA). Hudobná škola i HDA koexistovali na 

jednej pôde pod spoločným vedením. HDA 

mala štatút súkromnej školy. Podobne ako 

Mestská varhanícka a hudobná škola – v tom 

istom roku (1926) získala „právo verejnosti“, 

čím obe bratislavské školy nadobudli právny 

základ vydávať vysvedčenia o odbornej spô-

sobilosti, avšak bez získania maturity. Kafen-

da z postu riaditeľa vyvíjal dlhoročné úsilie 

o poštátnenie školy, aby sa sprístupnilo hu-

dobné vzdelanie i sociálne slabším vrstvám. 

K definitívnemu odčleneniu konzervatoriál-

neho oddelenia došlo až v roku 1941, v ob-

dobí tzv. Slovenského štátu, keď bola HDA 

poštátnená a premenovaná na Štátne kon-

zervatórium. Hudobná škola sa osamostat-

nila a zostala základnou hudobnou školou.3

Najvýznamnejší klavírni pedagógovia na 

HŠS a HDA: Frico Kafenda, Anna Kafen-

dová, Ernest Križan, ktorý prišiel z USA 

(klavír študoval na Konzervatóriu v Chica-

gu), Emanuela Kajetánová, absolventka 

viedenského Konzervatória z triedy prof. 

Prossnitza a majstrovskej školy u Th. Lesche-

tizkého, Libuša Adamcová-Svobodová, ab-

solventka Konzervatória a Majstrovskej školy 

v Brne u V. Kurza a Karolína Smidžárová 

– slovenská klaviristka, ktorá absolvovala vie-

denské Konzervatórium u prof. Fischhofa 

a Majstrovskú školu u Th. Leschetizkého.

Viacerí žiaci uvedených pedagógov do-

kumentovali vynikajúcu úroveň HDA, ktorá 

bola porovnateľná s kvalitou tradičných eu-

rópskych konzervatórií: klaviristi Sylvia Hal-

mošová, Michal Karin, Štefan Móži, Alžbeta 

Elanová, Pavla Pokojná, Zita Strnadová-Pará-

ková, Jela Hodžová-Medvecká, Eva Fischero-

vá-Martvoňová a ďalšie osobnosti slovenské-

ho hudobného života: Eugen Suchoň, Tibor 

Frešo, Juraj Haluzický, Ladislav Holoubek 

a iní... Mnohí profesionálne pripravení ab-

solventi HDA (resp. Štátneho konzervatória) 

sa uplatňovali na pôvodných starších i novo-

vznikajúcich hudobných školách.

Vznik konzervatórií na Slovensku
Vývoj slovenského hudobného školstva po 

druhej svetovej vojne a politickom prevrate 

v roku 1948 prešiel viacerými transformácia-

mi. Postupne sa počet hudobných škôl roz-

rastal, pričom najväčší záujem sa sústreďoval 

Kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku

Vplyv nových hudobných 
škôl na rozvoj slovenskej klavírnej 
pedagogiky v 20. storočí
František Pergler

Druhá časť série nadväzuje na stručný historický pohľad z minulého dvojčísla HŽ. Približuje proces vzniku nových 
hudobno-vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v 20. storočí, ktoré zohrávajú rozhodujúci vplyv na vývoj slovenskej 
klavírnej pedagogiky.

2. časť
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na hru na klavíri. Súčasne vzrástli i nároky 

na kvalifikovaných učiteľov klavírnej hry. 

Mestská varhanícka a hudobná škola v roku 

1945 ukončila svoju činnosť a jediná špecia-

lizovaná inštitúcia – Štátne konzervatórium 

v Bratislave – nestačila svojimi absolventmi 

pokryť potreby hudobných škôl na celom 

území Slovenska.

Roku 1951 boli pri vytypovaných hudob-

ných školách v Bratislave, Žiline a Košiciach 

zriadené tzv. pedagogické oddelenia pre 

výchovu učiteľov hudobných škôl.4 Najlep-

ší absolventi základného stupňa mali mož-

nosť pokračovať na pedagogickom oddelení 

v 4-ročnom odbornom štúdiu konzervato-

riálneho charakteru, ktoré okrem hlavného 

predmetu špecializácie zahŕňalo hudobno-

teoretické i všeobecnovzdelávacie predme-

ty. Štúdium bolo ukončené štátnou skúškou 

z odborných predmetov pred štátnou skú-

šobnou komisiou v Bratislave.

Roku 1956 v Bratislave a v Košiciach, 

o rok neskôr v Žiline sa pedagogické odde-

lenia osamostatnili a pretvorili na Vyššie hu-

dobné školy. Štátnu skúšku na konci štúdia 

nahradila riadna maturita so získaním kvalifi-

kácie učiteľov hudobných škôl. Bratislavská 

Vyššia hudobná škola splynula v roku 1959 

so Štátnym konzervatóriom, zostávajúce dve 

boli premenované na Konzervatórium 

v Košiciach (1959) a Konzervatórium 

v Žiline (1961). Premenované bolo i Štát-

ne konzervatórium na Konzervatórium 

v Bratislave. Roku 1961 došlo k reorgani-

zácii všetkých mestských hudobných škôl 

na štátne ľudové školy umenia, ktoré vo svo-

jej podobe pretrvali až do súčasnosti – ako 

základné umelecké školy. Po roku 1989 sa 

vytvorili podmienky pre vznik nových cir-

kevných a súkromných hudobných vzdelá-

vacích inštitúcií (ďalšie konzervatóriá boli 

zriadené v Banskej Bystrici, Topoľčanoch, 

Bratislave a i.)

Konzervatórium v Bratislave
Bratislavské Konzervatórium vstupovalo do 

druhej polovice 20. storočia s pevne vybu-

dovanou kultúrno-spoločenskou pozíciou 

a ambíciou nadviazať na úspešné tradície 

bývalej HDA.

Odbor hra na klavíri viedol až do roku 

1949 Frico Kafenda, po ňom Anna Kafen-

dová (podrobnejšie pozri v nasledujúcich 

číslach HŽ). Nasledujúce generácie klavír-

nych pedagógov tvorili väčšinou absolventi 

HDA a VŠMU v Bratislave, čo vytváralo priaz-

nivé predpoklady pre formovanie slovenskej 

klavírnej školy: Alžbeta Elanová, Pavla Pokoj-

ná, Eva Pappová, Juraj Mašinda a i. 

Z najvýznamnejších absolventov Alžbe-

ty Elanovej, žiačky Emanuely Kajetánovej, 

sa uplatnili v slovenskom koncertnom živote 

najmä Daniela Varínska a Mikuláš Škuta.

V klavírnej triede Pavly Pokojnej (ab-

solventky Ernesta Križana na HDA a súk-

romného štúdia u Ilony Štěpánovej-Kur-

zovej v Prahe) študovali Pavol Kováč, Ida 

Černecká a i. Mnoho jej absolventov pôsobí 

v zahraničí. 

K dlhoročným pedagógom bratislavské-

ho Konzervatória patrí Eva Pappová, absol-

ventka A. Kafendovej na HDA a F. Kafendu 

na VŠMU. K jej úspešným žiakom patrí na-

príklad Elena Händler, Pavol Virág i Zuzana 

Štiasna-Paulechová. Eva Pappová spolu s Alž-

betou Elanovou sú autorky učebného textu 

pre konzervatóriá Metodika hry na klavíri. 
V úspešnej pedagogickej činnosti Juraja 

Mašindu (absolvent R. Macudzinského na 

VŠMU) pokračuje jeho bývalý žiak a takisto 

absolvent Macudzinského Peter Čerman. 

Obaja sa venujú i metodike klavírnej hry na 

základnom stupni. J. Mašinda je autorom 
Klavírnej čítanky a Slovenskej klavírnej ško-
ly. Uviedli do slovenského koncertného živo-

ta už niekoľko výrazných mladých talentov. 

Mnoho profesionálne kvalitne pripra-

vených žiakov Brigity Starostovej (absol-

ventka A. Kafendovej na VŠMU), Kataríny 

Dibákovej (absolventka E. Fischerovej na 

VŠMU), Tatiany Lenkovej (absolventka 

I. Paloviča na VŠMU a postrgraduálneho štú-

dia na moskovskom Konzervatóriu) a z tried 

iných pedagógov pokračuje v ďalšom štúdiu 

na VŠMU.

Konzervatórium v Košiciach
Vznik košického Konzervatória bol logic-

kým vyústením dlhoročných snáh, tradície, 

pedagogickej i umeleckej úrovne pôvodnej 

Hudobnej školy. Pri zrode klavírneho odbo-

ru stáli dve výrazné osobnosti – Mária Maši-

ková-Hemerková a Marta Reiterová.

Mária Mašiková-Hemerková (1909 

– 1996), dcéra bývalého košického organistu 

a skladateľa českého pôvodu Oldřicha He-

merku, hru na klavíri študovala na hudob-

ných školách v Košiciach (Agnesa Husková) 

a v Budapešti (Z. Fijalkovska), absolvovala 

v roku 1921 na Vysokej hudobnej škole 

v Budapešti u Gézu Nagya. Štúdium si pre-

hĺbila u Leó Weinera v Budapešti a Roberta 

Richarda vo Viedni. Po návrate do Košíc sa 

v rokoch 1922 až 1950 venovala koncertnej 

činnosti, neskôr i práci v novozriadenom 

košickom štúdiu Československého rozhla-

su. Súčasne vyučovala na Mestskej hudobnej 

škole. Od roku 1951 patrila k prvým pedagó-

gom košického Konzervatória. Vychovala tu 

svojich najlepších žiakov: Petra Toperczera, 

Stanislava Zamborského, Alexandra Cattari-

na, Valériu Kelly a i.

Marta Reiterová (1906 – 1985) získala 

základy klavírnej hry na Mestskej hudobnej 

škole v Košiciach pod vedením Štefánie Žiš-

kovej a neskôr Ireny Zakariášovej-Loószovej. 

Roku 1929 absolvovala Vysokú hudobnú 

školu v Budapešti v triede Gézu Nagya. Od-

vtedy pôsobila na Mestskej hudobnej škole 

v Košiciach a bola i koncertne aktívna (o. i. 

v klavírnom duu s Mašikovou-Hemerkovou). 

V rokoch 1951 až 1980 vyučovala hru na 

klavíri a metodiku klavírnej hry na Konzer-

vatóriu. K jej úspešným žiakom patria Matej 

Lengyel, Judita Debreová, Eva Čipkayová, Iris 

Szeghy a i.

Na košickom Konzervatóriu sa pedago-

gicky uplatnili viacerí absolventi vysokých 

hudobných škôl z Budapešti a Brna. K naj-

významnejším predstaviteľom českej klavír-

nej školy patria Ľudmila Kojanová a Pa-

vel Novotný – hru na klavíri študovali na 

brnianskej JAMU u L. Kunderu a K. Janderu. 

Spoločne vytvorili klavírne duo, ktoré účin-

kuje dodnes na domácich i zahraničných 

koncertných pódiách. Premiérovali i rad slo-

venských diel. Z triedy Ľudmily Kojanovej 

vyšli viacerí úspešní klaviristi, ktorí pôsobia 

v rôznych umeleckých oblastiach: Mária Dra-

vecká, Peter Máté, Marián Pivka, Peter Brei-

ner a i.

Z ďalšej generácie úspešných pedagó-

gov pôsobia Mária Dravecká – absolvent-

ka VŠMU z triedy Evy Fischerovej, Judita 

Debreová – absolventka Hudobnej akadé-

mie v Budapešti u Istvána Antala a i.

Konzervatórium v Žiline
K zakladajúcim pedagógom klavírneho od-

delenia na žilinskom Konzervatóriu patrila 

Izabela Árvayová, absolventka Ernesta Kri-

žana na Hudobnej a dramatickej akadémii 

v Bratislave. Od roku 1936 pôsobila na Hu-

dobnej škole v Žiline, kde k jej najvýznam-

nejším absolventom patrili Anton Kállay 

a Ivan Hrušovský, na Vyššej hudobnej škole 

Dagmar Dubenová. Na konzervatóriu neskôr 

vyučovala najmä metodiku klavírnej hry.

Odbor hra na klavíri na Konzervatóriu 

v Žiline charakterizuje dlhoročná metodická 

previazanosť s českou klavírnou školou, čo 

sa odráža v jeho pedagogickom obsadení 

viacerými absolventmi brnianskej JAMU či 

pražskej AMU.

K úspešným klavírnym pedagógom pat-

rila Danuše Kurková, absolventka AMU 

v Prahe u F. Maxiána. Z jej žiakov sa v peda-

gogickej a umeleckej praxi uplatnili Elena 

Hirnerová a Marta Singerová.

Osobitné miesto patrí Antonovi Kál-

layovi, absolventovi JAMU v Brne u J. Ermla. 

Z jeho klavírnej triedy vyšli Ivan Gajan, Da-

niel Buranovský, Ján Salay a i. Významné sú 

aj jeho umelecké a organizačné aktivity v ob-

lasti zborového dirigovania.

Absolventi Dagmar Dubenovej (študo-

vala na VŠMU v Bratislave v triede R. Macu-

dzinského) a Dariny Švárnej (absolventka 

JAMU v Brne u J. Ermla) sa v súčasnosti za-

raďujú k popredným klaviristom najmladšej 

generácie.

Klavírna pedagogika na Vysokej 
škole múzických umení

Skupina popredných osobností sloven-

ského hudobného života – Frico Kafenda, 

Václav Talich, Ján Strelec a Eugen Suchoň 

– sa po druhej svetovej vojne zasadila o pre-

sadenie myšlienky založenia hudobno-vzde-

lávacej inštitúcie najvyššieho typu. Ich práca 

bola korunovaná úspechom 9. júna 1949, 
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keď bola v Bratislave zriadená Vysoká škola 

múzických umení.

Odbor hra na klavíri patril od počiatku 

existencie VŠMU k jej nosným umeleckým 

pilierom. Už v prvých rokoch postavili vyso-

ký stupeň umeleckej a pedagogickej profe-

sionality veľké osobnosti, ktoré sa natrvalo 

zapísali do dejín slovenského klavírneho 

umenia – Frico Kafenda, Anna Kafendo-

vá, Štefan Németh-Šamorínsky (všetci od 

roku 1949), Rudolf Macudzinski, Michal 

Karin-Knechtsberger (obidvaja od roku 

1951) a Eva Fischerová- Martvoňová (od 

roku 1954).

Vývin klavírnej pedagogiky na Kated-

re klávesových nástrojov neplynul v jednej 

metodickej línii. Pedagógovia reprezentovali 

tradície a vplyvy viacerých európskych škôl, 

ktoré si osvojili v priebehu štúdia na nemec-

kých, českých, rakúskych a maďarských ško-

lách u popredných klavírnych profesorov 

(Roberta Teichmüllera, Bélu Bartóka, Franza 

Schmidta, Jozefa Pembaura, Karla Hoffmeis-

tera, Viléma Kurza...).

Na katedre sa tak v problematických ča-

soch totalitného režimu vytvorila unikátna, 

metodicky mnohostranná odborná platfor-

ma. Táto vzácna črta – samozrejme, v mo-

difikovanej podobe – obohatená o ďalšie, 

modernejšie vplyvy európskych škôl, pretr-

vala až do súčasnosti. V porovnaní s inými 

krajinami (napr. Česko, Rusko, Poľsko, Ma-

ďarsko), kde si jednotlivé klavírne školy ešte 

donedávna chránili svoje národné špecifiká, 

je táto metodická pestrosť na pôde jednej 

školy výnimočná. Rozmanitosť prístupov 

priniesla so sebou možnosť konfrontácie, 

často protichodných metodických i estetic-

kých názorov. Ideálnym priestorom, kde sa 

neraz v búrlivej atmosfére prezentovali a cib-

rili široké názorové prúdy, boli interpretač-

né semináre, na ktorých sa svojho času zú-

častňovali všetci pedagógovia hry na klavíri. 

Táto mnohotvárnosť sa následne premietla 

i do širšieho vývinu a formovania celého 

slovenského klavírneho umenia. Absolventi 

prvej generácie pedagógov VŠMU vytvorili 

pedagogickú bázu novodobého slovenské-

ho hudobného školstva.

Šesťdesiate roky znamenali nástup no-

vej generácie pedagógov z radov vlastných 

špičkových absolventov VŠMU. Z triedy prof. 

Kafendovej to bol najskôr Miloslav Staros-

ta (od roku 1965). Po ňom Ivan Palovič (od 

roku 1968), takisto absolvent A. Kafendovej, 

ktorý pokračoval v štúdiu u Bruna Seidlho-

fera vo Viedni (podrobnejšie pozri v niekto-

rom z ďalších čísel HŽ). Miloslav Starosta sa 

ako prvý zo slovenských klavírnych pedagó-

gov venoval teoreticko-vedeckej oblasti kla-

vírnej interpretácie. Preložil z cudzojazyčnej 

literatúry kmeňové diela z klavírnej meto-

diky 20. storočia, položil základy predmetu 

didaktika klavírnej hry. K najvýznamnejším 

absolventom v jeho triede na VŠMU patria 

Zuzana Štiasna-Paulechová, Daniel Buranov-

ský, Denisa Ďurinová, Janette Šingerová a i.

V sedemdesiatych rokoch, keď ukončili 

pôsobenie v hlavnom predmete prof. Kafen-

dová a prof. Macudzinski, prišli na katedru 

posily zo zahraničia. Viktor Ivanovič Nosov 

z moskovského Konzervatória predstavoval 

prvý autentický kontakt s ruskou klavírnou 

školou. Českú školu reprezentoval pedagóg 

pražského Konzervatória Ilja Hurník a vy-

nikajúci slovenský klavirista Peter Toperc-

zer, absolvent pražskej AMU. Ich pôsobenie 

na katedre bolo však len krátkodobé.

Problém pedagogického zabezpeče-

nia sa vyriešil až v osemdesiatych rokoch. 

Najskôr to bol príchod výrazného mladého 

slovenského klaviristu Stanislava Zambor-

ského, absolventa VŠMU z triedy R. Macu-

dzinského, ktorý študoval aj na Hudobnej 

akadémii F. Liszta v Budapešti u T. Erkela. 

K doterajším popredným Zamborského ab-

solventom patrí najmä Mária Vaitová-Biegel-

bauerová.

Aj mnohí ďalší, z radov najlepších ab-

solventov, sa po skončení VŠMU rozhodli 

prehĺbiť svoje vedomosti na uznávaných za-

hraničných školách. Po návrate obohatili me-

todické odborné spektrum katedry o nové 

zaujímavé inšpirácie.

Na základe pozoruhodných pedagogic-

kých výsledkov z bratislavského Konzervató-

ria prišla v roku 1984 na katedru popredná 

slovenská klaviristka Ida Černecká, absol-

ventka R. Macudzinského, ako i postgraduál-

neho štúdia na Konzervatóriu P. I. Čajkovské-

ho v Moskve u Viery Gornostajevovej (žiačky 

Genricha G. Nejgauza). Jej školu reprezen-

tujú v súčasnej koncertnej a pedagogickej 

praxi Mária Heinzová, Agátha Csehiová, Jana 

Nagy-Juhász, Magdaléna Bajuszová, Kamil 

Mihalov, Katarína Brejková, Zuzana Zambor-

ská a mnohí ďalší.

Koncom osemdesiatych rokov spolu 

s výraznými vplyvmi ruskej klavírnej školy 

zároveň pokračujú i kontinuálne vplyvy tra-

dičnej viedenskej a českej klavírnej školy. 

Česká škola má svojho predstaviteľa v osob-

nosti Mariána Lapšanského (absolventa 

Jána Panenku na AMU v Prahe), koncertné-

ho umelca a dlhoročného sólistu Slovenskej 

filharmónie, ktorý vyučuje hru na klavíri od 

roku 1987. V jeho triede absolvovali Marcel 

Štefko, Tomáš Nemec, Peter Pažický, Dušan 

Šujan a i. O rok neskôr prišla zo zahraničné-

ho angažmán Tatiana Fraňová – špičková 

absolventka A. Kafendovej a postgraduál-

neho štúdia u B. Seidlhofera vo Viedni. Na 

VŠMU pôsobila do roku 2004. K jej úspeš-

ným absolventom patria Milan Pacovský 

a Mayuko Kida. 

Bezprostredne po roku 1989, čiastočne 

i pod vplyvom študentského hnutia, bol ini-

ciovaný nástup novej vlny pedagógov, najmä 

z radov aktívnych interpretov. Na katedre 

začala vyučovať Daniela Varínska (absol-

ventka R. Macudzinského). Z jej žiakov sa 

v koncertnom živote presadili najmä Eleo-

nóra Škutová, Jordana Palovičová a Zuzana 

Suchanová.

V tom istom období prichádzajú i ďal-

ší absolventi moskovského Konzervatória 

– Cyril Dianovský (absolvent Michaila Vos-

skresenského a ašpirantúry u Stanislava Nej-

gauza) a Ivan Gajan (žiak S. Nejgauza a V. 

Gornostajevovej). 

V deväťdesiatych rokoch dostávajú pe-

dagogické možnosti aj významní absolventi 

VŠMU Zuzana Štiasna-Paulechová, Da-

niel Buranovský (obaja absolventi M. 

Starostu), v súčasnosti František Pergler 

(absolvent Z. Štiasnej-Paulechovej a dokto-

randského štúdia u I. Černeckej). 

Pedagógovia pôsobiaci na Katedre klá-

vesových nástrojov predstavujú popredné 

umelecké osobnosti nielen v rámci sloven-

ského hudobného života, ale aj v medziná-

rodnom kontexte. Viacerí z nich sú prizývaní 

do porôt medzinárodných klavírnych súťaží, 

za odborných lektorov interpretačných kur-

zov, aktívne sa i sami zapájajú do organizo-

vania hudobných podujatí medzinárodného 

významu (klavírne súťaže J. N. Hummela 

a Piano Bratislava, interpretačné kurzy, pe-

dagogické semináre, workshopy...), venujú 

sa koncertnej, odbornej vedeckej a preklada-

teľskej činnosti.

Od založenia VŠMU (1949 až 2005) sa 

rozrástol zoznam absolventov hry na klavíri 

na vyše 200 mien. Mnohí z nich kvalitatívne 

posilnili nielen hudobné školstvo a kultúru 

na Slovensku, ale pedagogicky sa uplatnili 

na konzervatóriách a vysokých školách zá-

padnej Európy, Ameriky a Austrálie.

Poznámky
1 Joseph Pembaur (1875-1950), klavír študoval 

u Lisztovho žiaka Alfreda Reisenauera. Ok-

rem koncertnej činnosti pôsobil pedagogicky 

na Mestskej hudobnej škole v Innsbrucku, na 

Konzervatóriu v Lipsku a na Mníchovskej 

akadémii.
2 Sylvia Macudzinská, rod. Halmošová (11. 11. 

1907 Mojmírovce – 30. 7. 1997 Bratislava) 

hru na klavíri študovala najskôr u Miloša 

Ruppeldta na Hudobnej škole pre Slovensko 

v Bratislave (1920-1924), v rokoch 1924-1926 

na Štátnom konzervatóriu v Brne u prof. Ru-

ženy Kurzovej (absolutórium) a v rokoch 

1926 – 1929 v Majstrovskej triede pražského 

konzervatória u prof. Viléma Kurza. Spolu 

s manželom Rudolfom Macudzinskim vytvo-

rili známe klavírne duo, ktoré účinkovalo na 

domácich i zahraničných pódiách úctyhod-

ných 55 rokov.
3 V súčasnosti nesie jej názov meno svojho za-

kladateľa – Základná umelecká škola Miloša 

Ruppeldta.
4 Rok 1951, keď boli založené pedagogické 

oddelenia, je považovaný za rok vzniku 

Konzervatórií v Žiline i v Košiciach. Vznik 

Konzervatória v Bratislave sa spája s 

rokom 1919 (založenie Hudobnej školy 

pre Slovensko), resp. rokmi 1926 až 1928 

(proces konštituovania Hudobnej a 

dramatickej akadémie).
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� Fínska ľudová hudba je pre väčšinu Slovákov dosť ne-
známym pojmom. Jedinou širšie známou skupinou čerpajúcou 
z fínskeho folklóru je u nás Värttinä. Hudba Gjallarhorn znie 
však úplne inak…

Z pohľadu tradície to súvisí hlavne s tým, že vo Fínsku žijú tri rôzne 
etniká: fínske, fínsko-švédske a Sámiovia na severe. Gjallarhorn vychá-
dza z tradície fínsko-švédskeho etnika, ktoré žije na západnom pobreží 
a na súostroví blízko Švédska. Naším jazykom je švédština, preto má 
naša hudobná tradícia so svojimi „pastierskymi zvolaniami“, tradičnými 
husľovými „menuetmi“ a stredovekými baladami viac spoločného s kul-
túrami iných škandinávskych krajín. Värttinä so svojimi spevmi runo vy-
chádza predovšetkým z fínskej hudobnej tradície. 

Z hudobného hľadiska majú Gjallarhorn a Värttinä úplne rozdielny 
spôsob aranžovania tradičného materiálu a úplne rozdielne obsadenie. 
Prístup Värttinä má bližšie k folku a rocku, kým my sme viac orientovaní 
na ambient a pri aranžovaní rozmýšľame skôr ako jazzoví hudobníci.

� Na rozdiel od väčšiny škandinávskych skupín world music 
sa Gjallarhorn repertoárovo sústreďuje na stredoveké epické 
piesne, kde je dôležitý text so silnými väzbami na mytológiu... 
Čím vás oslovuje takýto špecifický typ piesní?

Som fascinovaná stredovekými baladami, pretože je v nich uchovaná 
veľmi stará tonalita, ktorá bola v stredoveku spoločná pre celú Európu. 
Používa sa v nich mikrotonalita (blue notes) a rôzne módy, nielen durový 
a molový. To isté platí pre hymnické piesne a modlitby, ktoré majú pôvod 
v gregoriánskom choráli a veľmi komplikované ornamentálne štruktúry. 
Stredoveké balady sú obzvlášť dobre uchované na súostroví Fínska, kde 
epické príbehy spievali generácie od stredoveku.

Texty sú naozaj veľmi dôležité. Chcela by som, aby ľudia vedeli 
niečo o tom, čomu verili a o čom rozmýšľali ich predkovia. Je to zreteľ-

né napríklad pri baladách s nadprirodzenou tematikou a pri piesňach 
rímur, v ktorých sa škriatkovia či vodné a lesné bytosti obyčajne zamilujú 
do ľudí, no nakoniec zistia, že patria do úplne iných svetov. Som pre-
svedčená, že naša mytológia musí byť interpretovaná symbolicky a po-
ukazuje jednak na psychologické archetypy a tiež nám rozpráva, ako 
naši predkovia vnímali prírodu a ako si ju ctili. Je to niečo, z čoho by sme 
sa mali v dnešnej dobe všetci poučiť...

� Piesne z vášho repertoáru asi nie sú súčasťou živej hudob-
nej tradície. Kde ich vyhľadávate? Na objavovanie a oživova-

nie takých starých piesní treba pravdepodobne až muzikolo-
gické „nasadenie“...

Väčšina vokálnej tradície nie je už živá a možno ju nájsť iba u nie-
koľkých starých ľudí. V prvej polovici 20. a na konci 19. storočia bolo 
ale zaznamenané obrovské množstvo notových materiálov a terénnych 
nahrávok, preto existuje veľa písomných i zvukových prameňov. Tak či 
tak ale musíte poznať rôznych zberateľov a vedieť, v ktorom archíve 
možno nájsť potrebné nahrávky. Repertoár vyhľadávam predovšetkým 
vo Fínsku, Švédsku a Nórsku a čiastočne na Islande. Husľová tradícia 
je však stále živá a nikdy nezanikla. Ľudia stále tancujú a využívajú ju 
niekedy na svadbách.

� Relatívne známa je u nás ešte nórska ľudová speváčka 
Agnes Buen Garnasová, ktorej CD Rosensfoles aranžoval Jan 
Garbarek. Vaše posledné dve CD obsahujú niekoľko podob-
ných momentov...

Áno. Aj Agnes totiž pracuje so stredovekými baladami a nórskou 
hudbou, preto sú naše zdroje občas rovnaké, tonalita je rovnaká, občas 
hľadáme v tých istých archívoch. A podobne ako Agnes aj Gjallarhorn 
aranžuje hudbu ambientne, s cieľom vystavať zvukovú „krajinu“ okolo 
melódie a vyjadriť príbeh.

� Hudba Gjallarhorn nevychádza iba z folklóru, ale je šir-
šou fúziou viacerých žánrov – vážnej hudby, jazzu... Aký hu-
dobný background a vzdelanie potrebuje hudobník, aby sa 
dopracoval k takto široko ponímanému konceptu...

Pokiaľ možno, tak folklórne vzdelanie, pretože potom viete, čo je 
dôležité zachovať a čo treba zdôrazniť v starých štýloch a módoch. 
Naši členovia majú skúsenosti s klasickou hudbou, špeciálne renesanč-
nou, s folkom, rockom i popom, takže záber je dosť široký. Domnievam 
sa ale, že naša hudba je výsledkom kombinácie individualít, nie iba sa-

motného vzdelania. Je dôle-
žité, že naši hudobníci majú 
hráčske skúsenosti z iných sku-
pín a s aranžovaním, pretože 
máme všetci výraznú zodpo-
vednosť a zásadné tvorivé 
úlohy v hudbe i na pódiu. Ni-
kto z nás nie je sprievodným 
hráčom, spolupracujeme skôr 
ako štyria synchronizovaní 
sólisti.

� Vaša hudba vychá-
dza z tradičných škan-
dinávskych koreňov, 
v obsadení Gjallarhorn 
figurujú ale aj netradičné 

a neeurópske nástroje. Má austrálske didjeridoo alebo rôzne 
afro-kubánsko-indické perkusie nejakú podporu v domácej tra-
dícii?

Didjeridoo bolo v celom prvom desaťročí dôležitým článkom našej 
hudby. Veľmi dobre zapadalo do predstavy o tóne permanentne rezonu-
júcom pod melódiou, v škandinávskej hudbe zvyčajne produkovaným re-
zonančnými strunami, drumbľou alebo gajdami. Didjeridoo jednoducho 
vystihuje túto predstavu a dopĺňa ju o basový rozmer. V súčasnosti sme 
sa prepracovali od didjeridoo k subkontrabasovej zobcovej flaute (1,5 

Gjallarhorn
Fascinovaní stredovekými baladami...
Kvarteto Gjallarhorn pochádza z Ostrobotnie, švédsky hovoriacej časti Fínska. Patrí medzi popredné exportné 
škandinávske skupiny world music, i keď ju u nás zatiaľ pozná len málokto. Na rozdiel od ostatných siaha po inšpirácii 
a repertoári úplne inde. Objavuje a revitalizuje stredoveké ľudové piesne a balady, úzko spojené so škandinávskou 
mytológiou. Ich aranžmány znejú objavne, neobyčajne vkusne a aj napriek čisto akustickému obsadeniu pozoruhodne 
moderne. Zvuk Gjallarhorn rozoznáte na prvé počutie vďaka originálnemu inštrumentáru i nezameniteľnému 
speváckemu prejavu líderky a huslistky skupiny Jenny Wilhelmsovej...

PETTER BERNDALEN JENNY WILHELMSOVÁ
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metra dlhý nástroj), ktorá je pôvodne tradičným barokovým nástrojom. 
Poskytuje nám širšie možnosti v procese aranžovania, vo využití rôznych 
tónin a melódií. Máme tiež nového bubeníka, špecialistu na škandináv-
sku ľudovú hudbu, schopného hrať na bicích melódie a zdôrazniť rytmus 
starých tanečných piesní. Na tento účel má špeciálne zostrojené nástro-
je. Nazvala by som ho „tradičným“ škandinávskym perkusionistom, no 
na výstižnejšie pomenovanie jeho hry by sa hodilo skôr niečo ako „veľmi 
dobre kontrolovaný free jazz“. Naši bývalí bubeníci sa ale tiež snažili 
vytvárať zvuky, ktoré by sa hodili k melódii. Boli vytvárané napríklad naj-
strojmi, ako udu a tamburína, ktoré zneli takmer indicky. 

� Okrem didjeridoo a rôznych perkusií tvoria jedinečný 
sound Gjallarhorn tiež husle a viola. Škandinávia má tiež vlast-
né tradičné nástroje, medziinými napr. unikátne husle hardan-
ger, na ktorých hráte aj vy....

Ide o starý nástroj používaný tradične iba v Nórsku. Pripomína violu 
d‘amore, má 2 až 5 rezonančných strún a črevové struny. Jeho telo je 
zaoblenejšie než u klasických 
huslí a bežne sa na ňom hrá 
naraz na 2 až 3 strunách. 
Môj vlastný nástroj bol posta-
vený podľa repliky zo 17. sto-
ročia pred niekoľkými rokmi, 
keď som žila v Nórsku.

� Vaše prvé CD Rana-
rop bolo vyhlásené vo Fín-
sku za Najlepší album ľu-
dovej hudby za rok 1997. 
Medzinárodne bol vyda-
ný fínskym Warnerom 
spolu s ďalšími fínskymi 
skupinami world music. 
Medziinými aj s albumom 
Black Bird od skupiny Värttinä. Prečo ste sa nestali rovnako 
slávnymi? Nestretol som sa so žiadnym negatívnym hodnote-
ním vašich CD ani koncertov. A to v celosvetovom meradle.

Ďakujem za peknú zmienku. Môžem vám povedať radostnú správu, 
že aj jedno naše CD bolo ocenené zlatou platňou. Värttinä je na scéne 
približne o desať rokov dlhšie ako my, preto majú viac CD a ľudia ich, 
prirodzene, poznajú dlhšie ako nás. My pripravujeme v súčasnosti iba 
štvrté CD. Je ale ťažké takto porovnávať. Sláva súvisí aj s naším zame-
raním. Sme veľmi rozdielne typy skupín. Verím tomu, že rockový prístup 
môže byť dobre prijímaný v južnej Európe. My máme početné obecen-
stvo v strednej Európe a v Japonsku a vyhrali sme niekoľko cien vo Fran-
cúzsku. Vo Fínsku sme dnes rovnako známi ako Värttinä.

� Počas uplynulých desiatich rokov ste vydali iba tri CD. Ich 
dôkladná prepracovanosť po všetkých stránkach signalizuje 
nielen to, že do prípravy náhravok investujete oveľa viac času 
ako býva zvykom pri bežnej produkcii CD, ale že sa tiež venu-
jete hlbšiemu štúdiu starých prameňov...

Som rada, že ste sa o tom zmienili. Máte pravdu. CD pripravujeme 
veľmi pozorne a proces prípravy trvá vždy najmenej dva roky. Začína 
sa zbieraním materiálu, aranžovaním a najdôležitejšiu fázu tvorí koncert-
né predvádzanie piesní dlho predtým, než pristúpime k ich nahrávaniu. 
Pieseň nie je nikdy naozaj pripravená bez „vkladu“ publika. Snažíme sa 
tiež, aby každé CD predstavovalo ucelený príbeh, podobne ako kni-
ha. S hlavnou myšlienkou a výstižným názvom. Aj náš grafický dizajnér 
navrhuje obal a buklet až na základe hudby. Všetky CD nahrávame 
v rovnakom štúdiu (obrovské štúdio v tichom prostredí fínskych lesov) s 
naším vlastným zvukárom Martinom Kantolom.

� Aké podmienky máte pre vaše hudobné aktivity vo Fín-
sku či v Škandinávii všeobecne. Existuje u vás štátna podpora 
pre výskum, štúdium, komponovanie a nahrávanie tradičných 
alebo tradičnou hudbou ovplyvnených projetkov? Vy sama ste 
študovali ľudovú hudbu na viacerých (nielen fínskych) školách.

Ak ste prijatý na hudobnú akadémiu, štát vám až sedem rokov uhrá-
dza všetky náklady spojené so štúdiom, učiteľov atď. Vzdelanie je bez-
platné, čo je dôvod, prečo sú v celej Škandinávii veľmi vysoké dane. Na 
druhej strane je na štúdium ľudovej hudby prijatých ročne maximálne 10 

uchádzačov, takže dostať sa k nemu je náročné. Len čo sa ale začnete 
hudbe venovať profesionálne, zostáva už iba možnosť maximálne raz 
ročne žiadať štát o grant. Živiť sa musíte buď koncertovaním alebo pe-
dagogickou činnosťou. Na nahrávky môže u nás vydavateľstvo získať 
granty zo štátom riadených fondov.

� Aké miesto má vo vašom ponímaní autentické folklórne 
dedičstvo a, naopak, snaha byť moderní a aktuálni?

Ako som sa už zmienila, dôležité je, aby zostali zachované pôvod-
né módy, ornamenty, text a spevácky štýl. Okolo nich ale vytvárame 
hudobný priestor, ktorého úlohou nie je výplň, ale zdôraznenie spome-
nutých charakteristík. Je to ako práca divadelného režiséra pri príprave 
predstavenia. Niekedy vznikne okolo témy hudba klubovo-ambientná, 
niekedy má nádych jazzu a niekedy súčasný folklór.

� Váš hudobný koncept je stritkne akustický. Máte niečo 
proti elektrickým nástrojom?

Nie, nemáme nič proti nim. Oveľa zábavnejšie je ale spoznávať 

hlbšie každý nástroj a nachádzať tie najzvláštnejšie techniky a zvuky 
v jeho prirodzených danostiach, vďaka čomu nakoniec dokážu znieť 
„elektricky“, alebo ako samplované. Dalo by sa tiež povedať, že ne-
potrebujeme elektrické nástroje na to, aby sme boli dostatočne úderní 
pre veľké openair festivaly. Podobne ako rockové skupiny, máme najhlb-
šie basové tóny i stredné a vysoké polohy. Nebolo by to, samozrejme, 
možné bez piateho člena skupiny, nášho zvukára, ktorý pre nás vyvinul 
špeciálne mikrofóny.

� Vaša spevácka technika môže znieť slovenskému uchu 
trochu exoticky a ťažko napodobiteľne. Aké školy človek po-
trebuje na zvládnutie tohto typu spevu.

Každá etnická hudba je ťažko napodobiteľná. Ak by som chce-
la znieť autenticky indicky, musela by som navštevovať indickú školu, 
špecializovanú na klasickú indickú hudbu. V mojom prípade by ste mu-
seli prísť študovať do Škandinávie na Sibeliovu akadému v Helsinkách 
(zameraná prevažne na fínsku hudbu), Kráľovskú hudobnú akadémiu 
v Štokholme alebo na Ole Bull Academy v Nórsku. Sama tiež vyučujem. 
Ste vítaný. Je tu zima, no v každom dome máme trojité sklá a saunu 
v budove školy.

� Gjallarhorn nedávno oslávila desiate výročie. Čo sa zme-
nilo v priebehu rokov a aké sú vaše vízie do budúcnosti?

Najväčšia zmena sa udiala v minulom roku, hneď po oslavách 
nášho výročia. Uzavrela sa jedna etapa našej histórie a tú novú sme 
začali s dvomi novými členmi: Göranom Manssonom na dychových ná-
strojoch a špeciálnych trúbach a s Petterom Berndalenom na škandináv-
skych perkusiách. Obidvaja budú účinkovať na našom novom CD, ktoré 
začíname nahrávať tento mesiac. Táto zmena nás veľmi teší a inšpiruje. 
Vďaka novým nástrojom sa ponárame ešte hlbšie do našich škandináv-
skych koreňov. Göran hrá na mnohých tradičných škandinávskych dreve-
ných flautách, má skúsenosti s renesančnou hudbou, ktorá veľmi dobre 
korešponduje so stredovekými baladami a hrával tiež s folk-popovými 
skupinami. Zvuk skupiny má stále tú neodmysliteľnú „hypnotickú“ a úder-
nú dimenziu ako kedysi. Hráme s ešte väčším zanietením než kedykoľvek 
predtým a v budúcom roku pripravujeme turné po strednej Európe, Ja-
ponsku a Škandinávii s novým repertoárom.

pripravil Augustín Rebro �

ADRIAN JONES GÖRAN MANSSON
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Story
Lokalita Chávez Ravine určite nepatrila v 40. rokoch 20. storočia k tým 
„lepším“ adresám rýchlo bohatnúceho a rozvíjajúceho sa Los Angeles. 
Napriek tomu to, čo by biely príslušník strednej vrstvy považoval za ne-
vyhovujúce miesto na bývanie, bolo niekoľko desaťročí malebným do-
movom jednej z početných mexických komunít. Uzatvorenosť bohom za-
budnutej štvrte podporovala aj na vtedajšiu dobu nezvyklá sebestačnosť 
jej obyvateľov – záhradky a dobytok poskytovali možnosť nespoliehať 
sa na prajnosť či neprajnosť okolitého sveta. Pre návštevníka „zvonka“ 
to bola zase príležitosť posunúť sa v čase o pár desiatok rokov dozadu 
a vidieť akýsi zakonzervovaný svet niekdajších losangelských štvrtí. Keď 
sem prišiel koncom 40. rokov fotograf Don Normark, aby nafotil sériu 
pamätných snímok, bolo údolie Chávez 
Ravine jedným z posledných ostrovov 
odolávajúcich nezadržateľnému pokro-
ku príjemného, moderného amerického 
života. Dnes by sme povedali – konzum-
ného. Pre fotografa už vtedy atraktívny 
materiál na stvárnenie témy „autentické-
ho“ života. O niekoľko rokov sa „atrak-
tivita“ témy s názvom Chávez Ravine 
z hľadiska jej umeleckej reflexie ironicky 
znásobila. Celá štvrť bola v 50. rokoch 
zrovnaná so zemou, staré malebné 
domy ustúpili projektu výstavby moder-
ných nízkonákladových verejných bytov 
a Normarkove fotografie sa tak nechtiac 
stali svedectvom posledných okamihov 
tejto lokality s výhľadom na svetielkujúci 
Downtown. Životné osudy ľudí, roky dob-
rovoľne pripútaných ku konkrétnemu kusu 
zeme, nabrali nečakané zvraty.

Takýchto príbehov je na svete určite 
veľa. Vyvlastenenie, zničenie domova, 
pocit krivdy a stratené spomienky. Žije-
me však v dobe, keď nás dojímajú skôr 
prírodné katastrofy, letecké nešťastia, či 
choroby slávnych. Pre médiá sú príťaž-
livé možno aj preto, že patria k akýmsi 
instantným „vzruchom“. Rýchlo na ne 
zabudneme azda preto, že zväčša ne-
korešpondujú s naším každodenným životom. Sledujeme ich totiž z do-
statočne bezpečnej vzdialenosti. Na druhej strane, sila príbehu Chávez 
Ravine je práve v jeho blízkosti a každodennosti. Buldozéry menia živo-
ty ľudí aj v iných častiach planéty... 

Cooderove obrazy starých svetov
Ry Cooder (nar. 1947 v Los Angeles) je v širšom kontexte známy ako 
producent legendárneho projektu Buena Vista Social Club (1997) – re-
vivalu hviezd kubánskej pop music ovplyvnenej jazzom. Fanúšikovia re-
gistrujú Coodera ako všestranného gitaristu, žiadaného štúdiového hrá-
ča v 60. rokoch, neskôr úspešného autora filmových hudieb. Napriek 
sólovým ambíciám obstál Cooder asi najlepšie ako „spolupracovník“, či 
„objavovateľ“. Ťažko povedať, či vytiahnutie zabudnutých alebo nezná-

mych mien z rôznych kútov sveta (Ali Farka Toure, Ibrahim Ferrer a spol.) 
v pravý čas a na správnom mieste možno pripisovať skôr jeho čisto hu-
dobným záujmom alebo viac umnému obchodnému kalkulu. V podstate 
na tom nezáleží. Podobne ako v prípade fenemonálneho Buena Vista 
Social Club, aj pri počúvaní hudby z Chávez Ravine sa dá na podobné 
úvahy vďaka nesporným kvalitám nahrávok ľahko zabudnúť. Porovná-
vaniam najnovšieho Cooderovho projektu s jeho zatiaľ najslávnejším 
sa asi vyhne málokto. Oba zužitkovávajú jeho zanietenie hudbou La-
tinskej Ameriky i takpovediac múzejnícke nadšenie. Zatiaľ čo chytľavý 
kubánsky projekt s nonšalantnými starcami bol doslova odsúdený na 
úspech v čase bujnejúcej popularity world music (s podporou slávneho 
rovnomenného filmu Wima Wendersa), Chávez Ravine je komornejší 

svojím príbehom i hudobným spracova-
ním, a podobne subtílnejší bude zrejme 
i záber jeho cieľovej skupiny. Na druhej 
strane, aj tu prichádza šťastné (opäť by 
sa dalo dodať komerčné) spojenie s fil-
movým médiom. CD prináša hudbu spä-
tú so simultánne vyrobeným dokumentom 
režiséra Jordana Mechnera.

Chicanos, Pachucos 
a Zoot-Suit
Cooder použil motív zničenej komunity na 
prerozprávanie nielen konkrétneho príbe-
hu losangelskej štvrte, ale aj histórie pop-
kultúry mexickej enklávy na juhovýchode 
USA. 40. a 50. rokom vládol termín Zoot-
-Suit – rebelantská kultúra a móda „Chi-
canos“, teda tých, ktorým nevyhovovali 
označenia Hispánci či Americkí Mexiča-
nia. Mladí Chicanos nosili provokatívne 
nadmerné obleky s plantajúcimi, pri člen-
koch sa skladajúcimi nohavicami, diev-
čatá zase obtiahnuté sukne, dĺžkou vizi-
onársky ohlasujúce príchod mini. Účesy 
museli byť zase – a to v prípade oboch 
pohlaví – čo najobjemnejšie. Cooder 
spomína, ako sa na jeho strednej škole 
povrávalo, že si mladé Mexičanky vo 
frizúrach schovávajú žiletky. Napokon, 

kriminalita bola dobovou nálepkou vtedajšej mexickej mládeže a hysté-
ria verejnosti s podporou tlače a polície vzrástla tak, že sa Zoot-Suit stal 
synonymom výrastkov a násilníkov. Zoot-Suit bol však aj značkou pre vy-
hranený druh trávenia voľného času – v losangeleských kluboch, baroch 
a divadlách sa tancovalo za zvukov kapiel, ktoré novátorsky kombino-
vali jazz s tradičnou mexickou, resp. „latinskou“ hudbou. Na rozdiel od 
veľkoorchestrálneho bigbandového swingu, smerovala hudba Chicanos 
ku komornejším kombovým zostavám. Hudobným prejavom Zoot-Suit sa 
stal takzvaný Pachuco Style. Pachucos bolo španielske označenie pre 
dobových „punkerov“ – výrastkov, rebelov, odpadlíkov. So Zoot-Suit sa 
stotožnila aj černošská komunita – stačí si vybaviť filmy reflektujúce túto 
dobu. Černošskí jazzmani v nich často majú na sebe práve „nadmerné“ 
dvojradové saká s dlhými nohavicami.

Chávez Ravine 
„Latino-opera“ o tých, ktorým životy 
menia buldozéry
Na začiatku bola séria malebných čiernobielych fotografií, zachytávajúcich život uzatvorenej vidieckej komunity 
uprostred Los Angeles v polovici minulého storočia. Po päťdesiatich rokoch fotografie i príbehy ľudí zreinkarnoval 
– pre seba príznačným spôsobom – gitarista a producent Ry Cooder. 
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Podľa viacerých autorov fenomén Zoot-Suit ovplyvnil vývoj americkej 
pop music a podporil nástup rockandrollu. Na severoamerickom konti-
nente si Chicanos vytvorili vlastnú scénu, ktorá sa rozvetvila podľa inkli-
nácie a spojenia tradičných prvkov s tým-ktorým „univerzálnym“ žánrom 
– od jazzu cez blues, rhytm-and-blues, rock až po pop.

Cooderov koncept
Tentoraz sa Ry Cooder vložil do projektu nielen ako producent, resp. 
aranžér, ale výrazne prispel aj ako autor a interpret. Prezieravo si pri-
zval viaceré osobnosti Chicano scény a aj tu prejavil cit pre pravý čas, 
resp. schopnosť prísť s nápadom takpovediac o päť minút dvanásť. Dve 
kultové postavy Chicano hudby sa na jeho CD podieľali, no vydania sa 
už nedožili. Jazzový kontrabasista a skladateľ Don Tosti (1925 – 2004) 
sa síce objavuje symbolicky len ako hlas, čítajúci veštbu mimozemšťana 
ľudu Chávez Ravine, legenda a zakladateľská postava Chicano hudby 
skladateľ a spevák Lalo Guerrero (1916 – 2005) však spieva v Coo-
derových verziách svojich troch piesní. Okrem nich demonštrujú účasťou 
na projekte vývoj a širokospektrálnosť scény Chicano aj gitarista David 
Hidalgo z rockových Los Lobos, spevák Wiliam Garcia alias Little Willie 
G. z R&B formácie Thee Midniters či fenomenálny Tex-Mex akordeonis-
ta Flaco Jimenez. Legendy dopĺňajú mená výborných speváčok: Juliette 
Commagereová, Carla Commagereová, Ersi Arvizu ako aj havajský 
spevák Bla Pahinui. 

Devízou celého projektu je dramaturgia. Chávez Ravine nie je 
len typickým konceptuálnym albumom, ale aj CD so silným vizuálnym 
a hudobno-dramatickým nábojom. Cooder kombinuje väčšinu novo 
komponovaných piesní so štyrmi dobovými skladbami. Tradičné dvoj- 
a trojdobé tanečné piesne v klasickom mexickom štýle s neodmysliteľnou 
harmonikou (Corrido de Boxeo, Ejercito Militar) a Cooderov výrazový 
spev à  la Tom Waits s až pesničkársky úspornými, no o to sugestív-
nejšími aranžmánmi (It`s Just Work For Me, In My Town) reprezentu-
jú krajné póly projektu. Medzi nimi nájdeme niekoľko piesní, v ktorých 
Cooder – ako autor alebo producent – pôsobivo interpretuje tradíciu 
Chicano scény. Historizujúcimi momentmi sú buď prítomnosť tradičného 
„latino“ groove vo väčšine skladieb, dobový repertoár, ale aj retro-hra 
so zvukom pop music 50. rokov – od inštrumentácie, cez farbu nástrojov 
až po efekt autentického snímania zvuku. Súčasnosť zastupujú sample 
Cooderovho syna Joachima, aranžmány s improvizovanými jazzovými 
úsekmi, ale aj samotná interpretácia prizvaných spevákov – výborný je 
napríklad Little Willie G. v dobovom šlágri 3 Cool Cats, ktorý má vyslo-
vene moderný drajv.

Muzikál či opera?
Spomínaný hudobno-dramatický náboj celého projektu akoby čakal na 
libreto a javiskové stvárnenie. Texty piesní – mimochodom odkazujúce 

na politiku mccarthizmu – prezentujú viaceré postavy možného príbehu: 
mimozemšťan Space Vato ako vystrihnutý z tradície magického realizmu 
v prvej skladbe pristáva v Chávez Ravine a objaví sa ešte raz so svojím 
varovným proroctvom, dve Mexičanky – matka s dcérou – konverzujú 
v piesni Muy Fifí o obliekaní a vzťahu s drzým Pachuco, vzápätí milencov 
vidíme tancovať v jednom s losangelských klubov, na scénu príde i buldo-
zerista, spievajúci o tom, že robí len svoju prácu, ale aj typická dobová 
postavička miestnych štvrtí a reprezentant druhej silnej enklávy – Číňan 
so svojou pojazdnou práčovňou (Chinito Chinito). V latinskoamerickom 
štýle sem Cooder primiešal historické postavy: slávnych miestnych zá-
pasníkov či stále žijúceho pamätníka a jedného z hlavných aktérov kau-
zy Chávez Ravine Franka Wilkinsona (Don`t Call Me Red) – ten sa 
ako spoluautor vládneho plánu výstavby verejných bytov iróniou osudu 
dostal na rok do väzenia za „neamerickú“ činnosť. Jeho „budovateľské“ 
nadšenie totiž prekážalo podnikateľskej lobby, ktorá mala s lokalitou 
nad mestom iné zámery. Dnes totiž na mieste bývalej mexickej štvrte ne-
stoja žiadne byty, ale jedno z najväčších baseballových ihrísk – Dodger 
Stadium... Ešteže oklamaní obyvatelia Chávez Ravine nemusia spomínať 
už len pri fotkách. Na konci Cooderovho najnovšieho projektu im znie 
pieseň s hitovými ambíciami Soy Luz y Sombra (Som svetlo i tieň), ktorá 
ako záverečný zbor hlása, že zem je aj tak večná a všeobjímajúca, nech 
už na nej človek postaví čokoľvek.

Andrea Serečinová �

RY COODER/Foto: archív

Malé slovenské turné čaká na jeseň jednu 
z najoceňovanejších jazzových klaviristiek súčasnosti, 

Japonku Hiromi Uehara. Hiromi ukončila minulý rok štúdium 
na Berklee College of Music v Bostone. Už počas štúdia 
nahrala dva albumy pre americké vydavateľstvo Telarc, ktoré 
sa stali témami mienkotvorných jazzových periodík po celom 
svete. Debut Another Mind z roku 2003 získal v Japonsku Zlatú 
platňu za 100 000 predaných kusov a japonská Recording 
Industry Association mu udelila ocenenie Jazzový album roka. 
Minuloročný album Brain bol podporený rozsiahlym turné 
na troch kontinentoch a sprevádzalo ho množstvo oslavných 
recenzií a ocenení v tlači. Stal sa Zlatým albumom časopisu 
Jazz Life, Swing Journal udelil Hiromi „titul“ Nastupujúca 
hviezda a vo výročnej čitateľskej ankete časopisu si album 
vyslúžil prvenstvo v kategórii Album roka. Pod názvom Spiral 
je na január 2006 pripravené vydanie tretieho CD Hiromi, 
ktoré bude obsahovať osem nových kompozícií. Vyjde 
tiež v limitovnej edícii s bonusovým DVD, s koncertným 
predvedením skladby Kung-Fu World Champion z albumu Brain 
a so zvukovou stopou celého albumu Spiral v DTS 96k rozlíšení 

poskytujúcom vysokú 
zvukovú kvalitu 
pri viackanálovej 
reprodukcii.   
Hiromi nahráva 
a vystupuje v triu 
s basgitaristom 
Tonym Greyom 
a slovenským 
bubeníkom Martinom 
Valihorom. Obidvaja 
s ňou študovali na 
Berklee a vďaka 
Martinovi Valihorovi 

sa podarilo zorganizovať koncerty tria na najdôležitejších 
slovenských jazzových festivaloch. 21. októbra vystúpi na 
Novozámockom Jazzfeste, 23. októbra na Bratislavských 
jazzových dňoch a 24. októbra v Košiciach na Višegrádskych 
dňoch.
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� Projekt Spaceboys smeruje k meditatívnejším a experimen-
tálnejším polohám. Môžeme ho chápať ako vyústenie určitého 
osobnostného smerovania?

Rozhodol som sa zbaviť zbytočných záťaží a obmedzení, ktoré som 
získal pohybom najmä na popovej scéne. Dôvod môjho dočasného 
uzavretia súvisí aj s tým, že sa človek po štyridsiatke začne pozerať na 
svet z inej perspektívy. Projekt Spaceboys s Tónom Kubasákom bol logic-
kým vyústením toho, čo som doteraz v hudbe prežil.

� Vaša „univerzálnejšia“ poloha pred desaťročím bola po-
merne populárna a komerčne úspešná. Meno Andrej Šeban 
rezonovalo v spojitosti so spevákmi Richardom Müllerom, Pe-
trom Lipom. Ich umelecký posun sa z vonkajšieho pohľadu dial 
aj pod vaším vedením...

Dnes si to s odstupom času uvedomujem a súhlasím s tým. Zákonite 
však aj oni mňa posúvali niekam, kam som sa nechcel dostať. Zdá sa mi 
prirodzené, že človek prechádza istými fázami a tento vývoj sa odráža 
v jeho tvorbe. Vždy som sympatizoval s ľuďmi, ktorí svoj vývoj prizná-
vali aj navonok. Pokiaľ sledujete Milesa Davisa v období albumu Kind 

of Blue a v období albumu Tutu, tak ťažko uveríte, že ide o nahrávky 
rovnakého lídra. Tam sú badateľné zmeny, snaženia a spôsob, akým 
to dokázal naakumulovať do svojej hudby. Práca v rámci komerčných 
projektov zákonite ovplyvnila aj mňa. Dnes si uvedomujem, čo všetko 
som pre mnohých ľudí urobil, uvedomujem si však aj to, čo urobili oni pre 
mňa. Nielen v dobrom, ale aj v zlom... Tieto spolupráce som sa rozho-
dol ukončiť, pretože ambíciou mnohých nebol vývoj a práca na sebe. 
Mňa zaujímalo vstupovať do nebezpečných a neoverených vôd. 

� Podobným spôsobom kryštalizovalo novátorské hudob-
né smerovanie u Milesa Davisa. Možno v tomto duchu vnímať 
aj potlačenie muzikantského ega a ventilovanie pocitov na va-
šom predchádzajúcom albume Bezvetrie?

Čas utiahnutia sa je v danom prípade nevyhnutný. Mnohí to pova-
žovali za prejav mojej slabosti, či introvertnosti. Je to prirodzené. Koľkí 
sú dnes v rámci hudobnej scény ochotní cvičiť a venovať sa podobným 
aktivitám? 

� Na Spaceboys nachádzame štýlovo-žánrové presahy a 
prelínanie novodobých skladateľských techník s množstvom 
odkazov nielen na jazz, folklór, ale aj na rôzne tradície európ-
skej vážnej hudby... 

Počas trojročnej pauzy som nahromadil množstvo materiálu, netušil 
som ale ako, ho využijem. Hľadal som hudobného partnera, a práve 
Tono Kubasák ma nasmeroval. Tóno študoval kompozíciu na Janáčkovej 
akadémii v Brne, ja som absolvoval Hudobnú vedu v Bratislave a sú-
kromne som študoval kompozíciu. Dvadsiate storočie sa z môjho pohľa-
du ocitá v poslednej agónii, nikto netuší, ako ho zachrániť a čo z neho 
uchovať. Takže aj preto viacero odkazov.

� Tie sa však odvolávajú najmä na prvú polovicu storo-
čia...

Samozrejme, pretože tá druhá rozvíjala najmä dedičstvo prvej. Aj 
minimal music hrali Afričania pred mnoho tisíc rokmi. Hudba 20. storo-
čia je nám obom blízka a je pre nás obrovskou inšpiráciou. Napríklad 
dodekafónia...

� Dodnes však nie celkom patrí do „základného kompozič-
ného balíka“...

Dodekafónia zatiaľ nie je komerčnou a masovou záležitosťou. Existu-
jú na ňu rozličné pohľady – od Vargovho, ktorý tvrdí, že dodekafónia je 
komunizmus v hudbe, až po tie, ktoré poukazujú na neschopnosť hudby 
ubrániť sa jej. Pokiaľ však akceptujeme systémy s piatimi, siedmymi tónmi, 
tak prečo nie aj s dvanástimi? 

� Trebárs kvôli pevne stanoveným pravidlám...
Sú to však len pravidlá! Paralelné kvinty neprípustné v klasickej 

harmónii nájdete aj u Mozarta a Beethovena. Pokiaľ porušíte pravidlo 
v rámci dodekafónie alebo tonality, nikomu tým neublížite. Dvanásť tó-
nov poskytuje viacero možností a pravidlá dodekafónie sú len jednou 
z nich. Vďaka Tonovi som prekonal istú hranicu odporu voči zdanlivej 
absencii melódie, harmónie a dnes vnímam dodekafóniu ako jednu z vý-
razových polôh a ako technickú výbavu. Podobným spôsobom, akým 
som kedysi dokázal napísať bluesovú tému, dokážem dnes písať dode-
kafóniu. Pokiaľ berieme do úvahy len systém, tak je dnes dodekafónia 
oproti iným systémom najmenej vyčerpaná. V podobnej kataklyzme, ako 
bol prelom 19. a 20. storočia, sa nachádzame aj my, pretože je nesmier-
ne ťažké zbaviť sa starého a začať budovať nové. Môžeme sa odraziť 
od tradícií západoeurópskej hudby a taktiež od tradícií východných. 
Naša ľudová hudba a ľudové cítenie sú špecifikom, ktoré okolitý svet 

Andrej Šeban
„Skutočným bluesovým pocitom je 
ľudová pieseň!“
Gitarista, producent a skladateľ Andrej Šeban sa na sklonku 90. rokov stiahol do ústrania. V tých časoch bolo jeho 
meno skloňované v súvislosti so spevákmi Petrom Lipom, Richardom Müllerom, Janou Kirschner či skupinou Free 
Faces. Pod povrchom vnímavého umelca postupne doznievali dojmy zo spolupráce s nemenej nápadným Dežom 
Ursinym. Tie dokázali naplno odstrániť prebytočné vonkajšie vplyvy a vyústili do sólového pesničkového albumu 
Bezvetrie (Universal, 2000). Nemožno sa preto diviť poslucháčskej nedočkavosti, ktorá predchádzala aktuálnemu 
projektu dvojice Andrej Šeban – Anton Kubasák, nazvanom SpaceBoys-PolyMusic (Hevhetia, 2005). Očakávanie 
a moment prekvapenia sa spájali aj s koncertnou prezentáciou 24. augusta v bratislavských Klariskách. Názvuky 
ľudových piesní, spevný dodekafonický popevok, alebo psychedelická gitarová imitácia sú len útržkami z aktuálnych 
Šebanových formotvorných pilierov. Šokujúca inscenácia nútila diváka-poslucháča prehodnotiť individuálny rebríček 
umeleckých a osobných hodnôt.

ANDREJ ŠEBAN/Foto P. Španko
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nepozná. Je potrebné skúšať nové prostriedky, pretože donekonečna 
omieľané staré formy sú len výrobou muzeálnych exponátov. Premiéra 
Stravinského Svätenia jari vyvolala v Paríži spoločenský škandál. Kde 
však dnes v rámci hudobnej scény niekoho vypískajú? Kríza reakcií je 
v tom, že úspech koncertu v podstate nezáleží od diania na pódiu. Ľudia 
tlieskajú a robia standing ovation, pretože to videli v televízii. Sú to však 
bábkové hry! 

� Jednotlivé hudobné epochy uzatvárali skladatelia-sumari-
zátori. Nechýba 20. storočiu práve umelecká syntéza?

Na rozdiel od predošlých epoch vystupuje v 20. storočí do po-
predia moment zrýchlenia komunikácie. O Bachovom Umení fúgy ve-
deli len jeho synovia a ani Mozart s Beethovenom neboli populárnymi 
hviezdami, ako sa to dnes javí. Ich umenie bolo obmedzené predovšet-
kým teritoriálne. Vďaka toku informačných médií však dnes môže preraziť 
aj sebemenší remeselník. Syntetizovať 20. storočie, v ktorom sa často 
štýl viaže na konkrétneho autora, by bolo nadľudskou prácou. Každý 
si musí spraviť vlastnú syntézu a potom vykročiť ďalej. Pokiaľ urobíte v 
hudbe krok do neznáma, je to nebezpečné. Na to je potrebné pripraviť 
sa najmä v dnešnej mediálnej dobe. Keď vás v baroku „potopil“ kolega 
– organista odvedľa, neznamenalo to takmer nič. Keď vás však dnes 
ktosi verejne „udupe“ alebo vyzdvihne, môže to zmeniť váš život. 

� Je schopný radový konzument prijať folklór, ktorý na 
Spaceboys podávate netradičným spôsobom?

Väčšina nadšených ohlasov bola práve na folklór, najmä na skladbu 
Dom-Pec. Myslím si, že niečo podobné tu dlhé roky nikto neskúšal. Na 
mnohé témy tu ľudia zabudli a ja som vedel, že ich môžem otvoriť prá-
ve cez folklór. Zabudli sme, že naším prirodzeným bluesovým pocitom 
sú slovenské ľudové balady a piesne. Akosi rýchlo zabúdame na naše 
korene. Komunizmus škodil ponímaniu folklóru, z ktorého sa vytratila čis-
tota. Kde sa dnes na Slovensku spieva len tak pre radosť? 

� Záverečné recesie na albume (pravé a „nefalšované reg-
gae spod Babej hory“), či fraška a výsmech hitovej recyklácie 
nemajú ďaleko k trúfalým postojom, s akými pred niekoľkými 
rokmi pracoval Frank Zappa...

Zvláštnosťou nahrávky ako Spaceboys je porovnávanie a potreba 
album kamsi zaradiť. Omnoho vzrušujúcejšie je však neprideliť hudbe 
priehradku a prijať ju aká je. Porovnanie so Zappom chápem v zmysle 
humoru, fraškovitosti, alebo nie celkom bežnej zvukovosti. Aj keď možno 
nájsť určité paralely, na druhej strane je tu viacero odlišností. Zappa 
nevenoval pozornosť folklóru, dodekafóniou sa zaoberal len okrajo-
vo, súvislosti nenájdete ani po formových, rytmických či harmonických 
stránkach. Porovnávanie so Zappom len na základe frašky vyplýva z 
konceptu a dodnes u mnohých pretrváva. Zappa sa stal synonymom 
humoru a zábavy v hudbe. Podobné sarkazmy však nájdete u Šosta-
koviča, Prokofieva... Na zappovských paralelách sa zabávam, pretože 
nikto sa doteraz neodhodlal k hlbšej analýze. Podobné porovnávania 
s Dežom Ursinym pretrvávali po albume Bezvetrie... 

� Priamo-nepriamym andersenovským poukazovaniam na 
nahotu domácich umelcov sa ale v závere ospravedlňujete...

Ten „prst“ však poukazuje nielen na niekoho, ale predovšetkým na 
nás. Mnohé z tých vecí som sám prežil a bol ich súčasťou. Priznávam, čo 
to so mnou urobilo a tiež ukazujem, že sa dokážem smiať nielen sebe, 

ale aj iným. Mne i Tonovi to pripadá prirodzené, mnohí to však vnímajú 
ako brutálny, sarkastický humor.

� Expresívnosť bola vyjadrená a pomenovaná na pred-
chádzajúcom Bezvetrí priamo. Na Spaceboys sa väčšmi schyľuje 
k metaforám...

Tematické okruhy, ktoré som vedome, či nevedome pootvoril na Bez-
vetrí rozvíjam ďalej. S odstupom času ich vnímam ináč. Na albume Spa-
ceboys aj v podobe ťažšie čitateľných narážok. O vzťahoch už dnes 
nepotrebujem hovoriť popisne, stačia mi slová Dom-Pec. Emócie ukryté 
v skratkách pôsobia silnejšie a majú omnoho bohatšiu významovosť. 

� S akými odozvami a návštevnosťou sa stretávajú vaše 
koncertné prezentácie?

Návštevnosť koncertov je pomerne dobrá, a to aj vzhľadom na pro-
pagáciu, ktorá často spočívala na jedinom plagáte. Realita je dnes taká, 
že na Pata Methenyho v pražskej Lucerne príde 800 ľudí. Pred dvoma 
rokmi to však bolo 1 100 a predtým 3 000 ľudí. To sú ukazovatele, ktoré 
o niečom hovoria. Pokiaľ mediálne propagovaný koncert navštívi 800 
divákov a náš utajený 100, považujem to za vyrovnané.

� Popri Spaceboys vás poslucháči v poslednom období 
vnímali ako účastníka improvizačného Sexteta Oskara Rózsu 
a príležitostných jam session Dura & Blues Club. Vyvažuje re-
cesia a naivnosť konceptu Ďura Turteva diametrálne odlišnú 
serióznosť Sexteta? 

Nikdy som to takto nevnímal. Bol to spôsob istého uvoľnenia v da-
nej dobe. Ďuro Turtev spieva ako jeden z mála bluesových muzikantov 
po slovensky, do svojej hudby prijíma folklór a stojí si za vlastnými texta-
mi. Koncepcia voľného hrania Oskarovho Sexteta je bezbrehá a práve 
preto nebezpečná. Môže skončiť v úvoze a pri jazzových floskuliach, 
ktoré mi už dnes nič nehovoria. Voľný koncept znamená v mojom sú-
časnom ponímaní žiaden koncept. Čím užšie vymedzená je schéma 
projektu, tým lepšie!

pripravil Peter Motyčka �

Pred troma rokmi vydal legendárny saxofonista 
Wayne Shorter ako 69-ročný svoj vôbec prvý koncertný 

album Footprints: Live!, ktorý je od roku 1967 aj prvým 
Shorterovým čisto akustickým albumom. V koncertnej tradícii 
pokračuje i novinka Beyond the Sound Barrier, zachytávajúca 
Shorterovo akustické kvarteto na koncertoch v Európe, 
Amerike a Japonsku z rokov 2002 až 2004. Na rozdiel od 
Footprints: Live!, ktorý tvorili Shorterove staršie kompozície, 
patriace dnes k zlatému fondu jazzových štandardov (napr. 
Atlantis, Footprints alebo Ju ju), prináša Beyond the Sound 
Barrier jeho tri nové skladby, dve prepracovania skladieb zo 
Shorterovho elektrického albumu Joy Ryder z roku 1988 a tiež 
netradičnú súčasť repertoáru On The Wings of Song od Felixa 

Mendelssohna Bartholdyho.
Spolu s Danilom Perezom (klavír), Johnom Patituccim 
(kontrabas) a Brianom Bladeom (bicie) pokračuje Shorter 
v rozvíjaní interaktívnej súhry a dekonštruktivistickej estetiky 
známej z albumu Footprints: Live!. „Hráme v rôznych mestách 
síce rovnaký program, ale na každom vystúpení sa stále viac 
vzďaľujeme východiskovému materiálu. Preto nikdy neznie 
rovnako“, hovorí Shorter. „Moji mladí spoluhráči vedia, že je 
v poriadku byť otvorený, neobávať sa rizika a neprebádaného... 
Mnohí hudobníci sa veľmi snažia obhajovať svoje hudobné 
korene... Mám 71 rokov a nemám už čo stratiť. Preto som sa 
rozhodol vydať do nezmána.“
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Tento ročník bol výnimočný aj vďaka neobyčajne silne zastúpenej 
scéne world music, ktorá počas obidvoch festivalových dní – 16. 

a 17. júna – dominovala na jednom z troch hlavných pódií – Kofola 
Stage. Je zrejmé, že vietor „neodfúkne“ žiadnu podstatnú informáciu 
z produkcie punkrockových Sunshine, ani z prvoplánových, priamočia-
rych štadiónových piesní Kollerbandu či z gitarového alternatívneho 
popu americko-škótskych Garbage. Možno ale polemizovať, či sa veľké 
otvorené pódium open air festivalu hodí na prezentáciu žánru, v ktorom 
neraz záleží na detailoch, rázovitých nuansách, či jemnej koloristike. Ne-
platí to vždy. Dnes existuje množsto skupín world music, ktoré sú inštru-
mentačne i výrazovo dimenzované práve pre takéto príležitosti a zdá sa, 
že aj to bolo jedno zo šťastných výberových kritérií dramaturgie festivalu. 
Festivalu, ktorý nie je len o lete, slnku a tekutých „bažantoch“, ale ktorý si 
vie vyberať, vie sa spropagovať (niekde síce možno až príliš) a v nepo-
slednom rade je aj organizačne vzorovo zvládnutý. 

Z domova 
Pódium Kofoly teda ovládla world music. Jeho „leitmotívom“ sa stal 
tandem bratov Jobusovcov – výstredných „lokalpatriotov“ z Vrbového 
pri Piešťanoch, ktorí prispeli k programu dvomi vystúpeniami vlastných 
skupín Vrbovské vŕby a Vrbovskí víťazi, a mladší z nich sprevádzal 
publikum ako moderátor počas celého festivalu. Človek, samozrejme, 
nepocítil nutkanie zaradiť obe recesistické vystúpenia pod akúkoľvek 
žánrovú visačku či nebodaj pod world music. Len si ich akosi nemohol 
nevšimnúť pre ich extravaganciu a bezbrehý, neraz násilný a nekontrolo-
vaný humor, ktorý poznačil výsledok v dobrom i zlom, vrátane krstu CD 
Vrbovských víťazov (vydal domovský label Pohoda). Hudby v podaní 
vrbovských „maskotov“ festivalu bolo ale menej. 

Zo slovenských účinkujúcich sa na Pohode objavila prvýkrát Zuzana 
Mojžišová, ktorá, zdá sa, svojím minuloročným, neobyčajne úspešným 
albumom konečne presvedčila organizátora (Michala Kaščáka) o tom, 
že aj ona patrí na festivalové pódium. Na rozdiel od all-stars bandu, 
s ktorým nahrávala album a na jar absolvovala česko-slovenské turné, sa 

tentokrát predstavila so svojou alternatívnou skupinou. Menej hráčskych 
skúseností i osobnostné predpoklady robia túto zostavu trochu neaktrak-
tívnou, obzvlášť vtedy, ak človek zakúsi naživo aj prvú a lepšiu alterna-
tívu s jej nasadením, profesionalitou, hráčskym nadhľadom a voľnosťou, 
s akou dokážu hudobníci na mieste materiál improvizačne obohacovať.

Slovenská world music, to je dnes i Suí Vesan. Pre niekoho má 
možno síce stále bližšie k folku, čo súvisí nielen s jej minulosťou, ale aj 
s inštrumentárom a pesničkárskym rázom jej tvorby. Hudobnej vízii, kto-
rú prezentuje, sú však folkové mantinely už zjavne trochu priúzke a aj 

preto sa popri pomenovaniach typu „dadajazz“ zažilo skôr zaradenie 
pod málovravné world music. (Napokon, debutový album Suí Vesan 
sa v júni 2002 objavil na 13. mieste v Top 20 World Music Charts Eu-
rope, rebríčka EBU a mienkotvorný časopis fRoots uverejnil jej pieseň 
Poznanie na jednom zo svojich výberových CD). Koncert Suí sa odohral 
v komornejšom, no o to natrieskanejšom a vydýchanom stane SME Aré-
na. Podobne ako na júnovom vystúpení v bratislavskom Klube za Zrka-
dlom opieral sa repertoárovo predovšetkým o jej druhé CD Splynutie 
s potokom, prekvapujúco vydané v Nemecku. Údajne oň na Slovensku 
nemal nikto záujem. Malo by byť dokonca v predaji na japonskom 
a kanadskom trhu, u nás sa ale (pravdepodobne hlavne kvôli vysokej 
cene) zatiaľ na pultoch neobjavilo. Stabilným hudobným partnerom Suí 
je v súčasnosti gitarista Rado Špička, ktorý vniesol do jej neraz intuitív-
neho a mierne živelného sveta trochu vyrovnanosti a hráčskeho kumštu. 
Obohatil ho nielen o ďalšie krásne bukolické názvuky (pripomínajúce 
trochu poetiku Dáši Andrtovej-Voňkovej), ale aj o nové farby a spestril 
miesta, kde by Suí sama mohla pôsobiť so svojím typickým gitarovým 
sprievodom trochu stereotypne. 

Slovanské susedstvá
Jednou z najočakávnejších skupín, ktoré si na tohtoročnej Pohode odbili 
svoju slovenskú premiéru, boli moskovskí Farlanders – dnes už legen-
da, ktorá pred vyše desiatimi rokmi prispela k prelomeniu komunikačnej 
bariéry medzi svetom a krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Ich fúzia 

Pohoda 2005
World music vo veľkom
Letná festivalová ponuka priniesla nemálo prekvapení. Ukázala, že s rozrastajúcou sa hustotou festivalov (a teda aj 
konkurenciou) súvisí nielen zvyšovanie kvality hudobnej programovej ponuky, ale napr. aj zatraktívnenie a rozširovanie 
ich menu o mimohudobné aktivity. Kino, besedy, výstavy nie sú výsadou iba jediného festivalu. Jeden je síce najväčší, 
najnavštevovanejší a najširšie zameraný. Pojmami, ktoré niečo znamenajú, sú však aj Revište, Hodokvas, Country 
lodenica či Dobrofest. Každý má svoje špecifiká, plusy a nemalú návštevnosť. Najväčšou hustotou svetových hviezd 
rôznych žánrov v pomere k počtu účinkujúcich sa však môže pochváliť naozaj iba jeden – trenčianska Pohoda. 

SERGEJ STAROSTIN 
(FARLANDERS)/foto: M. Kašák

BRAŇO JOBUS/foto: M. Kašák
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folklóru, folku, rocku a jazzu obletela celý svet a ovplyvnila 
mnohé európske skupiny world music (medziinými napr. 
i našu Zuzanu Mojžišovú). Paradoxne sú Farlanders po-
pulárnejší vo svete a v provinčných ruských mestečkách 
než doma v Moskve (údajne je účasť na ich koncertoch 
v Moskve iba okolo 500 ľudí).

Na Pohode sa predstavili v inovovanom obsade-
ní s dvomi novými speváčkami a bez doterajšej líderky, 
speváčky, autorky a gitaristky Inny Zelannej. Zmena to je 
síce závažná, no v menej intímnych, v menej introvertných 
a viac folklórne ladených piesňach, ktoré dominovali vy-
stúpeniu, prakticky nebadateľná. V tých sa vždy totiž v po-
predí skvel zvuk tradičných dychových nástrojov Sergeja 
Klevenského a (aj spievajúceho) etnológa a hlavného 
tvorcu world soundu skupiny Sergeja Starostina, spre-
vádzaných údernou jazz-rockovou rytmikou s výrazným 
basgitarovým partom Sergeja Kalačeva. 

Fúziu rockovej rytmiky a tradičných goralských nápe-
vov ponúkla legendárna poľská skupina Trebunie Tut-
ki. Táto niekoľkogeneračná, pôvodne ľudová sláčiková muzika rodiny 
Trebuniovcov založená medzi národne uznávaným výtvarníkom Wladi-
slawom Trebuniom (nar. 1942) má za sebou už niekoľko desiatok 
nahrávok. Od typického goralského súboru sa postupne preformovala 
na skupinu reflektujúcu aktuálne snaženia vo sfére world music a stala 

sa atraktívnym sústom najväčších svetových festivalov tohto žánru. V ich 
poňatí sa mieša tradičná kultúra nielen s rockom, ale aj s charakteristic-
kými prvkami reggae či techno, čo ich mierne odlišuje od podobných 
skupín. Relatívne málo sofistikovaným kombinovaním rôznych žánrov ale 
skôr pripomenú niektoré české skupiny ako Čechomor, Koňaboj či Do-
cuku. Vďaka priamemu a nesprostredkovanému vzťahu k folklóru však 
Trebunie Tutki presvedčia svojou nefalšovanou rázovitou vitalitou a au-
tentickosťou.

Latino
Všeobecný boom okolo legendárneho kubán-
skeho stareckého združenia Buena Vista So-
cial Club, zdá sa, postupne opadáva nielen 
v súvislosti s úmrtiami ich predstaviteľov (nedáv-
no „odišiel“ už aj Ibrahim Ferrer), ale i s postup-
ným nasýtením trhu a obnažením stereotypov, 
ktorými celá produkcia (dnes už ide o vyše de-
siatku titulov) trpí. Druhý sólový album jedinej 
ženskej členky združenia Omary Portuondo 
síce ponúkol aký-taký posun smerom k intímnej-
ším, baladickejším sféram, i tak jej vystúpenie 
bolo skôr príjemným spestrením programovej 
ponuky festivalu, než nositeľom nových, neoča-
kávaných informácií. 

Omnoho zaujímavejšiu a u nás prakticky neznámu sféru odkryla 
brazílska speváčka a huslistka Renata Rosa. Jej tvorba sa vymyká roz-
šírenej predstave, zužujúcej brazílsku hudbu na sambu, či na jej ume-
lý a dnes najrozšírenejší odvar bossa novu. Vychádza predovšetkým 
z tradície rurálnych pracovných piesní Coco, náboženských katolíckych 
spevov Benditos alebo Maracatu, spájajúcich tanec, s hudbou a im-
provizovanou poéziou, ktoré sa udomácnili na severovýchode Brazí-
lie. Zvláštnosťou je netypické nástrojové obsadenie, v ktorom sa okrem 
perkusií objavujú pre našinca neznáme nástroje, ako sú napr. tradičné 
brazílske husle rabeca alebo zriedkavý druh akustickej gitary viola. Na 
oboch hrá aj samotná líderka a sound skupiny má vďaka ním takmer až 
európsko-slovanský charakter. Vystúpenie Renaty Rosa sprevádzal ľahký 
tanečný optimizmus, v ktorom človek nenarážal na žiadne príliš exoticky 
znejúce prekvapenia, napriek tomu ale išlo o jedno z najvzácnejších 
vystúpení festivalu. 

Cimbalovka, dychovka, klezmer 
Veľké open air festivaly sú ideálnou platformou pre skupiny typu Ta-
raf de Haidouks – tradičnej zemitej rumunskej cimbalovky, či pre dy-
chovku, ktorú reprezentoval indický súbor Jaipur Kawa Brass Band. 
Pri oboch si možno festival užívať takpovediac komplexne, so všetkými 
mimohudobnými lákadlami. Obe totiž možno vnímať skoro až nezainte-
resovane. V prvom prípade pre „otrepanosť“ rómskej muzikality, ktorá 
napriek charakteristicky ponímanej virtuozite a výrazu zväčša neoplýva 
inými zvláštnosťami, v druhom prípade pre skrytú „významovú“ rovinu 
indickej hudby, ktorá s zväčša nepoučeným európskym poslucháčom 
vôbec nekomunikuje a preto môže pôsobiť aj u nás premiérujúca indická 
dychovka zdanlivo jednoducho a jednodimenzionálne. 

Iného kalibru bolo vystúpenie najslávnejšej (nielen) americkej klez-
mer skupiny The Klezmatics. Napriek tomu, že hudba formácie už 
dnes nenesie prívlastok „progresívna“, malo ich vystúpenie energizujú-
cu atmosféru a ukázalo, že naozaj dobrá koncertná skupina, zložená 
z hráčskych individualít, dokáže nečakane povzniesť aj známy reper toár. 

V tomto prípade šlo zväčša o piesne z ich po-
sledného štúdiového albumu Rise Up, na kto-
rých predviedli, aká klamlivá a „nekompletná“ 
môže byť nahrávka. Príliš blednúce sa v tomto 
svetle zdali byť výkony domácich Pressbur-
ger Klezmer Band spred niekoľkých hodín, 
ktorí napriek už pred časom renovovanému 
obsadeniu nedokázali prekročiť vlastný tieň. 
Už roky sa im totiž nedarí posunúť z pozície 
sľubne začínajúcej skupiny. Poznať to aj pri po-
čúvaní doposiaľ asi najpresvedčivejšieho CD 
„Pressburgerov“, nahratom s poľským spevá-
kom a hercom André Ochodlom, ktorý prinie-
sol do skupiny chýbajúci osobnostný rozmer 
a zaujímavejšie aranžmány.

 Augustín Rebro �

RENATA ROSA/foto: A. Rebro

JAIPUR KAWA BRASS BAND/foto: M. Kašák

MATT DARIAU (THE KLEZMATICS)/
Foto: A. Rebro
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Bratislavský Babylon klub sa chystá na bohatú jesennú 
jazzovú sezónu. Už 20. septembra tu vystúpi v rámci 

Waking Vision Tour 2005 jedna zo známych formácií 
Martina Valihoru. Hosťom koncertu bude aj príležitostné 
vystúpenie legendárneho tria Šeban, Buntaj, Rózsa. O týždeň 
neskôr – 27. septembra – sa predstaví nezlomný propagátor 
afrikanizujúcich fúzií Joe Zawinul so svojou multinárodnostnou 
a multikulturálnou skupinou Syndicate, ktorá je podľa 
Zawinulových vlastných slov „najlepšou skupinou, akú 
kedy mal“. Ich najnovší album Vienna Nights bol nahratý 
v Zawinulovom vlastnom klube Birdland v jeho rodnej Viedni 
minulý rok. Kríženie kultúr nie je cudzie ani nestarnúcemu 
Billymu Cobhamovi s jeho dánsko-americko-španielskou 
skupinou Culture Mix, ktorú privíta Babylon 1. októbra. 

Z ďalších koncertov 
stoja za pozornosť dvaja 
basgitaristi – Victor 
Bailey (5. október) 
a Richard Bona (14. 
november). Po rokoch 
tiež Bratislavu opätovne 
navštívi aj John Scofield, 
ktorý vystúpi v Babylone 
9. novembra v triu so Stevom Swallovom (basgitara) a Billom Ste 
wartom (bicie). Očakávaným prekvapením bude vystúpenie 
ex-člena skupín Living Colour a Jungle Funk, bubeníka Willa 
Calhouna, s ktorým vystúpia hviezdy ako Greg Osby alebo 
Jean-Paul Bourelly. GR �K
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Weckl popri kapelníckej či sidemanskej pozícii prezentoval pro-
ces vyučovania a odovzdávania vlastných skúseností ako nevy-

hnutnosť, ktorá obohacuje predovšetkým jeho samého. Aj napriek tomu, 
že je autorom mnohých výukových videoškôl (najznámejšiou je Back 
to Basics), dodnes sa vzdeláva u profesora Grubera. Ten preferuje ru-
dimentárnu metodiku a na jeho popud si Weckl nechal vyrobiť špeci-
álny model paličiek s ťažiskom posunutým k špičke (Vic Firth Signature 
Dave Weckl Evolution). Okrem technických inštruktáží prednáša Weckl 
vo svojej rodnej Amerike o teoretických aspektoch hudobného biznisu 
a manažmentu. „Mojím cieľom je mladých hudobníkov čo najviac inšpi-

rovať a nadchnúť ich nielen pre hru na hudobnom nástroji, ale podnietiť 
v nich tvorivosť hudby samotnej. Nemusia to byť práve bicie nástroje. 
Keď sme pohltení problémami materiálneho sveta, prestávame vnímať 
mnoho podstatných vecí. Hudba je prostredníkom odovzdávania pozitív-
neho myslenia.“ Za dôležitý moment svojej bubeníckej kariéry považuje 
Weckl nahrávky Steva Gadda s Chickom Coreom, ktoré počul ešte ako 
tínedžer. Za mnohé tiež vďačí bubeníkovi legendárneho fusion zoskupe-
nia Weather Report Peterovi Erskinovi, ktorý ho objavil na koncerte jeho 
skupiny Nite Sprite. Cez prvú destináciu French Toast boli jeho ďalšími 
kapelníkmi Michel Camilo, Brecker Brothers, alebo pesničkársky tandem 
Simon & Garfunkel. Sám však vyzdvihuje najmä sedemročné pôsobe-
nie u Chicka Coreu v jeho elektrickej a akustickej formácii. V 90. rokoch 
upriamil Weckl pozornosť na sólovú dráhu a na koncertné prezentácie 
autorských projektov. 

Poldruhahodinový workshop v bratislavskom Babylone sledovali 
približne dve stovky nádejných bubeníkov a záujemcov. Ústrednou líni-
ou bol koncept Mollerovej techniky a voľného uchopenia paličiek, ktoré 
bubenícky profesor zrozumiteľnou formou nielen vysvetľoval, ale aj pred-
vádzal. Problematickým bolo terminologické tápanie prekladateľa. Ten 
mnohé z výrazov komolil a účastníkov zabával termínmi „pohyb okolo 
bubnovej sústavy“, alebo „hra tragickým (namiesto tradičným) spôso-
bom“. Zmätočná bola i jeho ignorancia a zlučovanie pojmov zápästie, 
záprstie a predlaktie do jediného slova. V budúcnosti snáď organizá-
tori dohliadnu na profesionálnejší priebeh podobných podujatí. Menej 
vydarenou časťou večera bol samotný koncert Dave Weckl Bandu 
a predstavenie aktuálnej albumovej novinky Multiplicity (Stretch Records, 
2005). Nositeľom myšlienkových línií boli predovšetkým saxofonista 
Garry Meek a klávesista Steve Weingart. Oporou lídra bol jeho dlho-
ročný basgitarista Tom Kennedy, ktorého uvoľnený spôsob hry kontras-
toval s pevnou polyrytmickou pulzáciou skupiny. Základom Wecklových 
kompozícií býva pomerne zložito uchopiteľná a nepravidelná figúra 
evokujúca melodickosť raných fusion formácií. Fádnosť hudobného pries-
toru vypĺňali baladické kusy. Tie využívali typizovanú zádumčivú zvuko-
vosť sopránsaxofónu s chórusovo navrstvenými klávesami a pravidelným 
tepom plstených paličiek. Vytŕčajúca nadradenosť bubeníka protirečila 
jeho vlastným poučkám z predchádzajúceho workshopu. Nielen kvôli 
fádnosti pôvodného materiálu a zastaralej fusion zvukovosti bol koncert 
Dave Weckl Bandu výnimočnou udalosťou snáď len pre bubeníkov.

Peter Motyčka �

Dave Weckl Band
Fádnosť bubeníckeho profesora
Bratislava, klub Babylon, 25. júl 

Profesionálne hudobné workshopy sú v našich končinách vzácnosťou. Práve ony boli prekvapením posledného 
svetového turné amerického bubeníka Davea Weckla a predchádzali samotným koncertom.

TOM KENNEDY 
A DAVE WECKL/foto: A. Rebro
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Na jazzovú scénu vstúpil začiatkom 90. rokov ako dvadsaťdva-
ročný. Je to mladý vek nielen na jazzové pomery, kde sme, oproti 

rocku, predsa len zvyknutí na trochu zrelších hudobníkov. Redman sa na-
rodil do dobrej rodiny, jeho otec, brilantný saxofonista Dewey Redman, 
nahrával napríklad album Pata Methenyho 80/81. Fakt, že sám veľký 
Metheny nahrával naopak druhý album mladého Redmana – Wish 
(1993), však nespôsobila rodičovská protekcia. Dvadsaťštyriročný mladý 
muž skrátka hral ako starý majster. Aj ostatní hudobníci sú inventáre sie ne 
slávy – na kontrabase hrá Charlie Haden a na bicích Billy Higgins.

Redman sa na scénu uviedol ako jeden z mladých neokonzerva-
tívcov s ortodoxne jazzovým cítením. Kritika si pre nich vymyslela ozna-
čenie „Mladí levi“. Vyrastal na jazze a nie na rocku, ako mnoho jeho 
rovesníkov. Vychádzal z tradície hard bopu, jeho idoly neboli Jimi Hen-
drix a John McLaughlin, ale Charlie Parker a John Coltrane. Mal však 
otvorené uši, neuzavrel sa do intelektuálnej veže zo slonoviny a vnímal 
pohyby, ktoré sa v hudbe dejú. „Pozerám MTV a baví ma to. Niektoré 
z tých vecí si naozaj vážim“, napísal v sleeve-note svojho albumu Free-
dom In The Groove z roku 1996. Názov je výstižný. Groove je pohyb 
v hudbe, najmenšia jednotka, ktorá sa opakuje, a hudba potom, ako sa 
hovorí, šliape. Redman si k svojmu obligátnemu tenorsaxofónu pribalil 
sopránsaxofón a altsaxofón a vybral sa mapovať nové teritóriá. Všetky 
skladby na tejto platni sú jeho vlastné. Na bicích hrá Brian Blade, jeden 
z top hráčov súčasnosti. 

Štandardy sú denný chlieb jazzových hudobníkov, tieto klasické 
skladby sa hrávajú stále a denne. K osvedčeným pesničkám však pri-
búdajú skladby nové. Redman už na albume Wish hral ortodoxne jaz-
zové úpravy skladieb Stevieho Wondera a Erica Claptona. „Novým 
štandardom“ je zasvätený celý album Timeless Tales, kde hrá okrem 
osvedčeného bubeníka Briana Bladea aj klavirista Brad Mehldau, o kto-
rom sa hovorí, že je korunným princom Billa Evansa. Nájdeme tu aj Elea-
nor Rigby od Beatles. Fascinujúca je práca s rytmom, často popierajúcim 
hardbopový idióm – to je asi najvýznamnejší prínos albumu.

Dnes už nie je také jednoduché posúvať hranice, všetko už ktosi kde-
si povedal. Moderný jazz je o syntéze a vdychovaní myšlienky. Album 
Beyond z roku 2000 je dokumentom o oslobodzovaní. Redman nikdy 
nebol uvoľnenejší a nadhľadovejší. Veľa improvizuje, nonšalantne súka 
zo seba dlhé coltraneovské „hady“ i rytmické „šteky“, je mužný aj nežný. 
Všetky skladby sú opäť pôvodné. Redman sa oslobodil aj od veľkých 
mien – zostavil novú skupinu, kde nehrá nikto z notoricky známych 
sidemanov. 

Beyond bola príprava. Redman svoje vnútorné hranice definitívne 
zbúral albumom Elastic. Je úplne iný ako všetko, čo nahral dovtedy 
– priestor dostali elektrické nástroje a signálové procesory. Nahral ho 
v triu s bubeníkom Brianom Bladeom a s pomerne neznámym virtuóz-
nym klávesistom Samom Yahelom, ktorý sa ujal aj basovania. Zostava sa 
dala dokopy veľmi prozaicky. Redman zaskakoval v Yahelovej skupine 
na vystúpení v newyorskom klube Small’s. Výsledok zúčastnených tak 
nadchol, že okamžite založili skupinu pod názvom Yaya3 a nahrali al-
bum. Yahela si Redman pozval aj na nahrávanie svojej platne, na ktorej 
je autorom všetkých skladieb.

Elastic má živý groove, sviežu soulovo-popovú melodiku, radostný 
švih, funkový pulz. Redman kreslí s veľkým potešením línie, ktoré sú jedno-
duchšie a priamejšie ako to, čo maľoval doteraz, a preto z hudby sála 
vzrušujúce teplo. Jeho zvuky cez harmonizér a wah-wah pedál – v kon-
traste s archaickým a preto moderným soundom klávesových nástrojov 
– sú jednoducho neodolateľné.

Redman bol s albumom očividne spokojný a preto nazval svoju sku-
pinu Elastic Band, okrem Bladea v nej alternuje bubeník Jeff Ballard. 

S ňou vydáva aj čerstvú novinku Momentum, ktorú produkoval so Sa-
mom Yahelom. Zvuk je podobný ako na predchádzajúcom albume, 
ale významné oživenie prinášajú excelentní hostia. Basgitarista Flea sa 
opäť – a inak ako v svojej domovskej skupine Red Hot Chilli Peppers 
– prejavil ako funkista par excellence, k výkonom basgitaristky Meshell 
Ndegeocellovej niet čo dodať. Z ďalších hostí treba spomenúť gitaristu 
Kurta Rosewinkela, ktorý vyrástol na neprehliadnuteľného hudobníka ge-
nerácie po Scofieldovi, Methenym a Frisellovi. Repertoár je pozoruhod-
ný – okrem Redmanových skladieb je tu famózna verzia The Crunge od 
Led Zeppelin (!), či balada Riverwide od Sheryl Crow (!!!) a na druhej 
strane Lonely Woman freejazzového avantgardistu Ornetta Colemana. 

Joshua Redman nikdy nebol hráč, čo búra múry. Jeho sila je inde 
– v totálnom nadhľade a zároveň ponore do hudby a v neortodoxnosti, 
s ktorou sa, ako kedysi Miles Davis a neskôr Herbie Hancock, zmocňuje 
území, ktoré do mapy jazzu nepatrili. Takto zúrodňuje žáner, nad ktorým 
visí niekoľko otáznikov. Pri počúvaní albumu Momentum sa každá po-
chybnosť rozplýva – jazz je stále v plnej sile. Sláva. 

Marian Jaslovský �

Joshua Redman
Radostný prerod konzervatívca 
O saxofonistovi Joshuovi Redmanovi sa dlho písalo ako o jednom z najvýraznejších zjavov svojej generácie. 
Dnes už niet pochýb, že je jedným z najvýznamnejších žijúcich jazzových hudobníkov vôbec. 

JOSHUA REDMAN/Foto: archív
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Václav Karel Holan 
Rovenský 
Capella Regia Musicalis/
Čas jako hlas

Ritornello, Michal Pospíšil

ARTA 2004, f10124-2 , distrib-
úcia DIVYD

„Chváľte Ho zvukom trúby, chváľte 
Ho harfou, citarou! Chváľte Ho 
bubnom v chorovode, chváľte ho 
strunami, píšťalou! Chváľte Ho 
hlasným cimbalom! Všetko, čo dýcha, 
nech chváli Pána!“ Výber skladieb 
z kancionála Karla Václava Holana 
Rovenského (1644 – 1718) Capella 
Regia Musicalis (niečo ako Kráľovská 
hudobná kaplnka), ktorý nahral 
český súbor Ritornello, obdivuhodne 
súznie so známym Žalmom 150. 
Cinky, trombón, dulcián, flauty, harfy, 
lutny, baroková gitara, barokové 
husle, pošetky alebo gamby, 
bubon a samozrejme organ. Zvuk 
unikátneho ansámblu, ktorý sa 
pod vedením všestranného Michala 
Pospíšila špecializuje na tzv. malé 
formy (nahral o i. CD z diela Adama 
Michnu Loutna česká, karnevalové 
piesne Masopust již nastal, nahrávky 
starých kolied Jesličky, staré nové 
písničky alebo výber loveckých 
piesní Vzhůru na ptáky), v porovnaní 
s aktuálnou praxou interpretácie 
duchovných piesní hýri farbami. 
O takomto obsadení sa začiatkom 
17. storočia v súvislosti s duchovnými 
aj svetskými piesňami s generálnym 
basom zmieňujú aj doboví autori, 
napríklad Johann Hermann Schein, 
ktorý podrobne hovorí o alter-
natívnych možnostiach interpretácie: 
jeden zo speváckych hlasov mohol 
nahradiť melodický nástroj (husle 
alebo flauta), bas mohol byť hraný 
aj na trombóne alebo fagote a pod. 
Táto variabilnosť pri riešení obsade-
nia, ktorú interpreti skutočne invenčne 
zohľadňujú a pri aranžovaní 
jednotlivých skladieb s ňou počítajú, 
má za následok, že pri počúvaní 

sa ani na okamih nedostaví pocit 
monotónnosti, opakovania či nudy. 
Naopak, vznikajú zaujímavé zvukové 
kombinácie (napríklad sprievod 
adventnej piesne Ej od dvoru ne-
beského, ktorý je realizovaný len 
dvoma gambami, čarovný je aj 
priezračný zvuk hárf v krehkom duete 
– passacaglii O překrásný Ježíši). 
Na bohatom zvuku má podiel aj sa-
motný Karel Václav Holan, vrstovník 
o niečo známejšieho Pavla Jozefa 
Vejvanovského, a v čase vydania 
kancionála (1693/94) kapelník 
a organista na pražskom Vyšehrade, 
ktorý, ako píše Michal Pospíšil, pri 
niektorých skladbách neskromne 
uvádza ďalšie hlasy: husle, violy, 
klariny, pozauny… Celkové vyznenie 
disku, samozrejme, ovplyvnil aj pre-
myslený výber a zoradenie skladieb 
(28), čo logicky vyplýva z podstaty 
a funkcie kancionála: sprevádzať 
život človeka od rána (pieseň 
– modlitba na úsvite Anjele boží) do 
večera (posledná skladba na disku 
Ve jménu tvém můj Ježíši), po celý 
rok, od kolísky až po posledné 
veci človeka. Nachádzajú sa tu 
piesne adventné (napr. už viackrát 
nahraná Holanova skladba Maria 
pole vznešené), vianočné (pôvabná 
Ej viz má duše, polychorická Král 
mocný Nebe i Země) a veľkonočné 
(nádherná Na procházku z krato-
chvíle), spolu s piesňami o stave 
manželskom, ktoré obsahujú mierny 
nádych skepsy a irónie (Vám teď 
nový manželé, Není na tomto Světě). 
Sakrálne a svetské sa v živote 
človeka v minulosti prelínalo oveľa 
viac než dnes. Kruh sa logicky uza-
tvára meditáciami o márnosti sveta 
a nestálosti života (Kde tak rychle 
jedeme? Kde jste, kde cisářové?, 
Všichni lidé v světe). Pozoruhodná 
je aj štýlová rôznorodosť, ktorá 
v tejto časti hudobnej kultúry 
vyplývala zo zotrvačnosti repertoáru. 
Na nahrávke sa tak nachádzajú 
skladby, ktorých pôvod môže siahať 
do stredoveku, početné odkazy na 
doznievajúcu renesanciu, aj typické 
prejavy baroka. Zaujímavosťou je 
nekonečný kánon Ej již tento čas, 
v ktorom sa texty jednotlivých hlasov 
na niektorých miestach vzájomne 
dialogicky dopĺňajú. Výborným 
sprievodcom po disku je buklet 
s originálnymi komentármi Michala 
Pospíšila, plnými slovných hračiek 
(napr. pieseň Triumff, triumff, veselme 
se je charakterizovaná ako Kristovy 
potyčky v pekle slovníkem rytířů, 
šermířů a soldátů). Najdôležitejšia je 
ale samotná hudobná presvedčivosť 
skladieb, rozmanitosť nálad 
a poetickosť textov (rovnako tých, 

Giacomo Puccini 
Edgar

Radio France 2004, distribú-
cia DIVYD

Hudobní publicisti a teoretici si až 
do dnešných dní robia starosti so 
zaradením skladateľa, ktorý už vyše 
storočia patrí k najobľúbenejším. 

Giacomo Puccini je nielen posledný 
žiariaci bod na talianskom opernom 
nebi, ale spolu s Richardom Straus-
som patrí k posledným skladateľom, 
ktorých operné dielo zaznamenalo 
celosvetový ohlas a udržalo sa na 
štandardnom repertoári. Puccini celý 
svoj život zasvätil operám. Z jeho 
desiatich hudobnodramatických 
opusov sa dodnes tešia mimoriad-
nej obľube širokého publika opery 
Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, 
Madame Butterfly a Turandot. 
Pozoruhodné je však i jedno zo 
skladateľových menej známych diel, 
jeho druhá opera Edgar. Nová na-
hrávka tejto opery vyšla nedávno vo 
vydavateľstve Radio France v edícii, 
ktorá sa venuje málo známym alebo 
zabudnutým dielam opernej histórie. 
Spolu s Edgarom vyšla súčasne aj 
Pucciniho prvotina Le Villy (Víly). Pre 
nás však bude určite zaujímavejší 
práve Edgar, na nahrávke ktorého 
participuje vynikajúci slovenský 
barytonista Dalibor Jenis v jednej 
z hlavných úloh. 
Operu Edgar skomponoval Giaco-
mo Puccini po úspechu svojej prvo-
tiny na libreto Ferdinanda Fontanu 
v rokoch 1884 až 1889. Premiéra 
prvej, štvordejstvovej verzie v milán-
skej La Scale sa nestretla s veľkým 
úspechom. Skladateľ teda dielo 
prepracoval, skrátil na tri dejstvá, 
ani táto verzia sa však po premiére 
vo Ferrare v roku 1892 nepresadila. 
Puccinimu zjavne nevyhovovalo 
romantické libreto podľa Alfreda 
Musseta, ktorého dej sa odohrával 
v stredovekých rytierskych dobách, 
ale oslovovali ho skôr psycholo-
gické a lyrické námety, s ktorými 
slávil úspechy v neskorších operách. 
Robustná hudba opery Edgar však 
rozhodne stojí za povšimnutie, preto-
že presvedčivo a realisticky zachy-
táva meniace sa nálady a konania 
hlavných postáv. Skladateľ pracuje 
s príznačnými motívmi, inštrumentácia 
je nádherne farebná a široko klenutá 
belkantová línia speváckych partov 
je typicky pucciniovsky melodická. 
Nová nahrávka tejto opery z pro-
dukcie Radio France je záznamom 
úspešného koncertného predvedenia 
prepracovanej trojdejstvovej verzie 
diela v parížskej Sále Oliviera 
Messiaena zo 7. decembra 2003. 
Pod hudobným naštudovaním a pred-
vedením je podpísaný celosvetovo 
renomovaný dirigent Yoel Levi. 
Jeho precízna interpretácia spolu 
s Orchestre National de France 
a Zborom Radia France je predchnu-
tá mimoriadnym porozumením pre 
Pucciniho partitúru, zmyslom pre 
gradáciu a dramatickú stavbu. 

Klasika ktoré sú plné metafor a nesú znaky 
vysokého štýlu, ako aj tých, ktoré by 
sa dali označiť za insitné prejavy 
ľudovej zbožnosti). Pri počúvaní mi 
napadla azda nie celkom neo-
podstatnená myšlienka, či sa práve 
pros tredníctvom takýchto „drobností“ 
nedá lepšie pochopiť dobové 
prežívanie religiozity, ako v prípade 
monumentálnych skladieb veľkých 
majstrov. Ako pred stáročiami, aj 
Pospíšilovi hudobníci zručne a s citom 
pre štýl používajú ozdoby, improvi-
zujú predohry, medzihry a dohry (za 
všetkých spomeniem aspoň organistu 
Vladimíra Roubala a hráčku na violu 
da gamba Hanu Flekovú), čím nah-
rávka získava punc autentickosti. 
Interpreti dnes ovládajú staré nástroje 
s oveľa väčšou virtuozitou ako 
kedykoľvek predtým. Práve prílišný 
dôraz na technickú dokonalosť vyvo-
láva občas pri počúvaní nahrávok 
pocit neosobného chladu. V prípade 
Holanovho hudobného orloja, ktorý 
po stáročiach opäť dali do pohybu 
hudobníci okolo Michala Pospíšila, 
to však v žiadnom prípade neplatí. 
Aj keď je aj tu každá súčiastka 
muzikantsky bez kazu (závidieť 
možno hráčov na dychové nástroje 
alebo diskantistov Jana Mikušeka 
a Marca Niuboa), pre fungovanie 
celého mechanizmu je podstatná 
človečina. V hudbe či kdekoľvek 
inde ťažko definovateľná éterická 
substancia, ktorá dokáže premieňať 
svet na krajší. 

Andrej Šuba �
� � � � �
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kanadskej spoločnosti Songlines 
nadväzuje na koncepciu predchá-
dzajúceho projektu Tyft (Songlines 
2002/Hevhetia). Pokiaľ na minulom 
albume prevažovala ambientná 
elektronická koláž, teraz dospieva 
Jensson k prirodzenejším štruktúram. 
Miminálne zvukovým. Jeho akustické 
kvinteto balansuje voľne na hrane 
premenlivých rytmických slučiek, 
improvizačnej voľnosti, rockovej 
extrovertnosti a jazzového poriadku. 
Udržať sa pritom na tenkom ľade 
kolektívnej improvizácie a avantgar-
dy je skutočne riskantné. 
Dnešný štyridsiatnik Jensson 
zamenil svojho času štúdiá hudby 
na domácej pôde za bostonskú 
Berklee College of Music. Väčšiu 
vážnosť ale sám prikladal súkromným 
lekciám u renomovaného gitarového 
profesora Micka Goodricka. Na 
Island sa vrátil ako učiteľ, po dvoch 
rokoch však opäť odišiel do USA, 
kde si okrem hrania v newyorských 
kluboch doplnil vzdelanie. Pre zmenu 
u nemenej slávneho saxofonistu Joea 
Lovana. Až ďalší návrat na severský 
ostrov odštartoval Hilmarovu a(tra)k-
tívnu muzikantskú kariéru. Prvýkrát sa 
zviditeľnil prostredníctvom zoskupenia 
AlasNoAxis a vysoko hodnotených 
nahrávok pre mníchovský „výberový“ 
label Winter & Winter – Alas No 
Axis (2000), Splay (2002), Habyor 
(2004, distribúcia Hevhetia), alebo 
spoluprácou s Timom Bernom, Arve 
Henriksenom, či Cuong Vu. Sám 
založil umeleckú agentúru a vy-
davateľstvo Kitchen Motors, kde 
medzičasom realizoval viaceré zo 
svojich projektov. 
Za nezrozumiteľnosť titulu Ditty 
Blei nesie zodpovednosť Hilmarov 
osemnásťmesačný syn Unnar, ktorý 
sa v čase vzniku skladieb motal 
okolo otca, upozorňujúc ho na 
výmenu plienok práve týmito slovami. 
Deväť autorských skladieb stavia 
do kontrastu komponované úseky 
a kolektívnu improvizáciu na spôsob 
raných neworleanských creole ban-
dov. Zjavná je aj Jenssonova záľuba 
v netradičných metrických deleniach, 
pohyblivých metrách, vyplývajúca z 
fascinácie balkánskou hudbou. Na-
jvýraznejším sólistom nie je napodiv 
líder, ale trubkár Herb Robertson, 
ktorý prekvapuje nádhernou zaob-
lenosťou a hutnosťou tónu. Trebárs 
v citlivom sóle akustickej rubátovej 
balady Correct Me If I‘m Right. Jens-
sonova akustická a takmer country gi-
tara v spomínanej skladbe nezapiera 
inšpiráciu a obdiv k Billovi Frisellovi 
a Patovi Methenymu. V rocko vej, až 
grunge zvukovosti Grinning vyznieva 
altsaxofón Andrewa d´Angela. 

Spevácke obsadenie hlavných 
postáv je prvotriedne. Hlavná 
pozornosť sa, samozrejme, ako 
to už u Pucciniho býva, upiera na 
predstaviteľku hlavnej ženskej úlohy 
Fidelie – svetoznámu sopranistku Juliu 
Varadyovú, ktorá predviedla výkon 
hodný svojej povesti. Zamerala sa na 
dramatické akcenty komplikovanej 
postavy bez prehnaných expozícií. 
Vyrovnaným partnerom jej bol tenoris-
ta Carl Tanner v nemenej náročnej 
titulnej postave Edgara. Krásnou far-
bou svojho lyrického mezzosopránu 
obdarila Mary Ann McCormicková 
postavu Tigrany. Náš barytonista 
Dalibor Jenis absolútne využil vzácnu 
príležitosť nahrávky pre veľké svetové 
vydavateľstvo v jednej z hlavných po-
stáv a podal výkon na úrovni svetovej 
špičky. S prehľadom a v absolútnej 
pohode prechádza tými najvypä-
tejšími miestami náročného partu 
Franka. Jeho tvorba tónu, intonácia 
a vyváženosť emocionálneho vkladu 
sú príkladné. 
Nová nahrávka Pucciniho Edgara je 
hodnotným prírastkom do pomerne 
chudobnej diskografie tohto diela 
a milovníkom Pucciniho hudby ju 
možno úprimne odporúčať. 

Jozef Červenka �
� � � �

Kontrapunktická spletitosť dychových 
nástrojov a drsných, neobrúsených 
gitarových sól tu ústi do zvukových 
hedonistických orgií. Suitové Davu, 
Mayla Mayla alebo Gobbles znejú 
na spôsob nahrávky Identity nášho 
Mikiho Škutu. Bizarná Mayla Mayla 
pripomína Hoquetus, ústrednú tému 
však uvádza jediný nástroj a nie je 
rozložená v jednotlivých hlasoch. 
Gobbles prináša frenetickú recyklá-
ciu gitarového zvuku elektronickými 
technológiami, lomené gitarové 
figúry, pôsobivým prostriedkom je 
call and response. 
Ditty Blei je stretom newyorskej 
downtownovej scény a severanské-
ho naturelu. Sám Jensson kacírsky 
prehlasuje slovo „jazz“ za prázdny 
a nič nevyjadrujúci pojem. Žánrovosť 
sa v jeho ponímaní, rovnako ako vo 
filozofii dnešného postmodernizmu, 
premiešava a preskupuje. Pozití-
vom nahrávok labelu Songlines je 
záznam vyhotovený špičkovou tech-
nológiou Super Audio Direct Stream 
Digital a výsledný hybridný SACD 
nosič prehrávateľný aj na bežných 
prehrávačoch.

Peter Motyčka �
� � � �

prezident vydavateľstva Verve Ron 
Goldstein, dokonca podľa vlastných 
slov ani neobľubuje. Návrh nahrať 
poctu nedávno zosnulému Rayovi 
Charlesovi ale prijal. Na Charlesa 
si Scofield pamätá od detstva, keď 
na začiatku 60. rokov počul prvýkrát 
v rádiu jeho skladbu Hit the Road 
Jack. Táto klasika patrí k signálnym 
momentom celého raycharlesovské-
ho projektu a reprezentuje podstatu 
Scofieldovho uchopenia témy. Po-
dobne ako vo zvyšku repertoáru je 
v nej vypichnutá dobová atmosféra, 
dotvorená Scofieldovým charakte-
ristickým hráčskym i aranžérskym 
rukopisom (nevynímajúc aranžmány 
dychov). Niekde vystupuje Scofield 
v sympatickom úzkom obsadení od 
dua až po kvarteto – Steve Jordan 
(bicie), Willie Weeks (basgitara) 
a všadeprítomný Larry Goldings 
(hammond organ) – inde pribral 
dychové nástroje, neodmysliteľné od 
skladieb ako Let’s Go Get Stoned, 
Talkin‘ Bout You / I Got a Woman 
či už spomínanej Hit the Road Jack. 
K výberu repertoáru pristúpil zodpo-
vedne, prešiel si prakticky všetko, čo 
Charles kedy vydal a rozhodol sa 
pre naozaj esenciálne kusy soulu, 
rhythm and blues a funku. Mnohé 
z nich medzičasom „zľudoveli“ 
v podaní iných hudobníkov a aj Sco-
field ku každému čo-to dopovedal. 
Absolútnou novinkou sú u Scofielda 
speváci, vybratí s vkusom a citom pre 
podčiarknutie charakteru skladieb. 
Žiaden rádiový soul-jazzový med, 
ale originálne farby i prístupy, aké 
často v takej početnej osobnostnej 
koncentrácii nepočuť. Mená ako 
Dr. John, Aaron Neville, Mavis 
Staples či Warren Haynes hovoria 
za všetko. 
Ray Charles bol hudobníkom, ktorý 
prežil v brandži neuveriteľných 55 
rokov. Prešiel a dotkol sa mnohých 
štýlov v časoch, keď sa iba formovali 
a preto nie div, že jeho vplyv siaha 
i tam, kde by to možno človek ani 
nečakal. V jeho odkaze je prítomná 
esencia černošského naturelu, ale 
aj ľahký popový esprit. Cítiť to aj zo 
Scofieldovej pocty tomuto velikáno-
vi. Nepatrí k tomu, čo by na prvé 
počutie oslovilo nekonvenčnosťou či 
moderným prístupom (aj keď retro je 
v móde) a v Scofieldovej diskografii 
by som mu prisúdil skôr štatistický 
význam i napriek tomu (či práve pre-
to?), že sa z nej úplne vymyká a je 
pripravený dôkladne, vkusne a bez 
zbytočných kompromisov. Charle-
sovmu posolstvu Scofield rozumie do-
konale, mám ale dojem, že podobné 
albumy i gitarové sóla by vedel ako 
skúsený profesionál, improvizátor 

Hilmar Jensson
Ditty Blei

Songlines 2004, SGL 1547-2, 
distribúcia Hevhetia 

Meno islandského gitaristu Hilmara 
Jenssona sa užšej jazzovej verejnosti 
vynára prevažne v spojitosti s bube-
níkom Jimom Blackom a projektom 
AlasNoAxis. Jeho aktuálny, v poradí 
druhý sólový album na značke 

John Scofield
That’s What I Say – The Music 
of Ray Charles

Universal/Verve 2005, 
0602498805343

V hudobnom šoubiznise sa úmrtie 
veľkých osobností už zákonite spája 
s nebývalou eskaláciou záujmu zo 
všetkých strán. Ťažko povedať, či sú 
za to zodpovední viac fanúšikovia, 
médiá alebo vydavatelia. Každý 
má určite svoj podiel a v nepo-
slednom rade z takejto udalosti aj 
každý čo-to vyťaží. John Scofield 
sa síce doteraz na žiadny krok 
v tomto smere nepodujal a podobné 
tematické projekty, aký mu ponúkol 
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Al Di Meola 
& Leonid Agutin
Cosmopolitan Life

Warner Music/Ole Records 
2005, 693723256528

Leonid Agutin je vraj v Rusku pomer-
ne úspešným rockovým spevákom 
a klaviristom. Získal domácu obdobu 
Zlatého slávika, vydáva albumy, 
ale až odozva v USA ho vyburco-
vala k všeobecnejšej prezentácii 
vlastného kozmopolitizmu. Svoj 
aktuálny pesničkový projekt preto 
poňal ako prvomájovú promenádu 
výborných hudobníkov, na čele 
s gitaristom Al Di Meolom. Ich letné 
turné neminulo ruské mestá, ale ani 
festival vo švajčiarskom Montreux. 
Hlavnú hviezdu albumu vraj Agutin 
očaril skladateľským potenciálom, 
ktorý nie je podľa Meolu nasiak-
nutý len ruským prostredím, ale 
najmä univerzalizmom. A tam bude 
zrejme problém. Agutin sa do 
svojich sladkých popevkov pokúša 
zamontovať všetko. Upútavky sľubujú 
uchu lahodiace popové melódie 
okorenené ruským jazzom, cigánskou 
rytmikou a argentínskym tangom. Pop 
a tango súhlasia. Vinníka vzniknutého 
crossoverového paškvilu netreba 
hľadať. K premosťovaniu príjemne po-
čúvateľného popu s názvukmi etno 
hudby majú blízko trebárs projekty 
speváka Stinga. Tým však nechýba 
vkus a odhad množstva cudzorodých 
komponentov. Taktiež albumy gita-
ristu Carlosa Santanu, ktoré kedysi 
prinášali latinskoamerické jazzroc-
kové názvuky, sa v poslednom čase 
stávajú latino-popovo konzumnejším 
(a tým aj predajnejším) artiklom. 

Úvodná Cuba Africa si v prvom rade 
žiada vysvetlenie, pretože špecifiká 
uvedené v titule sa v nej jednoducho 
nenachádzajú. Pokiaľ však akákoľvek 
rytmická hudba vychádza z afrických 
koreňov, je všetko v najlepšom po-
riadku. Snahou singlovej Cosmopoli-
tan Life je zapasovať virtuózne meo-
lovské výstrely k vrstveným vokálom 
v portugalčine. Videoklip v atmosfére 
r’n‘b a divokých raperských večierkov 
je súčasťou disku. Neskôr sa dostaví 
tuctový rádiový pop (Nobody, When 
Can I See Your Smile?, alebo Price 
to Learn s umelým syntezátorovým 
akordeónom), balady spievané 
čiastočne v ruštine (If I´ll Ever Get 
a Chance a Blue River), prípadne 
plytká, rozťahaná juhoamerická „te-
lenovela“ bez očakávaného efektu 
(Shade of Your World). Aj povestná 
dravosť gitarového virtuóza je v tom-
to prípade len esenciou. Osobitou 
kategóriou je exotická angličtina 
s ruským prízvukom a klišéovité texty 
ruského kolegu Alexa Sinu. Pokiaľ by 
aspoň Leonid Agutin bol citlivejším 
spevákom, mohol byť Cosmopolitan 
Life trebárs „Stingovským odvarom“.

Peter Motyčka �
�

Ernest Ranglin
Surfin‘ 

Tropic 2005, CD-83632, 
distribúcia DIVYD

Monty Alexander with 
Ernest Ranglin
Rocksteady

Telarc 2004, CD-835 81, 
distribúcia DIVYD

V nedávnej recenzii nového albumu 
Montyho Alexandra (Live at Iridium, 
HŽ 4/2005) som pre porovnanie 
odkazoval aj na album Rocksteady, 
ktorý vlani vydal so svojím hudob-
ným druhom z mladíckych rokov na 

speváka Tootha Hibberta vo vlastnej 
skladbe Pressure Drop.
Druhý predstavovaný album Surfin‘ 
je omnoho viac o osobnosti Ernesta 
Ranglina. Samozrejme, je to ska od 
začiatku do konca, ale s hustejšou 
jazzovou harmóniou, a dychová 
sekcia znie niekedy (vďaka play-
backom) riadne swingovo-bigban-
dovo, ako napr. v skladbe Yu Si Mi. 
Nie nadarmo bol Ernest Ranglin tým, 
koho začiatkom 60. rokov pozvali do 
Británie, aby z harmonicky neatraktív-
neho jamajského ska urobil trhák, čo 
sa mu aj podarilo v roku 1964 s pes-
ničkou My Boy Lollipop. Surfin‘ je 
však hlavne gitarový album a Ranglin 
si tu užíva extenzívnejšie gitarové 
sóla, v ktorých sa môže bezstarostne 
(aj vďaka ďalšiemu sprievodnému gi-
taristovi) vyznávať z obdivu k svojmu 
prvému idolu – jazzovej legende, 
prvému elektrickému gitaristovi sveta, 
Charliemu Christianovi. Až na malé 
výnimky celý repertoár napísal Ernest 
Ranglin osobne. Spieva sa tiež iba 
v jednej skladbe a nie je to žiadny 
umelecký artefakt, iba ľahký popevok 
s príznačným názvom Dancing 
Mood II. Ak od tohto albumu 
nebudete očakávať potravu pre 
vašu mozgovú kôru, ale spoľahlivý 
prostriedok oddychu, tak budete 
veľmi spokojní.
Na Ernestovi Ranglinovi je 
pozoruhodné skĺbenie politického 
vnímania hudby s citovým a ľudsky 
bezprostredným životným štýlom. Na 
jednej strane nezabudne zdôrazniť, 
že ska vzniklo ako rebelská hudba 
v časoch koloniálneho režimu na 
Jamajke, že počas apartheidu sa 
jazzoví hudobníci v Juhoafrickej 
republike museli skrývať, a že vlastne 
aj jazz nesie pečať nespravodli-
vostí voči „africkým Američanom“. 
Na druhej strane rozpráva o tom, 
ako sa po niekoľkých mesiacoch 
závratných úspechov v Londýne, keď 
roku 1964 hral so Stanom Getzom, 
Sonnym Stittom či Modern Jazz 
Quartetom, vrátil na Jamajku, lebo 
tam mal rodinu a malé deti a chcel 
byť radšej s nimi. Dodnes tam žije 
(má už 72 rokov), stará sa o svoju 
záhradku a keď niekde nahrá album, 
všetko ostatné už potom nechá 
na iných, len aby zase mohol byť 
naspäť doma. A túto pohodu počuť 
z každého jeho tónu.

Gabriel Bianchi �
Surfin‘: � �

Rocksteady: � � �

rodnej Jamajke, gitaristom Ernestom 
Ranglinom. Tento rok sa objavil ešte 
jeden album esenciálnej jamajskej 
hudby – Surfi‘n Ernesta Ranglina 
– a takúto silnú dvojkombináciu už 
nemožno opomenúť. 
Ernest Ranglin a Monty Alexander 
sa stretli v štúdiu pri nahrávkach 
prvých jamajských hitov pred takmer 
50 rokmi, v čase, keď táto hudba, 
postavená na jamajskom synkopo-
vanom tanečnom rytme mento, ešte 
nemala špecifické označenie. Až 
v 60. rokoch sa uchytil názov ska či 
blue beat, ktoré sa neskôr mierne 
transformovali do podoby rockste-
ady a napokon reggae. Aj keď sa 
cesty Montyho Alexandra a Ernesta 
Ranglina čoskoro rozišli (Monty 
dostal angažmán u Franka Sinatru 
a stala sa z neho celebrita jazzové-
ho klavíra), intenzita ich vzťahu mu-
sela byť naďalej enormná – súdiac 
nielen podľa spomienkových textov, 
ale hlavne podľa hudby na albume 
Rocksteady. Je plný starých jamaj-
ských hitov, vrátane Redemption 
Song od najznámejšieho Jamajčana 
všetkých čias, hlavného protagonistu 
reggae, Boba Marleyho. Jednou 
„bluesovitou“ skladbou (Nightwork) 
prispel aj Monty. Album Rocksteady, 
samozrejme, nie je jazzový, nie je to 
však ani čistokrvné ska či rocksteady 
(pomalé ska), ale je to dobrý príklad 
vkusného crossoveru dvoch štýlov. 
Atmosféra všetkých skladieb je viac 
ako pohodová, typická karibská 
eufória, drobné chytľavé melódie, 
jednoduchá harmónia a krehká 
invenčná inštrumentácia vrátane 
Montyho príležitostného fúkania 
do klávesovej harmoniky. Nikto 
nehrá veľké sóla, všetko smeruje 
k vyváženému a neškodnému 
hudobnému toku, ktorý môžete, 
ale aj nemusíte aktívne počúvať. 
Rozkošné sú inštrumentálne prestrelky 
medzi Alexandrovým klavírom 

a Ranglinovou gitarou. Monty občas 
a s vkusom používa citácie iných 
karibských rytmov (napr. rumby). 
Čerešničkou na torte je hosťovanie 
jedného z veteránov, hviezdy prvých 
jamajských pesničiek z 50. rokov, 

a aj aranžér produkovať „pásovo“. 
Čo ma iba utvrdzuje v prevládajúcej 
účelovosti tohto projektu. Scofield for 
America.

Augustín Rebro �
� � �
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Marián Geišberg 
Neladí/Nevadí

Vydavateľstvo Pyramída 
2004, rb0278-2

Marián je určite lepší interpret než 
autor a hudobník. Na jeho platňu 
nemožno pozerať ako na hudob-
né dielko, pretože by hodnotenie 
nedopadlo najlepšie. Veľa síce 
zachránia hostia, nedotiahnutostí, 
klišé a prázdnej hlušiny sa tu nájde 
aj tak dosť. Otázka invencie je však 
v tomto prípade iba čiastkovým 
pohľadom. Možno sa Geišberg 
rád štylizuje do polohy folkového 
pesničkára, príhodnejšie by ale bolo 
túto polohu chápať ako ďalší rozmer 
jeho hereckého talentu. Vďaka nemu 
iste disponuje schopnosťou očariť 
publikum v intímnom prostredí klubu, 
či kdesi na chate... I v oblasti výrazu 
by sa našlo niekoľko zakopnutí, ktoré 
možno pohltí atmosféra priameho 
kontaktu, ale na albume vyznejú 
rozpačito (štylizácia à  la Vysockij). 
Podstatne viac rozpačitostí je však 
v Geišbergových textoch. Názov 
platne sa však dá chápať aj ako 
kľúč k jej hladkej konzumácii, a tu sa 
dostávame k latentným hodnotám 
albumu. V prvom rade je toto CD 
intímna „záležitosť“, ktorá si vyžaduje 
viac ochoty poslucháča spolupraco-
vať, než väčšina bežnej „radio-friend-
ly“ hudobnej produkcie. Geišberg nie 
je spevák, a to ho možno zachra-
ňuje pred prázdnymi ekvilibristikami 
hlasového fondu. Napriek tomu, že 
je herec, vyznievajú jeho pesničky 
väčšinou prirodzene a bez afektu. 
Celkovo prevláda dojem, že spieva 
v duchu svojho životného štýlu. 
Polemizovať by sa dalo o niektorých 
textoch (alebo ich častiach), ktoré sa, 
prirodzene, nedajú vnímať oddelene 
od výrazu. I tu ale preváži Mariano-
va schopnosť vtiahnuť poslucháča do 
atmosféry. 
Bolo by možné celú platňu rozobrať 
na súčiastky a kritizovať ich opo-
trebovanosť. Dalo by sa hovoriť 
o tom, prečo sa dobrý herec chce 
zviditeľniť ako amatérsky pesničkár 
a bolo by možné klásť básnické 
otázky typu „kto už by si kúpil takéto 
CD“; na čo by to bolo ale dobré? 
Geišbergovo čaro spočíva v jeho 
komplexnosti, vrátane ochoty odhaliť 
nedokonalosti. Tiká ako starý veľký 
budík pokrytý patinou času, ktorý 
síce trochu mešká, ale neoddá sa ho 
rozoberať a vymieňať staré pero za 

Folk

Tatiana Pirníková
Skladateľské inšpirácie 
a impulzy pre hudobnú 
pedagogiku

Prešovský hudobný spolok 
Súzvuk, Prešov 2004

Napriek kuvičím hlasom, že pôvodná 
hudobnoteoretická literatúra na Slo-
vensku zanikne, ak nebude existovať 
štátom podporované vydavateľstvo, 

nové. Ozubené kolieska sú vydrané 
rovnomerne, zato ako-tak fungujú. 
Tak či onak, bez ohľadu na to, koľko 
CD Neladí/Nevadí sa predá, či 
koľko by sa ich predalo, keby spe-
vákovu tvár a hlas nepoznali ľudia 
z televízie, bez ohľadu na relatívnosť 
jeho obsahu, treba zdôrazniť, že je 
len dobre, keď albumy ako tento 
u nás ešte z času na čas uzrú svetlo 
sveta. CD Neladí/Nevadí má svoj 
sympaticky rozgajdaný imidž a sála 
z neho interpretovo nadšenie pre 
vec. Marián Geišberg nám však 
hlavne ponúka možnosť naladiť sa 
na vlnovú dĺžku človečiny, poskytuje 
nám alternatívu a skutočnejší život, 
než sa snažia pred našimi očami 
vymodelovať rôzne lajfstajlové časo-
pisy (ako by ich jedna mater mala) 
a iné komerčné médiá. Netreba 
však ani Geišbergovi ťahať medové 
motúzy popod fúzy. Mal by si uve-
domiť, že menej (slov) je niekedy viac 
a bolo by možné presnejšie triafať 
do reality (nenahrádzať jednu ilúziu 
druhou). V rámci svojich schopností 
by sa mal vyvarovať nevedkovského 
amaterizmu, zbytočných exhibícií 
a pátosu. 
Herec Marián Geišberg predviedol 
svoj ďalší, roky pestovaný rozmer, 
o ktorom vie iba časť verejnosti. Je 
zrejmé, že vo svojom zrelom veku už 
nebude meniť návyky a v hraní pre 
priateľov a spriaznené duše bude 
pokračovať. Pokiaľ hodlá pokračovať 
aj v nahrávaní albumov, fajn, mal by 
byť ale ostražitý – zakonzervované 
pesničky sú dvojsečná zbraň a opa-
kovanie rovnakého vzorca je rovnako 
nebezpečné ako prílišné ambície. 
Necháme sa teda radšej prekvapiť.

Martin Chrobák �
� � �

Knihy

ktoré by sa staralo o jej vydávanie 
a šírenie, nových titulov na pultoch 
pribúda. V ostatných rokoch pribudli 
viaceré knihy monografické, tematic-
ké, rozhovory s osobnosťami... Doka-
zuje to správnosť môjho presvedče-
nia, že netreba od imaginárneho 
štátu žiadať založenie vydavateľstva, 
ale treba pomáhať na svet odbornej 
literatúre, ktorá vzniká prirodzenou 
cestou. Peniaze na vydanie sa nako-
niec nájdu, aj keď to vyžaduje ďalšie 
úsilie autora...
Začiatkom tohto roka sa mi do rúk 
dostala nová kniha Tatiany Pirníkovej 
Skladateľské inšpirácie a impulzy 
pre hudobnú pedagogiku. Veľmi ma 
potešila, pretože vyučujem hudobnú 
náuku na základnej umeleckej škole 
a už roky zápasím s problémom, 
ako viesť deti k vnímaniu a prijímaniu 
hudby. Paradoxne v dobe, keď nás 
hudba doslova zaplavuje zo všet-
kých strán, audiovizuálna technika je 
na vysokej úrovni a stala sa cenovo 
dostupnou, máme k dispozícii množ-
stvá kvalitných nahrávok, môžeme 
si vyberať z množstva koncertov 
so špičkovými umelcami, samotné 
hudobné umenie akoby nám unikalo. 
Vidím to na deťoch, ktoré učím: sú 
bystré, živé, vedia toho veľa, ale 
máloktoré vie to najdôležitejšie – po-
čúvať. Ako ich k tomu priviesť? Ako 
ich motivovať, vzbudiť ich záujem, 
presvedčiť ich, že hudba nie je len 
to, čo počujú z rádia, pri čom môžu 
tancovať, odreagovať sa, relaxovať? 
Hudobní pedagógovia to nikdy 
nemali ľahké. Hudba podlieha móde 
rovnako ako oblečenie či mejkap. Asi 
preto, že je pre život nevyhnutná. Ale 
možno aj preto, že ju učitelia snáď 
nikdy nedokázali prijať v celej šírke, 
nepoznali ju a neučili deti rozlišovať, 
hodnotiť, a už vôbec nedokázali 
vypestovať v deťoch kritický postoj 
ku gýču či iným, často škodlivým 
prejavom zvukovej agresie. Ale 
nielen preto sú mi názory T. Pirníkovej 
také blízke. 
Kniha vznikla dopracovaním dokto-
randskej práce, ktorú pripravovala 
pod vedením Juraja Hatríka na HTF 
VŠMU v Bratislave. Nie je to oby-
čajná učebnica či metodika; autorka 
podrobne zmapovala psychologické 
zázemie dieťaťa i dospelého, ktorý 
v roli učiteľa môže pozitívne ovplyvniť 
vývoj osobnosti. V prvej časti knihy 
– Dieťa – získame prehľad vývoja 
názorov na hudobnú pedagogiku, 
podložený množstvom citátov 
významných osobností – filozofov, 
psychológov, pedagógov, pričom 
presne charakterizuje problémy 
pedagogiky, a to nielen hudobnej. 
Etika, emočná inteligencia alebo 

exaktné myslenie, racionálny, prag-
matický prístup k životu? Fakty alebo 
nachádzanie zmyslu, významu? 
Uprednostniť pevný, podrobne roz-
pracovaný pedagogický systém, či 
nechať priestor na slobodný, intuitívny 
rozvoj osobnosti dieťaťa? Myslím, že 
všetci vieme, že treba oboje. Nájsť 
však spôsob, ako dôjsť k jednote, 
vôbec nie je ľahké.
Autorka sa o to pokúša v druhej, ťa-
žiskovej časti knihy – Cesty. Vybrala 
si niekoľko autorov, ktorí vo svojom 
skladateľskom odkaze zanechali 
diela využiteľné na pedagogické 
účely. Pritom nejde len o diela 
primárne určené deťom; niektoré sú 
dokonca u nás nie veľmi známe. 
V učebniciach hudobnej náuky som z 
nich našla iba zopár, aj to frag-
mentov: Snenie z Detských scén R. 
Schumanna, Čajkovského Škovránka 
a Poľovnícku, jednu skladbičku 
z Janáčkovho cyklu Po zarostlém 
chodníčku a ako jediný komplexnejší 
je cyklus Obrázky zo Slovenska 
Eugena Suchoňa. Teraz však viem, 
že pedagogicky využiteľné sú aj 
mnohé ďalšie – Griegove Lyrické 
kusy, Musorgského V detskej izbičke, 
Prokofievova Detská hudba, Loutky 
B. Martinů či Bartókov Mikrokozmos. 
Každý cyklus má iné psychologické 
pozadie, iné vyjadrovacie prostri-
edky, iný výraz... Je o čom deťom 
hovoriť, je čo počúvať. Na záver 
sa autorka venuje aj Koncertom pre 
mladých ľudí Leonarda Bernsteina 
a knihám poviedok, rozprávok a prí-
behov o hudbe Ilju Hurníka. 
Tretia časť knihy – Poznanie – je 
krátka. Nie však preto, že by túto 
oblasť podceňovala, naopak. 
Pôvodnú kapitolu sa rozhodla roz-
pracovať a na jej základe postavila 
koncepciu ďalšej samostatnej knihy, 
ktorá je práve v tlači. Zahrnula do 
nej medzičasom získané skúsenosti 
z realizácie troch veľkých projektov 
Juraja Hatríka: Statočný cínový voja-
čik, Bájky o Levovi a Balady o dreve, 
ktoré pripravila spolu s ďalšími spolu-
pracovníkmi z Prešovskej univerzity, 
kde pôsobí, ako študentské hudobno-
-scénické projekty s deťmi. Všetky 
som videla viackrát, niektoré vo 
viacerých podobách – ako divadlo, 
výchovný koncert či ako výsledok 
hudobnej dielne v detskom kolektíve. 
Sama ich vo svojej pedagogickej 
práci využívam. Je to dôkaz, že táto 
časť skladateľsko-pedagogického 
odkazu Juraja Hatríka je životaschop-
ná a verím, že bude mať i ďalších 
pokračovateľov.

Eva Čunderlíková �
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� Hosť festivalu: STEVE REICH

� 7.11. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
19.00 Vladimír Godár: Partita pre 54 sláčikových nástrojov 
 Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3 (premiéra)
 Steve Reich: The Four Sections

 Slovenská filharmónia
 Juraj Valčuha – dirigent (Slovensko)
 Veronika Lacková – klavír (Slovensko)

� 8.11.  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Steve Reich:
 Clapping Music pre dvoch hudobníkov
 Music for 18 Musicians
 Tehillim pre hlasy a súbor nástrojov

 Ildikó Fodor (Maďarsko)
 Mária Horváth (Maďarsko)
 Katalin Károly (Maďarsko)
 Klára Lóczi (Maďarsko)
 Amadinda (Maďarsko)
 VENI Ensemble (Slovensko)
 Komorní sólisti Bratislava (Slovensko)

� 9.11.  PKO
19.00 Steve Reich:
 Drumming (part one)
 Pendulum Music pre 3 alebo 4 mikrofóny, zosilňovače a reproduktory
 Electric Counterpoint pre elektrickú gitaru a mg pás
 Different Trains pre sláčikové kvarteto a mg pás 

 Matúš Jakabčic (Slovensko)
 Amadinda (Maďarsko)
 Zwiebel kvartet

� 10.11.  PKO
19.00 Lucas Ligeti: Independence pre kvarteto hráčov na bicích nástrojoch
 György Ligeti: Síppal, dobbal nádihegedüvel pre stredný hlas 
 a kvarteto hráčov na bicích nástrojoch
 Iannis Xenakis: Rebounds pre hráča na bicích nástrojoch
 Iannis Xenakis: Persephassa pre šesť hráčov na bicích nástrojoch

 Katalin Károlyi (Maďarsko)
 Amadinda (Maďarsko)

� 11.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 
17.00 George Crumb: Vox Balaenae 
 Thüring Bräm: Einhorn
 György Kurtág: Játékok (výber)
 Olivier Messiaen: Le Merle noir
 Kaaija Saariaho: Die Aussicht
 Iris Szeghy: Anrufung des großen Bären

 Amaltea (Švajčiarsko)

� 11.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Osvaldas Balakauskas (premiéra)
 Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
 Vykintas Baltakas: Ouroboros
 Kaija Saariaho: Lichtbogen
 Rytis Mažulis (premiéra)

 Gaida Ensemble (Litva)

� 12.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Magnus Lindberg: Coyote Blues
 Helena Tulve: a travers
 Toivo Tulev: Be lost in the Call
 Erkki-Sven Tüür: Arhitektoonika VI
 Lucia Papanetzová: Zahir (premiéra)

 Erkki-Sven Tüür: Oxymoron

 NYYD Ensemble (Estónsko)
 Olari Els – dirigent (Estónsko)

� 12.11.  Historická budova SND
19.00 Juraj Beneš: The Players, opera

� 13.11.  Koncert Spolku slovenských skladateľov
11.00

� 13.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
17.00 Erwin Schulhoff: Duo pre husle a violončelo 
 John Cage: Six Melodies pre husle a keyboard 
 Viera Janárčeková: wabi – sabi, trio pre husle akordeón a violončelo 
 Vladimír Bokes: „…nur eine weile…“, trio pre husle akordeón 
 a violončelo (premiéra)
 Sofia Gubajdulina: Silenzio, päť kusov pre bajan, husle a violončelo 

 Trio Dounia (Nemecko)
 Babette Andruk – husle
 Christiane Lüder – akordeón
 Barbara Brauckmann – violončelo

� 13.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Wolfgang Rihm: Sláčikové kvarteto č. 3
 Rolf Widmann: Sláčikové kvarteto č. 3, „Hunt“
 Luigi Nono: Fragmente, Stille, An Diotima

 Minguet Quartett (Nemecko)

� 14.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Pierre Boulez: Domaines pre klarinet
 Iannis Xenakis: Charisma pre violočelo
 Georges Aperghis: Les 7 crimes de l‘amour pre hlas, klarinet a bicie
 Dominique Clément: Dépeches pre hlas, akordeón, klarinet, 
 husle, violončelo a bicie
 Camille Roy: Parmi l‘Arbre pre husle a violončelo 
 Jevgenij Iršai: 4.48 Kyrie eleison (premiéra)

 Aleph Ensemble (Francúzsko)

� 15.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Melos – Étos Ensemble

� 16.11.  Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 György Ligeti: Monument, Selbstportrait, Bewegung
 Henry Cowell: Fairy Bells, Aeolina, Harp, Banshee
 Marcel Seneši (premiéra)
 György Kurtág: Játékok pre cimbal sólo
 Roman Berger: Toccata (premiéra)

 Klavírne duo Ivan Šiller / Andrea Mudroňová (Slovensko)
 Enikő Ginzery – cimbal (Slovensko)

� 17.11.  Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
19.00 Tadeusz Wielecki: Tafle pre orchester
 Pavol Šimai: Vittoria
 Isao Matsushita: Hi – Ten – Yu pre japonské bicie a orchester
 Helena Tulve: Sula pre didgeridoo a orchester

 Zsolt Nagy – dirigent (Maďarsko)
 Lászlo Hudaczek – perkusie (Maďarsko)
 Tommy Mansikka-Aho – didgeridoo (Estónsko)
 Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

SPRIEVODNÉ PODUJATIE:
8. – 10.11. Od Perotina po Reicha – Idey „minimálneho“ v hudobných dejinách 
a v súčasnosti (Medzinárodné sympózium)

ZMENA ÚČIKUJÚCICH A PROGRAMU VYHRADENÁ!

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SÚČASNEJ HUDBY

MELOS-ÉTOS 2005
BRATISLAVA 7. – 17. NOVEMBER 2005
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HLAVNÝ USPORIADATEĽ

41. ročník    23. 9. – 7. 10. 2005
Mimoriadny koncert 14. 9. 2005

ČLEN EURÓPSKEJ 
ASOCIÁCIE FESTIVALOV (EFA) S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM

MINISTERSTVA KULTÚRY SR

Bratislavské hudobné slávnosti

Streda 14. 9.

Mimoriadny  koncert

19.00 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

Maìarsk˘ národn˘ zbor

dirigent: Friedrich Haider 

zbormajster: Mátyás Antal

sólisti: Edita Gruberova, soprán

Michal Lehotsk˘, tenor

Andrea Ulbrich, mezzosoprán

Albert Schagidullin, barytón 

G. Donizetti: Roberto Devereux

koncertné uvedenie opery

Verejná generálka vo ‰tvrtok 8. 9. o 11.30 h

Piatok 23. 9.

Otvárací koncert  41. roãníka BHS    

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia 

Slovensk˘ filharmonick˘ zbor 

Bratislavsk˘ detsk˘ zbor

dirigent: Paul Kildea

zbormajstri: Blanka JuhaÀáková

Elena ·arayová -Kováãová

sólisti: Lada Biriucov, soprán

Christopher Gillett, tenor

Leslie John Flanagan, barytón

B. Britten: Vojnové requiem op. 66

Sobota 24. 9.     

17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál       

Martin Stadtfeld

J. S. Bach, S. Rachmaninov

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Rusk˘ symfonick˘ orchester

dirigent: Pavel Sorokin

sólisti: Juraj Barto‰, trúbka

Zuzana ·tiasna-Paulechová, klavír

M. I. Glinka: ·panielska ouvertúra ã. 1 

Jota aragonesa

P. I. âajkovskij: Koncert pre klavír 

a orchester ã. 2 G dur op. 44   

A. Arutjunjan: Koncert pre trúbku 

a orchester As dur           

S. Prokofiev: Vojna a mier, suita z opery op. 91a 

Nedeºa 25. 9. 

17.00 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie    

King’s Singers

koncert vokálneho súboru

19.30 Veºké koncertné ‰túdio Slovenského rozhlasu

Symfonick˘ orchester 

Slovenského rozhlasu

dirigent: Heiko Mathias Förster

sólistka: Bernadetta ·uÀavská, organ

L. Bernstein: Candide, ouvertúra                      

E. SuchoÀ: Symfonická fantázia na B-A-C-H 

pre organ, sláãikov˘ orchester 

a bicie nástroje ESD 93     

L. van Beethoven: Symfónia ã. 3 Es dur 

op. 55 „Eroica“

Pondelok 26. 9. 

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie 

Filharmonick˘ orchester Mexico City

dirigent: Enrique Barrios

M. de Falla: Trojroh˘ klobúk, suita ã. 2 

A. Piazzolla: Tangazo

N. Rimskij-Korsakov: ·panielske capriccio op. 34

C. Chávez: Symfónia ã. 2 „Indiánska“

S. Revueltas: Noc Mayov

Utorok 27. 9. 

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál              András Schiff

J. Haydn

Streda 28. 9.     

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Symfonick˘ orchester âeského rozhlasu

âesk˘ filharmonick˘ zbor Brno

dirigent: Roberto Paternostro

zbormajster: Petr Fiala

sólisti: Franti‰ek Novotn˘, husle

Tatiana Teslia, soprán; Richard Samek, tenor

Igor Gavrilov, barytón

I. Parík: Musica pastoralis                                

L. Bernstein: Serenáda pre husle a orchester

(Serenade after Plato’s Symposium) 
S. Rachmaninov: Zvony, symfonická poéma 

pre sóla, zbor a orchester op. 35 

·tvrtok 29. 9. 

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Bretónsky symfonick˘ orchester

dirigent: Lawrence Foster

sólista: Tzimon Barto, klavír

G. Bizet: La Jolie Fille de Perth              

C. Saint-Saëns: Koncert pre klavír a orchester 

ã. 2 g mol op. 22 

G. Bizet: Carmen, suita ã. 1 a ã. 2 (v˘ber)

C. Saint-Saëns: Symfónia ã. 2 a mol op. 55   

Piatok 30. 9.  

Medzinárodná tribúna mlad˘ch interpretov
New Talent 2005 - Cena Nadácie SPP

Komorné koncerty – semifinále súÈaÏe

15.30 Veºké koncertné ‰túdio Slovenského rozhlasu

Vincent Boucher, organ / Kanada 

17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Ryszard Groblewski, viola / Poºsko        

Oskars Petrauskis, altsaxofón / Loty‰sko

Dalibor Karvay, husle / Slovenská republika

20.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Vilém Veverka, hoboj / âeská republika

Marina Chiche, husle / Francúzsko

Mikhel Poll, klavír / Estónsko

Antony Leroy, violonãelo / Francúzsko

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Gustav Brom Big Band

dirigent: Vladimír Valoviã

sólistka: Joan Faulkner, spev

Sobota 1. 10.

Medzinárodn˘ deÀ hudby

17.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Zwiebelovo kvarteto

B. Bartók, J. Hatrík premiéra   

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie 

Kráºovsk˘ symfonick˘ orchester

Lond˘n dirigent: Dirk Joeres 

W. S. Bennett: Najády, predohra op. 15             

R. Schumann: Symfónia ã. 3 Es dur op. 97 „R˘nska“

A. P. Borodin: Symfónia ã. 2 h mol  

Nedeºa 2. 10.    

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Cappella  Istropolitana

Zbor Bambersk˘ch symfonikov

dirigent a zbormajster: Rolf Beck

sólisti: Simona Houda-·aturová, soprán

Annette Markert, alt

Andreas Karasiak, tenor

Robert Holzer, bas

G. F. Händel: Mesiá‰, oratórium HWv 56

Pondelok 3. 10.  

20.00 Veºké koncertné ‰túdio Slovenského rozhlasu

Medzinárodná tribúna mlad˘ch interpretov

New Talent 2005 – Cena Nadácie SPP

Symfonick  ̆orchester Slovenského rozhlasu

dirigent: Peter Feranec  

Koncert troch finalistov súÈaÏe 

New Talent (v 1. ãasti)

O. Respighi: Rímske fontány       

Utorok 4. 10.

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Var‰avská filharmónia

dirigent: Antoni Wit     

sólista: Jan Krzysztof Broja, klavír   

W. Kilar: Orawa

F. Chopin: Koncert pre klavír a orchester 

ã. 1 e mol  op. 11

J. Brahms : Symfónia ã. 1 c mol op. 68   

Streda 5. 10.

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

·tátny komorn˘ orchester  Îilina 

dirigent: Peter Breiner

sólisti: Andrej ·eban, gitara

Stano Palúch, husle

Bratislavské gitarové kvarteto 

H. M. Górecki: Tri skladby v starom ‰t˘le

V. Godár: Malá suita pre malého Davida 

pre husle, gitaru, sláãikov˘ orchester 

a ãembalo                              premiéra

P. Breiner: Guitaralia Notturna      premiéra

L. van Beethoven: Symfónia ã. 1 C dur op. 21 

·tvrtok 6. 10.

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Husºov˘ recitál          

Vadim Repin 

Itamar Golan, klavír

B. Bartók: Rapsódia pre husle a klavír 

ã. 1 G dur Sz. 86    

J. Brahms: Sonáta pre husle a klavír 

ã. 3 d mol op. 108

E. H. Grieg: Sonáta pre husle a klavír 

ã. 3 c mol op. 45     

E. Chausson: Poéma pre husle a klavír 

Es dur op. 25          

F. Waxman: Fantázia Carmen

Piatok 7. 10.

Závereãn˘ koncert 41. roãníka BHS       

19.30 Koncertná sieÀ Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia

dirigent: Vladimír Válek

sólista: Vladimir Spivakov, husle

J. Sibelius: Koncert pre husle a orchester 

d mol op. 47  

P. I. âajkovskij: Symfónia ã.  4  f mol op. 36 

Piatok 23.9. 19.00 A. Ch. Adam Korzár

Sobota 24.9. 19.00 B. Britten Peter Grimes

v hl. úlohách: J. Vacík, Y. Tannenbergerová, M. Babjak

Pondelok 26.9. 19.00 G. Verdi Ma‰karn˘ bál

v hl. úlohách: M. Lehotsk˘, A. Danková, D. Jenis

Utorok 27.9. 19.00 G. Puccini Tosca

v hl. úlohách: I. Matyá‰ová, P. Dvorsk˘, J. Strauch

Streda 28.9. 19.00 H. S. von Lovenskjold Sylfida

·tvrtok 29.9. 19.00 G. Donizetti Dcéra pluku

v hl. úlohách: A. Kohútková, O. Klein, J. Galla 

Piatok 30.9. 19.00 G. Verdi Don Carlos

v hl. úlohách: P. Mikulá‰, ª. Rybárska, ª. Ludha, S. Tolstov, J. Sapara Fischerová

Sobota 1.10. 19.00 A. Dvofiák Rusalka

v hl. úlohách: A. Kohútková, J. Kundlák, J. Foga‰ová, G. Beláãek 

Nedeºa 2.10. 17.00 G. Verdi Don Carlos

v hl. úlohách: J. Galla, I. Matyá‰ová, V. Prolat, D. Jenis, N. Krasteva, ·. Kocán

Utorok 4.10. 19.00 P. I. âajkovskij Eugen Onegin

v hl. úlohách: P. Remenár, N. Ushakova, M. Fabiánová, T. Juhás, G. Beláãek

Streda 5.10. 19.00 P. I. âajkovskij Labutie jazero

·tvrtok 6.10. 19.00 J. Massenet Werther

v hl. úlohách: J. Kundlák, D. ·lepkovská, E. ·eniglová, J. ëurão

âinohra SND – Divadlo P. O. Hviezdoslava uvádza predstavenie Divadla Andreja Bagara v Nitre

Pondelok 3. 10. 19.00 I. Stravinskij, P. Zagar Svätenie jari - taneãná fantázia

BHS V SLOVENSKOM 
NÁRODNOM DIVADLE

PREDPREDAJ VSTUPENIEK 

NA PODUJATIA BHS V KONC. SIE≈ACH

v Slovenskej filharmónii v budove Reduty:

Palackého 2
Pokladniãné hodiny – od 22. 8. 2005:

pondelok – piatok 13.00 – 18.00 h
sobota  9.00 – 13.00 h
od 5. 9. 2005:

pondelok – piatok 13.00 – 19.00 h
streda 8.00 – 19.00 h; sobota  9.00 – 13.00 h

poãas BHS v sobotu a v nedeºu hodinu 
pred koncertom Tel.: +421 2 59 20 82 92
Hromadné objednávky: Fax: +421 2 54 43 20 29
E-mail: bhsfest@nextra.sk
www.bhsfestival.sk

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

NA OPERNÉ A BALETNÉ PREDSTAVENIA

v pokladnici SND, Komenského nám.
Pokladniãné hodiny: od 8.00 do 17.30 h
Tel.: +421 2 54 43 38 90

generálny reklamný partner

hlavný reklamný partner

spoluusporiadatelia a mediálni partneri

mediálni partneri

European Union


