
Rozhovor: Miroslav Dvorský / 
Seriál: Hudba medzi životom 
a smr�ou / Jazz: Kapitoly z dejín 
jazzového saxofónu I. / 
Skladba mesiaca: 
Ligetiho Lontano...  

65,- Sk4

O R G A N
 Starý alebo nový?
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Štátna filharmónia Košice / štátna príspevková organizácia

52. Košická hudobná jar
Medzinárodný hudobný festival pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice

2. 5. OTVÁRACÍ KONCERT KHJ
Dom umenia ŠfK,dirigent: Domonkos HÉJA/Maďarsko

19.00 soprán: Eva URBANOVÁ/ČR

SMETANA:  Proroctvo a veštba Libuše 

z rovnomennej opery 

WAGNER:   Predohra a smrť z lásky 

z opery Tristan a Izolda

R.STRAUSS: Smrť a vykúpenie, symfonická 

báseň

Vstupné: MAHLER:    Adagietto zo Symfónie 

500-400-300,- č. 5 cis mol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. 5. MUSICA AETERNA
Kostol sv. um. vedúci: Peter ZAJÍČEK

Trojice soprán:     Zuzana SZABO

19.30 

Vstupné: 120,- BUXTEHUDE – J. S. BACH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. 5. ŠfK,dirigent: Michel SWIERCZEWSKI/F

Dom umenia violončelo: Tatjana VASSILJEVA/Rusko

19.00 ELGAR:  Koncert pre violončelo 

Vstupné: a orchester e mol

250-200-150,- HOLST:  Planéty/multimediálny projekt

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. 5. LITERÁRNO-HUDOBNÝ VEČER
Dom umenia so Štefanom Hríbom
19.00 na tému: Literatúra – knihy – čítanie

Stanislav PALÚCH, husle 

Jozef LUPTÁK, violončelo

Brian DUNNING flauta/Írsko 

a hostia ...
Vstupné: 120,- Podpora: Veľvyslanectvo Írska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17. 5. ŠfK, dirigent: Roberto PATERNOSTRO/R 

Dom umenia spoluúčinkuje: SMETANOVO TRIO/ČR

19.00 BEETHOVEN: Symfónia č. 7 A dur

BEETHOVEN: Koncert pre klavír, husle,

violončelo a orchester

Vstupné: Podpora: Rakúske kultúrne fórum, Bratislava

250-200-150,- a České centrum

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21. 5. KOMORNÝ KONCERT
Dom umenia

19.00 Ján Vladimír MICHALKO, organ

Vstupné: 100,- Boris LENKO, akordeón

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22. 5. SLOVENSKÝ KOMORNÝ 
Dom umenia ORCHESTER B. Warchala
19.00 um. vedúci: Ewald DANEL 

VIVALDI:    Štyri ročné obdobia

PODPROCKÝ: Suita Domestica

DVOŘÁK:      Serenáda pre sláčikový 

Vstupné: 150,- orchester

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---

24. 5. JAZZ - Symfonický orchester Miskolc
Dom umenia OLÁH KÁLMÁN SEXTET/Maďarsko

19.00 dirigent:  László KOVÁCS/Maďarsko

Vstupné: Podpora:  Kultúrny inštitút 

300-250-200,- Maďarskej republiky, Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29. 5. BORNUS CONSORT/Poľsko

Dóm sv. Gotický dominikánsky chorál 

Alžbety

o 19.30

Vstupné: 120,- Podpora:  Poľský inštitút, Bratislava

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31. 5. ZÁVEREČNÝ KONCERT KHJ
Dom umenia ŠfK, dirigent: Jerzy SWOBODA/Poľsko

19.00 soprán: Eva DŘÍZGOVÁ/ČR,

alt: Terézia BABJAKOVÁ
tenor:  Dénes GULYÁS/Maďarsko, 

bas:      Peter MIKULÁŠ 
ČESKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR BRNO
zbormajster: Petr FIALA/ČR

Vstupné: MENDELSSOHN-BARTHOLDY:

400-320-240, Eliáš, oratórium 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SÚČASŤ FESTIVALU
• 2. 5. Otvorenie výstavy 

DU o 16.00 = HARMÓNIA TICHA =
akademická maliarka Jarmila VEĽKÁ 
výstava v spolupráci s Galériou 

A. Smoláka potrvá do 31. 5. 2007

• Koncerty mimo Košíc:

23. 5. Spišská Nová Ves    

24. 5. Velké Kapušany            

ŠfK, dirigent: Tomáš KOUTNÍK /ČR

violončelo: Katarína ZAJACOVÁ
CIKKER – ČAJKOVSKIJ – BEETHOVEN

• 26. 5. Štátne divadlo Košice
ŠD o 19.00 Donizetti: Nápoj lásky, 2. premiéra            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

PREDAJ ABONENTIEK  od   5. 3. 2007
PREDAJ VSTUPENIEK   od  10. 4. 2007
Pokladnica ŠfK-Dom umenia, Moyzesova 66, Košice

tel: 055/622 0763 - po, ut, št:14.00-16.00h

streda 14.00--17.30h a hodinu pred každým koncertom.

Vstupenky si môžete zakúpiť aj v MIC Dargov. Štúrova 1 

a v ICMK, Hlavná 59, Košice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---

Mediálni 

partneri KHJ 

Generálny

partner KHJ 
Generálny 

partner ŠfK 

www.sfk.sk
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Vážení �itatelia, 

kontroverzne vnímané 
premiestnenie organa 
v Dóme sv. Martina 
zaujalo – podobne ako 
zmeny v SOSR – už 
viaceré médiá, vrátane 
tých komer�ných. 
Hudobný život sa téme 
venuje s odstupom 
�asu – rekapituluje 
a opä� kladie otázky, 
ktoré v iných médiách 
nezazneli. Ako prví na 
Slovensku uverej�ujeme 
vizualizáciu inštalácie 
nového nástroja vo 
svätomartinskom Dóme 
– v Téme na str. 2, ale 
aj farebne, na obálke. 
Obe témy – „SOSR“ 
i „Organ“ – rezonujú aj po ich re� exii na 
stránkach Hudobného života a my Vás o nich 
budeme na�alej informova�.

�akujeme za prvé názory a postrehy na 
našich internetových diskusných fórach. Využite 
možnos� zapoji� sa aj do diskusie na tému 
„Organ“. 

Tešíme sa z rozhovoru s tenoristom 
Miroslavom Dvorským, ktorý sa po dobytí 
prominentných zahrani�ných scén stále viac 
a rád vracia na Slovensko. 

V jazzovej sekcii otvárame nový seriál 
Erika Rothensteina Kapitoly z dejín jazzového 
saxofónu. Skladbou mesiaca je Lontano od 
Györgya Ligetiho v analytickom poh�ade Roberta 
Kolá	a. 

Verím, že Vás zaujmú aj �alšie informácie, 
texty, rubriky... 

Po uzávierke sme v redak�nej pošte objavili 
o
 ciálnu správu, že v novej budove Slovenského 
národného divadla vypúš�ali genia loci... Nielen 
duchmi najznámejšej slovenskej „novostavby“ 
sa budeme zaobera� v �alšom �ísle Hudobného 
života.

Zaujímavé �ítanie praje
Andrea Sere�inová

Distribúcia a marketing: Hana Beladi�ová (tel: +421 2 59204846, fax: +421 2 59204842, beladicova@hc.sk) Adresa 
redakcie: Michalská 10, 815 36 Bratislava 1, www.hudobnyzivot.sk • Gra� cký návrh a zalomenie: Peter Be�o Tla�: 
ORMAN, s.r.o. • Rozširuje: Slovenská pošta, a.s., Mediaprint-Kapa a súkromní distributéri • Objednávky na 
predplatné prijíma každá pošta a doru�ovate� Slovenskej pošty • Objednávky do zahrani�ia vybavuje Slovenská pošta, 
a.s., Stredisko predplatného tla�e, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, zahranicna.tlac@slposta.sk. Objednávky 
na predplatné prijíma aj redakcia casopisu. Používanie novinových zásielok povolené RPPBA Pošta 12, d�a 23. 9. 
1993, �. 102/03. • Indexové �íslo 49215. ISSN 13 35 41 40 • Na obálke: Vizualizácia nového organa v Dóme sv. Martina 
• Názory a postoje vyjadrené v uverejnených textoch nie sú stanoviskom redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo 
redak�ne upravova� a kráti� objednané i neobjednané rukopisy. Texty akceptujeme len v elektronickej podobe. 
• Vyh�adáva� v dátach uverejnených v tomto �ísle môžete na adrese www.siac.sk

Téma
Spor o organ A. Šuba, P. Kuruc – str.2

Minipro� l
Tatiana Kanišáková – str. 6

Spravodajstvo, koncerty
SF, SOSR, ŠKO, ŠFK, Matiné v Mirbachu...
Tip HŽ, 4 otázky pre.., Kurzíva... – str. 7

Rozhovor
Miroslav Dvorský M. Mojžišová – str. 14

Skladba mesiaca
G. Ligeti: Lontano R. Kolá� – str. 17

Hudobné divadlo
Opera o�ami � lmového hitmakera – str. 20
Netradi�ný veristický diptych v Banskej Bystrici – str. 22
Sokolské tance – str. 23

História
Seriál: Hudba medzi životom a smr�ou / Tajomný �len prvej podsekcie 
Hudobnej komory A. Schindler – str. 24

Zahrani�ie
Katalánsko, Viede�, Dráž�any, Kanárske ostrovy... – str. 27
P. Breiner: Z iného sveta – str. 28

Jazz
Kapitoly z dejín jazzového saxofónu I. E. Rothenstein – str. 30
Poznámky disko� la – str. 32

Recenzie CD, knihy, noty... – str. 34

Kam / kedy – str. 40

15. apríla boli vyhlásení ví�azi tzv. žánrových cien Aurel. Ceny každoro�ne ude�uje Slov-
enská národná skupina Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI). Cenu za 
najlepší album v kategórii jazz / blues získal Pavol Bodnár za CD ecceJazz (recenzované 
v HŽ 2007/3).
„Žánrové“ ceny sú ude�ované v kategóriách: alternatívna hudba, folk / ethno / world mu-
sic, jazz / blues, gospelová hudba, hard / heavy / punk rock, country / blue grass / tramp 
a najlepší obal abumu.
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„Organ”

G. Ligeti

M. Dvorský

Klikajte a diskutujte na 

www.hudobnyzivot.sk
diskusie: 

Nový hudobný život / SOSR – ako �alej? / Organ v Dóme sv. Martina

Editorial Obsah

Hudobný život • Vychádza v Hudobnom centre, Michalská 10, 815 36 Bratislava 
Redak�ná rada: 
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Šéfredaktorka: 
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T  o, �o domáce i zahrani�né médiá zau-
jalo, nebola však ani tak stavba nového 
organa, ale predovšetkým avizovaná 

demontáž pôvodného historického nástroja, 
ktorý je zaregistrovaný ako hnute�ná národ-
ná kultúrna pamiatka. Nesúhlas s výmenou 
starého organa verejne vyjadril dirigent SND 
Pavol Selecký, ktorý sa sporadickými hudob-
nými aktivitami v Dóme snaží nadviaza� na tra-
dície slávneho Cirkevného hudobného spol-
ku (Kirchenmusikverein). V liste Výboru Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky pre kultúru 
a médiá upozornil, že „Arcibiskupský úrad 
v Trnave, správca Dómu sv. Martina, konka-
tedrály Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy sa 
rozhodol nahradi� existujúci historický organ 
v chráme novým elektronickým nástrojom ... 
Sú�as�ou tejto inštalácie má by� aj likvidácia 
pôvodného historického organa z roku 1880...“ 
(17. 1. 2007). Výsledkom tohto podnetu bola 
návšteva poslancov, zástupcov cirkvi a mesta 
v Dóme. Aj ke� predseda poslaneckého vý-
boru Pavol Minárik (KDH) skonštatoval, že 
pamiatkový úrad postupoval pri rozhodnutí 

o inštalácii nového organa správne, kritici 
rozhodnutia cirkvi rozpútali v médiách kam-
pa�, charakteristickú spornými tvrdenia-
mi, emotívnymi vyjadreniami a vzývaním 
romantického génia Franza Liszta. Vznikla 
„petícia“, v tla�i známa ako „Umelci sú pro-
ti“ (ktorá je pod�a posledných zistení v sku-
to�nosti prezen�nou listinou Kirchenmusik-
vereinu), a ako reakcia podpisová akcia „za“ 
a Otvorený list organistov ministrovi kultú-
ry Slovenskej republiky (12. 2. 2007). Súhlas 
so stavbou nového nástroja v �om vyjadrili 
slovenskí organisti a pedagógovia organovej 
hry: Imrich Szabó, Zuzana Ferjen�íková, 
Peter Reiffers, Marek Vrábel a i. K ich vyjad-
reniu sa pripojila napríklad aj vo Francúzsku 
pôsobiaca slovenská organistka Monika 
Melcová. Treba poveda�, že vyjadrenia „za“ 
boli od za�iatku viac podložené vecnými ar-
gumentmi, �o sa o druhej strane nedalo vždy 
poveda�. 

Výsledkom bezprecedentného mediál-
neho záujmu bola aj „horúca“ diskusia na 
internetových stránkach denníka SME. Ar-

gumenty prispievate�ov dávali tuši�, že nejde 
o príležitostných návštevníkov organových 
koncertov. 

Situáciu si neu�ah�ila ani Rímskokatolíc-
ka cirkev, ktorá je iniciátorom a investorom 
výnimo�ného projektu stavby špi�kového 
nástroja, ke� pri už spomínanej obhliadke 
starého nástroja poslancami NR SR nezmy-
selne neumožnila novinárom vstup do chrá-
mu. Kauza organ sa stala napríklad jednou 
z tém investigatívnej relácie televízie TA3 
�ierny Peter a objavila sa dokonca na strán-
kach bulvárneho denníka Nový �as. Ide na-
ozaj o devastáciu kultúrnej pamiatky, ako to 
tvrdia kritici rozhodnutia cirkvi alebo o kul-
túrny po�in, ktorý nás umiestni na „organo-
vú“ mapu Európy? 

NÁSTROJ VINCENTA MOŽNÉHO 

Sú�asný organ v Dóme postavil v roku 1880 
slovenský organár Vincent Možný (1844-
1919), ktorý je v domácom kontexte pova-
žovaný za významného stavite�a organov. 

Spor o organ O  novom 
organe v Dóme 
sv. Martina sa 
novinári dozvedeli 
už v októbri 
minulého roka. 
Na prelome rokov 
však informácie 
o stavbe nového 
nástroja stratili 
neutrálny 
informa�ný 
charakter. Organ 
má by� postavený 
do roku 2008. 
Pôvodný nástroj je 
však pamiatkou, 
spätou s históriou  
chrámu...

Andrej ŠUBA, Peter KURUC

Takto bude na chóre vyzera� nový dómsky organ z dielne známeho nemeckého organára 
Geralda Woehla. Po�íta�ovú vizualizáciu umiestnenia nového nástroja, ktorého inštalácia 
v Dóme sv. Martina by mala skon�i� v októbri 2008,  uverej�uje Hudobný život exkluzívne 
ako prvé médium na Slovensku. Kompletná vizualizácia je na titulnej strane �asopisu.   

Zdroj: Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
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Oponenti premiestnenia Možného organa, 
na ktorého mieste by mal by� postavený nový 
nástroj, v médiách viackrát prezentovali ná-
zor, že dómsky organ navrhol a � nancoval 
Franz Liszt. Napriek tomu, že informácie boli 
verejnosti predložené ako fakty, jednozna�-
né argumenty, podopierajúce tieto tvrdenia, 
zatia� nezazneli. Neposkytol ich ani predseda 
Lisztovej spolo�nosti na Slovensku Miroslav 
Demko v relácii venovanej organu na Rádiu 
Devín (26. 2. 2007). „Nevieme posúdi� Lisztov 
vz�ah k tomuto organu, pretože neboli napísané 
kritické, ani obšírnejšie �lánky, ktoré by vysvet-
�ovali kritickejšie Lisztov vz�ah k Bratislave, 
k Dómu, k Cirkevnému hudobnému spolku a po-
tom špeciálne k tomuto organu“, povedal doslo-
va Demko. Slovenskí organisti v spomínanom 
otvorenom liste polemizujú aj s tvrdením, že 
dómsky organ by mohol by� referen�ným ná-
strojom na interpretáciu diel Franza Schmid-
ta, ako jeden z argumentov uvádzajú aj fakt, 
že doteraz nebol prejavený záujem relizova� na 
tomto nástroji nahrávku �i koncert z jeho die-
la. Odborníci môžu samozrejme polemizova�, 
�i v prípade nezáujmu o Možného organ ide 
o problematický nástroj, nevyhovujúci aktuál-
ny stav nástroja alebo dokonca o nedostato�né 
spracovanie a dokumentáciu nástroja. „Kon-
špira�né“ tvrdenia M. Demka o zámerne „za-
ml�iavanom“ dómskom organe, ktoré by mali 
by� snahou o kamu	 ovanie histórie, však bez 
vecnej argumentácie nevyzneli presved�ivo. 

Na tom, že stavbu dvojmanuálového 34-
registrového organa, najvä�šieho nástroja 
majstra Možného, sprevádzalo viacero ob-
medzení a problematických technických 
riešení, ktoré sa nepriaznivo podpísali pod 
kvalitu a funk�nos� organa, sa však zhodne 
vä�šina zainteresovaných odborníkov. A to 
aj tých, ktorí jeho premiestnenie nepovažu-
jú za ideálne riešenie. V �ase projektovania 
nástroja bol v Dóme aktívny Kirchenmusik-
verein, ktorého orchester a zbor potreboval 
priestor na chóre. Ten nemohol by� z tohto 
dôvodu využitý na stavbu nástroja. „Celý 
nástroj bol preto postavený v podveží tak ne-
š�astne, že prospektové píš�aly, ktoré majú 
vždy znie� do priestoru chrámu, sú v tomto 
prípade umiestnené oproti sebe. �alším li-
mitujúcim faktorom bolo neogotické okno, 
ktoré bolo potrebné zachova�, takže organ je 
navyše umiestnený do strán podvežia“, bliž-
šie vysvet�uje problémy nástroja organista 
a diecézny hudobník Stanislav Šurin, koor-
dinátor projektu stavby nového dómskeho 
organa. Renomovaný slovenský organológ 
Marián Mayer a organista Ján Vladimír 
Michalko ozna�ujú toto riešenie v posud-
ku, vypracovanom pre Hudobné centrum, 
za „u�ebnicový príklad ako organ nesmie by� 
umiestnený“. Kvalitu nástroja pod�a nich ne-
gatívne ovplyvnil o. i. aj nedostatok � nancií, 
kvôli ktorému Možný použil približne 50% 
píš�alového materiálu zo staršieho demon-

tovaného organa. Už v dobe vzniku bol slabý 
zvuk nástroja v lodi kritizovaný a neskôr v 1. 
polovici 20. storo�ia bola požadovaná jeho 
výmena. Medzi kritikov starého nástroja 
patrili vtedy hudobné autority ako naprík-
lad Štefan Németh-Šamorínsky alebo reno-
movaný organológ Otomar Gergelyi. Snahy 
o výmenu nástroja boli aj za�iatkom 90. ro-
kov 20. storo�ia, s potrebou reprezentatívne-
ho nového nástroja súhlasia dnes všetci zain-
teresovaní. Nezhodnú sa však na tom, kde by 
mal takýto nástroj stá�... 

JE PREMIESTNENIE ZÁCHRANOU?

Nikto z odborníkov, ktorí sa k problému vyjad-
rovali, neupiera Možného nástroju hodnotu 
historickej pamiatky, ktorá má aj svoje ne-
sporné hudobné kvality. Marián Mayer a Ján 
Vladimír Michalko poukazujú na to, že v tom-
to organe je pravdepodobne prvýkrát na Slo-
vensku použitá tzv. Barkerova páka, aj ke� 
kritizujú jej technickú úrove�, ktorá kompli-
kuje hru. Zvuk organa, ktorý pri aktuálnom 
umiestnení ostáva z vä�šej �asti uväznený v 
podveží chrámu a je dobre po�ute�ný len na 
chóre, vyniká pod�a Šurina „mimoriadne pek-
nými romantickými osemstopovými ekválnymi 
registrami“. Mayer, Michalko i Šurin sú však 
presved�ení, že tieto vyniknú naplno až ke� 
bude nástroj odborne rozobratý, zreštaurova-
ný a poskladaný na inom, vhodnejšom mieste. 

Organ Vincenta Možného je pod�a viacerých odborníkov nevyhovujúco umiestnený v podveží chrá-

mu, �o sa už v �ase jeho vzniku odrazilo na problematických technických riešeniach, vplývajúcich na 

kvalitu nástroja. Predstave reprezentatívneho chrámového nástroja dnes nevyhovuje. 

Vizualizácia Možného nástroja v žilinskom chráme Panny Márie Sedembolestnej. Pod�a zástancov 

premiestnenia tu vyniknú hudobné kvality historického organa. Kritici sa obávajú poškodenia, niektorí 

argumentujú prestavbou kvôli zmene priestoru, ktorá môže naruši� charakter historickej pamiatky.

Zdroj: Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
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Zdroj: Bratislavsko-trnavská arcidiecéza

Najcitlivejším problémom v celom spore sa sta-
lo práve premiestnenie starého nástroja. Organ 
je vždy vytváraný pre konkrétny priestor, preto 
je jeho premiest�ovanie mimoriadne problema-
tické a nikdy nie ideálne. Treba zdôrazni� aj to, 
že hlavným dôvodom, pre�o sa starým nástro-
jom musí vôbec pohnú�, je fakt, že na jeho mies-
te má by� postavený nový. 

Zatia� �o Stanislav Šurin, ale napríklad aj 
organár a reštaurátor organov Vladimír Gazdík 
si myslia, že zmena priestoru pomôže Možné-
ho organu, známy organista Ferdinand Klin-
da v posudku pre Hudobné centrum s týmto 
názorom nesúhlasí. Situáciu v Dóme pod�a 
neho nie je potrebné rieši� na úkor historické-
ho organa, ktorého premiestnenie považuje za 
stratu pamiatky: „Každé premiestnenie bude 
znamena� prestavbu, t.j. závažný zásah do pod-
staty nástroja. Terajší organ je stavaný do h�bky 
niky kolmo a nemá ani bo�né steny. V terajšom 
tvare a stavebnom usporiadaní nebude môc� 
by� nikde postavený. Znovupostavenie si bude 
vyžadova� nový tvar skrine a oto�enie vzdušníc 
o 90 stup�ov, �ím sa zmení jeho výzor. Nové sta-
vebné usporiadanie podmie�uje aj novú koncep-
ciu ovládacieho systému i vzduchové zásobenie, 
následne aj nový �i prestavaný hrací stôl... Pre 
ú�elnos� využitia organa bude tiež žiadúce do-
plni� (rozšíri�) tónový rozsah manuálov a pe-
dálu, ako aj prida� nieko�ko nových registrov… 

Takéto zásahy protire�ia všeobecne uznávaným 
zásadám zaobchádzania s historickými organ-
mi…“ Ku kritikom premiestnenia organa ako 
historickej pamiatky a sú�asti interiéru Dómu, 
patrí aj významný nemecký organista a pro-
fesor organovej hry Bernhard Haas, ktorý sa 
Možného nástroju pomerne podrobne venoval 
v �asopise Ars organi (4/2006) „Odstránenie 
dómskeho organa je v sú�asnosti anachroniz-
mom... Je želate�né, aby bol nový organ postavený 
popri zachovaní sú�asného, �o je riešenie, ktoré 
bolo zvolené v mnohých významných európskych 
chrámoch, napr. v dómoch v Kolíne, Luxembur-
gu i vo Viedni...“, píše vo svojom texte Haas. 
Ferdinand Klinda si myslí, že nový organ by sa 
dal postavi� aj v lodi chrámu, �o by umožnilo 
zachova� pôvodný na svojom mieste. Takéto 
riešenie bolo pod�a Stanislava Šurina jednou zo 
zvažovaných možností, no narazilo na zamieta-
vé stanovisko pamiatkárov a architektov, a teda 
„neostala iná možnos� ako postavi� nový organ 
na organovej empore, samozrejme po garancii, že 
starý organ bude odborne rozobratý a zreštauro-
vaný sa postaví na inom vhodnom mieste...“ (M. 
Mayer, J. V. Michalko v posudku pre HC). Na 
mieste, kde Ferdinand Klinda odporú�al po-
stavi� organ, by nástroj pod�a vyjadrenia kunst-
historikov zakrýval výh�ad na Kaplnku sv. Jána 
Almužníka, takémuto umiestneniu bránia tiež 
dvere do Kaplnky sv. Anny. 

„Iný návrh po�ítal s tým, že sa nový nástroj 
umiestni pred starý, toto by ale spôsobilo proble-
matické za�aženie chóru a zabranie miesta. Nový 
nástroj je koncipovaný tak, aby vôbec neza�ažil 
konštrukciu chóru (bude uložený na samostatnej 
nosnej konštrukcii, osadenej na murive podvežia) 
a aby na chóre stále ostalo miesto pre hudobníkov“, 
vysvet�uje Šurin a sú�asne reaguje na Seleckého 
kritiku, pod�a ktorej nový organ znemožní pred-
vádzanie � gurálnych omší v Dóme. Pod�a kon-
certného organistu a pedagóga organovej hry 
Cirkevného konzervatória v Bratislave Mareka 
Vrábela by však ponechanie Možného nástroja 
na pôvodnom mieste nakoniec historický or-
gan poškodilo, nako�ko by sa vzh�adom na svoje 
konštruk�né nedostatky v konkurencii s novým 
organom neuplatnil. 

Na rozhodnutie Krajského pamiatkového 
úradu za�a� s rozoberaním Možného nástroja sa 
momentálne �aká. Pod�a požiadaviek pamiat-
károv organ rozoberie kvali� kovaný reštaurátor 
a jednotlivé �asti budú uložené do špeciálnych 
krabíc vyrobených na mieru, kým sa organ ne-
zreštauruje a opä� nepostaví v Kostole Panny 
Márie Sedembolestnej v Žiline. Technicky, 
priestorovo i zvukovo nie najš�astnejšie riešený 
historický nástroj tak v strete minulosti so sú-
�asnos�ou v Dóme ustúpi novému, ktorý by mal 
by� reprezentatívnym nástrojom pre liturgiu i 
koncerty. Aký bude? 

Aj v 19. storo�í prebehla v Dóme sv. Martina výmena organov. Inštaláciou Možného organa bol na-

hradený starší nástroj, prestavaný v polovici 18. storo�ia Johannom Vierengelom. Tento organ bol 

na chóre umiestnený podobne, ako dnes plánuje postavi� nový nástroj G. Woehl.  

Proti premiestneniu nástroja V. Možného protestoval obnovený Kirchenmusikverein, Lisztova 

spolo�nos� na Slovensku i Únia profesionálnych hudobníkov na Slovensku. Aj Ministerstvo kultúry 

odporú�a zachova� nástroj na pôvodnom mieste. Na rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu sa 

stále �aká. Vä�šina organistov by nový nástroj v Dóme privítala.  
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NÁSTROJ GERALDA WOEHLA

Nový nástroj v Dóme postaví renomovaná 
nemecká � rma Gerald Woehl Orgelbau z Mar-
burgu. O trojmanuálovom nástroji s váhou 
približne 9 ton, 3 806 píš�alami a viac ako 60 
registrami, ktorého �asti sa už vyrábajú, sa 
ale na stránke � rmy (www.orgelprojekte.de) 
zatia� nemožno do�íta�. Koordinátor projektu 
výstavby nového organa v Dóme sv. Martina 
Stanislav Šurin o novom nástroji povedal: „Pri 
vypracovaní orienta�nej dispozície nástroja sme 
vychádzali z existujúcej situácie na Slovensku. 
V Bratislave sa nachádza viac nástrojov, ktoré 
majú nemecký romantický charakter. Je to pre-
dovšetkým v intaktnom stave zachovaný organ 
vo Ve�kom evanjelickom kostole, potom žia� ne-
odborne zrezaním píš�al dispozi�ne pozmenený 
organ v jezuitskom a františkánskom kostole, 
ako i nieko�ko �alších menších nástrojov. Na 
hrade existuje nástroj z roku 1976, ktorý po-
stavila 
 rma Rieger-Kloss. Hovorí sa, že to je 
najlepší nástroj na Bacha v Bratislave, �o je skôr 
po�utovaniahodný fakt.“ Zámerom bolo preto 
získa� tzv. univerzálny nástroj, na ktorom by 
znela ideálne Bachova hudba, resp. diela se-
veronemeckých barokových skladate�ov, no 
tiež francúzska romantická organová hudba 
a hudba 20. storo�ia. „Snahy o vybudovanie 
francúzskych žalúziových strojov, tzv. récit, boli 
už v budove Slovenského rozhlasu. Francúzsky 
romantický organ, to však nie je len dispozícia, 
ale aj intonácia, menzúry, konštrukcia píš�al 
a priestor. Tieto nástroje zneli vä�šinou v pries-
toroch gotických katedrál... Z oslovených 
 riem 
nás najviac zaujala 
 rma Orgelbau Woehl 
z Marburgu. Stavala napríklad slávny Bachov 
organ v lipskom Thomaskirche, hlavný kon-
štruktér a intonér pán Gerald Woehl absolvoval 
štúdiá v Paríži. Vybraná 
 rma má navyše skú-
senosti s reštaurovaním barokových nástrojov. 
Woehlov organ z roku 2003, ktorý som po�ul 
napríklad v Herz-Jesu-Kirche v Mníchove, 
sp��al naše predstavy, navyše uš�achtilos� zvuku 
a intonácia boli výraznejšie a unikátnejšie ako u 
niektorých vä�ších 
 riem, kde sme postrehli ur�i-
tú uni
 kovanos�. Woehl Orgelbau Marburg má 
výrazný charakter organárskej umeleckej dielne, 
hoci všetky 
 rmy boli excelentné a sp��ali naj-
vyššie kritériá“, povedal o výbere organárskej 
dielne Stanislav Šurin. Napriek zavádzajúcim 
�i nepresným informáciám o elektronickom 
nástroji zo strany kritikov premiestnenia sta-
rého organa, Woehlov nástroj bude postavený 
na báze klasického organárstva, bude ma� hra-
ciu mechanickú traktúru a zásuvkové vzdušni-
ce. Bude však disponova� aj vymoženos�ami 
modernej po�íta�ovej techniky pre ukladanie 
zvukových kombinácií do pamäte. 

NOVÝ ORGAN, STARÝ PROBLÉM?

Woehlov organ bude v súlade s vyjadrením 
pamiatkárov umiestnený na chóre, �iasto�ne 

v priestoroch podvežia, kde bol situovaný aj 
Možného organ. Túto skuto�nos�, ako vynú-
tenú mimohudobnými okolnos�ami a spôso-
benú nedostatkom odbornej diskusie kriti-
zoval Ferdinand Klinda. „Niekto môže opo-
nova�, že hlavnou nevýhodou starého organa 
bolo umiestnenie v podveží a teraz sa tam opä� 
stavia nový nástroj. Ak by sme sa chceli vyhnú� 
podvežiu, zabrali by sme takmer celý priestor 
a neúmerne za�ažili chór. Myslím si, že ani po 
zvukovej stránke by to nebolo lepšie, v tomto sa 
aj názory oslovených 
 riem rôznili. Návrh pána 
Woehla do podvežia umiest�uje registre znejú-
ce v hlbokých polohách (tzv. ve�ký pedál s 32- 
a 16-stopovými registrami). Malý pedál (osem-
stopové a štvorstopové registre) sú umiestnené 
na pravej a �avej strane v prospekte organa. 
Preto má organista pri hre dobrý kontakt s hrou 
na pedál a zárove� vyššie registre znejú priamo 
do priestoru. 32- a 16-stopové registre totiž ne-
môžu by� umiestnené vpredu kvôli ve�kej výške. 
Šírenie ich frekvencií je však aj zozadu bezprob-
lémové“, vysvet�uje riešenie Šurin. 

Ešte pomerne nedávno sa v tla�i objavili 
informácie sprostredkované Petrom a Pavlom 
Seleckými, ktoré prebralo aj Rádio Vatikán. 
Mohutný zvuk nového nástroja s množstvom 
registrov by údajne mohol poškodi� vitrážové 
okná a fresky Dómu. „Sila organového zvuku, 
to nie je predsa otázka po�tu registrov, ale into-
nácie. Zvuk nástroja bude nastavený do priesto-
ru optimálne. Špeci
 kom 
 rmy Woehl je klade-
nie mimoriadneho dôrazu na intonáciu, ktorej 
ve�ká �as� je vykonávaná priamo v priestore. 
Niektoré 
 rmy potrebujú na realizáciu 3 me-
siace, intonácia tohto organa v priestore bude 
trva� 6 mesiacov. ‚Odborné‘ vyjadrenia pánov 
Seleckých považujem za príjemné osvieženie 
v celej tejto kauze“, skonštatoval Stanislav Šu-
rin. Pod�a �asového harmonogramu, ktorý 
bol prezentovaný na tla�ovej besede k stavbe 
nového organa (10. 10. 2006) by mal by� starý 
nástroj rozobratý v máji, so za�iatkom prác 
v Dóme sa po�íta od septembra 2007, najdô-
ležitejšia �as� inštalácie nástroja, tzv. intoná-
cia, pri ktorej sa nastavujú zvukové paramet-
re nástroja bude prebieha� od apríla 2008. 
V októbri 2008 by mal by� nový organ, ktorý 
by mal patri� k významným nástrojom v stre-
doeurópskom kontexte, slávnostne posvätený. 

Zložité problémy vä�šinou nie sú �ierno-
biele. Nie je tomu inak ani v tomto prípade. 
De� nitívne odpovede na viaceré otázky mož-
no prídu, až ke� nový organ Geralda Woehla 
zaznie v Dóme sv. Martina a Možného nástroj 
bude opä� postavený na novom mieste. Ostáva 
dúfa�, že budú v zmysle známeho slovenského 
príslovia o sýtych vlkoch a celých ovciach. 
Pretože Slovensko reprezentatívny organ eu-
rópskeho formátu potrebuje. Nezanedbate�nú 
výpovednú hodnotu má v našom kontexte aj 
fakt, že dominantné � nan�né i morálne bre-
meno rozhodnutia sa ako odveký mecén ume-
nia rozhodla nies� cirkev. 

Dispozícia organa
Gerarda Woehla pre Dóm sv. Martina

I. Manual Hauptwerk C-a3

Principal   16´
Bordun   16´
Principal   8´
Rohr� öte  8´
Flûte harmonique  8´
Viole de Gambe  8´
Octave  4´
Spitz� öte  4´
Quinte (z Cornetu)  2 2/3´
Octave  2´
Cornet 3-5fach  8´
Mixtura maior 5-6fach  2´
Mixtura minor 4 fach 11/3´
Trompete   16´
Trompete   8´
Tuba (horizontál)  8´

II. Manual Oberwerk C-a3

Quintade  16´
Prestant  8´
Voce umana (od c1)  8´
Gemshorn  8´
Copula maior  8´
Principal  4´
Copula minor  4´
Octave  2´
Nasard  2 2/3´
Quinte  1 1/3´
Octave  1´
Sesquialtera 2fach
Scharf 4fach 2´
Fagott   16´
Oboe   8´
Tremulant
Glockenspiel   c0 - c3

III. Manual Schwellwerk C-a3

Quintaton   16´
Diapason  8´
Flûte traversiere  8´
Cor de nuit  8´
Viole de Gambe  8´
Voix céleste (od c0)  8´
Dulciana  4´
Travers� öte  4´
Quinte  2 2/3´
Piccolo   2´

Terz  1 3/5´
Plein Jeu 4fach 1´
Bombarde  16´
Trompette harmonique 8´
Clairon harmonique  4´
Basson Hautbois  8´
Voix Humaine  8´
Tremulant

Pedal C-f1

Untersatz (ext. Sub)  32´
Principalbaß   16´
Violon  16´
Subbaß  16´
Gedacktbaß (trsm. I)  16´
Gedackt (trsm. I)  8´
Violoncello  8´
Octavbaß  8´
Octave  4´
Hintersatz 6fach 2 2/3´
Posaune (ext. Pos. 16)  32´
Posaune  16´
Baßtrompete  8´
Bombarde   16´
Clairon  4´
Tuba (trsm. I. Man.)  8´

Zvukové efekty:
Zimbelstern – stark, 
Zimbelstern – leiser
(oba mechanické, vo�ne 
nastavite�né)
Nachtigall

Mechanické spojky:
II-I
III-I
I   Baß Octavkoppel
III-I   Baß Octavkoppel
III-II
III-II  Baß Octavkoppel
III Baß Octavkoppel
I-P
II-P
III-P
III-P  Diskant Octavkoppel

Traktúry: hracia traktúra mechanická, registrová elektrická. 
Kombinácie typu setzter.
Organ bude ma� 4 manuálové klaviatúry. Klaviatúra IV. Manuálu 
v prvej fáze projektu nebude zapojená. Projekt je však urobený 
tak, aby v budúcnosti mohol by� dobudovaný Echowerk, prípadne 
Fernwerk ovládané touto klaviatúrou. Dispozíciu nového organa 
pre Dóm sv. Martina poskytol S. Šurin.Poznámka redakcie: Úplné znenie posudkov, vypracovaných pre Hudobné centrum, nájdete na www.hudobnyzivot.sk. V �al-

šom �ísle HŽ budeme v téme „Organ“ pokra�ova� dialógom F. Klindu s jedným zo zainteresovaných odborníkov.
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Si zbormajsterkou dvoch študentských zborov. 
Aká je práca s mladými �u�mi?
Fluktuáciu spevákov pozná každý dirigent 
akademického zboru – vychova� speváka 
„z ni�oho“ a v �ase „žatvy“ ho necha� ís� vlastnou 
cestou... Nie je to iné ani v zboroch, ktoré vediem. 
Pozitívom je len to, že neustále prichádzajú nové 
„hlasy“ a nové nápady. Zbor tak nemá šancu 
zostarnú� �i upadnú� do rutiny. Práca s mladými 
�u�mi je inšpirujúca, ak im vieme na�úva�... 

Vedenie zboru predpokladá dobrý preh�ad 
v zborovej literatúre, spoluprácu s hlasovými 
pedagógmi, zanietenie pre študentské akcie... 
Je to neustále u�enie sa, rozvoj odborný 
i osobnostný. Ni� nepreverí vnútorné kvality 
�loveka tak, ako práca s �u�mi. Spoznala som 
bližšie ma�arskú a po�skú „školu“ zborového 
spevu a ich národnú tvorbu prostredníctvom 
dirigentských kurzov a štúdií. Ve�mi si 
v poslednom období vážim možnos� obohacova� 
dramaturgiu zborov dielami popredných 
slovenských skladate�ov (M. Novák, J. Hatrík, 
I. Szeghy, N. Bodnár a i.)

Zborový spev má na Prešovskej univerzite 
dlhoro�nú tradíciu... 
Po príchode na Katedru hudby FHPU som 
nadviazala na prácu Igora Gregu, zbormajstra 
ženského zboru. Založila som nový, miešaný 
zbor. Mala som š�astie, že v za�iatkoch môjho 
pôsobenia na katedre bola mojou kolegy�ou 
Eva Zacharová, vzácna u�ite�ka a dirigentka. 
Pomohla mi vyrovna� sa s nástrahami, ktorým 
sa mladý zbormajster nevyhne. Je pre m�a 
vzorom a príkladom toho, aký vplyv má sila 
osobnosti u�ite�a – zbormajstra na formovanie 
mladého �loveka.

Aké špeci� ká má „akademické“ zborové spievanie?
Zborový spev na pedagogickej fakulte by mal 
sledova� aj pedagogické ciele. Popri hudobných 
schopnostiach a zru�nostiach sa v prostredí 
zboru rozvíja u študentov aj cit pre formovanie 
a vedenie kolektívu, vzájomnú komunikáciu 
a toleranciu. Tieto možno na prvý poh�ad 
„ved�ajšie ú�inky“ sú pre �alšie profesijné 
pôsobenie študentov dôležité. V mnohom im 
neskôr u�ah�ia vstup do u�ite�ského povolania...

Ako si sa stala zbormajsterkou?
Moja cesta k dirigovaniu za�ala na vysokej škole, 
ke� som sa „na poslednú chví�u“ rozhodla pre 
túto špecializáciu v mojej diplomovej práci. 
Pripravoval ma dirigent Sergej Mironov. Ten sa 
stal aj mojim školite�om v rámci doktorandského 
štúdia. Hne� po ukon�ení štúdia som pôsobila 
v troch zboroch. V rokoch 1999–2000 som 
viedla chrámový zbor Kyrillomethodeon, ako 
asistentka zbormajstra som pôsobila 

minipro� l

Štúdiá:
1992—1997 Katedra hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte 
UK, Bratislava 
1997—2000 postgraduálne štúdium KHv PdF UK 
2004—2006 podiplomové štúdium zborového dirigovania, 
Akademia Muzyczna Bydgoszcz, Po�sko 
Ocenenia: Akademická Banská Bystrica 2003 - 2. miesto, 
kategória ženské zbory, Cena Hudobného odboru Matice 
slovenskej za rozvoj slovenského interpreta�ného umenia 
v oblasti zborového spevu, Cena Hudobného fondu za najlepšiu 
interpretáciu skladby slovenského skladate�a 20. storo�ia, IFAS 
2004 - zlaté pásmo v kategórii ženských speváckych zborov, zlaté 
pásmo v kategórii folklór, Cena rektora Univerzity Pardubice pre 
najlepší akademický zbor, 2005 – 1. miesto, kategória miešané 
zbory, Cena Ministerstva školstva SR Absolútnemu ví�azovi 
festivalu a i. 
Pôsobí na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity. Vedie ženský spevácky zbor Iuventus 
Paedagogica a miešaný zbor Nostro Canto. Lektorovala 
medzinárodné dirigentské kurzy pre mladých zbormajstrov 
(Prešov, 2003) a Zbormajstrovské kurzy pre u�ite�ov 
(2006/2007), prednášala na univerzitách v Po�sku a Nórsku.

TATIANA KANIŠÁKOVÁ  
zbormajsterka

[ foto:  archív ]

význam prikladám 
estetickým a duchovným 
kvalitám diel. Zvažujem, do 
akých skladieb vkladáme 
fyzickú a citovú energiu, 
preto nepristupujem 
k naštudovaniu diel, 
ktoré obsahujú akéko�vek 
deštruk�né prvky. Verím, 
že umenie má povznáša� 
dušu �loveka...

Plány do budúcnosti? 
Najbližšie dokon�enie CD 
nosi�ov novej slovenskej 
zborovej tvorby, ktoré 
pripravujeme pomocou 
grantov. V júni nás 
pravdepodobne �aká 
premiéra minikantáty 
venovanej Tatrám od 
Milana Nováka. Je 
to dar k umelcovmu 
životnému jubileu, zárove� 
po�akovanie, ke�že ide už 
o druhú minikantátu, ktorú 
pre nás napísal.

�o ti v poslednej dobe urobilo 
rados�?
Pekné zážitky sme si s 
Nostro Canto priniesli 
z decembrového vystúpenia 
vo Varšave. Spievali sme 
spolu s �alšími európskymi 
telesami slovenské koledy 
pre viac ako štvortisícové 
publikum v Národnom 
divadle. Teším sa z práce 
s mojimi spevákmi, teším 
sa zo študentov, ktorí 
každý rok absolvujú 
aj formou diplomovej 
zbormajstrovskej 
prezentácie. Niektorí 
�alej úspešne študujú 
zborové dirigovanie na 
domácich i zahrani�ných 
hudobných akadémiach. 
Teším sa, že sa absolventi 
radi vracajú do „svojho 
materského“ zboru, �alej 
v �om spievajú, zakladajú 
vlastné zbory a najviac 
z toho, že mladí �udia sú 
ochotní a schopní otvára� 
svoje vnútro kráse a dobru 
a odovzdáva� to spevom 
�alej.... 
Pripravila Renáta KO�IŠOVÁ 

v akademickom speváckom zbore Comenius, aj v Speváckom zbore 
slovenských u�iteliek Ozvena. Pre neskúsenú „dirigentku“ to bolo 
povestné „hodenie do vody“. Som za túto lekciu v�a�ná.
 

Aké máš kritériá pri výbere repertoáru?
Sledujem všeobecne platné princípy (primeranú a postupne 
gradujúcu úrove� náro�nosti, kontrastnos�, aktuálnos�), no k�ú�ový 
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Slovenská � lharmónia
Na koncerte 23. 2. (Cyklus E6) sa 

v Redute predstavil Orchester Sloven-
skej � lharmónie s dirigentom Petrom 
Ferancom a mladým huslistom Andrea-
som Neufeldom. Zazneli diela klasikov 
Symfónia G dur „S úderom tympanov” 
Hob. I:94 J. Haydna, Hus�ový koncert 
A dur KV 219 W. A. Mozarta a Stravin-
ského suita Vták Ohnivák. V Haydnovej 
symfónii bol orchester presný ako ho-
dinky. Aj ke� spomalenia v strednom 
dieli 3. �asti, zákerné na súhru jednot-
livých hrá�ov, trochu „krívali” (fagot 
zaostával za hus�ami), celkový dojem 

z prednesu bol vynikajúci. Známe va-
riácie (2. �as�) boli skvelo vystavané, 
dirigent sa snažil vystihnú� charakter 
každej z nich, 4. �as� bola brilantná 
a �ahká. Meno sympatického mladého 
huslistu Andreasa Neufelda znie skôr 
nemecky, je však rodákom z Krasno-
daru v Rusku. Ú�inkuje však v Berlí-
ne v súboroch ako Philharmonische 
Camerata Berlin, Philharmonische 
Geigen Berlin a i. Je citlivým a vnímavým 
hudobníkom, ktorý dobre pozná inter-
pretované diela. Po úvode orchestra 
v 1. �asti (Allegro) zaznel prekvapivý 

anjelský mäkký tón huslí v Adagio. Ná-
stup témy bol jasný a presved�ivý, tak 
isto ako dialógy jednotlivých nástrojov 
orchestra. Lyrická 2. �as� bola dos� 
pomalá, �o bolo náro�né na udržanie 
tempa. Predsa však mala �ah, pri�om 
huslista sa predviedol skvelým výrazom. 
Podobne v 3. �asti, kde sa Neufeld blysol 
okrem vynikajúceho výrazu v dieli „alla 
turca” aj ako technicky zdatný hrá�. Kto 
zostal po prestávke na druhú �as� kon-
certu, neo�utoval. Stravinského Vták 
ohnivák bol naozajstným vyvrcholením 
ve�era. Na úvod zazneli v sále zvuky 

mobilu, no potom už navodil orches-
ter pomalým zvukomalebným úvodom 
v ppp tajomnú, strašidelne rozprávkovú 
atmosféru. Jednotlivé �asti suity boli 
vynikajúco vystavané, s vytríbenými de-
tailmi a charakteristickými kontrastmi 
v tempe, dynamike i vo výraze. Sforzata 
v Pekelnom tanci v tutti orchestra priam 
„pribíjali” posluchá�ov do sedadiel. 
Vstupy jednotlivých sólových nástro-
jov boli vynikajúce. Hrá�i orchestra sa 
o�ividne vyžívali v tejto úžasne živelnej 
hudbe. Skuto�ne vynikajúci koncert. 

Júlia POKLUDOVÁ

Cyklus Junior, ktorý poskytuje sym-
patickú príležitos� mladým sólistom 
a symfonickým telesám, si v bohatej 
dramaturgickej štruktúre koncertov 
Slovenskej � lharmónie našiel svoje 
stabilné publikum. Na koncerte 21. 
2. sa predstavili posluchá�i bratislav-
ského Konzervatória – Symfonický 
orchester, Spevácky zbor (zbormaj-
sterka Iveta Viskupová) a sólisti Kon-
zervatória v Bratislave pod taktovkou 
Júliusa Karabu, pod ktorého vedením 
sa Symfonický orchester Konzervatória 
vypracoval na popredné študentské te-
leso. Dramaturgia koncertu bola ladená 
do „smúto�ných“ tónov a náro�ný pro-
gram, vzbudzujúci zvedavos� na výkony 
mladých, nádejných interpretov, pri-
tiahol po�etné publikum.
Koncert otvorila Hindemithova 
Smúto�ná hudba pre violu a slá�ikový 
orchester, v ktorej sa ako sólista 
predstavil Juraj Tomka. Skladba, ro-
zdelená do štyroch �astí pretknutých 
melanchóliou a smútkom, je jedným 
z emocionálne mimoriadne hlbokých 
Hindemithových diel. V naštudovaní 
Juraja Tomku a slá�ikového orchestra 
Konzervatória vyznelo dielo ve�mi 
farebne a plasticky, sústredená spol-
upráca dirigenta, orchestra a sólistu sa 
odrazila v jednoliatom cítení fráz a vo 
výslednej zvukovej vyrovnanosti. 
Bruchov Koncert pre husle a orchester 
�. 1 g mol op. 26 sa spolu s hus�ovými 
koncertmi Beethovena, Brahmsa 
a Mendelssohna zara�uje medzi skvos-
ty nemeckej hus�ovej literatúry. Hudob-
ná re� koncertu neprekra�uje slohové 

hranice romantizmu a posluchá�ov 
i interpretov pri�ahuje rapsodickou 
melodickos�ou prvej �asti, dojímavo 
kantabilnou Romancou a tre�ou �as�ou 
s výrazným ma�arským koloritom, 
ktorá je skvelou príležitos�ou pre sólis-
tu k uplatneniu suverénnej technickej 
brilantnosti. Interpretácia huslistky 
Lucie Baráthovej pôsobila na za�iatku 
trochu neisto, cite�ná bola najmä chý-
bajúca skúsenos� mladej, za�ínajúcej 
interpretky vystupova� pred publi-
kom. Komunikácia medzi orchestrom 
a sólistkou nebola dostato�ná, �o sa 
nieko�kokrát odrazilo v drobných nez-
hodách najmä v prvej �asti a narušila 
tak kontinuitu inak plynulého, hudob-
ného toku. Druhá a tretia �as� pôsobili 
už ove�a presved�ivejšie, interpreta�ná 
úrove� mala stúpajúcu tendenciu 
a vrcholila vo virtuóznych pasážach 
tretej �asti, ktoré boli zvládnuté s ove�a 
vä�ším nadh�adom.
Na záver koncertu zaznelo Brucknero-
vo Rekviem d mol WAB 39, rané dielo, 
rozsahom stojace v opozícii k jeho 
neskorším monumentálnym symfó-
niám. Dirigentovi Júliusovi Karabovi 
sa nepodarilo udrža� súhru speváckeho 
zboru, slá�ikového orchestra a sólistov 
– Eva Melichariková (soprán), Judita 
Nagyová (alt), Csaba Kotlár (tenor), 
Tomáš Šelc (bas). Ve�ký interpreta�ný 
aparát pôsobil skôr dojmom troch sa-
mostatných útvarov. Tento nesúlad si 
vyžiadal množstvo interpreta�ných 
nedokonalostí, ktoré zbyto�ne na-
rúšali hudobný priebeh. Interpretá-
cii chýbalo grada�né vyvrcholenie 

a výsledná zvuková informácia zostala 
nezrozumite�ná... 
Vysoko profesionálny výkon podali 
14. 3. v rámci koncertného cyklu Junior
študenti Vysokej školy múzických 
umení. Symfonický orchester VŠMU 
koncertuje v Slovenskej � lharmónii 
v rámci Cyklu Junior pravidelne jeden- 
alebo dvakrát po�as školského roka 
a jeho repertoár tvoria, podobne ako 
pri profesionálnych hudobných te-
lesách, významné skladby rozli�ných 
štýlových období. Dramaturgia koncer-
tu bola podmienená vo�bou hos�ujúceho 
�eského dirigenta Jaroslava Kyzlinka a 
prostredníctvom Smetanovej Vltavy 
a Janá�kovej Rapsódie pre orchester 
Taras Bu�ba sa opierala hlavne o �eskú 
hudbu. Dramaturgiu koncertu doplnil 
Klavírny koncert Es dur Franza Liszta, 
kde sa ako sólista predstavil doktorand 
VŠMU Ladislav Fan�ovi�. 
Symfonický orchester VŠMU otvoril 
koncert prepracovaným naštudovaním 
symfonickej básne Vltava. Dielo z cyklu 
Má vlast, patriace k „evergreenom“ kla-
sickej hudby, pôsobilo ve�mi vznešene 
a zvukomalebne. Prechody medzi jed-
notlivými „zastávkami“ rieky vynikli 
ve�mi plasticky a celkový dojem znejúcej 
hudby dokonale ilustroval obraz Vltavy. 
Na kvalite hudobného výsledku uberali 
len príliš opatrné nástupy sekcie dycho-
vých nástrojov, vrchol v závere skladby 
mohol by� dynamicky výraznejší. 
K prí�ažlivým, no nesmierne náro�ným 
dielam klavírnej literatúry patrí Lisztov 
Klavírny koncert Es dur. Vyniká nekom-
promisnou výrazovos�ou a energiou, 

klavírny part je náro�nou technickou 
skúškou hrá�skych schopností inter-
preta. Klavirista Ladislav Fan�ovi� nie 
je na pódiu SF žiadnym nová�ikom. So 
Slovenskou � lharmóniou vystúpil už 
viackrát a pravidelne sa venuje koncert-
nej �innosti nielen na Slovensku, ale aj 
v Európe a USA. Klavírny koncert Es 
dur v jeho podaní vyznieval v duchu lisz-
tovskej virtuozity: neuverite�ne �ahko 
a sviežo, technicky priezra�ne �isto 
a bravúrne. O výsledku prepracovanej 
súhry orchestra a sólistu možno hovori� 
takmer ako o ukážkovej interpretá-
cii tohto diela. Bravúrnou bodkou za 
Fan�ovi�ovým vystúpením bol prídavok 
v podobe Lisztovej transkripcie Schu-
bertovej piesne Ständchen. 
Koncert uzatvorila Janá�kova Rapsódia 
pre orchester Taras Bu�ba. Po hudobnej 
stránke ide o ve�mi živú a dramatickú 
symfonickú hudbu, plnú náhlych dyna-
mických a dramatických zvratov, kde 
mimoriadnu úlohu zohráva špeci� ckos� 
zvukovej farby. Naštudovanie takéhoto 
diela rozhodne nepatrí k jednoduchým 
a k dosiahnutiu požadovaného hudob-
ného výsledku je potrebná koncen-
trovaná spolupráca všetkých �lenov 
orchestra. Interpretácia Symfonické-
ho orchestra VŠMU bola zvládnutá 
na vysokej umeleckej úrovni, farebne 
ve�mi bohatá, dynamicky diferencovaná 
a preh�adne vystavaná. Vystúpenie 
Symfonického orchestra VŠMU po-
tvrdilo atribúty skúseného profesionál-
neho hudobného telesa, schopného 
koncertova� na vysokej umeleckej úrovni.

Jana KUBANDOVÁ

Atraktívna zostava Ku�erová 
– Gulda – Radi� pritiahla na koncert 
z cyklu Hudobná mozaika (27. 2.) po-
�etné auditórium. Syn slávneho otca, 
rovnako slávny Paul Gulda pokra�uje 
v š�apajách otca, v istých dimenziách 
ho aj prekonáva. Zakotvený v klasic-
kej viedenskej škole (osobitý dôraz na 
prstovú mechaniku, typickú úderovú 
techniku...), orientovaný v aktuálnych 
trendoch, s nepopierate�nou afini-
tou k jazzovo uvo�nenému výrazu, 
ozvlášt�uje svoj osobitný štýl o mnohé 

objavné prvky, chví�kami až na hranici 
provokácie. Zrejme rodinná tradícia, 
aj ke� exponovaná v trochu iných 
�asových súradniciach... Ako sólista 
„kra�oval“ Gulda len v 12 klavírnych 
skladbách s introdukciou op. 2 Motýle 
od Roberta Schumanna. Stvárnil ich 
bez romantizujúcej hypertrofie, iskri-
vo, pôvabne, farebne, s uplatnením 
licencie na vlastný vklad – frivolný, 
osobitý komentár. V ostatných troch 
skladbách bol Guldov klavír komor-
ným partnerom. Slovenský violista 

Milan Radi� je vy�ažený a známy viac 
v zahrani�í ako doma. Permanentne 
spolupracuje s mnohými rakúskymi 
a nemeckými orchestrami a komor-
nými partnermi. Spolu s P. Guldom 
uviedli Schumannove Rozprávkové 
obrazy a Brahmsovu Sonátu Es dur 
op. 120 �. 2. V ich hre bolo cíti� „rôz-
norodos�“, mám na mysli duchovnú 
polarizáciu. Radi�ova interpretácia sa 
odvíja striktne pod�a zápisu, je raci-
onálna, exaktná (Schumann), odpa-
tetizovane vecná (Brahms), Guldova 

klavírna paralela je akoby s�atá z inej 
hudobnej galaxie. Nie protire�ivej, no 
ur�ite viac nasýtenej hudobnou imagi-
náciou. Korunou ve�era bol triumfálny 
interpreta�ný triumvirát, zosobnený 
Adrianou Ku�erovou, Paulom Gul-
dom a Milanom Radi�om. 	ažiskom v 
bizarných a rafinovane pôvabných Ja-
ná�kových �íkadlách je, samozrejme, 
vokálny part. Musím prizna�, že dosia� 
sa mi nepodarilo „zachyti�“ harmonic-
kejšiu interpretáciu týchto malebných 
miniatúr. Ku�erová každú z pätnástich 
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Hudobné múzeum Slovenského 
národného múzea pripravilo 
výstavu Mikuláš Schneider-

Trnavský, umelec národa. Podujatie, 
na ktorom participovali viaceré inštitú-
cie, vzniklo pri príležitosti 125. výro�ia 
narodenia umelca (24. 5. 1881–28. 5. 
1958). Expozícia vychádza z chronolo-
gicky usporiadaných citátov zo sklada-
te�ovej autobiogra� e Slzy a úsmevy, 
výrokov osobností kultúrneho života, 
muzikológov, kritikov (G. Kori�ánsky, 
L. Burlas a i.) a komentárov autorky 
výstavy a riadite�ky Hudobného múzea 
PhDr. Edity Bugalovej. Texty umož�ujú 
spozna� profesionálne i súkromné 
osudy skladate�a v zložitých dobách 
nielen dramaticky meniacich sa štátnych 
zriadení, ale aj estetických zmien. Texty 
dop
�ajú fotogra� e, novinové výstrižky 

a dokumenty týkajúce sa skladate�ovho 
života a diela, ako aj kontaktov s do-
mácimi i zahrani�nými osobnos�ami 
kultúrneho života (o. i. Kodály, Sucho�, 
Cikker, Moyzes). Návštevník tak môže 
sledova� skladate�ovu životnú cestu od 
prvých kontaktov s hudbou v rodnej 
Trnave, cez štúdiá v kultúrnych centrách 
(Budapeš�, Viede�, Praha), koncerty 
v zahrani�í, návrat do rodného mesta, 
pôsobenie v „o� ciálnom“ hudobnom 
živote, ako aj Trnavského prínos v ob-
lasti chrámovej hudby až po absurdnú 
„dvojitú” poslednú rozlú�ku. Panelovú 
prezentáciu oživujú archiválie (napr. 
vydania známych pies�ových cyklov, 
vrátane autografu slávnych Ruži�iek) 
a trojrozmerné objekty, týkajúce sa jeho 
života (kostým z operety Bellarosa, 
skladate�ov frak a taktovka a i.).
Je možné prehliadnu� si aj nieko�ko skla-
date�ových podobizní od umelcov ako 
Ján Mudroch alebo Alexander Trizuljak. 
Všestranný obraz skladate�ovej osob-
nosti dotvárajú jeho vlastné ma�by, 
ale aj nesmierne pôvabná „ma�ovaná 
abeceda“. 
Výstavu s mottom „�udia budú až vtedy 
š�astní, ke� si nato�ko ob�úbia umenie, 
že im na politiku nezostane �as.“ 
(M. Schneider-Trnavský), si na prvom 
poschodí Bratislavského hradu môžete 
pozrie� každý de� okrem pondelka až do 
konca júna. 

(aj)

iniciálnych nálad stvárnila �ahu�ko, no-
blesne, opierajúc sa o svoj dramatický 
fundament, inteligenciu a osobnostný 
šarm. S prísadou Guldovho, miestami 
až improviza�ne šantivého klavíra a Ra-
di�ovho rozvážneho violového kontra-
punktu, zaznel Janá�ek ako skvost. Ako 
zjavenie s odleskom sviežej rosy...
V �alšej „hudobnej mozaike“ (13. 3.) 
Matej Arendárik nenaplnil azda o�a-
kávania všetkých svojich priaznivcov, 
ke� v programe koncertu vystúpil „iba“ 
ako komorný hrá�. Ono „iba“ ho však 
nenechalo v sekundárnej pozícii. Na-
opak, vo Variáciách na Rossiniho tému 
pre violon�elo a klavír H 290 od Bohu-
slava Martin� rozohral emancipovaný 
duel s violon�elom Petra Nouzovské-
ho. Nouzovský prejavil naplno svoje 

obdivuhodné hudobné dispozície v só-
lovej Sonáte op. 8 od Zoltána Kodálya. 
Pohrával sa s bizarnými motívmi, hie-
rarchizoval krivky expresií, doslova vy-
chutnával pitoreskné vzorce modálnych 
intonácií, zemitých archetypálnych 
nesymetrických rytmov. Jeho interpre-
tácia bola senzitívna, temperamentná, 
nap
�ajúca atribúty výrazu à la bar-
baroso. Neznámou v programe bol 
lotyšský klavirista Reinis Zarins. Ako 
v predchádzajúcich „mozaikách“, aj on 
prispel k pestrému obrazu sú�asného 
mladého interpreta�ného umenia. Zdá 
sa, že najmä dnes, v 21. storo�í nachá-
dza tvorba Sergeja Rachmaninova plné 
ocenenie interpretov. No len príkladné 
a objavné stvárnenia kompozícií skrz-
naskrz nasýtených dôvernou znalos�ou 

klavíra dajú vyznie� noblesnej poetike 
a dokážu potla�i� zavše príliš epickú 
kompozi�nú „nadprácu“. Zarins za-
pôsobil mimoriadnou koncentráciou. 
Okamih pred prvým tónom pôsobil 
ako mysteriózny rituál... Impozantný 
bol jeho (až) racionálne neomylný cit 
pre architektúru, presne artikulované 
hudobné frázy, dôsledné kontúrovanie 
línií. To, �o na�rtol v Rachmaninovovi 
(Variáciách na tému Corelliho op. 42), 
dopovedal a rozviedol v Stravinskom. 
Tri �asti z baletu Petruška stvárnil bra-
vúrne, s leskom a plným výrazovým na-
sadením. Impozantný je register jeho 
dynamických stup�ov, rovnako nálad 
v ich nevšedne strmých výrazových 
vzájomných vz�ahoch. 

Lýdia DOHNALOVÁ

Koncert Fínskeho komorného zosku-
penia Simfonia Lahti Chamber Ensem-
ble pod záštitou Ve�vyslanectva Fínskej 
republiky v SR v Slovenskej � lharmónii 
(6. 3.) bol zaujímavým a podnetným ve-
�erom, na ktorom odzneli diela minulých 
i sú�asných fínskych skladate�ov. SLCE 
patrí medzi popredné fínske komorné 

telesá variabilného obsadenia, �o umož-
�uje široký záber literatúry, koncertnej a 
nahrávacej �innosti. Súbor nahral 9 kom-
paktných diskov a koncertuje po celom 
svete. �lenovia symfonického orchestra 
sa venujú popri orchestrálnych povinnos-
tiach aj komornej hre a ve�mi úspešne, 
o �om sved�il aj vynikajúci výkon na 

V rámci cyklu Mimoriadne koncerty 
sa v Slovenskej � lharmónii konal Ve�ko-
no�ný koncert (1. 4.). Program bol pris-
pôsobený predve�kono�nému obdobiu, 
a tak v predvedení Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana Warchala 
(um. vedúci Ewald Danel) zaznela 
kompozícia Sedem posledných slov náš-
ho Spasite�a na kríži op. 51 od Josepha 

Haydna, ktorá je mnohým známa najmä 
vo vokálno-inštrumentálnej verzii. Dra-
maturgovia sa inšpirovali pôvodným 
spôsobom uvádzania a hudobnú zložku 
popoludnia doplnili meditácie katolícke-
ho k�aza Antona Srholca a kazate�a Cir-
kvi bratskej Daniela Pastir�áka. Všet-
ko pri stlmených svetlách v koncertnej 
sieni. Dielo vzniklo na objednávku vyso-

kého hodnostára katedrály Santa Cueva 
v juhošpanielskom Cádize, kde pretrvá-
val zvyk uvies� dielo každý rok, pri�om 
posvätnej atmosfére bolo podriadené 
i prostredie kostola, potiahnuté �iernym 
súknom. Na poludnie za�ala znie� hud-
ba a po introdukcii biskup vyslovil prvé 
zo siedmich slov, rozjímal nad ním, po 
skon�ení sa vrhol pred oltár na kolená 

premiérovom koncerte v Bratislave. 
V podaní zostavy Tuulia Ylönen (klari-
net), Harri Ahmas (fagot), Pertti Kuusi 
(lesný roh), Jyrki Lasonpalo (husle), 
Krista Jäänsola (husle), Anna Kreetta 
Gribajcevic (viola) a Ilkka Pälli (violon-
�elo) zaznelo Koncertantné trio pre kla-
rinet, fagot a lesný roh F dur Bernharda 
Henrika Crusella (1775—1838), Slá�ikové 
kvarteto �. 3, Aspekty smúto�ného pocho-
du Hintriikku Aulisa Sallinena (1935). Zau-
jímavos�ou bolo uvedenie skladieb Clafa-
cofonia pre klarinet fagot a lesný roh Har-
ri Ahmasa (1957) a Kvinteta pre klarinet a 
slá�ikové kvarteto, ktorého autorom bol 
Kalevi Aho (1949). Rozsiahla skladba, kto-
rá vyplnila celú druhú polovicu koncertu, 
upútala variabilitou, precíznou, inven�-
nou výstavbou a prácou s materiálom, 
emocionálnos�ou a dokonalým predvede-
ním. Aho, ktorý patrí medzi najvýznam-
nejších autorov sú�asnej fínskej hudby, po 
koncerte povedal: „Pre m�a ako skladate-
�a je jedným z najdôležitejších elementov 
v hudbe emócia. ... Sú�asná hudba 
reaguje a zachytáva sú�asný život, es-
tetiku pomocou sú�asných výrazových 
prostriedkov a tým je názorovo bližšia 
„neškolenému“ posluchá�ovi, ktorý do-
káže vníma� takúto hudbu otvorenejšie 
a prirodzenejšie. Mozart je pre jeho 
uši vlastne cudzia hudba, vzdialená 
jeho cíteniu nieko�ko storo�í, �ím ale 
samozrejme nestráca na význame. Aj 
Mozart bol napokon vo svojej dobe mo-
derný skladate�.“ Dvaja posledne me-
novaní skladatelia boli osobne prítomní 
a prezentovali nieko�ko svojich diel na 
seminári realizovanom na pôde VŠMU, 
ktorý sa rovnako ako koncert stretol so 
záujmom a s úspechom. 

Matej KOZUB 

TIP HŽ

M. Schneider-Trnavský: Ma�ovaná abeceda

K. Aho [foto: M. Kytöharju]
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Piaty abonentný koncert Symfonic-
kého orchestra Slovenského rozhlasu 
pod taktovkou šéfdirigenta Olivera 
Dohnányiho prebiehal v atmosfére po-
hotovostného štrajku ako protestu proti 
zámeru zredukova� po�et hrá�ov tele-
sa. Zaznela Glinkova Predohra k opere 
Ruslan a �udmila a Daria�angin sad pre 
violu, violon�elo a orchester Vladimíra 
Godára so sólistami Ivanom Palovi�om 
(viola) a Michalom S�ahelom (violon-
�elo). Koncert uzatvorila �ajkovského 
Symfónia �. 6 h mol op. 74. Glinkova 
predohra je už tradi�nou „previerkou“ 
technickej jednoliatosti a zohratosti or-
chestra. Je to orchestrálny bonbónik pre 
posluchá�ov, dirigenta i orchester. Glin-
kova predohra v podaní SOSR-u mala 
vzlet i krídla, nadväzovala na �itate�né 
a zrozumite�né gesto dirigenta. Nebudem 
sa taji� tým, že Godárova hudba je mi od 

za�iatku blízka. Len nieko�ko mesiacov 
pred premiérou Daria�anginho sadu 
ma navštívil autor v Hudobnom fonde 
a oznámil mi termín, v ktorom bude dielo 
premiérované, i ke� partitúra ešte nebo-
la napísaná. Povedal, že Daria�angin sad 
„nosí v hlave, len si musí nájs� �as sadnú� 
si a napísa� ho“. Za krátky �as som uvidel 
partitúru, bol som na premiére, no nikdy 
som sa k tejto hudbe nevyjadril. Úprimne 
povedané, bol som i rád, že som o tejto 
hudbe nemusel doposia� písa�, pretože 
krúžilo vo mne to�ko zážitkov, že som ani 
nevedel, kde a ako za�a�. Dnes, s odstu-
pom dvoch desa�ro�í, opä� po�úvam túto 
hudbu v nemom úžase. Spoznávam v nej 
opä� príslove�nú myšlienkovú koncen-
trovanos�, priezra�nos� a jednoduchos�, 
schopnos� budova� z rudimentárnej stro-
hosti mohutnú stavbu. Daria�angin sad 
je zah�adením sa k premenám religiozity, 

�udskej túžby po hodnotách svetských 
i božských, je tu znovuvzkriesený totem 
i tabu; kritická spove� duše i orgiastické 
výkriky – slovom široký priepastný diapa-
zón �udských pohnútok. Poci�ované myš-
lienkové a tektonické súvislosti nemožno 
podrobi� kompozi�nému rozboru, ak sa 
�lovek necháva unáša� znejúcou hudbou. 
Skvelá interpretácia sólistov, dirigenta 
i orchestra len umocnila mimoriadnu hod-
notu tohto diela. Ešte ve�mi stru�ne k �aj-
kovského Symfónii �. 6 h mol, ktorú som 
taktiež v 80. rokoch po�ul a videl práve 
s O. Dohnányim. Po �ase treba poveda�, 
že dirigent O. Dohnányi chápe dnes túto 
hudbu ove�a duchovnejšie a zrelšie než 
v minulosti. �as v umení skráš�uje hod-
noty. Dozrievanie je krásnym procesom 
hlbšieho spoznávania. A to je v umení to 
najkrajšie...

Igor BERGER

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Nede�né matiné v Mirbachovom paláci
Mirbachov palác ponúkol v rámci ne-

de�ných matiné (18. 2.), organizovaných 
Hudobným centrom, zaujímavý koncert 
netradi�ného zoskupenia: Adriana An-
talová (harfa) a Eugen Prochác (violon-
�elo). Prínosom bolo, že na koncerte mali 
premiéru dve diela za prítomnosti autorov. 
Tri krátke skladby, premiéry Miloslava 
Linhu (V tieni pyramíd, Chamsin, Bakšiš),  
predstavovali individuálne charaktero-
vé skice názvom i obsahom inšpirované 
orientom. Autorov pokus o charakterovo 
kontrastné stvárnenie jednotlivých �astí 
�ažil z akordickej variabilnosti harfy a hut-
ného melodického a farebného rozsahu 

violon�ela. Orientálna melodika a harmónia 
boli vkusne v�lenené do obsahu. Miestami 
chýbala pružnejšia agogika, �o vyústilo 
do statiky v charakterových prechodoch, 
ktoré mohli by� viac diferencované. Inter-
preti sa oproti programu správne rozhodli 
navzájom vymeni� dve posledné �asti, �ím 
cyklus získal žiadaný gradujúci efekt. So-
náta pre sólovú harfu od Milana Nováka 
prezradila autorovu skúsenos� s harfou. 
Dvoj�as�ový cyklus bol závažnejším die-
lom dramaturgie a posluchá�ovi poskytol 
možnos� vypo�u� si sólovú harfu v štruk-
túrach farebne aj charakterovo prí�ažlivej 
kompozície, poskytujúcej široký priestor 

na interpreta�nú sebarealizáciu, �o využi-
la Adriana Antalová. V druhej �asti sonáty 
sa mi žiadalo pri nástupoch nového tempa 
striktnejšie de� novanie farebných plôch, 
dynamiky i agogiky, �o by povzbudilo po-
sluchá�ovu pozornos� a zjednodušilo �aso-
vú a tematickú orientáciu v hudbe. Celkovo 
sa však toto dielo i jeho interpretácia stretli 
s pozitívnou odozvou publika. Suita �. 1 pre 
sólové violon�elo, op. 72 od Benjamina Brit-
tena vhodne dramaturgicky kontrastovala 
s predchádzajúcim dielom. „Karikaturista“ 
Britten tu využil majstrovsky imitáciu. Pri 
troške fantázie po�u� gitaru v Serenáde, or-
gan v Lamente, trubadúrov v Bordone �i vo-
jenský orchester v �asti Marcia. Predvede-
nie pôsobilo celistvým dojmom s logickou 
diferencovanos�ou všetkých �astí kompo-
zície. Vyvrcholenie a tok hudby však rušilo 
otá�anie nôt práve v závere skladby �ím bol 
grada�ný efekt ukon�enia potla�ený. Canto 
amoroso pre harfu a violon�elo, premiéra 
kompozície Milana Nováka, nezostala ni� 
dlžná svojmu názvu. Využitý charakter a 
kontrast dvoch nástrojov v širokých me-
lódiách, preh�adnej harmónii, podporené 
romantickým nádychom a uvo�nenou in-
terpretáciou, uzavreli matiné pozitívnou 
náladou. Obaja interpreti sa predviedli kva-
litnými výkonmi a v kombinácii s ucelenou, 
vkusnou a nenáro�nou dramaturgiou sa 
postarali o príjemný hudobný zážitok.

Matej KOZUB

V interpretácii Slovenskej � lharmó-
nie, Slovenského � lharmonického 
zboru a sólistov (S. Houda-Šaturová, 
H. Lednárová, T. �erný, P. Mikuláš) 
zaznela 22. a 23. 3. v Bratislave 

Mozartova Omša c mol KV 427. 
Jedným z posledných pokusov 
doplni� nedokon�ené dielo je verzia 
amerického muzikológa a klaviristu 
Roberta Levina, ktorú v roku 2005 
premiéroval v newyorskej Carnegie 
Hall svetoznámy nemecký dirigent 
Helmuth Rilling. Pod Rillingovou tak-
tovkou zaznela Omša aj v Bratislave. 
Rozhovor s Helmuthom Rillingom 
prinesie Hudobný život v májovom 
�ísle. (aj)
 

Slovenský � lharmonický zbor 
popri domácich koncertoch pravi-
delne ú�inkuje aj v zahrani�í. V marci 
�lenovia telesa (zbormajster Jozef 
Chabro�) opä� hos�ovali vo Štátnej 
opere vo Viedni v Schönbergovej 
opere Mojžiš a Áron spolu so zborom 
Viedenskej štátnej opery (zbor-
majster Prof. Norbert Balatsch), 
Viedenskými � lharmonikmi a 
sólistami. Dirigentom bol Daniel 
Gatti, s ktorým �aká �lenov SFZ 
(zbormajsterka Blanka Juha�áková) 
aj premiéra Musorgského opery 
Boris Godunov (28. 5.) (ep)

Tenorista Miroslav Dvorský mal 
14. apríla vystúpi� pri otváraní 
novostavby Slovenského národné-
ho divadla ako Ondrej v obnovenej 
premiére Jakubiskovej inscenácie 
opery Krút�ava Eugena Sucho�a. 
Napriek intenzívnym rokovaniam 
ho však milánska La Scala, kde 
Dvorský debutuje 
v Janá�kovej opere Jej pastor-
ky�a, neuvo�nila. Vedenie SND 
novostavbu otvorilo slávnostným 
galakoncertom operných hviezd 
14. apríla, 15. apríla uviedlo SND 
�inohernú inscenáciu Tan�iare�.

(ep)

a potom za�ala znie� �alšia hudba. Tento 
postup sa opakoval pri každej �alšej �as-
ti. Nielen oratórium, ale aj inštrumentál-
na verzia, pozostávajúca z introdukcie, 
siedmich sonát a energického záveru, sa 
stalo jednou z Haydnových najslávnej-
ších kompozícií.  Nesporne nie je jedno-
duché zahra� za sebou sedem pomalých 
adagiových �astí a udrža� si pozornos� 
obecenstva. SKO Bohdana Warchala 

pod vedením Ewalda Danela sa to však 
podarilo, hrá�i vystihli náladu a charak-
ter diela, vo svojom prejave rešpektovali 
požiadavky skladby, aj v rámci malých 
plôch zachovávali kontrasty a jednolia-
tos� fráz. Orchester znel kompaktne, 
zachovával presnos� nástupov a celkovo 
podal sústredený výkon. Priam strhujú-
co v ich podaní znel na záver dynamický 
epilóg s titulom Il Terremoto (Zemetra-

senie), ostro kontrastujúci s predchádza-
júcim hudobným dianím, najmä siedmou 
sonátou s predpísanou hrou con sordino, 
symbolizujúci neodvratnú apokalypsu. 
V duchu myšlienky anglického hudob-
ného publicistu Charlesa Burneyho, toto 
nesmierne uš�achtilé dielo mohlo aj bez 
slov i v neskúsenej duši zanecha� ten naj-
hlbší dojem...

Eva PLANKOVÁ

H. Rilling [foto: V. Zacharová]

A. Antalová a E. Prochác [foto: M. Kozub]
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Vo ve�kej sále novej budovy SND sa 
24. marca uskuto�nila prvá verejná 
skúška Pucciniho Bohémy. 
S priebehom predstavenia a akus-
tikou sály bol spokojný aj šéf opery 
Peter Mikuláš, ktorý na s�ahovanie do 
nových priestorov h�adí optimisticky. 
Sála si však vyžaduje viacero úprav, 
napríklad nastavenie vzduchotechni-
ky v orchestrisku. Z vystúpenia mali 
dobrý pocit i sólisti Pavol Remenár 
a udovít Ludha, pod�a ktorých 
je napríklad po stránke komfortu 
nové divadlo s Historickou budovou 
SND neporovnate�né. Priestrannos� 
opernej sály, ktorá je pod�a niekto-
rých odborníkov predimenzovaná, 
vnímajú ako bežnú. (ep)

Košická sopranistka Lucia 
Knoteková zví�azila na 61. ro�-
níku sú�aže Comunita Europea 
pre mladých operných spevákov, 
organizovanej divadlom Teatro 
Lirico Sperimentale di Spoleto 
„A. Belli“, ktorá sa 

v marci uskuto�nila v spolupráci 
s Teatro dell`Opera di Roma a 
RAI-RADIO3. Zo 60 sú�ažiacich 
vyhlásila medzinárodná porota 
(R. Kabaivanska, L. Alva, S. 
Evtushenko, C. Donadio, G. 
Vidusso a M. Zurletti) s predsed-
ní�kou Evou Martonovou štyroch 
ví�azov (Eleonora Buratto, 
soprán, Simone Piazzola, ba-
rytón, Francesca de Giorni, 
mezzosoprán a Lucia Knoteková, 
soprán). Knoteková sa v troch 
kolách predstavila áriami z diel 
Dvo�áka, Mozarta, Pergolesiho, 
Gounoda, Smetanu a Bizeta. 4 . 
marca sa konal koncert ví�azov, 
ktorý v priamom prenose odvy-
sielalo RAI-Radio 3. Ví�azi budú 
navštevova� prípravný kurz pod 
vedením �lenov poroty, následne 
budú ma� možnos� debutova� s 
hlavnou rolou vo vybranom diele 
v uvedenom divadle.

(ep)

Koncert z diel slovenských sklada-
te�ov (11. 3.) otvoril premiérou vlastnej 
skladby Tri etudy pre klavír mladý in-
terpret-skladate� Tomáš Boroš. Kom-
pozícia má charakter akýchsi „cvi�ení 
v koncertnom duchu“, v ktorých sa 
opakujú jednotlivé technické problé-
my (napr. pasážové behy, figúry, akor-
dické skoky a pod.). Viaceré miesta 
v skladbách boli hrané rytmicky i tech-
nicky ležérne, zato so zna�nou dávkou 
dramatickosti. Tú sa interpret snažil 
dosiahnu� najmä množstvom výrazo-
vých páuz, ktoré vytvárali dojem akejsi 
fragmentárnosti a rozbíjali vnútornú 
stavbu diela. Pritom by sta�ilo pred-
nes obohati� o trochu „dynamického 
rozletu“, viac dynamického napätia do-
siahnutého prostredníctvom gradácií 
a uvo�není (crescendo, decrescendo). 
Dielo ale môže by� zaujímavým spes-
trením „povinnej“ klavírnej literatúry 
�i obohatením koncertnej literatúry 
pre tento nástroj.
Nasledovali Tri staršie tance pre akor-
deón (premiéra) od Ilju Zeljenku. Pre 
autora charakteristická dôsledná kom-
pozi�ná práca a premyslená formová 
výstavba sú v diele obohatené o tane�-

nos� a hravos�, ktoré pod�iarkuje aj 
„priznávkový bas“ v �avej ruke. Pravá 
ruka má virtuózny charakter, typický 
pre tane�nú akordeónovú literatúru. 
Predvedenie Borisa Lenka zodpove-
dalo potrebám žánru i špecifického 
štýlového prednesu jednotlivých tan-
cov – tango (Energico à la Tango), 
val�ík (Alla Val�ík), polka (Energico 
alla Polka). A hoci i v tomto prípade 
sa prednes nevyhol nieko�kým ne-
presnostiam (menšia súhra oboch rúk 
v niektorých komplikovanejších úse-
koch pravej ruky a pod.), zaujal najmä 
nadh�adom, interpreta�nou �ahkos�ou 
a hravou spevnos�ou. Za menšie in-
terpreta�né faux pas považujem ale 
predvedenie diela z nôt. 
Z pera Stanislava Hochela zazneli Jar-
né nálady – štyri skladby pre štvorru�-
ný klavír (1984). Autor sa okrem iné-
ho venuje aj komponovaniu pre deti 
a mládež. Do tejto kategórie patrila 
i uvedená skladba. Dielo o. i. myšlien-
kovo �erpá z �udovej hudby, jednotlivé 
témy sú jednoduché, melodické a hra-
vé, miestami skuto�ne detské. S tým-
to odkazom pristupovali k prednesu 
i mladí interpreti Gabriela Bernátho-

vá a Peter Hochel. Uchopenie diela 
bolo v duchu detskej hravosti, spevnos-
ti a precízneho vyhrania tém s adekvát-
nou dynamickou i agogickou výstavbou 
jednotlivých �astí, hoci s ob�asným za-
kolísaním spolo�ného súznenia. 
Na záver zaznelo Trio pre husle, violu 
a violon�elo (2000) Pavla Bagina v in-
terpretácii Vladimíra Harvana (hus-
le), Zuzany Bou	ovej (viola) a Jozefa 
Podhoranského (violon�elo). Slova-
mi autora, dielom sa chcel „vyrovna� 
s pozitívami a negatívami doteraz 
prežitého...“. Obsahu zodpovedali aj 
zvolené prostriedky. �asti, využívajú-
ce kompozi�no-technické prostriedky 
tzv. Novej hudby, vyjadrovali viacero 
„nálad“: pokoj, smútok (Larghetto); 
dynamiku, dravos� (Rubato e legato); 
majestátnos�, vyrovnanos� (Un poco 
Maestoso) �i životnú silu (Allegro 
con anima). Skladba bola výborne 
zvládnutá aj po interpreta�nej stránke 
všetkými zú�astnenými. Ve�mi pekná 
dramatická, resp. dynamicko-agogická 
výstavba spojená s prakticky bezchyb-
nou interpretáciou bola vyvrcholením 
nede��ajšieho koncertu.

So�a RADULOVÁ

Poslednú februárovú nede�u vystú-
pil v rámci cyklu komorných koncertov 
Momentum musicum v petržalskom 
CC centre v Bratislave �eský gitarový 
súbor Trio Folarte. Mladí gitaristi sa 
slovenskému publiku spolo�ne pred-
stavili prvýkrát. Gitarista 
usi Bur-
me� má bohaté hrá�ske skúsenosti 
i mimo oblasti vážnej hudby (dlhoro�-
ný �len formácie Jablko�, spolupráca 
s cimbalovou kapelou Hradiš�an a �.), 
Anna Slezáková a Vlastimil Flajšingr 
boli �lenmi gitarového súboru Moravia 
Guitar Consort, kde sa traja hudobníci 
spoznali. Súbor už krátko po svojom 

vzniku v roku 2003 zaznamenal úspe-
chy na medzinárodných sú�ažiach. 
Prvá polovica koncertu bola ve�mi ne-
tradi�ná. Kompozícia Alica v krajine 
zázrakov od kanadského skladate�a 
Clauda Gagnona, spätá so známym roz-
právkovým príbehom Lewisa Carolla, 
bola ozvláštnená umeleckým predne-
som úryvkov z knihy. Nápad interpre-
tov neocenili len deti, ktorých podma-
nivý prejav here�ky Anny Slezákovej 
okamžite zaujal. Gagnonova hudba 
vo vynikajúcej interpretácii dokázala 
viac, ako len navodi� atmosféru vyjad-
renú slovami. Dochádzalo k prelínaniu 

oboch druhov umenia, ktoré asociovalo 
živé predstavy príbehov i situácií z kni-
hy. Autor dokonale využil možnosti mo-
derného nástroja a ako hudobník i �len 
viacerých komorných zoskupení dokázal 
vy�aži� zo spojenia troch gitár bohatú 
zvukovú výslednicu. 
Dramaturgia druhej �asti koncertu �er-
pala rovnako zo skladieb napísaných 
v minulom storo�í. Autorská úprava 
kompozície Baião de gude brazílskeho 
skladate�a Paula Bellinatiho pre gitaro-
vé trio vychádzala z bohatej tradície bra-
zílskej hudby. Jej zaradenie potvrdzuje 
stúpajúcu popularitu štýlu brazílskej 

Bratislavská premiéra: Trio Folarte 

Napriek tomu, že orchestre i školy 
poci�ujú nedostatok kvalitných huslis-
tov, stále sa objavujú talenty, o ktorých 
ur�ite bude ešte po�u�. V uplynulých ro-
koch to boli napríklad Ondrej Jánoška, 
Lucia Kopsová, Lucia Baráthová alebo 
Daniel Tur�ina. Na sú�ažiach v uply-
nulom roku (Dolný Kubín, Prešporský 
Paganini a i.) sme mali možnos� po�u� 
�alšie výkony mladých huslistov, ktorí 
sú prís�ubom do budúcnosti. Jedným 
z nich je aj Karol Daniš, 14-ro�ná nádej 
hus�ovej hry zo Serede. Hre na husliach 
sa venuje od 4 rokov pod doh�adom svoj-
ho otca, v roku 1999 sa ako 7-ro�ný stal 
mimoriadnym žiakom bratislavského 
Konzervatória. V sú�asnosti svoj výni-
mo�ný talent rozvíja pod pedagogickým 
vedením Jozefa Kopelmana. 
Interpreta�né napredovanie K. Daniša 
sme mali možnos� posúdi� na Nede�-
nom matiné v Mirbachovom paláci 

(4. 3.). Program recitálu tvorili virtu-
ózne miniatúry a drobné skladby auto-
rov-huslistov. Zazneli diela Paganiniho, 
Wieniawského, Ond�í�ka, Kreislera, 
Bazziniho a Mozarta. Karol Daniš do-
kázal zauja� nielen tónom a intonáciou, 
ale tiež výrazom. Jeho hra je vzh�adom 
na vek mimoriadne zrelá. Možno tiež 
skonštatova�, že virtuózna poloha mu 
je blízka a úskalia skladieb zvláda s �ah-
kos�ou hodnou majstra. Ak mu možno 
nie�o vytýka�, je to azda len absencia 
vä�šieho nadh�adu pri skladbách, kto-
rým nesta�í len brilantná technika. Bolo 
to vidno najmä v Ronde W. A. Mozarta 
a v skladbe Scherzo capriccioso Františ-
ka Ond�í�ka. V Recitativo a Scherzo pre 
sólové husle Fritza Kreislera mal krásne 
momenty, vypracované detaily, ale aj 
absenciu espressiva. Najlepšie vyzneli 
skladby N. Paganiniho a H. Wienia-
wského. Efektnou bodkou za pekným 

programom bol Tanec škriatkov Antonia 
J. Bazziniho. V�a�né obecenstvo si vy-
tlieskalo prídavok – Sarabandu d mol od 
J. S. Bacha. 
Po tónovej stránke urobil Karol Daniš 
oproti minulému roku krok vpred, iste aj 
v�aka husliam majstra P�emysla Otakara 
Špidlena, ktoré mal k dispozícii. Pod�a 
m�a ale chýba tomuto nástroju viac gu-
�atosti, temnejšej farby – mal som pocit, 
že Daniš viac do nástroja vkladá, ako mu 
tento vo svojom zvuku vracia... Vynikajú-
cou partnerkou za klavírom bola mladé-
mu hudobníkovi Iveta Sabová. Koncert 
v Mirbachovom paláci potvrdil napre-
dovanie mladého huslistu, ktorý je ve�-
kou interpreta�nou nádejou Slovenska. 
Ostáva len drža� mu palce v jeho �alšom 
raste a veri�, že v blízkej budúcnosti sa mu 
dostane do rúk nástroj, ktorý bude adek-
vátny jeho talentu!

Borivoj MEDELSKÝ

L. Knoteková [foto: archív]
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Bratislavu a Prahu spojil nový cyk-
lus komorných koncertov Komorné 
dni Bratislava–Praha. Organizátori sa 
inšpirovali úspešnou a dlhotrvajúcou 
spoluprácou týchto miest. Otvárací 
koncert cyklu sa uskuto�nil d�a 15. 3. 
v Primaciálnom paláci v Bratislave. 
Predstavil sa Talichov komorný or-
chester spolu s bratislavskou gitaris-
tkou Miriam Rodriguez Brüllovou. 
Teleso vzniklo v roku 1992 na podnet 
huslistu Jana Talicha ml. (prasynovec 
dirigentskej legendy Václava Talicha) 
a patrí medzi popredné komorné or-
chestre. Spolupracuje s najvýznam-
nejšími �eskými interpretmi, ako aj 

a 17. storo�ia i sadzba týchto nástrojov, 
typická prerušovaným vedením hlasov, 
dosahovala v Respighiho orchestrálnom 
po�atí miestami až romantickú zvuko-
vos�. Nasledoval Vivaldiho Koncert D 
dur pre lutnu a orchester, ktorý býva 
hraný aj v úprave pre gitaru a orchester. 
Brüllová využila priestor, ktorý posky-
tuje interpretovi vo�nos� barokovej or-
namentiky a v súlade s dobovou praxou 
spoluvytvárala hudbu. V strednej �asti 
(Largo) vynikla v�aka dobre zvolenému 
tempu jedna z najkrajších melódií kon-
certov, ktoré sa dnes hrávajú na gitare. 
Súbory starej hudby s využitím kópií 
historických nástrojov dokážu tvore-

Úspešný za�iatok nového komorného cyklu
partnerov. Brüllová prejavila vynikajúce 
rytmické cítenie, a cit pre farebné a zvu-
kové možnosti nástroja. Ako prídavok 
zaznelo Tango en Skaï pre gitaru a slá-
�ikové kvarteto Rolanda Dyensa. Zatia�-
�o verzia pre sólovú gitaru predstavuje 
osved�ený posluchá�sky bonbónik v po-
dobe od�ah�enej paródie tanga (názov 
by sa dal preloži� ako Umelohmotné 
tango), zvukovo prázdny part slá�i-
kov nedokázal ani z�aleka kontrova� 
gitare. Hoci komorný orchester spolu 
s gitaristkou, disponujúcou brilantnou 
technikou, zahrali skladbu efektne a s 
potrebným nadh�adom i chu�ou, o to ci-
te�nejšia bola priepas� medzi Dyensovou 

Skladby Ecce Puer a Magni	 cat od 
Vladimíra Godára z CD Mater, kto-
ré sa vo februári pod�a periodika 
Spiegel ocitlo v rebrí�ku naj-
predávanejších CD albumov váž-
nej hudby na 18. mieste, zazneli v 
marci v rozhlasovej relácii Solénoide 
v rámci programu Mission 107 v 11 
frankofónnych rádiách.

(ep)

V sále Slovenského inštitútu 
v Paríži sa po�as prezentácie spi-
sovateliek Rút Lichnerovej a Evy 
Maliti Fra�ovej úspešne predsta-
vila slovenská klaviristka Elena 
Let�anová. Na vystúpení zazneli 
Soft November Music Romana 
Bergera, Blumentálsky tanec od 
Petra Zagara a Bolero Blues Iris 
Szeghy. Interpretka dostala záro-
ve� ponuku na nahranie týchto diel 
pre Radio France. (ep)

Bratislavská ZUŠ �udovíta Rajtera 
si v tomto roku pripomína 50. vý-
ro�ie založenia. Pri tejto príležitosti 
bude 24. 4. o 18.00 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca koncert peda-
gógov a bývalých absolventov školy 
s podtitulom Hudobné návraty, 29. 
4. o 16.00 bude v budove Reduty 
galakoncert Jubileum s hos�ami 
z partnerských škôl z Prahy, Brna, 
Viedne a Seyssins–Grenoble. Okrem 
sólistov a komorných zoskupení sa 
predstaví Orchester mladých s hos�u-
júcim dirigentom Larry Newlandom, 
slávnostný koncert žiakov školy �aro 
hudby bude 15. 5. o 18.00 Pál� yho 
paláci, napokon 20. 5. o 17.00 v 
Divadle Nová scéna bude tane�ný 
koncert Pohyb a živly s hos�ami 
zo ZUŠ Fr. Jílka v Brne a FS Cifra z 
Uherského Hradiš�a. Škola má dnes 
986 žiakov, 49-�lenný pedagogický 
zbor, Orchester mladých, ktorý 
dlhé roky formoval Miroslav Šmíd, 
spevácke zbory Myšky a Lastovi�ky, 
�udovú hudbu, violon�elový súbor, 
saxofónovú skupinu TAKE 4 SAX, 
súbor bicích nástrojov a iné komorné 
zoskupenia. K absolventom školy 
s bohatou tradíciou, výbornými 
výsledkami a medzinárodnými kon-
taktmi patria o. i. A. Bartošová, 
T. Lenková, M. Lesná, M. Kopecká, 
R. Kákoni, S. Mucha, J. Slávik, 
I. Šiller �i P. Zagar. (ep)

Novinkou 58. koncertnej sezóny 
Slovenskej � lharmónie je hos�ovanie 
zahrani�ných symfonických telies 
v jednotlivých koncertných cykloch: 
Ma�arský národný � lharmonický 
orchester (12. a 13. 4.), nemecký 
Bundesjugendorchester (15. 4.) britský 
BBC Philharmonic (19. 4.) 
a �eská � lharmónia (17. a 18. 5.) (ep)

gitary, ktorý zaznamenal celosvetový 
boom ešte v 60. rokoch 20. storo�ia 
v podobe fenoménu bossa nova. Nasle-
dovala Triosatz Paula Hindemitha (dnes 
známa pod názvom Rondo), jediné skla-
date�ove dielo, ur�ené pre toto obsade-
nie. Ako jedno z mála diel významných 
skladate�ov – negitaristov, napísaných 
pre gitarové trio, je ob�úbeným kon-
certným kusom. V�aka skvelej úprave 
Clauda Gagnona, si posluchá�i mohli 
vychutna� Satieho dielo La belle excen-
trique, kde autor použil jednu zo svojich 
populárnych kabaretných piesní. 

Záver koncertu gradoval v dvoch ar-
gentínskych tangách. Najprv zaznela 
�as� L´Evasion zo Suity lumiere Astora 
Piazzollu, následne Fin de siglo od Má-
xima Diega Pujola. Aj v týchto sklad-
bách na�reli hrá�i do širokého spektra 
farebných možností gitary, prezento-
vali svoj subtílnejší dynamický a zvu-
kový ideál s detailne prepracovaným 
odtie�ovaním dynamiky a vynikajúcu 
súhru. Treba vyzdvihnú� Burme�ov 
citlivý muzikálny prejav a kultivovaný 
tón. V prípade Piazzollovej skladby 
ale napriek výbornej akustike sály 

nedosahoval potrebnú silu, nosnos� 
a razanciu, ob�as i zvukovo zanikal. 
Slezáková sa svojim naturelom viac pri-
blížila charakteru tanga. Témy, ktoré 
preberala, vytryskli živo�íšnou váš-
nivos�ou, dravos�ou �i upútali nostal-
gickým výrazom. Flajšingr je vnímavý 
spoluhrá�, ktorý vynikajúco reaguje na 
podnety spoluhrá�ov a sú�asne vtlá�a 
dielam kontúry racionálnej koncepcie. 
Je len škoda, že atraktívny program 
v špi�kovej interpretácii neprilákal 
viac posluchá�ov. 

Ela VACULOVÁ

s inštrumentalistami zvu�ných mien zo 
zahrani�ia. Miriam Rodriguez Brüllová, 
ktorá pedagogicky pôsobí na Universi-
tät für Musik und darstellende Kunst vo 
Viedni ako asistentka Alvara Pierriho, sa 
popri sólistickom ú�inkovaní koncentru-
je i na interpretáciu komornej literatúry.
Staré árie a tance �. 3 Ottorina Respig-
hiho zazneli s plným nasadením, s dô-
razom na interpreta�nú drobnokresbu 
i dramatický �ah a gradáciu vä�ších 
plôch �i skvelé vystihnutie meniaceho 
sa charakteru diela. Autor pri písaní vy-
chádzal z lutnových skladieb Garsiho da 
Parmy, piesní Jeana-Baptista Bésarda, 
zo skladieb pre barokovú gitaru Lodovi-
ca Roncalliho a z anonymných skladieb, 
ktoré pretavil do orchestrálnej podoby. 
Intimita lutnovej �i gitarovej hudby 16. 

ním tónu, artikuláciou, použitím vibrata 
a pod. síce vernejšie oživi� dobovú pred-
vádzaciu prax ako Talichov orchester, no 
v�aka univerzálnosti a šírke oblasti jeho 
záujmu sme si vzápätí, akoby strihom 
� lmu, vypo�uli Mozartove Divertimen-
to, predvedené s diametrálne odlišným 
vyžarovaním, aké má baroková hudba. 
Bol to Mozart par excellence, nákazlivo 
svieži, hravý, sršiaci nápadmi, energi-
ou, zárove� zrozumite�ný i geniálny, 
nádherne rozpustilý... Pred závere�nou 
Suitou pre slá�iky od Leoša Janá�ka, kde 
Talichovci opä� obhájili tradi�ne vysoké 
renomé �eských komorných orchestrov, 
zaznelo Brouwerovo dielo Tres danzas 
contertantes pre gitaru a slá�ikový or-
chester. Orchester a gitara v tejto ranej 
kompozícii predstavujú rovnocenných 

skladbou a predchádzajúcim Brouwero-
vým inštrumenta�ným majstrovstvom 
v Tres danzas concertantes. 
Talichovci ponúkli štýlovo dôkladne 
diferencovanú interpretáciu s premys-
leným a vysoko ú�inným dávkovaním zo 
širokého diapazónu výrazových, dyna-
mických, farebných a významových po-
lôh, okorenenú fenomenálnou súhrou 
nielen celého orchestra, ale i jednotli-
vých nástrojových skupín. Sila komuni-
ka�nej a výpovednej schopnosti hudby 
bola umocnená priestormi Primaciál-
neho paláca. Je príjemné, že na mieste 
s dlhou interpreta�nou tradíciou mohol 
vystúpi� jeden „z najlepších komor-
ných orchestrov Európy“ (Sir Charles 
Mackerras).

Ela VACULOVÁ

M. Rodriguez Brüllová a Talichov komorný orchester [foto: archív]
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Koncert Štátneho komorného 
orchestra v Žiline (8. 3.) si zaslú-
ži viac ako len stru�nú informáciu. 
Dramaturgia poskytla ve�korysý pries-
tor dvom sólistom a jednej slovenskej 
(aj svetovej) premiére. Tou hne� 
v úvode orchester celebroval tohtoro�-
ného jubilanta, šestdesiatnika Igora 
Dibáka. Jeho tvorba má v programovej 
štruktúre telesa takmer výhradnú po-
zíciu, uvádzané Concerto piccolo pre 
kontrabas a orchester je v poradí sied-
mym v Žiline premiérovaným opusom, 
ktorého autorstvo vzišlo zo vzájomnej 
skladate�sko – interpreta�nej kooperá-
cie. K tomu však možno priráta� ešte 
celý rad reprízovaných komorných 
skladieb. Dibák je napriek tomu skla-
date�om, ktorý „nefabrikuje“ kompo-
zície na po�kanie. Ich vzniku predchá-
dza štádium dôkladného zvažovania 
a selekcie prostriedkov. Výsledkom sú 
teda zákonite zrelé diela s �itate�nou, 
logickou textúrou, s pevným formo-
vým skeletom, na báze ktorého sa 
odvíjajú pôsobivé hudobné epizódy. 
�alšou z Dibákových konštantných 

kompozi�ných ��t je zá�uba v nevšed-
ných farbách, preto rád volí nevšedné 
inštrumentálne kombinácie. Zvuk 
a možnosti kontrabasu ho evidentne 
o�arili, rovnako však oslovilo a uvo�nilo 
jeho tvorivú fantáziu aj majstrovstvo 
Jána Krigovského. Ten príkladne par-
ticipoval nielen ako excelentný sólista, 
ale aj ako spolutvorca kadencie skladby. 
K jej formulovaniu mal k dispozícii zre-
te�ne artikulované prvky: výrazný me-
lodicko-rytmický motív, ktorý zdatne s 
vedomím tvorivej kultúry vymodeloval 
do pôvabnej pointy Concerta. Tu sa mi 
ešte žiada osobitne zdôrazni� Dibákovu 
farebnú imagináciu, ktorá jeho profe-
sionálne klasicky koncipovné skladby 
robí živými a sviežimi. Imponovali mi 
nevšedné kombinácie, vrátane hudob-
ných situácií, obracajúcich pozornos� 
na bicie (melodické aj nemelodické) 
nástroje v súvislosti so širšou orches-
trálnou škálou. Dibákovo Concerto je 
teda v�a�ným, briskným „kúskom“ a to 
– ako sa ukázalo – nielen posluchá�sky, 
ale aj hrá�sky. Sved�il o tom „pohodo-
vý“ výraz orchestra, ktorý spo�ahlivo 

Štátny komorný orchester Žilina
po celý ve�er viedol nemecký dirigent 
Alexander Schwinck. V podobných 
intenciách pokra�ovali aj v Koncerte 
�. 2 Es dur pre klarinet a orchester od 
Carla Mariu von Webera, sprevádzajúc 
domácu Bibianu Bienikovú. Jej výkon 
v sólovom parte bol spo�iatku trochu 
nesmelý, pri formulovaní fráz mierne 
„zviazaný“. Postupne sa však klarinetis-
tka uvo�nila do solídneho výkonu, ktorý 
prisvied�a jej talentu a ambíciám nielen 
orchestrálnej hrá�ky, ale aj spo�ahlivej 
sólistky �i komornej interpretky.
Pravdivú definíciu o osobnosti diri-
genta „pre�ítame“ spravidla pri kre-
áciách vä�ších symfonických plôch. 
V Mozartovej Symfónii �. 39 Es dur KV 
543 sa A. Schwinck predstavil ako diri-
gent s presným, markantne kresleným 
gestom, za ktorým cíti� dôslednos�, 
pripravenos�. Pod Mozarta sa podpísal 
ako tvorivý typ, so zárukou korektného, 
spo�ahlivého, aj ke� nie za každú cenu 
„objavného“ výsledku. K radosti a uspo-
kojivému pocitu z po�utého je to však 
vskutku dos�...

Lýdia DOHNALOVÁ

Udalos�ou v Slovenskej � lharmónii bol 
výkon Juraja �ižmarovi�a v Koncerte 
�. 1 a mol op. 99 D. Šostakovi�a (1. a 2. 
marca). Koncert a mol bol huslistovým 
dlhoro�ným snom a v Bratislave zaznel 
v jeho osobnej premiére. So Šostakovi-
�om sa pasoval s vervou a múdros�ou 
zrelého muža, v technicky mimoriadne 
náro�nom parte exponoval najmä ex-
presívne a emotívne polohy. Aj ke� sa 
turbulentná zmes emócií, myšlienok a 
nálad miestami stávala pascou, v ktorej 
bol �ižmarovi� síce schopný prenáša� 
na pódium rados�, muzikalitu a váše� 
– no menej už konkrétne a jasné tvary 
– neprehlušilo to zážitok z koncertu. 
Ur�ite bude zaujímavé �alšie stretnutie 
s jeho Šostakovi�om...

Stretnutie pred skúškou sme využili na 
krátky rozhovor. Dlhoro�ný koncert-
ný majster Gürzenich Orchester Köln 
a sú�asný 1. koncertný majster kolín-
skeho rozhlasového orchestra WDR 
spolupracuje roky aj s Bayreuthským 
festivalovým orchestrom. Zaujímalo nás 
teda aj to, ako vníma posledné udalosti 
v SOSR-i.

V o�iach mnohých ste tým, kto vymenil 
úspešnú kariéru slovenského sólistu za 
post špi�kového orchestrálneho hrá�a. 
Ste v Nemecku spokojný?
Som, aj ke� to nebolo od za�iatku jed-
noduché... Doma som mal všetko akoby 
„naplánované“ a ja som chcel �osi „viac“. 
Hru v orchestri by som každému odporú-
�al. Vo svete je len pár sólistov, ktorí to 
nerobia. Huslisti typu Menuhina �i Perl-
mana do orchestra naozaj nepatria. No 
množstvo fantastických inštrumentalis-
tov si uvedomuje, že nie je priestor ani 
dôvod na pestovanie akéhosi „pseudosó-
lizmu“, a to dobré a kvalitné, �o je v nich, 
odovzdávajú �asto práve v orchestroch. 
U nás stále pretrváva falošný, nadrade-
ný pocit nad orchestrálnym hraním. 
ím 
som starší, tým mám vä�šiu rados� z hry. 
Hru v orchestri kombinujem so sólovým 
a komorným hraním. Za�al som kone�ne 
nahráva� – Bellu, Bartóka, Gershwina, 
Williamsa... Ve�a z toho, �o som si pred-
savzal, sa mi podarilo a som zdravý... 
Môžem sa teda považova� za š�astného.

Na Slovensku sa teraz diskutuje o pre-
púš�aní v SOSR-i. Akú pozíciu majú v 
Nemecku odbory, resp. zástupcovia 
orchestra? 

V prvom rade – je smutné, že sa opä� 
ide šetri� v kultúre... V Nemecku za 
posledné roky zrušili niektoré or-
chestre. Orchestrálne odbory sú tu 
však ve�mi silné, nie je jednoduché 
niekoho prepusti�. Ak urobíte kon-
kurz a prejdete ro�nou skúšobnou 
dobou, máte prakticky „definitívu“. 
Po�as skúšobnej doby ste pod drob-
noh�adom kolegov, rotujete od pultu 
k pultu, ve�ké slovo majú koncertní 
majstri a šéfdirigent. Po roku o vás 
hlasuje celý orchester. Po tomto ná-
ro�nom procese ste však pod silnou 
ochranou. Je to opa�ný systém, než 
„divoký“ v Amerike, kde sú hudob-
níci pod neustálym tlakom straty 
zamestnania. 

Ko� ko symfonických orchestrov sa 
„uživí“ vo viac než miliónovom Ko-
líne nad Rýnom?
Dva rozhlasové orchestre – malý (72-
�lenný), ve�ký (110) – a „filharmónia“ 
Gürzenich Orchester, ktorý je „ne-
meckým“ typom orchestra. Teda 60 
percent jeho úväzku tvorí ú�inkova-
nie v Opere...

Po�et �lenov malého symfonického 
orchestra sa zhoduje s návrhmi na 
nové obsadenie SOSR-u. Aký re-
pertoár hrá?
Po Schuberta a Mendelssohna... 
V prípade SOSR-u je však pod�a m�a 
dôležité zodpoveda� si otázku, aký 
orchester rozhlas chce ma�, �o bude 
nahráva� a �i to bude aj koncertné 
teleso.

Pripravila Andrea SERE�INOVÁ

Tradícia verejného hudobného vzde-
lávania v Košiciach siaha až k vzniku 
Hudobnej školy (1784) a pokra�ovala aj v 
19. a 20. storo�í. Vyššie hudobné vzde-
lanie bolo možné v Košiciach získa� už 
v roku 1842, ke� popri Hudobnej škole 
vznikol aj U�ite�ský ústav. Pedagogické 
oddelenie pre u�ite�ov hudby pri 
Hudobnej škole, neskôr premenované 
na Vyššiu hudobnú školu pre vzdeláva-
nie u�ite�ov Hudobných škôl, existuje 
v Košiciach od roku 1951. Tento rok 
považujeme za vznik Konzervatória, 
hoci školu premenovali na Štátne 
konzervatórium až 1. júla 1959. 

K zakladate�ským osobnostiam 
patrili Mária Hemerková-Mašiková, 
Marta Reiterová, Mária Potemrová, 
Gabriela Némethyová, Ferdinand 
Ginelli, Augustín Procháska, Koloman 
Takács, ktorí vychovali stovky absol-
ventov v odbore hry na klavíri, husliach, 
violon�ele, dychových a bicích nástro-
joch, speve, akordeóne, v dirigovaní a 
komponovaní. V 60. rokoch 20. storo�ia 
sa osnovy doplnili o hru na organe a 
tane�né a hudobno-dramatické umenie. 
Devä�desiate roky priniesli nový odbor 
„cirkevná hudba“. Po�etní absolventi 
šírili i šíria dobré meno školy doma i vo 
svete už nieko�ko desa�ro�í. Patria medzi 
nich napríklad Ladislav Gerhardt, Karol 
Petróczi, Jozef Kýška, Peter Toperczer, 
Stanislav Zamborský, Quido Hölbling, 
Vladimír �uchran, Július Klein, Rudolf 
Geri, Peter Breiner, Jana Kmi�ová, 
Jozef Podprocký, Iris Szeghy, Júlia 
Bukovinská, Jana Lengová, Vladimír 
Rusó, Václav Adamíra, Marek Zwiebel, 
Sergej Kop�ák, Klaudia Dernerová, 
Norbert Bodnár a �alší známi umelci, 
muzikológovia, teoretici, publicisti, pe-
dagógovia, skladatelia, speváci a herci. 

Úctu za vykonanú prácu si zaslúžia 
prvý riadite� školy Ernest Husár, bývalý 
riadite� školy Dr. Teodor Hirner alebo 
Irena Kore�ová. Zásluhou riadite�a 
Hirnera vznikol Symfonický orchester 
Konzervatória, zložený z posluchá�ov 
slá�ikových a dychových oddelení 
vyšších ro�níkov. Jeho umeleckými 
vedúcimi a dirigentmi boli o. i. Roman 
Sk�epek, Ladislav Holoubek a Koloman 
Takács �i Ján Drietomský. Dnes je jeho 
dirigentom Bartolomej Buráš, sú�asný 
riadite� školy. 

Nedávno bola dokon�ená roz-
siahla rekonštrukcia hlavnej budovy. 
Koncertná sie� s organom, študijné 
priestory, archív, knižnica, celý rad 
vzácnych hudobných nástrojov, ale 
aj reprezentatívne podujatia pri�a-
hujú študentov i pozornos� kultúrnej 
verejnosti. Jubileum si pripomenula 
verejnos�, žiaci, vedenie a pedagógovia 
slávnostným koncertom v košickom 
Dome umenia (29. 1.).

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

 Juraja �ižmarovi�a

Konzervatórium v Košiciach 
si pripomína založenie školy
(1951/1952 – 2006/2007)

J. �ižmarovi� [foto: archív]
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Kritik, stojaci medzi interpretom 
a posluchá�om, bol odjakživa 
postavený medzi dva mlynské 
kamene. Túto „prirodzene 
nepríjemnú“ situáciu v hudobnej 
kultúre umoc�uje v sú�asnosti 
ešte vplyv médií. Recenzent 
síce nie je nútený ponúka� svoju 

prácu ako tovar až do takej miery 
ako interpret, no formu i obsah 
výpovede o hudbe nevyhnutne 
prispôsobuje „trhu“. Okolím 
diktované limity ovplyv�ujú 
rozsah, formu, štýl i obsah 
verbálnej interpretácie hudby. 
Kritik, napriek tomu, že svoj 
úsudok môže dnes oprie� o ove�a 
vä�šiu informa�nú databázu, 
už nie je tak ako v minulosti 
nosite�om výlu�ných právd. Je 
skôr sprostredkovate�om, prináša 
základnú informáciu, a definitívny 
verdikt vynáša posluchá�. Ako 
a �i sa v spleti komer�ných 

záujmov dokáže zorientova� 
na základe reklamných press 
kitov, hovoriacich �asto re�ou 
univerzálnych fráz, je otázkou 
do diskusie. Na Slovensku je 
napriek „slobode tla�e“ hudobná 
kritika na stránkach dennej 
tla�e zastúpená skromne. Nielen 
kvantitatívne, ale aj �o sa týka 
rôznorodosti názorov, �o súvisí 
nielen s neochotou denníkov 
a týždenníkov zaobera� sa 
„menšinovým“ žánrom, ale tiež 
s nedostato�ným autorským 
zázemím. Prinies� nosnú 
informáciu na krátkej ploche 

a pod�a charakteru skupiny 
�itate�ov ešte pretlmo�i� odborný 
názor do „zrozumite�nej “ re�i bez 
rizika upadnutia do klišé alebo 
ni� nehovoriaceho verbálneho 
balastu, vystavi� sa riziku 
prezentácie vlastného názoru, to 
si vyžaduje námahu, ktorá býva 
sotva ocenená. Tak na strane 
všemocnej tla�e ako i hudobnej 
komunity. Postavenie kritika ako 
sprostredkovate�a medzi svetom 
hudby a médiami dnes nie je 
�ahké. Eduard Hanslick by sa asi 
ve�mi �udoval. 

Autorka je muzikologi�ka. 

kurzíva

Ingeborg
ŠIŠKOVEJ

V prvej polovici programu tretieho 
abonentného koncertu košických � lhar-
monikov (22. 2.) zazneli dva opusy ame-
rického skladate�a Samuela Barbera. 
Jeho skladby, medzi ktoré patrí aj slávne 
Adagio pre slá�ikové nástroje, sa na 
svetových pódiách udomácnili v�aka 
postromantickej citovosti a tonálnej or-
ganizácii. V spolupráci so šéfdirigentom 
Jerzy Swobodom ostalo náro�né dielo 
kdesi na polceste, nezískalo tú správ-
nu formu a charakteristické napäté 
o�akávanie. Pozitívny obrat v tlmo�ení 
obsahu Barberovho skladate�ského 
odkazu nastal až v jeho Koncerte pre 
husle a orchester op. 14 v�aka huslistovi 
Františkovi Novotnému. Sólista sa 
presadil vo zvuku symfonického orches-
tra prevažne vo vysokých polohách. 
Barberov koncert vyžaduje zrelého 
hudobníka, každá �as� je akoby z iného 
sveta. Novotný ukázal, že vie dešifrova� 
obsah skladby a výsledok bol ve�mi ú�in-
ný, jednak v sólovej hre, ale aj v súhre 
s orchestrom (najmä pri preberaní motí-
vov). Koncert bol v jeho podaní patri�ne 
spevný, zrelý, aj technicky presved�ivý, 
niekedy však málo dramatický. 
V druhej polovici koncertu zaznela 
Symfónia �. 4 B dur op. 60 Ludwiga 
van Beethovena. Dirigentovi sa poda-
rilo vystihnú� charakter Beethovenovej 
hudby – jeho vzdor i nehu. Orchester 
presved�il v prvej a tretej �asti 
symfónie, zaujali pekné vstupy 
klarinetu a � auty, ukázala sa 
sila súhry violon�elovej sku-
piny. V �asti Adagio dirigent 
nevystihol podstatu, dôležité 
melódie boli prekryté ostinát-
nymi rytmicko-melodickými 
� gúrami (lesné rohy nepôsobili 
vždy najistejšie). V Allegro ma 
non troppo sa žiadala vä�šia 
prieraznos� drevených dycho-
vých nástrojov, ich štíhly zvuk 
limitoval celkové radostné vy-
znenie � nálnej �asti. 
Na romanticky ladenom 
štvrtkovom koncerte (15. 3.) 
zaznela v podaní Štátnej � l-

harmónie Košice Sibeliova symfonická 
báse� Finlandia op. 26. Úvod skladby 
v plechových dychových nástrojoch 
bol uchopený trochu naturálne, no 
dielo ako celok zaujalo originalitou 
severskej poetiky. Hos�ujúci �eský 
klavirista Jan Simon sa predstavil 
v Koncerte pre klavír a orchester �. 2 f 
mol op. 21 Fryderika Chopina. Pri hod-
notení sólistovho výkonu je potrebné 
zvoli� dvojitú optiku. Pri celostnom po-
�úvaní Jan Simon lahodne tvaroval me-
lodické oblúky, no pri parciálnom po�ú-
vaní sa na nieko�kých miestach odokryli 
nezrovnalosti vo � oritúrach, spôsobené 
technickou rozkolísanos�ou prstovej 
techniky. Výsledkom boli melodické 
línie s nieko�kými nelogicky vystupujú-
cimi vrchnými tónmi. Simon sa predsta-
vil ako autonómny sólista, ktorý išiel vo 
svojich vychodených stopách (tempách, 
tvaroch). Orchester si „k telu“ pripúš�al 
len v ojedinelých prípadoch. Príjemným 
vybo�ením bolo Larghetto, asi najpo-
pulárnejšia �as� koncertu. Arpeggiá, 
chromatizmy, rozklady a zložité melo-
dické ozdoby, prízna�né pre Chopinovu 
melodiku, tu zazneli v plnej kráse. 
Na záver zaznela Symfónia �. 3 Es dur 
op. 97 „Rýnska“ Roberta Schumanna. 
V diele bolo cíti� slávnostnú náladu, 
v 4. �asti s h
bavým charakterom, využí-
vajúcej harmonické i kontrapunktické 

úseky, sa interpretom darilo najviac. Na 
presved�ivom vyznení mal podiel šéfdi-
rigent Jerzy Swoboda. Záver pä��as�ové-
ho cyklu patril rýchlej �asti s fanfárovitý-
mi vstupmi trúbok. 
Posledný marcový koncert (29. 3.) ko-
šických � lharmonikov bol doteraz jed-
ným z najvydarenejších. Zazneli diela 
Musorgského, Rimského-Korsakova 
a Rachmaninova, ktoré sa kvôli svojej 
náro�nosti objavujú na koncertných 
pódiách zriedkavejšie. Štýlovo jasne 
formulované hudobné naštudovanie 
mladými hos�ujúcimi �eskými umelcami 
zapôsobili taktiež ohromujúco, pozor-
nos� publika strhol na seba aj orchester, 
ktorý sa vypol k takmer bezchybnému 
výkonu. Pred orchester sa postavil 
Zbyn�k Müller, ktorý sa profesionálne-
mu dirigovaniu venuje iba od r.1990 (!). 

Štátna � lharmónia Košice
V jeho gestách, technike i hudobných 
predstavách bolo cíti� zna�ný potenciál 
a perspektívu. V orchestrálnej fantázii 
Noc na Lysej hore M. P. Musorgského 
vynikajúco stvárnil atmosféru ruskej 
duchovnej minulosti. Dirigent pôsobivo 
odhadol mieru dvoch �udských umel-
cových krajností (dobra a zla), trochu 
sa mu skladba rozplynula na nieko�ko 
menších celkov, ale posledná gradácia 
a � nálne ukotvenie skladby zanechali 
v posluchá�och silný dojem (škoda po-
sledného nástupu). V Symfonickej suite 
op. 9 „Antar“ N. Rimského-Korsakova 
�erpajúcej z legendy o arabskom básni-
kovi sa dirigentovi podarilo sprostred-
kova� pestros� orchestrálnych hlasov 
a zhudobnených nálad. Orchester po-
hotovo reagoval na každý dirigentov 
impulz, hrá�i po�as celej štvor�as�ovej 
skladby pôsobili sústredene a logicky 
frázovali. Müllerovi sa podarilo vyroz-
práva� suitu ako skuto�ný príbeh, plný 
lyriky i temperamentu. Orientálne zdo-
benie melódií preverili nielen technicko-
interpreta�nú zdatnos� hrá�ov na hoboj 
a klarinet, ale aj všetkých zú�astnených 
nástrojových skupín. 
V druhej �asti programu zaznel Koncert 
pre klavír a orchester �. 3 d mol op. 
30 S. Rachmaninova, dielo plné vnú-
torného života, virtuóznych efektov 
a bohatej melodiky. Koncert si vyžaduje 

vyspelého interpreta, preverí 
technickú zrelos� a umelecké 
majstrovstvo. �eský klaviris-
ta Roman Fri� si tón od tónu 
podma�oval obecenstvo stále 
viac a viac. Pianistická techni-
ka mala vo Fri�ovom chápaní 
výsadné postavenie. V jeho 
prejave vynikal najmä zmysel 
pre tempo, ktorý mal za násle-
dok bezchybné prechody medzi 
orchestrom a klavírom. Na pó-
diu bolo cíti� vzácnu symbiózu 
medzi dirigentom, orchestrom 
i sólistom. Vynikajúci koncert 
skon�il oprávnenými výkrikmi 
bravo!

Renáta KO�IŠOVÁ 
F. Novotný a ŠfK [foto: J. Kropuchová ]

J. Simon [foto: archív]
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Pripravila Michaela MOJŽIŠOVÁ

Patrí medzi našich najžiadanejších spevákov. Jeho meno figuruje na plagátoch najvýznamnejších scén – Viede�, 
Paríž, Berlín, Dráž�any, Hamburg, Turín, Rím, Florencia... Vo februári si do umeleckého životopisu pripísal 
londýnsku Covent Garden, kde sa úspešne uviedol ako Pinkerton v Pucciniho Madame Butterfly. Koncom 
apríla pribudne medzi dosiahnuté méty Miroslava Dvorského milánska La Scala: v opernej Mekke debutuje ako 
Laca v Janá�kovej Jej pastorkyni. Napriek všetkým zahrani�ným úspechom prízvukuje, že domovom mu ostáva 
Slovenské národné divadlo. A hoci na jeho javisku stál v ostatnom �ase len ve�mi zriedka, zdá sa, že �ady sa pohli 
a bratislavské publikum si stretnutia s umelcom bude vychutnáva� �astejšie.

Miroslav Dvorský:
Návraty domov...

[ foto:  archív ]
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Vaša zahrani�ná kariéra kulminuje, v ostat-
ných sezónach sme vás doma vídali len zriedka. 
Je šanca, že sa s vami v Opere SND budeme stre-
táva� �astejšie?
V to dúfam. Rovnako, ako som v to dúfal pred 
rokom �i dvomi... Samozrejme, že sa teším 
z atraktívnych zahrani�ných ponúk. No sta�í 
lepšia vzájomná komunikácia medzi mnou 
a vedením SND, a ja sa ve�mi rád na javisko 
SND postavím �astejšie.

Komunikácia viazne?
Ob�as áno. Naposledy pri Sedliackej cti. Hoci 
som obsadený, nespieval som ani jednu z pre-
miér. No nie preto, že by som nemohol alebo 
nechcel. Bol som tu, len môj �as divadlo ne-
využilo. 

SND �asto argumentuje, že naši najžiadanej-
ší umelci sú príliš vy�ažení zahrani�ným ú�in-
kovaním a dohovory oh�adne ich hos�ovania na 
domácej scéne sú problematické...
Mnohokrát je to naozaj predovšetkým vec 
vzájomnej dohody. Momentálne som hos�om 
SND. Hoci ma zmena statusu z �lena súboru 
na stáleho hos�a v danej chvíli trochu mrzela, 
chápal som to. Bol som ve�a v zahrani�í a ne-
mohol som plni� záväzky, vyplývajúce zo só-
listickej zmluvy. V sú�asnosti mám potvrdené 
pozvania do roku 2010. Optimálnu spoluprá-
cu so SND si predstavujem tak, že poskytnem 
môj kalendár vedeniu divadla a dám im k plnej 
dispozícii vo�né termíny. Poznajú repertoár, 
ktorý spievam, môžeme sa dohodnú� na no-
vých veciach, do ktorých vstúpim. Ak majú 
záujem, pri príprave dramaturgického plánu 
môžu zoh�adni� vo�né okná a ja ich okamžite 
vyhradím pre SND.

To znie úplne logicky. Nefunguje to?
Rozprávali sme sa o tom viackrát, no vä�ši-
nou to nevyšlo. Napríklad pri Maškarnom 
bále, ktorý som mal záujem spieva�, divad-
lo nebralo do úvahy moje skôr dohodnuté 
záväzky. Ja viem, že SND sa nemôže riadi� 
pár spevákmi, ale ke� sa budeme viac snaži� 
o obojstrannú komunikáciu, ur�ite tu budem 
spieva� �astejšie. Môže to znie� nadsadene, 
ale odkedy som ako študent prišiel do Brati-
slavy, chodil som do Opery SND – aj v�aka 
ve�korysosti vtedajšieho vedenia, ktoré nám 
umož�ovalo vo�ný vstup – ako do chrámu. 
Som tu doma. Milujem toto divadlo, mám tu 
svoje publikum, a preto tu chcem spieva� �o 
najviac. Verím, že sa cesta nájde. Tentoraz to 
vyzerá nádejne, súdiac aj pod�a intenzívneho 
kontaktu s novým šéfdramaturgom opery 
Slavomírom Jakubekom.

Máte v tejto sezóne zmluvy na konkrétne
tituly?
Hoci ešte nemám podpísané konkrétne zmlu-
vy, teším sa z obnovenia spolupráce. Po Viano-
ciach sme sa po dlhšom �ase stretli s vedením 
Opery. Hovorili sme o Rusalke, rád by som do 
konca dotiahol aj svoje ú�inkovanie v bratis-
lavskej Carmen. Každopádne budem �astejšie 

spieva� „svoje“ tituly – Traviatu, Macbetha. 
No predovšetkým ma divadlo o� ciálne oslo-
vilo, aby som doštudoval postavu Ondreja 
v Sucho�ovej Krút�ave a ú�inkoval v sláv-
nostnom otváracom predstavení novej budo-
vy. Považujem to za obrovskú �es�. Zatia� je 
v tom há�ik, ke�že aprílový termín predsta-
venia koliduje s � nišujúcim skúškovým pro-
cesom Jej pastorkyne v La Scale, kde debu-
tujem ako Laca.  No verím, že sa to vedeniu 
SND podarí vybavi�. Už som za�al skúša�, 
aby mi v apríli pred slávnostným predstave-
ním sta�ila len generálka. (pozn. redakcie: Po 
redak�nej uzávierke už bolo zverejnené nesú-
hlasné stanovisko divadla La Scala k uvo�neniu 
M. Dvorského kvôli ú�inkovaniu v „otváracom“ 
predstavení Krút�avy...)

Spomenuli ste aj Rusalku, ktorú v SND 
pripravil �eský tím Ji	í Nekvasil–Daniel Dvo-
	ák. Na predpremiérovej tla�ovke ste vyslovili 
výhrady ku koncepcii inscenácie, s ktorou ste sa 

nestotožnili. Doposia� ste v tejto inscenácii ne-
spievali. Nemáte rád režisérske divadlo?
Problém bol v tom, že som prišiel do takmer 
hotového produktu. Kvôli záväzkom v zahra-
ni�í som sa nezú�astnil vä�šiny skúškového 
procesu. Ako interpret som schopný zvlád-
nu� situáciu na javisku vtedy, ke� sa s �ou 
aspo� do istej miery dokážem stotožni�. Na 
otázku „pre�o?“ potrebujem od režiséra zro-
zumite�né a zargumentované „preto“. V prí-
pade pána Nekvasila som opakovane dostal 
odpove� „Mám to promyšleno.“ 

V zahrani�í sa s podobnými situáciami 
nestretávate?
Ale áno. V La Fenice sme robili Mozartovu 
operu Zaide s mladým anglickým režisérom. 

Ten nám pri prvej skúške autoritatívne ozná-
mil: „Vážení, vy ste dostali zmluvu na spieva-
nie, a to budete robi�. Ja som dostal zmluvu na 
réžiu, a do tej mi nebudete rozpráva�.“ Skon�i-
lo to obrovským � askom. Operná inscenácia 
jednoducho musí by� o tvorivej spolupráci, 
arogancia tam nemá miesto.

Je autoritatívny prístup režisérov �astým 
javom?
Nie, skôr výnimo�ným. Vä�šinou s nami reži-
séri intenzívne komunikujú, h�adajú spôsob, 
ako implantova� svoje predstavy do pocitov 
spevákov. 

Ste �astým hos�om talianskych divadiel. 
O Talianoch je známe, že ako „operní lokalpatri-
oti“ vedia by� k zahrani�ným spevákom až prive�-
mi prísni. Potvrdzujú to aj vaše skúsenosti?
Pokia� chce v Taliansku zahrani�ný spevák 
konkurova� ich umelcom, musí by� nie rovna-
ko dobrý, ale evidentne lepší ako oni. Vnútorná 

politika divadiel hovorí, že majú uprednostni� 
domácich spevákov. Na druhej strane Taliani 
milujú krásne hlasy, vtedy dokážu odpusti� 
aj chybu vo výslovnosti, ktorú si principiálne 
žiarlivo strážia.

Kde sa vám spieva najlepšie? 
Vo Viedenskej štátnej opere, ktorá je napriek 
ve�kosti priestoru akusticky v�a�ná. Z talian-
skych divadiel v Terste a v Janove, z nemec-
kých v Hamburgu, kde sa vždy teším zo skve-
lých vz�ahov a výbornej pracovnej atmosféry. 
No a úplne najradšej spievam doma. 

Ako sú slovenskí speváci vnímaní v zahrani�í?
Ve�mi dobre. Generácia Edity Gruberovej, 
Gabriely Be�a�kovej, Petra Dvorského, Ser-

Som schopný zvládnu� situáciu na javisku vtedy, ke� sa s �ou aspo� do 
istej miery dokážem stotožni�. Na otázku „pre�o?“ potrebujem od režiséra 
zrozumite�né a zargumentované „preto“.

...ako Ernesto v Donizettiho opere Don Pasquale [foto: archív]
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geja Kop�áka nás zapísala hlboko do oper-
ného povedomia. A mladšej generácii sa na 
tieto úspechy darí nadväzova�. 

Spomenuli ste svojho brata Petra. By� 
mladším súrodencom slávneho tenoristu bolo 
v �ase budovania si vlastnej pozície výhodou 
alebo nevýhodou?
Spo�iatku asi skôr nevýhodou. Zrejme by 
som bol inak vnímaný, keby som nebol Pet-
rov brat. Takto ma s ním – �i už vedome 
alebo podvedome – stále porovnávali. Hoci 
som žartom hovorieval, nech ma radšej po-
rovnávajú s takým vysokým kalibrom, než 
s priemerným umelcom. Bola to pre m�a 
predovšetkým ve�ká zodpovednos�. Na jed-
nej strane ma zväzovala a ob�as mi bránila 
uvo�ni� sa, na druhej strane ma silne moti-
vovala a zaväzovala ku kvalite výkonov.

Už ste tento pocit prelomili?
Áno, už pár rokov nie je aktuálny. 

�o hovoríte na to, že sa váš brat rozhodol 
prija� funkciu umeleckého šéfa košickej Ope-
ry?
Jeho rozhodnutie sme spolu nekonzultova-
li, vlastne som sa ho dozvedel sprostredko-
vane. Je od neho ve�korysé, že bol ochotný 
ods�ahova� sa do Košíc. Viem, že by rád viac 
spieval, no bránia mu v tom zdravotné �až-
kosti. Takto sa však môže naplno venova� 
formovaniu košického súboru a odovzda� 
mu svoje bohaté skúsenosti. Nemusí robi� 
kompromisy v snahe sk
bi� �innos� aktív-
neho speváka s funkciou umeleckého šéfa. 
Ve�mi mu držím palce.

Vrá�me sa ešte k vašim aktivitám. Popri 
opere sa nevyhýbate ani „vyššiemu popu-
láru“. Redaktor kultúrnej rubriky Pravdy 

vám v recenzii na koncert Zlatých huslí vy-
tkol, že sa podobným typom prezentovania 
„z(a)hadzujete“... 
Interpretácia každého typu hudby je pre 
posluchá�a. Pán Jackuliak zo Zlatých hus-
lí je môj dobrý kamarát, spolupracujem s 
ním dlho a rád. Ich produkcia je ur�ená ši-
rokému spektru publika, pre ktoré je hudba 
relaxom. Aj pre m�a sú vystúpenia tohto 
druhu relaxom. Populárne talianske piesne 
– Granadu, O sole mio – si zaspievam schuti 
a teším sa, ak sa posluchá�om pá�ia. Mám 
rád spievanie pre zábavu. Napríklad na spo-
lo�né vystúpenie s Jožom Rážom a Vodu, 
�o ma drží nad vodou nemôžem zabudnú�. 
Mal som z toho úžasný pôžitok. Pri dobrej 
príležitosti si podobné potešenie ur�ite zo-
pakujem. Nechcel by som by� hermeticky 
zavretý v zásuvke, vydelenej pre operných 
spevákov. 


alšou oblas�ou, do ktorej investujete �as 
a energiu, je charita. Ste prezidentom Nadácie 
Memory, podporujúcej boj proti Alzheimero-
vej chorobe. Pre�o práve Memory?
Nadácia Memory funguje už roky. K jej �in-
nosti som sa pripojil z dvoch dôvodov. Jed-
nak pod vplyvom zanietenia pána profesora 
Michala Nováka, skvelého �loveka a odbor-
níka, ktorý zasvätil výskumu tejto choroby 
život. On ma presved�il, že môžem pre na-
dáciu nie�o urobi�. A tiež preto, lebo sestra 
mojej mamy umrela na Alzheimerovu cho-
robu. Ob�as mám vý�itky, že sa vzh�adom 
k pracovnej zaneprázdnenosti nestíham 
angažova� to�ko, ko�ko treba.

V októbri ste zorganizovali bene� �ný kon-
cert, na ktorom vystúpila známa sopranistka 
Hasmik Papian a výborný chorvátsky bary-
tonista Vitomir Marof. Sú umelci ústretoví k 
charitatívnej �innosti?
Áno, a ja sa z toho ve�mi teším. Slovenskí 
kolegovia si vždy považujú za �es� vystúpi� 
na bene� �nom koncerte, spievajú bez ná-
roku na honorár. Aj zahrani�ným sólistom 
sme hradili len režijné náklady na dopravu 
a ubytovanie.

Ste na vrchole fyzických a umeleckých síl. 
Napriek tomu, dostaví sa niekedy únava?
Ke� som mal dvadsa�osem, ve�er po predsta-
vení sme si s priate�mi zašli na ve�eru a ráno 
o desiatej som ako ni� odspieval orchestrálnu 
skúšku Lucie di Lammermoor... No �ím som 
starší, tým vä�šiu regeneráciu doprajem svoj-
mu telu i hlasu. Nechcem skáka� z roly do roly, 
vyhovuje mi blokové spievanie. Nemôžem 
spieva� jeden de� v Tokiu a druhý vo Viedni, 
unavený nepodám adekvátny výkon. A to si 
publikum nezaslúži. 

Pomerne dlho ste sa držali lyrického odboru. 
Postupne však �oraz viac spievate spinto reper-
toár. Kde cítite svoj strop?
Strop je tam, kde sa to už nedá. Najhoršie je, 
ke� chce spevák predbehnú� vlastný vokálny 
vývoj. Možno je ponuka príliš lákavá, možno 
má pocit, že už môže, možno na neho vyví-
jajú príliš silný tlak. Dúfam, že sa tejto chybe 
vyhnem. Vzdal som sa viacerých zaujímavých 
ponúk od najslávnejších divadiel, aké umelec 
zvy�ajne neodmieta. Kolegovia mi povedali 
– urobil si zle, zablokoval si �alšie príležitosti. 
Možno, ale ja sám viem, �o si môžem dovoli�. 
Lyrický repertoár chcem spieva� �o najdlhšie. 
Je základom pre môj hlas, hoci vývoj ma od 
vysloveného lyrico leggiero posúva k drama-
tickejším postavám. 

Potrebuje zrelý umelec pedagóga?
Áno, samozrejme, kontrola prospieva kaž-
dému spevákovi. My sa riadime pocitmi, no 
ucho skúseného pedagóga dokáže postrehnú� 
aj minimálnu odchýlku, ktorej opakovanie 
môže spôsobi� vokálnu krízu. Na druhej stra-
ne, spevák nesmie ma� pocit závislosti na pe-
dagógovi. Musí ma� svoj hlas, techniku a naj-
mä psychiku vo vlastných rukách. 

A �o vy a prípadná pedagogická �innos�? Po-
mýš�ate na �u?
Myslím si, že v budúcnosti áno. Asi by ma to 
nap
�alo. Párkrát ma mladší kolegovia popro-
sili, aby som si ich vypo�ul a vyjadril sa k ich 
spievaniu. Bol som až prekvapený, ako ma to 
bavilo.

Miroslav DVORSKÝ študoval na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (I. �ernecká) a 
v Studiu milánskej La Scaly (L. Silvestri). Získal viacero ocenení na medzinárodných 
speváckych sú�ažiach. V roku 1986 sa stal sólistom Opery SND v Bratislave a v r. 1996 
sólistom Viedenskej štátnej opery. Nasledovali angažmány v Mníchove, Stuttgarte, 
Lipsku, Düsseldorfe, Zürichu, Ženeve, Lucerne, v Berne.
Bol a je �astým hos�om popredných operných domov, napr.: Deutsche Staatsoper 
Berlin (Bohéma, Tosca), Deutsche Oper Berlin (Faust a Margaréta, Nabucco), Säch-
sische Staatsoper Dresden (Madame Butterfly, Netopier, Bohéma, Nabucco), Theater 

am Gärtnerplatz München (Predaná nevesta, Eugen Onegin, Manon, Rusalka, Bohéma), Wiener Staatsoper (Nabucco, Simone 
Boccanegra, Gavalier s ružou, Otello /Cassio/, Traviata, Lucia di Lammermoor, Sicílske nešpory, Nápoj lásky), Teatro del Mag-
gio Musicale Fiorentino Florencia (Bohéma, Macbeth, Simone Boccanegra), New National Theatre Tokyo (Macbeth), Cincinnati 
Opera (Traviata), Canadian Opera Toronto (Predaná nevesta, Traviata, Jen�fa, Bohéma, Rigoletto), Opera ND Praha (Rusalka, 
Jen�fa, Predaná nevesta, Bohéma, Traviata), Opera National de Paris (Rusalka), San Francisco Opera (Tosca), Teatro Comunale 
Bologna (Trubadúr). 
Ku kme�ovému koncertnému repertoáru M. Dvorského patrí hlavne tenorový part vo Verdiho Requiem. Nahrával pre spolo�nosti: 
ORF Wien, NDR Hannover, SRo, �eský rozhlas, Supraphon, Opus, G+J Record’s International, Naxos, Discover International. 

[foto: archív]
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tvoria husté, vnútorne pohyblivé tónové zhluky. Nemožno im uprie� 
miestami ve�mi silný expresívny moment, �o Ligeti majstrovsky zužit-
koval v Requiem (1963–1965), postupne však cítil potrebu spreh�ad-
nenia, prevzdušnenia a vä�šej zvukovej diferencovanosti svojej hudby. 
V Lux aeterna pre šestnás�hlasný miešaný zbor a capella (1966), ktorá 
je akýmsi dodatkom k Requiem, je už faktúra omnoho redšia, od�ah�e-
ná, jej zvuk je delikátnejší, jej priebeh celkom hladký, plynulý. V prvej 
�asti Koncertu pre violon�elo (1966) pracuje Ligeti s dlho držanými 
tónmi v extrémnych dynamických hladinách a extrémnych nástrojo-
vých registroch. Faktúra je ve�mi riedka, vyvoláva dojmy prázdnych, 
pod�a Ligetiho slov „neobývaných priestorov“, tónový materiál je 
skromný, priebeh ve�mi statický. Dve posledne menované diela, spolu 
s organovou etudou Harmonies, štýlovo smerujú k Lontanu, ktoré stojí 
na po�iatku radu Ligetiho orchestrálnych partitúr z konca 60. a prvej 
polovice 70. rokov, typických svojou farebnos�ou a delikátnou zvuko-
vou poetikou. 

Polyfónia Lontana

Lontano je takmer výhradne polyfonicky vybudovanou kompozíciou; 
clustre sú využité pomerne zriedkavo, hoci prvý dojem pri po�úva-
ní môže by� klamlivý: na za�iatku dlho znie len jedno�iarkované as 
(v unisone 	 auty a violon�elového 	 ažoletu) a postupne sem s nástup-
mi �alších hlasov vnikajú cudzie, „parazitické“ tóny – g, b, a. Akoby sa 
tu postupne budoval chromatický cluster. V skuto�nosti ale ide o po-
maly plynúci kánon vä�šieho po�tu línií, ktoré sú síce zhodné melicky, 
no rytmicky je každá z nich originálom. (Pr. 1)

Nestáva sa �asto, aby hudba súdobého avantgardného skladate�a prenikla do celého sveta len nieko�ko rokov po svojom vzniku 
a zarezonovala aj u tých, ktorým je tento štýlový okruh celkom �ahostajný. Hudbe Györgya Ligetiho sa to podarilo po tom, �o ju Stanley 
Kubrick použil v slávnom � lme 2001: Vesmírna odysea. Fragmenty z orchestrálnych Atmosphères, vokálno-inštrumentálnych 
Aventures, zborového Lux aeterna a z Requiem – teda v tom �ase skladate�ova nová tvorba prvej polovice 60. rokov – dokres�ovali 
Kubrickove fantastické vesmírne obrazy. Táto „sláva“ však mala pre skladate�a aj inú stránku: do povedomia mnohých sa zapísal ako 
autor hudby ku Kubrickovmu � lmu, �o viedlo k prece�ovaniu spomínaných diel na úkor neskoršej a vyzretejšej Ligetiho tvorby.

Od elektroniky k symfonickému orchestru

Po úteku z Ma�arska v decembri 1956 sa Ligeti uchytil na Západe ako 
Stockhausenov asistent v Štúdiu pre elektroakustickú hudbu v Kolíne 
nad Rýnom. Nové médium ho však zaujíma len krátko; jeho tri elektro-
akustické kompozície ostávajú v rovine experimentu. Láka ho skôr fas-
cinujúca idea prenies� niektoré prvky elektroakustickej hudby na tra-
di�né, akustické nástroje. Po�ínajúc Apparitions (1958–1959) jeho idey 
a koncepcie postupne dozrievajú a vrcholný a �istý tvar nadobúdajú 
v Lontane pre symfonický orchester z roku 1967.

V Apparitions a Atmosphères realizoval Ligeti svoj ideál tzv. statickej 
formy, ktorá je protikladom k dynamickej forme, založenej na motivickej 
práci a rozvíjaní v haydnovskom �i beethovenovskom štýle. Namiesto 
toho je tu len „sled stavov“, odohrávajúci sa v �ase a priestore. Podstat-
né je vyplnenie tónového priestoru precízne štruktúrovaným zvukom. 
Ligeti pracuje s tónovými plochami tvorenými chromatickými clustra-
mi, bu� statickými alebo vytvorenými prekrytím ve�kého množstva 
melodických línií v pomerne úzkom ambite, �iže technikou, ktorej dal 
názov „mikropolyfónia“. Tým, že svoj tónový materiál nepodria�oval 
nejakej vopred vypo�ítanej intervalovej organizácii, vyhol sa dogmám 
serializmu; s rytmom �i dynamikou mohol narába� slobodne, a mohol 
teda slobodne tvarova� aj formu. Zárove� sa mu podarilo prekona� aj 
samotnú elektroakustickú hudbu: premiéra Atmosphères v Donaues-
chingene bola senzáciou (publikum si vyžiadalo opakovanie skladby), 
vznikol dojem, že zvuk orchestra bol elektronicky manipulovaný. Bolo 
však za tým iba Ligetiho majstrovstvo v narábaní s nástrojovými farba-
mi, ktoré sa prejavilo už v jeho skorších dielach spred emigrácie.

Od clustrov k líniám

Ligetiho skladby z prvej polovice 60. rokov, orchestrálne �i iné (napr. 
Volumina pre organ, 1961–1962) sú takpovediac zvukovo šedé, vy-
stavané prevažne z clustrov; aj lineárne úseky v kone�nom dôsledku 

Robert KOLÁ

György Ligeti (1923–2006) 

Lontano pre ve�ký orchester (1967)

Príklad �. 1: Kánonicky nastupujúce hlasy v úvode (� auty, hoboj; takty 5–8) 

Tónový materiál je vybraný a usporiadaný tak, aby vznikol dojem 
diatonického priebehu v rámci každej línie, a tiež tak, aby pri ich pre-
krývaní nevznikali príliš husté tónové plochy. Ligeti v tejto skladbe 
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obzvláš� úzkostlivo dbá o to, aby nikdy nezaznelo všetkých 12 tónov 
sú�asne. Typickými melodickými postupmi, z ktorých sú vysklada-
né línie Lontana, sú trojtónové bunky, napr. as-g-as, b-a-b, cis-c-cis, 
des-b-c a pod.; je tu �asté opakovanie tónov a žiadne vä�šie interva-
lové skoky. 

Rozhodujúcim faktorom je ambitus, rozsah tónového priesto-
ru, ktorý je vyplnený zvukom. Ten je presne vymedzený. Napríklad 
v po�iato�nej fáze skladby neprekro�í interval kvinty e1-h1. Je to je-
den z hlavných formotvorných �inite�ov, v�aka ktorému možno Lon-
tano rozdeli� na nieko�ko úsekov, hoci ide o jednoliate zvukové konti-
nuum. Prvý úsek je zospodu ohrani�ený jedno�iarkovaným e; kon�í 
sa vtedy, ke� všetky hlasy dosiahnu posledný tón tónového radu, c, 
znejúce v štyroch oktávach. Lineárne plynutie tu akoby „zamrzlo“. 
Ostáva znie� len tichu�ký 	 ažolet c5 v prvom pulte prvých huslí, pro-
ti ktorému sa ozýva opa�ný extrém, Des1 v pianissime sordinovanej 
tuby. (Pr. 2)

nií, �ím dosahuje ve�mi mäkký zvuk, doslova hovorí o „aure roman-
tického zvuku“ orchestra. Podobne ako v Atmosphères, aj v Lontane 
chýbajú bicie a nástroje typu harfy, celesty a pod., aby nenarúšali 
homogenitu tohto zvuku. Orchester Lontana znie ako ve�ký organ 
so všetkými registrami, mixtúrami �i oktávovými spojkami. Oktá-
vové zdvojenia umož�ujú pomerne úzkorozsahovým líniám vyplni� 
ve�ký tónový priestor. Lineárny priebeh nie je až taký hustý a kom-
plikovaný, ako by sa zdalo pri poh�ade do partitúry. Mnohé z minu-
ciózne vypracovaných hlasov sú totožné; ich vzájomným súznením 
– pri citlivých kombináciách rôznych nástrojových registrov a pre-
cíznej práci s dynamikou – vzniká dojem imaginárneho priestoru, 
v ktorom tieto hlasy vystupujú do popredia a zasa zanikajú v dia�ke. 
Preto názov „lontano“. Ligeti triumfuje ako majster – zvukový iluzi-
onista...

Asociácie hudobnej minulosti

„Kto chce Lontano interpretova� skuto�ne dobre, musí ma� ve�mi 
rád Ockeghema“, hovorí skladate� o tomto diele. Nie je to jediný 
raz, �o sa v jeho hudbe vyskytli paralely s hudobnou minulos�ou. 
Ligetiho diela sú typické svojimi väzbami, �i už celkom zjavný-
mi alebo vo�nejšími, na tradíciu, �asto nieko� ko historicky, geo-
graficky aj štýlovo rozli�ných tradícií sú�asne. Názov „lontano“ 
môže teda ma� aj �alšie významové roviny. 

Okrem jasného súvisu s hudbou renesan�ného polyfonika 
tu cíti� silnú väzbu k hudbe Bélu Bartóka, ktorá ako �ervená ni� 
prechádza celou Ligetiho tvorbou, nevynímajúc jeho kolínsko-

Príklad �. 2: „Prázdny priestor“ – extrémna vzdialenos� medzi hus�ami a tubou (takty 41, 42)

Tu za�ína druhý úsek, ponúkajúci obrovský, „neza�udnený“ tó-
nový priestor, ktorý sa postupne chromaticky zap
�a z oboch strán. 
Cluster, ktorý vznikne, plynule strieda mixtúra e-b v slá�ikoch a z 
nej sa postupne odvíja lineárny priebeh tretej fázy Lontana. Tá je 
klenutá do výšky aj do h
bky, vyskytne sa tu protipohyb hlasov. Tu 
skladba dosahuje svoj dynamický aj dramaturgický vrchol. Štvrtá, 
závere�ná fáza za�ína vtedy, ke� línie, tentoraz ohrani�ené zvr-
chu tónom d1 „štartujú“ z jedného bodu, v unisone, ktoré sa však 
postupne rozkladá. Nástroje, ktoré dovtedy ml�ali, po nieko� kých 
taktoch nastúpia od tónu g s inverziou toho istého materiálu. Línie 
sa štiepia na kratšie motívy, jednotlivé hlasy postupne tíchnu, až 
sa napokon zvuk celkom vytratí v hlbokých polohách klarinetov. 
Skladba kon�í rovnako pokojne a nenápadne, ako za�ala. 

Inštrumentácia a umenie sluchového klamu

Lontano je síce takmer �istou polyfóniou, no to, �o po�ujeme, sú len jej 
zvyšky, náznaky kánonu. Ligeti totiž popiera základné prvky tradi�nej 
polyfónie, ktoré umož�ujú sluchovú orientáciu v nej. Jednou z nich je 
naša schopnos� zapamäta� si hlavu témy a v�aka tomu spozorova� ná-
stup každého nového hlasu. Lontano je riešené presne naopak. Ligeti 
predpisuje ve�mi mäkké, pianissimové nasadenia tónu (hlavne hobo-
jom a trúbkam), doslova im káže nepozorovane nastúpi� („unmerklich 
einsetzen“); pri odsadení predpisuje morendo. Okrem toho bývajú ná-
stupy sólových nástrojov prekryté simultánnymi nástupmi iných ná-
strojov – napríklad 	 auty violon�elovými 	 ažoletmi, klarinety violami 
hrajúcimi sul tasto a pod. Vznikajú tým netradi�né mixtúry, v ktorých 
sa stráca pôvodná farebná identita nástrojov. Stieraním rozdielov me-
dzi dychovými a slá�ikovými nástrojmi nám Ligeti ešte viac vz�a�uje 
dojem tradi�nej polyfónie. K tomu prispievajú aj mäkko znejúce pedá-
lové tóny – prevažne prirodzené 	 ažolety kontrabasov, ktoré celkový 
zvukový obraz stme�ujú a homogenizujú.

Obsadenie orchestra je ve�korysé; Lontano je jednou z Ligeti-
ho „najsymfonickejšich“ partitúr. Drevá sú obsadené po štyroch, 
s alternatívou dvoch pikol, altovej 	 auty, anglického rohu, baskla-
rinetu, kontrabasového klarinetu a kontrafagotu; plechy sú obsa-
dené štandardne, slá�iková skupina musí by� primerane ve�ká, už 
aj preto, že takmer neustále hrá divisi. V Lontane je teda každý hrá� 
sólistom. Ligeti to využíva na mnohonásobné oktávové zdvojenia lí-

György Ligeti [foto: archív]
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Diskogra� a:

darmstadské obdobie. S fúgou z Hudby pre strunové, bicie nástroje 
a celestu má Lontano spolo�ných viacero ��t. V prvom rade ide 
o lineárne myslenie. Ligeti vyberal tónový materiál pre svoje línie 
podobným spôsobom ako Bartók, hoci ich úplne inak vytvaroval. 
V oboch prípadoch taktiež neexistuje pravidelné metrum – Bar-
tók ho mení z taktu na takt, Ligeti svoju skladbu notuje síce v 4/4 
takte, no taktové �iary majú len �isto orienta�ný význam. Dôle-
žitou spolo�nou �rtou je napríklad aj technika inverzie, použitá 
v závere�ných fázach týchto skladieb. Bartóka asociujú aj niekto-
ré inštrumenta�né postupy použité v Lontane: napr. spomenutá 
tritónová mixtúra b-e v delených sordinovaných slá�ikoch s pred-
pisom sul tasto, molto calmo, senza vibrato odkazuje na 2. �as� 
Bartókovho Koncertu pre klavír �. 2, na slávne kvintové mixtúry 
v protipohybe, ktoré Ligeti parafrázoval vo svojom 1. slá�ikovom 
kvartete (1953–1954). Bartókovskými asociáciami tohto typu je 
nasýtená najmä Ligetiho zrelá tvorba z 80. a 90. rokov, najmä jeho 
koncertantné diela.

Ligetiho zvuková poetika v období okolo vzniku Lontana bola 
zna�ne podnietená aj kontaktom s tvorbou Claudea Debussyho, 
ktorého diela s postupom �asu stále viac a viac obdivoval; ako 
pedagóg ich zah��al do svojich kurzov analýzy. Odtia� túžba po 
nesmiernej zvukovej jemnosti, dômyselnej, rafinovanej práci 
s nástrojovými farbami. Už nepo�ujeme ohlušujúci piskot clus-
trov štyroch pikol ani dravé erupcie kontrabasového zvuku ako 
v Atmosphères. Estetika „pianissimo, con sordino“ je reflexiou De-
bussyho. Dlho držaný tón fláut a flažoletov violon�iel (dolcissimo, 
sempre espressivo) v úvode Lontana a vyhasínajúci zvuk klarinetov 
v jeho závere – akoby sme po�úvali Gigues z Debussyho orches-
trálnych Obrazov...

Nemenej dôležité je spomenú� asociácie nemeckej neskorej 
romantiky. Lontano má obsadenie hodné symfónií Mahlera �i 
Brucknera. A skuto�ne, niektoré pasáže pripomínajú symfonickú 
hudbu tohto štýlového okruhu. Najmarkantnejšie azda úvod záve-
re�nej fázy diela. (Pr. 3)

Je to chví� ková alúzia Brahmsa? Brucknera? Alebo Wagnera? 
Dokonca na okamih môžeme ma� dojem návratu k tonalite. Všet-

J. Nott
Berlínska � lharmónia 
Teldec 2002

E. Bour
Sinfonieorchester 
d. Südwestfunks 
Baden-Baden
Wergo 1988

Príklad �. 3: „Aura romantického zvuku“ v závere�nej fáze Lontana (fragment; drevá, takty 122–124) 

ky dojmy sa však zakrátko celkom rozplynú. Ligeti – iluzionista 
triumfuje... Možno práve v tom tkvie prí�ažlivos� jeho hudby; sná� 
aj pre divákov filmov Stanlyho Kubricka. 

Interpretácie

Lontano bolo dokon�ené v máji 1967 a 22. októbra toho istého roku 
bolo premiérovo uvedené v Donaueschingene v podaní Sinfonie-
orchester des Südwestfunks Baden-Baden pod vedením Ernsta 
Boura. Z tohto predvedenia pochádza vôbec prvá nahrávka (gra-
mofónová spolo�nos� Wergo; na CD WER 60163-50, 1988). Ne-
skôr dielo nahrali popredné telesá, napr. Viedenskí filharmonici s 
Claudiom Abbadom alebo Concertgebouw Orchester Amsterdam 
s Bernardom Haitinkom. Z roku 2002 pochádza zatia� posledná 
nahrávka, na ktorej Berlínsku filharmóniu vedie Jonathan Nott 
(Teldec Classics, 8573-88261-2). Ak ju zbežne porovnáme s pre-
miérovou nahrávkou, od ktorej ju delí 35 rokov, odlišuje sa najmä 
zvukovo – Bourova nahrávka je homogénnejšia, u Notta je zvuk 
slá�ikovej skupiny diferencovanejší. Tempo (Ligeti ho udáva len 
orienta�ne a predpisuje ad libitum rubata, accelerandá, dimi-
nuendá) je živšie na premiérovej nahrávke, ktorá je aj dramatic-
kejšia a dynamicky kontrastnejšia. Naproti tomu je Nottovo na-
študovanie precíznejšie, najmä �o sa týka presnosti spolo�ných 
nástupov. Obe nahrávky však poskytujú možnos� mimoriadneho 
sluchového zážitku; Lontano ani dnes, po štyridsiatich rokoch, 
nestratilo ni� zo svojej originálnosti a magickej pôsobivosti.
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Za posledných 62 rokov novodobej his-
tórie opery v Košiciach bola opera ly-
rique Ch. Gounoda Faust a Margaréta 

inscenovaná 4-krát. Tak ako doposia� (1950, 
1958, 1979), sústredilo vedenie ve�kú pozor-
nos� na výber inscenátorov. Po K. Hájkovi a O. 
Lindhartovi sa podujal na režijné stvárnenie 
renomovaný � lmový režisér Zden�k Troška 
z Prahy, ktorého práca na predchádzajúcej 
Rusalke zaznamenáva doteraz neutíchajúci 
záujem. Scénograf Milan Feren�ík, známy 
z tvorby scény arovnej � auty, vytvoril opä� 
zaujímavý architektonický tvar.

Cie�om režiséra Zdenka Trošku bolo vytvo-
ri� romantickú hudobnú rozprávku so zrozumi-
te�ným a citovo až dojímavým vyvrcholením. 

Martin a Slnko opäť v SND [ foto: A. Klenková ]

Koncepcia, s akou sa na operných javiskách 
stretávame �oraz zriedkavejšie, ak nemá by� 
ozna�ená za konzervatívnu. Troškova opera 
pamätá hlavne na diváka, ktorý pozná faustov-
skú tému a ktorý si chce vychutna� krásu hudby 
a spevu. 5-dejstvovú operu zoškrtal a skrátil 
najmä tam, kde cítil spomalenie dramatického 
vývoja. Dosiahol �asovú úsporu, ale sú�asne sa 
zbavil aj hudobne prekrásneho kvarteta s Mar-
tou. Všetok dej sústredil na otá�ajúci sa priestor 
to�ne, rozdelený na štyri rôzne poh�ady, kto-
rými dokázal v krátkom slede meni� priestor 
alebo nahliadnu� sú�asne do rôznych zákutí 
a sú�asne vníma� interiér s exteriérom. Mohol 
zborové scény, obvykle spievané v pozadí, „vy-
nies� “ na javisko, �ím by sa mu podarilo znáso-

bi� kontrapunkt náladových polôh. Javisko nie 
je nikdy prázdne, už pri orchestrálnej predohre 
sa symbolicky otvára Faustova „kniha života“ , 
každý pohyb �i zastavenie to�ne je dôsledne zla-
dené s partitúrou. Režisér využíva aj projekciu 
a svetelné efekty, náznaky prostredia ako �alšie 
dimenzie a „dopovedanie“ charakteru i obsahu 
akcie. Mimoriadne vydarený záver predstavenia 
(vykúpenie Margaréty) má vrcholiaci magne-
tizmus, náznakovos� a sú�asne presnos� skla-
date�ovho myšlienkového zámeru. Valpurginou 
nocou sa však ani len nepriblížil k tradícii, ke�že 
nepôsobila inven�ne ani ve�kolepo. Viac ústreto-
vosti pri doriešení malého javiskového priestoru 
a výstupu tane�ných vstupov, ako aj pohybovej 
kultúry �lenov zboru by inscenácii prospelo. 

Skvostné obsadenie v SND s�ubovalo na dva feb-
ruárové ve�ery výnimo�né zážitky. Ne�udo, ve� 
na javisko sa mal kone�ne (a dokonca dvakrát 
za sebou) postavi� v minulosti už to�kokrát, žia� 
iba, avizovaný Miroslav Dvorský. Nesmiernym 
lákadlom bolo zárove� obnovené hudobné na-
študovanie Pucciniho Bohémy pod taktovkou 
Ondreja Lenárda. 

Prvé z o�akávaných predstavení, Verdiho 
Macbeth, pod taktovkou Dušana Štefánka, však 

napokon prebehlo s viacerými zmenami. Namiesto 
opä� iba ohlasovaného Miroslava Dvorského spo-
�ahlivo vystúpil Michal Lehotský. Nie je novinkou, 
že M. Dvorský sa stal v poslednej dobe nesmierne 
vy�aženým, do Bratislavy pricestoval po návrate 
z Covent Garden a pripravuje sa na debut v La Scale. 
A ako neskôr vyšlo najavo, v termíne konania Mac-
betha ho odvolali na –mimochodom, ve�mi úspešný 
– „záskok“ za Rolanda Villazóna v inscenácii Puc-
ciniho Bohémy do Štátnej opery vo Viedne. A taká 
ponuka sa predsa neodmieta... alšieho z pláno-
vaných ú�inkujúcich, Zoltána Vongreya, nahradil 
v titulnej role hos� z Ostravy Sergej Zubkevi�, a to 
priemerným výkonom, ktorému by vôbec neuško-

dila intenzívnejšia koncentrácia na frázu, celková 
vyrovnanos�, jednoliatos� a v neposlednom rade aj 
výrazová zanietenos� prejavu. Vystúpila však aus-
trálska sopranistka Louise Hudson, známa skôr 
banskobystrickému publiku (na Zámockých hrách 
zvolenských 2005 sa úspešne predstavila v bansko-
bystrickej inscenácii Nabucca ako Abigail), takpove-
diac brániaca �es� predstavenia, v ktorom aj celkovo 
absentovali intenzívnejší hudobný �ah i napätie 
a koncentrovanos�, a to dos� výrazne najmä v or-
chestri. V �alších rolách sa predstavili aj Ján Galla, 
Gurgen Ovsepian, Lilia Larinová a �.

Kto však Operu SND navštívil nasledujúci ve�er, 
mohol si prís� na svoje. Hoci sa v roku 1994, kedy mala 

Mimoriadne hos�ovania v SND: 
Macbeth a Bohéma
22. a 23.  februára, Opera SND, Bratislava

Z Troškovej inscenácie Fausta a Margaréty. Z�ava: V. Kállayová, J. Pustina, V. Hronská, K. Michaelli [foto: J. Mar�inský]
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Hudobné naštudovanie opery patrí k naj-
svetlejším zložkám, v koncepcii orchestrálnych 
partov ako aj v súlade speváckej a inštrumentál-
nej zložky. Dušan Štefánek o�ividne pristúpil 
k práci na košickej inscenácii so zrejmým nad-
šením, dokázal z orchestra vy�aži� nový kom-
paktný a farebne plastický zvuk, prekreslenú 
dynamiku, podporu lyrických, ako aj vyhro-
tených situácií , presné a adekvátne tempá, 
jemnos� v sprievode vzletných melódií, piesní 
aj polyfonických úsekov. Sólistom sa viac da-
rilo na prvej premiére, skvelé sóla mali organ, 
lesný roh, klarinet, hoboj... Štefánek odovzdal 
o Igorovi Dohovi�ovi skvelo pripravenú hu-
dobnú zložku, obaja dirigenti sa líšili v tem-
pách a zvukovej gradácii. 

Náro�nú postavu Fausta úspešne zvládol 
hos�ujúci �udovít Ludha, viac sympatií si 
zaslúžil mladý Peter Berger, ktorý eviden-
tne stúpa vo speváckom vývoji. Margaréta sa 
stretla s obdivom v oboch alternáciách, kým 
Lucia Knoteková dosiahla vyrovnaný výkon 
v lyrických partiách, Katarína Michaelli 
nosným sopránom stvárnila všetky nuansy 
psychologického vývoja postavy. Od Me� sta 
v podaní Jozefa Benciho sme v porovnaní 
s Ondrejom Mrázom a Martinom Gurba�om 
o�akávali viac speváckeho výrazu a charakte-
ristiky. Prekvapením boli obaja Valentínovia 
– mimoriadne talentovaný Jakub Pustina 
a Marek Gurba� zvýraznením vrúcneho citu, 
bohatstvom a plnos�ou tónu. 

Nadšení diváci sa dokázali povznies� nad 
niektoré nedostatky a drobné kolízie, pod�ahli 
�aru inscenácie a nechali sa unáša� nádherou 
hudby, spevu a � lozo� ckých právd, rozpráv-
kového naplnenia túžob a nádejí. 

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

Ke� pred poldruha rokom prichádzal 
Peter Dvorský na post umeleckého 
šéfa, postavenie opery v trojsúborovom 

košickom divadle bolo neradostné: uzu�ký re-
pertoár, operná inscenácia na plagáte sotva tri-
štyrikrát do mesiaca. Za krátky �as sa mnohé 
zmenilo k lepšiemu: zvýšil sa po�et operných 
premiér i predstavení a najmä divácky záujem. 

Aj prenikavý úspech vla�ajšej Rusalky, kto-
rú v Košiciach inscenoval známy �eský � lmový 
režisér Zden�k Troška, zrejme motivoval vede-

nie divadla, aby ho oslovilo k �alšej spolupráci. 
Tentokrát na inscenácii francúzskej romantic-
kej opery, Gounodovho Fausta a Margaréty, 
v Košiciach naposledy uvedeného takmer pred 
tridsiatimi rokmi. 

Zden�k Troška sa netají odporom k mo-
derniza�ným posunom klasických diel. Sám 
operu inscenuje tak, ako by ju rád videl v po-
zícii diváka. A hoci umelcovi nesved�í arogan-
cia, s akou svoj názor verbálne propaguje (vrá-
tane zhadzovania práce režisérskych kolegov 
pred divákmi, �o nemali príležitos� ním vy-
smievané inscenácie osobne spozna�), právo 
na vlastnú inscena�nú poetiku mu nikto bra� 
nemôže. No tradícia v prvom rade ctí remeslo. 
A tomu scénická stránka Fausta a Margaréty 
ostala mnoho dlžná. Najmä v absencii citu pre 
priestor a práce s hercom.

Scéna Milana Feren�íka realisticky zná-
zor�uje exteriér renesan�ného meste�ka, 
Faustov kabinet, záhradu pred Margarétiným 
domom, chrám i väzenie. Prostredia sa menia 
v�aka to�ni. Jej pri�astým popisným používa-
ním sa však z dynamickosti stáva únavnos�. 
Mohutnos� kulís navyše uberá z priestoru ja-
viska. Najcite�nejšie v po�etných zborových 
scénach, ktoré vä�šinou balansujú na hrane 
proscénia. Herecké ú�inkovanie zboru sa deje 
v duchu metódy „Žijeme, decká!“ (citát z práce 
nemenovaného režiséra spred pár desa�ro�í). 
Obyvatelia meste�ka si napriek vzdialenosti 
troch metrov ustavi�ne kývajú, štrngajú dáv-
no vypitými pohármi, ich aranžovaniu chýba 
akáko�vek snaha o koordináciu a zmyslupl-
nos�. Zden�k Troška akoby zabudol, že práve 
v tradi�nej inscenácii je logika konania jednou 
zo základných axióm.

Lepšie nevychádzajú ani herecké výko-
ny sólistov. Režisér sa zjavne spo�ahol na ich 
vlastnú skúsenostnú výbavu, rezignujúc na 
kresby charakterov a motivácie vz�ahov, ktoré 
zvolená iluzívna optika žiada. Najmä divadel-
ne neskúsení mladí sólisti blúdia javiskom, 
v hereckej akcii celého ansámblu prevláda 
operné klišé. Režisérsku šmíru inscenácie 
ešte viac obnaží divadelne plnokrvná (hoci 
v partitúre krátená) Valpurgina noc v choreo-
gra� i Ondreja Šotha.

Naš�astie inscenácii dávajú umeleckú ak-
reditáciu hudobné naštudovanie a spevácke 

výkony. Dušan Štefánek v domácom SND 
plnohodnotnú dirigentskú príležitos� dávno 
nedostal, o to s vä�šou chu�ou sa pustil do prá-
ce na Faustovi a Margaréte. Jeho stretnutie so 
stále kvalitnejším košickým orchestrom pri-
nieslo ovocie v podobe technickej istoty a zvu-
kovej kompaktnosti. Hudobné naštudovanie sa 
klenulo v krásnom oblúku, s citom pre lyrické i 
dramatické nuansy partitúry. 

Medzi protagonistami dominoval Ondrej 
Mráz ako pohybovo suverénny, tmavým hla-
sovým materiálom obdarený Me� sto. Hoci 
alternujúci Jozef Benci o �osi zaostával 
v hereckej presved�ivosti, jeho impozantný 
bas neustále rastie najmä po výrazovej strán-
ke. Ve�kým potešením bol výkon domáceho 
tenoristu Petra Bergera, ktorý sa v postave 
Fausta zjavne cíti vynikajúco. Materiál mla-
dého speváka naberá na objeme i farbe, oboje 
násobil cit pre frázu a sympatické emocionál-
ne nasadenie. V kompaktnosti výkonu pred-
�il aj prvopremiérového hos�a: �udovít Lud-
ha zasvietil v dramatických pasážach diela, 
v lyrickom dejstve s Margarétou však akoby 
„vypol“. Z dvoch sopranistiek vokálne požia-
davky partu Margaréty lepšie naplnila hlaso-
vo mäkká, technicky výborne disponovaná 
Katarína Michaelli, než v dramatickejších 
odtienkoch príliš subtílna domáca sólistka 
Lucia Knoteková. Lyrický naturel Valentína 
optimálne obsiahol mladý �eský barytonista 
Jakub Pustina, domáci Marek Gurba� sa 
vokálne našiel až v árii umierajúceho hrdinu. 
V nohavi�kovej postave Siebla sa alternujú 
Linda Ballová a Viera Kállayová, charak-
terovú postavu Marty (v košickej úprave ne-
milosrdne vyškrtanej do „nemej roly“) hrá 
Viera Hronská.

Divadlo sa nedelí na tradi�né a moderné. 
Delí sa na profesionálne naplnené a nezvlád-
nuté. „Ideálom v opere je dosiahnutie absolút-
nej vyrovnanosti hudobnej a scénickej zložky. 
Prece�ovanie ktorejko�vek z nich na úkor dru-
hej je slepou uli�kou,“ to sú slová popredného 
operného historika Jaroslava Blaha. Inscená-
cia Fausta a Margaréty naplnila len prvú �as� 
tejto de� nície operného kumštu. Hlavne, 
nech sa „slepá uli�ka“ nestane trvalou adre-
sou košického operného domu.

Michaela MOJŽIŠOVÁ 

V�žníkova inscenácia Pucciniho Bohémy v Bratisla-
ve premiéru, pod hudobné naštudovanie podpísal 
Ondrej Lenárd, dlhší �as nad týmto predstavením 
nepreberal taktovku, a tak jeho návrat k inscenácii 
bol opodstatnene považovaný za obnovené naštu-
dovanie. V porovnaní s predchádzajúcim ve�erom sa 
vytvoril dojem kompletnej výmeny �lenskej základne 
orchestra, ktorý akoby odrazu nabral nové sily a dru-
hý dych. Nezvy�ajne pružne reagoval na dirigentovo 
gesto, odrážajúce jeho už to�kokrát potvrdený cit pre 
verizmus. Korešpondujúc s dejovou líniou, vhodnou 
vo�bou agogických nuáns ako aj adekvátnym frá-
zovaním kreoval O. Lenárd ú�inne líniu nádhernej 
Pucciniho hudby, nehovoriac o neustálom intenzív-

nom sledovaní a rešpektovaní spevákov na javisku. 
Medzi nimi sa kone�ne vyskytol aj dlhoo�akávaný 
Miroslav Dvorský, ktorý tak v Bohéme vystúpil 
druhý ve�er za sebou, tentoraz v Bratislave. Rodolfo 
v jeho podaní znel výborne, príjemne zafarbený hlas 
si zachovával vlá�nos�, �ahkos� a táto vokálna pruž-
nos� ako aj dokonalá znalos� partu mu umož�ovali 
primerané herecké stvárnenie. Rovnocennou part-
nerkou mu bola Mimi v osobnom debute Adriany 
Kohútkovej, ktorá v Pucciniho opere zvykla stvár-
�ova� postavu Musetty (tentokrát v podaní Jany 
Bernáthovej). Nežná, krehká, postava Mimi však 
sopranistke nesporne sved�í, zhostila sa jej ve�mi 
dobre a jej prejav si zachovával vokálnu i výrazovú 

logiku. V úlohe Collina tento ve�er úspešne de-
butoval aj mimoriadne sýto znejúci basista Jozef 
Benci ako �erstvý �len sólistického ansámblu na-
šej prvej scény. Výborné obsadenie zav�šili Sergej 
Tolstov ako Marcello i Pavol Remenár ako 
Schaunard a �. 

Bohéma opä� pod taktovkou Ondreja Lenárda 
bola teda nesporným oživením. Predstavenie do-
slova dýchalo, malo dušu, dynamiku, zmysel, pod-
�a potreby sa v �om striedali lyrické plochy �i úseky 
s dramatickým napätím, pri�om kvalitná sólis-
tická zostava, obohacujúca svoje vokálne roly aj 
o dramatický rozmer, tento dojem iba umocnila.

Eva PLANKOVÁ
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Sestra Angelika (Suor Angelica) nepatrí 
na Slovensku medzi povestné oper-
né „topteny“. Od historicky prvého 

slovenského uvedenia v �ase ideologickej 
zhovievavosti k religióznej tematike v dub-
�ekovských 60. rokoch (v košickej inscenácii 
s nezabudnute�nou Evou Šmálikovou), sa 
na javisku už neobjavila. Dôvodom malej 
frekvencie naštudovaní je asi prvá �as� tejto 
Pucciniho jednoaktovky, ktorá je na veristic-
kú plnokrvnos� skúpa. Majster dramatickej 
situácie si v kláštorno-asketickej tematike 
„Božích detí“ zjavne nemohol „uži�“. Avšak 

zácie, sošne „strihla“ najprv Angeliku. Idy-
lická selanka za mrežami ponúkla poh�ad na 
meditatívny stereotyp, na robotný „bzukot“ 
kláštorných v�eli�iek, chví�ami však nudila. 
Sie�ované poschodové klietky (scéna Jaros-
lav Valek) �i akési kláštorné obytné bunky, 
ozvlášt�oval na scéne iba šikmo osadený ne-
ónový kruci� x s neustálym mementom z prí-
padného „šikmého“ úmyslu. Nemohla som sa 
ubráni� reminiscencii na excelentnú zvolen-
skú �inohernú inscenáciu Diderotovej Mníš-
ky s herecky strhujúcou Tá�ou Radevou, kde 
na kamennej chladnej zámockej dlažbe boli 

hviezdne � nále veristicky prešpikoval tak 
parádne, že ho „dochutil“ aj orientálno-tu-
randotskými prímesami. Angelika je sú�as-
�ou operného Triptychu (sociálna dráma 
Pláš�, komédia Gianni Schicchi...), avšak 
prax dokazuje aj solitérne využívanie troji-
�iek. Kým v Košiciach svojho �asu doplnila 
Sestru Angeliku svetová premiéra Nevšednej 
humoresky Ota Ferenczyho, v Banskej Bys-
trici slovenská premiéra neznámej veristic-
kej opery Cigáni Ruggiera Leoncavalla. Ok-
rem spolo�ného hudobného štýlu prinieslo 
nové veristické partnerstvo aj prirodzenú 
zvedavos� z nepoznaného.

�ierno-�ervený dvojzáprah viedla re-
žisérka Andrea Hlinková s rešpektom k 
historickým reáliám a v duchu veristického 
realizmu. V klasickom habite, bez aktuali-

jedinou rekvizitou vojensko-väzenské kovové 
konštrukcie postelí, s polyfunk�ným (aj bru-
tálnym) využitím. V opernom príbehu mníšok 
nedominovala výpovedná krutos�, skôr stoic-
ky zakrývané odosobnenie. Anjelský príbeh 
sa v závere transformoval do roviny neznesi-
te�nej �udskej monodrámy. Najprv v konver-
za�nom duete Angeliky a k�ažnej (Alena Ho-
dálová), následne vo � nišujúcom tragickom 
sólozávere. Herecky aj spevácky presved�ivý 
výkon patril hos�ujúcej Márii Porub�inovej, 
ktorá je v opernom dianí ve�kým prís�ubom. 
Celkový strhujúci dojem mi osobne v závere 
najprv pokazil predymený príchod k�ažnej, 
pripomínajúci posla z tajomného hradu v Kar-
patoch �i z iných pekelných mocností, ako aj 
príliš teatrálny a „kláštorne“ nedôstojný nárek 
Angeliky. Hlinková v závere�nej agónii hrdin-

ky neriešila záver polemicky, ale jednozna�ne: 
studené neónové svetlo šikmého kríža sa „iba 
oteplilo.“ Do�ervena.

„Iná“ sociálna komunita Cigáni (Gli Zinga-
ri) za�ala vo farebne aj zvukovo ohlušujúcom 
kontraste. Leoncavallo sa s cigánskou temati-
kou identi� koval nato�ko verne, že bez prob-
lémov hudobne „ko�oval“. Ve�kolepo parazitil 
najmä na novoromantických uhorsko-rapso-
dických hudobných témach. Mix eklektickej 
potpourri hudby je práve tou slabinou diela, pre 
ktoré si asi nezískalo trvalejší post na operných 
scénach. Aj ke� ide o hudbu nesmierne „lepka-
vých“ melódií a rytmov, �o so zjavnou chu�ou 
sprostredkovával celý operný súbor. Živo�íšne 
š�astie „detí prírody“ tvorilo prvý plán príbe-
hu. Na jeho pozadí sa odohrával klasický troju-
holník nenaplnenej cigánskej lásky a žiarlivosti 
(Fleana a Tamar) s prímesou rituálnej asimi-
lácie (svadba cigánky Fleany a gadža Radua) 
už s autentickým leoncavallovským vokálnym 
verizmom. Najprv na javisku suverénne spe-
vácky vládol Zoltán Vongrey (Tamar), po �om 
arménska sopranistka Anna Ryan (Fleana), 
ktorá prvok interpreta�nej obtiažnosti parád-
ne posunula minimálne o stupe� vyššie. Zama-
tová farba, technická kultúra aj s „cigánskymi“ 
ciframi, dramatický drajv a vizuálna dispozí-
cia nenechali nikoho na pochybách, kto bude 
krá�ovnou ve�era. Bravo pre Ryanovú bolo 
namieste. Hos�ujúci tenorista Alojz Harant 
s nepríjemnou tesitúrou partu (Radu) spieval 
na hrane akceptovate�nosti. Kto trochu pozná 
mentalitu cigánskej komunity, vie, že „skrato-
vé“ konanie je pre nich prirodzené. Aj preto „v 
skrátenom konaní“ prijaté tragické rozuzlenie 
opery – upálenie Fleany s Tamarom a samov-
ražda Radua – je v závere dejovo nahustené a 
divácky miestami až nepochopite�né. Je skra-
tom. Akoby k dvom obrazom patril (�i chýbal?) 
ešte jeden. Inštrumentálne intermezzo dejovú 
priepas� medzi dvomi obrazmi nevyrieši a ani 
neriešilo, bolo iba nevyhnutnou veristickou 
módnou konvenciou. 

Monopol a licenciu hudobného naštudova-
nia s právom „prvého ve�era“ získal Pavol Tu-
žinský. �o možno jeho inak korektnej príprave 
vytknú�, je tempická rozkolísanos� najmä v pr-
vej polovici ve�era. Meditatívno-lyrické miesta 
spomalene kreslil na ve�kej ploche a nie vždy 
dramaticky reštartoval celý orchester. Uvo�-
nenie z napätia priniesol v druhej �asti, kde 
zmeny výrazu, tempa aj rytmu našli pod jeho 
taktovkou aj adekvátnu spätnú väzbu všetkých 
interpretov a ú�inkujúcich. 

Stru�ne na záver: š�astný výber neš�astných 
príbehov v š�astnej konštelácii (š�astných?) in-
scenátorov.

Mária GLOCKOVÁ

Netradi�ný veristický diptych  v Banskej Bystrici
G. Puccini: Sestra Angelika / R. Leoncavallo: Cigáni,  réžia: A. Hlinková, hudobné naštudovanie: P. Tužinský. 

dirigenti: P. Tužinský, M. Vach, scéna: J. Valek, kostýmy: E. Farkašová, premiéry: 9. a 10. marca, Štátna opera Banská Bystrica 

Šikmý neónový kríž ako dominanta scény J. Valeka v banskobystrickej Sestre Angelike [foto: Z. Gerhátová]
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V tejto hre sa tancuje, cvi�í, spieva, 
rozpráva, žongluje, ba nechýba ani 
prezentácia nového produktu. Nap-

riek tomu, hodinové predstavenie drží po-
hromade, má svoj štýl aj myšlienku. Témou 
je telocvik, šport a kult silných tiel, hlavnou 
historickou látkou tradícia �eskej obce so-
kolskej. Od za�iatku je jasné, že sokolský pá-
tos „kázn�, síly a svornosti“ sa tu predvádza 
s nevážnym zámerom. Aj sokolské cvi�ebné 
zostavy, ktoré Monika Horná variuje vo 
svojej choreogra� i, sú pre dnešného diváka 
samé o sebe prame�om zábavy. Jóga a špor-
tové žonglovanie, ktoré tvorcovia hravým 
spôsobom vytrhávajú z pôvodného kontex-
tu a prezentujú simultánne so sokolskými 
�íslami, len dotvárajú celkovú surreálnu až 
absurdnú atmosféru.

Pritom tu – božechrá�! – nejde o zosmieš-
�ovanie telovýchovy. Irónia Zletu je nasme-
rovaná skôr proti manipulácii a formovaniu 
jednotlivca do podoby bodrého, zdatného, 
„vždy pripraveného“ �lena kolektívu. Tu sa 
klenie ve�ký oblúk od �eského, ale aj nemec-
kého hromadno-gymnastického hnutia 19. 
storo�ia (paradoxne sa napriek spolo�ným 
kore�om jedno dopracovalo do Masary-

kovho a druhé do Hitlerovho náru�ia) až k 
spartakiádam a branným cvi�eniam našej 
normaliza�nej mladosti. A téma intenzívne 
presahuje do dnešných �ias – v�aka reklam-
nému biznisu, ktorý si osvojil a rozvinul 
ideál mladého, krásneho, vyšportovaného, 
aktívne žijúceho �loveka. Tento vzorový �lo-
vek dneška sa síce vykres�uje ako nezávislý 
individualista, v skuto�nosti je však aj on 
sú�as�ou manipulovanej masy – masy spot-
rebite�ov.

Zlet je autorské divadlo, dvojica Pia�ek–
Horná si vysta�ila bez režiséra – �o so sebou 
prináša ur�itú elementárnos� divadelného 
vyjadrenia. Predstavenie chví�ami pôsobí 
ako improvizovaná recesia, scénosled je 
však až pedantne premyslený. Skladate� a 
choreografka sa vyžívajú v paradoxnom vy-
užití dobového materiálu – pohybových zo-
stáv, textov, hudby. Expresívny vrchol tvorí 
nemecká piese� Moskau, Moskau, akási 
hymna predstavenia, ktorú spievajú tane�-
níci v sugestívnom unisone. V nasledujúcom 
jazykovom okienku 	 autista a tane�ník pre-
berajú verš po verši text tejto piesne, ktorý je 
úžasnou zbierkou klišé o širokej ruskej duši, 
vodke, kaviáre a Nataši tancujúcej na stole.

Nie je ve�a skladate�ov takzvanej „vážnej“ 
hudby, ktorí vedia by� vtipní nielen v spojení 
s humorným námetom a textom, ale aj �isto 
hudobnými prostriedkami. Pre m�a je jedným 
z nich Marek Pia�ek, ktorý tie najbanálnejšie 
melódie i tie najošúchanejšie „grify“ sklada-
te�ov minulosti dokáže v okamihu nato�i� do 
úplne iného, nového svetla svojou virtuózne 
„nesprávnou“ inštrumentáciou. V jeho hud-
be neexistuje pevná hranica medzi naivnou 
úprimnos�ou a postmoderným odstupom. 
Otázka, �o je ešte vážne myslená krása a �o už 
ironicky citovaný gý�, stráca dôležitos�.

Výborný je šes��lenný Ensemble Gourou-
naki – hlavne violon�elista Eugen Prochác, 
akordeonista Rajmund Kákoni a 	 autista 
Marek Pia�ek. Skvelé kvarteto tane�níkov: 
Milan Chalmovský, Štefan Martinovi�, 
Monika Horná a Petra Fornayová (predo-
všetkým ona o�arúva ladnou ráznos�ou gesta 
a úsmevom komsomolky). Suverénne výko-
ny žongléra �ubomíra Majstráka a jogína 
Juraja Gajdoša. Neodmyslite�ný Stanislav 
Be�a�ka ako impozantný sokolský prorok. 
Srde�ný a chápavý smiech vypredaného au-
ditória...

Vladimír ZVARA

Sokolské tance
M. Horná–M. Pia�ek: Zlet / choreogra� a: M. Horná, hudba: M. Pia�ek,

Združenie Pre sú�asnú operu – Projekt Gourounaki, A4-Nultý priestor, Bratislava

Hudobné divadlo – to už zhruba sto rokov nie sú len ustálené žánre: opera, opereta a balet. Odvtedy, ako Igor Stravinskij šokoval svojimi prvými experimentálnymi 
divadelnými projektami Lišiak (1916) a Príbeh vojaka (1918), vieme, že prvky, z ktorých pozostáva tradi�né hudobné divadlo, možno rozobra� a posklada� úplne iným 
spôsobom. Tradícia (alebo skôr anti-tradícia), ktorú steles�ujú Igor Stravinskij a Mauricio Kagel, je živá a dáva i dnes vzniknú� zaujímavým, provokujúcim a beznádejne 
nezaradite�ným hudobno-divadelným útvarom. Jeden z nich, hudobno-tane�nú hru Mareka Pia�eka a Moniky Hornej Zlet, uvádzajú v bratislavskom priestore A4. 

Zlet: Chlap�enská zostava [foto: N. Knapp]
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V máji 1939 sa na Slovensku za�alo s prenasledovaním 
židov. Spo�iatku išlo „len“ o kon� škáciu majetku (pre-
chodne uchránení ostali iba židovskí lekári, ktorých 
Slovensko potrebovalo), neskôr aj o fyzickú likvidáciu 
židov.
17. mája 1939 vyšlo nariadenie slovenskej vlády o za-
ložení Hudobnej komory, ktorej cie�om bolo zaisti� 
„zdravý vývoj hudobného a umeleckého života v Slo-
venskom štáte“...

Agata SCHINDLER

Hudba medzi životom a smr�ou

TAJOMNÝ �LEN PRVEJ PODSEKCIE HUDOBNEJ KOMORY

Svedectvo dobových médií

Prenasledovanie a okrádanie židovského obyvate�stva 
dokumentoval od roku 1939 štvavý denník Gardista, na 
�ele ktorého stál šéfredaktor, jeden z najlepších sloven-
ských literátov, 35-ro�ný Milo Urban. Najmä v rokoch 
1941 a 1942 boli na stránkach novín uverejnené informá-
cie, ktoré sú z dnešného h�adiska nepochopite�né, nako�-
ko vychádzali v denníku malého národa, ktorý ich nielen 
�ítal, ale musel by� aj svedkom re	 ektovaného diania. 

V denníku sa písalo napríklad to, že už bola „v 100 obciach poštátnená 
židovská pôda“ (Gardista, ro�. 3, �. 192, 24. august 1941, str. 10), �a-
lej o prísnom zákaze spolo�enského styku so židmi, o zákaze vstupu 
židov na verejné kúpaliská �i do verejných parkov (Gardista, ro�. 3, �. 
166, 22. júl 1941, str. 5), o povinnom súpise židov (Gardista, ro�. 4, �. 
28, 4. február 1942, str. 3), o zaistení židovského hnute�ného majetku 
(Gardista, ro�. 4, �. 61, 14. marec 1942. str. 4), o povinnosti ozna�enia 
židovských bytov židovskými hviezdami (Gardista, ro�. 4, �. 62, 17. 
marec 1942, str. 9) alebo o poslednej fáze „riešenia židovskej otázky“ 
(Gardista, ro�. 4, �. 64, 19. marec 1942, str. 4), ktorá spo�ívala v ich 
koncentrovaní v tzv. sústre�ovacích strediskách (De
 nitívne rozrieše-
nie židovského problému. S�ahujeme Židov zo Slovenska, In: Gardista, 
ro�. 4, �. 122, 31. máj 1942, str. 5), z ktorých �alšia cesta viedla do vy-
kynožovacích koncentra�ných táborov. 

7. júna 1942 informoval denník Gardista, že zo Slovenska bolo vy-
vezených už 50 000 židov. V tejto politickej a spolo�enskej atmosfére 
žili i hudobníci. 

Na programoch koncertov, opier, na letných hudobných festivaloch 
v Tren�ianskych Tepliciach, ako i na programe hudobného vysielania 
rozhlasu, ktorý prešiel pod správu spolo�nosti Slovenský rozhlas, ší-
riaceho myšlienky nového vládneho programu, nachádzame opako-
vane mená umelcov ako Rudolf Macudzi�ski, Michal Knechtsberger, 
Janko Blaho �i Juraj Haluzický. Diela Mikuláša Schneidera-Trnavské-
ho, Alexandra Moyzesa �i Eugena Sucho�a patrili na�alej k uvádza-
nému repertoáru na domácich i zahrani�ných pódiách. Ale vznikom 
Slovenského štátu bola prerušená spolupráca s �eskými hudobníkmi 
a vydavate�stvami, na základe nemeckých smerníc sa „nežiaducou 
stala (...) celá oblas� džezom ovplyvnenej populárnej hudby“ (Igor Was-
serberger: Osobnosti zakladate�skej generácie skladate�ov a interpretov 
slovenskej populárnej hudby, In: Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvo-
ma vojnami. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia, zv. 6, str. 141) 
a navyše, mnohí na Slovensku žijúci hudobníci mali zakázanú �innos�. 

Hudobná komora v š�apajách ríšskeho vzoru

Pod �íslom 116/39 zo 17. mája 1939 vyšlo nariadenie slovenskej vlády 
o založení Hudobnej komory, ktorej cie�om bolo zaisti� „zdravý vývoj 
hudobného a umeleckého života v Slovenskom štáte“ (v nemeckej verzii 
sa toto nariadenie nachádza v Slovenskom národnom archíve /SNA/ 
v Bratislave). Založením takejto komory bolo poverené Ministerstvo 
školstva a národnej osvety spolu s doty�nými ministrami. Vládou 
nariadené stanovy vychádzali z intencií Ríšskej hudobnej komory 
(Reichsmusikkammer), ktorá bola jednou z komôr Ríšskej kultúrnej 
komory, a ktorej �innos� bola v tomto období v Berlíne už v plnom
prúde. 

seriál

K dôsledkom politiky národného socializmu na hudobný život Slovenska

HISTÓRIA
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Alfréd Zemanovský, 1951
[ zdroj: súkromná zbierka  ]
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Zatia� �o nariadenie ma�arskej vlády z 5. mája 1939 bolo v Budapešti poprednou osobnos�ou ma�arského 
hudobného života, skladate�om Ernö von Dohnányim, sabotované a k založeniu komory nikdy neprišlo, 
v Bratislave bolo nariadenie slovenskej vlády o založení Hudobnej komory zrealizované.

V tre�om paragrafe uvedeného nariadenia slovenskej vlády sa 
uvádzalo, že �lenmi komory mohli by� osoby, ktoré boli na území 
Slovenského štátu v hudobnej oblasti �inné v hlavnom a ved�ajšom 
povolaní. Nako�ko však tretí odstavec tretieho paragrafu vládneho 
nariadenia o založení Hudobnej komory hovoril, že: „Židia (...) ne-
môžu by� �lenmi Hudobnej komory“, boli židovskí hudobníci vopred 
vylú�ení z jej �lenstva. Ke�že k výsostným právam Hudobnej komory 
patrilo právo sprostredkova� zamestnanie pre hudobníkov na území 
Slovenska, avšak iba pre svojich �lenov, znamenalo to, že jej ne�leno-
via nesmeli by� vo svojom povolaní �inní a boli vylú�ení aj z o� ciálne-
ho hudobného života.

Zatia� �o podobné nariadenie ma�arskej vlády z 5. mája 1939 
bolo v Budapešti poprednou osobnos�ou ma�arského hudobného 
života, skladate�om Ernö von Dohnányim, sabotované a k založeniu 
komory nikdy neprišlo, v Bratislave bolo nariadenie slovenskej vlády 
o založení Hudobnej komory zrealizované. (Sved�í o tom 1. zápisnica 
schôdze komornej rady, 21. septembra 1939, SNA.) Pozoruhodné je, 
že Hudobná komora bola v tzv. samostatnom Slovenskom štáte dvoj-
národnostnou organizáciou. Pozostávala z dvoch sekcií – slovenskej 
a nemeckej – a aj hlavi�kový papier inštitúcie bol v o� ciálnej koreš-
pondencii dvojjazy�ný: Hudobná komora a Musikkammer. Každá sek-
cia mala sedem odborných podsekcií. V o� ciálnom písomnom styku 
nechýbal nacistický pozdrav „Heil Hitler“ (list Hudobnej komory 
v nemeckom jazyku zo d�a 29. októbra 1940 pánu Oswaldovi, 
SNA). 

Na prvom zasadaní komornej rady bol za predsedu komornej rady 
na návrh Alexandra Moyzesa menovaný Frico Kafenda. Slovenskými 
�lenmi rady boli Ministerstvom školstva a národnej osvety stano-
vení: „Dir. Kafenda, Prof. Moyzes, Dir. Fischer“, nemeckými �lenmi 
rady Michal Knechtberger a Robert Mráz, tajomníkom komory sa 
stal Alexander Moyzes (vi� zápisnica schôdze). Na najbližšom zasa-
daní, ktoré sa konalo o týžde� neskôr, boli do rady menovaní �alší 
�lenovia: Ferdinand Hoffmann a Tibor Gašparek, bola obsadená aj 
funkcia podpredsedu komornej rady, ktorá pripadla nemeckej strane 
v osobe Roberta Mráza, a ur�ení boli tiež vedúci siedmich odborných 
podsekcií. Každá podsekcia mala dvoch vedúcich, jedného Slováka 
a jedného Nemca. Tak viedli napríklad podsekciu I (skladatelia a di-
rigenti) Mikuláš Schneider-Trnavský a Hans Knauer, podsekciu II 
(hudobná výchova, zbormajstri a organisti) Eugen Sucho� a Georg 
Aktardiev, podsekciu IV (pre �lenov malých kapiel a ansámblov 
v kúpe�och, kaviarniach, zábavných lokáloch a pre kapelníkov) 
Rudolf Adamy a Franz Flieschmann, podsekciu V (pre skladate-
�ov tane�nej a zábavnej hudby) Janko Matúška a Eduard Polák, 
podsekciu VI (pre divadelný umelecký personál, spevákov, hercov 

Alfréd Zemanovský bol zvláštnym kolegom, o sebe hovorieval 
málo, a ak, tak v hádankách. Vychádzali sme však spolu bez problé-
mov a v písomnom kontakte sme zostali i po mojom odchode z Bra-
tislavy. Písaval oby�ajne perfektnou nem�inou. O jeho úmrtí som sa 
dozvedela od jeho syna Alexandra, ktorý našiel moju adresu v otcovej 
korešpondencii. Alexander Zemanovský sa teda pre m�a stal jedi-
ným �lovekom, ktorý by mohol potvrdi� moje dohady o zhode osôb 
s menami Alfred Hammel a Alfréd Zemanovský. V žiadnom o� ciál-
nom životopise Alfréda Zemanovského totiž nie je spomenuté jeho 
iné priezvisko. Obrátila som sa teda na Alexandra Zemanovského, 
moje domienky mi však nemohol potvrdi� – svojho otca nepoznal 
nikdy pod iným menom. Poskytol mi však otcov podrobný životopis, 
ktorý Alfréd Zemanovský spísal v roku 1952 a neskôr uložil práve 
u syna Alexandra. 

mi otázkami. Nako�ko už spomínaný tretí odstavec tretieho paragra-
fu vládneho nariadenia vlády Slovenského štátu o založení Hudobnej 
komory nedovo�oval židovským hudobníkom by� jej �lenmi, komor-
ná rada posudzovala žiadosti o prijatie i pod�a tohoto kritéria.1Tak 
bola napríklad žiados� u�ite�ky hudby Trudy Schwarzovej „vzh�adom 
na jej židovskú národnos� zamietnutá“ (5. zápisnica schôdze schôdze 
komornej rady, 12. októbra 1939, SNA), takisto pochodili so svojimi 
žiados�ami J. Blum (6. zápisnica schôdze komornej rady, 19. októbra 

1939) a hudobník Bermann (10. zápisnica schôdze komornej rady, 
16. novembra 1939). To, aké životne dôležité bolo by� �lenom Hudob-
nej komory, prezrádza v protokole nasledovný zápis o bližšie nešpe-
ci� kovanom liste z Humenného: „Istý Hochberger, židovský hudobník, 
nastúpil u židovského zamestnávate�a Mandla miesto bez sprostredko-
vania komory. Na protest komory ho Mandl prepustil. Hochberger ža-
loval a Mandl bol odsúdený na 600.- Ks, ktoré teraz od komory žiada. 
Komora mu pošle exemplár vl. Nariadenia o zákaze zamestnávania 
židov a nech sa Mandl na to odvolá pri súde.“ (Zápisnica zo zasadania 
komornej rady, 30. septembra 1940, SNA). 

„Hammel alias Zemanovský“ 

Do podsekcie I bol 12. októbra 1939 predbežne prijatý Alfred 
Hammel (Zápisnica schôdze komornej rady, 12. októbra 1939, 
SNA). Ako sa predbežné �lenstvo Alfreda Hammela vyvíjalo �alej, to 
momentálne dostupné materiály o Hudobnej komore neprezrádzajú. 
Pri ich �ítaní mi ale napadlo, že približne pred tromi desa�ro�iami, 
ke� som ešte pôsobila v Bratislave na Zväze slovenských skladate�ov, 
mala som kolegu, ktorý sa volal Alfréd Zemanovský. Raz niekto spo-
menul, že jeho pôvodné meno bolo Hammel... Mys�ou mi prebleslo, �i 
sná� do Hudobnej komory predbežne prijatý Alfred Hammel nemo-
hol by� mojím bývalým kolegom. 

a �lenov baletných súborov) dr. Janko Blaho a Grete Schmied (2. zá-
pisnica schôdze komornej rady, 28. septembra 1939, SNA). Jedným 
z tajomníkov komory, Theodorom Šebom, bol na uvedenej schôdzi 
predložený i stav momentálneho �lenstva. Ten, napriek tomu, že sa 
Hudobná komora nachádzala práve v štádiu svojho vzniku, pozostá-
val z 1600 registrovaných, z toho 1027 �lenov slovenskej sekcie a 583 
�lenov nemeckej sekcie. Na návrh predsedu komornej rady bolo od-
hlasované, aby predsedovia jednotlivých odborných podsekcií otvo-
rili prešetrenie �lenstva v zmysle nového vládneho nariadenia. Tak-
tiež bolo uznesené, že riadnymi �lenmi sa po prešetrení budú môc� 
sta� iba tí, ktorí budú schválení komornou radou. Komorná rada sa 
tiež uzniesla, že �lenstvo v komore pre cigánskych hudobníkov, až na 
mizivé výnimky, nie je prípustné. Popri celom rade organiza�ných 
a personálnych záležitostí sa komora zaoberala prirodzene i �lenský-
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Zo životopisu sa dozvedáme, že sa narodil 2. septembra 1919 
v Linci pri Dunaji. Jeho otec, pochádzajúci z Nitry, sa tam dostal do 
zamestnania pred prvou svetovou vojnou. V roku 1920 sa Alfréd Ze-
manovský – ako uvádza v životopise– pres�ahoval z rodného mesta s 
rodi�mi do Nitry, kde chodil do slovenskej školy a za�al sa u�i� hra� 
na husliach. Na reálnom gymnáziu sa zapojil do hudobného života 
študentského orchestra a hrával tiež v komornom združení profeso-
rov. V Nitre na�ho mimoriadne zapôsobilo vystúpenie nitrianskych 
spevokolov s orchestrom tamojšej posádky. V roku 1935 mu otec kú-
pil na splátky pianíno, pobyt u babi�ky v Linci 1936 využil na nav-
števovanie koncertov Brucknerovho festivalu, ktoré u�ho zanechali 
hlboké dojmy. Od septembra pokra�oval na gymnaziálnych štúdiách 
v Prievidzi, kde viedol tamojší spevokol. Roky 1936 až 1939 považo-
val za svoje najš�astnejšie študentské �asy, a práve v tomto období 
podal prihlášku za �lena Hudobnej komory, do ktorej bol, ako je vyš-

šie uvedené, v roku 1939 „predbežne“ prijatý. V tom �ase napísal aj 
svoje prvé skladby, zoznámil sa o. i. s Eugenom Sucho�om, ktorý ho 
nabádal prís� študova� do Bratislavy. Finan�ná situácia rodi�ov však 
nebola taká, aby mohli po jeho maturite v máji 1939 � nancova� štú-
dium na hudobnej akadémii v Bratislave. Našiel si teda zamestananie 
na dôchodkovom úrade v Malackách, odkia� chodieval na umelecké 
podujatia do Bratislavy. V roku 1940 musel vykonáva� vojenskú pre-
zen�nú službu, v septembri 1941 musel odís� „do po�a“. V apríli 1942 
sa vrátil a vykonával civilnú službu. Autor životopisu �alej uvádza: 
„Vojna vstupovala do kone�ného štádia a tak v júli r. 1944 som nastú-
pil mimoriadnu vojenskú službu na východe, kde ma zastihlo Slovenské 
národné povstanie. Z Giraltoviec som autokolonou ušiel, no nie nadlho, 
ke�že som bol zajatý 19. sept. 1944 a eskortovaný do Prešova a odtia� 
do Košíc, kde som sa dostal do sústre�ovacieho tábora. Tam som týž-
de� �akal o hlade na transport do lágru. Cez Budapeš� som sa dostal 
7. októbra 1944 do nemeckého zajateckého tábora v Kaisersteinbru-
chu. Nebolo nádejí na návrat. Brutalita nemeckého velenia tábora bola 
�iasto�ne miernená tými strážami, ktoré sa skladali zo starých �udí, 
domáceho obyvate�stva Rakúska, ktorí nemali v láske Nemcov. (…) Od-
tia�, aby sme si ‚zaslúžili‘ živobytie, museli sme dochádza� do blízkych 
lesov, kde sme rúbali stromy s pocitom, ke� raz budeme na prí�až, že 
skon�íme v hromadných hroboch. Jediným svetlejším momentom zo za-
jatia bolo to, že som sa dostal na práce do Eisenstadtu, kde sme neboli 
ubytovaní za ostnatým drótom, kde re� ektory a automaty neohrozovali 
ve�ne náš život. Tam v Eisenstadte som chcel ís� sa pokloni� na hrob 
Haydnov, no nebolo to možné. Videl som iba jeho organ a Esterházyho 
palác. �ažko som ochorel a bol som odsunutý do Viedne, odkia� mimo-
riadne š�astlivou náhodou som sa dostal 19. januára 1945 v noci do 
Bratislavy, vlakom, cez Petržalku. Nádej na prinavrátený život a slo-
bodu mi dodala síl, že som priamo utekal hoc o palici, v hlbokom sne-
hu smerom ku mostu cez Dunaj. Frontové udalosti som prežil v Novom 
Meste nad Váhom.“ 

Po vojne za�al Alfréd Zemanovský študova� na Konzervatóriu 
v Bratislave. Vo svojom životopise uvádza, že študova� popri zamest-
naní za�al v školskom roku 1945/1946. Pamätnica Konzervatória 
v Bratislave, vydaná v roku 1969, prezrádza, že jedným z absolven-
tov kompozi�no-dirigentského oddelenia bol v roku 1952 Alfréd Ze-
manovský. Po pre�ítaní životopisu Alfréda Zemanovského som sa 
obrátila na archív Magistrátu krajinského hlavného mesta Linec. 2. 
septembra 1919 sa v Linci nenarodilo žiadne die�a s týmto menom. 
25. apríla 2006 mi však uvedený úrad písomne potvrdil, že v ten de� 
sa v Linci narodil katolíckym rodi�om – Alexandrovi Hammelovi 
a Marii, rodenej Smesny – Alfred Hammel. V liste bolo dodané, že 
otec pochádzal z Nitry, matka z Linca... 

Sumarizácia životných faktov o Alfredovi Hammelovi a Alfré-
dovi Zemanovskom nás naozaj vedie k uzáveru, že ide o jednu a tú 
istú osobu.

Povojnové pôsobenie Alfréda Zemanovského, rodeného Ham-
mela, v slovenskej hudobnej kultúre spo�ívalo v organiza�nej 
i tvorivej �innosti. Ako skladate� vytvoril celý rad pozoruhod-
ných zborových kompozícií, hudobného žánru, ktorý ho upútal už 
v mladosti. Alfréd Zemanovský zomrel 4. marca 1994 v Banskej 
Bystrici. Do hrobu si so sebou zobral odpovede na na mnohé otáz-
ky, ktoré by sme mu dnes radi položili. 

Z akých dôvodov a kedy sa z Alfreda Hammela stal Alfréd Ze-
manovský? Pre�o zmenil identitu a nezmienil sa o tom ani v dô-
verne koncipovanom životopise? O akom sústre�ovacom tábore 
v Košiciach v roku 1944 hovorí vo svojom životopise? Bola to tehel-
�a, kde bolo pred deportáciami do Osvien�imu na jar a v lete roku 

Z akých dôvodov a kedy sa z Alfreda Hammela stal Alfréd Zemanovský? Pre�o zmenil identitu a nezmienil sa 
o tom ani v dôverne koncipovanom životopise? O akom sústre�ovacom tábore v Košiciach v roku 1944 
hovorí vo svojom životopise?

1944 do�asne zatvorených vyše 12 000 židov? (Michael Okroy: 
Kaschau war eine europäische Stadt/Košice boli európskym mestom, 
Ein Reise- und Lesebuch zur jüdischen Kultur und Geschichte in Ko-
šice und Prešov /Sprievodca a �ítanka židovskej kultúry a židovských 
dejín v Košiciach a Prešove/, Wuppertal 2005) Bol v tomto sústre-
�ovacom tábore ako vojnový zajatec alebo patril tiež k rasovo pre-
nasledovaným? 

Pre�o bol Alfréd Zemanovský po roku 1945 korektným a pria-
te�ským �lovekom, ale zárove� úplne uzavretým, ba až plachým 
�udákom? Ide o otázky, ktoré by sa �alším bádaním podarilo iste 
zodpoveda�, aby sme získali o jednom z tvorcov slovenskej hudby 
úplnejší obraz a pochopili lepšie i jeho odkaz umelecký. I ke� po-
rozumie� umeleckému odkazu �loveka, ktorý prešiel zajateckými, 
koncentra�nými a vyhladzovacími tábormi, a ktorý v intimite tvo-
rivého procesu pretavil a vyjadril svoje hrôzami naplnené zážitky 
z mladosti, je takmer nemožné. 

Pozn.
1 �alší vývoj Hudobnej komory autorka momentálne spracováva.
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Objednávky na orchestrálne diela sú pre skla-
date�ov spravidla udalos�ami...
V minulosti som spolupracoval pri via-
cerých príležitostiach s dirigentom Al-
fonsom Revertè, ktorý roku 1996 pre-
miéroval moju operu El Paradís de les 
Muntanyes (Raj na horách) v divadle Te-
atre Lliure v Barcelone. Táto spolupráca 
sa pretavila do živého pracovného vz�a-
hu a pred nieko� kými mesiacmi, už ako 
šéfdirigent orchestra Julià Carbonell, ma 
oslovil s objednávkou na napísanie diela 
pre orchester. To ma samozrejme zauja-
lo, pretože možností písa� pre orchester, 
ktorý skladbu aj uvedie, nie je dnes až tak 
ve�a. V Katalánsku je záujem o hudbu po-
merne vysoký, no k ideálnemu stavu mu-
síme prejs� ešte dlhú cestu. Teoreticky by 
takých orchestrov, malo by� ve�a, ale nie 
je to tak.

Aká bola konkrétna špecifikácia objednávky?
Dvaja sólisti: saxofonista a bubeník a or-
chester... Bolo to pre m�a zaujímavé, pre-
tože saxofón i bicie sú mojimi ob�úbenými 
nástrojmi, aj preto, že na konzervatóriu 
som ako druhý nástroj, popri klarinete, 
študoval saxofón. Tak som si vymyslel 
akúsi kombináciu dvojkoncertu a symfo-
nickej básne, inšpirovanej mimohudob-
ným elementom, Tajomným ostrovom Jule-
sa Vernea, ktorého romány ma od detstva 
fascinujú. Nie však dielo ako také, jeho 
celok, ale niektoré konkrétne myšlienky 
z neho ma motivovali pri práci. Samoz-
rejme, nesnažil som sa hudobne kopíro-
va� literárnu predlohu, to by ani nebolo 
možné. Je to skôr v rovine náznakov alebo 
názvukov: napríklad idea pohybu, ke� je 
na za�iatku balón, unášaný vetrom, búr-
ka... Táto myšlienka je v diele stvárnená 
rytmom. alšia je idea svetla: svetlo os-
trova, žiara slnka, to je inšpirácia v rovine 
orchestrálnych farieb.

Podarilo sa interpretom zhmotni� vaše myš-
lienky?
Samozrejme, vždy je prítomný istý mo-
ment prekvapenia, ur�itý odstup medzi 
koncepciou a kone�ným sluchovým vne-
mom, ale v podstate som vlastne spokojný. 
Spolupráca so sólistami bola od za�iatku 
ve�mi plodná, plná tvorivých impulzov aj 

z ich strany. Ukazoval som im partitúru už 
v priebehu práce a ich postrehy i návrhy 
som mal ve�mi na zreteli.

Takže ste boli ochotný partitúru retušova� 
na základe pripomienok hrá�ov?
Boli to v podstate pripomienky technic-
kého charakteru, ktoré možno ani neza-
sahujú do zvukovej podoby diela. Ide však 
o dôležité postrehy hrá�a, ktorý v kone�-
nom štádiu stojí na pódiu pred orchestrom 
a mal by sa pri tom cíti� pohodlne.

Aké sú vaše skladate�ské vzory?
Odhliadnuc od stálych ve� kých, takpove-
diac školských vzorov – Bacha a Mozar-
ta – vždy ma ve�mi zaujímali dve oblasti. 
Najmä v mojich kompozi�ných za�iatkoch 
som bol hlboko ponorený do tvorby avant-
gardistov 80. rokov: Messiaena, Averia, 
Ligetiho, popritom som sa zameriaval aj 
na Ivesa, Varèseho... Neskôr som si za-
�al viac všíma� skladate�ov ako Francis 
Poulenc, takpovediac konven�nejších ale 
nemenej inšpiratívnych. Od avantgardy 
60. rokov a vlastne aj od celej dodekafónie 
2. viedenskej školy som sa akosi inštink-
tívne dištancoval. Vždy som uprednost-
�oval jasnejší a živší jazyk, myslím, že má 

Ako sa žije...
skladate�ovi v Katalánsku

viac možností komunikova� s hudobníkmi 
i s posluchá�om.

Máte na svojom konte 11 premiérova-
ných orchestrálnych titulov v interpretácii 
národného Orquestra Simfònica de Barcelo-
na i Nacional de Catalunya a iste aj diela, kto-
ré ešte �akajú na svoje uvedenie. �o plánujete 
v blízkej budúcnosti?
V máji ma �aká uvedenie novej kompozície 
pre 200-�lenný detský ansámbel, detský 
orchester, zbor a sólistov. Krátko po tom 
bude premiéra diela o jednom z najvýznam-
nejších katalánskych básnikov 20. storo�ia 
Salvadorovi Espriu pre here�ku, dvoch 
klaviristov a s hudbou rôznych autorov. 
V auguste budem ma� premiéru orchestrál-
neho diela na tému opery El viatge de Mar-
low (Marlowova cesta) na text Josepa Con-
rada, ktorú mám zatia� len rozpracovanú a 
budem prezentova� jej predohru na na fes-
tivale Torroella de Montgrí. Zaznie v inter-
pretácii Pražského komorného orchestra 
s koncertným majstrom Pavlom Prantlom. 
Uz kontrolujem len rozpisy, aby sa to moh-
lo posla� do �eska...

Poznáte aj nejakých slovenských skladate-
�ov?
Myslím, že áno, ale neodvážil by som sa 
vyslovi� mená... V �asoch môjho pôsobenia 
v Katalánskom rozhlase v rokoch 1986–
1993, no najmä pred zmenou vášho poli-
tického režimu sme mali z istých �ažko vy-
svetlite�ných dôvodov ve�mi živý pracovný 
kontakt so štátmi východnej Európy, cho-
dili sme na schôdze... Som presved�ený, že 
som vtedy slovenskú hudbu po�ul, akurát 
som ju vnímal ako hudbu �eskoslovenskú. 
Možno keby ste mi pripomenuli nejaké vý-
znamné meno…

Ján Cikker, Eugen Sucho� alebo Alexander 
Moyzes...
To áno, so Sucho�ovou hudbou mám do-
konca doma aj nejaké platne. Myslím, že 
to bol v tom �ase už starší pán. Moyzesa si 
tiež pamätám, lebo som si ho �asto mýlil 
s jedným francúzskym autorom. Myslím, 
že v tom období ste mali ve�mi silný tím 
dobrých skladate�ov...

Pripravil Robert FALTUS
Autor žije a pracuje v Katalánsku

Katalánsky skladate� Jesús Rodríguez Picó študoval na Conservatori Superior de Música del Liceu v Barcelone a v Nice vo Fracúzsku. Ako klarinetista 
pôsobil vo viacerých komorných zoskupeniach (Grup Instrumental Català, Solars Vortices, Multimúsica), kde sa zoznámil so sú�asnou hudbou. V roku 
1982 sa stal ví�azom sú�aže mladých skladate�ov Joventuts Musicals de Barcelona. Na konte má 3 pro� lové CD. Popri bohatej skladate�skej �innosti pôsobí 
aj ako hudobný pedagóg na Conservatori Professional de Música de Badalona, ako publicista v �asopise Revista Musical Catalanam a v národnom rozhlase 
Catalunya Radio.
Stretol som sa s ním pri príležitosti premiéry jeho novej kompozície L’Illa Misteriosa (Tajomný ostrov), uvedenej symfonickým orchestrom Julià Carbonell 
Lleide v Barcelone. Zaujímalo ma, aký je v Katalánsku záujem o sú�asnú hudbu a ako sa tu žije jej tvorcovi...

Jesús Rodríguez Picó [ foto: archív autora]
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Z iného svetaZ iného sveta

b�úbeným koní�kom hudob-
ných kritikov, ktorí píšu o 
nahrávkach, je komparatív-
na kritika. Vždy som žasol, 
aké neuverite�né odtiene a 

detaily, ktorými sa jednotlivé in-
terpretácie líšia, dokážu títo vreckoví géniovia 
po�u� a postrehnú�, aká úžasná je ich pamä�, 
o preh�ade v desiatkach rôznych nahrávok 
toho istého diela ani nehovoriac. Výsledkom 
sú mnohostranové traktáty o rozdiele vo frá-
zovaní, farbe trilku, energii pedalizácie, kva-
lite mozartovského legata, tvrdosti kladiviek 
a akustikách jednotlivých sál s ve�mi radikál-
nymi odsúdeniami nahrávok, ktoré nezodpo-
vedali náro�ným kritikovým kritériám.

ím vä�šie hlúposti kritik píše, tým vä�-
šie je jeho sebavedomie. Doteraz sa zdalo, 
že s bohorovnos�ou a nafúkanos�ov kritikov 
�i recenzentov sa nedá ni� robi�. Ale pred 
pár týžd�ami prepukol obrovský škandál, 
ktorý je práve v najlepšom a zdá sa, že ve�a 
hudobných kritikov teraz sedí doma, bez-
radne obhrýzajúc koniec ceruzky.

Ke�že mám istú skúsenos� s nahrávaním 
a po�úvaním, najprv som im len ticho závidel 
ich mimoriadne schopnosti. Po rokoch som 
za�al prichádza� na to, že je to všetko len pod-
vod. Na nieko�kých diskusných fórach som 
navrhol, aby sa kritici podrobili „blindfold 
testu“, �iže aby posudzovali nahrávky bez 
toho, žeby dopredu vedeli, kto hrá. Akosi to 
neprešlo, ale ke�že pánboh nemá naponáhlo, 
dostalo sa im spravodlivej odmeny a vysvitlo, 
že si všetko vymýš�ajú, lebo ni� nepo�ujú.

Joyce Hatto (1928–2006) bola anglická 
klaviristka, ve�mi priemerná, miestami až pod-
priemerná. V šes�desiatych a sedemdesiatych 
rokoch minulého storo�ia odohrala zopár kon-
certov, urobila nejaké nahrávky a zaslúžene ne-
vzbudila žiadnu pozornos�. Potom sa utiahla 
do ústrania, údajne kvôli chorobe, aby sa opä� 
pred pár rokmi vynorila ako Fénix. Postihnutá 
�ažkou rakovinou, vydala sedemdesiatro�ná 
klaviristka postupne vyše 100 céde�iek, vä�ši-
nou s naj�ažšími dielami klavírneho repertoáru 
na labeli svojho manžela – Concert Artists.

Kritici sa išli rozplynú�. Dojímavý príbeh 
urobil svoje, a tak nešetrili chválou – a nie 
hocijakou. Jej nahrávky boli menované ako 
referen�né, noviny a špecializované �asopi-
sy sa išli zblázni�, akoby bola Joyce Hatto 
najúžasnejšou vecou od vynálezu krájaného 
chleba. Ke� sa niekto opovážil zapochybo-
va�, �i je vôbec možné, aby sedemdesiatro�-
ná chorá žena produkovala jednu vynikajú-

cu nahrávku za druhou, bol okamžite a tvrdo 
uml�aný chórom oslnených odborníkov.

Za�iatkom tohto roku to však vypuklo. Tech-
nickou analýzou sa dokázalo, že jej manžel, ktorý 
mal už pred rokmi problémy so zákonom kvôli pa-
šovaniu, jednoducho okopíroval cudzie nahrávky, 
ob�as ich zrýchlil, spomalil �i trošku akusticky 
upravil a vydal pod menom svojej manželky. Po 
trápnom tichu sa niektorí z postihnutých kritikov 
ozvali s nejapnými obhajobami, no situácia je jas-
ná: Nikto z najpoprednejších svetových odborníkov 
na klavírnu hru neprišiel na to, že na nahrávkach 
nehrá Joyce Hatto, ale Ashkenazy, Bronfman, Ind-
jic, Hamelin, Kim, Haebler, Nojima... a desiatky 
�alších. Nejde o hocijakých kritikov. V niektorých 
prípadoch dokonca o celé redak�né rady, na �ele s 
prestížnym britským magazínom Gramophone 
(„The World‘s Best Classical Music Magazine“). 
Experti ako Richard Dyer z Boston Globe („naj-
vä�šia žijúca klaviristka“), David Hurwitz, Jed 
Distler, Ates Orga �i Ivan Davis by mali ma� hlavu 
v smútku, ak by tú hlavu podopierala poriadna 
chrbtová kos�. Ke�že by priznaním museli zahodi� 
celoživotnú „kariéru“, tvária sa, že sa ni� nestalo. 
Pritom sa im podarili pozoruhodné kúsky.

V júli 2006 vyzval kritik �asopisu Gramo-
phone Jeremy Nicholas všetkých pochybova�ov o 
Hattovej nahrávkach, aby mu priniesli nejaký dô-
kaz, ktorý by obstál „aj v súdnej sieni“. V januári 
2007 napadol „neveriacich Tomášov“ �alší kritik, 
Bryce Morrison a v recenzii Hattovej Mozartových 
sonát nešetril chválou, najmä pri porovnaní s na-
hrávkou inej klaviristky, Ingrid Haeblerovej. O tej 
sa zmienil len poh�davo, pri po�úvaní jej verzie 
Mozarta nemal „vôbec nijaký zážitok“. Ako sa 
ukázalo, má najmä úplne nijaké uši, lebo ide o jed-
nu a tú istú nahrávku – manžel okopíroval Ingrid 
Haeblerovú a vydal ako Joyce Hattovú...

Mimoriadne odporný, nafúkaný, agresívny, 
hlúpy a hluchý kanadský krajan Tom Deacon, 
bývalý producent Phillipsu, vydavate� antológií 
slávnych klaviristov a tiež kritik Gramophone, 
vulgárne a osobne napadol každého, kto si do-
volil o Joyce zapochybova�. O nahrávke Liszta 
napísal, že v porovnaní s Japoncom Nojimom, 
ktorý je suchý, nudný a hrá ako automat, je 
Hattovej prednes geniálne lyrický, plný poézie, 
technicky ove�a vyspelejší a okrem toho hrá na 
ove�a lepšom nástroji. Samozrejme, Hattovej 
céde�ko je okopírovaný Nojima...

Toto je len zopár príkladov recenzií, ktoré sved-
�ia o tom, že kritici píšu na základe všeli�oho, len 
nie toho, �o (ne)po�ujú. Muselo by vyjs� nieko�ko 
špeciálnych �ísiel, aby som ich popísal všetky, vráta-
ne mnohých slovenských. Jedno je isté – ke� budete 
nabudúce �íta� nejakú kritiku, berte ju s rezervou. 

Píš ako po�uješ!

Peter BreinerPeter Breiner
Viede�
Transatlantické Matúšove pašie 

Je prirodzené, že sa v období pôstu dostávajú do 
dramaturgie koncertných podujatí pašie. Predve-
denie Bachových Matúšových pašií BWV 244 vo 
viedenskom Musikvereine však bolo mimoriadne.

Ojedinelý projekt symbolicky spojil dva konti-
nenty, potvrdzujúc ono známe, že hudba nepozná 
hranice. Pašie, napísané „a due chori“, pre dva zbo-
ry a dva orchestre, zazneli 27. marca v interpretácii 
Wiener Akademie a Musica Angelica Baroque 
Orchestra z Los Angeles. Wiener Akademie zalo-
žil a vedie Martin Haselb�ck, ktorý sa pred tromi 
rokmi stal aj umeleckým šéfom spomínaného 
amerického telesa so sídlom v Santa Monike. Hrá-
�i hrali na starých nástrojoch alebo na kópiách, �o 
ešte znásobilo celkový zážitok. Vyzdvihnú� treba 
výkon zborov – Chorus sine nomine (zbormajster 
Johannes Hiemetsberger), ktorý patrí v sú�asnos-
ti k najžiadanejším vokálnym telesám v Rakúsku 
a �asti Wiener Sängerknaben. Zaujímavá bola 
ve�kos� a pomer obsadenia – hudobníci: 16 a16, 
plus viola da gamba, speváci: 20 a 20, a asi 14 spe-
vá�ikovia. Obdivuhodná zostava podnikla turné 
po USA, Mexiku, Európe a po�as necelých troch 
týžd�ov uviedla Bachove pašie až štrnás�krát!

Aj sólisti pochádzali z oboch strán „ve�kej mlá-
ky“. Oproti nemeckému Evanjelistovi Andreasovi 
Karasiakovi stál Ameri�an �iernej pleti Stephen 
Salters (barytón/bas), spievajúci Ježišove slová. 
Britská sopranistka Lynne Dawson ma zaujala 
skvelou artikuláciou a hlbokou pokorou najmä 
v recitatíve Er hat uns allen wohlgetan, nemecký 
basista Klaus Mertens ako špecialista na baroko-
vú oratoriálnu literatúru oslnil bezchybným zmys-
lom pre štýl. Americký tenorista Mark Bleeke 

patrí k najvyh�adávanejším interpretom Bacho-
vých diel v Amerike a svoje renomé potvrdil sil-
ným, ale nevtieravým tónom, muzikálnos�ou a 
vypointovaním fráz. Výkony všetkých sólistov boli 
bravúrne a nesmierne vyvážené, na m�a však naj-
viac zapôsobil španielsky kontratenorista Carlos 
Mena (alt). Jeho úžasná technika, hutnos� tónu i 
vo vysokých polohách a skvelé frázovanie doslova 
dvíhali �udí na balkónoch zo sedadiel. 

Po závere�nom akorde zostalo vo Ve�kej sále 
Musikvereinu ešte nieko�ko sekúnd úplné ticho, 
ktoré vystriedali desa�minútové ovácie. Pod celko-
vý dojem sa podpísala Haselb�ckova nápaditos�, 
hudobná predstavivos�, inteligencia, jeho nevy-
�erpate�ná energia a h�adanie hudobno-obsahovej 
podstaty diela ako aj správne obsadenie. 

Mária PLŠEKOVÁ

Martin Haselböck [ foto: archív]
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Je takmer neuverite�né, že koloratúrny soprán 
Edity Gruberovej je dodnes taký svieži, že tak-
mer pätinu každého kalendárneho roka stojí na 
pódiách najžiadanejších operných scén a kon-
certných hál. Ke� jej závratná kariéra za�ína-
la, chodil hudobný svet na Karajana a Böhma. 
Dnes chodí na Gruberovú... A za�iatkom marca 
prišiel za �ou i do Dráž�an. V Semperovej ope-
re sa medzi publikom miešali viaceré jazyky 
a národnosti. Z rôznych kútov sveta si prišli vy-
po�u� koncertné predvedenie zriedka uvádza-
nej Belliniho opery Beatrice di Tenda v hlavnej 
úlohe s Editou Gruberovou. Nahrávku tejto 
opery s Gruberovou je možné už od roku 1992 
po�u� doma zo zvukového nosi�a, no zaži� túto 
primadonu ako Beatrice „live“, je samozrejne 
neporovnate�ným zážitkom. 

Pár minút pred koncertom bolo v Sempe-
rovej opere cíti� napätie z o�akávanej udalosti. 
Beatrice vstupuje do deja hne� na za�iatku, 

Slovenské zbory 
na Kanárskych ostrovoch

Na prelome januára a februára sa uskuto�nil 
zahrani�ný zájazd Slovenského � lharmo-
nického zboru (zbormajsterka Blanka Juha-
�áková), rozšíreného o �lenov Speváckeho 
zboru mesta Bratislavy (zbormajster Ladi-
slav Holásek) na 23. ro�níku medzinárodné-
ho festivalu Festival de Música de Canarias 
na Kanárskych ostrovoch. Na programe boli 
Schönbergove Piesne z Gurre, ur�ené pre mo-
hutný vokálny, orchestrálny interpreta�ný 
aparát, sólistov a recitátora.

Hodnoti� kvalitatívnu stránku podujatí mi 
vzh�adom na pozíciu interpreta neprináleží. 
Koncerty pod taktovkou Pedra Halfftera, 
ktorého zrete�né a jasne �itate�né gesto sa sta-
lo zárukou ich hladkého priebehu, však vyvo-
lali nesmierny ohlas publika. Niet divu, zaují-
mavý titul, okrem cca 130 slovenských spevá-
kov sa predstavili: Orquesta Filarmonica de 
Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León a medzinárodná zostava sólistov 
– sopranistka Susan Anthony, kontraaltistka 
Monica Groop, barytonista Michael Volle 
(aj ako recitátor), tenoristi Augustin Prunell 
Friend a John Treleaven... K zboru už iba 
to�ko, že spokojnos� nielen publika ale aj or-
ganizátorov s jeho výkonom bola evidentná 
(napokon, Slovenský � lharmonický zbor tu 
neú�inkoval po prvýkrát).

Destinácia Kanárske ostrovy by sa v sú-
vislosti s intenzívnym medzinárodným hu-
dobným dianím logicky mohla zda� tak tro-
chu „od ruky“. Všetko však môže by� celkom 
inak. Prvý z koncertov, ktorým predchádzala 
séria dokonale naplánovaných a bez akých-
ko�vek sklzov �i kolízií zostavených nácvikov, 
sa konal v Las Palmas, centre Gran Canarie 
ako aj celého súostrovia, �alší v Santa Cruz 

ale mimo pódia. Jej hlas sa vniesol do opery 
akoby z inej planéty – v nádherných pianis-
simách. Po�as nich som, samozrejme tiež 
v pianissime, obrátila list programu. Ved�a 
m�a sediaci nervózny kritik ma udrel po ruke 
a prebodol poh�adom... Pochopila som – a do 
konca koncertu som sedela bez pohnutia a 
so zatajeným dychom. Nie však kvôli môjmu 
susedovi, ktorý po�as celého koncertu otváral 
a zatváral pero a hlasno obracal listy papierov 
svojej práve koncipovanej recenzie koncertu. 
Ani nie kvôli �úbostnej zápletke �i rodinnej 
tragédii operného sujetu zo 14. storo�ia. Ten 
vlastne nebol vôbec dôležitý. I vydarená snaha 
Gruberovej o zrozumite�nos� talianskeho tex-
tu aj v jej závratných koloratúrach zdala sa by� 
nepotrebnou �i nepodstatnou. Fascinujúcou 
bola Gruberová sama, jej jedine�ný hlas, jej 
majstrovské zaobchádzanie s ním, jej schop-
nos� vytvori� z každého tónu drahokam a ešte 
ho aj vybrúsi�, vylešti� a napokon pouklada� 
do hudobného náhrdelníka par excellence. 
Gruberovej stvárnenia árií, duet �i ansámblo-

vých �ísiel kon�ili zakaždým niekde na Olympe 
a žiadali si vychutna� ich vo chví�ke božského 
ticha. Okamžitý frenetický potlesk, hlasné bra-
vo prejavy a napokon i štvr�hodinové standing 
ovations by sved�ali skôr futbalovému štadió-
nu než kultúrnemu stánku. Sopranistkine bel 
canto nemalo šancu na vydýchnutie a vychut-
nanie práve ukon�eného hudobného momen-
tu, v�a�ný dav posluchá�ov ho ováciami trochu 
rušil. To však nemení ni� na fakte, že Grubero-
vá predstavila v meste Wagnerových a Straus-
sových tradícií Belliniho Beatrice prvýkrát a na 
jedine�nej úrovni. 

Gloriola Edity Gruberovej napokon za-
tienila aj na celej �iare vynikajúce koncertné 
predvedenie opery. Mladý, energiou nabitý ta-
liansky dirigent Roberto Rizzi Brignoli mal v 
rukách perfektný orchester a zbor (Sächsische 
Staatskapelle a zbor Semperovej opery), só-
listi – Paolo Gavanelli, Kyung-Hae Kang, Raul 
Hernandez a Wookyung Kim – boli Grubero-
vej hlasovo i výrazovo dôstojnými partnermi. 

Agata SCHINDLER

de Tenerife. Spoluú�inkujúci domáci ve�-
ký symfonický orchester tu napodiv nie je 
jediným; úspešne tu pôsobí ešte jeden, na 
Tenerife. Už od za�iatku teda bolo jasné, 
že na súostroví prebieha pestrý koncertný 
život. Dokázal to napríklad i poh�ad do dra-
maturgického plánu sezóny. Medzinárodne 
etablovaní hos�ujúci interpreti, atraktívne 
diela svetovej hudobnej literatúry, pri�om 
neraz ide o repertoár nie bežný, vyžadujúci 
si hudobne zaintere-
sovaného a rozh�ade-
ného posluchá�a. Na-
pokon, podobne ako 
Gurrelieder...

Nesmierne pozi-
tívnym „šokom“ sa 
stali fantastické siene 
– Auditorio Alfredo 
Kraus na Gran Ca-
narii a Auditorio de 
Tenerife – pri�om 
zaujala ich mohut-
nos� i premyslená 
architektúra, vytvá-
rajúca skvelé akustic-
ké podmienky. Siene 
pôsobili dojmom, že 
naplni� ich sná� ani 
nie je možné, jednak 
vzh�adom na geogra-
fické parametre ako 
je napr. hustota oby-
vate�stva ako aj na 
�asto posluchá�sky 
náro�ný repertoár. 
(Len nedávno sme 
mohli by� v Brati-
slave po�as dvoch 
ve�erov svedkami 
žalostne prázdnej Re-

duty na koncertoch s Mozartovou Omšou 
c mol a H. Rillingom.) 

Pri spomienke na dve mohutné koncertné 
sály (na naše pomery „predimenzované“), ktoré 
sa dokážu „uživi�“ na malých Kanárskych ostro-
voch, ma trochu mrzí, že to u nás niekedy nejde 
so sálami ove�a menšími... Nemám však záujem 
ruši� výsostne príjemné dojmy zo zájazdu a tak 
zatia� dovidenia... Na našich koncertoch.

Eva PLANKOVÁ

Dráž�any
Edita Gruberová v Semperovej opere
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Pionieri
Roku 1867 za�al Sax vyu�ova� saxofón na 
parížskom Konzervatóriu a priblížil ho tak 
klasickej hudbe. Svoje miesto si tento nástroj 
h�adal aj v brass bandoch. Príkladom je škót-
ska Jedforest Instrumental Band. S nás-
tupom swingovej éry si saxofón „vybojoval“ 
miesto v jazzových orchestroch a v menších 
kombách, aj ako sólový nástroj. 

Na saxofónovú techniku mali markantný 
vplyv tie isté faktory, ktoré formovali estetiku 
raného jazzu: rytmus ako základ hudobného 
diania bez väzby na melodiku, polyrytmika, 
akcentovanie off beatu, responzoriálna sché-
ma, paralelizmy, hot intonácia a vo�ná formo-
vá schéma, využívajúca ostinátne princípy 
a variácie melódie s vo�nou improvizáciou.

V 20. a za�iatkom 30. rokov minulého sto-
ro�ia sa stal populárny „C melody saxofón“
(b-f3). Amatérski hudobníci ho radi používa-
li, lebo mohli hra� priamo z klavírnych partov 
bez transponovania. Tento nástroj spopu-
larizovali hlavne dvaja saxofonisti: Frankie 
Trumbauer a Rudi Wiedoeft. 

Rudi Wiedoeft (1983–1940), syn ne-
meckých emigrantov, hral na „altke“ aj sop-
ránsaxofóne, ale jeho hlavným nástrojom 
bol saxofón „C melody“. V prvých rokoch 20. 
storo�ia, ke� ešte tento nástroj nebol samoz-
rejmos�ou, vypracoval sa na virtuóza a ve�a 
nahrával pre rôzne nahrávacie spolo�nosti. 
Jeho štýl bol ovplyvnený ragtimom, používal 
ve�mi neortodoxné široké vibrato a do svojej 
hry za�lenil aj prvky archaického jazzu. Tak 
ako ve�a profesionálnych hudobníkov, žil 
divokým životom a na sklonku kariéry, ke� 

Kapitoly z dejín 
jazzového saxofónu I.

sa jeho hra stala už nemodernou, zomrel na 
cirhózu pe�ene. Jeho sú�asníka Frankieho 
Trumbauera (1901–1956) už môžeme pova-
žova� za jazzmana. V 20. a 30. rokoch bol ve-
dúcou saxofónovou osobnos�ou. Hrával napr. 
u Paula Whitemana �i s Bixom Beiderbecke-
om. Trumbauerov „coolový“ prístup a poma-
lé vibrato ovplyvnili napr. Bennyho Cartera, 
Lestera Younga a z �asti aj Charlieho Parkera. 

Prvým ve�kým saxofónovým sólistom bol 
Sidney Bechet (1897–1959). Fakt, že sop-
ránsaxofón má blízko ku klarinetu, bol prav-
depodobne dôvodom, pre�o si ho vybral ako 
druhý nástroj. Dodnes zvykne ve�a klarinetis-
tov hráva� na „sopránke“. Bechet s Louisom 
Armstrongom prezentovali ako jedni z prvých 
swingový jazzový feeling. Obaja boli schopní 
vystava� ve�ké dramatické sólo. Bechet mal 
ve�ký, teplý tón so širokým a rýchlym vibra-
tom. Bol technicky zdatným hrá�om a hral 
s ve�kým „drajvom“ a nasadením. �asto sa 
stávalo, že svojím sopránsaxofónom prekri�al 
trúbku, prevzal vedenie a trubkár s pozaunis-
tom mu kontrovali. „Presiaknutý bluesom“..., 
tak opisujú niektorí kritici jeho zvuk. Mnohé 
z jeho sól prepracovávajú základné bluesové 
frázy. Jeho koncept je „bluesy“ a „funky“. Po-
užíval bohaté ornamenty, aby uviedol hlavný 
tón a nevyhýbal sa ani doubletimovým pasá-
žam. 

Po zvládnutí neworleanskej kolektívnej 
nesólovej improvizácie otvorili Bechet a Arm-
strong cestu pre sólistu-dychára v malom 
kombe. Obaja boli známejší ako sólisti než ako 
ansámbloví hrá�i, a to pomohlo jazzu pri pre-
chode od kolektívnej improvizácie k sólovému 

Erik ROTHENSTEIN

improvizovanému prejavu. Aj ke� bol Bechet 
vynikajúcim kla-rinetistom, nemal neskôr 
ve�ký vplyv na kla-rinetistov (tí sa orientova-
li skôr na Jimmiho Noona), svojou hrou však 
ovplyvnil swingových saxofonistov: tenorsa-
xofonistu Colemana Hawkinsa a altsaxofonis-
tu Johnyho Hodgesa, ktorí používali jeho ty-
pické klarinetové vibrato. Po Bechetovi ostalo 
na sopránsaxofónovom poli dlho prázdno. Až 
v 60. rokoch na �om za�al hra� John Coltrane, 
pri�om bohato �erpal aj z Bechetovho štýlu. 
Venoval mu skladbu Blues for Bechet... 

Prví ve�kí tenorsaxofonisti
Tenorsaxofón sa stal jedným z najpopulárnej-
ších nástrojov v jazze a pre mnohých symbo-
lom jazzu. Za otca jazzového tenorsaxofónu je 
považovaný Coleman Hawkins (1904–1969). 
Na scéne sa objavil v 20. rokoch a aktívny zo-
stal až do svojej smrti. Takú dlhú a plodnú ka-
riéru malo len málo hudobníkov. Dokázal sa 
vypracova� na jedného z najvä�ších sólistov 
swingového obdobia, nestratil dych a prispô-
sobil sa aj novému prevratnému bebopové-
mu štýlu. �erpal z Becheta, a teda aj on hral 
plným, mohutným tónom, používajúc silné 
vibrato. Jeho poznávacím znamením bola vy-
nikajúca kontrola nad nástrojom. 

V priebehu dlhej Hawkinsovej kariéry mô-
žeme sledova� tri hlavné fázy. V prvej frázuje 
silne staccatovo, s ozdobnými variáciami, má 
silný tón a vibrato. Za�ína hráva� v priekopníc-
kom swingovom orchestri Fletchera Hender-
sona. 

V druhej fáze, asi od roku 1929, sa uberal 
�oraz viac k legatovému frázovaniu, jeho tón sa 

Adolphe Sax [foto: archív]

 Ke� belgický 	 autista a klarinetista Adolphe Sax zostrojil okolo roku 1841 
prvý saxofón,  ur�ite netušil,  že sa ako nástrojár nezmazate�ne zapíše do 
histórie. Ako 20-ro�ný vylepšil basový klarinet a neskôr vynašiel nástroj,  ktorý 
v sebe spája jemnos� dreveného a silu plechového dychového nástroja. Prvá 
o� ciálna prezentácia nástroja bola v roku 1846,  ke� Sax dostal o� ciálny patent 
na výrobu saxofónov. Navrhol 14 druhov,  no ve�kú �as� nestihol zrealizova�. 
V sú�asnosti sa používajú vä�šinou iba štyri: sopránový, ladený v B,  altový v Es, 
 tenorový v B a barytónový v Es. Saxofón sa napriek priate�stvu Saxa 
s vplyvným skladate�om Hectorom Berliozom dlho nevedel dosta� do klasického 
orchestra a dodnes nie je jeho stálou sú�as�ou. Spo�iatku sa uplatnil v armádnych 
pochodových kapelách a v rôznych varietných súboroch. Postupom �asu si však 
vydobyl významné postavenie v populárnej a jazzovej hudbe.

Ke� belgický 	 autista a klarinetista Adolphe Sax zostrojil okolo roku 1841Ke� belgický 	 autista a klarinetista Adolphe Sax zostrojil okolo roku 1841
prvý saxofón,prvý saxofón, ur�ite netušil,ur�ite netušil, že sa ako nástrojár nezmazate�ne zapíše dože sa ako nástrojár nezmazate�ne zapíše do
histórie. Ako 20-ro�ný vylepšil basový klarinet a neskôr vynašiel nástroj,histórie. Ako 20-ro�ný vylepšil basový klarinet a neskôr vynašiel nástroj, ktorý ktorý 
v sebe spája jemnos� dreveného a silu plechového dychového nástroja. Prváv sebe spája jemnos� dreveného a silu plechového dychového nástroja. Prvá
o� ciálna prezentácia nástroja bola v roku 1846,o� ciálna prezentácia nástroja bola v roku 1846, ke� Sax dostal o� ciálny patentke� Sax dostal o� ciálny patent
na výrobu saxofónov. Navrhol 14 druhov,na výrobu saxofónov. Navrhol 14 druhov, no ve�kú �as� nestihol zrealizova�.no ve�kú �as� nestihol zrealizova�.
V sú�asnosti sa používajú vä�šinou iba štyri: sopránový, ladený v B,V sú�asnosti sa používajú vä�šinou iba štyri: sopránový, ladený v B, altový v Es,altový v Es,
tenorový v B a barytónový v Es. Saxofón sa napriek priate�stvu Saxatenorový v B a barytónový v Es. Saxofón sa napriek priate�stvu Saxa
s vplyvným skladate�om Hectorom Berliozom dlho nevedel dosta� do klasickéhos vplyvným skladate�om Hectorom Berliozom dlho nevedel dosta� do klasického
orchestra a dodnes nie je jeho stálou sú�as�ou. Spo�iatku sa uplatnil v armádnychorchestra a dodnes nie je jeho stálou sú�as�ou. Spo�iatku sa uplatnil v armádnych
pochodových kapelách a v rôznych varietných súboroch. Postupom �asu si všakpochodových kapelách a v rôznych varietných súboroch. Postupom �asu si však
vydobyl významné postavenie v populárnej a jazzovej hudbe.vydobyl významné postavenie v populárnej a jazzovej hudbe.

JAZZ

30 4 2007

Jazz.indd   2 4/24/07   1:42:24 PM



stal okrúhlejším, zvu�nejším a jemnejším, vib-
rato plynulejšie. V roku 1934 opustil Hender-
sonov orchester a odišiel do Francúzska, ktoré 
bolo v tom �ase najvýznamnejším európskym 
centrom jazzu. Pod jeho vplyvom vyrástli kva-
litní európski saxofonisti, schopní udrža� krok 
s Ameri�anmi. Medzi navýznamnejších patril 
tenorsaxofonista Alix Combell. Hawkins tu 
spolupracoval aj s Djangom Reinhardtom a ich 
spolupráca zanechala hlbokú stopu na európ-
skom jazzovom poli. V roku 1939 sa Hawkins 
vrátil domov do Ameriky, kde pomaly upadol 
do zabudnutia, ke�že miesto nového „krá�a“ 
medzi�asom obsadil „Chu“ Berry. Nahral 
však jednu zo svojich najpozoruhodnejších na-
hrávok – baladu Body and Soul, ktorá sa stala 
klasikou. Vyrovnanos�, doubletimové pasáže, 
hudba, te�úca skoro bez poml�iek, sa stala jed-
nou z najpozoruhodnejších improvizácií v his-
tórii jazzu. Hawkins sa ocitol na vrchole. Frá-
zoval ešte výraznejšie legatovým spôsobom, v 
rýchlych tempách používal „growl“ (vr�avý) 
tón, pri pomalších tempách sa vracal k svojmu 
klasickému vibratu. V tejto poslednej fáze hrá-
val sóla, vybudované na harmonickom základe 
a jeho variácii. Dá sa poveda�, že bol prvým 
hudobníkom, ktorý svoje chorusy staval na 
harmonickom a nie na melodickom základe, 
tak, ako to bolo bežné vo swingovom období. 
Vytvoril umelecky hodnotnú syntézu horizon-

tálneho a vertikálneho prejavu, �ím vlastne 
predpovedal príchod bebopu a ako prvý swin-
gový hudobník sa aktívne etabloval v novom 
štýle. Viedol kapelu s Dizziem Gillespiem a 
Maxom Roachom, ktorá bola priekopníkom 
tohto vývoja. 

Podobne, ako sa nieko�ko rokov predtým 
od seba líšili dvaja trúbkoví štýlotvorní „mag-
náti“ Louis Armstrong a Bix Beiderbecke, mal 
aj Coleman Hawkins svoj významný náproti-
vok. Lester Young (1909–1959) stojí so svojím 
jemným, �astokrát altsaxofón pripomínajúcim 
zvukom, legatovým frázovaním a rovným, len 
zriedka vibratom ohýbaným tónom presne na 
opa�nom póle estetiky saxofónovej hry. Tu sa 
zrodili dve hlavné cesty, po ktorých sa ube-
rali �alší saxofonisti, idúc striktne po jednej, 
alebo kombinujúc vplyv oboch. Na rozdiel od 
vz�ahu Bechet–Hawkins, cíti� u Younga vplyv 
Trumbauera a jeho línií saxofónu C melody. 
Young hral sóla, založené na horizontálnom 
spôsobe variácie, opierajúc sa o základné 
akordy skladby, ktoré však obohacoval o ten-
zie a alterované akordy. Hral so striedajúcou 
sa dynamikou dlhé legatové frázy, ktorými 
prekra�oval zaužívané 4- a 8-taktové celky a 
na neobvyklých miestach robil pauzy. S touto 
nekonve�nou hrou si Young spo�iatku nevedel 
nájs� miesto medzi „hrmotnými“ swingovými 
hudobníkmi, aj ke� dokázal hra� nahlas a s 

ve�kým nasadením. Ke� odišiel Hawkins do 
Európy, zastúpil ho na ur�itý �as v Henderso-
novom orchestri, ale jeho tón nezískal uznanie 
a Hendersonova žena mu púš�ala Hawkinsove 
nahrávky, aby hru pritvrdil. Svojou koncepci-
ou však oslovil celú generáciu cooljazzových 
hudobníkov. Iróniou je, že Young a Hawkins sa 
stretli na jam session, hrali spolu, resp. „proti“ 
sebe celú noc a nasledujúce ráno a Hawkins, 
muž nezlomnej energie, to nakoniec vzdal a 
odišiel domov. Vtedy vraj dostal Young prezýv-
ku „Pres“, �o je skratka od slova prezident, ale 
hovorí sa aj to, že mu ju dala Billy Holliday. Táto 
významná spevá�ka bola jednou z dôležitých 
osobností v jeho hudobnej kariére, s ktorou si 
na pódiu aj mimo neho ve�mi dobre rozumel. 
alším k�ú�ovým Prezidentovým partnerom 
bol významný swingový kapelník Count Basie, 
v ktorého big bande hral nieko�ko rokov. Ke� 
ho roku 1940 opustil, za�al jeho tón tmavnú� a 
za�al používa� silnejšie vibrato. Ke� sa po vojne 
vrátil z armády, pripojil sa k turné Jazz at the 
Philharmonic (séria koncertov a nahrávok, kto-
ré produkoval Norman Granz a na ktorých sa 
zú�ast�ovali významné osobnosti vtedajšieho 
jazzového života). Tu získal bluesovú ostros� a 
agresivitu. Hovorí sa však, že za�al trpie� dep-
resiami a ve�a pil, dokonca sa lie�il v nemocnici. 
Aj ke� hral až do smrti stále na vysokej úrovni, 
jeho hra stratila niekdajšiu sviežos�.

Hawkins versus Young... 
Nasledujúcimi úryvkami sól sa pokúsime v krátkosti „v praxi“ ozrej-
mi�, pokia� to notový zápis dovo�uje, charakteristiku štýlov Younga 
a Hawkinsa. 

Lester Young používal pokrokovú koncepciu stavby sól. Mal schopnos� 
hra� „proti“ akor-dickému priebehu skladby. Vnútorná logika jeho fráz 
bola nadradená nad vernos�ou harmónii. Týmto predur�il prístup mno-
hých muzikantov, ktorí prišli po �om. Prvá ukážka je zo skladby Ad-Lib 
Blues. Prvé štyri takty sú bez sprievodu, potom sa pripojí rytmika. (Pr. 1)

V �alšom príklade je pre porovnanie z tej istej skladby úryvok 
trúbkového sóla, ktoré je vkusne zahraté v starom swingovom štýle. 
V podstate využíva skoro iba bluesovú stupnicu. Na trúbke hrá Buck 
Clayton. (Pr. 2)

Známy jazzový štandard All The Things You Are bol výzvou 
pre swingových muzikantov, lebo má relatívne komplexnú har-
móniu, nieko�kokrát moduluje zo základnej tóniny As dur a má 
nepravidelnú formu A1A2BA3. Aj ke� nahrávka pochádza až zo 
za�iatku 50. rokov z koncertu Jazz at the Philharmonic, dobre 

Coleman Hawkins [foto: archív] Rudy Wiedoeft [foto: archív] Lester Young [foto: archív] C. Hawkins a M. Davis [foto: archív]
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Príklad �. 1: Ad-Lib Blues, sólo L. Young (Ch. Christian – L. Young: Together 1940, LP, Jazz Archives 1940) Príklad �. 2: Ad-Lib Blues, sólo B. Clayton (Ch. Christian – L. Young: Together 1940, LP, Jazz Archives 1940)
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V Londýnskom kultúrnom centre 
Barbican, ktoré architektonicky aj ur-
banisticky okamžite vyvoláva asociácie 
na Orwellove sociálne � kcie a esteticky 
návštevníka uzemní príchodom cez 
stovky metrov betónových terás, vedú-
cich cez bludisko betónových mega�in-
žiakov tohto komplexu, postaveného 
na historických mestských hradbách, 
sa pravidelne odohrávajú koncerty elit-
ných súborov všetkých žánrov. V tomto 
roku oslavuje Barbican 25. narodeniny 
a jedným z „gratulantov“ bol aj McCoy 
Tyner, ktorý bude sám budúci rok 
oslavova� 70. narodeniny. Ke� som sa 
dozvedel o jeho koncerte, neváhal som 
ani chví�u – aj preto, lebo v �ase môjho 
pobytu sa v londýn-
skom mori jazzových 
klubov, kaviarní 
a scén ni� významnej-
šie nedialo.
Cestou na koncert som 
intenzívne rozmýš�al, 
akú hudbu budem po-
�u�. Predstavoval som 
si legendárne kvarteto 
Johna Coltranea z prvej polovice 60. 
rokov a � ltroval som si z neho zvuk 
Tynerovho klavíra. Vynárali sa mi jeho 
famózne triá (Supertrios, Trident) 
s najlepšími rytmikami sveta, nad 
ktorými burácajú a dunia zvony Tyne-
rových akordov, v diskante sa mi do uší 
zarezával saxofón Azara Lawrencea 
z projektu Atlantis, to všetko na pozadí 
hustého, dokonale pestrofarebného 
závesu hlasov a dychov (Inner Voices)... 
Po prvej �asti koncertu, ktorá rozhod-
nutím majstra trvala slabú polhodinku, 
som zostal ve�mi rozpa�itý. Trio 
s Geraldom Cannonom na kontrabase 
a Ericom Gravattom na bicích sa 
zdalo ako desynchronizované, zvuk 
kontrabasu aj klavíra v obrovskej sále 
bol katastrofálny, váhal som, �i aj 
neodídem. Ale ke�že �udia ostali, riskol 
som to aj ja. 

Technici si cez prestávku dorobili 
domáce úlohy a druhá �as� koncertu 
bola akoby s úplne inou kapelou. 
Presnejšie, kone�ne to bol McCoy 
Tyner, a to presne taký, akého by ste 
�akali. Hudba dokonale naaranžo-
vaná pre štyri dychy (tenorsaxofón 
Eric Alexander, trombón Steve 
Turre, altsaxofón Jason Yarde 
a trúbka Byron Wallen – poslední 
dvaja sú šampiónmi mladej „domá-
cej“ jazzovej generácie), s perfektne 
vyváženými ansámblovými plocha-
mi a striedajúcimi sa sólami štyroch 
„pánov“ sólistov – sóla, z ktorých 
každé bolo malou kompozíciou 
s vlastnou štruktúrou. 
S prekvapením som musel konštato-
va�, že sóla najslávnejšieho 
z frontmanov – Stevea Turreho 
– boli najmenej inven�né a fasci-
novali viac dokonalos�ou techniky 
než hudbou ako takou. McCoy si to 
celé s pôžitkom vychutnával, nechal 
sólistov rozbehnú� ich improvizáciu 
iba na pozadí rytmiky, s hypnotický-
mi akordmi sa pridával až vtedy, ke� 
bol ohe� dobre rozhorený a spolo�-
ne ho vždy premenili na extatické 
vyvrcholenie. Osobitnou kapitolou 
koncertu bol výkon bubeníka Erica 
Gravatta (s McCoy Tynerom napr. na 

albume Inner Voices, 
kedysi dávno s Wea-
ther Report), ktorý 
jednak perfektne 
predviedol „americkú“ 
školu jazzových bicích, 
otváral a štrukturoval 
rytmický priestor a 
dynamiku hudby, v 
interakcii so všetkými 

hrá�mi ampli� koval napätie 
a, samozrejme, famózne sóloval. 
Hralo sa zopár štandardov, ale 
hlavne McCoyove kompozície (o.i. 
aj slávna Atlantis). A zazneli všetky 
dimenzie hudby, ktoré sú prízna�ne 
„mcCoyTynerovské“. 
Starý pán sa šúchavým krokom pre-
súval po javisku, bol skúpy na poh�a-
dy do h�adiska a ke� nie�o povedal 
do mikrofónu, mrmlal si, akoby ani 
nechcel, aby sme mu rozumeli... 
Hudobne však zažiaril a neostal 
publiku dlžný ani fúz. Životná ener-
gia, ktorou ma naplnil, pretrvá ešte 
ve�mi dlho. V jeho prípade platí sná� 
ešte viac ako v prípade iných hudob-
níkov, že „po�u�“ McCoy Tynera 
je len �ajový odvar v porovnaní so 
„zaži�“ McCoy Tynera. Odporú�am!

Gabriel BIANCHI

Poznámky disko� la

McCoy Tyner Septet 
26. februára, Londýn

ilustruje swingový štýl. Roy Eldridge (trubkár u Hendersona) za-
hrá tému a ide rovno na improvizáciu. Je to ukážka horizontálne-
ho štýlu hry, kde Eldridge rafinovane rytmicky obmie�a tóny témy 
(sú ozna�ené v kruhu) a vyp
�a ich doškálnymi „vyhrávkami“. 
V piatom takte dielu A1 zahrá tón g1, ktorý pôvodne patrí do pre-
došlého taktu a vytvára tak tenziu #11. V 7. takte nechá iba na mo-
ment zaznie� �alší tón z témy a kon�í na dominante, aby vytvoril 
dojem otvorenosti a kontinuity. Diel A2 je v podstate transpozíciou 
predošlého. Eldridge ho za�ína predrazeným tónom témy a aj ke� 
hrá s dusítkom, použije vr�avý „growl“ efekt, ktorý pripomenie, 
že hrával u Fletchera Hendersona. alej pokra�uje podobne ako do-
teraz, iba v 4. takte anticipuje tón c1, ktorý patrí do �alšieho taktu, 
utne frázu, nechá dramatickú pauzu a nedokon�í to, �o posluchá�ovo 
ucho o�akáva. alšia fráza patrí v podstate už do B dielu. (Pr. 3)

Eldridgeov kolega Hawkins má odlišný prístup. Hrá v osmino-
vých re�azcoch, silno swinguje, nedrží sa témy, ale hrá harmonic-
ké sólo. Nerobí ve�ké pauzy, ale „valí“ zo seba „linky“, používajúc 
viac legata ako za svojich mladších �ias. Dojem „�ažkotonážnosti“ 
umoc�uje stále prítomné vibrato, „napichnutie“ tónu cez glissan-
do (A1, takt 3) a hutný tón. Ob�as akcentuje aj nepárne osminové 
noty v re�azci (A2, takt 3 a 4) a používa melodické ozdoby a príra-
zy. (Pr. 4)

Po Hawkinsovom sóle príde na rad, akoby symbolicky, Don 
Byas, saxofonista, ktorý krá�a v jeho š�apajách a vytvára most 
medzi swingom a bebopom. V sólach na seba nadväzujú a je �až-

ké popísa� rozdiel medzi nimi, sná� len tak, že Byas má v ob�ube 
doubletimové pasáže a efektne ich využíva. Po �om nastupuje 
�alšia významná osobnos�, o generáciu mladšia, vehementne sa 
hlásiaca o slovo a v podstate symbolizujúca novú éru. Mladý Stan 
Getz má vlastné po�atie hry, hrá �ahkým vzdušným tónom, pripo-
mínajúcim Lestera Younga, využívajúc však už výdobytky revolu-
cionára Charlieho Parkera a bebopového štýlu. Ale to je už �alšia 
kapitola...
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Príklad �. 3: All The Things You Are, sólo R. Eldridge 

(Artistry Of Stan Getz: The Best Of The Verve Years, Vol. 2, Verve 1993)

Príklad �. 4: All The Things You Are, sólo C. Hawkins 

(Artistry Of Stan Getz: The Best Of The Verve Years, Vol. 2, Verve 1993)
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klasika

Ilja Zeljenka
String Quartets 
Marta Be�a�ková, 
Moyzesovo kvarteto 
Diskant 2006

Vydavate�stvo Diskant, naklonené 
sú�asnej slovenskej hudbe, siahlo 
po výbere zo slá�ikových kvartet 
Ilju Zeljenku. Plodný skladate�, 
ktorého významné životné jubileum 
si na sklonku roku pripomenieme, 
doteraz napísal 15 diel pre kvartetové 
obsadenie. S inými komornými 
skladbami tvoria významnú oporu 
pre poznanie konštánt a premien 
autorovho štýlového dozrievania – od 
2. klavírneho kvinteta, napísaného 
takmer pred 50 rokmi, prvého 
dôsledne atonálneho diela v slovenskej 
hudbe, ktorým sa naša tvorba po 
dlhšej cezúre znovu mohla prezentova� 
na pôde festivalu ISCM, po najnovšie 
kvarteto z roku 2006, �i skladby 
ur�ené sólovým nástrojom. Kontakt 
so Zeljenkovou komornou tvorbou 
umož�uje sledova� v koncentrovanej 
podobe základné dimenzie 
skladate�ovho inven�ného spektra, 
siahajúceho od experimentu so 
zvukom (Slá�ikové kvarteto �. 1 z roku 
1963), cez nástoj�ivé zdôraz�ovanie 
vlastných jadier evolu�ného procesu 
(polymetricky zvlnená de� nícia 
„bunky“ v 2. slá�ikovom kvartete 
zo za�iatku 70. rokov), až po zrelý 
nadh�ad, vážnos� i pohodu, úctivú 
pietu i rýdze muzicírovanie 
v neskorších kvartetách. 

Diela na nahrávke výstižne 
dokumentujú polohy bohatej 
a neunavujúcej autorskej oscilácie 
medzi pólom hravosti, vtipu, živo až 
spontánne rozvíjajúceho melodické 
tvary a rytmické � gúry 
a navonok protikladným dôrazom na 
koncentrovanú re� exiu a meditáciu 
tlmo�enú kantabilnou melodikou 
a harmonickým plnozvukom. 
Prepájanie neoklasicisticky preh�adne 
usporiadaných hudobných nápadov 
s úsekmi, naplnenými až vášnivou 

expresiou, sa premietlo aj do Kvarteta 
�. 6 (1988), jediného v doterajšej 
Zeljenkovej tvorbe, kde sa k zvuku 
štyroch slá�ikových nástrojov 
pripája �udský hlas. Dielo vzniklo ako 
inšpirácia poéziou Renáty Pandulovej, 
manželky skladate�ovho priate�a 
Dušana Pandulu, �lena Novákovho 
kvarteta (telesa, známeho v 60. rokoch 
20. storo�ia priebojnou dramaturgiou, 
ktoré zasvätene premiérovalo aj prvé 
„avantgardné“ Zeljenkove opusy). 
Názov Zariekanie neevokuje akúsi 
magickú príchu�, ktorú poznáme 
napr. zo Zeljenkovej zborovej skladby 
Zaklínadlá alebo jeho zhudobnenia 
Morgensternovej poézie. Pandulovej 
verše, napísané krátko pred 
pred�asnou smr�ou, sú rekapituláciou 
životných pocitov ženy prekryté 
melanchóliou i vecnou iróniou. 
V jemnom súhlase i hudobnom 
kontrapunkte k re� exívnej poézii 
modeluje Zeljenka 5 �as�ový pôdorys 
v záujme predstavi� najnápadnejšie 
zdroje vlastného muzikantstva 
napájaného navonok z protikladných 
prame�ov sviežej hudobnej tvarovosti 
a senzitívnej zvukovosti. Po�u� pôvab 
polymetrických pulzovaní, expresívnu 
melodiku i mysteriózne znejúci 
chorál, akcent na plnovýznamové 
pod�iarknutie poetickej výpovede 
i náznak zeljenkovskej hry so 
slovami, vzrušené gestá i dojímavos� 
závere�ného lamenta. Akoby 
diferencované plôšky jednotnej 
farebne pôsobivej mozaiky. 

Kvarteto �. 7 (1992) - Pocta 
Beethovenovi predur�uje 
posluchá�ovi identi� kova� spôsob 
Zeljenkovej úcty k tradícii. Je to 
úcta muzikantsky zasvätená, dajú 
sa rozozna� citáty z Beethovenovej 
hudby (melodický incipit z 1. �asti 
Hus�ového koncertu, chorál zo 
Slá�ikového kvarteta a mol op. 132, 
rytmické � oskuly z 9. symfónie), sú 
však iba náznakom. Podstata tkvie 
v duchovnom súhlase s ponímaním 
hudby ako posolstva vážnosti, 
vrúcnosti, h
bavosti. Zeljenka tento 
súhlas tlmo�í s vedomím inven�ných 
polôh vlastného muzikanstva, dobre 
poznajúceho kontrasty tvarov, 
farieb, pulzovania hudobného �asu... 
Stálica Beethovenovho odkazu je 
tu konfrontovaná s dynamickým 
zážitkovým svetom sú�asníka. 

Slá�ikové kvarteto �. 10 približuje 
etapu zámerného návratu k tonalite, 
ako priestoru pre vyrovnanos�, pokoj, 
lahodnos� súzvukov, pravidelnos� 
kantilén, romantizujúcu vrúcnos� 
(v závere�nej �asti pripomínajúcu 
Dvo�ákovu komornú hudbu). Nie je 
to však akási odroda neoromantizmu, 

Zeljenka ani v polohách návratu 
k �omusi známemu nestráca �rty 
vlastného štýlového postoja. 

Ako bonus k trom komorným 
výpovediam zaznieva Musica slovaca, 
jedna z najhranejších autorových 
skladieb, poukazujúca na �íros� 
zmoc�ovania a transformovania 
inšpirácií. Úspech diela mohol 
skladate�a, píšúceho s �ahkos�ou, 
zvádza� ku kópiám. Slúži mu k cti, 
že sa k takejto praxi neznížil. Zato 
siahol k rozmanitým úpravám diela, 
jednu zaznamenáva aj táto nahrávka, 
no priznám sa, že v prípade Musica 
slovaca dávam, napriek spo�ahlivému 
výkonu Moyzesovho kvarteta, 
prednos� pôvodnej „zemitej“ verzii 
skladby, ur�enej SKO pod vedením B. 
Warchala. 

Premyslený výber zo Zeljenkových 
slá�ikových kvartet umoc�uje 
vynikajúca interpretácia Moyzesovho 
kvarteta, dlhoro�ne oddaného 
propagácii slovenskej komornej 
hudby, ktorého pracovitos�, elán 
i sústredený umelecký vklad 
nezoslabol ani v zmenených 
sociálnych podmienkach ich 
existencie. „Moyzesovci“ Zeljenkovým 
hudobným zámerom dobre rozumejú 
(Kvarteto �. 10 je dedikované im), 
dokážu ich oživi� a zasvätenou 
interpretáciou rozvinú� vo vzájomnej 
kompaktnej súhre, �i ide o gracióznos� 
rytmických � oskúl, dôstojnos� 
meditatívnych úsekov alebo o 
spontánnu rozihranos� farebno-
sonoristických plôch. Spo�ahlivá 
a zámeru diela oddaná je aj Marta 
Be�a�ková v mezzosopránovom parte 
Kvarteta �. 6. V závere autorského 
komentára k CD želá Ilja Zeljenka 
posluchá�om pekný zážitok z hudby. 
Jeho želanie sa naplnilo. 

�ubomír CHALUPKA
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takmer raritnou, je vo�ba 9 kla-
vírnych miniatúr Improvizácie na 
ma�arské sedliacke piesne op. 20 od 
Bélu Bartóka. Skladby nepredstavu-
jú len nový spôsob prístupu 
k autentickému folklóru, ale aj novú 
kvalitu zaobchádzania s pôvodným 
inšpira�ným zdrojom. Bartókova 
hudba je skúpa na vyslovene efektné 
miesta a vyžaduje si štýlovo ujasne-
ný prístup. Bajuszovej interpretácia 
vyznieva ve�mi prirodzene, elegan-
tne a zdržanlivo, od�ah�ene od sen-
timentu a zvy�ajnej hrubosti, s akou 
sa možno stretnú� pri interpretácii 
Bartókových klavírnych skladieb.

Schubertove Tri klavírne kusy 
D 946 by sa pod�a faktúry dali 
chápa� aj ako „štúdie pre klavír“. 
Vznikli spolu s poslednými dielami 
skladate�a v roku jeho úmrtia 
1828. Dramaturgicky sú na CD 
vhodne zladené s Beethovenovou 
„Appassionatou“. Dokladajú 
odlišnosti oboch majstrov pri 
riešení temer rovnakých kompo-
zi�no-technických problémov, 
�omu neprotire�í ani fakt, že medzi 
vznikom obidvoch diel je 24 rokov. 
Klaviristka k dielam pristupuje 
nesentimentálne a dokáže udrža� 
Schubertov lyrizmus v odstupe 
od romantizmu. O interpreta�nej 
koncepcii v pomalom úseku �. 2 
(Allegretto), a vo�be tempa v �. 3 
(Allegro) by bolo možné diskutova�, 
v podstate však nedochádza 
k závažnejšej štýlovej dileme. 
S hudobným vkusom je zahraté �. 1 s 
pekným stredným Andante a kraj-
nými dielmi, kde klaviristka používa 
farbu a techniku v úlohe výrazových 
prostriedkov. 

Beethovena Sonáta �. 23 f mol 
op. 57 „Appassionata“ je vždy 
znova a znova zaujímavá tak pre 
interpretov, ako aj pre posluchá-
�ov. Klaviristka prináša „svoju 
Appassionatu“, pri�om je sympa-
tické, že sa zdržiava patetizovania 
a prehá�ania. Jej Beethoven je 
napriek tomu dostato�ne vášnivý, 
temperamentný a pohybuje sa 
v oddiferencovaných ve�kých plo-
chách. Miestami (v 1. a 3. �asti) by 
plochy crescenda a diminuenda 
zniesli pomalšie a racionálne pre-
myslené stúpanie a pokles intenzity 
zvuku. Celkovo je však hudobný 
obraz Sonáty postavený na akcep-
tovate�ných náladových kontrastoch 
so zámerom prezentova� modernú 
interpretáciu. Andante con moto 
(2. �as�) zaujme citlivou, priezra�-
nou hrou v neomylne zdržanlivom 
pravidelnom tempe a rytme so 
striedmym pedálom s oh�adom na 

Beethoven, Schubert, 
Bartók
Magdaléna Bajuszová
Diskant 2006

Diskant prináša kvalitnú nahrávku 
mladej slovenstkej klaviristky 
Magdalény Bajuszovej. Zaujímavou, 

recenzie.indd   2 4/24/07   3:03:18 PM



špeci� ká Beethovenovej klavírnej 
sadzby. Charakter diela otvárajúci 
nový hudobný priestor nabitý 
energiou, výbušnos�ou a kontrastne 
protire�ivými podobami hudby zvie-
dol v závere�nom Allegro ma non 
troppo k uponáh�anosti a prílišnej 
vášnivosti v kaden�nom úseku. Aj 
ke� o niektorých momentoch 
v interpretácii Magdalény Bajuszovej 
by samozrejme bolo možné po-
lemizova�, v jej hre na tomto CD 
však jednozna�ne zaujme triezvy 
a seriózny prístup talentovanej 
hudobní�ky.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Jozef Podprocký
Chamber music
Hudobný fond 2005

Ke� sa Jozef Podprocký po VŠMU 
vracal v roku 1970 na rodný 
východ, asi ani netušil fatálnos� 
svojej vo�by. Týmto „decentraliza�-
ným“ krokom sa vyhol notorické-
mu rivalizmu, ako aj istej „anony-
mite“ a „univerzalizmu“ hlavného 
mesta. V prajnom a známom pro-
stredí východného Slovenska, 
s množstvom jedine�ných folk-
lórnych i historických hudobných 
podnetov, naplno rozvíjal i rozvíja 
svoj talent. Tieto fakty súvisia 
s dramaturgiou CD, tvorenou 
súborom komorných kompozícií, 
ukazujúcich cestu Podprockého 
kompozi�ného vývoja v priebehu 
troch dekád. 

Divertimento pre pä� fúkacích 
nástrojov op. 10 (interpretované 
Dychovým kvintetom �lenov ŠFK) 
je prácou z �ias štúdií. Skladate� tu 
otvorene a bez zábran deklaruje 
obdiv k hudbe svojich vzorov, 
najmä Stravinského, no bez toho, 
aby zavadil o zvody plagiátorstva. 
Už tu je jasný Podprockého kon-
štantný fundament – profesionálna 
poctivos�, presnos� v artikulovaní 
myšlienok, spontánna hudobnos�, 
ale cíti� i vedenie nekompromisnou 
Moyzesovou rukou. Divertimento 
reflektuje osobitos� a neza�aženú, 
živelnú muzikalitu mladého tvorcu.

Výsadnú pozíciu na disku majú 
dve slá�ikové kvartetá, ktoré 
v zmysle vývoja Podprockého 
kompozi�ného myslenia umož-
�ujú zaujímavú komparáciu. 
Prvé (1972) hovorí o pozvo�nom 
posune k expresivite, postupnom 
získavaní nezávislosti, krištalizo-
vaní osobnostných kompozi�ných 
parametrov, dispozícií „hospo-
dárne“ a kultivovane �aži� z folk-
lórnych prame�ov. Jeho dikcia je 
tichým „sprisahaneckým“ kódom 
s jazykom �alšieho skladate�ovho 
kompozi�ného idolu B. Bartóka, 
stotož�ujúc sa s ním vo využívaní 
modality, bohatstve polyrytmi-
ky i výrazovej exponovanosti 
zemitého folklórneho pôvodu. 
1. slá�ikové kvarteto op. 15 s ty-
pickými kompozi�nými znakmi 
patrí ku k�ú�ovým dielam autora. 
Zaujímavé je pozorova� „posun 
po vlastnej osi“ k 3. slá�ikovému 
kvartetu „Hommage à Bartók“ 
op. 27 (1981). Tu sa Podprocký tiež 
obracia k Bartókovi, je to však iná 
rovina vyjadrenia – nový, vyzretý 
poh�ad, založený na emancipo-
vanom dialógu. Poetiky oboch 
autorov sa prestupujú, podchví�ou 
polemizujú, interferujú a súznejú 
v expresívne pôsobivej apoteóze 
hudby. (Obe skladby naštudovalo 
a nahralo Košické kvarteto.)

Concerto piccolo op. 32 skom-
ponoval Podprocký pôvodne pre 
akordeón, slá�iky a tympany, 2. 
verzia (2002) je pre akordeón 
a klavír (Mária Kormanová a Ivan 
Buffa). Troj�as�ový celok netra-
di�nej zvukovej kombinácie však 
prekvapí i poteší. Tu je evidentný 
Podprockého vkus, cit pre farby 
nástrojov a schopnos� práce so 
širokou škálou ich možností. 
V prvej �asti zapôsobí preludova-
nie, „podávanie“ a vzájomné pre-
pájanie myšlienok, evokujúc akýsi 
mimohudobný programový kon-
text, komplementárnos�, �i súzne-
nie v celkom nových, nevšedných 
zvukových kvalitách. Impozantne 
znie drsné Scherzo, v ktorom sa 
nástrojové farby od seba výrazne 
vz�a�ujú, „odlupujú“, aby v záve-
re�nej �asti Canone e fuge opä� 
grandiózne splynuli, potvrdzujúc 
technické majstrovstvo a dôvtip 
tvorcu.

Dramaturgický oblúk symbo-
licky uzatvára velebná chorálová 
meditácia pre organ Lauda Sion 
op. 44 (2000) v interpretácii neza-
budnute�ného Ivana Sokola, kto-
rému Podprocký svoje organové 
kompozície venoval. Východisko, 

chorálový nápev, skladate� nieko�-
konásobne variuje, evolu�ne pre-
tavuje, podáva v pôsobivých har-
monických sukcesiách. Archaický 
element v kombinácii s „epickou“ 
procesuálnos�ou v kongeniálnom 
interpreta�nom stvárnení znie 
sugestívne a nevšedne pôsobivo.

Pä� dramaturgicky umne zo-
stavených Podprockého skladieb 
prezentuje autora vo výstižnom, 
charakteristickom obraze. Je to 
však len jedna zo stránok jeho 
originálnej tvorivosti. Verme, že 
sa do�káme pokra�ovaní, ktoré v 
podobných profilových zvukových 
miniantológiách budú mapova� aj 
jeho �alšiu, v druhoch a žánroch 
rozmanitú tvorbu. 

 Lýdia DOHNALOVÁ 

G. Rossini, A. Albrecht, 
I. Hrušovský, Z. Lukáš
Slovenský � lharmonický 
zbor
Blanka Juha�áková
Slovenská � lharmónia 2006

Z produkcie Slovenskej � lharmónie 
vzišiel nedávno propaga�ný nosi� 
(2CD) Slovenského � lharmonického 
zboru, ktorý minulý rok oslávil 60. 
výro�ie. Nespomínam to náhodou; 
zna�nú �as� dramaturgicky pozo-
ruhodného repertoáru tvorí práve 
live nahrávka diela, ktoré zaznelo 
27. 4. na slávnostnom jubilejnom 
koncerte telesa. Petite messe sole-
nelle, „labutia piese�“ Gioachina 
Rossiniho (pôvodná verzia z roku 
1863, s premiérou 14. marca 1864), 
je dielom na posluch lahodným, 
ale aj interpreta�ne výnimo�ným. 
Zah��a jemné, „k
zavé“ melodické 
pasáže, vyžadujúce si zachovanie 
jednotnej línie, rešpektovanie frázy 
a taktiež umož�uje využitie pestrej 
dynamickej škály. Jednoducho, 
vokálnemu telesu poskytuje jedi-
ne�nú príležitos� „blysnú� sa“ po 
nejednej stránke. Zbormajsterke 
Blanke Juha�ákovej je repertoár 
romantizmu evidentne blízky; 
nesporne aj v�aka jej citu pre túto 
epochu sa precízne vypracované, 

kompaktne sa „prelievajúce“ melo-
dické línie, opojné frázovanie �i hra 
s dynamickými odtie�mi, v každej 
intenzite zachovávajúca kultúru 
hlasu, stali markantnou sú�as�ou 
prejavu kultivovane znejúceho 
Slovenského � lharmonického zboru. 
Po umeleckej stránke v podstate rov-
nocennou bola štvorica sólistov, a to 
najmä sýtym, zaujímavým tónom sa 
vyzna�ujúca mezzosopranistka Jana 
Kurucová, �i výborný Peter Mikuláš, 
ale tiež Henrietta Lednárová v 
sopránovom i Otokar Klein v teno-
rovom parte a samozrejme klavírny 
sprievod Mariána Lapšanského, 
Evy Salayovej ako aj interpretácia 
Anny Predmerskej-Zúrikovej na 
harmóniu. 

Sú�asnú slovenskú zborovú 
tvorbu na nosi�i reprezentujú 
dve nahrávky z roku 1996, a to 
meditatívne ladená kompozícia 
Alexandra Albrechta Ave Maria pre 
miešaný zbor a organ (v interpre-
tácii Stanislava Šurina) �i Cantate 
Domino – Malá duchovná kantáta 
pre miešaný zbor à cappella Ivana 
Hrušovského. V druhom prípade ide 
o skladbu s bohatou škálou kontras-
tov v rozli�ných rovinách, umož�u-
júcou ú�innú hru s detailami, ktorú 
interpreti patri�ne využili. Oceni� 
možno napríklad fugata, viackrát sa 
vyskytujúce na relatívne malej plo-
che, kde nástupy tém v jednotlivých 
hlasoch prebiehali zrete�ne, v jasne 
ohrani�ených kontúrach a adekvát-
nych dynamických podmienkach. 

Dramaturgiu 2CD uzatvára 
sú�asná kompozícia Pocta tv�r-
c�m op. 147 �eského skladate�a 
Zde�ka Lukáša, inšpirovaná 
osobnos�ami výtvarného umenia, 
o �om sved�ia názvy jednotlivých 
�astí (Michelangelo, Rembrandt, 
Picasso). V tomto cykle troch mieša-
ných zborov v sprievode huslí a kla-
víra na text V. Fischera zjavne po�u� 
pulzujúce rytmické plochy, efektne 
sa striedajúce s kontrastnými jedno-
liatymi lyrickejšími pasážami, 
a to neraz aj vo viac exponovaných 
polohách... Hus�ového partu sa na 
nahrávke zhostil Stanislav Mucha, 
klavírny sprievod bezpe�ne znel 
spod rúk stálej korepetítorky zboru, 
Evy Salayovej. 

Slovenský � lharmonický zbor 
svoje renomé neustále obhajuje na 
po�etných domácich aj zahrani�ných 
vystúpeniach. Aktuálnym propa-
ga�ným nosi�om zaznamenalo naše 
exportné teleso aj v�aka zaujímavej 
dramaturgii a kvalitnému výkonu 
�alšie plus.

Eva PLANKOVÁ
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Marián Varga
& Moyzesovo kvarteto
Pavian Records 2006

Vargov predposledný sólový album 
Solo In Concert nazna�oval, že jeho 
hudobná cesta bude skôr cestou osa-
melého bežca, �arujúceho pri klavíri 
alebo syntetizátore a nadväzujúceho 
na skladate�ov vážnej hudby, ako 
návratom k minulosti pesni�kára. 
Na aktuálnom albume, ktoré Marián 
Varga nahral s Moyzesovým kvarte-
tom, sa však �ažiskom stali „komor-
né“ aranžmány známych skladieb. 
Oslava Vargovho životného jubilea 
sa stala vhodnou príležitos�ou na 
vydanie a priniesla možnos� spozna� 
tvorbu excentrického klávesového 
mága v intímnej, komornej polohe. 

Album otvára Viano�ná suita, 
skladajúca sa z deviatich �astí, 
zvyšok tvorí devä� známych pies-
ní, vychádzajúcich prevažne zo 
spolo�ného repertoáru s Pavlom 
Hammelom. Výnimkou je Antifona 
2003 pre klavír a violon�elo, Vargova 
„klasická“ kompozícia, ktorá je tu 
nahratá po prvýkrát. Notoricky 
známe piesne prearanžoval pre 
slá�ikové kvarteto mladý hudobný 
skladate� Marek Spusta. Bolo by 
zaujímavé vedie�, ako vnímajú tento 
album posluchá�i, ktorí nepoznajú 
predchádzajúcu Vargovu tvorbu. 
Konfrontácii s „originálmi“ sa totiž 
nedá vyhnú�. Samotná Viano�ná 
suita, ke�že jej odklon od originálu 
je minimálny, patrí medzi najhod-
notnejšie momenty na albume. 
Otázny je výsledok úprav „hitov“ 
ako Smutná ranná elektri�ka alebo 
Z �atelín. Pôvodne spevácke party 
prevzali slá�iky, �ím sa vytratil 
pesni�kový moment, obsiahnutý v 
poetickosti spievaných textov. Prínos 
albumu je preto potrebné h�ada� 
niekde inde. Je ním ucelený koncept 
a disciplinovane umiernená Vargova 
hra. V nej vystupuje do popredia po-
znanie, ako originálne bola Vargova 
pesni�ková tvorba spätá s klasickou 

hudbou. Najmarkantnejšie to po�u� 
v „klasicisticky“ ladenej skladbe 
Možno. V podstate celý album 
možno charakterizova� ako svojský 
„neoklasicizmus“, vrátane názvukov 
na Proko� eva v Domácej úlohe 
(z albumu Zelená pošta – 1972). 
Názov Domáca úloha je doslovný, 
skladbi�ka pochádza z krátkeho „po-
bytu“ na konzervatóriu. Pri po�úvaní 
disku sa nemožno vyhnú� otázke, 
kam by smeroval Vargov kompozi�-
ný jazyk, neby� jeho „zakopnutia“ 
o populárnu hudbu. 

Aj ke� „jubilejný“ album nepriná-
ša nový hudobný materiál, má po-
tenciál pritiahnu� nových fanúšikov. 
Nový šat starým skladbám vcelku 
pristane (hlavne Žltá �alia znie lepšie 
so živými nástrojmi ako zo synteti-
zátora). Kto však Vargu vníma ako 
virtuóza hry na hammond organe 
a cez prizmu albumu Konvergencie, 
pre toho bude album len neobvyklou 
pripomienkou starých hitov. Alebo 
možno spestrením pri �akaní na 
�alšie hudobné aktivity. Ak však 
album vnímame ako luxusný dar�ek 
od Vargu šes�desiatnika pre svojich 
fanúšikov, ide o príjemnú nahrávku, 
akýsi spomienkový suvenír z dote-
rajších hudobných ciest Mariána 
Vargu. 

Marek ŠKVARENINA

crossover

Art Ensemble of Chicago
Non-cognitive Aspects 
of the City - Live at Iridium 
Pi Recordings 2006/
distribúcia Hevhetia

S istou dávkou hyperbolizácie 
možno dejiny jazzu ozna�i� ako 
dejiny revolúcie, kde národno-oslo-
bodzovacie hnutie vnímalo hudbu 
aj ako sú�as� problematiky rasovej 
príslušnosti a segregácie. Najmä 2. 
polovica minulého storo�ia a roky 
nasledujúce boli pál�ivým obdobím 
snahy afroameri�anov osamostatni� 
jazzovú hudbu a zbavi� sa závislosti 
na belošskej tradícii. Jazz chápali 

jazz

predovšetkým ako vlastné dedi�stvo 
a stránili sa komer�ných snáh hu-
dobného priemyslu, ktorý korunoval 
svojich belošských krá�ov Paula 
Whitemana, Bennyho Goodmana, 
Glenna Millera... “Jazz ako pojem je 
až príliš zviazaný s minulos�ou 
a práve od tej sa snažíme dištan-
cova�. Pokia� našej hudbe budeme 
hovori� na�alej jazz, musíme sa na-
�alej necha� oslovova� neger”, tvrdí 
zástupca reformného hnutia Archie 
Sheep. Nový pojmoslovný aparát 
preferuje ozna�enia �ierna hudba, 
�ierna klasická hudba, ve�ká �ierna 
hudba, alebo diametrálne odlišná 
new thing. Stále aktuálne projekty 
jedného z k�ú�ových zoskupení 
slobody Art Ensemble of Chicago 
nepotrebujú presvied�a�, pretože 
sú svedectvami, poukazujúcimi na 
zrelos� a hybný potenciál. Životné 
skúsenosti prenášajú jeho �lenov 
automaticky do najvyšších levelov 
hudobného vnímania. Prelomom ich 
poslednej tvorivej etapy bol album 
The Meeting (2003), ktorý bol prvou 
nahrávkou po smrti trubkára Lestera 
Bowieho a zárove� návratom saxo-
fonistu Josepha Jarmana, ktorý dva-
nás� rokov predtým kapelu opustil. 
Novú etapu však nakrátko prerušila 
smr� kontrabasistu Malachi Favorsa 
Maghostuta za�iatkom roku 2004. 
Dvojalbum Non-cognitive Aspects 
of the City je unikátnym zázna-
mom dvojice koncertných setov 
zaznamenaných po�as týždenného 
angažmánu v newyorskom klube 
Iridium na prelome marca a apríla 
2004. Unikátnos� nespo�íva len v 
skuto�nosti, že o podobný projekt 
sa �lenovia od svojho legendárne-
ho záznamu Live in Japan (1984) 
nepokúsili. Prenikavým elementom 
zvukovosti AEOC je spolo�né 
skúmanie priestoru, ktorý sa rozp-
restiera na roz�ahlých hudobných 
plá�ach. Napriek tomu, že �lenovia 
ansámblu sú viac koloristami ako 
virtuózmi, dokážu strhnú� a uná-
ša�. Ich koncerty prinášajú rados� 
muzikantov, tešiacich sa z každej 
frázy a napriek svojmu veku (alebo 
sná� práve preto) oslavujúcich život. 
Vokál Josepha Jarmana v totožnom 
závere oboch setov Odwalla vyzýva 
k radosti a oslave ve�kej �iernej 
hudby. Ostinátne sekundové motívy 
tenorsaxofónu Roscoe Mitchella 
prezrádzajú spôsob vysporiadavania 
s absenciou akéhoko�vek harmo-
nického nástroja v kapele. Jazz ako 
paralelu k premenám hudobnej 
re�i v sú�asnej vážnej hudbe vníma 
aj bubeník Famoudou Don Moe. 
Nastávajúca vo�nos� prináša slobo-

du. Nie benevolentnos�, stratu úcty 
a rešpektu pred nosnos�ou 
a pôsobivos�ou hudobnej myšlienky. 
Vo�nos� formy trojice dvadsa�minú-
tových suít Song For My Sister, On 
The Mountain a Erika neposkytuje 
posluchá�ovmu vnímaniu pomocnú 
barli�ku, len princíp vrstvenia, ktorý 
je opozitom roztrieštenia a neustá-
leho vstrebávania nových podnetov. 
Koncerty Art Ensemble of Chicago 
sú jedine�ným závanom �iernej 
slobody!

Peter MOTY�KA

Otis Taylor 
Definition Of A Circle
Telarc 2007/distribúcia 
Divyd

Napriek tomu, že Otis Taylor 
(1942) bol �asopisom Guitar Player 
ozna�ený za „pravdepodobne 
jedného z najdôležitejších blues-
manov našich �ias“, jeho po�atie 
blues má iba málo spolo�ného 
s tradi�nou dvanás�taktovou for-
mou. Mätúci je taktiež jeho vzh�ad. 
Hoci na niektorých fotografiách 
(vrátane titulnej z CD) pôsobí ako 
beloch, jeho afroamerické korene 
výrazne pozna�ili Otisov postoj 
k svetu. Viacerí Taylorovi príbuzní 
sa stali ešte v priebehu 20. storo�ia 
obe�ami etnického násilia. Možno 
i odtia� pramení temný spodný 
prúd, prítomný v jeho hudbe a spe-
váckom výraze. Hudobné formy 
uplatnené na tomto CD, sa nedajú 
považova� ani za tradi�né, ale ani 
za moderné. Mixujú sa tu prvky 
hypnotického akustického coun-
try-blues, ale i popu a elektrického 
bluesrocku. Taylorov deklamatívny 
prejav má silnú podporu v prí-
tomných hudobníkoch, ktorých 
prítomnos� vypovedá už a priori 
o rešpekte k jeho osobnosti. Na 
gitare hrá anglický bluesrocker 
Gary Moore, na harmonike Charlie 
Musselwhite, na klavíri nám do-
bre známa japonská hudobní�ka 

blues
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Hiromi Uehara. Nemenej dôležitú 
úlohu pri vzniku albumu ako bas-
gitaristka ale tiež ako spevá�ka 
zohrala aj Otisova dcéra Cassie. 

Hudba je naj�astejšie posta-
vená na cyklických vzorcoch a až 
minimalistických štruktúrach, je 
tvorená akustickými i elektrickými 
nástrojmi, ktorých neobvyklé farby 
dobre korešpondujú s Otisovým 
naturálnym výrazom. Dochádza 
tu k podobnému efektu, aký dosa-
hoval Tom Waits, ibaže tu je hudba 
o �osi viac chemická a Otisovo 
rozpráva�stvo skôr náznakové 
než popisujúce konkrétne príbehy. 
V niektorých skladbách (napr. Love 
and Hesitation) pripomína celkový 
hudobný tok svojou monotónnou 
gradáciou, ale aj položením hlasu, 
niektoré pop-rockové koncertné 
ekvilibristiky Erica Claptona. 
V závere�nej Lifetime Of 
Freedom sa zase snúbi atmosféra 
Woodstocku s Reichovým minima-
lizmom. Všetky prirovnanie sú 
však iba orienta�né, pretože Otis 
�erpá živiny skôr z kore�ov, než 
z relatívne �erstvých výhonkov. 

Kto si Taylorovo CD pustí na 
lepšej aparatúre, hne� zistí, že 
okrem hudby sa z neho rinú aj 
rôzne zvukové lahôdky. Jednak sú 
to zvukové odtiene rôznych neob-
vyklých nástrojov a ich kombinácií 
(niežeby mandolína, bendžo alebo 
slide gitary boli nie�o nezvy�ajné, 
v danom hypnotickom kontexte 
sa však ich využitie javí v inom 
svetle), ale ukáže sa tiež aj kvalita 
mixu, ktorý aranžmány dotvára vo 
vzájomnej súhre frekvencií, farieb, 
ich pomerného, ale aj priestoro-
vého umiestnenia. Zvukové infor-
mácie spolupôsobia, ale nezlievajú 
sa, možno z nich vy�íta�, kde je 
ktorý zdroj v �avo-pravej panoráme 
umiestnený. Samozrejme, nejedná 
sa o akustickú, dvojmikrofónovú 
nahrávku, ale o štúdiové dovrstve-
nie živého základu a svoje miesto 
tu majú aj efekty a �alšie nástroje 
na umelú tvorbu zvukového 
obrazu.

Neobvyklos� aranžmánov 
sa drží blízko únosnej hranice, 
takže ob�as dochádza aj k istým 
preš�apom a inak celkom príjemný 
eklektizmus potom, v�aka niek-
torým detailom, stráca svoju 
súdržnos�. Finálny výsledok však 
hovorí v Otisov prospech. Album 
sa nedá hodnoti� z nejakého ab-
solútneho hudobného h�adiska. 
�isto hudobná invencia a nápady 
nestoja v popredí autorovho záu-
jmu. Ucho �asto pri�ahujú zvukové 

skôr experimenty, zaujímavý je 
i naturálny prietok emócií, ale 
zrejmé je, že to podstatné � temné 
a trochu tajuplné pozadie 
Otisových skladieb – tvoria jeho 
životné skúsenosti, korenené 
náklonnos�ou k pudovej podstate 
prírodnej hudby. 

Tento „taylor“ nešije pre 
každého na mieru. Otis Taylor je 
umelec s vlastnou tvárou, ktorej 
drsný vzh�ad môže spriazneného 
a otvoreného posluchá�a 
motivova� rovnako, ako iného 
odradi�. Sympatické je, že sa 
nesnaží vychádza� v ústrety, ale 
ponúka nám to, �o vidí a cíti jedine 
on. V tom ešte nie je jedine�ný, 
pretože vidí a cíti vä�šina �udí, 
no nie každý má ten dar vypoveda� 
o tom tak pôsobivo a autenticky 
ako on. Až tu bude ma� koncert, 
ur�ite sa pôjdem pozrie�. Myslím, 
že napríklad na BJD by Otis Taylor 
zaujal.

Martin CHROBÁK

Eric Bibb 
Diamond Days
Telarc 2007/distribúcia Divyd

Gitarista a skladate� Eric Bibb po-
chádza z rodiny hudobníkov. Otec 
Leon Bibb bol spevákom, ktorý si 
získal renomé v newyorských folko-
vých kluboch v 60. rokoch 20. storo-
�ia. Jeho starý otec bol známy Paul 
Robeson, slávny jazzový klavirista 
John Lewis z Modern Jazz Quartet 
bol jeho strýko. Po štúdiách v USA 
odišiel Eric Bibb do Francúzska a 
Švédska, kde spolupracoval s rôzny-
mi bluesovými umelcami. To, že jabl-
ko nespadlo �aleko od „rodinného“ 
stromu, dokazujú mnohé nominácie 
európskych i svetových nahrávacích 
a hudobných spolo�ností v oblasti 
bluesovej hudby. Medzi najvýznam-
nejšie po�iny patrí skladba Kokomo, 
ocenená ako najlepšia akustická 
bluesová skladba, Grammy nominá-
cia za Shakiǹ  a Tailfeather a i.. Bibb 

v sú�asnosti spolupracuje s umelca-
mi ako John Mayal, Robben Ford, 
Robert Cray, Taj Mahal a iní. Piesne 
na platni Diamond Days ni� neos-
távajú dlžné tomuto názvu. Už prvá 
skladba Tall Cotton za�ína akoby v 
retro štýle, ktorý navodzuje praska-
nie gramofónovej platne. Bibb sa 
tu predstavuje v úlohe rozpráva�a, 
približujúceho svoju životnú � lozo-
� u, á la Bob Dylan, ktorý nepochyb-
ne ovplyvnil jeho mlados�. V skladbe 
Destiny Blues sa k slovu dostáva to, 
�o posluchá� o�akáva od platne 
s nálepkou „blues“. Piese� neašpiru-
je na inštrumentálny výkon roka, jej 
sila je v akusticky ladenom groove, 
pripomínajúcom nekone�né boogie 
Johna Lee Hookera a v neustále 
sa stup�ujúcej dynamike a napätí. 
Shine On reprezentuje popovú 
stránku disku. To, ako dobre tu Bibb 
pracuje s energiou a kompozi�ným 
plánom, prináša miestami až pocit 
extatického opojenia. Krásna balada 
So Glad je Bibbovým vyznaním 
a po�akovaním Bohu za to, že 
(ako autor uvádza v booklete) „to 
nevzdal“. Vo folkovej Storybook 
Hero sa Bibb opä� predstavuje 
ako vyborný rozpráva�. Podobný 
charakter má aj nasledujúca skladba 
Diamond Days, ktorá však viac 
smeruje do country. Zvukovo úspor-
ne je koncipovaná skladba Dr Shine, 
kde má posluchá� pocit akoby 
po�úval one-man band. Príjemným 
prekvapením je využite tuby ako 
basu. Dylanovsky ladená piese� 
Heading Home pokra�uje v intímnej 
atmosfére so silnou rozpráva�skou 
výpove�ou, podporenou vkusným 
aranžmánom miestami pripomína-
júcim piesne Norah Jonesovej. Pri 
po�úvaní nasledujúcej kompozície 
In My Father̀ s House sa Bibb mení 
na energického až charizmatického 
speváka boogie. Skladba vyžaruje 
neuverite�nú energiu a vyniká vý-
borným sólom na Wuritzeri, ktoré 
nahrala Janne Peterson. Bibb sa 
nevyhýba modernému soundu, �o 
potvrdzuje skladba Forgivness is 
Gold. Ve�mi vkusne používa inverz-
ný gitarový loop a rôzne modula�né 
efekty. Interpretáciou skladby 
Buckets of Rain Bibb skladá hold 
jednému z velikánov populárnej 
hudby, Bobovi Dylanovi. Blues, 
charakteristické pre Bibbovu tvor-
bu, uzatvára nahrávku. Pestros�ou, 
priezra�nou inštrumentáciou 
a aranžmánmi, silnou interpreta�-
nou výpove�ou a textami pôsobia 
skladby vo svete populárnej hudby 
skuto�ne ako diamanty.

Michal HOTTMAR

Gaetano Donizetti 
Roberto Devereux
Edita Gruberová, 
Roberto Aronica, Albert 
Schagidullin, Jeanne Piland
Der Chor der 
Bayerischen Staatsoper, 
Das Beyerische 
Staatsorchester
Friedrich Haider, dirigent, 
réžia Christof Loy
DVD Deutsche 
Grammophon/Universal 
2006/distribúcia Divyd

Tragedia lirica v troch dejstvách 
Roberto Devereux, alebo Gróf 
z Essexu z pera talianskeho operné-
ho skladate�a Gaetana Donizettiho 
vznikla pod�a tragédie Francoisa 
Ancelota „Alžbeta Anglická” na 
libreto Salvadore Cammarana. 
Svetová premiéra diela sa konala 
29. októbra 1837 v neapolskom 
divadle San Carlo. Dej opery vtedy 
štyridsa�ro�ného hudobného tvor-
cu sa odohráva za vlády Alžbety 
Anglickej v roku 1598, teda v dobe 
Shakespearovej, kedy vznikali komé-
die Ve�a kriku pre ni�, Ako sa vám 
pá�i a historické drámy Henrich IV. 
a V. Tento príbeh je však odetý do 
romantického hávu neopätovanej 
lásky a z nej plynúcej žiarlivosti i 
krutého trestu hlavného hrdinu, 
ktorý je pre svoj cudzoložný vz�ah v 
závere drámy popravený. Roberto 
Devereux je v poradí 57. zo sedem-
desiatich Donizettiho dokon�ených 
hudobných drám a patrí k tým naj-
lepším. Opera bola skomponovaná 
za ve�mi tažkých životných okol-
ností, po�as práce na diele zomreli 
skladate�ovi obaja rodi�ia a vzápätí 
i manželka. Roberto Devereux bol 
skomponovaný v Neapole, kde práve 
zúrila epidémia cholery. Nová práca 
zaznamenala pri premiére osl�ujúci 
triumf, napriek tomu bol skladate� 
presved�ený, že dielo prenasleduje 
neš�astie. Predstavitelia titulých 
úloh po�as prvej série predstavení 
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knihy

Jozef Olajoš
V rytme spomienok
GAJJA Production House 2006

Podtitul tejto v iac ako 2 0 0 -
stranovej i lustrovanej repre-

záhadne ochoreli . Disponovali 
však zrejme takou v ynikajú-
cou speváckou technikou, že 
napriek tomu predstavenia 
dokon�il i . Opera bola vo svojej 
dobe ve� mi úspešná, pr vá pred-
stavite� ka Alžbety Giuseppina 
Ronzi de Begnis spievala úlohu 
tridsa� rokov. V 20. storo�í 
táto spevácka okrasa pripadla 
�alším slávnym sopranistkám, 
medzi ktor ými nájdeme hviezd-
ne mená ako: Leyla Gencer, 
Beverly Sil ls, Monserrat 
Caballé a samozrejme Edita 
Gruberová. Naša sopranistka 
bola aj ústrednou protagonist-
kou úspešného predstavenia 
z Bavorskej štátnej oper y z roku 
2005 , ktoré bolo teraz v ydané 
na DVD. Gruberovej kolora-
túr y, senza�né pianissimá, 
spo�ahlivé v ýšky, mimoriadna 
dramatická presved�ivos� a 
dokonalá znalos� belcantového 
spevu sa v plnej miere prejavil i 
aj v tomto predstavení. Jej hlas 
je schopný v ytvára� lyrickú 
nehu, vzrušený dramatizmus a v 
závere�nej scéne i zúfalé š ialen-
stvo. Gruberovej v ýkon nemož-
no ozna�i� inak, ako dokonalý. 
Ostatní sólisti jej boli spo-
�ahliv ými par tnermi: Rober to 
Aronica v titulnej úlohe, Jeanne 
Piland ako Sara a hlavne Alber t 
Schagidull in ako Vojvoda 
z Nottinghamu. Predstavenie 
dirigoval znalec talianskeho 
belcanta Friedrich Haider a 
ve� mi pôsobivú réžiu v štýle 
uniformného:
„businnes fashion” v ytvoril 
Christof Loy. 

Jozef �ERVENKA
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zentatívnej knižnej publikácie 
je „ Košickí muzikanti od roku 
19 45 po dnešok “. Autorovi , 
k lar inetistovi a saxofonistovi 
J .  Olajošovi sa s pomocou hu-
dobníka, karikaturistu Jozefa 
Hudáka podari lo zreal izova� 
náro�ný projekt . Kniha prináša 
cenné spomienk y a v ýpovede, 
ako aj doteraz nepublikované 
fotograf ie t ýkajúce sa hudby, 
ktorú pr i j ímame so samozrej-
mos�ou a bez skúmania - �asto 
ako kul isu spolo�ensk ých 
podujatí ,  na ul ic iach, v ka-
viar �ach, ale aj v koncer tných 
sálach � i rozhlasov ých progra-
moch. 
Dej iny jazzovej hudby na Slo-
vensku si doteraz vš ímali naj-
mä tie osobnosti pochádzajúce 
z Košíc (L . Gerhardt , J .  Hajnal , 
J .  Bavolyár), ktoré sa presadil i 
aj v Bratis lave. Menej známe 
už bol i �alš ie v ýznamné mená 
slovenského jazzu, ktoré rástl i 
a formoval i  sa v Košiciach, ale-
bo tí ,  ktor í sa neskôr presadil i 
na zahrani�ných pódiách (napr. 
L aco Tropp, Ernest Berger, 
Juraj a Gejza Szabadosovci a i .)
Pri t vorbe knihy sa autor roz-
hodol pre koncepciu, ktorá 
by umožnila zhrnú� všetk y 
hudobné žánre nonar tif ic iálnej 
hudby, v ktor ých sa v ýznamní 
košickí hudobníci presadil i . 
Teda nielen džez, ale aj dycho-
vé súbor y, scénickú hudbu, 
kaviarenské zostav y i  skupiny 
tane�nej a zábavnej hudby. V 
Košiciach bol i t ieto sfér y na-
to� ko personálne prepojené, že 
nebolo možné v ybra� niektor ý 
z uvedených žánrov samostat-
ne. „Vo svojej hudobnej praxi 
som prešiel skoro všetk ými 
žánrami od dychovk y, � udovk y, 
salónneho orchestra, big ban-
du, džezovej skupiny, populáru 
i  rocku, nahrávania symfonic-
kej hudby až po muzikálové 
divadlo.“, pí še Olajoš v knihe, 
ktorá je � iasto�ne aj jeho osob-
nou celoživotnou v ýpove�ou. 
Kniha ponúka poh�ad do košic-
k ých kaviarní , kde sa hrávala 
hudba a str iedal i sa t ie naj lep-
š ie kapely, kapelníci a spevá�-
k y. „Orchester zložený na t ieto 
pr í lež itosti hrával za ve � kého 
záujmu publika koncer tné 
predohr y, v iedenské val� ík y, 
operetné melódie.“, pí še autor 
a z knihy c ít i � atmosféru sta-
r ých Košíc a kaviarne Slávia . . . 
Kniha pr ináša aj spomienk y 

na Divadielko pod kupolou 
(v dnešnom Dome umenia), 
kde dostal i  prí lež itos� mnohé 
mladé talent y zo sveta l i tera-
túr y, hudby i divadla. R ád sem 
chodieval o. i .  Jozef Grešák, 
Julo Zborovjan, Ján Patarák, 
Al i  Brezovsk ý. Divadielko bolo 
š tar tovacou � iarou pre nové 
muzikály, kapely, spevákov a 
hercov. To už bol i 6 0. rok y, 
kedy televízne š túdio pr inieslo 
pr v ý pr iamy prenos džezovej 
hudby (tr io bratov Szabado-
sovcov). �itate � sa pousmeje i 
zamysl í ,  spomína aj konštatuje 
v ysokú úrove� hudobnej kul-
túr y tohto ž ivotom neustále 
pulzujúceho mesta. 
�alš ie � ítanie pr ináša zozná-
menie sa s countr y scénou a 
jej osobnos�ami, postrehy a 
zauj ímavosti z c iest i  zahrani�-
ných angažmánov, informácie 
o festivale Košick ý zlat ý po-
klad.. .  Autor si pozorne vš íma 
všetk y generácie hudobníkov: 
od legendárneho Eugena Švába 
až po skupinu No Name. Vtip-
né kresby, cenné fotograf ie, 
ale napríklad aj histor ické 
dokument y z Robotníckeho 
kultúrneho spolku dokres� ujú 
obsah knihy. 
Tento žánrovo a histor ick y 
bohat ý námet nev y�erpá jedna 
publikácia , preto si zaslúži 
pozornos � , ba aj pokra�ovanie.

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ

Emília Dzemjanová
Metodika hry na organe pre 
konzervatóriá
Slovenské pedagogické nakla-
date�stvo 2006

Metodiku hry na organe pre 
konzervatóriá organistky a pe-
dagogi�ky Emílie Dzemjanovej, 
autorky dvoch v ydaní na 
Slovensku ojedinelej Organovej 
školy (199 6), v uplynulom roku 
schválilo Ministerstvo školstva 
SR ako 1. v ydanie u�ebnice pre 
5 . a 6. ro�ník štúdia na konzer-

vatóriách v hlavnom odbore hr y 
na organe a pre pedagogických 
pracovníkov týchto škôl. Už 
tento fakt nazna�uje charakter 
knihy, ktorá takmer na 200 
stranách systematicky, preh�ad-
ne a zrozumite�ne sprístup�uje 
metodiku štúdia a v ýu�by hr y 
na tomto zložitom nástroji. 
Autorka už v úvode zdôraz�uje 
dodnes pretr vávajúce tradície, 
zachované z �ias organistu-kan-
tora, ke� sa prísne nev yžadovali 
základné hrá�ske vedomosti a 
zru�nos� bola pr voradou danos-
�ou. Kniha je cenná nielen tým, 
že dáva návod ako postupova� 
pri odovzdávaní vedomostí 
žiakovi, ale poukazuje aj na 
elementárne problémy a naj-
�astejšie chyby pri hre, podáva 
konkrétne návody na 
prekonávanie nedostatkov. 
E. Dzemjanová, ktorá pozná šírku
 záberu organistov, pôsobiacich 
u nás (od najmladšej po naj-
staršiu generáciu), myslela pri 
koncipovaní textu rovnako na 
úplných amatérov �i klaviristov 
hrajúcich na chrámov ých orga-
noch, ako aj na žiakov a u�ite�ov 
konzer vatórií � teda na hrá�ov 
rôznej v yspelosti, záujmu a 
uplatnenia. Kniha je rozvrhnu-
tá do desiatich kapitol, z nich 
najpodrobnejšia Technika ma-
nuálovej a pedálovej hry  alebo 
Didaktické zásady správneho 
cvi�enia zaujmú práve tak, ako 
Metodické postupy pri vyu�ova-
ní prednesu alebo sta� , v ktorej 
sa viac dozvedáme o histórii, 
historických prame�och a novo-
dobých školách hr y na organe. 
O komplexnom zvládnutí danej 
problematiky sved�í široký 
rozh�ad a vedomosti o svetovej 
organovej l iteratúre, kompara-
tívne porovnávanie s tradíciami, 
poznanie zv yklostí u rôznych 
majstrov minulosti z rôznych 
organov ých škôl v Nemecku, 
Anglicku, Francúzsku a pod. 
Študent �i pedagóg si overia, 
ako boli napr. interpretované 
trilky v 16. storo�í v Taliansku, 
dozvie sa o ozna�ovaní ozdôb v 
Španielsku, alebo ako hudobne 
presved�ivo stvárni� na organe 
romantickú frázu. Metodika 
E. Dzemjanovej patrí k najcen-
nejším úspechom slovenskej 
organovej l iteratúr y a podrobne 
by sa jej mali venova� všetci, 
ktorí sa o organ a organové 
umenie zaujímajú. 

Lýdia URBAN�ÍKOVÁ
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Troch krá �ov. V odsekoch 
venovaných v ý znamným d�om 
kalendárneho c yklu autor 
všestranne charakter izuje 
� udové z v yk y a pover y, 
k toré sa na ne v ia žu. Uvádza 
t iež pr í klady zo s lovesného 
folk lóru (v inše, detské 
re� �ovank y, pr ís lovia a pod.) 
ako aj pies�ové tex t y. Oby�aje 
rodinného z v ykoslovného 
c yklu sa sústre� ujú okolo 
troch v ý znamných udalostí 
� udského ž ivota: narodenia , 
svadby a smr ti .  Najv iac 
údajov sa zachovalo o svadbe 
a svadobných oby�ajoch. 
Podrobný opis � udov ých 
z v ykov svadobného c yklu 
predstavuje vhodný zdroj pre 
komparáciu s oby�ajmi v iných 
regiónoch a lokal itách. 

	a ž isko práce sa nachádza 
v druhej �ast i  publ ikácie, 
k torá je venovaná � udov ým 
pies�am. Mater iálovej �ast i 
predchádza opä� cenný 
teoretick ý úvod. Autor názorne 
analy zuje tematiku a motiv iku 
pies�ov ých tex tov, upozor �uje 
na lokal it y s bohatou 
tradíc iou, ako aj na naj lepš ích 
interpretov, predkladá 
stru�ný preh�ad l i teratúr y 
venovanej hudobnému folklóru 
západného Slovenska, 
a napokon charakter izuje 
pies�ov ý reper toár z h �adiska 
hudobných š t ý lov. K apitola 
obsahuje 18 6 piesní rôznej 
ž ánrovej a hudobnoš t ýlovej 
pr ís lušnosti .  Nie je však 
celkom jasná koncepcia 
uverejnenia piesní ,  nako� ko 
celý mater iál  sa nachádza 
v jednom bloku bez tr iedenia 
(pod�a ž ánrového alebo iného 
k � ú�a). V závere publ ikácie 
sú uvedené v iaceré registre 
(abecedný zoznam piesní , 
abecedný zoznam obcí , 
� íselný register melódi í ,  a 
zoznam piesní pod�a funkcie a 
spevných pr í lež itost í ),  k toré by 
mohli  u �ah� i � a j  v yh�adávanie 
piesní v zbierke. Chýba však 
odkaz na � ís lo strany, na ktorej 
sa piese� nachádza. 

Napriek menším 
nedostatkom technického 
charakteru pova žujem 
publ ikáciu za cennú a 
potrebnú, ktorá môže poslúž i � 
na vedecké, folklor ist ické, 
populariza�né alebo 
pedagogické ú�ely. 

Andrea PELLEOVÁ

Hoàng Thi K�eu Anh
Vietnamské obrázky 
Klavírne skladby pre deti
Hudobné centrum, 
Bratislava 2006

Hudobné centrum pripravilo 
pre mladých klaviristov a ich 
pedagógov milé predviano�né 
prekvapenie v podobe albumu 
detských klavírnych skladieb s 
názvom Vietnamské obrázky. 
Autorka, vietnamská klaviristka 
a pedagogi�ka Hoàng Thi K�eu 
Anh, nie je slovenskej hudobnej 
verejnosti neznáma. V roku 1995 
absolvovala štúdium klavírnej hry 
na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave (u Mariána 
Lapšanského, Mariána Pivku 
a Daniely Varínskej), pri�om sa 
súkromne venovala aj štúdiu 
kompozície u Ví�azoslava Kubi�ku. 
Svoje hudobné vzdelanie si rozšírila 
štúdiom vietnamskej tradi�nej 
hudby u Trân V�n Khê v Paríži. Na 
Slovensku žije a pôsobí už 18 rokov.

Zbierka inštruktívnych 
skladieb Vietnamské obrázky je 
jej prvým vydaným albumom. 
Kompozi�ný rukopis prezrádza 
autorku, ktorej neodmyslite�ným 
spolo�níkom a nepochybne 
aj hlavným inšpirátorom pri 
tvorbe je klavír. Odráža sa to 
predovšetkým v prirodzenej, 
klaviristicky dobre „posadenej“ 
faktúre, založenej v prevažnej 
miere na spevnej melodickej 
línii, sprevádzanej jednoduchým 
štylizovaným sprievodom. 
Vzh�adom na detského adresáta a 
inštruktívne zameranie albumu je 
to ur�ite pozitívum (hodnotenie 

kompozi�nej kvality ponechám 
kompetentným). Originalita 
albumu je z poh�adu slovenského 
recipienta daná už obsahovým 
námetom jednotlivých skladieb, 
ktorých názvy prezrádzajú exotický 
mimoeurópsky pôvod (
ierne 
korenie, Starý gong, Korytna�ka, 
Slona bolí bruško, Návšteva v 
pagode, Lotosové jazero a vrabce, 
Lesný kohút...). Autorka uvádza, 
že skladbi�ky boli inšpirované 
motívmi vietnamských rozprávok a 
�udových piesní. Melodika skladieb 
sa opiera o intona�nú stavbu 
vietnamskej re�i, ktorá je sama 
osebe silne melodická. Vä�šina 
skladieb vychádza z pentatoniky. 
Charakteristické je aj prevažne 
molové zafarbenie a to nielen 
v skladbách, vyjadrujúcich smútok 
�i tragiku (ako Vtá�ik smúti za 
mami�kou, Fragmenty legiend....), 
ale napr. aj v Be�árskom chlapcovi 
�i Tanci papú�, ktorých humor 
použitím molovej tóniny znie 
v ušiach Európana neoby�ajne 
zvláštne a jemne. Cit skladate�ky 
pre vystihnutie jemných náladových 
obrazov pôsobí podma�ujúco 
v skladbi�kách, predstavujúcich 
vietnamskú prírodu (Horský potok, 
Jarná nálada, Pri rieke). Obzvláš� 
vydarený je krásny a poetický 
Západ slnka, farebne i tonálne 
uhran�ivo oscilujúci medzi mol 
a dur.

Hudobne vydarený album 
detských skladieb je bohato 
ilustrovaný kresbami Rie Kme�ovej, 
približujúcimi scenérie �alekého 
Východu.

Vietnamská kultúra nie je 
v našich kon�inách nato�ko známa, 
aj ke� je ove�a staršia ako európska. 
Možno preto, že je tak trochu v 
tieni „ve�kých susedov“ Vietnamu 
– �íny, Indie a Japonska...

Album klavírnych skladieb 
Vietnamské obrázky okrem toho, že 
môže by� zaujímavým obohatením 
repertoáru žiakov ZUŠ, je pre 
deti aj ideálnou príležitos�ou 
prostredníctvom hudobných 
miniatúr (ktoré zvládne pri klavíri 
bežný žiak základného stup�a) 
aspo� trochu spozna� vzdialenú 
a exotickú krajinu.

František PERGLER

Alexander Móži a kol.: 
�udové piesne a zvyky 
Trnavskej roviny 
Klub priate�ov Trnavy, 
Národné osvetové centrum, 
Bratislava 2005

Je pote š ite � né, že v znikla 
publ ikácia o hudobných 
tradíciách rozsiahleho 
regiónu Trnavskej roviny. 
K niha odrá ž a v ysokú úrove� 
odborných znalostí  autora, 
ktor ý sa prejavuje nie len ako 
etnomuzikológ a rozh�adený 
(hudobný) folk lor ista , a le aj 
ako skúsený a vply vný pedagóg 
(na tex te spolupracoval i  a j 
š tudenti A . Móžiho). 

Okrem pies�ového jadra 
kniha obsahuje aj ve � mi cenné 
poznatk y o historickom, 
sociálno-kultúrnom a 
národopisnom kontex te 
reper toáru, v�aka ktor ým 
laick ý i  odborný � itate � 
pochopí a j  jeho vonkajš ie 
súvis losti .  Pr i  pies�ovom 
mater iál i  je totiž potrebné 
pozna� t ie spolo�ensko-
histor ické udalost i ,  k toré 
podmie �ujú jeho charakter 
a z loženie. Jednou z 
najdôlež itejš ích otázok je 
etnické z loženie regiónu, 
na ktoré poukázal a j  autor 
publ ikácie. Na západnom 
Slovensku došlo v minulosti 
k v ýraznému pohybu 
a mie šaniu rôznych etnick ých 
skupín – nemeck ých 
remeselní kov, v inohradní kov, 
rakúsk ych drevoruba�ov, 
Ma�arov, Chor vátov a 
S lovákov, pr ichádzajúcich do 
tejto oblasti  z iných regiónov 
Slovenska. V šetk y t ieto 
etniká pr ispel i  k formovaniu 
neskor šej podoby � udovej 
kultúr y regiónu. Bolo by 
zauj ímavé skúma� , ako sa 
mult ikultúrny charakter 
trnavskej oblasti  premieta do 
je j  pies�ovej tradície.  Táto 
zbierka môže by � k podobnému 
v ýskumu v ýchodiskom. 

Pr vá kapitola je charak-
ter ist ikou kalendárnych a 
rodinných z v ykov regiónu. 
Oby�aje v ýro�ného 
z v ykoslovného c yklu 
sú usporiadané pod�a 
jednotl iv ých sv iatkov, 
po�núc Fašiangami a 
kon� iac posledným sviatkom 
viano�ného obdobia na 

noty

ZBIERKA NA KLAVÍR V BANSKEJ ŠTIAVNICI.
Magistrát mesta Banská Štiavnica, Festival peknej hudby, festival Cap á l´Est, ZUŠ sv. Trojice i 
celá kultúrna obec vyzýva na pripojenie sa k verejnej zbierke na zakúpenie koncertného klavíra.
Mesto zaradené do zoznamu svetového dedi�stva kultúrnych pamiatok UNESCO a organizujúce 
kultúrne aktivity medzinárodného dosahu, nevlastní ani teoreticky použite�ný nástroj, �o je v da-
nom kontexte absurdná situácia. Po dlhoro�nom stagnovaní nové aktívne vedenie mesta prevzalo 
iniciatívu a pre tento ú�el zriadilo uvedený ú�et, na ktorý všetci priatelia dobrého umenia môžu 
prispieva�: 1401294008/5600
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Bratislava

Opera a Balet SND

St 25. 4. Verdi: La traviata – nová budova 
SND
Št 26. 4. Lovenskjold-Bournonville: 
Syl� da – historická budova SND
Pi 27. 4., So 28. 4. Strauss: Ariadna na 
Naxe, premiéra – historická budova SND
So 28. 4. hudobná koláž-M. Rada�ovský: 
Warhol – nová budova SND
Po 30. 4. Verdi: Don Carlos – historická 
budova SND
St 2. 5. Patejdl: Snehulienka a sedem pre-
tekárov, 11.00 – historická budova SND
St 2. 5. Puccini: Bohéma – nová budova 
SND
Št 3. 5. Strauss: Ariadna na Naxe – histo-
rická budova SND
So 5. 5. �ajkovskij: Labutie jazero – nová 
budova SND
Po 7. 5. hudobná koláž-M. Rada�ovský: 
Warhol – nová budova SND
Po 7. 5. Mozart: Don Giovanni – historic-
ká budova SND
St 9. 5. Dvo�ák: Rusalka – historická 
budova SND
Št 10. 5. Puccini: Bohéma – nová budova 
SND
Pi 11. 5. Puccini: Turandot – historická 
budova SND
So 12. 5. �ajkovskij: Spiaca krásavica 
– historická budova SND
Ut 15. 5. �ajkovskij: Labutie jazero – nová 
budova SND
Po 14. 5. M. Dubovský: Tajomný k�ú�, 
11.00 – historická budova SND
Po 14. 5. Puccini: Turandot – nová budova 
SND
Pi 18. 5. Britten: Peter Grimes – historická 
budova SND
So 19. 5. Donizetti: Nápoj lásky – historic-
ká budova SND
Ne 20. 5. Sucho�: Krút�ava – nová 
budova SND
St 23. 5. Lovenskjold-Bournonville: 
Syl� da – historická budova SND
Št 24. 5. Strauss: Ariadna na Naxe 
– historická budova SND
Pi 25. 5. Verdi: Maškarný bál – historická 
budova SND
Pi 25. 5., So 26. 5. hudobná koláž-M. 
Rada�ovský: Warhol – nová budova SND
Po 28. 5. Verdi: La traviata – nová budova 
SND
Ut 29. 5. Lehár: Veselá vdova – historická 
budova SND
St 30. 5. Puccini: Turandot – nová budova 

SND 
Št 31. 5. Minkus: Bajadéra 

Slovenská � lharmónia

Ut 24. 4. 
Musica aeterna, P. Zají�ek, um. vedúci, 
husle 
J. S. Bach
Št 26. 4., Pi 27. 4. 
SF, P. Vronský, dirigent
R. Urasin, klavír
Dvo�ák, �ajkovskij, Sibelius
So 28. 4. 
SKO, E. Danel, um. vedúci, husle
ví�azi Medzinárodnej sú�aže B. Warchala
Št 3. 5.
Cappella Istropolitana 
Mayer, hoboj
Borodin, Händel, Rota, Bruch
Pi 4. 5.
SF, Big Band G. Broma, P. Breiner, 
dirigent
So 5. 5.
SKO, E. Danel, um. vedúci, husle
Tane�né konzervatórium E. Jaczovej, M. 
Štauder, choreograf
Dobové tance v 18. storo�í
Št 10. 5., Pi 11. 5.
SF, V. Válek, dirigent
Smetana
Po 14. 5.
Letná akadémia
H. Lednárová, K. Lö�  erová, M. Henselo-
vá, J. Vaculík, M. Babjak, S. Be�a�ka
J. Salay, klavír
Št 17. 5., Pi 18. 5.
�eská � lharmónia, Z. Mácal, dirigent 
Mácha, Berlioz 

Slovenský rozhlas

Symfonický orchester Slovenského 
rozhlasu

Št 3. 5.
SOSR, O. Dohnányi, dirigent
J. Podhoranský, violon�elo
�ekovská, Dvo�ák, Rimskij-Korsakov
Št 17. 5.
SOSR, M. Košik, dirigent
P. Michalica, husle
Mendelssohn-Bartholdy, Kupkovi�, 
Mozart

Hudobné centrum

Nede�né matiné v Mirbachovom paláci 
10.30

Ne 29. 4. 
J. Luptá�ik ml., klarinet

Po 28. 5. Lehár: Veselá vdova
Št 31. 5. Patejdl: Snehulienka a sedem 
pretekárov

Košice

Štátne divadlo Košice

St 25. 4. Gounod: Faust a Margaréta
So 28. 4. Puccini: Bohéma
Ne 29. 4. �ajkovskij: Labutie jazero
Pi 4. 5. O. Šoth-Z. Mistríková: Svadba 
pod�a Figara I., premiéra baletu
So 5. 5. Operetné predstavenie Národné-
ho divadla Miškolc
Ne 6. 5. O. Šoth-Z. Mistríková: Svadba 
pod�a Figara II., premiéra baletu
Št 10. 5. Dvo�ák: Rusalka
So 12. 5. Gounod: Faust a Margaréta
Ne 13. 5. O. Šoth-Z. Mistríková: Svadba 
pod�a Figara
Pi 18. 5. Gounod: Faust a Margaréta
Ne 20. 5. �ajkovskij: Luská�ik
Pi 25. 5., So 26. 5. Donizzeti: Nápoj lásky, 
premiéra

Štátna � lharmónia Košice

St 25. 4. 
„Hudba v nemocnici“ – Letecká vojenská 
nemocnica
Komorný orchester ŠfK, Karol Petróczi
Podprocký, Vivaldi, J. S. Bach, Corelli, 
Mozart
Št 26. 4.
„Konzervatoristi hrajú s � lharmonikmi“
ŠfK, R. Eliška, dirigent
L. Worobec-Witek, husle, A. Jaro�, klavír
Grešák, Mendelssohn-Bartholdy, 
Musorgskij

2. 5.— 31. 5. 52. ro�ník Medzinárodného 
hudobného festivalu Košická hudobná jar

Festivaly:

Komorné dni J. N. Hummela
2. ro�ník medzinárodného hudobného 
festivalu
10.– 31. 5. 

Št 10. 5., 19.00 
Zrkadlová sie� Primaciálneho paláca 
Haydn, Hummel, Brahms 
Hummelovo trio (M. Štefko, M. Zwiebel, 
A. Gál)
Zwiebelovo kvarteto, Marcel Štefko, 
klavír 

Pi 11. 5., 10.00
Zichyho palác, Svadobná sie�
Medzinárodné sympózium Hummel bez 

kam / kedy hraníc 
Hummel a Bratislava - Prof. Miloslav 
Starosta   
Hummel a Eisenstadt - Dr. Gerhard 
Winkler    
hudbu J. N. Hummela hrá T. Cseh, 
viola a V. Kelly, klavír

Po 14. 5., 19.00
Malá sála Slovenskej � lharmónie
Schumann, Dvo�ák, Rossini, Gounod, 
Hummel
T. Kružliaková, mezzosoprán, M. 
Lapšanský, klavír
Š. Kos, klavír (�R)
 

Št 17. 5., 19.00
Zrkadlová sála Primaciálneho paláca 
Beethoven, Brahms, Schnittke, Beneš, 
Bartók, Weill
M. Henselová, mezzosoprán, D. Bura-
novský, klavír, J. Lupták, violon�elo, E. 
Škutová, klavír 

Št 24. 5., 19.00
Zrkadlová sála Primaciálneho paláca
Koncert mimoriadne úspešných 
posluchá�ov HTF VŠMU
Brahms, Dvo�ák, Ysaÿe, Zeljenka, Mo-
zart, Milhaud, Martin�ek, Gounod
J. Palovi�ová, klavír, S. Dubanová, sop-
rán, M. Tomišková, husle
klavírny sprievod: P. Pažický, V. Kelly 

Št 31. 5., 19.00
Koncertná sála Konzervatória v 
Bratislave 
Hummel, Liszt
I. Lajkó, klavír (Ma�arsko), laureát 
Medzinárodnej klavírnej sú�aže F. 
Liszta a B. Bartóka, Budapeš� 2006
Infoservis Oddelenia dokumentácie 
a informatiky HC

Kurzy:

Hudba a tanec, Or�  Schulwerk, 
12. letný „Kurz stretnutia“ 22.—27. 
7. Nitra
Prihlášky: PhDr. M. Blažeková, 
Katedra hudby PF UKF, Trieda A. 
Hlinku 1, 949 01 Nitra
Uzávierka: 31. 5. 2007, Info: blazekf@
acblazek.sk, www.pf.ukf.sk/kh 

Medzinárodní letní škola staré 
hudby Valtice 2007
30. 6.— 8. 7. 2007 Valtice
Uzávierka: 30. 4. 2007
Info: valtice.marc@centrum.cz, www.
early-music.cz
Prihlášky: valtice.kursy@centrum.cz

M. Štefko, klavír
E. Bozza, H. Sutermeister, E. Sucho�
Ne 6. 5. 
J. Slávik, violon�elo
Ch. Soldan, klavír (SRN)
L. van Beethoven, V. Godár, A. Moyzes, 
F. Schubert 
Ne 13. 5. 
D. Kardošová, klavír
T. Lenková, klavír
F. Pergler, klavír
D. Kardoš, T. Andrašovan, J. Hatrík
Ne 20. 5. 
M. Škuta, klavír
L. van Beethoven
Ne 27. 5.
P. Michalica, husle
V. Bartošová, klavír

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Št 26. 4.
Symfonický orchester Konzervatória 
v Žiline
Karol Kevický, dirigent
Britten, P. Krška
Št 10. 5.
ŠKO, M. Leginus, dirigent
K. Brejková, klavír, Z. Poh�nková, klavír
Mendelssohn-Bartholdy, J. S. Bach
Št 17. 5.
ŠKO, posluchá�i AU Banská Bystrica a 
Konzerv. v Žiline
J. Krygel, dirigent
Št 24. 5.
ŠKO, L. Svárovský, dirigent
I. Ženatý, husle, G. Belá�ek, bas, R. 
Šašina, kontrabas
Mozart, J. M. Sperger, Beethoven

Banská Bystrica

Štátna opera 

Ut 24. 4. Mozart: Záhradní�ka z lásky
Št 3. 5. Verdi: Trubadúr
So 5. 5. Kálmán: �ardášová princezná
St 9. 5. G. Bregovi�-D. Dinková: Gypsy 
roots
Št 10. 5. Puccini: Bohéma
Po 14. 5. J. Dolinský: Ako sa robí tanec
Ut 15. 5. Koncert posluchá�ov AMU v 
Banskej Bystrici
St 16. 5. D. Dinková: Biele peklo
Št 17. 5. Massenet: Werther
Ut 22. 5. Puccini: Sestra Angelika, 
Leoncavallo: Cigáni
Št 24. 5. K. Mol�anov: Macbeth
So 26. 5. F. Loewe-A. J. Lerner: My fair 
lady
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Riadite�ka Hudobného centra vypisuje výberové
konanie na vedúceho/vedúcu Oddelenia vonkajších vz�ahov

Uchádza�i/uchádza�ky musia splni� tieto podmienky:
• vysokoškolské vzdelanie • d
žka odbornej praxe minimálne 6 rokov
• znalos� svetového jazyka • prax vo vedení kolektívu
• komunikatívnos�, skúsenosti s manažmentom v oblasti kultúry 
Nástup 1. júla 2007 

Prihlášku spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu:
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava, mailto: hc@hc.sk

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. mája 2007.
Termín výberového konania oznámime vybraným uchádza�om písomne.

Hudobné centrum je príspevková organizácia zriadená MK SR, riadi sa Z. �. 552/2003 
Z. z o výkone práce vo verejnom záujme a Z. �. 553/2003 Z. z o odme�ovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

konkurz FF UKF v Nitre
Medzinárodná konferencia „Mediálne a komunika�né aspekty 
hudby“ • 6. – 8. novembra 2007
Tematické zameranie konferencie je motivované narastajúcim záujmom 
muzikológov, hudobných pedagógov, kulturológov, hudobných orga-
nizátorov a manažérov o analýzu sú�asnej problematiky vz�ahu médií 
k šíreniu hudby a využitia hudby v médiách. Cie�om konferencie je prispie� 
k poznaniu kvality dopadu médií na vz�ah hudby a spolo�nosti.
Tematické okruhy:
Hudobná kultúra — médiá — spolo�nos�: premeny vzájomných vz�ahov.
Hudba a média z dramaturgického a výchovno-vzdelávacieho h�adiska.
Problematika hudobného manažmentu a marketingu (v hudobnej kultú-
re, v hudobnom živote).

Masová kultúra a jej sociologické, ekonomické, ideologické, estetické aspekty.

uzávierka prihlášok: 10. 6. 2007 (jveres@ukf.sk, 0904/875117),
www.ukf.sk
konferen�ný poplatok: 600,-Sk, ubytovanie: na vlastné náklady
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52. Košická hudobná jar

Ceny, udelené na 17. stredoeurópskom festivale koncertného umenia:
Cena hudobnej kritiky. . . . . . . . . . . . . Barnabás KELEMEN, husle (Maďarsko)
Cena publika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adriana KUČEROVÁ, soprán (Slovenská republika)
Cena MHF Pražská jar. . . . . . . . . . . . . . Adriana KUČEROVÁ, soprán (Slovenská republika)
Cena Spolku koncertných
umelcov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAVEL HAAS QUARTET (Česká republika)
Cena primátora mesta
Žilina Ivana Harmana pre 
najmladšieho účastníka festivalu  . . . Maria MOCHOVA, organ (Rusko)
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