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jÚbilejnú 60. koncertnú sezónu 
Slovenská filharmónia 2008/2009 

ll., 12. december, KSSF, 19.00 h 
Otváracie koncerty 60. koncertnej sezóny 
Slovenská filharmónia 
Slovenský ftlharmonický zbor 
P. Feranec, dirigent 
B. Juhaňáková, zbormajsterka 
A. Kučerová, soprán 
V. Chmelo, barytón 
]. Brahms Nemecké 1·ekviem l Ein Deutsches 
Requiem op. 45 

14. 12. december, MSSF, 16.00 h 
Slovenský komorný orchester B. Warchala 
E. Danel, um. vedúci, husle 
E. Čermanová, violončelo 
Corelli, Vivaldi, Hummel, Suk 

Sviatočné koncerty 
19., 20., 21., 22., 30., 31. december 

Novoročný koncert 
l. január 2009 

9. január, KSSF, 19.00 h 
Filharmonie Brno 
P. Altrichter, dirigent 
V. Hudeček, husle 
Dvoŕák, janáček 

10. január, KSSF, 16.00 h 
Slovenská ftlharmónia 
Bábkoherecký súbor Teátro Neline 
P. Dušová, um. vedúca 
R. Štúr, dirigent 
Korsakov Rozprávka 

15., 16. január, KSSF, 19.00 h 
Slovenska filharmónia 
A. Paris, dirigent 
V. Lacková, klavír 
Dukas, Messiaen, Ravel 

22., 23. január, KSSF, 19.00 h 
Slovenska ftlharmónia 
L. Pešek, dirigent 
L. Peterková, klarinet 
Mendelssohn Bartholdy, Dvoŕák 

25. január, MSSF 16.00 h 
Slovenský komorný orchester B. Warchala 
E. Danel, um. vedúci 
Y. Slezáková, husle 
I. Fábera, hoboj 
Corel/i, Bach, Haydn 

28. január, KSSF, 18.00 h 
Symfonický orchester Konzervatória 
v Bratislave 
J. Karaba, dirigent 
Bartholdy, Schubert 

29. január, KSSF, 19.00 
Slovenská fúharmónia 
B. Fidetzis, dirigent 
X. Phillips, violončelo 
Kalomiris, Schumann, Schubert 



Vážení či ta celia, 

v novembrovom čísle Hudob
ného života vám prinášame 
niekolko zaujímavých rozho
vorov. Klaviristka Daniela 
Varínska rozpráva o svojej 
nahrávke kompletu Beetho
venových sonát, o obľúbenej 
hudbe, skladateľoch i o ži
vote umelca v dnešnej spo
ločnosti. Po dlhých rokoch 
sa na Slovensku recitál mi 
v Košiciach a v Bratislave 
predstavila obdivovaná česká 
diva Magdalena Kožená. 
V jednom z dvoch exkluzív
nych rozhovorov, ktoré u nás 
médiám poskytla, spomína 
na štúdium v Bratislave, 
začiatky v nahrávacej spo
ločnosti Deutsche Gram-
mophon a hovorí aj o vzniku najnovšieho albumu 
s piesňami českých skladateľov. 

O novom šéfdirigentovi Štátnej filharmónie 
Košice sa môžete dozvedieť viac v rozhovore v rub
rike Spravodajstvo. V súčasnosti patrí medzi naj
všestrannejších a naj talentovanejších slovenských 
huslistov- ako sólista zdvihol vo februári zo 
sedadiel návštevníkov koncertu v Rozhlase svojou 
interpretáciou Suchoňovej Fantázie a burlesky, 
ako primárius Suchoňovho kvarteta prekvapil 
návštevníkov prestížneho festivalu Arcus tempo
rum v maďarskej Pannonhalme naštudovaním 
náročných diel Dána Ben ta Serensena. To je len 
niekolko z tohtoročných triumfov huslistu Milana 
Paru, ktorého predstavujeme v Miniprojile. 

Sté výročia narodenia O. Messiaena pripomína
me Skladbou mesiaca. Na návšetvu poľskej Vroclavi 
pozývame v reportáži o inšpirujúcom hudobnom 
mikrokozme mesta, ktoré každú jeseň ponúka "me
lomanom "festival Wratislavia Cantans. 

Jednou zo smutných udalostí jesene bol odchod 
jazzovej legendy Jozefa " Doda" Šošoku. V rub
rike Jazz prinášame spomienky jeho priateľa 
Jana Jankeje, ale aj zaujímavý dvoj portrét Paula 
a Carly Bley od Gabriela Bianchiho. 

V recenziách neprehliadnite názory kritikov na 
uvedenie pôvodnej verzie Krútňavy i na premiéru 
Svätopluka v réžii Juraja Jakubiska, článok o 
festivale Večery novej hudby a recenziu úvodného 
koncertu Bratislavských hudobných slávností. 

Príjemné čítanie praje 
Andrej Šuba 
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Viaceré slovenské denníky 
priniesli informáciu podľa ktorej 
Cabriela Beňačková, pôsobiaca 
v Opere SND od 15. 7., odchá· 
dza z postu riaditeľky na vlast· 
nú žiadosť. Generálna riaditeľka 
SND ju uvoľnila z funkcie k 8. 
12. a vedením súboru dočasne 
poverila režiséra Pavla Smolíka. 
.jeho poverenie je na dobu 
určitú, do vymenovania nového 
riaditeľa, o ktorom sa rozhodne 
na základe výberového konania. 
Prioritou povereného riaditeľa 
bude stabilizovať prevádzku a 
uzavrieť hrad plán do konca 
sezóny. Dramaturgický plán 
zostáva nezmenený, • povedala 
pre médiá Silvia Hroncová . 

{sme, hž) 

Slovenská filharmónia sa 16. 
12. predstaví v Paláci hudby 
v Strasbourgu. Koncert usporia· 
dala francúzska europoslankyňa 
Claire Cibaultová pri príležitosti 
konca Roku medzikultúrneho 
dialógu a rozvoja budovania Únie 
ratifikáciou Lisabonskej zmluvy. 
Koncert, organizovaný počas 
obdobia zasadnutí Európskeho 
parlamentu, sa uskutoční na zá· 
ver francúzskeho predsedníctva 
Európskej únie. Diela Hectora 
Berlioza zaznejú v interpretácii 
Slovenskej filharmónie, detských 
zborov z viacerých členských 
krajín EU a zahraničných só· 
listov. Z koncertu sa uskutoční 
priamy televízny prenos, bude 
tiež vysielaný viacerými európ· 
skymi rozhlasovými stanicami. 
Podujatie sa realizuje s podporou 
nadácie Orange. 

{sf) 

Slovenská sopranistka Adriana 
Kučerová bude 27. l. spievať 
v pražskom Stavovskom di· 
vadle v sprievode orchestra 
Národného divadla pod tak· 
tovkou budúceho šéfdirigenta 
tohto telesa Tomála Netopila. 
Slávnostný koncert z árií 
z Mozartových opier sa koná 
v deň narodenia skladateľa. 

{sme, hž) 

Hudobný fond vydal CD Slovak 
period f!l contemporary basset 
horn treasures súboru baseto· 
vých rohov LOTZ trio {Ronald 
a Robert Šebestovci, Andreas 
Fink). Na nahrávke sú diela 
juraja Družeckého, johanna 
josefa Rôslera a súčasných 
slovenských skladateľov Daniela 
Mateja, Mareka Piačeka, Boška 
Milakoviča, Martina Burlasa 
a Mariána Le javu. Viac informá· 
cií na www.hf.sk. 

{hž) 

Bratislavské hudobné slávnosti 2008 
Štyridsiaty štvrtý ročník BHS sa opäť 

{dokedy?) koná v neskoršom termíne. 
Posúva sa aj filharmonická sezóna. No 
j 14. ll. sa v Redute uskutočnil mimo· 
riadny festivalový koncert, na ktorom sa 

~ predstavil milánsky orchester Filarmonica 
della Scala s dirigentom Danielom 
Cattim. Koncert podporila UniCredit 
Bank. Spomínam to iba preto, že sedadlá 
v Redute obsadilo väčšinou obecenstvo, 
pre ktoré sú typické standing ovation a vy· 
nútené pridavky ... 

Filarmonica della Scala je orchestrom 
Teatro alla Scala a pre potreby opemých 
produkcií ho roku 1921 založil slávny 
Arturo Toscanini. Koncertným telesom sa 
po vzore orchestra Viedenskej štátnej ope· 
ry (Wiener Philharmoniker) stal až v roku 
1982 vďaka Claudiovi Abbadovi. Počas 

štvrťstoročia existencie orchester spolu· 
pracoval s mnohými slávnymi dirigentský· 
mi osobnosťami a realizoval vystúpenia, 
akými sa nemôžu pochváliť ani staršie tele
sá. Po Abbadovi (1982-1987) sa stal šéf· 
dirigentom Riccardo Muti (1987-2005). 
Obidvaja priviedli orchester k dokonalosti 
- v súhre, reakciách na dirigentské gestá, 
štýlovej hre aj vo vybavení kvalitnými hu· 
dobnými nástrojmi. 

jednou z osobností, pravidelne spolu· 
pracujúcich s orchestrom, je aj hudobný 
riaditeľ Orchestre National de France 
Daniele Gatti. Milánsky rodák je impozant· 
nou osobnosťou svojím zjavom, hudobným 
cítením, južanským temperamentom, nete
atrálnym, presným gestom a fenomenál· 
nou pamäťou (diriguje bez partitúry). 

Koncert za mier 
je zriedkavým javom, ak v slávnej 

Veľkej sále viedenského Musikve· 
reinu účinkujú umelci zo Slovenska. 
7. 10. sa ju však podarilo vypredať 
bratislavskému rodákovi, dirigentovi 
jackovi Martinovi Händlerovi, ktorý 
tu uviedol s Bruno Walter Symphony 
Orchestra, zborom Wiener Singaka· 
demie a kvartetom sólistov Beetho· 
venovu Symfóniu č. 9 d mol op. 125 
. S Ódou na radosť". Koncert za mier, 
ako sa slávnostný večer nazýval, bol 
záverečným podujatím medzinárod· 
ného festivalu Európske hudobné dni 
Bruna Waltera 2008, ktorého S. roč· 
ník umelecky . premostil" koncerty 
v Bratislave, Bruseli a Viedni na prel o· 
me septembra a októbra. Iniciátorom 
a dušou festivalu, venovaného pa· 
miatke veľkého dirigenta a humanistu 
Bruna Waltera, je práve jack Martin 
Händler, v súčasnosti aj ambasádor 
Európskeho roku medzikultúrneho 
dialógu EÚ, v rámci ktorého sa festival 
uskutočnil. 

Dirigent Händler rozvíja na me· 
dzinárodnom poli pozoruhodné 

Na úvod poslucháčsky atraktívne· 
ho koncertu zaznela Prokofievova suita 
Romeo a júlia (výber z l. a 2. suity, op. 64b 
a op.64c). Hudobníci strhli publikum tem· 
peramentnou hrou, pričom intonačnou 

istotou a zvukom zaujali najmä plechové 
dychové nástroje. Výkon v tejto skladbe 
mimoriadne pozitívne ovplyvnila koncert· 
ná majsterka, ktorá nielen sláčikom, ale aj 
gestami a mimikou usmerňovala orchester 
v dokonalom súlade s dirigentovými po· 
kynmi. Koncert sa tak stal aj vizuálnym 
zážitkom. 

V Čajkovského Symfónii č. 5 e mol 
op. 64, ktorá zaznela v druhej polovici 

množstvo aktivít (je zakladateľom 

a šéfdirigentom Solistes Européens 
de Luxembourg, Pressburger Philhar· 
moniker, organizátorom Európskej hu· 
dobnej akadémie Schengen-Bratislava 
atď.) , ktorých spoločným menovateľom 
je zanietené rozvíjanie interkultúrneho 
dialógu pomocou klasickej hudby ako 
univerzálnej ľudskej reči. V tomto ho 
už mnoho rokov inšpiruje osobnosť 
a tvorba Bruna Waltera, ktorého ume· 
lecké začiatky boli spojené s Mestským 
divadlom v Bratislave a prvé medziná· 
rodné ohlasy získal vo Viedenskej štát· 
nej opere. t 

To, že sa záverečný koncert Európ· 
skych hudobných dní Bruna Waltera, 
odohrávajúcich sa prevažne v Bra· 
tislave, uskutočnil práve vo Viedni, 
má svoju symbolickú logiku: slávny 
dirigent uviedol Beethovenovu Devio· 
tu vo Veľkej sále tesne po skončení 2. 
svetovej vojny tiež s mierovým odka· 
zom. Šesťdesiat rokov po ňom ho (stále 
aktuálne) doplnil jack Martin Händler, 
v čom ho prišlo podporiť aj množstvo 
návštevníkov z Bratislavy. 

večera, som si uvedomila, že v prejave 
Filarmonica della Scala sa spája tempe· 
rament talianskych orchestrov s nemec· 
kou precíznosťou hry. Azda preto mi ob· 
čas v tejto tragickej a vášnivej partitúre 

chýbala ruská clivosť, pátos, sentiment 
a flexibilnejšia práca s tempom. Kto 
pozná dynamiku talianskej reči, bude sú· 
hlasiť, že sa určitým spôsobom premieta 
aj do reči hudobnej. Oduševnenosť- tak 
by sa možno dal jedným slovom zhrnúť 
hudobný zážitok z jedného z najlepších 
európskych orchestrov, aké kedy hrali 
v Redute. 

Terézia URSÍNYOVÁ 

Výnimočné podujatie na vym· 
močnom mieste malo nielen vysokú 
spoločenskú, ale aj umeleckú úroveň. 
Festivalový orchester, ktorého jadro 
tvorili členovia Solistes Européens de 
Luxembourg a slovenskí hráči, ako aj 
prestížny viedenský zbor pod vedením 
Heinza Ferlescha, splnili očakávania 

špičkového výkonu. To sa však, žiaľ, 

nedá povedať o kvartete sólistov (Ursu· 
la Eittinger - soprán, Susanne Winter 
- mezzosoprán, Andreas Schlager! - te· 
nora Christian Hi lz- bas), ktorých prie· 
mernosť našťastie v celkovom kontexte 
nepokazila vynikajúci dojem. Dirigent 
Händler, inšpirujúc sa Walterom, zvolil 
uvoľnenú klasicko·romantickú koncep· 
eiu monumentálneho diela, zaujímavú 
v celku v jednotlivých detailoch . 

Koncert za mier vo Viedni bol nie· 
len vydarenou nekonvenčnou bodkou 
za medzinárodným festivalom, ale 
predovšetkým výzvou ku dialógu a bú· 
raniu predsudkov. Napríklad takého, 
že viedenský Musikverein je pre našich 
hudobníkov takmer nedobytný. 

Pavol ŠUŠKA 

1 hudobny život 
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Nový prísľub na domácej scéne komornej hudby 
Hudobný život mediálnym 
partnerom Krištáľového 
krídla 

29. 10. sa v Pálffyho paláci na Zámockej 
ulici verejnosti pNýkrát predstavilo nové 
klavírne trio v zložení Ivana Pristašová 
(husle), Boris Bohó (violončelo) a Ladislav 
Fančovič (klavír). V sprievodnom teX!e 
ku koncertu sa bolo možné dočítať, že ,.pri 
neoddiskutovateľnej krize slovenského 

koncertného života (zánik Hudobnej mlá
deže, nefunkčnosť Klubov priateľov hudby) 
je vznik nového komorného zoskupenia 
nielen án odvážny. ok nonojvýš prínosný. 
Najmä, ak ide o umelcov takých kvalít, 
aké majú Pristašová, Bohó, Fančovič." 

S krízovým stavom v slovenskej hudobnej 
kultúre spôsobeným v prvom rade ama
terizmom a nefunkčnosťou organizačnej 

bázy a sponzoringu sa v tomto príspevku 

nemôžem zaoberať. No je veľmi potešujúce, 
že sa kríza n~a profesionality a umeleckej 
kvality interpretov a ich aktivít. Debut tria je 
po všetkých stránkach pozitívom. Vzhľadom 
na veľké množstvo literatúry, ktoré má dispo
zícii, môže obohatiť domáci koncertný život. 
To, že to bude výrazné obohatenie, ukázal už 

úvodný koncert, kde hudobníci ponúkli z hľa
diska dramaturgie to najl~ie z najl~ieho. 

v rýchlych častiach Beethovenovho Kla
vírneho tria O dur é. 1 op. 70 (v programe 
mylne uvedeného ako č. 5), hlavne v energic
kom Allegro vivace econ brio, by podľa mňa 
mala byť prítomná skôr dráma ako dravosť 
až agresivita. Ale ako preferencia vkusu je 
legitímne, ak zoskupenie cielene presadzuje 
dynamické a expresívne interpretačné kon-

[ ~~:~~~~t v~.~~"~'"' ""oow.,;, 
ventom Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU bol hosťujúci dirigent Jaroslav Kyzlink, 
tému baroková opera nebola máma. Je to réžiu mal vedúci Operného štúdia VŠMU 
žáner, ktorý v našich pomeroch (ale platí to Pavol Smolík, scénu a kostýmy navrhli 
aj všeobecne) zdolávajú nešpecializovaní in- Barbora Gálisová a Lucia ~edivá. lnsce-
terpretí s väčšími-menšími ťažkosťami a aj na nátori prišli so zaujímavou myšlienkou 

profesionálnych pódiách býva skôr vzácnym 
hosťom. Mladý tím adeptov spevu teda čaka
la aj skúška odvahy. S vervou zodpovedajú
cou študentskému veku sa pustili najskôr do 
Pergolesiho komického intermezza La serva 
padrono (Slúžka paňou) a po prestávke do 
Purcellovej opery Dido a Aeneos. 

obrátiť priestory javiska a hľadiska, 
čím získali v priestore a ornamentálnej 
výzdobe sály prirodzenú kulisu. Na 
dokreslenie atmosféry im stačilo už 
len zopár konkretizujúcich rekvizít. 
Svoje miesto na pravom boku sály si 
našiel orchester (poslucháči Katedry 
strunových a dychových nástrojov 
HTF VŠMU), na opačnom stáli kon
cerme aranžovaný zbor a sólisti v pria
mom kontakte s dirigentom. J. Kyzlink 
má k barokovej opere blízko (Aicina 
v SND) a aj teraz sa snažil hudobný 
profil inscenácie priblížiť k danému 

slohu. jeho vyvážená koncepcia a presné 
gestá boli sólistom vítanou oporou. Pavol 
Smolík viedol účinkujúcich v prvej časti 
večera k uvoľnenej komickosti, ustrážil 
však mieru vkusu. V Purcellovi zasa volil 
štylizovaný pohyb a v rámci minimálnej 
výpravnosti dokázal výstižne ozvláštniť 

cepcie. Koncentráciou upútalo Largo assai 
ed espressivo, časť náročná na postihnutie 
modulačného plánu, nekonvenčnosti nará
bania s časom a interakciu hudobníkov pri 
spracovávaní tematického materiálu husľami 
a violončelom. 

Trio d mol é. 1 op. 63 Roberta Schu
manna kladie na interpretov nároky svojou 
zvukovou a náladovou diferencovanosťou . 
Nie je jednoduché sprostredkovať výrazové 
prechody a nuansy medzi .energickosťou" 
a .vášnivosťou", medzi ,:irvo", .. rýchlo", 
..s vrúcnym citom" a pod. Trojici hudobníkov 
sa túto náročnú úlohu podarilo splniť: inter
pretácia bola . romantická" i racionálne pre
myslená a bez nekontrolovaných výbuchov 
emocionality. 

Záver večera tvorilo K/ovíme trio o mol 
Mauricea Ravela, jedna z exkluzívnych ko
morných skladieb z l. polovice 20. storočia . 

Interpretáciou zdôraznený odklon od impre
sionizmu a štylistiky národných škôl k estetike 
jednoduchosti sa prejavil v bezprostrednosti 
znenia. Ak tu bol Ravel ponímaný ako .,neim
presionista", bolo dielo pochopené správne. 

Už z prvého koncertu bolo zrejmé, 
že hudobníkov novozaloženého tria spája 
vysoká muzikalita, skúsenosti, spoľahlivosť 
a bezprostrednosť narábania s hudobným 
materiálom. Za predpokladu sústavnej spo
lupráce, čo je v prípade kvalitného ansámbl u 
podmienkou sine qua non, je veľmi pravde
podobné, že sa trio za 2-3 roky vyprofiluje 
na prvotriedne komorné zoskupenie v eu
rópskom meradle. Potrebuje k tomu vhodné 
prostredie, koncertné pn1ežitostí a publikum. 

lngeborg~I~KOVÁ 

tok deja a meniace sa nálady. Účinne mu 
v tanečných kreáciách pomohli pohybovo 
tvárne poslucháčky Katedry tanečnej 

tvorby HTF V~ MU v choreografii Eleny 
Zahorákovej. Charakter postáv dokresľo
vali tiež výrazné masky. 

Zo sólistov v Pergolesim upútala Lenka 
Máčiková (Serpina) okrúhlym a vrúcne 
sfarbeným sopránom zodpovedajúcim 
partu aj z hľadiska štýlu. Michal Tetur 
(Uberto) má hlas menej osobitej farby a ani 
jeho tón zatiaľ nie je v polohách celkom vy
rovnaný. V titulných postavách opery Dido 
a Aeneas znel zaujímavo sýty a výrazovo 
tvárny barytón Petra Mazalána, ale aj vyšší 
mezzosoprán Ivany Krejčínkovej s rovným 
vedením tónu bol pre daný part vhodný. So
nórny alt Kataríny Srokovej (Čarodejnica) 
má vzácne temnú farbu, pozor si však musí 
dať na nadmernévibrato. Soprán Lucie Ku· 
bekovej (Belinda) znie jadrne a časom by sa 
mohol stať mäkším. Prijateľné výkony, zod
povedajúce štádiu vývoja, podali aj ostatní 
predstavitelia - Eva Melichai'íková, Eva 
~ušková, Katerina Machovská, Katerina 
Kalvachová a Juraj Holý. 

PaveiUNGER 

Aj v 12. ročníku bude Hudobný 
život mediálnym partnerom pre
stížneho spoločenského ocenenia 
Krištárové krídlo udeľovaného v ka
tegóriách Hudba, Šport, Divadlo 
a audiovizuálne umenie, Med id na 
a veda, Publicistika a literatúra, 
Hospodárstvo, Výtvarné ume-
nie, Architektúra a Mimoriadna 
cena. Cieľom projektu, ktorého 
autorkou a producent kou je 
Mária Vaškovičova-Mičochová, je 
ocenenie významných osobností 
Slovenska a rozšírenie povedomia 
o hodnotách, ktoré svojou prácou 
vytvárajú. Nominácie na ocenenie 
za významný prínos k uvedeným 
oblastiam môžu zasielať profesijné 
združenia, komory, tlačové agen
túry, redakcie, zväzy, odborné 
inštitúcie, odborníci, samostatné 
ekonomické jednotky i verejnosť. 

Nominovať možno do 31. 1. 2009 
vyplnením elektronického formulá
ra na stránke www.kristalovekri· 
dlo.sk. 

O udelení ceny rozhodne na 
základe nominácií odborná porota, 
ktorá bude pracovať pod vedením 
prof. Mariána Lapianského 
v zložení skladateľka tubica 
Salamon·Čtkovská, jazzový spevák 
Peter Lipa, hudobný producent 
Adrian Rajter a zástupca časopisu 
Hudobný život. V minulosti sa drži
teľmi Krištárového krídla za hudbu, 
resp. za celoživotné dielo stali 
napríklad dirigenti prof. Ľudovít 
Rajter a Ondrej Lenárd, skladater 
Vladimír Godár, operní speváci 
Peter Dvorský a lubica Vargicová, 
huslista Ján Berky Mrenica, hudob
níci Mikuláš Škuta, Peter Lipa alebo 
Andrej Šeban. Minulý rok získal 
ocenenie za prínos k slovenskej 
populárnej hudbe Pavol Zelenay. 
Slávnostné udeľovania cien sa 
uskutoční 8. 3. 2009 o 20.00 hod. 
v novej budove Opery a baletu 
SND, priamy prenos bude odvysie
laný na STV l. Na hudobnej drama
turgii večera sa budú podieľať t. 
Salamon-Čekovská a Matej Drlička. 
Z hudobných hostí sa možno tešiť 
napríklad na spevákov Sergeja 
Kopčáka, Pavla Bršlíka, Orchester 
Viva Musica! a Oskara Rózsu, ktorý 
sa predstaví ako dirigent. Viac infor
mácií o podujatí, vrátane nominácií 
časopisu Hudobný život a ukážky 
videa z minuloročného udeľovania 
Krištárového krídla, môžete nájsť na 
www.hudobnyzivot.sk. 

(hž) 
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K neodmysliteľným kultúrno-spo· 
ločenským podujatiam vo Verkých 
Kapušanoch patrí už 3. rok festival 
Hudobné dni Použia, ktorý založil 
riaditeľ ZUŠ Verké Kapušany 
Tomáš Horkay. Garantom a hlav· 
ným usporiadateľom je nezisková 
organizácia Musa Nostra. Tento 
rok sa od 17. 9. do 2. 10. usku· 
točnilo 9 koncertov klasickej 
hudby. Festival otvoril Komorný 
orchester Jánosa Lavottu pod 
vedením umeleckého vedúceho 
Jánosa Dombóváriho st .. Koncer· 
ty pokračovali flautovým recitálom 
Jánosa Imre Dombóváriho 
s klavírnym sprievodom Eszter 
Bojti, na ktorom odznela premiéra 
skladby Hommage á Barták, 
ktorú na objednávku festivalu 
napísal košický hudobný skladateľ 
Norbert Bodnár. V Kapušanoch 
sa predstavil aj violončelista 
Jozef Podhoranský s klaviristkou 
Janett Katinovou Šingerovou. 
Vyvrcholením festivalu bol koncert 
svetoznámeho detského spevácke· 
ho zboru Cantemus (zbormajster 
Dénes Szabó) z Nýiregyházy, 
ktorý v Kapušanoch koncertoval 
už druhýkrát. Záujem vzbudili aj 
vystúpenia prešovského súboru 
starej hudby Musica Historica pod 
vedením Karola Medňanského 
v Krišovskej Lieskovej a ženského 
speváckeho zboru Juventus Pae· 
dagogica s dirigentkou Tatianou 
Kanišákovou v Drahňove. Súčas· 

ťou podujatia boli aj jazzový večer 
(Parafa-duo) a koncert žiakov 
hudobných škôl z Užhorodu, Sá· 
toraljaújhelu a Verkých Kapušian 
pod názvom Hudba bez hraníc. 
Záverečným koncertom festivalu 
bol recitál slovenskej klaviristky 
Magdalény Bajuszovej. 

Ingrid TÓTHOVÁ 

22. a 23. 11. sa v kaštieli v Dol· 
nej Krupej uskutočnilo dvojdňo· 
vé podujatie Schubertiády. Na 
koncertoch, ktoré pripravilo o. 
z. In Music a Hudobné múzeum 
SNM, sa v dielach F. Schuberta, 
R. Schumanna a l. v. Beetho· 
vena predstavili klavirista 
Ivan Šiller, violončelista Jozef 
Lupták a speváčka Katerina 
Machovská. 

(hž) 

Slovenská národná galéria 
uviedla 26. 11. premiéru doku· 
mentárneho filmu Muzikológ a 
tvorca režiséra Arnolda Kojnoka, 
reflektujúceho osudy a výtvarné, 
hudobné a multimediálne aktivity 
Milana Adamčiaka. Pred pro· 
jekciou filmu z produkcie VŠMU 
hovorila o Adamčiakovej tvorbe 
Beáta Jablonská. 

(sng) 

Štátny komorný orchester Žilina 
Nielen jarné festivalové pódium, ale 

celá koncertná sezóna žilinského ŠKO 
je naklonená mladým talentovaným 
interpretom. Dom umenia Fatra pre 

.rnohých z nich znamenal vytiahnutie 
z anonymity, viacerým predznamenal 

.. štart kariéry. Slovom, dramaturgia v Ži· 
line praje aj mladým. Preto aj dirigent 
Martin Leginus mohol na koncerte 2. 
10. opäť spoľahlivo vsadiť na úspešne 
nadviazaný kontakt z minulých sezón. 
Úvod večera patril jubilantovi Pavlovi 
Baginovi, komponujúcemu dirigentovi 
a dirigujúcemu skladateľovi . Táto ume· 
lecká .. dvojrola" značne ovplyvnila cha· 
rakter jeho tvorby, ktorá sa vyznačuje 
profesionálnou istotou, logikou, ale aj 
originálnou invenciou. Symfonietta slo· 
vacca je nasýtená známymi žriedlami: 
slovenskými intonáciami a tradičnými 

vertikálami na klasickom formovom 
pôdoryse. Bagin sa nepokúša o veľké 
plochy, v striedmych, lakonicky koncipo· 
vaných celkoch dokáže sviežo, aj keď nie 
objavne, artikulovať pôvabné a zmyslu· 
plné myšlienky. Tak pochopil partitúru aj 
Leginus- orchester viedol presným, vec· 
ným gestom. Väčší priestor pre tvorivosť 
a fantáziu poskytla telesu i dirigentovi 
Ravelova suita Náhrobok Couperinov. 
Okrem .. akademickej" technickej výba· 
vy v nej Leginus inteligentne aplikoval 
svoju dávku imaginácie. Archaizujúcim 
častiam suity dala jeho interpretácia istú 
zmyselnosť bez toho, aby došlo k zmene 
skladateľovho zámeru. 

Stred programu bol venovaný sólis· 
tickým prezentáciám dvoch mladých čes· 
kých umelcov, huslistky Silvie Hessovej 
0/'1. A. Mozart: Koncert pre husle G dur 

[ ~~.~~~.~~~.~:.Ó~~~ ~~~~~~'"'' .;a;, '' 
nej filharmónie Košice (16. 10.) pat· zornosť a serióznosť interpretačného 
ri l ku koncertom, o ktorých sa píše prístupu. Orchester a klaviristka akoby 
dobre. Bol totiž plný okamihov, ktoré hrali navzájom celkom nezávisle. Nie 
mohli v poslucháčovi vzbudiť veľm i dialóg, ale dva nesúvislé a nezáživné 
vyhranené, i keď protichodné dojmy. monológy. Záverečná apoteóza vyzne· 
Po prvej polovici mal asi nejeden chuť la relatívne bezzubo, na hranici zvuko· 
odísť, druhá náladu zlepšila. Ob jed· vej dezintegrácie. 
návku od ŠFK vytvoriť nové originálne Po prestávke ako keby sa na pódiu 
dielo dostal tentokrát skladateľ Igor ocitol iný orchester s iným dirigentom. 
Bázlik. V komentári ku skladbe Carpe Čajkovského . Patetická" je pre jedineč· 
Diem autor priznal zámer vzdať .. hold 
svoj im láskam", pričom spomína Ver· 
diho, Gershwina, Bernsteina a Brei· 
nera. Táto pocta sa však vydarila azda 
až priveľmi. Alebo opačne? Zvukovo 
efektná hudba, ktorej štýl evokoval 
dosť epigónsku inšpiráciu Bernstei· 
nom, využívala jedinú tému. Dielo tak 
vyznelo staticky, chýbali mu výrazné 
tektonické obrysy a presvedčivému vy· 
zneniu príliš nepomohol ani orchester. 
Bola to však ešte prijateľná produkcia 
v porovnaní s nasledujúcim Skriabino· 
vým Klavírnym koncertom, ktorým sa 
. posvätil" novučičký Steinway za štyri 
milióny korún. Ako sólistka sa pred· 
stavila .neprehliadnuteľná osobnosť" 
z generácie mladých českých klaviris· 
tov Jaroslava Pechočová. jej inter· 
pretácia však mohla ťažko uspokojiť 
aj priemerne vzdelaného poslucháča. 
Pechočovej nechýbal emotívny náboj 
a stopercentná technická suverenita, 
v jej tónovej kultúre však boli zjavné 
nedostatky. Zvuk klavíra bol pod jej 
rukami málo farebný a dynamicky 
dosť jednotvárny, prekážalo mi málo 
zvučné, akoby priškrtené forte. Bo· 
hužiaľ orchester a dirigent klaviristke 
pozíciu ani trochu neuľahčili. Zbynek 
Muller to s precíznosťou frázovania a 
súhry rozhodne .,nepreháňal". Pritom 
Skriabinov klavírny koncert je výrazo· 
vo náročným a málo hraným dielom, 

nú sugestívnosť výrazu a závažnosť ob· 
sahu veľmi frekventovanou skladbou, no 
po neveľmi vydarenej prvej polovici kon· 
certu som sa na ňu až tak netešil. Mii ller 
a ŠfK ma však rýchlo vyviedli z omylu. 
V prvej časti sa vyjadrenia dočkala celá 

KV 216) a violončelistu Petra Nouzov· 
ského (C. Saint·Saens: Koncert a mol 
č. 1 op. 33). Obaja umelci sa okrem 
sólistickej kariéry venujú aj komornej 
hre a ich kariéra je lemovaná úspechmi 
a oceneniami. Výkon huslistky však na 
žilinskom pódiu príliš nepresvedčil, ostal 
v tieni jej kolegu. Zdá sa, že jej kreáciu 
v Mozartovi ohrozil akýsi vírus indispo
novanosti, hoci nesporná dávka muzi
kality a kultivovanosti sa dala vytušiť aj 
napriek váhavosti a rytmickému balansu 
v l. časti ... Huslistka nadobudla istotu až 
v záverečnom Ronde. Výkon violončelis· 
tu bol suverénny. Podporený inšpirujú· 
cim sprievodom modeloval svoj sólistic· 
ký príspevok veľmi dôrazne, sugestívne, 
zanechajúc bravúrnym výkonom zreteľ· 
ný umelecký identifikačný kód. 

Lýdia DOHNALOVÁ 

tá bolestná hrôza, ktorá pravdepodobne 
Čajkovského zvierala pred smrťou, a 
tak hudba doslova hrýzla a desila. Nový 
šéfdirigent je priateľom veľkých a veľ· 
korysých gest, makrovýstavby, nie však 
minucióznej drobnokresby. To mi naj· 
viac prekážalo v noblesne smutnej dru· 
hej, ale aj vo veľkolepo gradujúcej tretej 
časti. Namiesto vzrušujúcej diskrétnosti 
a mnohofarebného iskrenia, priamočia· 
ry, agresívny ťah s (trochu okázalou) 

mohutnosťou zvuku. Časť publika to na 
konci tretej časti ocenila potleskom ... 
Adagio lamentoso napriek tomu vyznelo 
hlboko tragicky a expresívne. A to bolo v 
konečnom dôsledku rozhodujúce. 

Tomáš HORKAY 

1 hudobny 2ivot 
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Státna filharmónia Košice má nového šéfdirigenta 
Novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice sa v jubilejnej 40. sezóne stal Zbynek Muller. Všestranný hudobník, ktorý je tiež dirigentom 
Opery Národného divadla v Prahe, chce zvýšiť kvalitu orchestra a presvedčiť košické publikum o kvalitách menej uvádzaných skladatelov. 
O jeho plánoch v Košiciach sa pre Hudobný ijvot porozprával s Renátou Kočišovou. 

Vaša pravidelná spolupráca so Štátnou 
filhannóniou Košice začala v roku 2005. 
Od sezóny 2008/2009 ste sa v Košiciach 
stali šéfdirigentom. Prečo ste sa rozhodli 
prijať ponuku vedenia filhannónie? 
Od počiatočných kontaktov s orchestrom 
som si uvedomoval, že sa k nemu rád vraciam 
a že ako sa vzájomne poznávame, zlepšujú 
sa i výsledky našej spolupráce. Myslím si, 
že mám orchestru čo dať, na druhej strane 
z Košíc vždy odchádzam obohatený o nové 
skúsenosti. A keďže si sám všimnem výsledky 
skôr pri dlhodobejšej práci ako pri hosťova· 
niach, ponuku som prijal i napriek tomu, že 
vzhľadom na počet dohodnutých koncertov 
ide o pomerne vel1<ý záväzok. 

je vaša zmluva časovo ohraničená? Má 
nejaké špecifické podmienky ohľadom 

práce s orchestrom, pobytu v Košiciach 
apod.? 
Moja zmluva je štandardná, 3-ročná, počíta 
s desiatimi naštudovanými programami za 
sezónu, čo predstavuje asi 50 dní pobytu 
v Košiciach. Okrem toho budem mať stály 
kontakt s dianím vo filhannónii, budem sa 
podieľať na príprave dramaturgie, výbere 
sólistov a pod. Pri práci na pripravovaných 
programoch samozrejme budem dbať na ne
ustále zvyšovanie kvality orchestra, jednou 
z kľúčových úloh nielen pre mňa, ale pre celé 
vedenie, bude doplniť jeho stav kvalitnými 
hráčmi. 

Ste súčasne aj dirigentom Opery ND 
v Prahe. Aké sú vaše záväzky v tejto inšti· 
túcii? 
Dirigovanie opery dnes predstavuje vý· 
znamnú oblasť môjho umeleckého pôso· 
benia. V opere som získal cenné skúsenosti 
s riadením vell<ého aparátu. V Prahe mám 
momentálne na starosti 6 kmeňových titulov 
(Carmen, Aida, Hubička, Tajemství, Dan 
Giovanni, Figarova svadba), pribudne práca 
na Rusalke a Hrách a M6rii. Popri práci s ŠIK 
mi teda mnoho priestoru pre dalšie aktivity 
neostáva. V Prahe mám tiež rodinu, troch 
malých synov ... 

Preberáte orchester po pol'skom di ri gen· 
tovi Jerzy Swobodovi, štýl práce košickej 
filharmónie pomáte. Aká je vaša vízia, kon· 
cepcia práce na nasledujúce obdobie? 
Rozhodne nechystám žiadne dramatické 
zmeny. Prioritou je doplnenie stavu orches· 
tra kvalitnými a perspektivnymi hráčmi. 

Veľmi dôležitým je pre mňa aj zlepšovanie sú
hry orchestra ako celku i medzí jednotlivými 
skupinami. V pláne práce sa objavia tiež de· 
lené skúšky, ktoré sa mi zatiaľ vždy osvedčili. 
Rád by som, aby orchester pôsobil ako dobre 
fungujúci organizmus. Hygiene orchestra 
prospieva klasicistický a barokový reperto· 
ár, ktorý budem do programov zaraďovať. 
Rád by som tiež presvedčil košické publikum 
o kvalitách skladateľov, ktorým zatiaľ pnliš 

nedôveruje. Diela Leoša janáčka či Bohusla· 
va Martinu môžu v priaznivej akustike Domu 
umeniaveľmidobrevyznieť. Vo vzťahu k pub· 
Iiku by som rád dosiahol to, že nám vo výbere 
repertoáru bude dôverovať a nebudeme hrať 
nič, čo by mu neprinieslo zážitok. 

Ste absolventom Konzervatória a praž· 
skej AMU v odbore hra na hoboji. Ako ho· 
bojista ste dosiahli popredné umiestnenia 
na domácich i medzinárodných sútilžiach, 
bolistel.hobojistomvNDvPraheavPraž· 
skej komornej filhannónii. Kedyvmikolváš 
záujem o dirigovanie, resp. študovali ste už 
na AM U obidva odbory súčasne? 
Dirigovanie som začal študovať na praž· 
skom konzervatóriu súbežne s hobojom. 
Chcel som si tak rozšíriť obzor. Od detstva 
som bol vedený k všestrannosti, dostal som 
kvalitné základy klavírnej hry, ktorá mi dala 
harmonickú predstavivosť a prebudila aj 
vzťah k symfonickej hudbe. Preto mi logicky 
prestávala stačiť jedna notová osnova a začal 
som sa zaujímať o partitúry. Určite v mojom 
prípade k štúdiu dirigovania neviedla túžba 
niečo riadiť, som skôr introvert a nerád nie
koho do niečoho nútim. Dirigovanie na AMU 
som vyštudoval o niečo neskôr, so štúdiom 
som začal až po absolutóriu hoboja, keď sa 
mi naskytla pnležitosť stať sa žiakom jii'ího 
Belohlávka. 

V rokoch 2001 - 2002 ste pôsobili ako 
asistent šéfdirigenta Vladimíra Ashkena· 
zyho v Českej filhannónii. ČO vám dala táto 
spolupráca? 
V dobe, keď som dostal ponuku stať sa asis· 
tentom, som mal skúsenosti najmä s prácou 
v Pražskej komornej filharmónii, kde som 
bol i hobojistom. Veľmi som preto uvítal 
možnosť zvnútra poznať špecifiká práce 
s vell<ým telesom, ktorá je dosť odlišná najmä 
v tom, že na mnoho detailov často nie je čas, 
všetko musí ísť rýchlejšie a dáva se prednosť 
celku, z ktorého detaily niekedy vyplynú či sa 
vykryštalizujú (ale niekedy aj nie). Bolo vel' mi 
užitočné spoznať, akú úlohu v tomto procese 
zohráva dirigent. 

Mali ste zásadný vplyv na tvoti>u drama· 
turgie aktuálnej sezóny? 
Program mojich koncertov v sezóne bol zo· 
stavený väčšinou z mojich návrhov, ostatné 
vznikli diskusiou o návrhoch ŠfK. Predpokla· 
dám, že to tak bude i naďalej. Zásadný vplyv 
teda mám, ale rád si dám v niektorých veciach 
poradiť od ľudí, ktori dobre poznajú košické 
publikum. 

Prevzali ste umelecké vedenie orchestra. 
ŠfK je šíritefom nielen svetovej, ale tiež 
národnej hudby. Vo vašom repertoári mi 
osobne chýbajú ťažiskové opusy slovenskej 
hudby ... 
Slovenská hudba nie je v mojom repertoári 
pnliš zastúpená, čo súvisí so skutočnosťou, 

že slovenskí skladatelia s výnimkou Suchoňa 
sa v Čechách takmer vôbec nehrajú. Ani autori 
publikácií o hudbe, ktoré sa mi dostali do ník, 
a ani médiá im nevenujú vell<ú pozornosť. Na· 
priek tomu som niektoré slovenské skladby už 
v Košiciach uviedol (napr. časť Podprockého 
Suity redivivy. koledy v úprave P. Breinera, 
premiéru skladby l. Bázlika Carpe diem, na 
programe jedného z vianočných koncertov je 
Vianačn6 omša N. Bodnára), väčšie opusy 
však v mojom repertoári zatiaľ naozaj chýbajú. 
V pozícii šéfdirigenta ŠfK pravdepodobne za. 
čnem pociťovať v tomto smere voči slovenskej 
hudbe dlh, ktorý by som rád postupne aspoň 
čiastočne napravil. 

Ako u vás prebieha štúdium novej par· 
titúry? 
je to dlhodobý proces, ktorý má nieko!ko fáz. 
Úvodné zoznámenie sa so skladbou je jedno· 
duchšie v prípade, že už poznám hudobnú 
reč autora alebo niektoré jeho diela. V tých· 
to pripadoch môžem väčšinou rovno začať 
čítať partitúru. Niekedy mám už pomerne 
jasnú predstavu, ako to bude znieť, počú· 
varn tiež nahrávky. Nasleduje rozbor formy 
a tektonických celkov, premyslenie výstavby 
fráz, dynamiky a tiež vypracovanie detailov, 
ako sú smyky alebo frázovánie. V tejto fáze 
štúdia si hrám partitúru na klavíri, objavu· 
jem niektoré detaily, ktoré mi predtým unikli 
alebo sa nezdali také významné - zaujímavé 
harmonické spoje, vedenie hlasov, zvláštna 
sadzba a pod. Takto si vytváram interpre
tačný názor. je dobré, ak môžem partitúru 
na niekoll<O týždňov odložiť a potom sa 
k nej vrátiť. Ďalej už záleží na obtiažnosti 
a rozsahu partitúry, tiež na tom, ako veľmi 
som sa s dielom identifikoval. Najmä pár dní 
pred koncertom ma niektoré skladby budia 
i v noci, naposledy to bola Čajkovského 6. 
symf6nia. 

Spolupracovali ste s množstvom popred· 
nýd1 českých sólistov, budete spoluprácu so 
sólistami ďalej rozvíjat? 
Samozrejme. Bol bysomvel'mi rád, keby sa na 
programoch koncertov objavilo viac sloven· 
ských interpretov. 

Vo vašom životopise sa možno dočítať, že 
sa ciefavedome venujete aj súčasnej hudbe 
vytvorenej na báze tonality, modality a te
matizmu ... 
Áno, zjednodušene to možno takto povedať. 
Upresnil by som, že sa nevyhýbam avant· 
gardným či experimentálnym skladateľským 
technikám, pokiaľ ich využitie v skladbe po· 
chopím ako zmysluplné. Napr. dobre napí· 
sa ná aleatorika môže pôsobiť zaujímavo, ale 
vždy v kontraste k niečomu; riadená atona· 
lita zase môže priniesť pocit neukotvenosti, 
ale pôsobiť bude dobre opäť iba v nejakom 
kontexte, ktorý zdôvodní jej použitie. Čím 
ďalej, tým viac sa utvrdzujem v názore, že 
nástup moderných skladateľských techník 

v 20. storočí vyplynul predovšetkým z po· 
citu vyčerpania všetkých možností klasickej 
kompozície a bezradnosti, potreby zbúrať 
staré bez jasnej vidiny nového (symbolický 
začiatok vidím v dodekafónii). Tieto názory 
sa logicky odrážajú v mojom prístupe k no· 
vým skladbám, ktorých hodnoteniu sa vo 
svojej pozícii nemôžem vyhnúť. Najdôleži· 
tejšie sú pre mňa dve kritériá: či skladba ob· 
sahuje ideu, ktorá by zdôvodnila existenciu 
diela a ako autor pracuje s touto myšlienkou 
z hľadiska .,remesla". Som si vedomý, že sa vo 
svojom úsudku môžem zmýliť. No nemôžem 
prijať pomerne rozšírený názor, že každá 
kompozícia má svoju hodnotu a tým pádom 
právo na verejné predvedenie. Ide o prílišný 
hazard s dôverou publika. 

Aký ste mali pocit z otváracieho kon· 
certu? 
Z môjho pohľadu dopadol koncert výborne 
a bol jedným z tých, na ktoré určite nezabud· 
nem. Orchester podal veľmi dobrý, sústre
dený výkon a myslím, že zvlášť v čajkovskom 
publikum vyátilo, že sme v tom všetci .,až po 
uši", čo náležite ocenilo. 

pripravila Renáta KOČIŠOV Á 

Zbynek MiiJer (1972) začal spolupraco
vať so Štátnou filharmóniou Košice v roku 
2005, v aktuálnej sezóne sa stal jej šéfdiri
gentom. Od r. 2004 pôsobi ako dirigent 
Opery Národného divadla v Prahe. Ako 
6-ročný začal hrať na klavíri, ako 12-roč· 
ný na hoboji - tento odbor vyštudoval na 
Konzervatóriu a na Akadémii múzických 
umení v Prahe. Ako hobojista získal mno
hé Uspechy na národných a medzinárod· 
ných súťažiach. Dva roky bol l. hobojis· 
tom Opery Národného divadla v Prahe, 
neskôr pôsobil ako sólista v Pražskej ko
mornej filharmónii. Dirigovaniu sa venuje 
od roku 1990, po štúdiu na pražskom 
konzervatóriu a na AMU u J. Belohlávka. 
Ako dirigent spolupracoval s Pražskou 
komornou filharmóniou, v rokoch 2001-
2002 bol asistentom šéfdirigenta V. Ash· 
kenazyho v českej filharmónii. Ako host' 
dirigoval väčšinu českých symfonických 
telies, od roku 2004 pravidelne spolu· 
pracuje so Symfonickým orchestrom hl. 
mesta Prahy FOK. Na pódiu bol ako di· 
rigent partnerom mnohých popredných 
umelcov Q. Suk, J. Bárta, M. Fukačová, L 
Peterková, P. Špord, E. Urbanová, S. La· 
rin a i.). V poslednom období sa Z. Muller 
intenzívne venuje opere: okrem pražské
ho Národného divadla spolupracuje aj 
so zahraničnými scénami ako Teatro Real 
Madrid alebo Deutsche Oper am Rhein 
Dusseldorf·Duisburg. Zbynék Muller 
je členom umeleckého združenia Elgar 
a aktivnym propagátorom diel mladých 
českých skladaterov. 
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Večery novej hudby 
19. ročník medzinárodného festivalu, 10. októbra - 19. novembra 2008, Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu -
slovenská sekcia ISCM, Štúdio 12, Bratislava 

Hľadajúci james Fulkerson 

Tohtoročné Večery otvoril IO. IO. 
trombonista James Fulkerson. 
Ti, ktori nenavStívi li koncert v Sa
morínskej synagóge deň predtým, 
mali možnosť zoznámiť sa s ním 
v Stúdiu 12 na Jakubovom ná
mestí. Program koncertu zostavil 
Fulkerson opäť s veľkým citom 

pre dramaturgiu, keď medzi dve 
kompozície Johna Cagea zaradil 
dve vlastné skladby, v ktorých vý
razne pracoval s elektronikou. Zo 
Samorínskeho koncertu zopakoval 
Cageovu Ryoanji a vlastné Force 
Fields and Spaces. Bolo zaujímavé 
porovnávať ich účinok v dvoch od
lišných predvedeníach a v akusticky 
í vizuálne celkom odlišných priesto
roch. Meditatívnosť Ryoanji svojsky 
odrážala Fulkersonova skladba In 
Order that Each Sound May Become 
the Buddha, ktorá zaznela po dyna
mických Force Fields. Tentokrát boli 
zvuky vytvorené Fulkersonovým 
trombónom "natiahnuté" pomocou 
počítača do neobvyklých časových 
dimenzií. Extrémne dlhý dozvuk 
má podľa Fulkersona pôsobiť ako 
"zväčšovacie sklo na zvuky", vďaka 
ktorému si ich môže poslucháč a aj 
samotný interpret vychutnať. 

Po prestávke Fulkerson pred
viedol Cageovu skladbu One' pre 
jedného in terpreta hrajúceho na 
ľubovoľnom nástroji, spievajúceho 
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či inými spósobmi vydávajúceho 
jvuky. Cageova verbálna partitúra 
určuje časové úseky, v ktorých sa 

., majú odohrávať určité typy zvukov. 
Môžu sa vzájomne prekrývať alebo 
byť "izolované", obkolesené tichom. 
Fulkerson si vybral zvuky ako fúka
nie do fraSe, cinkanie na malom čine
li , pískanie na fagotových plátkoch či 
osamotené hlboké tóny trombónu. 

V skladbe som pociťoval ako prob
lém jej trvanie. Možno by pôsobila 
zaujímavejšie, keby bola o tretinu 
čí polovicu kratšia. Pri niekoľkoná
sobných návratoch toho istého typu 
zvuku moja koncentrácia značne 

ochabovala ... A možno nieje problém 
v skladbe samotnej, ale skôr v tradič
nom rozdelení funkcií medzi "ak
tívnym" interpretom a "pasívnym" 
poslucháčom, ktoré bolo prítomné 
na tomto koncerte. Cageovu hudbu 
asi treba vnímať inak ako napr. Be
ethovenovu ... 

Robert KOLÁR 

Extreme Positions 

Zrejme nie je náhoda, že traja prota
gonisti druhého koncertu (ll. IO.), 
trombonisti James Fulkerson a Hila
ry Jeffery a skladateľ Philip Corner, 
pochádzajúci z USA, už dlhší čas žijú 
a tvoria v Európe. Zeby v ich prípade 
platilo "doma nikto nieje prorokom"? 
Alebo to, že hudba blízka Cageovmu 
okruhu (indeterminizmus, grafické 

partitúry a pod.) v krajine ich pôvodu 
zaujíma len málokoho a v Európe im 
ešte tlieskajú na festivaloch súčasnej 
hudby? Skutočnosť nemusí byť vždy 
taká priamočiara ako sa na prvý po
hľad môže zdať ... 

Hosť festivalu Philip Corner pokla
dá za svoju hlavnú úlohu poskytnutie 
interpretom silného podnetu k vytvore
niu skladby bez toho, aby flxne určoval 

jednotlivé detaily. Vyjadruje sa hlavne 
prostredníctvom grafických partitúr 
riešených ako kalígraflcké diela. Jeho 
záujem o toto umenie pochádza z čias, 
keď ako trombonista slúžil v americ
kej armáde v Kórei. V kórejskej hudbe 
okrem toho našiel základy vlastného 
hudobného myslenia, odlišného od do
bovej avantgardy. 

Sobotňajší koncert bol Cornero
vým skladateľským portrétom, hoci 
vzhľadom na množstvo a rôznorodosť 
jeho tvorby nevyhnutne neúplným. 
Okrem Fulkersona na ňom účinko
val aj jeho žiak Hilally Jeffery. Spolu 
vytvorili skvelý tandem. Dvaja vyni
kajúci hudobníci sa vzájomne dobre ' 
doplňali: Fulkerson obľubuje hlboké 
registre a tichšiu dynamiku, Jeffery 
zasa vyššie polohy a hlasnejší tón, 
Fulkerson pri hre vy-laruje rozvahu 
a vyrovnanosť, kým Jefferyho prejav je 
energickejší a vyslovene extrovertný. 
Obaja sú virtuózmi, no nie v zmysle 
technickej exhibície. 

Koncen začal skladbou Ca/ling 
OM. Corner sedel na pódiu sám a na 

klavíri so stlačeným pedalom poma
ly opakoval jeden tón. Postupne sa 
z dia l'ky začali ozývať trombóny a s ich 
približovaním sa a narastajúcou dyna
mikou stále viac rezonovali struny kla
víra, až sa nakoniec všetci traja stretli 
v úzkom priestore okolo klavíra a na 
tom istom tóne. V ďalSích skladbách 
nasledovala prehliadka netradičných 
spôsobov hry (sordiny, elektronika, 

hra s vodou v trombóne ... ) či dôsledné 
uplatňovanie určeného kompozíč

ného princípu. apríklad v skladbe 
One Note More Than Once hral Jeffery 
výhradne jeden tón a jeho oktávové 
transpozície s rôznou anikuláciou, 
rýchlo striedajúc rôzne polohy znižca, 
v ktorých je tento tón možné zahrať. 
V An Earth Breath Trilogy, inšpirova
nej zvukom alpského rohu, zas Ful
kerson prefukoval alikvóty výhradne 
v 7. polohe trombónu (celkom v duchu 
názvu koncertu "Extreme Positions") 
do klavíra, ktorý slúžil ako rezonátor. 
Philip Corner od interpretov svojich 
diel žiada, aby hrali "like never before" 
a vyhli sa klišé. Je však otázne, či sa im 
to, napriek nespochybniteľnej kreati
vite, vždy podarilo. Myslím, že istým 
osobným klišé sa úplne vyhnúť nedá. 

V druhej polovici koncenu sa Cor
ner predstavil aj ako recitátor. Lecture 
from Sunooy Performance, kde odrie
kal vlastný autobiografický text, bolo 
akýmsi manifestačným vyjadrením 
jeho estetických názorov, ta k trochu 
v duchu Erika Satíeho. Dvaja hudob-



níci sediaci na pódiu mu najrôznejšími 
zvukmi, slovami a gestami akoby pri
takáva! i, no zároveň jeho výpoveď aj 
ironizovali, na čo pozitívne zareagova
lo aj publikum (Fulkerson dokonca za
hral začiatok zo svojich Force Fields ... ). 
V odľahčenej atmosfére sa niesla aj 
záverečná Big Trombone, v ktorej 
znela vopred nahraná zvuková koláž 
(rockový rytmus, pravidelné strieda
nie základných harmonických funk
cií), doslova likvidovaná neviazanou 
improvizáciou oboch trombonistov. 
Fulkerson a Jeffery sa na koncertoch aj 
workshopoch na VSM U predstavili ako 
vynikajúci hráči. Ich prítomnosť akoby 
chcela potvrdiť u nás ešte stále podce-

ňovanýfakt, že hra otvorených partitúr, 
improvizácia či vynachádzanie nových, 
neošúchaných hráčskych technik by 
mali byť prirodzenou súčasťou výbavy 
každého vzdelaného interpreta. 

Robert KOLÁR 

Cet Out of Whatever CACE 

Tretí koncert Večerov s názvom "Get 
OutofWhateverCAGE" (18. IO.) pat
ril zároveň do série koncertov, ktorými 
VENI ensemble oslavuje 20 rokov 
svojej existencie. Pri porovnani s pr
vými dvoma koncertami boli zjavné 
niektoré odlišnosti- v obsadení (1-3 
interpreti s dominanciou trombónu 
vs. 12-členný VENI ensemble, ten
tokrát v zloženi: Dagmar Kamenská 
- flauta, pikola, Ronald Sebesta -
klarinet, sopránový saxofón, Martin 
Mosorjak - basklarinet, Branislav 
Bclorid - trombón, Ivan Siller- kla
vír, František Király - syntetizátor, 
Ivana Psotková - akordeón, Michal 
Pal'ko - cimbal, Jana Cerná - husle, 
Bálint Kovács - viola, Irena Mori-

sáková - violončelo, Marián Lejava 
- dirigent), prístupe k tvorbe hudby 
(na rozdiel od úvodných koncertov, za
ložen)•ch na improvizácii, bol moment 
spontánneho vyjadrenia vyvážený 
detailne prekomponovanými dielami) 
alebo návštevnosti. Aj organizátorov 
prekvapil eriormný záujem o koncert. 
Ten nebol spôsobený len "šťastnou sú
hrou náhod", ale do veľkej miery tým, 
že VENI ensemble si dokázal vytvoriť 
okruh stálych poslucháčov. Skoda, že 
podobné umelecké aktivity nepriťa
hujú viac rudi z "tradičnej hudobníckej 
obce", akoby v mnohých stále prebý
vala akási skepsa voči novej hudbe ... 

Sobotňajší večer bol dramaturgie-

ky odvážne riešený: z piatich kompo
zícií zazneli štyri premiéry, v ktorých 
sa autori predstavili aj ako sólisti (aj 
skladbu Petra Grahama možno v istom 
zmysle považovať za premiéru, keďže 
išlo o grafickú partitúru prvýkrát in
terpretovanú v danom nástrojovom 
obsadení). Skladby objednal pre Ve
čery novej hudby a zároveň jubileum 
VENI Daniel Matej, hlavný dramaturg 
festivalu a umelecký vedúci súboru. 

Do "absolútneho ticha" a napätej 
atmosféryočakávaniasazačalivkrádať 

tóny úvodnej skladby Get Out of Wha
tever CAGE Petra Grahama (1952, 
vlastným menom Jaroslav Sťastný), 
pedagóga JAMU v Brne a umeleckého 
riaditeľa festivalu Expozice nové hud
by. Názov skladby sa viaže ku Cageovej 
odpovedi istému novinárovi na žiadosť 
charakterizovať vlastný kompozičný 
prístup: "Vyjdi z akejkoľvek kliecky, 
v ktorej sa nachádzaš!" Cageovo vy
jadrenie úzko korešponduje s konfe
siou VENI ensemble, preto bol podľa 
skladby pomenovaný celý koncert. 
Inšpirácia Cageom bola v kompozícii 
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badateľná v technickej i myšlienkovej 
rovine. Grahamova grafická partitúra, 
pohrávajúca sa s vytváraním rôznych 
konštelácii písmen C-A-G-E, a teda 
i príslušných tónov (aj s posuvkami), 
je doplnená podrobnými slovnými 
inštrukciami a tvori akýsi "rezervoár 
hudobných možnosti", ktoré interpre
ti slobodne realizujú. Keďže skladba 
nie je riadená, dirigentovi pripadla 
úloha čítania textu, v ktorom sklada
teľ vyjadril svoje postoje ku Cageovej 
hudbe, ku skladateľom-akademikom 

a skladateľom-biznismenom, ku skla
dateľom mladej generácie ... Tým, že 
kompozícia vyžaduje od interpretov 
slobodu prejavu, no zároveň aj plnenie 

zadaných úloh, je táto skladba podľa 
autorových slov akousi "metaforou 
života", v ktorom sa môžeme síce slo
bodne pohybovať, no len v prie tore, 
ktorý nám bol vymedzený ... 

Druhá skladba večera - The 
Wrarh Sessions l - IX Mariána Leja
vu (1976) - pôsobila voči asketickyvy
znievajúcej úvodnej skladbe maximál
ne kontrastne. Mottom diela bol citát 
N. A. Nekrasova z knihy Svédectví. 
Paméti Dmitrije Sostakoviée: ,.Pokud 
se začneme víc hnévat, pak budeme 
schopni víc a líp milovat - ne sebe, ale 
svou vlast." Nejde ani tak o vyjadrenie 
autorovho vlasteneckého cítenia, ako 
skôr o tlmočenie odkazu, že ak exis
tujú veci, s ktorými nie sme spokojní, 
treba využiť možnosť ich zmeniť ... 
Interpretačne veľmi náročná 9-čas

ťová skladba (zaznelo prvých sedem 
častí; časti VIl i a IX sú zatiaľ v štádiu 
rozvijania idey hnevu) pre 9 nástrojov 
zachytáva rôzne prejavy hnevu. Jej 
hustá štruktúra, inovativne nástrojo
vé kombinácie a spôsoby hry, vrátane 
využitia idey supernástroja podl'a 

Helmuta Lachenmanna, nenechali 
poslucháčov ani na chviľu vydýchnuť. 
Táto hudobná smršť vygradovala v 7. 
časti famóznou dirigovanou improvi
záciou Hilaryho Jefferyho (trombón), 
ktorý tento fragment skladby uzavrel 
namiesto pôvodne plánovaného im
provizovaného sóla violy takým doko
nalým spôsobom, že by si poslucháč 
(možno aj skladateľ) mohol len ťažko 
predstaviť lepši záver ... 

Snahou skladateľa, speváka, gi
taristu a textára amerického pôvodu 
Davida Dramma (1961) je vniesť 
vokálnu tradíciu rocku do komornej 
tvorby v oblasti súčasnej hudby. Skla
dateľ pohybujúci sa vo svete klasickej 

i improvizovanej, rockovej a diva
delnej hudby dokázal v dvojčasťovej 
skladbe Blood and Prayer integrovať 
jednotlivé inšpirácie do komplexného 
celku. Hlas, reprodukovaný v prvej 
časti zo záznamu, v druhej interpre
tovaný skladateľom, je nositeľom prí
behu, pričom "obidva obsahujú prfbeh 
náboženstva a násilia, ale ich hlavnou 
otázkou je problém viery. Komu a kedy 
možno veriť?" (text D. Dramma v bul
letine). Maximálna expresivita v hla
sovom prejave, či užvintimnej, lyrickej 
rovine, alebo naopak v dramatickom, 
kazateľskom štýle (idea kazateľstva 

sa vo vokálnom prejave objavuje od 
polovice 20. storočia), spojená s výra
zovo a farebne obdivuhodne riešenou 
inštrumentálnou zložkou skladby, pri
pravili poslucháčovi nezabudnuteľný 
zážitok. 

Hilary Jeffery (1971) sa ako skla
dateľ predstavil v kompozícii Orpheus 
Mirror, k napísaniu ktorej ho inšpiro
val surrealistický film Jeana Cocteaua 
Orphée. Orfeus, stojaci pred zrkadlom, 
vidi Eurydiku a túžiac po nej prechá-

7 
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5. -ll. ll. vystúpili sopranistka 
Andrea Čajová, tenorista Ondrej 
Ša ling a klavirista Daniel Bura
novský na koncertoch v mestách 
Miami a Pittsburgh. Turné, 
zamerané na tvorbu E. Suchoňa 
i ďalšfch slovenských skladaterov, 
spojené s workshopmi na uni
verzitách (Nova Southeastern 
University, Duquesne University), 
zorganizovalo Hudobné centrum 
v rámci Storolnice Eugena Sucho
ňa. S účast' ou pobytu v USA bol aj 
súkromný koncert pre Česko-slo
venský klub a Floridskú spoločnosť 
československých vied a umení. 
Vystúpenia sa stretli s kladnými 
ohlasmi, ktoré sú prísrubom 
ďalších projektov a spolupráce. 

(hc) 

Umelecký súbor Solamente 
naturali pod vedením Milola 
Valenta uviedol koncom novembra 
vo francúzskych mestách Laon, 
Chantilly a Saint-Etienne kon
certnú verziu opery Mathilde de 
Cuise od bratislavského rodáka 
J. N. Hummela v naštudovaní 
dirigenta Didiera Talpaina. Zno
vuobjavenie zaujímavého vrchol
noklasicistického diela sa stretlo 
s mimoriadnym ohlasom, k čomu 
prispela aj atraktívna interpretácia 
na dobových nástrojoch, vynika
júca sopranistka lride Martinez 
(Kostarika) a slovenskí sólisti Eva 
Šulková (soprán), Ondrej Šaling 
(tenor) a Martin Mikul (barytón). 
Projekt sa uskutočnil s podporou 
domácich i európskych inštitúcií 
a určite by si zaslúžil uvedenie aj na 
našej opernej scéne. 

(hi) 
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4. ročník festivalu Revúcke 
adventn~ koncerty (RAK), pod 
záštitou podpredsedu vlády Du
šana Čaploviča, ponúkol tento rok 
vystúpenie Bratislavského chlap
čensk&o zboru (29. ll.) a kon
cert súboru Schola Gregoriana 
Pragensis (4. 12.). Záver festivalu 
(14. 12.) je spojený s vyvrcholením 
niekorkoročného úsilia o zachova
nie historického organu v Mokrej 
lúke. Nezisková organizácia 
Quirin n. o. pripravila slávnostný 
kolaudačný koncert Anny Zúriko
vej-Predmerskej na barokovom 
nástroji z tamojšieho Rímskokato
líckeho kostola Navštívenia Panny 
Márie. Organ z roku 1698 je pod ra 
výskumov najstarším zachovaným 
organom v intaktnom stave u nás. 
jeho pozoruhodnosťou je drevený 
register Quinta 2 2/3. Výskumom 
sa podarilo zrekonštruovať pôvod
né ladenie nástroja, ktoré je dnes 
na Slovensku unikátom. Generálnu 
opravu nástroja podporil SPP, a. s. 

(rak) 

> dza na druhú stranu zrkadla. Podobne 
aj Eurydika. Takto to pokračuje ďalej, 
kým sa obaja nevzdajú svojej túžby 
a neprijmú to, že ten druh}• neexistuje. 
Tak sa stanú hudobníkmi hrajúcimi 
niekde "uprostred"... Skladba, kto
rej partitúra, či skôr akási hudobná 
mapa, je zachytená na milimetrovom 

, apieri, počíta s ansámblom rozdele
ným na dve skupiny. Tie sa na pozad i 

" burdonu (vopred nahraný zvuk troch 
sínusových vin) pohybujú oproti sebe 
cez rovnaký hudobný materiál, až kým 
sa nestretnú v akomsi bezčasovom 
improvizovanom strede tvoriacom 
"zrkadlo" skladby, v ktorom sa spolu 
so sólistom (Hilary Jeffery - trom
boscilátor, nástroj, ktorý je spojením 
trombónu a elektroniky) snažia do
siahnuť unisono niekde medzi tónmi 
fis ag. V tomto diele, umne spájajúcom 
racionalitu s hlbokým citom, dokázal 
autor fascinujúco prepojiť myšlien
kový obsah so samotným hudobným 
spracovaním. Orfeovo zrkadlo, vyža
dujúce (nielen) od interpretov absolút
nu koncentráciu, obrátenie sa do seba, 
pohrúženie sa do priestoru zvukov, 
vnieslo do sobotňajšieho koncertu kú
sok transcendentna. 

Záverečná časť večera patrila 
Elliottovi Sharpovi a jeho skladbe 
Dark Marters. Tento americký skla
dateľ, multiinštrumentalista a produ
cent, ústredná postava experimentál
nej hudobnej scény v ew Yorku, sa 
zaoberá využitím teórie fraktálovej ge
ometrie, teórie chaosu a genetických 
metafor v oblasti hudobnej kompozí
cie a interakcie. Dark Marters, kom
pozícia využívajúca ako klasickú, tak 
i grafickú notáciu, "sa vzťahuje na dva 
javy, na nevidiceľnú a doposiaľneobjave
nú hmotu vo vesmíre a na znepokojujúce 
myšlienky, ktorými nás naplňa vedomie 
vyvíjajúcej sa tocalicaristickej politickej 
situácie v USA. Prvá z vecí má veľký 
vplyv na vesmírnu graviuiciu, druhá ... 
na všetk}'Ch pozemšťanov ... " (Text Eli i
otta Sharpa z bulletinu.) V tejto sklad
be, kde sa autor predstavil ako famóz
ny hráč na elektroakustickej gitare, sa 
prejavuje jeho fascinácia číslami vo vy
užití algoritmických postupov, v prela
ďovaní nástrojov založenom napríklad 
na alikvotnom rade tónov alebo na 
prvočíslach, pri stavbe jednotlivých 
štruktúr privileguje malú sekundu 
a malú sextu, vytvára tzv. fantómové 
tóny, ktoré nie sú reálne zahrané, ale 
vďaka akustickým zákonom ich poču

jeme ... Dielom, v ktorom sa pracuje 
s budovaním a uvoľňovaním napätia, 
kde sa strieda chaos a pevný poriadok 
(v im itačne spracovaných úsekoch), to 
všetko korunované invenčným spô
sobom Sharpovej hry, vyvrcholil celý 
večer. a záver zaznel ešte prídavok 
vo forme neo pa kovaterného zážitku zo 
strhujúcej improvizácie Elliotta Shar
paa Hilaryho Jefferyho. Možno sa nie
komu zdá, že pri svojom hodnotení ne
šetrím superlatívmi, no napriek tomu, 
že nebolo všetko dokonalé (interpreti 

miestami mohli viac dbať na súhru, 
dala by sa vyžadovať detailnejšia práca 
s dynamikou, lepšie vyváženie hlasi
tosti pri ozvučeníjednotlivých nástro
jov ... ), odchádzala som -a myslím, že 
som nebola jediná -z tohto koncertu 
s takmer zastaveným dychom. A tento 
pocit nemého úžasu vo mne bude ešte 
dlho rezonovať. 

jana LINDTNEROVÁ 

Struny, kladivká, paličky 

Záverečný koncert festivalu Večery 

novej hudby sa uskutočnil s menším 
časovým odstupom, 19. novembra 
2008 v Stúdiu 2 Slovenského rozhla
su. Tento koncert -výstižne nazvaný 
Struny, kladivká, paličky - sa niesol 
v duchu odkazu Bélu Bartóka, kon
krétne jeho Sonácy pre dva klavíry a bi
cie nástroje. Dramaturgovia festivalu 
(Daniel Matej, Peter Zagar) už dlhší 
čas túžili vytvoriť priestor na uvedenie 
tejto kompozície v Bratislave, čo sa im 
podarilo vhodne načasovať k 70. výro
čiu jej premiéry. Okrem tejto skladby 
na koncerte zazneli dve premiéry auto
rov pôsobiacich na Slovensku - Petra 
Zagara a Boška Milakoviča, ktorí sa 
inšpirovali Bartókovou skladbou nie
len čo sa týka samotnej kompozičnej 

práce, ale aj pri výbere inštrumentára. 
Na úvod koncertu zaznela prvá 

premiéra večera - Tiene Boška Mila
koviča. Tónový materiál tejto skladby 
pre dva klavíry vychádzal z Bartókov
ho tzv. alfa-akordu (terminológia Ernô 
Lendvaia), ktorý sa v podstate zhoduje 
s Messiaenovým druhým modom 
(osem tónový rad, v ktorom sa strieda
jú malé a veľké sekundy). Dynamika 
hudobného procesu bola založená na 
postupnom vrstvení jednotlivých tó
nov od jednozvuku až po osemzvuk. 
Okrem samotného výberu hudobné
ho materiálu bolo možné sledova( pa
ralely medzi Bartókom a Milakovičom 
ako v práci s rytmom, tak i v uplatnení 
princípu zlatého rezu. ázov skladby 
- Tiene - vystihol Milakovičov spô
sob práce s druhým klavírom (Tomáš 
Nemec), ktorý tvoril k prvému klavíru 
(Magdaléna Bajuszová) jednak akýsi 
"dynamický tieň", jednak aj "farebný 
tieň" (hral alikvotné tóny k súzvukom, 
ktoré hral prvý klavír). 

Peter Zagar skombinoval vo svo
jej skladbe Srruny, kladivká, paličky 
pomerne heterogénne nástroje: dva 
klavíry (Magdaléna Bajuszová, To
máš emec}, bicie n! stroje (Jaroslav 
Gregorovič, Martin Opršal), tri , 
trombóny (Branislav Belorid, Al
bert Hrubovčák, Juraj Mitošinka), 
tubu (Nikolaj Kanišák) a akordeón 
(Milan Osadský). Ich kompaktný 
výkon zabezpeči l svojím výrazným 
gestom dirigent Marián Lejava. Kla
víry, ktoré sa v Zagarových skladbách 
vyskytujú pomerne zriedkavo, použil 
skladateľ v dvoch rovinách - jednak 
ako bicie nástroje podľa vzoru Bar
tóka, jednak sa pohrával s ich schop-

nos(ou vytvárať veľké farebné plochy. 
Prvá časť tejtoskladbyexponoval a tó
nový materiál v niekorkých blokoch. 
Zrkadlovú reprízu oddero\'al stredný 
diel - akýsi rozhovor dvoch klaví
rov. Zvukovo zaujímavý efekt vzni
kal v čast iach, kde Zagar pracoval 
s nástrojmi na spôsob viaczborovej 
techniky. Napríklad úsek. v ktorom 
pracoval imitačným spôsobom s tro
mi trombónmi, by možno vyznel ešte 
pôsobivejšie, keby boli hráči rozosta
vení v priestore. V melódii bolo počuť 
folklórne vplyvy, skladater sám však 
tvrdí, že ide o mimovorné inšpirácie, 
nie zámerné. Pozoruhodný bol tiež 
Zagarov spôsob narábania s rytmom. 

Druhá polovica koncertu patrila 
výhradne Bartókovej Sonáte pre dva 
klavíry a bicie nástroje (Magdaléna 
Bajuszová, Tomáš Nemec, Jaroslav 
Gregorovič, Martin Opršal). Z dra
maturgického hradiska išlo o dobrý 
ťah , keďže na koncert prišli aj poslu
cháči, ktorí by inak záujem o súčasnú 
tvorbu neprejavili.. . V Bartókovej 
skladbe, napísanej v roku 1937 na 
objednávku bazilejskej sekcie ISCM, 
mohol poslucháč obdivovať sklada
terovu štýlovú homogénnosť, za kto
rej hlavný prvok autor sám označuje 
polymodálnu chromatiku. Skladba 
náročná na súhru jednak medzi kla
viristami a bubeníkmi (medzi tými
to dvoma sekciami navzájom, ale aj 
vnútri nich}, vyžadovala od interpre
tov maximálne sústredenie. Úlohu 
dirigenta na seba zobrala Magdaléna 
Bajuszová (keďže Bartók sám nepo
važoval za nutné, aby pri interpretácii 
tejto skladby "asistoval" dirigent; sa
mozrejme za predpokladu, že všetci 
štyria hráči budú mať detailne zvlád
nutý svoj part). Na interpretoch bolo 
vidno, že ponuku zahrať si túto sklad
bu chápali ako verkú výzvu a zhostili 
sa jej s plným nasadením. Aj napriek 
hustej štruktúre Bartókovej hudby 
bola ich hra jasne čitaterná, pričom jej 
nechýbala expresivita. Miestami sice 
druhý klavír trochu zanikal, to však 
bolo do verkej miery spôsobené odliš
ným charakterom samotných nástro
jov- jasný, až sklenený tón Steinwaya 
versus matnejší, menej intenzívny 
zvuk Petrofa. 

Každopádne bol tento večer dra
maturgicky i umelecky obohacujúci 
a dôstojne tak uzavrel celé Večery no
vej hudby. Chcela by som vyzdvihnúť 
celkovo vysokú úroveň festivalu (to sa 
nedá povedať o všetkých slovenských 
festivaloch súčasnej hudby ... ), ako 
interpretačnú, tak i dramaturgickú. 
Koncerty boli navzájom dosť odlišné, 
a preto mohli osloviť širšie spektrum 
publika. Môžeme sa tešiť na nasledu
júci ročník, v ktorom festival oslávi 
svoje 20. jubileum. Len dúfam, že sa 
nenaplnia slová umeleckého riadi
tera festivalu Daniela Mateja, ktorý 
oznámil , že budúci ročník bude po
sledný ... 

jana LINDTNEROVÁ 

l hudobny 2ivot 
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Cesta k improvizácii 
Rozhovor s Andreou Bálešovou·Mudroňovou 

Aleatorické úseky či grafické partitúry posúvajú klasicky vzdelaného hudobníka do pozície improvizátora. O tom, čo znamená začať sa 
venovať improvizácii, hovori klaviristka, pedagogička, hudobná teoretička a spoluorganizátorka hudobných festivalov 
Andrea Bálešová·Mudroňová. 

Hoci hráš na klavíri od detstva, 
improvizovať si začala v podstate 
nedávno. Predtým si vôbec neimpro· 
vizovala? 
Som klasicky vzdelanou hudob
níčkou , ktorá vyrastala v štan
dardnom systéme slovenského 
hudobného školstva, ktorý sleduje 
model: základná umelecká škola, 
konzervatórium a VSM U. Tento 
školský sy tém neponúka žiadny 
predmet týkajúci sa improvizácie 
(s výnimkou študentov hry na or
gane, pozn. red.) a len veľmi málo 
toho, čo sa týka hudby 20. storočia 
a súčasnej hudby. Pokiar človek 
počas štúdia ,.nezabŕdne" naprí
klad do jazzu, ako klasicky vzde
laný hudobník, ktorý sa venuje 
interpretácii hudby od baroka po 
romantizmus, sa improvizáciou 
- v akejkorvek forme - nestretne. 
Hoci si niekto možno povie, že 
to neprekáža, opak je pravdou. 
Komplexne vzdelaný hudobník, 
ktorý sa povedzme chce venovať 
aj interpretácii súčasnej hudby, 
sa bez tohto vzdelania nezaobíde. 
Veď kol'ko existuje partitúr s rám
covou či indikatívnou notáciou, 
aleatorickými úsekmi, grafickými 
znakmi ... To všetko je priestor pre 
kreativitu umelca a možno i pre 
takzvanú vornú improvizáciu. 

S improvizáciou si teda začala, keď 

si bola už takmer doštudovanou kla· 
viristkou ... 
Môj obzor sa v tomto smere začal 
rozširovať v 3. ročníku vysokej 
školy, keď som začala hrať súčas
nú hudbu v rámci projektu Hudba 
bez hraníc. Vtedy som sa po pr
výkrát dosta la k partitúram vyu
žívajúcim netradičné spôsoby hry 
na klavíri (napr. hra na strunách 
klavíra), aleatorické úseky a pod. 
Keďže moje vzdelanie v tejto ob
lasti bolo takmer nulové, najväčší 
prínos pre mňa mali konzultácie 
so samotnými skladatermi, ktorí 
mi otvárali cestu do sveta súčas
nej hudby. O dva roky neskôr som 
sa téme súčasnej hudby venovala 
aj v rámci svojej diplomovej práce 
Sonoristické koncepty v hudbe 20. 
storočia s dôrazom na netradič
né spôsoby hry na klavíri, kde bol 
mojím konzu ltantom doc. Daniel 
Matej. Po skončení VSMU v odbo
re hra na klavíri viedli moje ďalš ie 

kroky na Kráľovské konzervató-

rium v belgickom Gente, kde som 
sa špecializovala na interpretá
ciu hudby 20. storočia a súčasnej 
hudby. Predmet improvizácia bol 
na tejto škole povinný a bol nevy
hnutnou súčasťou vzdelávania. 
Keďže som po návrate z Belgicka 
pokračovala v štúdiu na VSMU 
v odbore hudobná teória, privítala 
som možnosť navštevovať pred
met Stúdium repertoáru hudby 
20. storočia s Danielom Matejom, 
kde sme sa okrem iného venova li 
štúdiu grafických partitúr a ma li 
sme možnosť vytvárať vlastné 
koncepty otvorených partitúr. 
V rámci tohto predmetu vznikla aj 
moja skladba Five Tone Pieces. Môj 
záujem o problematiku improvizá
cie vyústil napokon i do teoretickej 

práce, ktorou som zakončila svoje 
bakalárske štúdium hudobnej teó
rie. 

Mohla by si nám priblížiť, ako sa 
vyučuje improvizácia na Krárovskom 
konzervatóriu v Cente? 
Improvizácia je tam povinným 
predmetom od prvého až po piaty 
ročník. Student má možnosť vy
brať si rôznych pedagógov, ktorí 

sa improvizácii aj prakticky venu
jú. Je možné navštevovať hodiny 
vornej ajjazzovej improvizácie. 

Skoda, že svoju prvú hodinu 
improvizácie som, žiar, navštívila 
až vo veku 26 rokov. 

Boli to tvoje prvé skúsenosti s im· 
provizáciou? 
Na Slovensku som sa dovtedy 
stretla s improvizáciou len ako po
slucháč - na koncertoch VENI en
semble alebo Vapori del cuore. Na 
festivale Ostravské dni novej hud
by v roku 200 l som sa, opäť ako 
poslucháč, zúčastni l a na koncer
toch a workshopoch s Thomasom 
Bucknerom, Roscoe Mitchellom 
a Christianom Wollfom. V tom ob
dobí som sa už pokúšala "improvi-

zovať", spočiatku vo forme akýchsi 
hudobných reakcií alebo opakova
nia. Ale vlastná myšlienka? Vermi 
ťažko. 

Rozdiel medzi . vtedy" a .. teraz" 
je, že teraz by si vedela improvizovať 
hneď? 

Nepovedala by som to tak. Improvi
zovať sa dá naučiť možno do určitej 
miery ... 

Keď spomínaš slovo .,učenie", mož· 
no potom ešte hovoriť o improvizácii? 
U mňa nastalo niečo, čo by som skôr 
nazvala otvorením priestoru, otvo
rením mysle. Enormná fixácia na 
notový materiál zapríčinená mojím 
dovtedajším jednostranným zame
raním spôsobila neschopnosť vy
tvoriť niečo vlastné. Nemyslím tým 
interpretáciu a nachádzanie zmyslu 
zápisu a jeho vyjadrenia počas in
terpretácie skladby. Moja neschop
nosť sa týkala oblasti nachádzania 
vlastného hudobného materiálu, to 
bol strašný problém. 

Aké boli tvoje začiatky? 
Vermi ťažké. Keď ma môj profesor 
klavíra a improvizácie Daan Van
dewalle posadil za klavír a povedal, 

aby som niečo zahrala, bol to úplný 
"horor". Začala som niečo hrať, 

ale boli to iba nesúvislé myšlienky. 
Jeho reakcia bola adekvátna môjmu 
improvizačnému výkonu: "Get out! 
lc is absolutel/y wrong." (Von! To je 
absolútne zle!) Tak dobre, čo teda? 
Mala som ešte väčšiu traumu. Ne
vedela som, akým spôsobom pokra
čovať, ako na to prísť. Musím však 
poznamenať, že som nebola jediná, 
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> ktorá takto reagovala. Mňa sa však 
strašne dotklo, že zrazu nie som 
n iečoho schopná. (Smiech) Vede
la som naštudovať Ligetiho Ecudy 
a zrazu - neviem improvizovať?! 

Improvizácia sa vlastne nedá naštu
dovať ... 
Áno. Ja som si v tom období začala 
uvedomovať st rašnú disproporciu 
v schopnostiach môjho hudobného .. 
vyjadrovania. Na jednej strane má 
človek obrovskú schopnosť naštu
dovania častokrát veľmi obtiažneho 
notového materiálu a má schopnosť 
analýzy. No keď ho niekto požiada, 
aby niečo za improvizoval, tak nieje 
schopný dostať zo seba nič. Nemys
lela som si, že to vôbec neviem, ne
počujem a nedokážem nič vytvoriť; 
mala som skôr pocit, že je vo mne 
len niečo uzavreté a že potrebujem 
nejaký stimul. 

Akým spôsobom si hradala v sebe 
schopnosť improvizovať? 

Počas štúd ia na Royal Conserva
toire v Gente nás Da an Vandewalle 
začal už v prvom roku oboznamo
vať s grafickými partitúrami. Tie 
mi začali ukazovať možnú cestu 
k improvizácii. V druhom roku 
štúdia, u Barta Marrisa, sme po
kračovali v s luchových cvičeniach, 

interaktívnych hudobných hrách, 
robi li sme jednoduché grafic
ké schémy improvizácií. V roku 
2006, keď som získala štipendium 
Európskeho centra umení Helle
rau v Drážďanoch a profesionálny 
kontrakt v Ensemble ECU v rámci 
Stipendiatenprogramme 11 1., moja 
cesta k improvizácii pokračova l a. 

Tútor prvej fázy nášho štipendij
ného programu, Anton Lukosewie
ze z ansámblu Apartment House 
z Londýna, viedol workshop a ho
diny improvizácie. Dalo by sa pove
dať, že nielen pre hudobníkov. 

Máš nejaký návod na improvizáciu? 
Neviem, či existuje nejaký návod na 
improvizáciu, resp. nejaký univer
zá lny návod ako sa k improvizácii 
dopracovať. Pokúsim sa priblížiť 

moju cestu k improvizácii a opísať, 
čo sa udialo počas workshopu An
tona Lukosewiezeho so skupinou 
štipendistov 3. ročníka Stipendij
ného programu Európskeho cen
tra umení Hellerau v Drážďanoch. 
Priblížiť to, čo robil Anton s nami, 
s našou skupinou, ktorá sa skladala 
zo 6 inštrumentalistov (klavír, per
kusie, trúbka, saxofón, husle, kon
trabas), dirigenta, 3 skladateľov, 

režisérky, scénografky a zvukové
ho inžiniera. 

a prvom stretnuti a úvodnej 
prezentácii nás Anton nepožiadal 
o "koncertný" výkon - ja som sa 
neposadila za klavír, saxofonis
ta si nezobral saxofón. Nehrali 
sme napriklad Ligetiho Etudy, 
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Stockhausenove či Xenakisove 
kusy a podobné skladby napriek 
tomu, že každý hráč ich mal vo svo
jom repertoári a bol pripravený na 
avizované predvedenie. Anton nás 
postavil pred seba a požiadal nás, 
aby sme niečo poveda li o svojich 
topánkach. Cudovali sme sa, no 

1 akomsi očakávani niečoho nové
ho sme svoju úlohu vykonali. Bol 
to zvláštny pocit - zrazu má človek 
hovoriť o sebe, o nejakej svojej čas
ti, ktorá s nim súvisí; to málokto 
z nás predtým na pódiu robil. Táto 
situácia bola nesmierne zaujímavá: 
v krátkych vopred nepripravených 
"prezentáciách" sa ukázal každý 
taký, aký je. Každý z nás hovoril 
a reagoval iným spôsobom. Niekto 
bol otvorený, gestikuloval, niekto 
mal ruky pri sebe, pozeral dole na 
topánky, niekto hovoril tichšie, 
niekto hlasnejšie. Pre nás bolo ver
mi zaujímavé sl edovať toho druhé
ho. Každý z nás predstavil "samého 
seba" - bez akýchko l"vek nánosov 
a póz, dalo by sa povedať, že v čistej 
forme. Bola to obrovská zodpoved
nosť, no zároveň hra. 

Kedy ste začali spoločne improvizo
vať hudbu? 
Našou druhou úlohou bolo impro
vizovať so stoličkou v časovom roz
medzí minúty. V tomto momente sa 
prvýkrát na našom stretnuti objavi
lo slovo improvizácia. Predmetom 
našich reakcii bol objekt mimo na
šej osobnosti a novým bolo aj "vy
konanie úlohy" v určitom časovom 
rámci. Tu sa začala transparentnej
šie prejavova ť invencia a tvorivosť 
človeka. Niekto si jednoducho na 
stoličku sadol, bol ticho a pozeral 
do publika, niekto stoličku zobral 
a s veľkým hnevom ju odhodil do 
rohu pódia, ďal ši sa začal o stol ičku 

s niekým biť. No Anton potom po
vedal: "Fajn, ale prečo s tou stolič
kou nepracujete hudobne? Ste pred
sa hudobníci, či nie?" 

Ľ.ahol si na zem, pokrčil nohy 
a špičky topánok pri ložil k spodnej 
časti sedadla stoličky. Pomalým šú
chavým pohybom produkoval zvuk, 
ktorý vzniká jemným trením dvoch 
materiálov o seba (predstavte si 
zvuk gumenej podrážky topánok 
šúchajúcej sa o drevo). Tento zvuk 
nebol jednoliaty, ale prerušovaný, 
vytváraný akýmsi skákavým pohy
bom. Tlakom topánok prednú časť 
stoličky Anton zároveň dvíhal (zad
né nohy stoličky boli stále na zemi) 
a v istom momente ju prevrátil, čím 
vytvoril vefký hudobný akcent. Bol 
to koniec akcie. 

Jeho improvizácia so stoličkou 
bola taká zaujímavá! Nikto takúto 
akciu nečaka l , každý z nás sledo
val, čo robi a čo z toho vznikne. Na 
začiatku bolo koncentrované ticho, 
on vytvoril zvuk, napätie, akési 
hudobné crescendo a záverečný ak-

cent. Bola to pre nás pekná lekcia. 
(Smiech) V tom momente sa naše 
myslenie začalo prirodzene meniť. 
Začali sme "sa vidieť" a začali sme 
konfrontovať naše konanie s jeho 
konaním, "niečo" sa začalo otvá
rať - bolo treba začať počúvať. To 
bol základ. Až našou treťou úlohou 
bola improvizácia s hudobným ná
strojom. Neskôr sme improvizovali 
aj v malých skupinkách, pri nástro
joch, ale i bez nich (priestorové im
provizácie, jednoduché dialogické 
improvizácie- vytváranie pri behu 
a pod.), kde nešlo o hudobnú impro
vizáciu, ale o uvornenie sa v priesto
re (fyzickom i psychickom). 

Aké vyústenie mal celý workshop? 
Dokážeš teraz spontánne improvizo
vať? 

Úžasné bolo, že na konci nášho 
týždenného workshopu som sa 
kontrabasistu spýtala, či si nechce 
so mnou zaimprovizovať. Pre náš 
hlavný projekt, ktorý bol uvedený 
v rámci festiva lu Drážďanské dni 
súčasnej hudby 2006, sme nako
niec spolu vytvoril i improvizačný 
koncept, ktorý sme nazvali "Mož
nosti". a konci workshopu som 
pociťovala niečo ako otvorenie sa 
novému priestoru, novým možnos
tiam. C:lovek je napriek všetkým 
pochybnostiam toho schopný. 
Samozrejme, že materiál k impro
vizácii sa nadobúda aj cvičením. 

"Cvičenie", to je zvláštne slovo ... 
Je azda lepšie povedať, že tým, že 
sa mu človek venuje, počúva ostat
ných, prejde konfrontáciou, oboha
tením fantázie, tvorivosti a otvori 
sa mu priestor s možnosťami seba
vyjadrenia. 

Keď sa vrátim k druhej otázke, 
neviem povedať, či viem improvizo
vať. Jediné, čo viem je, že môj pocit 
je teraz úplne iný a môžem povedať, 

že som rada, ak ma niekto vyzve, 
aby som si šla zaimprovizovať a som 
rada, že dokážem v tomto štádiu re
agovať. V tomto smere to bolo ob
rovské obohatenie. Zrazu som bola 
schopná nájsť nejaký vlastný ma
teriál, niečo moje, čo bolo pre mňa 
osobne ve fm i hodnotné. 

Až potom si hrala grafické partitúry? 
V podstate áno, hoci s prvými gra
fickými partitúrami som sa stretla 
už počas štúdia v belgickom Gente. 
Počas improvizačn~h workshopov 
Antona Lukosewiezeho sme praco- • 
vali aj s otvorenými partitúrami -
grafickými i textovými. Boli to diela 
skladaterov experimentálnej hudby 
20. storočia, ako napr. Earla Brow
na, Cornelia Cardewa, Pauline Oli
veros a ďalšieh. Aj keď sme spočiat

ku netušili, akým spôsobom budeme 
môcť svoje improvizačné schopnosti 
využiť, neskôr sa zámer našich túto
rov ukázal ako opodstatnený. 

V úvodnej fáze projektu - na 

Antonových workshopoch - sme sa 
mohli vlastne navzájom ,.oťukať" 

v tvorivosti, fantázii , mali sme mož
nosť spontánne spoznať myslenie 
toho druhého. Skladatelia si mohli 
u inštrumentalistov overiť hranice 
improvizačných, ale i interpretač
ných možností. 

V tom prípade sa hranica medzi in· 
terpretmi a skladatermi stierala v tom 
zmysle, že skladater nie je .viac" a in
terpret . menej" ... 

Vieš, čo bolo zaujímavé? Práve 
zúčastnení skladatelia mali najväč
šie predsudky voči improvizácii. 
Oni s nami nechceli improvizovať. 
V prvej fáze projektu, kde ešte ni
komu nebolo jasné, čo sa bude dia(, 
nastali v ansámbli drobné prob
lémy práve v súvislosti s akýmisi 
kompetenciami. Skladatelia sa 
pýtali:"Načo je vlastne tento pro
jekt? Co tu Anton robi a čo tu robí
me my? Načo máme improvizovať, 
veď my to nepotrebujeme!" Pre nás 
inštrumentalistov to bolo objavné 
a myslím, že aj pre iných členov 
tímu, i keď niektorí nemali vôbec 
žiadnu skúsenosť. Je zaujímavé, 
že môj známy Marek Piaček mi raz 
povedal, že najlepšie skúsenosti 
s vornou improvizáciou či realizá
ciou grafických partitúr mal práve 
s nehudobníkmi. (Smiech) 

Miro TÓTH 

Andrea Bálešová-Mudroňová 

(1976) ~tudovala klavír na kon· 
zervatóriu v Žiline, neskôr na 
VŠMU u Cyrila Dianovského a Idy 
Černeckej a na tejto škole získala aj 
bakalársky titul z hudobnej teórie. 
V rokoch 2002-2004 študovala ko· 
mornú hru u Daana Vandewalleho 
a Marcela lequeuxa na Royal Con· 
servatoire v belgickom Gente, kde 
pokračovala v postgraduálnom 
štúdiu na Orpheus Institut u jana 
Michielsa. Okrem toho absolvovala 
postgraduálne štúdium hudobnej 
pedagogiky na Pedagogickej fa
kulte UK. Získala viacero prestíž· 
nych štipendií (Európske centrum 
umení v Drážďanoch, Ministerstvo 
kultúry Luxemburského vojvod
stva, lnternationales Musikinstítut 
Darmstadt a i.) a zúčastnila sa na 
viacerých majstrovských kurzoch, 
seminároch a workshopoch veno
vaných klavírnej hre, vornej im
provizácii a interpretácii súčasnej 
sólovej a komornej hudby. je ini
ciátorkou alebo spoluorganizátor
kou hudobných projektov BRIDGE 
(2006), SPACE (od 2003) a Galé
ria hudby v Nitrianskej Galérii (od 
roku 2005). Interpretácii súčasnej 
hudby sa venuje aj ako teoretička 
a na túto tému publikovala niekor
ko štúdii. 
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Ovplyvnili tvoj umelecký rast a smerovanie skúse· 
nosti s hudbou v detstve? 
Hudba je jednou z vecí, ktoré dokážu človeka 
ovplyvniť veľmi výrazne. Mňa hudba ovplyvni
la dokonca natolko, že som v určitom období 
prestal chodiť do školy, len aby som ju mohol 
až fanatickým spôsobom spoznávať. Za to 
vďačím predovšetkým staršiemu bratovi, kto
rý mi nos il prvé nahrávky. 

Mal si vynikajúcich pedagógov - akým spôsobom 
ťa ovplyvnili? 
Úprimne, bol som od začiatku zvláštnym 
človekom a nikto sa ma najskôr nechcel ujať. 

(Smiech.) Až profesor Strenáčik na Konzerva
tóriu v Banskej Bystrici a tento moment pokla
dám za začiatok. Veľa som získal počas štúdia 
na JAMU u Františka Novotného a tiež na 
kurzoch u Semiona Yarosevica, Oistrachovho 
žiaka. Pri našom prvom stretnutí sme sa síce 
pohádali, pretože som bol veľmi impulzívny 
a nechcel som upustiť od svojho názoru. e
skôr sme však k sebe získali priateľský vzťah 
a naučil ma možno viac ako ktokoľvek iný. 

K akej hudbe najviac inklinuješ? 
Od detstva inklinujem k súčasnej hudbe a k sú
časnej slovenskej hudbe. Dlhé roky spolupra
cujem s Jevgenijom lrša iom - premiérova! 
som všetky jeho diela pre husle a tiež som rea
lizoval nahrávky z jeho tvorby. lršaiova hudba 
mi je veľmi blízka. 

Dáva ti priama spolupráca so skladateľom hlbší 
ponor do diela, ktorý by si inak nezískal? 
Určite áno. Najmä pri spolupráci s Jevgenijom 
lršaiom, pretože k jeho hudbe mám osobitný 
vzťah. lršai mi pomohol uvedomiť si jednu vec 
- nezávisle od toho, či ide o novú, alebo starú 
hudbu, skladateľ nikdy nemôže do partu zapí
sať všetko. Je potrebný interpret, ktorý hudbu 
pochopí a nájde v nej to ostatné i bez zápisu. 

Čím je pre teba atraktívna komorná hra? 
Myslím si, že orchestrálna, komorná i sólová 
hra spolu úzko súvisia. Najviac si však vážim 
komornú spoluprácu, pretože keď predstú
pim pred orchester, často bývam sklamaný 
z výsledného tvaru. Skúšobný proces je zbrklý 
a všetko sa dnes robí vo veľmi nevďačných 
podmienkach. Omnoho lepší pocit mám, keď 
stojím na pódiu len s klaviristom alebo v triu. 

Čo ťa ako umelca najviac motivuje? 
Najväčšou motiváciou je pre mňa samotná 
hudba. Myslím s i, že primárne nejde o in
terpreta, a le skôr o to, ako ním predvádzaná 
hudba zapôsobí. Isteže je interpretácia veľm i 

dôležitá - i nterpretovať hudbu je ťažké a záro
veň nevyspytateľné. 

Prečo by sa mal dnes mia· 
dý človek rozhodnúť pre 
štúdium hudby - hru na 
husliach? 
Ľahšia otázka by nebo
la?(Smiech.) Je pre mňa 
ťažké odpovedať na túto 
otázku, pretože keby som 
bol o desať rokov mladší 
a mal súčasné vedomie, 
asi by som sa rozhodo
val ináč. Aj napriek tomu 
si však myslím, že ľudia 
by mali študovať hudbu 
a venovať sa jej, pretože 
je zdrojom čohosi po
zitívneho, čo v dnešnej 
dobe výrazne absentuje. 
I nterpretačná úroveň na 
Slovensku je podľa môj
ho názoru zlá. A čo je 
ešte horšie - interpreti sa 
od seba nezmyselne od
deľujú . Je to akýsi "slo
venský syndróm". Na 
druhej strane je fajn , že 
sa tu robi vera kvalitných 
festivalov súčasnej hud
by i napriek tomu , ako 
dopadnú. V čechách, 
kde žijem, to v takej vý
raznej miere neexistuje. 
Chcel by som však dostať 
viac slovenskej hudby aj 
do Čiech. 

Na akom projekte momen· 
tálne pracuješ? 
Pomerne často hráva m 
sólovo, s orchestrom 
i bez sprievodu. Specia
lizujem sa najmä na s lo
venskú hudbu, ktorá ešte 
stále je- a určitý čas stá
le bude - nedocenenou. 
S Lacom Fančovičom 

sme nedávno dokončili 

2-CD s komornou tvor
bou Eugena Suchoňa pre 
husle - klavír a sólový 
klavír, ktoré by malo byť 
hotové každú chvíľu. Je 
to vlastne prvá nahrávka 
kompletnej Suchoňovej 

tvorby pre toto obsade
nie, takže sa na ňu obaja 
tešíme. 

Pripravila 
janka KUBANDOVÁ 
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Olivier Messiaen (1908-1992) 

Vingt regards sur I'Enfant-jésus 
(Ovadsat'po/Jiétdov na ježiša-diet'atko) 

Zuzana Biščáková 

"Narodil som sa ako veriaci a sväté texty ma fascinovali od malička. Mnohé z diel sú vyzdvihnutím teologickej pravdy 
katolíckej viery. To je hlavné stanovisko mojej tvorby, najvznešenejší aspekt, ktorý neol'utujem v hodine mojej smrti," 
hovorí Olivier Messiaen o dôležitosti viery pre svoju tvorivú činnosť. Kresťanská symbolika, ktorej prikladal zvláštny 
význam, je základom myšlienkovej koncepcie väčšiny diel, ktoré napísal v rokoch 1928-1944. 

Olivier Messiaen [foto archov] 

Vznik významných klavírnych diel, resp. diel s použitím klavíra, 
patrí práve do obdobia, kedy náboženské presvedčenie a filozo
fia u Messiaena prevyšovali akúkoľvek inú inšpiráciu. Patria sem 
diela ako Quatuor pour la fin du Temps (Kvarteto na koniec času, 
1941) Visions de /'Amen (VEzie Amen, 1943) pre 2 klavíry, Vingt 
regards sur ľEnfant-Jésus (20 pohľadov na Ježiša-dieťatko, 1944) 
pre klavír a Trois petites liturgies de la Présence Divine (Tri malé 
liturgie božskej prítomnosti, 1944) pre klavír, Martenotove vlny, 
ženský zbor a orchester. 
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Messiaen našiel hlavnú inšpiráciu a základy pre svoju kompo
zíciu v kresťanskej teológii. apriek tomu, že bol bohato obdarený 
predstavivosťou, takmer od zač iatku tvorby sa pevne upäl na ná
boženstvo. Skoro všetky takéto diela obsahujú osobné komentáre 
týkajúce sa duchovnej roviny a kresťanskej symboliky. 

Pohľad vlastnými očami 

Tvorivé nadšenie po skladbách Visions de /'Amen a Trois Petites Li
turgies de la Présence Divine pokračovalo len s osemdňovou prestáv
kou, po ktorej nasledovalo nové klavírne veľdielo, Vingt regards sur 
ľEnjant-Jésus (Dvadsať pohľadov na Ježiša-dieťatko). Dvojhodino
vý cyklus pre sólový klavír bol napísaný približne za šesť mesiacov, 
čo je na také obrovské dielo mimoriadne krátky čas. Sólový klavír 
síce neoplýva torkými možnosťami použitia rytmického navrstvo
vania ako Kvarteto na koniec času alebo Visions de /'Amen, zato však 
čerpá z viacerých iných zdrojov. Okrem symbolického a liturgické
ho zmyslu majú niektoré časti čisto popisný charakter inšp irovaný 
vizuá lnym umením. Podra R. S. Johnsona (Robert Sherlaw John
son: Messiaen. Berkeley. University of California Press, 1975) bol 
Messiaen ovplyvnený mnohými teologickými spisovateľmi, ako 
boli sv. Tomáš Akvinský, sv. Ján na Kríži , sv. Terézia z Lisieux, ďa
lej rímskym misálom, Evanjeliami a najmä zbožnými knihami od 
Doma Columbu Ma rm iona (Kristus a jeho zázraky) a Mauricea To
esca (12 pohľadov). Títo dvaja autori píšu o "pohľadoch na pastie
rov, anjelov, Pannu Máriu a nebeského otca". Messiaen v predslove 
píše o tom, že nasledoval túto myšlienku, pričom pridal ešte ďalších 
16 pohľadov. V nich sa pokúsil zhudobniť svoje teologické predsta
vy (On všetko stvoril), nové hudobné koncepty (Pohľad času, Pohľad 
ticha ... ) a pokúsil sa uplatniť aj historické formové princípy (fúga 
v 6. časti) . Jednotlivé názvy častí sa ťažko prek Iadajú do slovenčiny, 

pričom slovo "regard" sa dá chápať ako osobné vnímanie, názor či 
videnie vlastnými očami. 

Ttt4A HVIUOT A a•ft• 

Príklad 1: Tri cyklicki Umy 
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Tri témy 

Tak ako vo Visions de l 'Amen použil cyklickú "tému stvorenia", v 20 po
hľadoch Messiaen pracuje s tromi cyklickými témami: "Božia téma", 
"Téma hviezdy a kríža" a "Akordová téma". 

Hlavnou témou je "Božia téma", ktorá je spracovaná v základnej po
dobe v 1. časti. Extrémne pomalé tempo akob' symbolizovalo večnosť 
Boha. Hlavná téma svojím charakterom veľmi pripomína "tému stvore
nia" z Visions de /'Amen - je majestátna a zároveň skromná, pevná a zá
roveň nežná. Božia téma sa znovu objaví v 5. časti a fragmenty z nej sú 
použité v 6., 10. a 11. časti. V pozmenenej verzii sa nachádza v 15. časti. 
Návrat témy prichádza vo svojej úplnej podobe v kóde poslednej časti 
ako vrchol dlhej búrlivej prípravy a napriek pomalému tempu tento zá
verečný úsek dosahuje vnútornú silu a zvukovú intenzitu len ťažko po
rovnateľnú s inými Messiaenovými dielami. 

Druhá cyklická téma má názov "Téma hviezdy a križa". Symbolizuje 
hviezdu ako posla správy o narodení Krista a zároveň kríž, na ktorom 
zomrel. Téma je použitá v 2. a 7. časti (Pohľad hviezdy, Pohľad Kríža). 
Číslo 7 reprezentuje Boží oddych po šiestich dňoch stvorenia sveta 
a symbolizuje aj smrť Krista na kríži. 

Treťou cyklickou témou je "Akordová téma", ktorá však nemá sym
bolické významy a jej funkcia je skôr dekoratívna. 

časť z Božej témy je použitá v novej podobe s názvom "Téma lásky", 
ktorú skladateľ použil prvýkrát v 6. časti (On všetko stvoril). Táto téma 
sa svojím charakterom a stavbou podobá "Téme lásky" z Thrangali/a 
symphonie, ale aj iným, ktoré použil vo Visions de /'Amen a Trois Petites 
Liturgies de la Présence Divine. Téma lásky vrcholí v záverečnej časti, kde 
je skombinovaná s "Témou radosti". 

V 10. časti (Pohľad Ducha radosti) skladateľ použil tri nové témy: "Tému 
orientálneho tanca", "Tému radosti" a "Tému v duchu poľovačky". Sú to 
vedľajšie motívy a vyjadrujú najmä 
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siaena prítomná často, akoby chcel principiálne nadviazať na svojho 
veľkého predchodcu J. S. Bacha, no výsledná zvuková podoba je dia
metrálne odlišná. Messiaen spracováva jednotlivé témy a motívy na 
menších plochách, často nenadväzuje, ale iba priraďuje krátke úseky. 
V šiestej časti (On všetko stvoril) pracuje polyfonicky s jednotlivými 
hlasmi z hlavnej témy, tvorí trojité kánony, rytmické kánony vytvára 
z neretrográdnych rytmov. Požiadavka interpretovej bravúrnej vir
tuozity je zrejmá od začiatku a skutočne treba obdivovať toho, kto 
sa podujme túto časť naštudovať. To platí aj o 10. časti (Pohľad Du
cha radosti). Oktávové skoky, opakované akordické behy, tremolá vo 
fortissime, rýchle polyfonické pasáže, behy, vírivé ozdobené trilky, 
opakované akordy v pianissime, ozdobné skupinky zložené z akor
dov prechádzajúce z pp dofff 

Zvláštny zvukový dojem vyvoláva netradičné usporiadanie hla
sov, keď sa hlavný hlas pohybuje v nižšej polohe (bas, tenor) a nad 
ním znejú vedľajšie hlasy. V iných prípadoch je vedúci hlas umiestne
ný v strednej polohe, pričom vedľajšie hlasy sú v krajných vrchných 
a spodných registroch. Keďže intenzita zvuku klavíra je vo vrchných, 
stredných a spodných polohách odlišná, Messiaenova hudba pôsobí 
trojdimenzionálne, akoby sa zvuk ozýval z rôznych kútov miestnosti. 
Samozrejme, že aj interpret sám musí prispieť k zvukovým diferen
ciáciám. Výrazovo náročné sú miesta, keď treba súčasne hrať každou 
rukou v inej dynamickej hladine, čo však nevychádza z tradičných 
postupov, kedy melódia v sopráne nemala byť prehlušená basovou 
líniou. U Messiaena je to často naopak. 1)rpickým príkladom je dru
há skladba (Pohľad hviezdy), v ktorej sa na malej ploche striedajú 
jedno- alebo dvojtaktové motívy s rôznou zvukovou intenzitou a jej 
umiestnením. 

Ďalšou úlohou, pred ktorou stojí klavirista, je nutnosť vystavať 
postupne crescendo alebo decrescendo na dlhých úsekoch. Celá tre-

> 

charakter a náladu úseku, v ktorom 
sú uvedené. V tomto zmysle je za
ujímavé aj Messiaenovo spájanie 
vizuálneho s hudobným. Prvé príj
manie Panny (č. 11) je zhudobne
ním obrazu kľačiacej Panny Márie 
v rozjímaní a uctievaní dieťatka 

vo svojom lone. Bozk Jezuliatka 
(č. 15) je inšpirovaný rytinou die
ťatka Ježiša, ktorý opúšťa matkine 
ruky, putujúc do objatia sv. Terézie 
z Lisieux. Pohľad hrozného poma-

Priklad 2: Pohfod hvi~zdy. Dynamick!! kontrasty a imitácia zvuku zvonov 

zania (č. 18) je hudobný komentár k tapisérii reprezentujúcej Krista ako 
Slovo Božie, ktorý je posadený na koni v boji, pričom mu vidno len ruku 
s rukoväťou meča, s ktorým narába uprostred bleskov búrky. 

Symbolika čísel 

Rozdelenie tém jednotlivých častí je do určitej miery spojené so symbo
likou čísel. Prvá časť, Pohľad Otca, reprezentuje prvú postavu zo Svätej 
Trojice. Ostatné postavy sú zoradené v násobkoch čísla 5 (10, 15, 20), 
ktoré je symbolickým číslom indického boha Sivu. Piata časť, Pohľad 
Syna na Syna, je venovaná Kristovi, Božiemu synovi, desiata časť, Po
hľad Ducha radosti, je venovaná Duchu Svätému. Pätnásta časť, Bozk 
Ježiša-dieťatka, velebí najsvätejšiu sviatosť a posledná, 20. časť, Pohľad 
Cirkvi lásky, predstavuje symboliku kostola a cirkvi ako tela Ježiša. 

Symbolika šiestej časti, On všetko stvoril, predstavuje 6 dní, počas kto
rých stvoril Boh svet, preto šiesta časť patrí Bohu-Stvoriteľovi. Dvanásta 
a osemnásta časť, Všemohúce slovo a Pohľad hrozného pomazania, patrí 
Kristovi ako Slovu Božiemu. Deviata časť sa dá pochopiť symbolicky: 9 ako 
číslo materstva. Pohľad času je záhadou plynutia času, jeho večnosti. .. 

Polylinearita a zvukovosť 

Charakteristickou kompozičnou črtou cyklu je polylinearita, čiže 
samostatné vedenie viacerých hlasov súčasne. Polyfónia je u Mes-

tia časť (Zámena) je jedným obrovským crescendom a interpret si 
musí dobre rozvrhnúť svoje sily, aby zvuková kontinuita nebola po
rušená buď príliš skorým, alebo neskorým zosilnením. 

Neznámym prvkom pre európsku hudobnú kultúru je navrstvova
nie akceleračných a deceleračných (zrýchľujúcich a spomaľujúcich) 
postupov, charakteristické pre hru balijských hudobníkov. Tento 
proces nájdeme v úvode a závere 18. časti Messiaenovho diela. Po
dobne spracováva 16. časť, kde zmenšovanie a zväčšovanie rytmic
kých hodnôt evokuje prichádzanie a odchádzanie prorokov, pastie
rov a mágov. V 5. časti (Pohľad Syna na Syna) nad "Božou témou" > 

Priklad č. 3: Pohľad syna na syna. Tri rôzne rytmickt a dynamické pásma 
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v ľavej ruke plynie v dvoch vrchných líniách rytmický kánon tvoriaci 
tzv. rezonancie. Ich rytmus je taký zložitý, že poslucháč ho vníma len 
ako náhodný, nepravidelný sled typicky messiaenovských zložených 
akordov, ktorý akoby znel na imaginárnom druhom nástroji. Rytmic
ký kánon s hlavnou melódiou musí pôsobiť plasticky a sám skladateľ 
udáva pokyn, aby interpret hlasy dobre zvukovo diferencoval. 

Spev vtákov 

O vtáčom speve sa Messiaen v predslove takmer vôbec nezmieňuje, 
hoci oproti Visions de ľA men a Kvartetu je partitúra cyklu 20 pohľa
dov omnoho početnejšia na transkripcie vtáčieho spevu. Vtáčí spev je 
tiež základom celej ôsmej časti (Pohľad výšin). Dva hlasy si vystačia 
na autentické napodobenie spevu slávika (le rossignol), škovránka 
(ľalouette), drozda (le merle), či celého vtáčieho zboru (tou s les oise
aux). Použitie vrchných registrov, staccato repetícii a intervalových 
skokov s rôznymi prírazmi a ozdobami sa tu vyskytuje oveľa viac ako 
v predchádzajúcich dielach. Typickou je intervalová stavba, kde Mes
siaen pracuje s malými skupinkami troch tónov zložených z kvarty 
alebo kvinty a tritónu. To vytvára skladateľovu špecifickú "vtáčiu" 
harmóniu. Hojné zastúpenie prepisov vtáčieho spevu je v 15. časti 
(Bozk Jezuliatka). Charakterizujú ho rýchle pasáže, akordické trilky, 
veľké intervalové skoky, ostré staccato, melizmy a zložité rytmické 
štruktú ry. 

Messiaen vníma klavír ako nástroj, pomocou ktorého možno 
zachytiť nielen veľkú farebnú škálu, ale aj napodobniť rôzne iné 
zvuky. V prvom rade je to už spomenutý vtáčí spev. Do druhej ob
lasti patrí priblíženie sa k zvuku iných nástrojov. V 12. časti (Naj
mocnejšie slovo) nielenže charakter celej skladby pripomína temné 
zoskupenie bicích nástrojov pri domorodých rituálnych obradoch, 
ale do partitúry autor zapisuje svoju zvukovú predstavu niektorých 

nástrojov. V 16. časti (Pohľad prorokov, pastierov a mágov) používa 
subkontraoktávu na navodenie zvuku tamtamu a v 13. časti (Viano
ce) patrí stredná línia "zvonom". iekoľko taktov tu má zas pripo
mínať zvuk xylofónu. 

Bozk Jezuliatka 

Jednou z najdlhších a interpretačne najnáročnejších častí je skladba 
Bozk Jezuliatka (č. 15). Ide o variácie, kde hlavná téma ostáva znieť 
v pozadí a sprievodné hlasy sa menia. Messiaen použil "Božiu tému" 
a zhudobnil ju v podobe uspávanky. Charakterovo by sa dala jemnosť 
a nálada skladby porovnať s Chopinovou Berceuse alebo s niektorými 
pokojnými Sonetmi F. Liszta. Celá časť je nesmierne nežnou sklad
bou a krehkosť zvuku "Božej témy" sa nepopierateľne podobá "Téme 
s tvorenia" z cyklu Visions de /~men, kde úvod 4. časti Messiaen 
spracoval charakterovo aj zvukovo rovnakým spôsobom. Podob-
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ne je poňatá aj 17. skladba. Už zo samotného názvu, Pohľad ticha, 
vyplýva jej celkový charakter. Dynamicky výrazné úseky treba zvý
razniť dôsledne podľa skladateľových pokynov, aby vynikol zvukový 
kontrast a delikátnosť pokojných miest. V takomto duchu sa nesie aj 
predposledná časť (Spím, ale moje srdce bdie, č. 19). Lahodnosť a po
koj, ktorý vyžaruje z hudby, potvrdzuje jej spriaznenosť s 15. časťou, 
rovnako ako pokyny pre interpreta- "hebko, lahodne, uspáva nkovo, 
so šarmom ... ". Obe časti majú dokonca aj rovnakú základnú tóninu 
-Fis dur. Ak by sme mali v celom cykle nájsť inú podobnú skladbu, 
bola by to úvodná skladba Pohľad Otca vo Fis dur, opäť s použitím 
"Božej témy" a náladovo podobná, čím sa vytvára trojica navzájom 
spriaznených častí. 

V 19. časti Messiaen zhudobnil "dialóg duchovnej lásky", rozjí
manie "spiaceho Ježiša", ktorý nám dáva odpustenie a požehnáva 
zabudnutie v duchovnom spojení s Bohom. No nielen to. Messiaen 
používa kompozičnú techniku, ktorá narába s časom, čím vzniká 
pocit nemennosti a s tatickosti. Prvých 7 taktov znie vyše minúty 
v extrémne pomalom tempe a k ich nehybnosti prispieva harmonic
ká statickosť - základ melódie tvoria tóny kvintakordu Fis dur. 

K interpretácii 

Z interpretačného hľadiska možno cyklus považovať za jeden z najná
ročnejších v klavírnej literatúre vôbec, a to nielen kvôli samotnej dfžke 
diela, ale aj rôznorodosti zvukového materiálu a z toho vyplývajúcich 
technických požiadaviek. Interpret musí byť disponovaný po každej 
stránke, pretože bravúrna technika je tu len prostriedkom na dosiah
nutie zvukového cieľa. Obrovské Messiaenove cyklické diela odrádzajú 
mnohých hudobníkov pre ich náročnosť a zdanlivú výrazovú a obsa
hovú netransparentnosť. Len málo klaviristov dokáže naštudovať a in
terpretovať celé Messiaenove klavírne cykly (Préludes, 20 regards sur 

ľEnfant-Jésus, Visions de /~men, Catalogue ďoiseaux, Petites esquisses 
ďoiseaux). Náročný cyklus dvadsiatich skladieb ale nebráni interpreto
vi, aby hral len výber z nich. 

Aj keď Vingt regard s sur l'Enfant-Jésus vznik lo pred vyše 60 rok
mi, stále sa bežnetnevyskytuje ani v repertoári klaviristov, ani na 
koncertných pódiách. Bezpochyby však patrí medzi najkrajšie a naj
kvalitnejšie klavírne diela 20. storočia, ktoré sa snáď v budúcnosti 
stanú samozrejmou súčasťou hudobného života a nielen úzkeho kru
hu odborníkov. Medzi najznámejších interpretov tohto cyklu, ale aj 
celého Messiaenovho klavírneho diela, patria skladateľova manželka 
Yvonne Loriod a jej žiak Roger Muraro, ktorých koncertné vystúpe
nia sú nezabudnuteľným zážitkom pre tých, čo si ich vypočuli. 

20 pohľadov na Ježiša-dieťatko uzatvára Messiaenovo tvorivé obdo
bie ovplyvnené kresťanskou symbolikou a otvára dvere novej inšpirácii 
-pozemskej láske a mytológii zameranej na príbeh Tristana a lzoldy so 
surrealistickými prvkami. _j 

1 hudobny !ivot l 
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Hod by nikrokozmos v názve tlánku mohol v hudobnom äsopise evokovať predorietkým mámy Bart6kov cyklus, 
v tomto pripade sa odvolávam na rovnomennú knihu dvojice britských historikov Nonnana Davisa a Ropra Moorhausa, 
ktorf opfsali fascinujúcu dejinnú epopeju jedného stredoeur6pskeho mesta. Ako predat svojej ltúdie si vybnli Vroclav, 
kde som mal vd'aka podpore Pofského inititútu v Bratislave mofnost aspoň äastoäle preniknúť do inlpirujúceho hudob· 
ného mikrokozmu. 

Pol'ské Benátky 

roclav, starobylé centrum Dol
ného S liezska, niekedy nazýva
ná poeticky aj poľskými Benát
kami, patrí podľa samotných 
Poliakov k najkrajším mestám 

ich krajiny. Mesto bolo postavené na stra
tegickej križovatke obchodných ciest pri 
rieke Odre, ktorej blízkosť vytvára aj vďaka 
ostrovom a početným mostom neopakova
teľnú atmosféru. Do starších dejín mesta 
okrem Poliakov výrazne vstúpili aj Nemci 
a Cesi. Skutočnú tragédiu pre Vroclav, kto
rá architektúrou pripomína severonemecké 
mestá, prinieslo 20. storočie. Koncom 2. 
svetovej vojny vyhlásil Adolf Hitler mesto za 
"Festung", teda pevnosť strategického vý
znamu. Vroclav vtedy prežila apokalypsu. Pri 
bojoch bolo zničených až 70% mesta, pretože 
kapitulácia nemeckého velenia prišla deň 
pred ukončením vojny. Návštevníka okrem 
množstva historických pamiatok zaujmú aj 
sochy škriatkov, ktoré sú ukryté v rôznych 
zákutiach historického centra. Podľa vysvet
lenia, ktoré som dostal oponenti bývalého 
režimu protestovali vo Vroclavi tak, že sa 
prezliekali za oranžových škriatkov. Zábery 
zahraničných reportérov ako polícia rozháňa 

"rozprávkové bytosti" mali komunistov zo
smiešniť. Záujemcov o podrobnejšie dejiny 
sympatického mesta, do ktorého sa dá z Bra
tislavy dostať za noc cesty vlakom odkazujem 
na spomínanú knihu Davisa a Moorhausa. 

Melomani 
Slovo meloman označuje v jazyku našich se
verných susedov milovníka hudby a Poliaci 
nimi skutočne sú. "Poliaci majú radi jazz, 
divadelnú pieseň i kabaret, vedia oceniť dobrú 
klasickú hudbu," povedal mi riaditeľ Centra 
umenia Im part Piotr Guzek, ktoré organizuje 
vo Vroclavi jeden z najstarších poľských jaz
zových festivalov Jazz nad Odrou (tento rok 
privítal hviezdy ako Brad Mehldau, Diana 
Kral! alebo Jean Luc Ponty) a lebo organový 
festival zameraný na improvizáciu Non sola 
scripta. " A Nohavicu, Vroclav má rada Jaro
slava Nohavicu," pridáva do profilu hudob
ných obľúbencov mesta českého folkového 
pesničkára. lmpart, ktorý nie je mestskou 
inštitúciou, a le funguje zo štátnych grantov, 
disponuje dvomi vlastnými sálami s kapa
citou 567 a 182 miest a aparatúrou. Ako mi 
povedala zamestnankyňa magistrátu na Od
delení kultúry Izabela Duchnowska, moja 
hlavná sprievodkyňa hudbou vo Vroclavi, 
ročne sa v meste uskutoční približne 40 pod-

ujatí klasickej hudby a asi o 10 viacej "nekla
sickej". Od bláznivého stretnutia vyznávačov 
Jimiho Hendrixa s názvom Thank you Jimi! , 
kde sa masovo hrá kultová skladba Hey Joe! až 
po komplementárne bienále súčasnej tvorby 
Musica Polonica Nova a Musica Electronica 
Nova. Na mnohé z kultúrnych podujatí mesto 
vypisuje granty, o ktorých udelení rozhoduje 
spoločne s literárnymi, divadelnými a hu
dobnými kritikmi. Mimochodom aj Izabela 
Duchnowska je vyštudovanou muzikologič
kou, stretli sme sa na viacerých koncertoch 
festivalu Wratislavia Cantans. Myslím si, že 
pri rozhovoroch s ľuďmi ako ona odpadá pri 
rokovaní organizátorov s mestom frustrujúce 
búchanie na bránu nepochopenia. 

Otvorená škola 
Vroclav je študentským mestom, pre to som 
školu vo svojom programe nemohol vynechať. 
Podl'a slov rektora Hudobnej akadémie Karo
la Lipinského Krystiana Kiel ba v meste získa
va vzdelanie až 120 000 študentov na rôznych 
typoch inštitúcií. "Škola by mala byť otvorená 
a mať čo najšírší záber," hovorí na úvod Kielb. 
Zaujímavosťou akadémie je štúdium muziko
terapie, ktoré má vo Vroclavi tradíciu už od 
70. rokov 20. storočia. Ako druhá vzdelávacia 
inštitúcia v Poľsku , ponúka Vroclav záujem-

Autor článku ďakuje pracovníkom Poľského inštitútu v Bratislave za pomoc pri príprave pobytu vo Vroclavi a všetkým hudobníkom, organizátorom a zástupcom 15 
inšt itúcii, ktorí sa s nim v Poľsku stretl i. 
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com aj dvojstupňové S-ročné štúdium jazzu 
a populárnej hudby. "Populárna hudba má 
často nižšiu kvalitu, pretože ju robia ľudia bez 
vzdelania, preto si myslím, že špecializované 
štúdium na vysokej škole by mohlo v tomto sme
re pomôcť, " myslí si rektor. Vo výuke na škole 
je ako medziodborová disciplína zaradená aj 
stará hudba - učia tu violončelista Jaroslaw 
Thiel, organista a hráč continua Jan Tomasz 
Adam us a umelecký riaditeľWratislavia Can
ta ns, šéf vroclavskej Filharmónie, spevák 
a dirigent Andrzej Kosendiak. Stúdio počíta
čovej kompozície, formujúce sa od polovice 
90. rokov, poskytuje zručnosti a informácie 
týkajúce sa súčasnej hudby. Pri jeho zrode 
stál Cezary Duchnowski, skladateľ a perfor
mer, ktorý je so speváčkou a sk ladateľkou 

Aga tou Zube l členom elektroakustického dua 
ElettroVoce. Ich najnovší album vydalo mesto 
Vroclav a nie je to rozhodne žiadny "popík". 
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Studentom sú v škole k dispozícii tri orchestre 
-veľký symfonický, komorný a súbor, ktorý 
slúži oddeleniu pedagogiky a vzdelávania. K. 
Ki eib vidí budúcnosť hudobného vzdelávania 
v špecializáci i. "V Poľsku to zatiaľ nefunguje 
ideálne, ale chcel by som, aby na našej škole 
štúdium nástroja časom profi/ovalo samostat
ne sólistov, komorných a orc!Jestrálnych hrá
čov. To umožňuje dvojstupňovosť, magisterské 
štúdium bude už špecializované." 

Hudobné divadlo- umenie pre všetkých 
"Mladé publikum má o súčasnú operu záujem. 
Festival považujem za dobrú cestu, ako ju priblí
žiť strednej a staršej generácii. Aj prostredníc
tvom stretnutí s tvorcami," vysvetľuje riaditeľ
ka vroclavskej opery a režisérka Eva Michnik 
o novozaloženom festivale súčasnej opery, 
ktorého začiatok sa kryl s mojim odchodom 

z Vroclavi. Na programe zaujímavého podu
jatia bol aj Pendereckého Stratený raj. Skoda, 
možno o dva roky- nový festival je totiž bie
nále. V pracovni energickej riaditel'ky som sa 
nestihol ani predstaviť a už som mal v rukách 
dve reprezentatívne OVO z produkcie ope
ry - Krála Rogera a Hagitha od Szymanov
ského. A k tomu štyristostranovú publikáciu 
so všetkými kritikami, ktoré boli o tunajších 
operných produkciách uverejnené v sezóne 
2007/2008. Nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. 
Pri tejto príležitosti som si spomenul, ako kole
ga pred odchodom na prestížny medzinárod't)Í 
vel'trh zúfalo zháňal po celej Bratislave niekoľ
ko rokov starú nahrávku Krútňavy. Vroclavská 
opera, ktorú kedysi akoby zázrakom obišlo 
bombardovanie mesta, má na rozdiel od tej 
našej za sebou už kompletný Wagnerov Ring. 
"Hudobníci si museli samozrejme na časové 
i technické nároky, ktoré Wagnerova hudba kla
die zvykať," hovorí o tejto skúsenosti riaditeľ
ka. Wagner tu má tradíciu- už v roku 1852 vo 
Vroclavi uviedli Tannhäusera. S takým úspe
chom, že predstavenie museli dvanásťkrát 

opakovať a čoskoro ho nasledovali ďalšie diela. 
Snaha osloviť čo najširšie spektrum záujemcov 
o operuje evidentné aj v pompéznych open-air 
podujatiach, ktoré sa konajú pri Odre. Horiace 
plachetnice, davové scény, kaskadérske kúsky 
a spevácke hviezdy. Prečo nie? Popoluškou je 
tu trochu stará hudba, ale E. Michnik má na to 
svoje vysvetlenie. "Baroková opera je podobne 
ako súčasná hudba záležitosťou menšieho okru
hu znalcov. Ak im opera neponúkne absolútnu 
špičku, zostanú doma a budú radšej počúvať 
nahrávky," myslí si. "To by musel byť niekto ako 
McCreesh, hudobná scéna vo Vroclavi zatial' ta
kúto kvalitu neponúka." 

Stará hudba 
V každom prípade ponúka vroclavská scéna 
starej hudby inšpirujúcu kvalitu. V porovnaní so 
Slovenskom majú vo Vroclavi vplyv na hudobné 

dianie ambiciózni tridsiatnici a štyridsiatnici 
odchovaní na špecializovaných zahraničných 
vzdelávacích inštitúciách. Je to generácia, ktorá 
má rozhodujúci podiel na hudobnom živote aj 
v susedných Cechách. U nás takmer absentuje. 
Rešpektovanou osobnosťou je organista, diri
gent a hráč continua Jan Tomasz Adamus. Ab
solvent krakovskej Hudobnej akadémie a Swe
elinckovho konzervatória v Amsterdame vedie 
súbor Harmonologia,je umeleckým riaditel'om 
Bachovho festivalu v Svidnici a učí tiež na Hu
dobnej akadémii Karola Lipinského vo Vroclav i. 
"Študentom vždy hovorím, že o starej hudbe sa 
často príliš mnoho rozpráva a málo sa počúva. 
Dnes je sit:l.lácia iná ako pred 20 rokmi. Existuje 
velké množstvo zaujímavých hudobníkov, kt01ých 
sa oplatí počúvať a vytvoriť si tak vlastný názor," 
hovorí introvertne pôsobiaci hudobník, ktorý na 
Wratislavia Can ta ns viedol aj kurzy a koncerty 
z Bachových kantát. 

Za zmienku stojí, že nahrávku Harmono
logie s duchovnými koncertmi Christopha 
Bernharda a Johanna Hermanna Scheina, kde 
spolúčinkuje aj slávny dychový súbor Concerto 

1 hudobny livot 



Palatino, opäť sponzorovala Vroclav. ahrané 
diela sa totiž viažu k dejinám mesta. 

Kým na Slovensku súbory starej hudby zá
pasia o existenciu, v Poľsku sa im snažia vyjsť 
v ústrety. Vďaka riaditeľovi vroclavskej Filhar
mónie Andrzejovi Kosendiakovi, ktorý sám 
vyšiel z okruhu hudobníkov venujúcich sa tzv. • 
historicky poučenej interpretácii, má táto inšti
túcia od roku 2006 vlastný súbor starej hudby. 
Jeho umeleckým riaditeľom je violončelista 
Jaroslaw Thiel, ktorý hrával napríklad s Aka
demie fi.ir Alte Musik. Projektový orchester má 
vo filharmónii garantovaných približne šesť 

koncertov ročne, koncertuje tiež v regióne. 
"Povedomie, ako to vyzerá so scénou early music 
v strednej Európe je na západe ešte stále malé. 
Keď u nás hosťoval Jaap ter Linden bol prekvape
ný, že máme črevové struny. To, že počas festivalu 
vystupujú poľskí hudobníci spolu s renomovanými 
európsl..ymi súbormi, môže pomôcť, "hovorí Th i el 
o festivale Wratislavia Cantans. "To, že je Paul 
McCreesh umeleckým riaditeľom má nesporné 
výhody. Ak zavolá Gardinerovi, ten si nájde čas 
a príde. Mne by sa to určite nepodarilo," smeje sa. 
Slovenskí hudobníci tu majú dobré meno. "Mi
loš Valent a Peter Zajíček? Veľmi dobre sa s nimi 
spolupracuje. Skutočne rád s nimi hrávam." Na 
Wratislavia Cantans s Thielovými hudobníkmi 
účinkoval aj slovenský hobojista Marcel Plavec. 
Vydarené vystúpenie Vroclavského barokového 
orchestra na festivale ozdobil výkon kontrate
noristu Daniela Taylora v Händelových áriách. 
Uhrančivé pohľady, dramatické gestá, expre
sívny prejav. Taylora by v baroku zrejme nosili 
na rukách a ani v Poľsku k tomu nebolo ďaleko. 
Tohtoročný festival však priniesol aj množstvo 
ďalších výnimočných zážitkov. 

Wratislavia Cantans 
43. ročník medzinárodného kantátovo-ora
toriálneho festivalu sa konal od 4. do 14. sep
tembra. Počas týchto dvoch týždňov mesto 

Sviatok všetkých 
kontrabasistov 
Pod záštitou Poľského tovaryšstva kontrabasis

tov (prezidentka Irena Olkiewia) sa vo Vroclavi 
10. až 17. augusta uskutočnil Svetový kontraba· 
sový festival, na ktorom sa stretla skutočná elita 
tohto nástroja. Súčasťou bola súťaž kontrabasistov, 
na ktorej zvíťazil litovský kontrabasista Cunars 
Upatnieks. Festival začal slávnostným galakoncer· 
tom vo vroclavskej Filharmónii, kde s festivalovým 
orchestrom vystúpil aj legendárny londýnsky kon· 
trabasista Thomas Martin. Američan rumunského 
pôvodu Catalin Rota111 zahral okrem čajkovského 
Rokokových vari6cií ako prídavok Paganiniho 
Capriccio l. 24. Program zahŕňal tiež workshopy 
a prednášky. Frank Proto a Peter Askim hovorili 
o svojej kompozičnej činnosti, o pedagogike v USA 
rozprával John Schimek. Najzaujímavejšími vý· 
stupmi sa prezentovali Američania Bany Creen, 

ovládol aristokraticky pôsobiaci Brit Paul 
McCreesh, ktorý je v súčasnosti umeleckým 
riaditeľom prestížneho podujatia. So sebou si 
do Poľska priviedol aj známy súbor Cabrielli 
Consort & Players, s ktorým uviedol niekoľko 
zaujímavých koncertov so skladbami Henry
ho Purcella. Ústrednou témou festivalu bola 
anglická hudba a v rámci nej zaznel skutočne 
reprezentatívny prierez siahujúci od diel 16. 
storočia (The King' s Singers, Schola Cantorum 
of Oxford, The Cardinall's Musick, gambový 
con sort Concordia), cez piesňové cykly Britte
na, llerberta Howellsa a Vaughana-Wi ll iam
sa s vynikajúcim Markom Padmorom až po 
"veľkonočný triptych" súčasného sk ladateľa 

Jamesa McMillana, ktorý bol rezidentom fes
tivalu a vlastné skladby aj dirigoval. Festival 
rámcovalo uvedenie Elgarovho oratória The 
dream of Geron ti us pod taktovkou rešpekto
vaného šéfa Vroclavskej filharmónie Jaczeka 
Kaspszyka a ambiciózne uvedenie Vojnového 
rekviem Benjamina Brittena s P. McCrees
hom. Koncerty sa väčšinou konali v nádher
ných mestských kostoloch, pred ktorými už 
hodinu pred začiatkom postávali dlhé rady 
čakajúcich. Vypočuť si o ôsmej Gabrielli 
Players a o dve hodiny vychutnávať Bachove 
kantáty s lonom Koopmanom bolo z hľadiska 
hudobných zážitkov doslova luxusom. Prá
ve vystúpenia charizmatického Koopmana 
s Amsterdam Baroque Orchestra patrili pre 
mňa k najväčším festivalovým zážitkom. 
V koncertnej podobe ma zaujal aj program 
William Byrd and the Gunpowder Plot Kin
g's Singers s hercom Billom Wallisom. Prí
beh sprisahancov, ktorí chceli vyhod iť do 
povetria parlament i s krárom bol doplnený 
ukážkami z Byrdovej hudby. Jednou z hlav
ných festiva lových udalosti boli Pašie podľa 
sv. Marka, ktoré si od Pavla Mykietyna objed
nalo mesto. espomínam si v posledných 
rokoch na to, že by si skladbu slovenského 

Andrew Kohn, Hans Sturm, BrazRčanka Sonia Ray, 
~véd Lars Danielsson a jeden z najelitnejších kontra· 
basistov sveta Francois Rabbath z Paríža. jazzové 
semináre viedli Tom Knific a legendárny Ron Carter. 
Ťažisko podujatia však spočívalo na koncertoch, v je
den deň boli často až štyri sólistické alebo komorné 
recitály. Zaujali vystúpenia Andrzeja Kaaanowské
ho, profesora Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Paris a sólového kontrabasistu 
parížskej Opet')' Thierryho Barbého, Američanov 
Erica Hansena a populárneho Jeffa Bradeticha. ~pič· 
kové výkony zazneli aj v podaní českých hudobníkov, 
profesora na pražskom Konzervatóriu Jii'l'ho Valen
tu, docenta JAMU Miloslava Jelínka a medzinárodne 
uznávaného profesora Miloslava Gajdoša, ktorý vo 
vrcholnej forme zahral v svetovej premiére nový a 
vel'mi rozsiahly Koncert l. 2 pre kontrobas o klavír, 
napísaný z podnetu malého londýnskeho vydava· 
tel'stva ako pokus o vytvorenie umelej rekonštrukcie 
strateného Haydnovho koncertu. Autor tohto ďán· 
ku vystúpil na dvoch podujatiach. Na originálnom 
kontrabase s tzv. viedenským ladením ponúkol hud· 

REPORTÁŽ 

skladateľa objednala napríklad Bratislava. 
Iný kraj, iný mrav. Mykietyq, ktorý je v Poľsku 
považovaný za jedného z Olljzaujímavejších 
skladaterov svojej generácie, ponúkol postmo
derný pohrad na tému. Part KriSUI spievala 
vynikajúca Urszula Klypr (t). testo ~ hovo
renou úlohou v pofskomjazyku (ca.tnttexty 
boli v starej aramejčine). ~a hUdba 
kombinovala vyjadrovacie prostriedky avant
gardy (sonorizmus, atonelita, aerializmus), 
jasne zakotvené tonálne úseky (fantastickí 
sólisti chlapčenského zboru), ale e.J agresivny 
zvuk rockovej kapely, ktorý mat pravdepo
dobne reprezentovať ,.1111ätky tobto sveta". 
Kompozícia, ktorá nepochybne obsahovala 
silné momenty, však v clrQbej pdlovici večera 
začala strácať ťah. Prim6m Sil, te menovanie 
celého Kristovho roclokmel\a ri kimsi k Ada
movi na pozadí stereotypnýCb hudobných 
postupov na mňa pôsobilo u!6navne. Nepre
hliadnuteľnými však boli vyoibjúce výkony 
hudobníkov Okiestra Aukle pod taktovkou 
Mareka KoSa. Wratislavia Cantans však nie sú 
len koncerty vo Vroclavi. Účinkujúci sa počas 
fest iva lu predstavia aj v okolitých mestách, 
čím má podujatie väčší dopad na celý región 
Dolného Sliezska. 

Schopnosť postaviť takýto silný festiva l 
samozrejme závisí od pochopenia predstavi
teľov mesta i sponzorov. o &J ma v Poľsku 
skutočne zaujalo bol "dopyt po umení" a ak
tivity "zdola", voči ktorým a6 štát a mesto 
ústretové. Skoro by som zabudol... Vo Vroc
lavi existuje aj zaujímavé obč!ianske združe
nie Ars & Studium, ktoré orpnizuje Festival 
čembalovej hudby alebo cyklus Budeš mať 
rád pondelky. Hladajú partneJUV na medziná
rodné projekty. Kto má chu(, lftÔže sa im vraj 
ozvať: www.arsetstudium .art.p 

ĎaiAie infonúcieohudbevoVroclavi môžete 
n~stnawww.b~voLik 

bu bratislavského klasicizmu (Sperger, Mozart, 
Zimmermann). Vystúpil tiež spolu s M. Gajdošom 
v Botessiniho Dvojkoncerte pre dva kontrabasy. 
Koncerty sa konali v Aule Leopoldina alebo v Ora· 
torium Marianum, nádherných barokových sálach 
patriacich vroclavskej Univerzite. jazzové produk· 
cie hostilo Hudobné divadlo Capitol, kde okrem 
poľských jazzmannov OagodziRski trio, Adam 
Skrzypek) učinkovali aj Američania H. Sturm, T. 
Knific, Kubánec žijúci v New Yorku Cartos del 
Pino, Francúz Renaud Carcia-Fons a Trio Petra 
Koiínka z Prahy. Vrchom jazzových večerov bolo 
vystúpenie Tria jazzových legiend R. Cartera, 
Russela Maloneho (gitara) a Mulgrewa Millera 
(klavir) vo vroclavskej Filharmónii. Súčasťou pod· 
ujatia bola aj výstava nových kontrabasov firmy 
bratov Krahmerovcov z Mittenwaldu, ktorí sú po
kračovateľmi svetovo uznávanej nemeckej značky 
Pôllmann, rôznych vydavatel'stiev a predajcov hu· 
dobného materiálu a pod .. Toto inšpirujúce podu· 
jatie má pred sebou skvelú budúcnosť. 

Radoslav ŠAšiNA 





a nahrávacieho priemyslu, ktorý sa ocitol 
v kríze. Bola zrejmá snaha nalákať ľudí na 
niečo , čo vlastne nebolo podstatou veci-
na atraktívny obal CD, publicitu v časo
pisoch, ktorá sa ale netýkala spevu, a na 
imidž. Hovorili mi, že si musím vymyslieť 
niečo ako napríklad, že chodím na motor- • 
ke, niečo čo bude l'udí zaujímať ... Myšlien
ka, že by mi to pritiah lo nové publikum 
mi pripadá skôr smiešna. Myslím si, že 
v umení to takto nefunguje. 

Svet klasickej hudby evidentne preberá 
marketingové postupy šoubiznisu. Do akej 
miery je to podľa vás v poriadku? 
Táto hudba nebude nikdy pre masy. To, že 
urobím projekt s populárnym spevákom, 
alebo sa objavím v spoločenských časo
pisoch, mi neprinesie publikum, ktoré by 

Hold českej piesňovej tvorbe 

Umenie českej mezzosopranistky Magdaleny 
Koženej nebolo slovenskému publiku dlh· 
šiu dobu dopriate. Vyhl'adávaná koncertná 
i operná speváčka dosiahla vo svojich 35 ro· 
koch umelecký Olymp. Pri príležitosti vydania 
nového albumu Songs My Mother Tought Me 
usporiadala v Berlíne žijúca umelkyňa kon· 
certné turné, ktoré otvorili recitály v Košiciach 
a Bratislave. Ich leitmotívom bola dramaturgia 
z diel českých a moravských autorov, ktorí sa 
vo svojej tvorbe inšpirovali folklórom. Kožená 
má k tomuto repertoáru evidentne blízko, pri· 
čom sa o znovuobjavenie viacerých piesňových 
cyklov zaslúžila. 

Skutočnosť, že láska k folklóru je v brnian· 
skej rodáčke priam geneticky zakódovaná, sa 
premietla aj do interpretačného štýlu, v ktorom 
nebolo miesto pre romantizujúce maniery či 

nebodaj operný pátos. Slovenské publikum tak 
malo vzácnu možnosť zažiť výsostne komornú, 
intelektuálne a emocionálne vyváženú interpre
táciu, ktorú som osobne pociťoval ako úprimnú 
a pravdivú. Na Slovensku je interpretácia pies
ní dlhodobo zanedbávaná, tradícia neexistuje 
a recitál, aký predviedla Kožená (bez lacnej prí
mesi operných čísel), je doslova udalosťou de-

zaujímal piesňový recitá l s dielami Erwina 
Schulhoffa. Je to ako nafúknutá bublina, 
cez ktorú sa dostávate do úplne iného sve
ta. Očakáva sa od vás niekoľko slávnych 
árií a koncerty na štadiónoch ... Akoby ste 
sa stáva li spevákom iného žánru. Keď som 
ako 25-ročná debutovala v Paríži, bolo to 
spojené s veľkou propagáciou. Firma dala 
všade obrovské plagáty. tudia si určite ho
vorili, čo je zač táto mladá blondínka, fot
ky ako barbie - tá predsa nemôže spievať 
dobre. Myslím, že vtedy boli kritickejšie 
ohlasy na môj výkon spôsobené aj tým, že 
kritici prišli na koncert už mierne podráž
dení touto propagáciou. Dnes by som to už 
nedovolila. 

ROZHOVOR 

To, ie uroblm profrkt s populamym spevokom alebo sa objavtm 

v spoločmskych tasopisoch, mi neprinesie publilrum, ktorr by mujtmal 

IJiesňovv recitál ... 

Ste známa tým, že si kariéru strážite starostli
vým výberom repertoáru. Prečo to iní nedokážu? 
Je vel'a mladých spevákov, z ktorých sa fir
my a manažéri snažia okamžite získať ma
ximum. Skutočnému talentu to môže skôr 
poškodiť . Cl ove k si musí dobre rozmyslieť, 
ktoré úlohy kedy prijme. V tomto som bola 
vždy nekompromisná , lebo som vedela, že 
si nemôžem dovol iť chybu, ktorej násled
kom by bol zničený hlas. Cloveka samo
zrejme sláva priťahuje a odhadnúť hranice 
niekedy skutočne nie je ľahké. 

saťročia. Program z tvorby šiestich skladatel'ov 
predstavila v umeleckom partnerstve so škót
skym klaviristom Malcolmom Martineauom. 
Prvá reflexia folklóru, ktorú Magdalena Kože
ná ponúkla, pochádzala od Erwina Schulhoffa 
(výber z cyklu Národnípísné a tance Téšínska). 
Odlišnú atmosféru mal cyklus Malé smutky 
z pera Petra Ebena, ponárajúci sa do duševného 
sveta dospievajúcich dievčat. Už tieto dva prvé 
vstupy ukázali schopnosť Koženej diferencovať 
charakteristickú náladu piesní a v najjemnej
ších detailoch priam filigránsky pointovať ryt· 
mus a dynamicky tieňovať tón. Pohádka srdce 
op. 8 od Vítezslava Nováka je cyklus piatich 
piesní vyjadrujúci skladatel'ov vzťah k svojej 
láske. Sólistka opäť upútala intímnosťou výpo
vedí s citlivými záchvevmi emócií vyjadrenými 
zamatovo sfarbeným mezzosopránom, ktorý 
najmä v nižšej dynamike (nádherné pianissi
má a mezza voce) núti priam zatajiť dych. Dve 
ukážky z folklórnych inšpirácií Leoša janáčka 
(Moravská lidová poezie v písních a Slezské 
písné) dostali Magda len u Koženú do odlišných 
výrazových sfér, umožnili prejaviť spontánny 
temperament a prirodzený humor. 

Druhá časť večera bola venovaná ukážkam 
z tvorby Bohuslava Martinu a Antonína Dvoráka. 
Hudobná poetika Martinu je Koženej ako rodáč-

Na svetové pódiá ste sa dostali s renomo
vanými interpretmi tzv. starej hudby. Aká to 
bola skúsenosť? 
Keď som ako 16-ročná začína la s baro
kovou hudbou, bolo u nás všetko dvad
sať rokov pozadu. Žili sme v komunizme 
a na to, čo objavil Nikolaus Harnoncourt 
a jeho generácia, sme prichádzali sami 
štúdiom prameňov, čítaním kníh a cez 
nahrávky. Podľa mňa to malo aj pozitív
ne stránky, pretože aby sa človek niečo 
dozvedel, musel vyvinúť určité úsilie. Po 
otvorení hraníc som sa zoznámi la s l'uďmi, 
ktorí sa historicky poučenou interpretá
ciou zaoberali už roky a bola to pre mňa 
veľmi uvoľňujúca skúsenosť. Zistila som, 

že všetky poznatky predstavujú len určitý 
návod a vždy ostáva dostatok priestoru pre 
vlastnú imaginác iu. Že nemusím sp ievať 
len bez vibrata, alebo, že túto ozdobu ne
musím použiť striktne tak či onak. Všetko 
bolo odrazu veľmi prirodzené. 

V čom bola špecifická spolupráca s dirigent· 
mi ako Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkow
ski, Paul McCreesh alebo Simon Rattle? 
Každý z týchto velikánov je úplne iný. Títo 
ume lci študovali niektoré diela celý život 

ke z Moravy mimoriadne blízka. Dokázala to aj 
v cykle Písničky na dvé strany, v ktorom prostotu 
tém, ale zároveň kontrastnosť náladových polôh, 
vyjadrila nespočetnými nuansami svojho lyrického 
mezzosopránu, technicky pevne opretého o dych, 
vol'ne frázujúceho a plynulo prechádzajúceho z hl
bokej do vysokej polohy. Zatial' čo v piesňových 
cykloch Dvoráka (Písné milostné op. 83, výber 
z cyklu Večerní písne op. 3 a Cigánské me/odie 
op. SS) majú mnohé interpretky tendenciu uchýliť 
sa k opernej maniere, Magdalena Kožená ich po
ňala výsostne komorne, s pointovaním výrazových 
detailov a dokonalým vystihnutím emocionálnej 
atmosféry jednotlivých piesní. 

Famózny výkon podal aj klavirista Malcolm 
Martineau. Tu nemožno hovoriť len o technickej 
bravúre, o umení v najjemnejšej dynamike podpo
riť farbu a nuansy hlasu, ale tiež o dokonalej zna
losti textu, o význame a zmysle každého slova. Bol 
to tvorivý dialóg, harmónia hudby a slova, súlad 
dvoch hÍbavých umelcov obdarených spontánnou 
muzikalitou, ako aj intelektuálnym zázemím pre 
analyzovanie predlôh a hl'adanie optimálnych mož
ností ich sprostredkovania publiku. 

Pavel UNGER 

M. Kožená (spev), M. Martineau (klavír), 
Slovenská filharmónia, 2. novembra 

a na základe konkrétnych historických 
faktov majú o nich vel'mi jasnú predstavu. 
Napriek tomu sa ich výsledky dokážu od 
seba diametrá lne l íšiť. Zdá sa, akoby mal 
každý kus svojej pravdy. Rada skúšam 
nové veci, takže ma to skôr teší, ako ruší. 

a príklad Harnoncourt je veľmi striktný, 
čo sa týka temp. Má ich často úplne iné 
ako ostatní, za čo býva niekedy kritizo
va ný. On má však takú charizmu a vieru 
v svoju pravdu, že keď človek spieva pod 
jeho taktovkou, urobí všetko preto, aby to 
bolo tak ako chce. V tom je sila osobnosti 
dirigenta a rozdiel medzi priemerným di
rigentom a géniom. Že človek, ktorý ma l 
pôvodne inú predstavu, sa v hudbe aj na - > 
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ROZHOVORI 

> priek tomu zrazu cíti dobre, prirodzene 
a má z nej radosť. 

Podieľali ste na veľkých operných a orato· 
riálnych dielach. Ako prebieha práca na ta· 
kýchto n áročných projektoch? 
Väčšina nahrávacích firiem dnes musí 
svoje plány redukovať . Všetko s).deje ver
mi rýchlo a aj ve ra z týchto ve ľkýc h projek
tov sa robí naživo. a hrávky sa-zostrihajú 
z koncertov, pretože na viac ni e sú peniaze. 
Na jednej stra ne je to škoda, ale súčasne je 
tiež pravda, že z mnohých vecí už ex istu
jú také výnimočné nahrávky, ktoré svo
jím s pôsobom len ťažko prekonať. To tiež 
ovplyvňuje dopyt. Onedlho budú možno 
ľudia z í s kavať hudbu len z interne tu a po 
CD sa bude chodiť do a ntikvariátov. 

Piesňový recitál Songs my mother taught 
me je na stránke Deutsche Grammophon cha· 
rakterizovaný ako vaše najosobnejšie CD. 
Ťažiskom sú piesne Leoša Janáčka , Antonína 
Dvoráka a Bohuslava Martinu inšpirované 
folklórom ... 
Songs my mother taught me j e anglickým 
prekladom názvu Dvofákovej piesne Když 
mé stará matka. Podľa mňa asoci uje at
mosféru domova, ktorá je pre mňa s tým
to CD spojená. Ju ž ná Morava je zná ma 
svojím fo lklórom, preto ma l'udová hudba 
sp revádza la od detstva a mnohé z piesní 
na di sku skutoč n e pozná m z domu. Ne
pochádzam s íce z hudobníckej rodiny, 
no vždy sme vera s pieva li. Každá z týchto 
piesní pre mňa znamená nejakú , často mi
mohudobnú spomienku. Hudobné záze
m ie, ktoré som doma získa la, považujem 
za veľmi dô ležité. 

Ako vznikala táto nahrávka? 
Z piesňového repe rtoá ru , ktorý m1 Je 
blízky, by som dokáza la natočiť päť alebo 
desa ť CD, vďaka čomu práca postupova 
la veľmi rýchlo. Mojím pôvodným záme 
rom bolo urobiť pri erez hi s tóriou českej 
piesne, na CD sa mali objavi ť i s tarí českí 
majstri - Adam Václav Michna, Leopold 
Koželuh a lebo Jan Václav Hugo Vofíšek. 
Nakoniec som sa však musela pribli žne 
dvads iatich minút hudby vzdať, preto som 
sa roz hod la dať dramaturgi i CD jednotný, 
"fo lklórnejší" cha rakter. 

Bolo po Love Songs (DG, 2000) ťažké pre· 
svedčiť vydavateľstvo na ďalší album s čes· 
kou hudbou? 
Musím priz nať, že toto CD bolo tak t rochu 
za odmenu, rozhodne to nebol žiadny boj 
s vydavateľstvom. Piesňový repertoár má 
svoje publikum. Tiež si myslím, že si ľudia 
odo mňa skôr kúpia a lbum s českou hudbou 
ako napríklad Schuberta. Keďže spievam 
v rodnom jazyku, očakávajú samozrejme 
najvyššiu kvalitu. Považ ujú to za niečo au
tent ické, za n iečo, čo od nemeckého spe
vá ka nedosta nú. Predať pi esňový recitál je 
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vždy veľmi zloži té, s týmto repertoárom to 
bolo o niečo jednoduchšie. 

Hudobník teda môže byť podľa vás ., pre
destinovaný" pre domáci repertoár? 
Určite existuje tradícia, ktorej je č l ovek 

ch tiac č i nechtiac súčasťou. Nemám a le 
rada , ak si ktokoľvek hudbu priv l astňuje. 

Ja napríklad rada spieva m Debussy ho. 
Francúzi môž u mať výhrady, že to nero
bím podľa francúzskej trad ície . Myslím 
si ale, že spevák inej národ nosti môže 
v takýchto prípadoch priniesť niečo nové. 
Veľmi z loži tým a špecifickým problémom 
je samozrej me ovládani e jazyka- prízvu
ky, rytmus, charakteristika voká lov ... Do 
nua nsí, ktoré robia pred nes presvedči
vým , sa človek dostáva ťažko . 

Folklór a klasická hudba sú pre mnohých 
akoby dva protipóly. O . autentickosti" mož· 
no uvažovať aj z tohto aspektu ... 
Je to samozrejme otázka vkusu. Iva Bit
tová naprík lad hovorí , že j ej ope rné hlasy 
s l'udovými piesňami nejdú dohromady. 
Od tohto repertoáru samozrejme nemož
no očakávať, že to bude autentický folklór. 
Sú to ara nžova né sk ladby, resp. umelé 
piesne, i keď s i mys lím, že napríklad Leoš 
Ja náček sa dos ta l k š tylizácii ľudovej hud
by skutočne vel'm i blízko. Napriek tomu 
je už po dvoch taktoch zrejmé, že je to Ja
náček . Vždy ide o adaptáciu, a le tým, že 
to robili sk ladatelia , ktorí ma li k folklóru 
blízko , ide v určitom zmysle o autentickú 
ada ptác iu . 

Vystúpenia v Košiciach a Bratislave sú 
súčasťou turné, ktoré vás zavedie až do Ja· 
ponska. Nehrozí pri viacerých koncertoch 
s rovnakým repertoárom stereotyp? 

ie som na tom našťastie ako mu zikáloví 
s peváci, ktorí musia to isté sp ievať denne. 
Keď robím turné s recitálom, ako j e te nto , 
poče t koncertov sa po hybuje okolo čísla 
osem. To zvládam a nep ripadá mi to ste
reotypné. Strach z to ho, že by som sa pri 
koncerte nudila, rozhodne nemá m. á
ročné je ces tovanie .. . 

Ako sa vám to darí zvládať s dvoma malými 
synmi? 
Vyžad uje to vel'a orga n izácie a je to dosť 

zložité. Na druhej s trane svet , v ktorom sa 
pohybujem, j e síce krásny, a le istým spô
sobom vymyslený. Deti mi dávajú mfiOŽ· 
stvo energie a človek s i vďaka n ím každý 
deň uved omí skutočné hodnoty, z ktorých 
med zi najdô ležitejšie patrí rodina. Mno
ho mojich kolegýň hovorí , že nemôž u mať 
deti, pretože sa to popri koncertova ní 
nedá zv l ádnuť. Ja si to nemys lím. avyše 
po zážitku , akým je materstvo, sa človek 
stáva citovo bohatším a má ľuďom viac čo 
povedať... _j 

písané pre SME a Hudobný život 

hudobny livot 





ROZIIOVORI 

Vell<ý projekt, akým je nahrávka kompletu kla· 
vímych sonát Ludwiga van Beethovena, sa nedá pri· 
praviť zo dňa na deň. Čo bolo pre vás motiváciou? 
Beethovenova klavírna tvorba ma sprevádza 
celý život. Obdivujem ju nielen ako hudobníč· 
ka, ale naplňa ma najmä jej emocionálny a fi
lozofický obsah. V priebehu rokov rástla vo 
mne túžba koncertne predviesť všet~ch 32 
sonát ako celok, i keďvel'kú časť som« ž mala 
v repertoári. Možno to prirovnať k p~edsavza
tiu vyliezť na najvyššiu horu sveta, vyžaduje 
si to veľa duševnej aj fyzickej sily. Realizácia 
tohto projektu sa uskutočnila v rámci abo
nentných koncertov Slovenskej filharmónie, 
na ktorých som pred časom uviedla aj všetky 
Beethovenove sonáty pre husle, violončelo aj 
lesný roh s klavírom. Celý cyklus sa stretol 
s veľkým ohlasom aj v niekoľkých sloven
ských mestách, kde tiež odznel. V koncepcii 
dramaturgie cyklu som ale nechcela postu
povať podľa opusových čísiel , kvôli ucele
nejšiemu pohľadu som chcela poslucháčovi 
priblížiť sonáty z rôznych tvorivých období 
skladatel'a. Pritom sa bolo treba vyvarovať 
toho, aby sa nedostali vedľa seba napr. dve 
sonáty v rovnakej tónine alebo dve variačné 
časti, niekoľko sonát končiacich pôvabným 
ron dom alebo výrazovo podobné sonáty, i keď 
toto nebezpečenstvo u Beethovena takmer 
nehrozí. ahrávka kompletu 9 CD, ktorá vyš
la vo vydavateľstve Diskant v máji tohto roku, 
do istej miery kopíruje dramaturgiu koncert
ného cyklu. 

Okrem skladieb pre sólový klavír máte v reper· 
toári tri desiatky koncertov. Sú medzi nimi také, 
ktoré uprednostňujete? 
Hrať s orchestrom je pre mňa vždy pôžitkom. 
Sólista je súčasťou orchestra, no predsa hrá 
hlavnú úlohu a do istej miery vedie dirigenta 
i hudobníkov- môže ich strhnúť, nadchnúť, 

určuje priebeh hudobného procesu. To mi 
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vždy spôsobovalo radosť. Aj psychická prí
prava na koncert s orchestrom je akási jedno
duchšia. Predchádzajú mu zvyčajne skúška 
a generálka, človek potom vchádza do kon
certnej siene akoby do známeho prostredia, 
obklopujú ho spoluhráči a energia vychádza
júca z nich akoby človeka niesla, nehovoriac 
o tom, že keď hráte recitál, nároky na koncen
tráciu a fyzickú silu sú ovel'a väčšie. K niekto
rým koncertom mám mimoriadny vzťah . Ešte 
na konzervatóriu som naštudovala Mozartov 
Klavírny koncert Es dur KV271, ktorý má ne
obyčajne vážnu pomalú časť v c mol. Pri hre 
som mala zrazu pocit, že rozumiem zmyslu 
hudby a že sa prostredníctvom nej dá vyjad
riť oveľa viac ako slovami. Veľmi rada mám 
aj Beethovenov 4. klavírny koncert G dur pre 
jeho nad pozemskú atmosféru a kontrast me
dzi útočným rytmizovaným motívom v or
chestri a akoby z iného sveta prichádzajúcou 
témou v 2. časti (Andante con moto). Koncert 
č. 5 Es dur ma zase oslovuje obrovskou ener
g iou hudobného obsahu a symfonizmom. 
Obidva Chopinove koncerty obdivujem pre 
hlbokú výrazovú mnohorakosť a pravdivo 
pôsobiacu mladícku citovosť. Hummelov 
Koncert pre klavír a orchester a mol (č. 2, op. 
85) mi spôsobuje potešenie pri prekonávaní 
všakovakých klaviristických "prstolomnos
tí": dvojitých trilkov, pasáží, skokov a podob
ne. Bartókov 3. koncert je logikou kompozič
no-technickej práce, harmóniou a celkovým 
hudobno-myšlienkovým vyjadrovaním pre 

mňa jedným z najkrajších diel hudby 20. sto
ročia. Skladateľ akoby sa na tento svet poze
ral už "z druhého brehu" ... 

Odohrali ste množstvo koncertov doma i v za· 
hraničí. Čo pre vás znamená koncertovanie? 
Nechcem robiť rozdiely medzi väčšími 

a menšími koncertmi. Každé vystúpenie je 

nezabudnuteľné. Keď umelec predstúpi pred 
publikum, chce zo seba niečo vydať a očakáva 
adekvátnu odozvu. Je isté, že krásna, do po
sledného miesta zaplnená sála s vynikajúcim 
klavírom pôsobí vel'mi inšpiratívne. Takisto 
vedomie, že účinkujete na pódiu, na ktorom 
hrali svetoví umelci, cítite inú mentalitu ne
známeho obecenstva, ku ktorému si prostred
níctvom hudby vytvárate vzťah - to všetko 
vás môže vnútorne povzbudiť a umocniť pocit 
zodpovednosti. 

Z Beethovenových súčasníkov s ním možno 
porovnávať len Schuberta, no títo tvorcovia sie· 
dovalí rozdielne kompozičné ciele. Schubert je vo 
vašom repertoári tiež zastúpený. Aký je podľa vás 
kľúč k jeho hudbe? 
Ešte na VSMU som zaradila do programu 
svojho diplomového koncertu Schubertovu 
Sonátu 8 dur. Treba povedať, že tento geniál
ny skladateľ vtedy ešte nebol v móde, ale mňa 
nadchol. V repertoári mám okrem komorných 
sk ladieb a piesní aj 3 sonáty a lmpromptus op. 
90. Schubert v porovnaní s Beethovenom na
rába rozdielne s časom a architektúrou formy. 
Ich priebeh je oveľa statickejší- pre Schuberta 
pohyb nieje určujúcim faktorom v kompozič
nej práci. iekedy jediný tón uvádza úplne 
rozdielny emocionálny obsah, väčšinou v no
vej tónine. Vyžaduje si preto čo najjemnejšie 
diferencovanie výrazových odtieňov a hibavý 
prístup ku každému detailu. Pod milo zne
júcou melódiou je zašifrovaný vážny, ba až 
dramatický význam a kdesi v pozadí stále číha 
smrť. Interpret musí veľmi zvážiť výrazové 
prostriedky, keď chce umelecky znázorniť dve 
tak rozdielne tvorivé osobnosti, akými boli 
boli Beethoven a Schubert. 

Vo vašom umeleckom profile zohráva závaž· 
nú úlohu aj hudba johannesa Brahmsa. Čo musí 
interpret umelecky- a koncepčne zohľadniť, aby 
prenikol do jeho štýlu? 
Brahms predstavuje z interpretačného hľa

diska špecifický problém. Jeho úžasná hlboká 
vrúcnosť vyjadrená v klasicky zdržanlivej for
me, neznášajúca sentimentalitu a "ufňuka

nosť", ale ani vonkajškovú pompéznosť, kladie 
na interpreta zo slovanského prostredia veľké 
nároky. Pre nás, citových extrovertov,je ťažké 
odhadnúť mieru disciplíny a na druhej strane 
agogickej vol'nosti u tohto "romantika". V po
predi interpretácie musí byť dôraz na široko
dyché klenutie melodických a stavebných línií, 
ktoré nedovoľuje "mozartovsky" ukončované 
frázovan ie, neznáša krátke ostré staccato (na
priek častým veľmi rytmizovaným témam), 
vyžaduje v~ k precíznosť pri riešení proti sebe 
stavaných duo! a trio!, a lebo striedanie dvoj
a trojdobých motívov. Vhodná, bohatšia peda
lizácia pomáha zvládnuť mužnú, často nepod
dajnú akordickú klavírnu faktúru. 

Aký máte vzťah k tvorbe slovenských sklada· 
teľov? 

Zaoberám sa ňou celý život. Na CD som 
nahrala kompletné klavírne dielo Jána 

1 hudobny 2ivot l, 



Levoslava Bellu a Alexandra Albrechta, hra
la som Babuškov klavírny koncert, premié
rovala som 2. klavírny koncert, dve sonáty 
a niektoré nokturná Juraja Beneša, ako aj 
Bokesovu 4. sonátu a Zeljenkove variácie 
Es Be, hrala som Hatríkovu Sonátu Ciacconu, 
Bergerovu Sonátu a viaceré diela Vlad imíra • 
Godára. V roku 1969 som vyhrala vtedy ešte 
československú Súťaž o najlepšiu interpre
táciu slovenskej skladby so Suchoňovými 
Metamorfózami, Cikkerovými Tatranskými 
potok mi a Paríkovými Piesňami o padajúcom 
lístí. Okrem toho som hrala vyše 50 rôznych 
diel slovenských autorov v rozličných ko
morných obsadeniach, naposledy premiéru 
Bergerovej skladby Pathétique pre violončelo 
a klavír. Ak som na niečo zabudla, nech mi to 

určité všeobecné zásady, na ktoré v komornej hre treba dbať: 
počúvať partnerov, sledovať ich part, nájsť súlad v rytmic
kom a metrickom pulzovaní, frázovaní, dynamicky sa pri
spôsobiť, spoločne stavebne rozvrhnúť dielo. My klaviristi 
ešte musíme brať do úvahy, s akým nástrojom hráme a podl'a 
toho realizovať dynamiku, tvorenie tónu a pedalizáciu. Na 
mnohé môže nadaný mladý človek časom prísť aj sám, ale 
prečo by mu skúsenejší nemohol poradiť a navigovať ho? 

Interpret v súčasnosti nemá ľahké postavenie, na Slovensku 
to platí dvojnásobne ... 
Aktívni umelci na Slovensku si dnes často sami musia vy
tvárať a vyhl'adávať koncertné príležitosti, pretože násled
kom absencie hudobnej výchovy na základných školách, 
upadol záujem spoločnosti o tzv. vážnu hudbu. Okrem toho 
nemáme dosť schopných koncertných agentúr. Vzniklo 
vel'a podujatí a festivalov, kde hlavnými organizátormi sú 

Na to, aby sa nitkto tallntovt~ny stal umtltckou osobnosťou, pDtrtbujr ticho, 
samotu, zahlbenie sa do sebtJ samého, las na vlastnt dozrttie, pozorovt~nit 
o hľadanie suvislostf. Často to momena vyhýbať so lacnému uspechu, nlektdy aj íst 
proti JJnídu a módt, ak aj mot schopnost' s odvahou a mugiou sltdovat'svoj ckl 

autori prepáčia. Tento výpočet nepovažujem 
za zásluhu, ale za samozrejmosť. 

Ste vyhľadávanou partnerkou v komornej hre. 
Čo môže interpret umelecky získať tým, že sa ve· 
nuje komornej hre? 
Komornú hru pestujem už od ranej mlados
ti. Sprostredkovala mi nádherné hudobné 
zážitky a vďaka nej som spoznala veľa vyni
kajúcich hudobníkov. Na jednej strane som 
sa naučila akceptovať predstavu iných, na 
druhej strane presvedčiť spoluhráčov o mo
jom vlastnom výklade hudobného diela. Po 
dlhých hodinách práce osamote, na sólovom 
repertoári, prináša hľadanie krásy interpre
tovaných diel spoločne s inými radosť a oži-

Daniela Varínska - študovala klavír na 
bratislavskom Konzervatóriu u Alžbety 
Elanovej, neskôr na VŠMU u Anny Kafendovej 
a Rudolfa Macudzinskeho. Počas štúdia ab· 
solvovala štipendijný pobyt na leningradskom 
Konzervatóriu u Dmitrija Alexandroviča 

Svetozorova. 
Pedagogicky pôsobíla na bratislavskom 
Konzervatóriu a na VŠMU, kde je aj v sú· 
časnosti profesorkou klavírnej hry. Medzi 

venie získavaním nových osobných kontak
tov a priatel'stiev. 

Na VŠMU je komorná hra zaradená v učebnom 
pláne. Do akej miery je to podľa vás niečo, čo sa 
možno naučiť? 
Samozrejme sa jej možno "naučiť". Aj keď 
v rámci dosť obmedzených možností pedagóga, 
ktorý okrem odovzdávania vlastných vedomos· 
tí a skúseností, iba pomáha odkryť, čo drieme 
v študentovi, ale nemôže mu "naliať" talent. Sú 

účinkujúci. Ale nepýtaj me sa, kol'ko ich to stojí drahocen
nej energie a času, ktorý by inak venovali rozvijaniu vlast
ných interpretačných schopností. epovažujem za etické, 
ak si umelec musí sám robiť reklamu. 

Čo by ste ako skúsená pedagogička a umelkyňa poradili na· 
stupujúcej generácii interpretov? 
Dnešná doba u umelcov príl iš nepraje rozvíjaniu osob
ností, i keď inštrumentálna úroveň mnohých mladých 
hudobníkov je obdivuhodná. Udalosti nás zaplavujú 
vel'kou rýchlosťou, nemáme čas sa nad nimi zamyslieť, 

precítiť ich. Sme rozptyl'ovaní povrchným i a často nehod
notnými zážitkami, valcovaní informáciami, stále novší
mi technickými objavmi a vymoženosťami, pokazené sa 
neopravuje, ale vyhadzuje. Týka sa to aj medzil'udských 
vzťahov. Ale na to, aby sa niekto talentovaný stal ume· 

jej študentky patria o. i. jordana Palovičová alebo 
Nora Škutová. Repertoár D. Varínskej siaha od hudby 
baroka po diela súčasných slovenských skladateľov. 

Venuje sa tiež hre na dobových klávesových nástro· 
joch. Spolupracovala s domácimi i zahraničnými or· 
chestrami, má na konte viacero nahrávok. Za prínos 
k slovenskej hudobnej kultúre získala Cenu hudobnej 
kritiky, Cenu Frica Kafendu a Cenu Zväzu slovenských 
skladateľov a interpretov. 

www.hc.sk 

leckou osobnosťou, potrebuje ticho, samotu, zahlbenie 
sa do seba samého, čas na vlastné dozretie, pozorovanie 
a hl'adanie súvislostí. Často to znamená vyhýbať sa lacné· 
mu úspechu, niekedy aj ísť proti prúdu a móde, ale aj mať 
schopnosť s odvahou a energiou sledovať svoj ciel'. A tieto 
vlastnosti, obohatené o životné a umelecké skúsenosti, 
môžu viesť k vyžarovaniu, ktoré nás na skutočnej umelec
kej osobnosti tak uchvacuje. _j 

O nahrávke Beethovenových sonát D. Varínskej si môžete 
viac prečítať v rubrike Recenzie. 









Praha 
Mozart pre "fajnšmekrov" 

Starostlivosti o operný odkaz Wolfgan
ga Amadea Mozarta venuje pražské 
Národné divadlo dlhodobo zaslúženú 

pozornosť. Jej výrazný kvalitatívny vzos
tup priniesla pred dvoma rokmi inscenácia 
opery La clemenza di Tito, na ktorú nadvia
zala najčerstvejšia premiéra. V Stavovskom 
divadle uviedli v októbri dielo 19-ročného 
skladateľa La finta giardiniera (Záhradníčka 
z lásky) v novej kritickej edícii, založenej na 
rekonštrukcii pôvodnej mníchovskej verzie, 
z ktorej sa po premiére strati la partitúra l. 
dejstva. Až koncom 70. rokov minulého sto
ročia sa vďaka intenzívnemu muzikologické
ho výskumu podarilo vypátrať jeho originál 
na území Sliezska a najnovšie aj v hudobnej 
zbierke strahovského kláštora. Vďaka tomu 

sa ostatná pražská premiéra niesla v duchu 
prvotného Mozartovho zámeru, akcentu
júceho na rozdiel od odvodenej nemeckej 
singspielovej verzie diela žáner talianskej 
dramma giocoso. Opera teda odznela v pô
vodnej dlžke, ktorá sa pri minimálnom krá
tení secco recitatívov a repetícií vyšplhala na 
štyri a pol hodiny. Ako pietu voči skladatel"ovi 
v meste s ním tak úzko spätom, treba drama
turgický zámer Ondreja Hučí na odobriť. 

Režisérska manželská dvojica Ursel 
a Karl-Ernst Herrmannovci, ktorých mo
zartovské inscenácie patria k najzaujíma
vejším aj v nedávnej histórii Salzburského 
festivalu (!domeneo, Gosi fan tutte), sa do 
Prahy vrátili po dvoch rokoch od premiéry 
mimoriadne úspešného Tita. Nepopreli opäť 
im vlastnú divadelnú poetiku (s mottom: 

• v jednoduchosti je krása) a pripravili štýlovo 
a esteticky mimoriadne čistú podobu neveľ
mi známeho a v Prahe po prvýkrát hraného 
diela. Karl-Ernst Herrmann pripravil scénu 
s rovnakým pôdorysom pre všetky tri dej
stvá, kde brezový lesík, obklopený jazerom 
- akési mólo - mení sa v nadväznosti na vý
voj deja iba usporiadaním stromov. Výtvarne 
a svetelne dosahuje pôsobivé kontrasty, či 

ide o idylickú dennú scenériu, alebo tajomnú 
nočnú krajinu. Efektnosť prostriedkov však 
nikdy nezamieňa s gýčom. Kostýmy sú skôr 
moderné, plne korešpondujúce s vedením 
príbehu. A ten je riadne zamotaný. Sedem po
stáv v kolotoči ľúbostných túžob a neustáleho 
naháňania vysnívaných partnerov vytvára 
rad groteskných, ale aj dojemných situácií. 

Herrmannovci spleť vzťahov riešili s pre
hradom aj humorným nadhľadom a sólistov 
ani na chvíľu nenechali v staroopernej póze. 
Jednu postavu bez mena si pridali a zverili ju 
skvelej francúzskej herečke Mireille Mossé
ovej, ktorá liliputánskym vzhl"adom ozvlášt
nila poňatie tohto vo fraku sa pohybujúceho 
nemého svedka, rozohrávača a manipulátora 
diania. Každý výstup mal svoju logiku a dy
namiku, takže ani extrémna minutáž večera 
nevyvoláva la pocit zdlhavostí. 

Nemenej vydarená je aj hudobná stránka 
produkcie. Dezignovaný šéfdirigent Národ
ného divadla Tomáš Netopil patrí k mladej 
generácii českých umelcov, ktorí úspešne 
dobývajú svet. Jeho Záhradníčka z lásky ne
nechala nikoho na pochybách, že ide o mi
moriadny talent, obdarený nielen muzikál-
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nosťou , ale aj fluidom osobnosti, inšpirujúcej 
súbor k maximálnemu nasadeniu. V komornej 
orchestrálnej zostave znel zvuk vskutku trans
parentne, v sláčikoch ušl"achtilo aj v stlmenej 
dynamike a technicky v každej sekcii vyprace
vane. Na bravúrne zvládnutú inštrumentálnu 
stránku nadviazalo aj sólistické obsadenie, 
kombinujúce najlepšie domáce sily so zahra
ničnými hosťami. Je to vel"mi vyrovnaná zosta
va bezo zvyšku splňajúca predovšetkým štýlo
vé kritériá. Žiaden hlas "netrčí", ladia farebne, 
estetikou spievania, muzikalitou prejavu. Vo 
svete azda najskúsenejší Jeffrey Francis vložil 
do portrétu Podestu silné charakterové prvky, 
čomu zodpovedal jeho výrazovo tvárny a tech
nicky dobre vedený tenor. Simona Houda
Šaturová (Sandrina) aj napriek ohlásenej in-

dispozícii osvedči la vysokú kvalitu mozartov
ského spievania, ponúkla najmä v áriách tón 
vrúcny, okrúhly a emotívny. Jej lyrickým pro
tipólom bola Katerina Knežíková ako vokálne 
vel"mi príjemná a herecky pôvabná Serpetta. 
Dramatický kontrast dodávala Marie Fajto
vá svojou exaltovanou a vo výške imponujúco 
priebojnou Armindou. V mladom Adamovi 
Plachetkovi (Nardo) majú Pražania unikátne 
krásny a ušľachtilý basbarytón, ktorý nezaujme 
len nádhernou farbou, ale aj vzorovým frázo
vaním a optimálne volenou mierou výrazových 
odtieňov. Je to už dnes svetová trieda. Nevel"ký, 
mäkký a v polohách vyrovnaný tenor preukázal 
Andrew Sta ples ako Bel fiore a pohyblivosťou 
mezzosopránu zaujala aj Annekathrin Laabs 
v nohavičkovej úlohe Ramira. 

Pavel UNGER 
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Operné súťaženie v novej forme 
Na začiatku bol nápad. Šéfka malej budapeštianskej produkčnej spoločnosti Armel Ágnes Havasová sa -vo viere, že 
opera je to "najlepšie divadlo" - pustila pred dvoma rokmi do realizácie svojho dávneho sna. V spolupráci s francúzskou 
televíziou Mezzo, špecializovaným kanálom pre vážnu hudbu a jazz, založila novú formu opernej súťaže. Finále trojko
lového zápolenia sa uskutolnilo v Szegede, v opernom dome, ktorý sa počas prvého ročníka stal hostitelským miestom. 

Operná súťaž a festival s Mezzo TV, 
tak znie oficiálny názov, má niekoľko 
špecifík. V prvom rade hľadá kom

plexného "predstaviteľa" opernej roly, neza
meriava sa teda len na vokálno-technickú vý
bavu spevákov. Porota a publikum rozhodujú 
o víťazoch na základe vystúpenia finalistov 
v operných inscenáciách, do ktorých je vypí
saná súťaž na konkrétne roly. V prvom ročníku 
išlo o päť titulov a devätnásť postáv. Usporiada
telia oslovili flexibilné divadlá stredného typu, 
schopné vyviesť produkcie do miesta finále. 
Navyše, nešlo o diela bežného repertoáru. Boli 
to rarity, prvé maďarské uvedenia, ba aj sveto
vá premiéra. Juhomaďarský Szeged tak počas 
dvoch novembrových týždňov hostil nemecké 
Theater Bremen (prvé uvedenie opery Raoul 
od Gershona Kingsleya a Michaela Kunzeho), 
tretiu newyorskú scénu Dicapo Opera Theatre 
(Robert Ward: Salemské bosorky), Baltickú 
operu z poľského Gdanska (Benjamin Britten: 
Zneuctenie Lukrécie), francúzsky súbor Opé
ra de Rennes (Heinrich Marschner: Vampír) 
a napokon domáce Szegedské národné divadlo 
pripravilo Cileovu Adrianu Lecouvreur. Do sú
ťaže sa prihlásilo 350 spevákov z 23 krajín, bez 
vekového limitu. Sitom prvého kola (november 
2007), ktoré sa odohralo v každom z miest zú
častnených na projekte, prešlo na určené roly 
po päť adeptov. V druhom kole sa postupujúci 
stretli v Szegede Uanuár 2008), kde porota 
zložená z režisérov daných inscenácií vybera
la premiérové obsadenia. Devätnásť fina listov 
sa napokon počas novembra uchádzalo o titul 
víťazov v ženskej a mužskej kategórii, ako aj 
o cenu diváka a cenu za najzaujímavejšiu in-
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Budapešť 
Kontroverzný Fidelio 

Budapeštianska opera má za sebou nie
len impozantný dirigentský vstup nového 
hudobného riaditeľa Ádáma Fischera, ale 
aj prvú rozporne prijatú inscenáciu. Be
ethovenov Fidelio (premiéra S. 10.), kto
rého rodný list podpísal okrem Fischera aj 
režisér a zároveň umelecký šéf inštitúcie 
Balázs Kovalík, sugeruje možné smerova
nie maďarskej národnej scény. Ostatnou 
produkciou sa priradila k divadlám, kto
rým provokatívne réžie nie sú cudzie a sú 
pre ne ochotné riskovať aj ostré protesty 
publika. Presne k tejto situácii došlo už na 
premiére. Dirigentovi patrili ovácie, tímu 

scenáciu festivalu. Finálová porota pracovala 
v dvoch komorách: prvú tvorili režisér Anatolij 
Vasiliev (Rusko) - predseda, sopranistka Éva 
Marton (Maďarsko) a riaditeľ Mezzo TV Philip 
de la Croix (Francúzsko), druhú riaditelia oper
ných domov z ew Yorku (Michael Capasso), 

inscenátorov popri nich mohutné bučanie. 
Nový budapeštiansky Fidelio má nesporne 

kontroverznú koncepciu. Režisérovi Balázsovi 
Kovalikovi zjavne nestačil primárny plán 
humanitou nabitého príbehu. Hľadal ďalej, 

hlbšie, pátral po aktualizačných paralelách, 
politicko-spoločenských a náboženských me
taforách. Otáznikov si na kládol toľko, že s f!a
chádzaním zrozumiteľných odpovedí vznikali 
problémy. Predovšetkým sa s vervou spustil 
do spochybnenia logickej dejovej línie. Scéna, 
ktorú navrhol spolu s Angelikou Hocknero
vou, nekreslí reálne priestory, a le tvoria ju ne
menné, do strmej výšky vystavané poschodové 
plošiny. Kulís niet, scéna však nezíva prázdno
tou. Prechádza ňou celá paleta ľudských typov 
(muž s aktovkou, žena s detským kočíkom, 
vojaci v maskáčoch, dievčatá v diskotékovom 

Gdanska (Jerzy Snakowski) a Rennes (Alain 
Surrans). Obrovskou výhodou tejto súťaže je jej 
partnerstvo s Mezzo TV, ktorá odvysielala do 
39 krajín všetky inscenácie a po celý deň zabez
pečovala podujatiu reklamu. Absolútni víťazi 
dostanú možnosť vystúpení nielen na letnom 

oblečení) , predstavujúcich akýsi antiilu
zívny prvok. Najzreteľnejší posun nastal 
vo vnímaní ústrednej postavy Leonory/ 
Fidelia. Tú Kovalik " rozdvojil" na spie
vajúcu, na minimálnej ploche spodnej 
čast i pódia hrajúcu Leon o ru (v červených 
večerných šatách) a činoherno-panto

mimického Fidelia (podobne ako Rocco, 
Marzellina a Jaquino aj on je v zelenom), 
stelesneného mladým mužom. Nie je 
celkom čitateľné, či sa dejová línia odví
ja ako Leonorin sen, aké postavenie má 
jej mužské alter ego, preberajúce rôzne 
teologické symboly (mení sa na Ježiša), 
do ktorej z podôb Fidelia sa vlastne Mar
zellina zaľúbila ... Šokujúce sú aj iné mo
menty. Väzni v snehobielom nevystupujú 
z podzemia, ale z vrchnej časti javiska a so 

1 hudobný život 



opernom festivale v Szegede, ale aj na svetových 
scénach, taktiež v sprievode kamier Mezzo TV. 

Z piatich inscenácií som mal možnosť navští
viť dve- BrittenovoZneuctenie Lukrécie (Baltická 
opera Gdansk) a Marschnerovho Vampíra (Opé
ra de Rennes) - a vypočuť si naživo osem fina
listov. Záverečný gala koncert s odovzdávaním • 
cien som sledoval zo záznamu maďarskej televí
zie. Finále novej súťaže nevyvrátilo tušenie istej 
problematickosti štatútu, konkrétne vágneho 
cieľa nehl'adať najlepšieho speváka, ale interpre
ta. Jednak súťažné party svojou závažnosťou ne
poskytovali rovnakú šancu (v hre boli napr. vel'ké 
veristické party aj stredné roly v moderne) a za
nedbateľné nie je ani riziko, že ocenení- hocako 
talentovaní "operní herci" - môžu v inom čase, 

svojimi dozorcami si menia úlohy. Väčšina je 
teda ozbrojená zbraňami, strážcovia majú 
tváre kryté červenou šatkou. Občas akoby 
režisér chcel postaviť všetko naopak. Keď Flo
restan na začiatku árie spieva o tme, ktorá ho 
v žalárnej kobke obklopuje, Kovalik vysvieti 
javisko neónom. Provokatívny, s persiflážou 
hraničiaci je tiež záverečný obraz. Do pestro
farebných gýčových kostýmov oblečený zbor 
slávi slobodu ako nespútaný, roztancovaný 
happening. Skoda, že rébusy inscenácie nie 
sú čitateľnejšie a že z nej vyprchala podstatná 
atmosféra krúčových dramatických miest. 

Mimo akejkoľvek polemiky je hudobné 
naštudovanie spamäti dirigujúceho Ádáma 
Fischera. Bolo koncepčne presne postavené, 
klasicisticky čisté, v tempách vyvážené a kon
trastné. Fischer má dar osobnostného vyža-

inom divadle a v inej postave zhorieť. Aj s titulom 
laureáta ... V prípade oboch víťazov, chorvátskej 
mezzosopranistl..)' Janje Vuletičovej (za titul
nú postavu Brittenovej Lukrécie) a amerického 
tenoristu Adama Diegela (za rolu Maurizia 
z Adriany Lecouvreur) sa tak zrejme nestane, ale 
výkony viacerých finalistov na záverečnom kon
certe vyzneli spornejšie. Okrem dvoch hlavných 
cien si od publika palmu víťazstva odniesol poľ
ský barytonista Marcin Ha bela za titulnú posta
vu Raoula a inscenácia Wardových Salemských 
bosoriek v podaní newyorskej Dicapo Opera 
Thea tre. 

Gdanská opera prispela do súťaže Britteno
vou skvostnou operou Zneuctenie Lukrécie. Ma
ďarský režisér Péter Telihay prečítal predlohu 

z rímskych dejín spred 
nášho letopočtu ako nad
časovú, s poukazom na 
meniace sa osudy ľudí 

vo vojnovom stave. Na 
jednoducho ale pôsobivo 
koncipovanej scéne s do
minantnou širokou a vy
súvatel'nou pohovkou, 
sa pokúsil isť po psycho
logickej analýze postáv. 
S komornou zostavou 
výborne disponovaného 
Szegedského symfo
nického orchestra dielo 
naštudoval brazílsky diri
gent José Maria Floren
cio. Styri z ôsmich postáv 
obsadili súťažiaci, z kto
rých vyšla aj držiteľka 

víťaznej ceny. Chorvátka 
Jan ja Vuletič dodala Luk
récii zmyslové čaro nielen 
atraktívnym vzhľadom 

a hlbavým herectvom, ale 
aj technicky solídne vede
ným a farebne prijemným 
mezzosopránom. Poľský 

barytonista Bartek Mi
síuda sa s náročnou posta-

rovania, takže výsledok nie je len zrkadlom 
prípravného obdobia, ale má aj silu okamihu 
a inšpirácie. Absolútnym vrcholom večera je 
predohra Leonora 111., zahraná pod spustenou 
oponou a v duchu tradície umiestnená pred 
záverečný obraz. V nej orchester vskutku za
žiaril, a bola to chvíľa totálnej očisty. Jediné, 
v čom by sa s Fischerom dalo polemizovať, 
bola ochota pristúpiť na rozdvojenú titul
nú rolu a akceptovať, že soprán znel z iného 
miesta, ako boli vedené javiskové akcie po
stavy. V ansámbloch to rušilo. Hoci v spevác
kom obsadení premiéry bolo aj známe meno 
Thomasa Mosera (Florestan), nebol to on, 
ktorý zožal najväčší aplauz. Moserov objem
ný, dramatický tenor už zjavne prekonal zenit, 
takže aj napriek štýlovému prejavu sa problé
my s vyššou polohou nedali prehliadnuť. Prí-
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vou Tarquinia vyrovnal najmä z hľadiska výrazu 
pozoruhodne, podobne aj holandský barytonista 
Wiard Wíthold (Junius) a čínska sopranistka 
Yang Li (Ženský chór) prispeli k pozitívnym doj
mom z predstavenia. Z poľského nesúťažiaceho 
obsadenia treba vyzdvihnúť tenoristu Ryszarda 
Minkiewicza (Mužský chór) a mladého basistu 
Adama Palku ako Collatina. 

S divadelným odkazom nemeckého roman
tika Heinricha Marschnera, ktorý ako 22-ročný 
pôsobil u grófa Zichyho v Bratislave a tu začal 

s prvými opernými pokusmi, sa nestretávame 
často. Jeho Vampír je doslova raritou, dáva ci
teľne tušiť inšpiráciu Weberom a zároveň už 
predznamenáva raného Wagnera. Inscenácie 
sa zhostil mladý, väčšmi v čino hernom divadle 
pôsobiaci Klužan Zoltán Balázs, ktorého štýl 
nezaprel školenie u Roberta Wilsona. Styli
zácia v spomalenom pohybe a inšpirácia ázij
skými bojovými umeniami však predlohe ne
prekypujúcej nadbytkom dramatickosti, príliš 
nepridali. Citeľnou slabinou boli sprevádzajú
ci Panónski fi lharmonici, ktorých technické 
manko nedokázal zatieniť ani romantickú fak
túru cítiaci estónsky dirigent Olari Elts. Dve 
náročné ženské postavy uspokojivo zvládli Va
nessa Le Charles (Malwina) a Helen Kearns 
(Emmy). Zaujímavý dramatický tenor s nie 
celkom uvol'nenou vysokou polohou predstavil 
Marc Haffner (Aubry) a ústredná rola Ruthve
na síce Nabilovi Sulimanovi sedela typovo, 
vokálne však príliš nezaujal. 

Operná súťaž a festival s Mezzo televíziou je 
na samom začiatku a budúcnosť si drží vo svojich 
rukách. Jej hlavným tromfom je možnosť medi
álneho zviditeľnenia sa súťažiacich a ponuka ne
ošúchaných titulov v podaní súborov "druhého 
rangu". Ak sa jej podarí odhaľovať skutočné inter
pretačné talenty a vycibriť kritériá, môžeme o nej 
ešte vela počuť. O rok sa časť zúčastnených diva
diel vymení a medzi novými súbormi je ohlásená 
ostravská opera. Azda to môže byť aj výzva pre 
naše mimobratislavské scény. Veď byť dva týždne 
v pozornosti divákov z 39 krajín tiež nieje na zaho
denie. A o talenty rovnako nemáme núdzu. 

PaveiUNGER 

jemným prekvapením bola Leonora na scé
ne Státnej opery debutujúcej Tundy Szabó
kiovej. Kovovo jasný, dynamicky bohato di
menzovaný soprán znel vo výraze plasticky 
a technicky isto v každej polohe. Namieste 
bol aj dramatický barytón Bélu Perencza 
(Pizarro), ktorý aj napriek svetlejšej farbe 
má potrebnú prieraznosť a tónový objem. 
Mäkkým a okrúhlym hlasom predniesla 
part Marzelliny Zita Váradiová, nemec
ký basista Friedemann Kunder sa v árii z 
l. dejstva síce rytmicky stratil, neskôr však 
teplým timbrom vykreslil vierohodný por
trét žalárnika. Vari najzaujímavejším hla
som premiéry bol barytón medzinárodne 
už etablovaného Gábora Bretza v postave 
Dona Fernanda. 

Pavei UNGER 
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Carla Bley 8c Paul Bley -
dávno rozvedení a stále spolu 
(netradičný pohlad na dvojicu jazzových albumov) 

Gabriel BIANCHI 

Náhoda chcela, že sa mi v priebehu niekoľkých dní objavila na stole dvojica nových albumov od bývalých manželov. 
Aj keď sú už 41 rokov rozvedení, naďalej ich spája estetický kánon, ktorý možno zjednodušene vystihnúť ako spolahlivé 
zakorenenie v blues, prevaha interpretačného hľadania nad hrou, nekompromisnosť, a samozrejme, jazz. 

S 
tret li sa v polovici 50. rokov v 
jazzových kluboch v New Yorku. 
Tínedžerka Carla Borg (nar. 1938) 
tam ušla z rodnej Ka lifornie, živi-

la sa ako šatniarka a predavačka cigariet, 
a Kanaďan Paul Bley (nar. l 932) tu študoval 
kompozíciu na The Jui lliard School. Vtedy 
ešte netušili , aký význam ný kus histórie 
jazzu budú písať svojimi životmi a ako ich 
životy budú navždy previazané hudbou ... 

On 

Život a dielo Pa ula Bleya opisuje trojica 
kníh - Time Will Tefl: Conversations with 
Paul Bley; Paul Bley: The Logic of Cha nee 
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a Stopping Time; Paul Bley and the Trans
formation of Jazz. Napr iek tomu však 
nemôžeme obísť aspoň pár zák ladných 
údajov. 

V roku 1950 len osemnásťročný(!) Pa~tl 

Bley založil v Montreale Jazz Workshop 
a pozval naň Charlieho Pa rkera, s ktorým 
hral a nahrával. Popritom účinkoval po 
boku Lestera Younga či Bena Webstera. 
Udržiaval dlhodobé kontakty s Charlesom 
Ming usom, ktorého ansámble dirigoval. 
Mingus ho neskôr uviedol ako sólistu na 
albume lntroducing Paul Bley (Debut Re
cords l 953). V roku 1958 si Bley pozval 
kvarteto Orne tta Colema na, s ktorým vy
tvoril album The Fabulous Paul Bley Quintet 

(America 1958). Bolo to rok predtým, 
ako Coleman nahral prvý z revolučnej 
série freejazzových albumov. Coskoro 
nato sa však Bley definitívne "vyfar
bil", keď sa stotožnil s estetikou kla
rinetistu J immyho Giuffreho - hu
dobníka stelesňujúceho koncept west 
coast jazzu. Giuffre dospel z pozície 
vyhradávaného swingového aranžéra 
k "tichej" podobe vornej improvizácie. 
Pri experimentovaní s uvorňovaním to
na l i ty a rytmu predstavovali s Paulom 
Bleyom začiatkom 60. rokov "odvráte
nú stranu" free jazzu, tak proti kladnú 
hlučnej podobe Ornetta Colemana, 
Archieho Sheppa alebo Cecila Taylora 

1 hudobng llvot 



(zoskupenie Jimmy Giuffre Trio doplňal 
kontrabasista Steve Swallow) a repertoár 
z veľkej časti tvorili skladby Bleyovej man
želky Carly. Vrcholom bol album Free Fail 
(Columbia 1962), na ktorom zavŕšili svoje 
predstavy o uvoľňovaní tonality a rytmu. 

V roku 1964 Paul Bley spolu s Carlou • 
a jej budúcim manželom trubkárom a skla
dateľom Michaelom Mantlerom za ložili 
Jazz Composers Guild - organizáciu na 
podporu nezávislých jazzových tvorcov. Tá 
sa neskôr pretransformovala na Jazz Com
poser's Orchestra Association (JCOA), 
ktorá bola do konca 60. rokov združením 
najradikálnejších jazzových hudobníkov 
v New Yorku. 

Paul Bley mal na svojej hudobnej ces
te dvojicu ďalších extempore: ako pionier 
Moogovho syntezátora (1969) kreatívne 
spolupracoval so 
svojou druhou man
želkou, skladateľkou 
Annette Peacocko
vou, a na historicky 
prvých jazzových 
produktoch video
artu. Dodnes však 
zostal verný svojmu 
estetickému kánonu. 
V jeho hudbe je prí
tomný intenzívny -
hoci nie nepretržitý
bluesový imprinting 
a hlboké poznanie 
jazzovej tradície za-

Paul Bley 

ložené na osobnej skúsenosti. Jeho hudob
né "výrazivo" nie je len hrou, ale reflexiou 
a interpretáciou možností a reality hudob
ných (niekedy až zvukových) dimenzií by
tia, jeho hudobná tvorba (aj keď väčšinou 
interpretoval sk ladby iných) je zbavená 
akýchkoľvek ústupkov, je autonómna a 
prinajmenšom natoľko "cliché-free", ako 
to kedysi povedal Miles Davis o hudbe 
Josefa Zawinula . 

Presne taký je aj Bleyov posledný album 
Solo in Mondsee (ECM/DIVYD), ktorý 
vznikol síce už v roku 2001, no vyšiel až 
vlani, keď sa na pôde vydavateľstva opäť 
s tretli životné cesty Paula a Carly Bley. Je 
na ňom desať pôvodných skladieb (ozna
čených l - X), ktoré by som charakterizo
val ako blues zbavené túžby. Podobným 
spôsobom dokázal "vykastrovať" blues 
Miles Davis - uňho síce napätie osta lo, 
alebo bolo zbavené emočného obsahu, na
príklad žiadostivosti. Bleyovo blues je úpl
ne chladné. Vo štvrtej skladbe sa dokonca 
prekvapivo ozve spevná melódia, zvyšok je 
skôr určený pre tých, ktorí pôžitok v hud
be nachádzajú aj bez "k lenutých oblúkov". 
Najbezprostrednejšie blues počujeme 

v siedmej skladbe, ktorá výraznejšie (aj keď 
pomaly) plynie, podobne ako v záverečnej 
desiatke. Zvyšok albumu pôsobí skôr doj
mom, akoby bol autor a interpret v jednej 
osobe natoľko zaujatý svojou improvizá-

cíou, že ju kvôli korigovaniu jej vývoja musí 
frekventovane prerušovať. Ticho, ktoré tým 
vzniká, je však integrálnym prvkom a ná
strojom jeho reflexie. Extrémom je ôsma 
skladba, kde Bley najvýraznejšie balansuje 
na hranici tonality, ale aj za ňou. 

Nekompromisnosť estetického sme
rovania Paula Bleya nespochybňujú ani 
mainstreamové spolupráce, ktorých bolo 
v jeho kariére nespočetne. Spomedzi 
nich ma úplne fascinovala koncertná na
hrávka kvarteta Rejoicing (SteepleChase 
1994) z roku 1989 s huslistom Michalom 
Urbaniakom, kontrabasistom Ronom 
McCiurom a bubeníkom Barrym Altschu
lom. a repertoári siahajúcom od muzikálo
véhoJeroma Kern a a Georgea Gershwina cez 
Thelonia Mon ka až k Ornettovi Colemanovi 
a Carle Bleyovej, predvádza Bley uvoľnene 

(aj keď epizod ického) 
intepretovania sk la
dieb Carly Bleyovej, 
manifestačne ocenil 
jej sk ladateľskú inven
ciu: Paul Plays Carla 
(SteepleChase 1991) 
a Hommage To Carla 
(Universal 2005). 
Dostávame sa tak 
k druhej "nehviezde" 
jazzovej súčasnosti aj 
histórie, ktorej prvým 
a hlavným hudobným 

svoju osobnú avant
gardu, ímprovtzuJe 
a interpretuje a vy si 
pritom stále môžete 
klopať do rytmu, tešiť 
sa z melódie a žasnúť, 
kam na to chodí... 

Ona 

Priam dojemnou je 
v kariére Paula Bleya 
dvojica albumov, kto
rými okrem častého 

učiteľom bol otec, organista v kostole. Jej 
jazzové prvotiny na prelome SO. a 60. ro
kov (ma la sotva 20 rokov!) nielen odobril, 
a le s nadšením hral George Russell a jej 
vtedajší manžel Paul Bley. V prostredí 
JCOA vytvorila v rokoch 1967-1974 trojicu 
svojich najvýznamnejších (dodnes sebou 
ani inými neprekonaných) programových 
diel: jazzovú operu A Genuine Tong Funeral 
(RCA 1968, zverejnenú pod menom inter
preta Garyho Burtona, pretože vydavateľ
stvo si netrúflo investovať do publikovania 
avantgardného diela neznámej autorky), 
"chronotransdukciu" Escalator over the 
l-li/l (JCOA 1971) a album Tropic Appetites 
(už vo vlastnom vydavateľstve WATT ako 
titul s číslom 1 v roku 1974). Nasledovali 
pravidelné hudobné projekty so stále sa 
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zmenšujúcou zostavou až z bigbandu ostalo 
duo Carla Bley-Steve Swallow. Tieto pro
jekty charakterizuje silná bluesová nálada 
- v Bleyovej prípade gospelový a hymnic
ký podtón, ktorý "dýchala" počas detstva 
v kostole- a zmysel pre humor, na základe 
ktorých stavia svoje komplikované kompo
zície a ešte komplikovanejšie aranžmány. 
Práve aranžmán je výrazovým prostried
kom, v ktorom Carla Bley kraľuje, ktorým sa 
vyrovnáva s tradíciou jazzu a prostredníc
tvom ktorého formuluje vlastné jazzové ví
zie . Neraz sú to vízie s intenzívnym politic
kým nábojom -energické rekonštruovanie 
americkej hymny do molovej tóniny alebo 
pravidelná spolupráca s Charliem Hade
nom a jeho Liberation Music Orchestra 
s transparentným "anti-establishmento
vým" programom. 

V ostatných rokoch sa Carle Bley našťastie 
opäť darí organizovať veľké orchestrálne zo
stavy a popri komorných projektoch sa môže
me tešiť z najnovšieho albumu Carla Bley and 
Her Remarkable Big Band- Appearing Nightly 
(WATT-ECM/DIVYD). Názov albumu je 
alúziou na jej hudobnícke začiatky, zúfalstvo 
z práce barovej klaviristky, keď vojaci žiadali 
populárne pesničky, čo ona z princípu aj z ne
znalostí tvrdošijne odmietala. Túto smutno
veselú spomienku doplňa dvojica skladieb, 
ktoré boli v čase nahrávania humornou em
patiou utrpenia jej dlhoročného európskeho 
producenta Thomasa Stoewsanda, pre kto

rého bolo počas ťažkej 
choroby každé jedlo 
Greasy Gravy a káva 
chutnala ako Awful 
Coffee. Thomas sa ž iaľ 

albumu, ktorého vyda
nie trvalo viac ako dva 
roky, nedočkal. Tento 
33. titul Bleyovej vy
davateľstva fakticky 
aj symbolicky naplňa 
zrelosť, ktorú očakáva
me od vysokého pora
dového čísla. Zaujíma
vé skladby, strhujúce 
nekonformné bigban-

dové aranžmány, dojímavé reflexie harmónie 
Stana Kentona a Woodyho Hermana, veľko
lepá forma titulnej dvadsaťpäťminútovej suity 
Appearing Nightly a nádherné sóla (Gary Va
lente a jeho živočíšny "pretlak" na trombóne, 
"cootiewilliamsovský" aj "harryjamesovský" 
trubkár Lew Soloff, elegantný tenorsaxo
fonista Andy Sheppard, sofistíkovaný alt
saxofonista Wolfgang Puschnig so svojimi 
eskamotérskymi, no v žiadnom prípade nie 
samoúčelnými, melodickými oblúkmi, v kto
rých počuť jeho lásku k funku). Samozrej
me neustále prítomný humor, či už v citácii 
Stevieho Wondera, alebo v štylizovanej retro 
grafike bookletu. A na záver štandard l Hadn't 
Anyone Ti/l You od Ray Nobla pre tých, ktorí 
to majú radšej konformné ... Keby žil Duke El
lington , isto by sa mu to páčilo. 
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Interview s Carlou Bleyovou 
V lete 2006 sme sa vybrali na koncert Carla Bley Big Bandu do kúpel'ného mestečka Gmunden, kde sa konal letný 

festival Salzkammergut Fe~wochen. Carla súhlasila s rozhovorom pred koncertom. Rozprávali sme sa na terase 
kaviarne hotela Austria s yýhl'adom na romantické jazero Traunsee s 20 km dlhou vodnou plochou "natlačenou" 
medzi končiare salzburských Álp. Nemohol som tušiť, že je to interview len dva dni pred nahrávaním albumu 
Appearing Nightly, ktorého vydanie meškalo dva roky ... 

Ako dovolenkuješ? 
Ja nedovolenkujem - vlastne, keď takto 
cestujeme v rámci koncertnej šnúry po 
nádherných miestach ako tu v Gmunden, 
je to trochu aj ako dovolenka. Aby som sa 
vybrala niekam, zaplatila si dovolenku 
a strávila tam nejaký čas? Načo by som to 
napokon robila- s hudbou cestujem a ešte 
mi za to aj platia. Nie je to skvelé?! 

Takže naozaj nedovolenkuješ? 
Co vlastne rozumieš pod dovolenkou? 

Že niekto na 1-2 týždne odcestuje na pekné 
miesto a potom tam nič nerobi. 
Tak to by muselo byť hrozné! 

O čom snívaš? 
Snívajú sa mi len hrôzostrašné sny, že muzi
kanti neprišli na koncert, že sedím na kon
certe pri klavíri bez nôt a neviem, čo mám 
zahrať. ll rozné! Naposledy sa mi asi pred 
troma dňami snívalo, že stojím na prázdnom 
javisku nahá, zabalená iba do čiernej deky ... 

ie je to príšerné? Vieš si to predstaviť? 

Hej, ale vlastne som mal na myslí to, či po 
niečom túžiš ... 
Hm, nie, v takýchto dimenziách nerozmýšlam ... 

Existuje interpret, ktorý by stelesňoval 
. hudbu Carly Bley"? 
Samozrejme, sú š tyria - "moji" sól isti 
Andy Sheppard, Wolfi Puschnig, Gary 

> Mienkotvorné "nehviezdy" 
jazzového sveta 

To, čo najviac spája hudobné svety Paula 
a Carly Bleyovej,je interpretácia , aj keď sa 
u každého z nich realizuje iným i prostried
kami: Paul ju tvorí v improvizácii, Carla 
v aranzmane. ie sú jediní, no určite pat
ria k malej skupine jazzových tvorcov, 
pre ktorých platí označenie "mienkotvor
né nehviezdy". Na rozdiel od Charlieho 
Parkera, Milesa Davisa, Ornetta Cole
mana či Johna Coltrana, ktorí zrevolu
cionizovali jazzovú estetiku svojej doby 
a súčasne sa stali ikonami tohto umenia 
ako aj mediálne známymi osobnosťami, 
životy "mienkotvorných nehviezd" ne-
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Va lente a Lew Solo ff. Hrám s nimi dlho 
a sú úplne famózni. Budúci rok predsa 
len chystám novinku - mal by so mnou 
hrať Paolo Fresu (taliansky jazzový 
trubkár, pozn. autora), má nádherný 
tón. Ešte sme sa osobne nestretli, ale 
počúvala som jeho nahrávky. Budem 
preňho písať nejakú hudbu a teším sa, 
keď sa stretneme v lete na Sicílii (al
bum The Lost Chords Find Paolo Fre
su, WATT 2007 medzitým vyšlo, pozn. 
autora). 

Prečo vlastne hráš jazz? 
(Niekoľko sekúnd ticha.) Nič iné hrať ne
viem, preto hrám jazz. A prečo? Asi pre
to, lebo je najbližšie k duchovnej hudbe, 
s ktorou som začínala a z ktorej som vyšla. 
Jazz má podobné nálady aj harmónie. Nič 
iné za tým nie je. 

Pre aké publikum hráš najradšej? 
(Pár sekúnd ticha.) Pre hudobníkov, 
teda pre ľudí, ktorí vedia o čom je moja 
hudba. Nemusia to byť samozrejme iba 
hudobníci. Mám však rada posluchá
čov, ktorí sú pripravení. Veľmi nerada 
hrám pre ľudí, ktorí prídu nič netušiaci 
a potom sa prekvapene čudujú, čo to 
hráme. Preto budem dnes hrať pre môj
ho manažéra Thomasa Stoewsanda, 
ktorý bude v hľadisku . A budem hrať 
aj pre teba, lebo poznáš moju hudbu. 
(Úsmev.) 

sprevádzajú škandály, sotva o nich niekto 
vie a ešte menej ľudí pozná ich hudbu. Ich 
význam vo vývoji jazzu a vplyv najazzovú 
obec- či už si to uvedomujú, alebo nie 
je enormný. V lete 2008 dostal Paul Bley 
za celoživotné dielo najvyššie kanadsjé 
vyznamenanie Order of Canada III. 
stupňa s titulom CM. Carla na svoje 
americké zatiaľ čaká ... 

Ak sa nezasvätený čitateľ pýta, či 

najnovšie albumy Paula a Carly Bley
ovcov sú tým najvhodnejším vstupom 
do ich hudby, možno odpovedať dvo
jako. Prvá odpoveď je nie, pretože sú 
aj priechodnejšie brány - spomínaný 
Paulov album Rejoicing s Michalom 
Urbaniakom či Carlin prastarý Tropic 

Sú miesta, kde hráš najradšej? 
Ani nie, vlastne sa vôbec nestarám, kde bu
deme hrať. Keď mi dnes povedia, že zajtra 
hráme vo Svédsku na futbalovom štadióne, 
tak tam zajtra zahráme. 

Väčšinu zastávok na vašich koncertných 
šnúrach tvoria malebné mestá a mestečká 
v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Británii, 
Nemecku. V metropolách ako Londýn či Paríž 
sa objavujete len výnimočne. Vyberáš si tie 
miesta cielene? 
Vôbec nie, neriešim to. Možno predsa len 
sú miesta, na ktorých sa cítim najlepšie. 
Nie je to kvôli krásam mesta, ale kvôli 
atmosfére na scéne. Ako napríklad v jed
nom parížskom klube, kde budeme zajtra 
nahrávať náš koncertný program. Tam sa 
nám hrá jednoducho úžasne. 

pripravil Gabriel BIANCHI 

Appettites. Druhá odpoveď je áno, pretože 
ak siahate po týchto tvorcoch, vstupujete do 
sveta estetiky bez kompromisov, v ktorom 
niet miesta ani na ústupky poslucháčom. _j 

Autor je psychológ ajazzový publicista 

s azz.s 
Tvoje Jazzovinky 

1 hudobng život 



Dodo bol môj kamarát ... 
S Dodom som hral už ako pätnásťroč

ný v Ragtime Band Ivana Malinovského v • 
Bratislave. Potom som v roku 1968 odišiel 
do nemeckého exilu, kde žijem dodnes. Po
čas tých štyridsiatich rokov som bol s Do
dom v kontakte, pretože u mňa často hrával 
na "párty", festivaloch a happeningoch. 

V roku 1983 som ho pozval na 8 kon
certov mojej kapely- volala sa vtedy Bi re li 
Lagrene Ensemble - do Paríža, Luxem
burgu a Belgicka, kam sme ho museli "pa
šovať" cez hranice, pretože Dodo nemal 
víza. Keď s touto kapelou hral neskôr v 
rámci východoeurópskeho turné v Brati-

s lave, ja som naňho čaka l v Budapešti. S 
pasom emigranta som nemohol vystúpiť 
vo svojom rodnom meste ... Dodo, môj vy
nikajúci partner a jeho basista ma úspešne 
zastúpili. 

Dodo bol tiež výnimočný ako organizá
tor. Na konci 80. rokov ma pozval ako hosťa 

svojich koncertov s Harrym Sokalom, 
Eugenom Cicerom, Igorom Čelkom po 
Slovensku (BHS, bratislavský Primaciálny 
palác, Jazzfestival Piešťany). Ten, kto chce 
na Slovensku prežiť ako muzikant, potre
buje dobré kontakty a množstvo priatel'ov 
na konzulátoch, mestských kultúrnych or
gánoch, medzi politikmi, podnikatel'mi. .. 
Ako jazzový muzikant potrebuje fantáziu, 
improvizáciu a "kus špeku lácie" - ktorý 
hudobník ku komu v tom-ktorom štýle pa
suje. Až potom si môže dovoliť dať dohro
mady koncerty. Dodo bol v tom majstrom. 

Tiež si myslím, že Dodo Sošoka bol 
jedinečným muzikantom. Pri pohl'ade 
na slovenskú jazzovú scénu zisťujem, že 
žiadna z kapiel neprešla zásadným hu
dobným vývojom. Všetci hrajú a " impro
vizujú" tak ako pred štyridsiatimi rokmi. 
Dodo bol jediným, ktorý sa od bigbítových 
The Gentlemen v roku 1967 posunul až k 
experimentálnej "Weltmusik" roku 2008. 
často chodieval do Afriky, blízko k " mu zi
ke", o ktorej bol presvedčený, že je "prapra
matkou" jazzu. 

Jeho hudba bola v rokoch 1995-2008 
zmiešaná ako pestrá kytica kvetín. Jeho 
úspechom bolo premiešavanie talentov so 
skúsenými hudobníkmi. Na Slovensku ras
tú rómski muzikanti, ktorí by bez Doda ne
mali šancu predstaviť sa na domácej pôde. 
Vďaka Dodovej snahe patria títo jazzmeni 
k najlepším v Európe. Aj Juraj Bartoš, kto
rý hráva vo Vienna Art Orchestra, môže 
Dodovi ďakovať, že ho počas slovenského 
turné "dal dokopy" s Harrym Sokalom. 

Dodo bol výnimočný aj ako človek -
kde sa objavil, prezentoval optimizmus, 

JAZZ 

vitalitu a radosť zo života. Človek to v jeho 
muzike aj počul. 

Bude mi za tebou smutno Dodo, nielen 
preto, že už si s tebou nebudem môcť "za
džemovať", že sa už nikdy tvorivo nepohá
dame, no hlavne preto, že mi budeš chýbať 
ako človek a priateľ. 
Cia o 

JanJANKEJE 

PS: Pre Dodových fanúšikov mám unikát 
- s mojou swingovou kapelou Jan Jankeje 
Mobil Band som na tohoročnom festivale 
International Jazz Piešťany (september 

2008) nahrával CD. Akoby som bol tušil, 
že svojho kamaráta už neuvidím - Dodo 
"musel" hrať v štyroch skladbách na bi
cích. Teším sa, že aspoň na poslednej na
hrávke si Dodo so mnou zahral! Viac info o 
CD Live Jazzfestival Piešťany nájdete na 
www.pavlikrecords.sk. .J 
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Hudba, počúvanie hudby, spev, 
intenzívne i menej silné prejavy hu
dobnej kultúry sú pre človeka priro
dzenou súčasťou jeho duchovného 
života. Hoci sa vo svojom profesio
nálnom živote venujem najmä slo
vu, jeho vývinu i používaniu z dia
chrónneho hľadiska, uvedomujem 
si jeho melodickosť. Podľa môjho 
názoru nemožno striktne vymedziť 
hranicu, ktorá obmedzuje hudbu 
natoľko, aby do nej nemohlo vstú
piť slovo. Dokonca aj samo mysle
nie o hudbe sa pretavuje do podoby 
slovného zápisu, ktorý je vyjadre
ním pocitu a vnímavosti posluchá
ča na symbiózu (či súzvuk) tónov, 
ktorým profesionáli i laici vravia, že 
sú hudbou. 

Ako pracovník vedy a výskumu 
sa venujem paraliturgickej piesňo
vej tvorbe. Hoci sa na prvý pohľad 
zdá, že prioritou môjho bádania je 
hudba (veď predsa ide o pieseň), 
nie je to celkom tak. Zameriavam 
sa predovšetkým na výskum textu 
piesní, ktoré sú oslavou i odpove
ďou veriaceho človeka byzantského 
obradu na deje a udalosti liturgic
kého (bohoslužobného) procesu. 
Paraliturgické piesne sú zvyčajne 
nenotovanými piesňovými útvar
mi, pričom o ich nápevoch sa mož
no dozvedieť len vďaka odkazom 
v záhlaví jednotlivých piesňových 
útvarov na všeobecne známe duchovné a ná
boženské piesne či na niektoré ľudové piesne. 

Modlitby, bohoslužobné spevy, piesne a žal
my sú integrálnou súčasťou duchovného života 
cirkevného spoločenstva. Paraliturgické piesne 
vznikali v tesnom spojení s bohoslužobným 
obradom, s modlitbami, žalmami a hymnami, 
s biblickou, teofanickou a legendickou tradíciou. 
Spievanie paraliturgických piesní v cirkvi byzant
ského obradu nikdy nenahrádza bohoslužobný 
spev, pričom sa však nevylučuje, že takéto pies
ne sú výsledkom činnosti ľudského vedomia 
preniknutého duchovným myslením. Prvotným 
poslaním týchto piesní je povzbudzovať, pou
čovať a nabádať veriacich, poukazovať na Boha 
a svätých, informovať o príčinách a pôvode 
zázrakov, biblických udalostí a zjavení a vysvet

ľovať, uctievať a sláviť ich. Paraliturgické piesne 
majú teda oslavný (doxologický), modlitebný 
alebo historizujúc charakter. 

Slávenie bohoslužobných obradov v by
zantskom prostredí, ktoré sa uplatňuje aj na 
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Slovensku, za prirodzený 
spôsob oslavy Boha pokla
dá spev, preto pri slávení 
liturgických obradov nie je 
dovolené používať žiadny 
hudobný nástroj; podľa 

tejto tradície iba ľudský 

hlas splňa predpoklady 
citlivého hudobného ná
stroja. Spievanie v chráme 
sa nepokladá za skrášle
nie liturgických obradov, 
dokonca sa nepripúšťa 

ani ako hudobný sprievod 
spievaného textu. Hudob
ný prvok podľa tejto tradí
cie dáva slovám modlitby 
i slovám bohoslužobných 
textov emocionálne zafar
benie. Podla byzantskej 
tradície platí, že ak hudba 
nie je spojená so slovami a 

!~ 

l [foto: llthív 'ižmud1a] ~ 

MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM 

bohoslužobnými úkonmi (rítom), 
neplní žiadnu funkciu, preto bo
hoslužobné slovo, bohoslužobný 
spev a obrad sa vnímajú ako jeden 
nerozdielny celok. Slovo, hudba 
(spev) a rítus sú teda neoddeli
teľnými a formujúcimi prvkami 
byzantskej liturgie. 

Môj vzťah k hudbe však ne
môžem ohraničiť iba v sakrálnej 
rovine. Veď ten môj hudobný ná
stroj, čiže hlas, ktorý vlastním, je 
menej citlivý aj k tým nápevom, 
s ktorými sa stretávam každý deň 
pri svojej práci. Keďže už dáv
nejšie som postrehol slabosti pri 
vlastnej interpretácii (speve) pro
fánnej i sakrálnej hudobnej zložky 
slova, o to viac si uvedomujem iné 
talenty, ktoré som dostal. Preto 
radšej dobre zvažujem uplatnenie 
talentov tak, aby som s nimi vždy 
poctivo naložil a zveľadil ich vždy 
a všade tam, kde slovo umocňuje 
hudbu a kde hudba posilňuje ľud
ské rozmýšlanie. Práve preto hud
bu a spev vnímam a preciťujem 
veľmi intenzívne. Možnože túto 
skutočnosť postrehli moji rodičia 
a položili mi v školských rokoch na 
kolená akordeón, aby som naprí
klad aj svojmu synovi Samuelovi 
mohol dokázať, že hudba, spev 
a život sú prejavom intenzívnej 
duchovnej činnosti. _j 

Peter Žeňuch (1971) - ako 
slavista sa zaoberá kultúrno
historickým vývinom karpat
ského regiónu, najmä literár
nymi a jazykovými vzťahmi 
a kontaktmi medzi východom 
a západom slovanského 
sveta. je predsedom Sloven
ského komitétu slavistov, ria
diteľom Slavistického ústavu 
jána Stanislava SAV a vedú
cim Seminára paleoslavistiky 
a staroslovienčiny v Ústave 
slavistiky na FiF Masarykovej 
univerzity v Brne. je autorom 
viacerých publikácií (Kyril
lische parolituryische Lieder, 
Cyril/ic Manuscripts from 
East Slovakia). 

1 hudobng 21vot 
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Ludwigvan Beethoven 
The Complete Piano Sonatas 
Daniela Varínska 
9CD Diskant 2008 

Tridsaťdva Beethovenových klavírnych 
sonát predstavuje jeden z najväčších 
medzníkov klavírnej literatúry. Tieto 
diela, atraktívne a provokujúce zároveň, 
dokumentujú vývoj skladateľovho 
kom pozičného štýlu, čím interpretom 
poskytujú pnležitosť ukázať schopnosť 
prieniku do meniacej sa klavírnej 
sadzby a pochopenia hudobného obsa
hu, naberajúceho na náročnosti. Kom
plexnosť sonát neprestáva byť príťažlivá 
ani z hľadiska recepcie. Toto všetko 
predstavuje výzvu, komplikovanú 
navyše úctou k Beethovenovej genialite, 
ktorá u interpretov neprestáva budiť 
rešpekt. Daniele Varínskej sa na vrchole 
kariéry podarilo umelecky inšpirujúcim 
spôsobom vyrovnať s Beethovenovými 
sonátami a vtlačiť im osobitý tvar. Jej 
hra je diferencovaná, sústredená na po
laritu diskantových a basových tónov. 
Proti nim stoja vždy zretelhe čitateľné 
vnútorné hlasy, ponímané v súlade 
s faktúrou lineárne alebo harmonicky. 
Práca s jednotlivými registrami klavíra 
predstavuje neodmysliteľnú súčasť 
výrazu. Beethoven ove ozdoby chápe 
D. Varínska vždy vo vzťahu k celku -
nielen ako doplnok melódie, ale tiež 
v štrukturálnych väzbách s harmóniou 
a vo vzťahu k artikulácii. Využitím 
agogických zmien klaviristka citlivo 
dopÍňa frázovanie alebo zvýrazňuje 
formovú výstavbu. Variínskej interpre
tácie jednotlivých sonát sú bezvýhradne 
koncentrované na myšlienky, témy, 
motívy, tematickú prácu a jej konzek
vencie na výstavbu formy. Výsledkom 
je racionálne premyslený hudobný tvar, 
charakteristický vyváženosťou obsahu 
a formy, bez nánosov mimohudobných 
informácií do hudobného textu. Varín
ska sa snaží hlavne zachytiť hudobnú 
podstatu sonát v zmysle tzv. absolútnej 
hudby. V jej interpretácii niet miesta 
pre nadbytočnú patetickosť, drámu či 
sentiment, zrejmá je skôr rezervovanosť 
voči týmto ,.tradičným" atribútom inter-
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pretácie hudby 19. storočia. Varínskej 
Beethoven je jasný, prehľadný, a predsa 
istým spôsobom vell<olepý. 

Sonáty z raného obdobia sa vo 
Varínskej interpretácii vyznačujú ener
giou a výrazovou triezvosťou. Largo 
appassionato zo Sonáty A dur op. 2 
č. 2 upúta ušľachtilou vznešenosťou. 

' Tematickú výstavbu a ,.klasicistickú" 
brilantnosť možno obdivovať v prvej 
časti Sonáty C dur op. 2 č. 3, štýlovosť 
interpretácie v nasledujúcom Adagiu. 
Veľkoryso interpretované trio Scherza 
smeruje do vzdušne zahraného záve
rečného ronda. Ako jednoducho a ne
komplikovane môže znieť Beethoven! 
Allegro molto econ brio zo Sonáty c 
mol op. 10 č. 1 je pozoruhodné takmer 
nepatrnými accelerandom, zvoľňujúcim 
pomerne prísny hudobný obraz. Zdô
raznením rytmickej pulzácie vo vzťahu 
k tempu vyznieva táto časť z významo
vého hľadiska ako ťažisko diela. Vyvá
ženosť obsahu a formy a skladateľovu 
schopnosť myšlienkovej koncentrácie 
zdôraznila klaviristka svojou hrou aj 
vl. časti SonátyFdurop. 10č. 2, 
v Allegrette vychádza citlivo z logiky 
harmonického diania. Záverečné Presta 
predstavuje efektnú hru tónov. Čisté 
línie tejto sonáty možno prirovnať k 
op. 7, v ktorom vyniká nádherné 
Largo con gron espressione. Zdanlivo 
jednoduchý cyklus si vyžaduje bezvý
hradnú pozornosť interpreta. Varínska 
imponuje zmyslom pre detail a cha
rakteristickou disciplínou. Tieto kvality 
sú prítomné aj v SonáteDdurop.10 
č. 3. Niekoľkotónovú tému úvodného 
Presta uchopila interpretka s humorom 
a vytvorila tak pôvabný hudobný ob
raz. Dramatické stupňovanie prináša 
nasledujúce Largo e mesto, časť plná 
vážnosti a dôstojnosti. Menuet preto 
logicky vyznieva ako epilóg l. časti. Po 
hudobno-obsahovej stránke D. Varín
ska veľmi citlivo vytvorila vzťah medzi 
Grove a Allegro molto econ brio v So
náte c mol op. 13 "Pateticker Týmto 
dielom začína Beethoven novú tvorivú 
koncepciu s vnútorným členením častí 
a intenzívnejšími zmenami nálad, kde 
využíva možnosti .. jednoty v rôznosti", 
ktoré mu poskytol estetický ideál 
klasicizmu. Varínska neomylne smeru
je k súladu celku cyklu pri zachovaní 
vnútorného kontrastu i rôznorodosti 
hudobného významu. Volbou tempa 
dosahuje interpretácia presvedčivosť 
v Allegrette zo Sonáty E dur 
op. 14 č. 1, ktoré vyznieva v pravom 
zmysle slova ,.cantabile", v Scherze zo 
Sonáty G dur op. 14 č. 2 či v Adagio 
con molto espressione zo Sonáty 8 dur 
op. 22, ktorá je do roku 1802 z kom
pozičného hľadiska Beethovenovým 
najlepším dielom. Pre Allegro con 

brio, Menuet a finálne Allegretto tejto 
sonáty sú v interpretácii smerodajné 
dynamika a agogika kódujúce celkový 
výraz a zvoľňujú ce hudobný priebeh. 
Varínskej hra nesmeruje k vonkajškovej 
dramatickosti, ale sleduje vnútornú 
logiku diela. Transparentná logika 
koncepcie diela je interpretáciou dešif
rovaná aj v Sonáte As dur op. 26, kde 
sú pozoruhodne umelecky stvárnené 
tretia a piata variácia v Andante con 
Variazioni. Stoickosťou zaujme Marcia 
funebre suita morte ď un Eroev ne
zvyčajnej tónine as mol. Táto časť má 
všetky atribúty smútočného pochodu, 
ako ho do hudby zaviedli francúzski 
skladatelia. Interpretka vystihla kombi
náciu dôstojnosti s istou poetickosťou 
bez upadnutia do deskriptívnosti. 

Dve diela z op. 27 sú sonátami 
.. quasi uno Fantasia". V popredí 
ostáva sonátový charakter dvoch diel 
napriek lákavej lyrickosti Adagio con 
espressionev č.1 (Es dur), ktoré je 
pôsobivé svojou šírkou získanou vda ka 
interpretácii. Podobne v Sonáte cis mol 
op. 27 č. 2, ktorú Rellstab tak neši
kovne nazval .. Mesačný svit". V oboch 
prípadoch prináša ovocie Varínskej 
racionálny prístup. Zmysel pre často 
skrývaný beethovenovský humor je od
halený v presvedčivo interpretovanom 
Andante poetickej Sonáty O dur op. 28 
"Postará/nej': Kolíše medzi vyrovna
nosťou a latentnou humornosťou, ktorú 
výraznejšie neodhaľuje ani nasledujúce 
Scherzo. Rondo je postavené viac na 
zdôrazňovaní jednotlivých intervalov než 
súvislého hudobného nápadu. Sonáta sa 
zdá byť prístupná a nekonftiktná, no len 
pri letmom dojme. Je hudobnou podo
bou estetickej kategórie vášne, ktorú 
D. Varínska transponovala do polohy 
elegancie. 

Čo znamená hudobný obsah na 
vrchole slohového vývoja klasicizmu, 
ukazuje Varínska v Sonátach op. 31 
č. 1, č. 2 a č. 3. Medzi nimi je vell<oryso 
interpretovaná Sonáta č. 1 s Adagio 
grozioso, ktoré patrí k Beethovenovým 
najkrajším, a interpretka berie sklada
teľa za slovo. jej podriadenie sa jeho 
návodu je úplne splnené - v rovnováhe, 
vyrovnanosti hudobného času, v jed
noduchosti, prítomnej až po elegantné 
záverečné Rondo Alf;gretto- Presta 
s takmer bezvýznamnou témou. Pri
zvuky, ligatúry, frázy, triolové skupiny 
-všetko je v interpretácii navzájom 
vyvážené. V č. 3 je humorná stránka 
očividnejšia v Scherze a naplno rozvi
nutá je vo finále - pravom Presta con 
fuoco. Vnútorným kontrastom nálad, 
zvýrazneným hrou, získava č. 2 svoju 
energiu. Téma z dvojtónových figúr sto
jí proti fantazijnému úvodu založenému 
na harmonickom napätí. Interpretácia 

vyjadruje uvažovanie nad časom a jeho 
významom v hudbe. 

Tento prístup možno vycítiť aj 
v Adagio molto zo Sonáty op. 53 
"Waldsteinskej'; kde zrejme úvaha nad 
každým tónom témy určila priebeh cel
ku, a preto záverečné Rondo Allegretto 
moderato- Prestissimo možno vnímať 

ako vell<orysú ,.dohru". V tejto sonáte 
sa nápadnejšie prejavuje dôležitosť 
funkcie dynamiky v krajných zvukových 
polohách. Aj v nasledujúcich sonátach 
sú tieto polohy používané s istou rezer
vou v úhoze a sú súčasťou slohového 
vyjadrenia (napr. vo .. vyjadrení" vzťahu 
l. a 2. myšlienky v Allegro assai Sonáty 
op. 57,.Appassionata'). Principiálny 
interpretačný postoj dodal Sonáte 
Es dur ap. 81a "Les Adieux" potrebnú 
triezvosť a nefalšovanú emotívnosť . 
Výrazne tvarovaná gestika a meta text 
v .. caractéristique" pôsobili na súčasní

kov zmätočne a dnes nejedného inter
preta zvedú k teatrálnosti. Varínskej 
interpretácia zhodnocuje skladatelov 
zámer s rozvahou a necháva sa inšpiro
vať nutnosťou rovnováhy, zvlášť v štýlo
vo podanom Andante espressivo. 

Od Sonáty e mol op. 90, ktorej vý
raz kolíše medzi lyrikou a požadovaným 
zdôrazňovaním vrchného a spodného 
registra, viedla Varínskej interpretačná 
.. cesta" priamo k vyjadreniu beethove
novských štýlových znakov v Sonáte 
A durop.101, ktorá vrcholí v pomalej 
časti Langsam und sehnsuchtsvo/1. 
Varínska zdôrazňuje tento nový typ 
vokálnej štylistiky nesentimenálne 
a pravdivo. Tóny, akordy, harmónie, 
frázy, pauzy sa menia na výrazové 
prostriedky. Stále väčší význam má syn
kopovanie, ktoré nechýba v ani jednej 
Beethovenovej sonáte a má funkciu 
významového elementu. 

Neskoré sonáty sú akoby vnútorne 
rozbité, zložené z krátkych úsekov, 
ktorých súdržnosť je docielená tonál
nym plánom a z neho plynúcej logiky. 
Tieto diela sú určené pre skúseného 
poslucháča, čo zdôrazňuje aj Varínskej 
interpretácia, dôsledne rešpektujúca 
pokyny skladateľa. To platí pre Sonátu 
8 durop.106"Hammerklavier'; ktorá 
všeobecne vybočuje z celého kompen
dia Beethovenových sonát zložitosťou 
a rozsahom. Adagio sostenuto je 
premyslene koncipované a interpre
tácia mu vtláča slávnostný tón. je to 
výrazový znak spoločný s Vivace ma 
non troppo zo Sonáty E dur op. 109 
s pozoruhodným poňatím Variácie 1 
z častí Gesangvo/1, mit innigster Em
pfindung. Valčíkom je len v notovom 
obraze. Op. 109, rovnako ako op. 106, 
zaznieva odosobnene, len ako hra 
tónov s cieľom .. spredmetnil" hudobnú 
váhu tém, motívov, ich súhry a postave-

1 hudobny livot 



nia v hannonickom priestore. Allegro 
riso/uto s vyústením do fúgy z op.106 
to potvrdzuje. Sonáty od op. 106 sú 
prejavom diskrétnosti, komornosti 
vyjadrenia a hudobnej vel'korysosti. 
Varínska v nich realizuje estetický ideál 
hudby vrcholného klasicizmu -jednotu 
v rozmanitosti. Pn1dadné je v tomto 
smere jej pochopenie Adagio ma non 
troppo z op. 110 až po Sonátu c mol 
op. 111. K Ariette, 2. časti tejto sonáty, 
pristupuje racionálne. Je spočiatku 
interpretovaná úplne "nevinne", kým sa 
rozihrá spleť línií, metra a tempa. 

Súboru Beethovenových klavír· 
nych sonát bola venovaná maximálna 
interpretačná pozornosť a dôsledná 
príprava. Racionalitou, emocionálnou 
dištancovanosťou a koncentráciou 
vytvorila D. Varínska súhru priestoru 
a času dokonale dešifrovaného z no
tového zápisu. Výsledkom je sumár 
porovnateľný s vysokými nárokmi tak, 
ako ich v interpretačnej tradícii vytvorila 
európska prax klavírneho umenia. 

Jedinú výhradu mám k dramaturgii 
kompletu, ktorá vychádza z koncertného 
cyklu umelkyne v Slovenskej filhannónii. 
Daniela Varínska vytvorila celky, v ktorých 
mali sonáty pôsobiť kontrastne a súčasne 
komplementárne, s ohľadom na vyznenie 
pri živom predvedení. No na nahrávke by 
pri rešpektovaní poradia vzniku jednodi
vých diel a ich zoradení do opusov mohol 
náročnejší poslucháč súčasne sledovať aj 
postupne sa meniaá estetický program 
a kompozičné úlohy skladatelá. 

lngeborg ŠIŠKOVÁ 

Michael Mantler 
Concertos 
Kammerensemble Neue 
Musik Berlin 
Roland Kluttig 
ECM 2008/distribúcia DIVYD 

Rakúsky trubkár, improvizátor a skla
dateľ Michael Mantler ako 19-ročný 
odišiel z Viedne do New Yorku, ktorý 
bol v tom čase (1962) centrom prekvi· 
tajúcej jauovej avantgardy, a počas 
svojej vyše 40 rokov trvajúcej kariéry 
nahrával s osobnosťami ako Cecil 
Taylor, Don Cherry, Roswell Rudd či 
Carla Bley, spolu s ktorou založil velký 
jazzový orchester. Jau však zďaleka 
nie je jediným žánrom, ktorý Mantlera 

zaujíma. Jeho aktivity sú podobne 
bohaté aj na poli improvizovanej 
hudby, artrocku či komponovanej 
klasickej hudby. Preto je takmer 
samozrejmosťou, že o jeho hudbu 
prejavilo záujem vydavateľstvo ECM, 
ktoré v poslédnom období vydalo 
viacero titulov z produkcie umelcov 
Mantlerovej generácie a podobného 
štýlového zamerania, hoci nie vždy 
s rovnakou zárukou kvality ponúkané
ho materiálu ... 

Mantlerove Concertossú plodom 
spolupráce s Kammerensemble 
Neue Musik Berlin, telesom zalo· 
ženým koncom 80. rokov s cieľom 
interpretovať súčasnú hudbu. Ide o 7 
skladieb v rozsahu od 5 do 12 minút, 
v ktorých je vždy exponovaný jeden 
sólový nástroj na pozadí pestrého 
komorného súboru (v zložení ft auta, 
hoboj, klarinet, resp. basklarinet, 
trúbka, trombón, tuba, elektrická 
gitara, klavír, marimba, vibrafón 
a sláčikové kvinteto). Podl'a Mantlera 
"kompozície nie sú myslené ako só
lové koncerty v striktnom, klasickom 
zmysle. Hoci sú možno náročné na 
techniku hry, neboli koncipované 
ako virtuózna gymnastika, ktorá by 
od sólistov žiadala takmer nemožné 
len za účelom predvádzania ich tech
nických zručností. Sú to jednoducho 
skladby, niektoré presne notované, iné 
zas zahŕňajúce improvizáciu, ktoré 
prezentujú jedinečný sound určŕtého 
nástroja v spojitosti s individualitou 
sólistu." Mantlervšak koketuje s tra
díciou, napr. prácou s motívom či 
formovo u výstavbou pripomínajúcou 
klasické postupy. 

Hudobný jazyk Concertos by sa 
dal opísať ako zmes expersionizmu 2. 
viedenskej školy (Mantlerove vieden
ské korene ... ), postupov typických 
pre komponovanú hudbu 70. a 80. 
rokov (rytmické modely), freejauu, 
voľne improvizovanej hudby a rocku, 
teda všetkého, čo Mantler za tie roky 
vyskúšal. Našťastie, komponované 
orchestrálne "pozadie" je viac-menej 
štýlovo jednotné, a tak aj napriek 
rôznosti sólistov a ich výrazových 
prostriedkov neskÍzava celý komplet 
do neorganickej "všehochuti". 

Prvý z Koncertov je venovaný 
trúbke. Na pozadí hrozivých cl us trov 
klavíra a sláčikov a pedálových tónov 
trombónu prednáša Mantler svoje 
expresívne línie (s typickým "na
liehavým" vibratom) a freejazzové 
"vyhrávky". Zvukovou jemnosťou 
a subtílnosťou (dominancia sláčikov 
a driev) sa naopak vyznačuje druhý, 
gitarový Koncert (Bjarne Roupé, elek
trická gitara), podobne aj tretí, silne 
jauovo podfarbený, pre tenorsaxofón 

(Bob Rockwell). S marimbou Pedra 
Carniera sa objavujú výrazné rytmické 
modely, striktne vypísané, skôr typické 
pre európsku modernu než americký 
minima l; trombonista Roswell Rudd 
zas silnejšie inklinuje k vol'nej improvi
zácii. Najrozsiahlejším a kompozične 
najprepracovanejším je šiesty Koncert, 
kde sa ako sólistka predstavuje kla
viristka Majella Stockhausen, dcéra 
slávneho skladateľa. Kolekciu zakonču
je Koncert pre bicie nástroje s Niekom 
Masonom, bubeníkom kapely Pink 
Floyd. Stretáva sa tu teda viacero zvuč
ných mien, no nie som si celkom istý, 
či práve toto zaručí albumu úspech; 
trochu veľa klišé a málo nových nápa
dov na to, aby som ho dokázal počúvať 
koncentrovane celých 59 minút jeho 
trvania. 

Giuseppe Verdi 
La Traviata 

Robert KOLÁR 

A. Gheorghiu, Ramón 
Vargas, Roberto Frontali 
Teatro alla Scala di Mila no 
L. Maazel, réžia Uliana Cavani 
Arthaus Musik 2008/ 
distribúcia DIVYD 

La Traviata je prvou Verdiho operou 
na súdobý spoločenský námet. Libreto 
vytvoril Francesco Maria Piave podľa 
drámy (pôvodne románu) Alexandra 
Dumasa Dáma s kaméliami. Táto 
najlyrickejšia skladateľova opera je pri 
správnej interpretácii dojímavým dielom 
vyvolávajúcim ľudský súcit. Postava 
Violetty prechádza pozoruhodným vývo
jom, ktorý je tu hudobne znamenito vy
jadrený. Violetta začína ako koloratúrny 
soprán a postupne sa prepracuje do polo
hy lyrického sopránu. Gennonta, jednu 
z výrazných verdiovských otcovských 
figúr, vybavil autor ľúbivou barytónovou 
áriou.la T ravíata (zblúdi lá, pobi údená) 
je konverzačná opera komorného rázu, 
hudobne celkom odlišná od starších 
Verdiho diel. Skromnejšie obsadený 
orchester znie nežným i tónmi sláčikov na 
začiatku i v závere opery, nechýbajú však 
ani efektné zborové scény dokreslujúce 
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dobové spoločenské prostredie. 
Nové DVD je záznamom inscenácie 

Liliany Cavani z milánskej la Scaly z roku 
2007. Režisérka sa sústredila na to, aby 
réžia čo najmenej rušila výstupy spevákov. 
Celá herecká akcia i gestika spevákov slúži 
len ako doplnok k spevu. Všetky tri dejstvá 
sú inscenované v troch výpravných a 
realistických scénach, ktoré nie sú preru
šované takmer žiadnou akciou, či režijný
mi zásahmi. Snaha réžie o nenápadnosť a 
vernost' predlohe je tak úporná, že môžno 
konštatovať, že réžia nie je ... Obmedzila sa 
len na akýsi cestovný poriadok príchodov 
a odchodov protagonistov z javiska. 

Sólistická zostava v titulných úlohách 
je prvotriedna. Kultivovaná Angela 
Gheorghiu je ideálnou Violettou, hudob
ne aj vizuálne. V poslednom čase trocha 
zatienená mediálne oveľa zdatnejšou 
kolegyňou Annou Netrebko, zazname
nala v tejto inscenácii triumfálny "malý 
comeback". Jeden z najlepších súčasných 
tenorov Ramón Vargas sa predstaví! v 
špičkovej kreácii Alfreda Gennonta a 
ústrednú trojicu dopÍňa solídny Giorgio 
Gennont Roberta Frontaliho. V tradične 
skvelom svetle sa predstavili orchester 
a zbor milánskej La Scaly pod štýlovo 
korektným vedením dirigentskej legendy 
Lorina Maazela. 

Jozef ČERVENKA 

Andrej Šeban 
Sklony 
Hevhetia 2008 
Miloš Železňák 
rusnacké 
Hevhetia 2008 

Pred časom sa na domácej scéne 
objavila dvojica projektov, u ktorých ) 
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napriek ich rozdielnosti nachádzame intenzívnejšie primkýnajú k folklórnym 
viacero spoločných znakov. V oboch pri· inšpiráciám. Spracovať ľudovú pieseň 
padoch ide o pozoruhodných gitaristov, je pomerne jednoduché- prostota jej 
ktorí počas svojej kariéry mnohokrát melodickej línie a harmonická priamo· 
otvorene (Šeban) alebo menej okázalo čiarosť nabádajú k úprave všeobecne 
(Železňák) prezentovali univerzálnosť známeho a obl'úbeného materiálu. 
a viacvrstvovosť svojej tvorby. šeban so Železňákom pristupujú k ľu· 

Andrej Šeban (1962), niekdajší hu· ' dovej piesni neprvoplánovo. Nezávisle 
dobný partner Petra Lipu, Deža Ursiny· od seba dosvedčujú, že vysporiadať sa 
ho či Richarda Mullera, sa do ústrania .. s folklórom je nevyhnutné uváženejším 
stiahol koncom 90. rokov. Radikálne spôsobom, ako ho len obliecť do mo· 
odstránenie prebytočných vonkajších demých aranžmánov.nSkláňaťsa pred 
vplyvov vyústilo do .,ventilovania poci· odkazom pn:dkov, transformovať tieto 
tov" na jeho vynikajúcom pesničkovom odkazy prostredníctvom vyjadrovaách 
Bezvetri(Universal, 2000). Nekom· prostriedkov súčasného hudobného 
promisnejšími boli štýlovo-žánrové jazyka a naplno ich vyslovit", predsta· 
.,presahy" a experimentálne prelínania vuje svoj album šeban. Organickosťou 
kompozičných techník v rámci ďalšieho celku, ako aj náročnosťou recepcie sa 
projektu SpaceBoysjPolyMusic (He- Skloo/javia ako vyústenie uváženej 
vhetia, 2005) s Antonom Kubasákom. .,šebanovskej" línie. Proces, ktorým 
Humenský rodák Miloš Železňák interpret ajjednodivé bezmenné skladby 
(1967) viedol od polovice 80. rokov počas vzniku prechádzali, naznačuje 
viaceré folkové, jazzrockové a rockové logickosť ich vnútorného usporiadania 
zoskupenia. Trojica jeho multižánro· a pudovú spontánnosť zároveň. Pokiaľ 
vých štúdiových projektov rezonovala šeban kedysi vzťahy popisoval vetami 
skôr v úzkom poslucháčskom okruhu, (Bezvetrie) a neskôr slovnými puzzle 
posunom k otvorenejšej a prístupnejšej (SpaceBoys), dnes si vystačí s hláskami, 
komunikácii bol minuloročný album v ktorých zašifrované emócie pôsobia 
Miloš Železňák Trio (Hev-Het Tune/ intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. 
Hevhetia). l:.udové témy pretrvávajúce skôr v pod· 

Na ploche aktuálnych projektov vedomí sa na S/donoch objavujú v názvu· 
Sklanya rvsnackésa obaja autori koch vrstvených gitarových imitácií. 

Železňákovo pretavenie rusínskych 
balád je v mnohom uchopiteľnejšie aj 
vďaka bezprostrednému kontaktu so 
živou kultúrou. Dvojica skladieb využí· 
va nasamplovaný spev Zuzany Ka prá· 
lovej, ktorej nahrávky boli súčasťou 
knižného projektu Rusnáci- hľadanie 
stratených domovovfotografky Lucie 
Nimcovej. Podstatu niektorých balád 
odhaľuje Železňák prostredníctvom 
tónovej kostry (Oj čoma, že ja čoma), 
inokedy vytvára pomocou zvuko· 
vých slučiek na rozľahlom priestore 
atmosférické obrazce (Nervbaj 
líščinu s éterickým Železňákovým 
vokálom). Vynikajúca je strohá, ale 
pestrá inštrumentácia (gitary, man· 
dolina, bendžo, buzuki, príležitostné 
hosťovania gajdoša Kristiána Bujaka 
a klarínetistujsaxofonistu Michala 
Balia), prostredníctvom ktorej vyniká 
Železňákov cit pre priestor a snaha 
vypovedať posolstvo aj bez slov (texty 
piesní sú súčasťou nádherného bookle· 
tu vo forme rodinného albumu). 

Otázkou ostáva, či je súčasný 
konzument schopný prijať aj tento 
hlboko bytostný a subjektívny pohľad 
na domáci folklór, aký ponúkajú oba 
pozoruhodné projekty. Zúčastnených 
odpoveď našťastie nezaujíma ... 

Peter MOTYČKA 

George Frideric Handel1759 - 2009 
5 špeciálnych luxusných boxov Ha 
vydaných pri pn1ežitosti 250. výročia úmrtia skladatela 

Opery Oratóriá pre ••• 

Taj Mahal 
Maestro 
Heads Up International 
2008/distribúcia DIVYD 

Taj Mahal, vlastným menom Henry 
Saint Oair Fredericks, americký multi· 
inštrumentalista a spevák, patrí medzi 
najvplyvnejších hudobníkov čerpajúcich 
z blues a root music. Pochádza z Harle
mu, štát New York, no mladosť prežil 
v Springfielde, štát Massachusetts. Jeho 
otec bol jazzový pianista a skladateľ 
pôvodom z Jamajky. Už na strednej 
škole založil vlastnú hudobnú formáciu 
s názvom Taj Ma hal & Elektras, z ktorej 
neskôr odišiel, a po účinkovaní vo 
viacerých kapelách sa rozhodol pre 

Rinaldo - Ravio -
Giulia Cesare 
diriguje René jacobs 
9+1CD 
50,· € /1506,30 Sk 

Saul- Messiah 
diriguje René jacobs 
4CD 
33,·€/994,16 Sk 

Známe árie 
spievajú Lorraine 
Hunt, Dorothea 
Roeschmann, 
Andreas 5choll 
a Mark Padmore 
4CD 

Cuzzoni - Durastani 
-Senesino
Montagnana 
spievajú Usa Saffer, 
Lorraine Hunt, 
DrewMinter 

Koncerty 
Concerti Grossi op. 
3 a 6, Organové 
koncerty op. 4 
diriguje Andrew 
Manze a Richard 
Ep rr 

33,- ( /994,16 Sk l David Thomas 
diriguje Nkholas 
McCegan 
4CD 
33,-€ l 994,16 Sk 

4CD 
33,- ( /994,16 Sk 



sólovú dráhu. Jeho hudba je ovplyvnená 
mnohými bluesovými súputníkmi ako 
Muddy Waters, Lightnin' Hopkins, 
John Lee Hooker, Jimmy Reed a další mi 
titanmi štýlu Delta a Chicago blues. 
CD s názvom Maestro je príznačným 
bilancovaním štyridsaťročnej kariéry 
charizmatického bluesového hudobníka. 
Charakteristickým prvkom albumu 
obsahujúceho dvanásť skladieb je velká 
štýlová pestrosť a variabilita. Uvádza ho 
dynamická skladba Scratch My Back, 
príjemne znejúca kompozída so silným 
podielom dychovej sekde. Ostinátne 
pattemy tejto sekde akoby komentovali 
pn beh, ktorý Taj Mahal interpretuje 
s príznačnou dávkou dynamického 
napätia. Skladbou Never Let You Go sa 

Anna Netrebko - Souvenirs 
Arditi, Charpentier, Dvoi'ák, 
Giménez, Grieg, Guastavino, 
Hahn, Heuberger, Kálmán, Le· 
hár, lloyd Webber, Messager, 
Offenbach, Rimskij-Korsakov, 
R. Strauss, Garanča, Beczala, 
Swait ,Prague Philharmonia, 

Erwin Schrott 
Arias by Mozart, Verdi, Berli· 
oz, Counod Bc Meyerbeer 
Orquestra Valencia 
Ricardo Frizza Decca 2008 

MUSIC FORUM 
Palackého 2, 811 02 Bntislava 
tel.: 02/5443 0998 
otriracie hodiny: 
Pondelok-Piatok: 10:00·13:00, 
14:00·18:00, Sobota: 09:00·13:00 

virtuálne prenášame na slnečné karibské 
pláže. Kompozída v štýle reggae je 
kontrastom oproti predchádzajúcej 
skladbe. Neobsahuje zvláštne virtuózne 
pasáže. Rockovo je ladený duet s Benom 
Harperom Dust Me Down, v ktorom si 
Taj zahral kr.ftke sólo na ústnej hannoni· 
ke. V skladbe Furlheron Down the Road 
sa Taj Mahal predstavuje ako hráč na 
bendžo, opäť s podporou dychovej sek
de, rytmikou a la reggae a bilancovaním 
v obsahu vokálnej zložky. Black Man, 
Brown Man, to je opäť reggae-Jamajka 
a Ziggy Marley. Už zo samotného názvu 
skladby je čitatel'né jej posolstvo. Zvu
kovo a dialektom Taj Mahal dokonale 
súznie s kultúrou Jamajky a rastafarianiz
mu. Relatívne netradičný nástroj v no
nartidfiálnej hudbe, africká harfa kora, 
je použitá v skladbe Zanzibar. TV Mama 
predstavuje ,.back to the roots of rock 
n' roll". Je to blues s príznačnou dávkou 
energie, zvukovej a výrazovej drsnosti, 
na aké sme zvyknutí napn1dad v tvorbe 
Lee Hoockera. Atmosféru dávneho New 
Orleansu 20. rokov minulého storočia 
a dixielandu navodzuje Slow Drog, 
príjemné akustické delta blues. Hallo 
josephine, interpretačne a invenčne 
najhodnotnejšia skladba, obsahuje sólo 
na Hammonde B3, ktorým sa tu skvelým 
spôsobom predviedol Ivan Neville, 
a klavírne sólo Henryho Butlera. Skladba 
je vdaka svojmu aranžmánu priam 
stvorená pre koncertné predvedenie. 

Rôznorodosť je asi tou najsilnejšou 
devízou, ktorou toto CD disponuje. Taj 
Ma hal sugestívnym spôsobom predsta
vuje sériu príbehov, ktoré sú adekvátne 
vyjadrené aj zvolenými aranžmánmi. 

Michal HOTTMAR 

Michael Nyman 
Experimentálna hudba: 
Cagea iní 
Hudobné centrum 2007, 
preklad Peter Zagar 

Dejiny hudby sa pre väčšinu 
interpretov (ale aj vydavateľov) 
končia polovicou 20. storočia . 

Preto je sympatické, že Hudobné 
centrum pripravilo hneď niekoľko 
kníh venovaných hudbe súčasnej. 

Po Hudobných simulakrách Jozefa 
Cseresa a Hearand Now, kde Peter 
Nikl as Wilson rozoberá fenomén 
voľne improvizovanej tvorby, sa do 
edičného katalógu dostal aj preklad 
slávnej knihy Michaela Nymana 
Experimentálna hudba. 

Podtitul tohto diela, ktoré vyšlo 
po prvýkrát v roku 1974, znie ,.Cage 
a iní". O koho presne ide, vyme
dzuje autor v úvode pri kľúčovom 
rozlišovaní experimentálnej hudby 
a avantgardy. Prenesené do našich 
reálií, ide o rozdiel viac-menej zod
povedajúci rozdielu v dramaturgickej 
profilácii festivalov Večery novej 
hudby a Melos-Étos. Teda na jednej 
strane skladatelia ako Feldman, 
Wolff, Cardew, Reich, Rzewski, 
Bryars a na druhej Bou lez, Xenakis, 
Stockhausen, Kagel či Berio. Dá sa 
to vymedziť aj tak, že Nymanovi išlo 
o angloamerických autorov, ktorých 
prvé diela vznikali v 50. a 60. rokoch 
minulého storočia a prijímali ich skôr 
výtvarníci než hudobníci. 

Hudobné centrum siahlo po dru
hom vydaní knihy z roku 1999. To sa 
líši iba dvomi predslovmi, rozšírenou 
diskografiou a bibliografiou. Práve 
predslovy sú však veľmi dôležité. Prvý 
napísal sám autor, aby vysvetlil, prečo 
sa rozhodol ponechať pôvodnú verziu 
textu - tvorba mnohých skladatel'ov, 
o ktorých píše, sa pochopitel'ne roz
rástla a za dve dekády prešla rôznymi 
zmenami, čo by si vyžadovalo samo
statné monografie. Takto sa z knihy 
stal historický dokument, ktorého 
dôležitosť a nadčasovosť zdôrazňuje 
v druhom 
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Odstupom času treba priznat; že 
vtedy vzniklo aj niekolko extrémne 
konceptuálnych skladieb, ktoré si 
od poslucháča vyžadujú taký akt 
viery či aspoň odovzdanosti, aký sa 
od bežného poslucháča zvyčajne 
neočakáva." 

Veľkou výhodou knihy je, že 
hoci Nyman je dnes známy najmä 
ako úspešný skladateľ (najviac sa 
všeobecne vie o jeho spolupráci s 
režisérom Petrom Greenawayom 
alebo o soundtracku pre film Piano), 
najskôr bol sám pozorným poslu
cháčom a teoretikom skúmajúcim 
hudbu kolegov, z ktorých mnohí boli 
navyše jeho priateľmi. Princípy ich 
tvorby dokáže presne pomenovať, 
spojiť do vzájomných súvislostí, 
ale zároveň aj roztriediť do samo
statných kapitol, ktoré ukazujú päť 
rôznych prístupov, resp. poetík: 
otcovia-pionieri, !luxus, elektronika, 
princíp neurčitosti, minima! music. 
Čitateľ má tak pred sebou kom
paktný obraz jednej scény, ktorá 
sa postupne vytvorila z niekol'kých 
odlišných osobností. Okrem toho, 
že ide o správu z ,.prvej" ruky, je 
aj dobre napísaná a ilustrovaná 
príkladmi z mnohých partitúr a 
dobovými fotografiami. 

Dobrú prácu odviedol pri pre· 
klade knihy skladateľ Peter Zagar. 
S náročnou predlohou si poradil, 
utiekol mu iba preklad slova mixáž· 
ny pult. Hovorovým hudobníckym 
výrazom by bol mixpult, mixér (s. 
116) je domáci spotrebič ... Inak má 
slovenská verzia Nymanovej knihy 
už len jediný nedostatok - že pr· 
výkrát vyšla až v tomto roku. 

Oliver REHÁK 

l l l • 
doslove ďalší 
známy britský 
hudobník, 
Brian Eno. 
Zároveň si 
však stále 
zachováva kri· 
tický odstup: 

BN ~-·-·-

"Záujem sa 
tu sústreďuje 
viac na to, ako 
veci vznikajú 
- aké procesy 
sa použili pri 
komponovaní 
či predvedení 
·než nato, 
ako v koneč
nom dôsledku 
znejú. 
Hovorili sme 
tomu hudba 
procesu, nie 
produktu. 

-1883-- ~ -- l 
( l noty z celého sveta 

Ponúkame: 
o notové materióly všetkých žónrov z českých i zahraničných 

vydavaterstiev 
• niekolko tisic titulov priamo v na!ej prndajni 
o monogro~e hudobných skladateľov, teoretické publikócie 
• notový papier 
• špecializované hudobné časopisy 
• staršie notové moterióly v hudobnom ontikvorióte 
o zasielanie objednaných titulov na dobierku (zósielkovú službu) 
o Internetový obchod z ponukou viac oko 300000 Htulov 
o kompletný servis pri objednóvanf nôt preotganizócie aj 

jednorlivcov 

l www.hudobniny.com, www.barvic-novotny.cz l 
o Otvoren.! denne: Poodeiolc-Soboto 8-19 hodin. Nedelo 1 Q-19 hodin 
o Telefón. 1+420) 542 215 0 40, fox; (+420) 542 213 6 11 
o e-mail: hudobninyOborvlc·novorny.cz 
o knihkupectvl BoM! o Novotný, Českó 13, 602 OO Bmo 

Tešíme sa no vašu nóvšlevu v predajni, 
alebo no našich internetových strónkoch. 

~ BARVIČ 
, 

F a NOVOTNY 
KNIHKUPECTVI • 883 • SPOL S ltO BRNO 

39 



40 

KAM / KEDY 

kamjkedy 
Bratislava 

Opm a Balet SND 

nová budova 
Pi 19.12. tajkovskijJNault: luskáčik 
-premiéra 
So 20.12. tajkovskijJNault: luskáčik 
Ut 23.12. tajkovskijJNault: luskáčik, 
11:00 
Ut 23.12. tajkovskij/Nault: luskáčik, 
17:00 
Pi 26.12. Puccini: Bohéma 
Ne 28.12. tajkovskijJNault: luskáčik, 
11:00 
Ne 28.12. tajkovskijJNault: luskáčik, 
17:00 
Po 29.12. Puccini: Bohtma 
St 31.12. Silvestrovský koncert, 16:00 
St 31.12.lehár: Veselá vdova 
Pi 02.01. tajkovskijJNault: luskáčik 
So 03.01. Puccini: Tosca 
Pi 09.01. tajkovskijJNault: luskáčik 
So 10.01. tajkovskijJNault: luskáčik, 
11:00 
So 10.01. tajkovskijJNault: luskáčik, 
17:00 
Ut 13.01. Puccini: Tosca 
~t 15.01. Puccini: Madama Butterfly 

historická budova 
Po 15.12. Frešo: Manín a slnko 
Ut 16.12. Operné soirée 
~t 18.12. Vianočný koncert G. Beňačko· 
vej a jej hosti 
So 27.12. Frešo: Manín a slnko 
Ut 30.12. Dubovský: Tajomný kfúč, 
11:00 
St 31.12. Radačovský, Holováč: Bolero 
a viac ... 
Po 05.01. Verdi: Don Carlos 
Ut 13.12. Patejdl, Vaculik: Snehulienka 
a sedem pretekárov, 11:00 

Slownslti filharmónia 

Po15.12. 
Hudobná akadémia pre školy 
Slovenský komorný orchester Bohdana 
Warchala, E. Danel 
O. Kurilák, moderátor 
Poslucháči Vysokej školy múzických 
umeni predstavujú sláčikové nástroje 

Ut 16.12. 
Vianočný koncert 
Solamente naturali, M. Valent 
Zrunek, Cserney, Zrunek 

Pi 19.12. 
Vianočný koncert 
Slovenský komorný orchester Bohdana 
Warchala, E. Danel 
Komorný zbor Konzervatória v Bratí· 
stave, O. Bill 
Corelli, Ryba 

So 20.12. 
Slovenský komorný orchester Bohdana 
Warchala, E. Dand 
Detský spevácky zbor Slovenského 
rozhlasu, A. Kokoš 
E. Suš ková, meuosoprán 
P. Cingel, barytón 
M. Trávniček, bas 
Kubička 

Ne 21.12. - Po 22.12. 
Slovenská filharmónia, M. lejava 
Bratislavský chlapčenský zbor, 
M. Rovňáková 
Beethoven, vianočné koledy 

Ut30.12. 
Predsilvestrovský koncert, 16.00 
Slovenský komorný orchester 

B. Warchala, E. Dand 
Pacora Trio 
Banók, Comendam, Palúch, Ragan 

St 31.12.- ~t 01.01. 
Silvestrovský 1 Novoročny koncert 
Slovenská filharmónia, P. Feranec 
Slovenský filharmonický zbor, B. 
Juhaňáková 
E . .llif;sová, soprán 
O. Jenis, barytón 
Ptollršlík, tenor 
Koncert operných árií a zborov 

~t08.01. 
Slávnostný koncert k zahájeniu 
predsedníctva tR v EU 
Filharmonie Brno, P. Altrichter 
V. Hudeček, husle 
Dvolák, Janáček 

So 10.01. 
Slovenská filharmónia, R. S túr 
Bábkoherecký súbor Teátro Nd ine, 
P. Dušová 
Rimskij Korsakov 

Ut 13.01. 
Moyzesovo kvarteto 
Kubínovo kvarteto 
Smetana, Grieg, Mendelssohn 

~t 15.01. - Pi 16.01. 
Slovenská filharmónia, A. Paris 
V. Lacková, klavír 
Dukas, Messiaen, Ravel 

Hudobné centrum 

Nederné matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30 
Ne21.12. 
Z. Paulechová - Stíasna, klavír 
Suchoň, Ravel 
Koncen sa koná v spolupráci so 
Spolkom koncertných umelcov 

Ne04.01. 
Chopin v hudbe a v listoch 
E. letňanová, klavír 
E. Vášáryová, umelecké slovo 
Chopin 

Ne11.01. 
M. Pala, husle 
L Fančovič, klavír 
Suchoň 

Žilina 

~titny komorný ordlester Žilina 

St 17.12.- ~t 18. 12.- Pi 19.12. 
Vianočné konceny ŠKO, P. Breiner 
F. Figura, husle 
J. Figura, flauta 
V. Sýkora, flauta 
N. Higano, soprán 
Z. Dunajčanová, alt 
M. Mikuš, barytón 
R. Bienik, fujara, gajdy 
Žilinský miešaný zbor, Š. Sedlický 
Corelli, Bach, Zrunek 

Ne04.01. 
Trojkrálový koncert 
Bratislava Hot Serenaders, J. Bartoš 

Pi 09.01.- So 10.01. 
Novoročný koncert 
SKO, A. Schwinck 
G. S. Otto, soprán 
l. Ženatý, husle 
Strauss, Suppé, Dvolák, Brahms, 
Sarasate, lehár 

~t1S.01. 
ŠKO, H. Engels 
A. lenaenes, harfa 

M. Pala, husle 
Rossini, Sweru, Spohr, Beethoven, 
Mendelssohn·Banholdy 

Banská Bystrica 

Státna opera 

Ut 16.12. Bizet: Carmen 
~t 18.12. Stein· Bock • Harnick: 
Fidlikant na streche 
Po 29.12. lehár: Giuditta 
Ut 30.12.lehár: Giuditta 
So 03.01. Novoročný koncert 
So 10.01. Stein· Bock · Harnick: 
Fidlikant na streche 
Ut 13.01. Suchoň: Krútňava 

Košice 

~tátne divadlo Koike 

Po 15.12. Kocáb: Odysseus 
St 17.12. Puccíni: Madama Butterfly 
~t 18.12. Ateliér 
Pi 19.12. Thomas: Charleyho teta 
So 20.12. Mozart: tarovná flauta 
Po 22.12. Puccini: Bohéma · derniéra 
Ut23.12. tajkovskij: luskáčik 
So 27.12. tajkovskij: luskáčik 
Ne 28.12. Bizet: Carmen 
Po 29.12. Thomas: Charleyho teta 
St 31.12. Svadba podla Figara 
(Mozarta) 
Št 08.01. lehár: tardášová princezná 
So 10.61. lehár: tardášová princezná 
Stl3.01. Bolero, Carmen 

~tátna filharmónia Koike 

Št 18.12.- Pi 19.12. 
Vianočnt konceny pre mládež 
ŠIK, Z. Muller 
Bach, Breiner 

St 18.12. 
Šfk, Z. Muller 
Z. Muller, hoboj 
M. Potokár, husle 
Košický spevácky zbor učitelov, 
M. Potokár 
Bach, Ryba 

Ne21.12. 
Vianočný koncert pre deti a rodičov 
Šfk, Z. Muller 
Magnólia, V.Džoganová 
Bodnár, Bok 

Po 22.12. 
Šfk, Z. Muller 
Košický spevácky zbor učitelov, 
M. Potokár 
Bach, Ryba 

lnfoservis Oddelenia 
dokumentácie • informatiky 

Zahranične festivaly 

Medzinárodný hudobný festival 
univerzít Belfort 2009 
30. 5. - l. 6. 2009 
Belfon, Francúzsko 
Určené študentom univerzít, vysokých 
škôl a žiakom hudobných škôl, členom 
symfonického, komorného orchestra, 
dychového súboru, zboru, rockovej 
skupiny, jazzovej skupiny, speváckej 
skupiny a pod. 
Info: infos@jfimu.com, www.fimu.com 

Festival Resonanzen. Hudba medzi 
stredovekom a barokom 
17.- 2S. l. 2009 
Wiener Konzenhaus, Viedeň, Rakúsko 
Info: www.konzenhaus.at 

Hudobné bienále Záhreb 2009 
Medzinárodný festival súčasnej hudby. 
17.- 26. 4. 2009 
Záhreb, Chorvátsko 
Info: info@jbiennale-zagreb.hragreb. 
hr, biennale·zagreb@Jcamus.hr, 
www.mbz.hr 

MaerzMusik Berlín 2009 
Festival aktuálnej hudby 
20. - 29. 3. 2009 
Berlin, Nemecko 
Info: maerzmusik@jberlinerfestspiele. 
de, www.maerzmusik.de, 
www.berlinerfestspiele.de 

Musica Nova Helsinky 2009 
7.- 14. 2. 2009 
Helsinky, Fínsko 
Info: musicanova@jmusicanova.fi, 
www.musicanova.fi 

Festival novej hudby ECLAT Stuttgart 
2009 
5.- 8. 2. 2009 
Stuttgan, Nemecko 
Info: www.eclat.org 

Salzburger Festspiele 2009 
25. 7. - 30. 8. 2009 
Salzburg, Rakúsko 
Info: info@jsalzburgfestival.at, 
www.salzburgfestival.at 
Podujatia pre mladých -workshopy 
a performances pozri 
jungefreunde@jsalzburgfestival.at, 
www.jungefreunde.at 

Ostravské dni 2009 
Festival novej hudby 
10. - 30. 8. 2009 
Ostrava, teská republika 
Info: info@jocnmh.a, www.ocnmh.a 

Händel Festspiele 2009 
4.- 14. 6. 2009 
Halle (Saale), Nemecko 
Info: www.haendelfestspiele.halle.de 

lnnsbrucker Festwochen 2009 
Festival starej hudby. 
7. 7. - 30. 8 2009 
Innsbruck, Rakúsko 
Info: ibk.ticket@jutanet.at, 
www.ticketonline.at, www.altemusik.at 

Liineburg 2009 
Festival novej hudby 
12. - 18. 10. 2009 
liineburg, Nemecko 
Info: hdmut.w.erdmann@jneue-musik· 
lueneburg.de, 
www.neue·musik·lueneburg.de 

Zahraničné sutaie 

Medzinárodná hudobná súúž 
Jeunesses Bukurešť 2009 
7. - 13. 5. 2009 
Bukurešť, Rumunsko 
Kategória: husle 
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov 
Uzávierka: l. 3. 2009 
Info: office@jjmEvents.ro, 
WJW.jmEvents.ro 

Medzinárodná klavírna 1úúž Ettore 
Ponoli 2009 
1S. - 22. 9. 2009 
Teatro San Rocco, Seregno, provincia 
Milána 
Vekový limit: nar. po 1.januári 1977 
Vstupný poplatok: 80 EUR 
Uzávierka: 31. 5. 2009 
Info: info@jconcorsopozzoli.it, 
www.concorsoponoli.it 

Medzinárodná súťaž sláčikových 
nástrojov •Júl io Cardona 2009" 

3. - 9. 4. 2009 
Covilhä, Portugalsko 
Kategória: husle, violončelo 
Vekový limit: kategória A- do 30 
rokov, kategória B- do 18 rokov 
Poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 31. l. 2009 
Info: cjcardona@jsapo.pt, 
http:/ fconcursoarcos.no.sapo.pt 

Medzinárodná harfová súťaž Izrael 
2009 
6. - 20. 10. 2009 
Tel Aviv, Izrael 
Vekový limit: do 35 rokov k l. 
októbru 2006 
Vstupný poplatok: 250 USD 
Uzávierka: l. 4. 2009 
Info: harzimco@jnetvision.net.il, 
www.harpcontest·israel.org.il 

Medzinárodná klavírna súfai 
ludwiga van Beethovena 2009 
2.- 12. 12. 2009 
Bonn, Nemecko 
Vekový limit nar. medzi rokmi 1977 
- 1989 
Poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 31. 5. 2009 
Info: info@jbeethoven·competition· 
bonn.de, www.beethoven·competiti· 
on·bonn.de 

Medzinárodná sút'ai George Enescu 
2009 
30. 8.- 6. 9. 2009 
Bukurešť, Rumunsko 
Kategória: klavír, husle, skladba 
Vekový limit: nar. po l. auguste 1976 
Účastnícky poplatok: 100 EUR 
Uzávierka: l . 7. 2009 
Info: anexim@jrdslink.ro, 
www.festivalenescu.ro 

Medzinárodná hudobná súťaž ARO 
2009 Mnichov 
31. 8. - 18. 9. 2009 
Mníchov, Nemecko 
Kategória: hlas, husle, kontrabas, harfa 
Vekový limit nar. medzi 1980-1992 
(l'l!erplttl), nar. medzi 1977-1989 (spev) 
Uzávierka prihlášok: 30. apn1a 2009 
Info: ard.musikwettbewerb@jbmet. 
de, www.ard·musikwettbewerb@jde, 
www.ard·musikwenbewerb.de 

Medzinárodná klavírna súťaž Lu i gi 
Paduano Citta di Cercola 2009 
5.- 7. 3. 2009 
Cercola, Taliansko 
Vekový limit nar. po l . 1.1974 
Vstupný poplatok: 70 EUR 
Uzávierka: 15.1. 2009 
Info: www.cercolaconcorsoanistico.tk, 
www.cercolaconcorsopianistico. 
fasturl.it 

Medzinárodná súťai komorných sú· 
borov Pre mio Trio di Tri este 2009 
18.-23. 5. 2009 
Trieste, Taliansko 
Vekový limit: do 32 rokov k 31. 
12.2009 
Poplatok: 120 EUR 
Uzávierka: 15. 4. 2009 
Kategória: klavírne trio (klavír, 
husle, violončelo), klavírne kvarteto 
(klavír, husle, viola, violončelo) 
Info: info@jacmtrioditrieste.it, 
www.acmtrioditrieste.it 

Placido Domingo Operalia 2009 
25. 7. - l. 8. 2009 
Budapešť, Maďarsko 

Vekový limit: od 18 do 30 rokov 
Uzávierka: 28. 2. 2009 
Kategória: operný spev 
Info: operalia.paris@jwanadoo.fr, 
www.operalia.org 

hudobny 2ivot 



9 . ročnrk festivalu hudby. 
prekonávajúcej zažité hranice. 
tentoraz v trojdňovom 
v ianočnom vydanr. Bohatá 
nádielka plná zvučných mien. 
v ktorej si prfdu na svoje 
priaznivci vernej improvizácie. 
divokého freerocku a freejazzu. 
experimentálnej elektroniky. 
jemného ambientu. hlukových 
plôch aj avantdiska pre 
pokročilých ... a najmä 
hudobných prekvapenr. 

ŠTV 18/12//19.00 
SKYLLA(AT) 
ANGEL (FI . O. IS) 
XAVIER VAN WERSCH (NL) 

PIA 19/12//19.00 
KINETIC TRIO (PL) 

CHIHASHI KAZUHISA (JP) 
& BURKHARD STANGL (AT) 
& FRANZ HAUTZINGER (AT) 
& PHIL MINTON (UK) 
GENTLE EVIL (FI) 
OJ TENDRAW (UK) 

SOB 20/12//19.00 
SOUND LAB SHOW: 
PETR FERENC (CZ) 
& PÉTER SZABÓ (HU) 
& GEORGIJ BAGDASAROV (ARM/CZ) 
&MONIKA ŠUBRTOVA (SKIUK) ... 
PHIL MINTON (UK) & FERAL CHOIR (SK) 

ETER BROTZMANN 
& MARINO PLIAKAS 
& MICHAEL WERTMOLLER (O .CH) 

+ 
A4 RESIDENT DJs 
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Reklamní partneri 

M e A Matador· 
TRANSPETROL 

AUTOMOTIVE 
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BRATISLAVSKÝ 
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KRAJ 

Mediálni partneri 

Hlavní mediálni partneri 

EJ Slovenský rozhlas 

~ 
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