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J. Berczeller

Vážení čitatelia,

marcové číslo časopisu Hu-
dobný život prináša obsiahly 
materiál o legende slovenskej 
populárnej hudby, klaviristovi 
Jurajovi Berczellerovi. Článok 
pre nás pripravil skladateľ, 
aranžér a organizátor hudob-
ného života Pavol Zelenay.  
V rubrike Jazz pokračuje seri-
ál o jazzovom klavíri, môžete 
sa v nej tiež prostredníctvom
rozhovoru zoznámiť so zau-
jímavým ruským saxofonistom
Olegom Kireyevom.
V Spravodajstve sa vraciame 
k festivalom súčasnej hudby 
z roku 2008. Dôvodom obsiah-
lejšej retrospektívy je, že niekto-
ré z podujatí sa konali až po 
uzávierke decembrového čísla
a v prvom tohtoročnom dvoj-
čísle museli ustúpiť druhej časti materiálu o Brati-
slavských hudobných slávnostiach. Súčasťou rubriky 
je tiež rozhovor s riaditeľom Ústavu hudobnej vedy
SAV profesorom Jurajom Lexmannom. V rubrike 
Zahraničie informujeme o mníchovskom úspechu
Edity Gruberovej a Pavla Bršlíka i inšpirujúcom
wagnerovskom projekte Lorina Maazela vo Viedni. 
Zaujímavé zrkadlo nastavuje profesii skladateľa i 
hudobnému životu na Slovensku rozhovor so sklada-
teľom Petrom Machajdíkom, ktorému Hudobný fond 
vydal v minulom roku profilové CD Namah.

V slovenskej hudobnej komunite patrí medzi 
obľúbené žánre kritika kritiky. Bohužiaľ ide o čisto
orálnu disciplínu, ktorá sa najčastejšie dostáva k 
osobe, ktorej  je najviac určená (teda autorovi) len
sprostredkovane. Takto sme sa v redakcii stretli 
s výhradami voči našim článkom zo strany jazzma-
nov i niektorých slovenských skladateľov. V istom
zmysle je to bez priamej konfrontácie jednoduchšie, 
nemusíme aspoň nič vysvetľovať. Otvorenosť a ocho-
ta vyjadriť svoj názor by však slovenskému hudob-
nému životu prospeli. A netýka sa to len časopisu,
ktorý držíte v rukách. 

Príjemné čítanie praje
Andrej Šuba
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Slovenská  lharmónia 
alší koncert z cyklu Hudba troch 

storo í (12. 2.) spojil trojicu skladate ov 
zvu ných mien Janá ek–Ravel–Dvo ák, 

o priviedlo do filharmónie pomerne 
po etné publikum, i ke  nieko ko miest  
ešte ostalo vo ných. Práve v tento ve er 
bolo zaujímavé sledova , ako sa výkon 
Slovenskej filharmónie dokáže meni  
v priebehu približne dvoch hodín... 
Na úvod koncertu zaznela dvoj as ová 
suita z opery Leoša Janá ka P íhody 
lišky Bystroušky. Janá kova hudba je 
už sama osebe mimoriadne pôsobivá, 
preto bežnému posluchá ovi nemuseli 
až tak prekáža  isté nedokonalosti v in-
terpretácii. Hoci vedenie renomované-
ho dirigenta Vladimíra Válka by malo 
zaru i  hru orchestra na vysokej úrovni, 
dovolím si tvrdi , že práve v aka nemu 
sme v tejto skladbe po úvali orches-
ter akoby z „Ospalého krá ovstva“... 
Chýbala rytmická presved ivos  (pre-
dovšetkým v nástupoch a imita ných 

astiach), vypointovanie charakterov 
jednotlivých tém a vnútorná drobno-

kresba hlasov. Takmer stoický pokoj 
dirigenta, ktorého gestá sa vä šinou 
obmedzovali len na udržanie jednotné-
ho tempa, nedokázal v hrá och prebu-
di  potrebný zápal, nadšenie a rados  
z hry. Válkovo dirigovanie by sa azda 
dalo prirovna  k hre z listu, kedy sa 

lovek snaží zachyti  správne tóny, ale 
nie je schopný vyjadri  všetky výrazové 
roviny diela. Tým však nechcem pove-
da , že koncert bol „zlý“ – len nebol 
naplno využitý potenciál nášho prvého 
orchestra. Interpretácia Janá kovej su-
ity bola síce príjemným po úvaním, no 
nie strhujúcim zážitkom. Nedá mi však 
neoceni  hru dychovej sekcie, s ktorou 
Janá ek dokáže majstrovsky pracova . 
Ke že sa tentokrát azda ani nevyskyt-
li intona né zaváhania, posluchá  si 
mohol vychutna  jej krásny, mäkký a 
farebný zvuk.

Zásadný obrat v atmosfére koncertu 
priniesol Klavírny koncert G dur op. 
83 Mauricea Ravela v podaní Jasminky 

Stanculovej. Táto drobná klaviristka 
(krátky zostrih vlasov, ženská obdoba 
fraku) mala svoj výkon i celý orches-
ter „úplne vo vlastnej réžii“. Brilantný 
koncert nasadila v rýchlom, no nie 
prehnanom tempe. Dirigent sa spo-

iatku zjavne snažil o spomalenie, ale 
Stancul si svojou jasnou predstavou 
a neústupnos ou onedlho podmanila 
celý orchester, ktorý sa pridal k jej 
„divokej jazde“ sršiacej rados ou a op-
timizmom. To, že je J. Stancul najmä 
racionálnym typom umelca, výborne 
využila v 2. asti koncertu. Je to jedna 
z najjednoduchších, pritom však naj-
pôsobivejších pomalých astí, ktorá 
môže zvádza  k interpretácii s neadek-
vátnym pátosom. V tento ve er však 
vyznela ako rieka, pokojne te úca do 
svojho cie a, ktorým bol hudobný vo-
dopád závere nej asti. V nej klavirist-
ka potvrdila svoju technickú bravúru, 
ktorá posluchá ov v spojení s jej jas-
ným, perlivým tónom a premyslenou 
interpreta nou koncepciou, doviedla 

do finále s ahkos ou a bez zaváhaní. 
Ú avu po odznení tejto skladby zjavne 
pocítil aj dirigent, ktorý ju verejne vy-
jadril hlasným výdychom a utieraním 
spoteného ela...

Po prestávke orchester predniesol 
Dvo ákovu Symfóniu . 7 d mol op. 70. 
Predchádzajúca skúsenos  s interpre-
táciou klaviristky sa aj tu pozitívne od-
zrkadlila. Hoci sa objavili drobné nedo-
statky v súhre, ladení i zrozumite nos-
ti jednotlivých hudobných myšlienok, 
symfónia pôsobila ako dobre vysta-
vaný, kompaktný a zvukovo bohatý 
celok. Posluchá  mohol oceni  zrete ne 
vyjadrený charakter všetkých štyroch 

astí, jasnú hierarchizáciu jednotli-
vých hudobných vrstiev, vypracované 
detaily a predovšetkým hru s energiou 
a zápalom, ktorá prirodzene znásobu-
je presved ivos  výkonu. Na záver kon-
certu tak zaznel zvuk orchestra v plnej 
nádhere, za o zožal patri né ovácie.       
        Jana LINDTNEROVÁ

Lákadlom koncertu Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu (21. 
1.) bola premiéra skladby Métamor-
phoses Concertantes jedného z najta-
lentovanejších slovenských skladate ov 
mladšej generácie – Mariána Lejavu. 
Práve ona pritiahla vä ší po et poslu-
chá ov, ktorí by inak len sotva prišli. 
Dirigentského postu sa zhostil Zsolt 
Nagy, považovaný za uznávaného špe-
cialistu na sú asnú hudbu. 
Na úvod koncertu zaznel Lisztov Mephisto 
Walzer. Orchester hral „slušne“, no 
bez hlbšieho záujmu – skladbe chýbali 
potrebná vzletnos  a vä šia expresivi-
ta vo výraze, i adekvátne vyjadrenie 
všetkých nuáns. Celkom presved ivo 
však pôsobili miesta, kde sa orches-
trálni hrá i mohli predvies  ako sólisti 
(napr. harfa). V druhej skladbe ve era 
– Koncerte pre violu a orchester Bélu 
Bartóka – sa ako sólista predstavil prvý 
violista SOSR-u Julián Veverica. Na-
priek tomu výkony sólistu a orchestra 
pôsobili ako dva simultánne monológy. 
Chýbalo naladenie na rovnakú vlnovú 
d žku. Violista, hoci bez technických 
problémov, nedokázal nadviaza  kon-
takt s publikom. Rušilo aj príliš ve ké 
vibrato v kantabilných pasážach. Škoda 
aj nevydarených orchestrálnych nástu-
pov, ktoré ob as vstúpili do sólového 
partu bez prihliadnutia k aktuálnemu 
dianiu v skladbe. Bartókov koncert sa 
tak podobal skôr na dlhotrvajúcu hu-
dobnú mozaiku poskladanú z nesúro-
dých astí, než na jednoliaty hudobný 
obraz...
Skladba Métamorphoses Concertantes 
Mariána Lejavu, venovaná Zsoltovi 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 
Nagyovi, vznikala medzi rokmi 2006 až 
2008. Pôvodná koncepcia, akcentujú-
ca sonoristické elementy, sa postupne 
zmenila ( jednak kvôli novým požiadav-
kám objednávate a – Nadácie Jozefa 
Bulvu, jednak kvôli prílišnej obtiažnos-
ti diela) na kompozíciu s klasickejšími 
štruktúrami s rozvinutím idey koncer-
tantnosti. Výsledný efekt však stále 
pôsobí viac „atmosféricky“ než prísne 
štrukturálne. Už názov skladby napo-
vedá nie o o Lejavovej kompozi nej 
práci. Základnou ideou je kontinuálny 
proces premeny hudobného diania; 
„metamorfózy“ sú dôsledkom logiky 
motivickej práce, ako aj prvku náhody. 
„Koncertantnos “ sa prejavuje v zlo-
žitom polyfonickom spôsobe práce so 
zvoleným inštrumentárom (štandardný 
orchester prelomu 18. a 19. storo ia), 
ktorý ponúka 24 nezávislých hlasov. 
Skladba je vnútorne lenená na 3 asti. 
Recitativo (téma so siedmimi variácia-
mi) uvádza 5-tónový diatonický motív, 
ktorý tvorí jediný tematický „matrix“ 
diela. Tóny základného motívu expo-
nujú akési zárodky, z ktorých vyrastá 
hudobné pradivo jednotlivých variá-
cií, pri om v každej z nich dominuje 
iný spôsob spracovania s iným typom 
hyperštruktúry. Interpretácia tejto ma-
ximálne spletitej asti vyžaduje vä šiu 
plastickos  hry orchestra, než akej sa 
jej dostalo pri premiére – posluchá  
by mal ma  šancu vychutna  si sklada-
te ovu ob úbenú zložitos  kompozi nej 
práce i v detailoch, nielen hustú masu 
zvuku. Druhá as  (Aria), za ínajúca 
sólovým hobojom, ponúka dôslednú 
realizáciu idey procesuálnosti. Zákla-

dom prevažne kantabilného hudob-
ného materiálu je Aria (for Lotz Trio) 
z roku 2005. V troch dieloch Arie je pre    
Lejavovu kompozi nú prácu základom 
kánon: šes hlasný dvojitý kánon dy-
chových nástrojov, trojitý dvojhlasný 
kánon dychov s neskorším štvorhlas-
ným kánonom 1. a 2. huslí a dvojitý 
kánon. V 2. asti skladby sa posluchá  
mohol zah bi  až do transcendentálne 
pôsobiacej hudby, evokujúcej vo mne 
tekutú preva ujúcu sa hmlu niekde na 
vrcholoch hôr, mohol zavrie  o i a vní-
ma  obrovský priestor – nie ten v sále, 
ale akýsi vlastný „vnútorný vesmír“... 
Záver skladby tvorí kóda, ktorá za ína 
reminiscenciou témy 1. asti, nasleduje 
chorál prerušovaný sólom tympanov 
s vlastnou verziou kánonu motívu 1. 

asti, a kon í tónom es, ktorým celá 
skladba aj za ína.
Na záver zaznela symfonická báse  
Ferenza Liszta Les Préludes, ktorá však 
už pôsobila nadbyto ne. Hodila by sa 
skôr do prvej polovice koncertu, ktorý 
bol už aj tak dos  dlhý, a ke že nepo-
skytol posluchá om až taký strhujúci 
zážitok, nevládali už na tomto mies-
te dostato ne oceni  akúsi „obrodu“ 
orchestra. Lisztova skladba sa totiž 
orchestru vydarila po interpreta nej 
stránke najlepšie, o bolo pravdepo-
dobne spôsobené prirodzenou ob u-
bou tohto typu repertoáru vä šinou 
orchestrálnych hrá ov. Myslím, že me-
nej roztrieštená a propor ne vyváže-
nejšia dramaturgia koncertov SOSR-u 
by mohla by  jednou z vecí, ktoré by 
orchestru prospeli.

Jana LINDTNEROVÁ
M. Lejava [foto: archív]
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toku ve ký priestor aj klaviristovi. Jeho 
part je ve mi exponovaný, o to viac, že 
nemá „výsadu“ koncertantnej pozície, 
ale je komplementárnou sú as ou cel-
ku. Polyrytmika, premenlivé metrum, 
hispanizmy – to sú len „drobnosti“, 
ktoré treba v náro nom dialógu ustráži  
a  pritom nepo avi  ani z osnovy lenitej 
troj as ovej formy. Uznanie patrí výbor-
ne disponovanému orchestru, pozitívne 
motivovanému „mágom“ M. Katzom, o 
ni  menej tiež klaviristovi T. Sergeyeni-
ovi. Ten je typom robustného pianistu, 
s neobvyklým úderovým volúmenom, 
technickými dispozíciami a iskrivou mu-
zikalitou, ktorý je schopný senzitívneho 

a flexibilného prejavu aj vzh adom na 
štýlové osobitosti autora. Po de Fallovi 
totiž nasledovala Gershwinova Rapsódia 
v modrom, nasýtená jazzovými prvkami 
so synkopami a bohatou orchestrálnou 
farebnos ou. Klaviristov vklad, výdatne 
podporený dirigentom, bol obdivuhod-
ný, navyše so znakmi osobitého prístupu 
k hudobnému deju. Druhú as  koncer-
tu, znova presun po geografickej a štý-
lovej mape dejín hudby, predstavoval 
opus 46 A. Dvo áka, teda prvý rad jeho 
Slovanských tancov. Pohoda striedala 
pohodu... Imponoval mi Katzov prístup, 
ktorý bol slovansky širokodychý, no 
ostražitý pri koncentrovaní. Bol vedený 
vkusom s citlivým dávkovaním tempe-
ramentu, ktoré ustrážia balans výrazu 
hudby a vyhnú sa nástrahám možného 
banalizovania. 
Ak niekto vedie spory, i je vážna hudba 
vážna..., mal na tomto žilinskom Fašian-
govom koncerte príležitos  presved i  
sa, že dobrá hudba je dobrá. Ale len 
v dobrej interpretácii.

Lýdia DOHNALOVÁ                                                                         

Štátny orchester Žilina
Posledný januárový abonentný 

koncert ŠKO Žilina (29. 1.) ponúkol 
okrem solídnej umeleckej náplne aj alší 
rozmer. Tým bola zaujímavá správa o 
pre nás takmer neznámej hudobnej kul-
túre. Jej poslom bol portugalský dirigent 
José Ferreira Lobo, ktorý okrem skla-
dieb Stravinského a Mendelssohna do 
programu zahrnul aj kompozície svojej 
domoviny, v ktorých hudobnom teréne 
sa cítil o ividne bezpe ne a neohrozene. 
Potvrdila to už úvodná Predohra k ope-
re Il duca di foix od Marca Portugala 
(1762—1830), považovaného za zakla-
date a portugalskej národnej hudby. 
Ak niekto o akával v hudbe predohry 

odkazy na domáci folklór i iné „hispa-
nizmy“, bol sklamaný. Portugalec, ktorý 
sa tvorivo angažoval najmä v oblasti 
opery (súdiac pod a po utého), svoju 
hudbu koncipoval univerzálne, hlásiac 
sa k vzorom talianskej opernej tradí-
cie. Živos , brisknos , triezvy nadh ad. 
Takými adjektívami možno charakteri-
zova  dirigentskú výpove  J. F. Loba. 
V skladbe Staccato brilante od Jolyho 
Braga Santosa (1924—1899), nasýtenej 
temperamentom juhu, dirigent ukázal 
svoju živelnú kreativitu. Táto rta jeho 
umeleckej výbavy pôsobí vcelku sympa-
ticky, ale transformovaná do hudobného 
organizmu alších kompozícií nebola 
vždy celkom adekvátna. Napríklad Stra-
vinského Danses concertantes, ktoré sú 
gejzírom autorovej invencie, možno tiež 
ozna i  za „kinetický“ živel, no v inter-
pretácii treba zdôrazni  aj ich delikátnu 
vnútornú štruktúrovanos . To všetko 
vyžaduje vysokú dávku koncentrácie a 
presnosti. Celková podoba Stravinského 
bola napriek tomu uspokojivá, pochváli  
treba exponované sóla, najmä dycho-

vých nástrojov, ktoré boli bez vážnejších 
zaváhaní. Stravinského dielo žia  odha-
lilo aj alšiu rtu dirigentovho rukopisu 
– ur itý sklon k nedôslednosti.
Koncertantným íslom dramaturgie bol Kon-
cert pre husle a orchester e mol op. 64 F. Men-
delssohna Bartholdyho, ktorý uviedla mladá 
sólistka Marie-Claudine Papandopo-
ulos. Ak Mendelsohnov koncert „dáva 
príležitos  mladým huslistom uplatni  
virtuozitu brilancie a krásneho tónu“ 
(cit. text bulletinu), tak to bolo dokonale 
splnené. Sólistka disponuje kultúrou, 
muzikalitou a subtílnym, priam étericky 
vznešeným tónom. Jej vzácny nástroj 
prekryl svojimi parametrami eventuálne 

„kozmetické“ rezervy a zanechal dojem, 
že patrí medzi kvalitných huslistov, pre-
zentáciou ktorých žilinská dramaturgia 
zjavne nešetrí...

Rusko—francúzsky dirigent Misha Katz 
sa po minuloro nom debute vrátil do 
Žiliny už tretíkrát. Je teda potvrdené a 
evidentné, že so Štátnym komorným or-
chestrom Žilina vytvárajú optimálnu ko-
munika nú zostavu. Rešpekt, empatia 
a sugestívna iskra ich produkcií smeruje 
aj do auditória, o znova dokumentova-
la preplnená sála Domu umenia Fatra 
(19. 2.) s frenetickými reakciami publi-
ka. Etablovaný „ob úbenec“  Žilin anov 
priviedol so sebou na žilinské pódium 
sólistu, klaviristu pôvodom z Bieloruska 
Timura Sergeyenia. Program koncertu 
nebol pre interpretov ahkým sústom: 
najskôr zneli symfonické impresie pre 
klavír a orchester Noci v španielskych 
záhradách od Manuela de Fallu. Ne-
všedná, mnohovrstvová kompozícia, 
bohato (miestami komplikovane) štruk-
túrovaná, poskytuje v nepretržitom 

M. Katz a T. Sergeyenia [foto: R. Ku avík]

Minister kultúry SR Marek 
Ma ari  odovzdal 5. 3. Ceny 
ministra kultúry SR za rok 
2008. Ocenenými sa stali Šárka 
Ondrišová (divadlo a tanec), 
Viliam Tur ány (literatúra), 
Juraj Lehotský (audiovízia a 
kinematografia) a Juraj Kukura 
(výnimo ný prínos v oblasti 
kultúry). Za prínos v oblasti 
hudby boli udelené dve ceny – 
huslistovi Daliborovi Karvayovi 
za vynikajúce umelecké výsledky 
a úspešnú medzinárodnú 
reprezentáciu slovenského 
interpreta ného umenia, s 
prihliadnutím na 1. miesto na 
Medzinárodnej sú aži Davida 
Oistracha v Moskve. Spolu s 
ním bol za stvárnenie postavy 
Borisa Godunova na scéne SND, 
s prihliadnutím na celoživotnú 
vynikajúcu umeleckú tvorbu 
a reprezentáciu slovenského 
operného umenia na prestížnych 
svetových operných scénach 
ocenený Sergej Kop ák. 
               (hž, www.culture.gov.sk)

lenovia Slovenského filharmo-
nického zboru (zbormajsterka 
B. Juha áková) ú inkovali 19.3. 
v Madride v Auditorio Nacional 
de Música pod taktovkou fínske-
ho dirigenta Esa-Pekka Salonena 
spolu s lenmi londýnskeho The 
Philharmonia Orchestra a špa-
nielskych zborov Coro Orcam 
a Coro palau v Schönbergových 
Pies ach z Gurre. 

(sf)

Vydavate stvo Pavlík Records 
uviedlo na trh profilové CD 
súboru Alea (D. Buranovský 
– klavír, B. Lenko – akordeón, 
bandoneón, J. Krigovský – kon-
trabas, S. Palúch – husle). Popri 
kompozíciách Astora Piazzollu 
tvoria ažisko nahrávky skladby I. 
Zeljenku, M. Pia eka, P. Zagara, 
M. Burlasa a J. Iršaia, skompono-
vané pre tento súbor.  

(www.pavlikrecords.sk) 

M. Ma ari  a D. Karvay [foto: archív MK SR]
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Štátna  lharmónia Košice
Prvý koncert v roku 2009 (8. 

1.) už tradi ne dirigoval v košickom 
Dome umenia Christian Pollack. 
Ako sólistka sa predstavila ruská 
sopranistka Lisa Koroleva. Pollack 
je jedným z mála umelcov, ktorí sa 
venujú hudbe „viedenského populá-
ru“ aj vedecky. Záujem o tvorbu dy-
nastie Straussovcov a ich sú asníkov 
sa prejavil aj v dramaturgii koncer-
tu. Hoci celý ve er svojím charakte-
rom imitoval ob úbený Novoro ný 
koncert Viedenských filharmoni-
kov, premyslená dramaturgia a za-
radenie viacerých, doposia  málo 
hraných skladieb, bolo rozhodne 
oživením. Zazneli predohry, tance, 
piesne a árie zo známych operiet, 
pri om Pollack sa elegantne vyhol 
notoricky známym skladbám. Do 
programu zaradil aj diela Oscara, 
Eduarda a Josepha Straussovcov, 
skladby Karla Komzáka a rodáka zo 
Spišského Podhradia Alfonca Czi-
bulku, kompozície Carla Michaela 
Ziehrera, hudbu otca a syna Straus-
sovcov, ako i skladby Franza Lehára 
a Franza Suppého. Okrem virtuózne 
zahraných partov upútala i pôso-
bivá operetná diva, ktorá zažiarila 
v úlohe Nadine operety Stato ný 
vojak O. Straussa alebo v Ziehre-
rovej Lotti, i v piesni F. Lehára. 
Hos ujúci dirigent stmelil orchester 
do zvukovo vyváženej, muzikantsky 
vycibrenej a efektnej podoby.    
Z januárových koncertov (22. 1.) 
patril v Košiciach k najo akáva-
nejším operný ve er s Adrianou 
Ku erovou a dirigentom Zby kom 
Müllerom, ktorého dramaturgiu 
tvorila výlu ne Mozartova hudba. 
Okrem predohier z  Figarovej svad-
by a Únosu zo Serailu zazneli tiež 
sopránové árie z menej frekvento-
vaných titulov La finta semplice, 
La finta giardiniera, Idomeneo, 
ako aj populárnych titulov Figaro-
va svadba, Cosi fan tutte a Únos 
zo Serailu. Orchester naštudoval aj 
Symfóniu . 38 D dur „Pražskú“ KV 
504 a Kasáciu B dur KV 99. Šéfdi-
rigent ŠfK v týchto dielach dokázal 
svoj zmysel pre mozartovský štýl. 
Diela zazneli so všetkými nuansa-
mi, noblesou i virtuozitou. Škoda, 
že v rýchlych astiach a gradáci-
ách dochádzalo ob as k miernym 
tempovým i rytmickým nezhodám. 
V Kasácii B dur však hudobníci 
uchopili charakter pôvabnej sklad-
by s iskrou a ahkos ou. Symfónia 
D dur je ove a náro nejším dielom 
a žiadala by si viac sústredenia na 
súhru a precíznos . Drobné nepres-
nosti v sprievode však nenarušili 
neopakovate ný výkon Adriany Ku-

erovej, ktorej hlas sa v Mozartovej 
hudbe naplno zaskvel. ahkos , 
sviežos , neomylnos , precítenie ob-

sahu a technika, s ktorou dosahuje 
pohyblivos , prirodzenos  a krásu 
každého tónu, sú skuto ne obdivu-
hodné. Jej spev prináša rados , je 
povznášajúci a štýlový. Árie Ninetty 
Sono in amore, Serpetty Appena 
mi vedon, Ilie Zefiretti lusinghieri, 
Zuzanky Giunse alfin il momento, 
Despiny Una donna i Blonde Wel-
che Wonne, welche Lust mali výni-
mo ným úspech.  
Prvý februárový koncert ŠfK (5. 2.) 
priniesol opätovné stretnutie s ne-
meckým dirigentom Alexandrom 
Schwinckom. Sólistom v Brahmso-
vom Koncerte pre husle a orchester 
D dur op. 77 bol Japonec Keisuke 
Okazaki. Pred jeho uvedením však 
ešte zaznel výber z Uhorských tan-
cov J. Brahmsa, Lašských tancov L. 
Janá ka a Slovanských tancov A. 
Dvo áka. Schwinck sa prejavil ako 
skúsený a technicky dobre vyba-
vený dirigent s nadh adom a zna-
los ou partitúr. Brahmsove tance 
zazneli v „klasickej“ podobe, bez 
zbyto nej agogiky, interpretácia 
prízvukovala tane nos  a farebnos  
hudby. Starodávny I., II.a Pilky 
z Lašských tancov mali premyslenú 
výstavbu, adekvátne tempo zdô-
raz ovalo ich tane nos . V sýtom 
orchestrálnom zvuku vynikli harfa, 
lesné rohy a bezchybné pozauny. 
Lašské tance majú aj alšie tri asti 
(Požehnaný, Dymák a eladenský), 
ktoré by bolo tiež ur ite zaujímavé 
uvies . Janá kovi slúžili za vzor pri 
komponovaní týchto diel Dvo áko-
ve Slovanské tance, preto bolo ich 
zaradenie logické. Zazneli Dumka, 
Susedská a Juhoslovanské kolo, 
v ktorých zapôsobili široké melódie, 
prirodzené tempá a výkony plecho-
vých dychových nástrojov. V zá-
vere nom tanci sa orchester vypäl 
k rytmicky, tempovo i dynamicky 
vydarenej gradácii. 
Japonský sólista hral na stradivár-
kach, jeho nástroj mal svietivý, mäk-
ký a tvárny tón, o najviac zarezo-
novalo v piánach a lyricky vrúcnych 
pasážach. Brahmsovo náro né dielo 
zahral spamäti, bez technických 
zaváhaní, s vkusným vibratom a 
dynamicky i timbrovo v súlade s ro-
mantickým charakterom skladby. 
Orchester však bohužia  miestami 
sólistu prekrýval, v dychovej sekcii 
sa v úvode 2. asti objavili drobné 
kolízie, neidentifikovate ná bola aj 
artikulácia témy u sólistu v záve-
re nej asti. Medzi najvydarenejšie 
momenty predvedenia patrila ka-
dencia, kde Keisuke Okazaki naplno 
prejavil svoju virtuozitu. 
Z februárových koncertov bol 
dramaturgiou a interpreta nou 
hodnotou pod a môjho názoru 
najvydarenejším koncert s názvom 

„Balet vo filharmónii“ (19. 2.), na 
ktorom sa spolupodie al choreograf 
Ondrej Šoth s košickou primaba-
lerínou Baletu Štátneho divadla 
Košice Liudmylou Vasylyevovou. 
Netradi ný koncert dirigoval Jer-
zy Swoboda. Na úvod zazneli 
dva z Tancov zo Slovenska Tibora 
Andrašovana, ktoré anticipovali 
ústrednú myšlienku ve era – tanec 
v hudbe. Andrašovanove diela boli 
zru ne napísané skladby, hoci s ab-
senciou pestrejšej inštrumentácie. 
Inšpirácia pochádzala z melódií, 
ktoré poznáme z produkcií Lú nice 
a iných súborov, no v tomto prípade 
prepracovaných do symfonicko-ta-
ne no-lyrickej podoby. V Proko  e-
vovom Koncerte pre husle a orchester 

. 1 D dur op. 19 sa prvýkrát s ŠfK 
predstavil medzinárodne uznávaný 
rodák z Košíc, huslista Miroslav Am-
broš. Zaradenie Prokofievovho kon-
certu z roku 1917 nie je na našich 
pódiách asté, pretože si vyžaduje 
sólistu mimoriadnych technických 
dispozícií, s vh adom do výrazovo 
náro ného diela. M. Ambroš spolu 
s dirigentom a orchestrom podali 
neoby ajný umelecký výkon, ktorý 
možno pokojne ozna i  slovom ex-
kluzívny. Prokofievovu hudbu pre-
tlmo ili s dôrazom na zvukovos , 
vnútorné dynamické a výrazové na-
pätie, gradácie i jasnú tematickú sú-
hru sólistu a nástrojov v orchestri. 
Mimoriadne cenné husle, zapoži a-
né eským muzeom hudby v Prahe, 
upútali sýtym zvukom, ako aj jem-
nými nuansami. Ambrošov mimo-
riadny talent a vyspelos  sa prejavili 
aj v skladbe Eugena Ysaÿa Sonáta 
a balada, ktorá patrí k najnáro nej-
ším sólovým skladbám hus ovej lite-
ratúry, prekonávajúc aj Paganiniho 
capricciá. Virtuozitou, precíznos ou 
a sústredením na hudobný výraz si 
sólista získal obdiv preplnenej sály. 
Druhá as  ve era bola venovaná 
Ravelovej hudbe. V choreografickej 
poéme La Valse, znejúcej ako im-
presia viedenského val íka, dirigent 
presne vystihol vz a ujúci sa obraz, 
akoby zahmlenú spomienku.  Bole-
ro, ktoré vzniklo pred 80 rokmi ako 
baletná scéna pre skupinu Idy Ru-
binsteinovej a je dnes najhranejšou 
skladbou sveta, aj tentokrát upútalo 
svojou magickou silou. lenovia or-
chestra a dirigent hrali v šere, ím 
viac vynikla miniscéna pre sólistku 
v pozadí javiska, zvrchu osvetlená 
bodovým erveným reflektorom a 
oddelená sklenou tabu ou. Choreo-
grafický rukopis a umelecká  stránka 
baletnej kreácie vytvorili s hudbou 
komplexný sugestívny obraz, koreš-
pondujúci s výrazovou, zvukovou 
a dramatickou gradáciou diela.

Lýdia URBAN ÍKOVÁ

Z rúk podpredsedu predstavenstva 
Slovenskej sporite ne Štefana 
Mája si na slávnostnom koncerte 
v Slovenskej filharmónii 19. 3. 
prevzali ocenenie Zlatá nota 
Slovenskej sporite ne 2008 
Jozef Eliáš (1. klarinetista, Slov. 
filharmónia), Peter Kajan (1. 
fagotista, Slov. filharmónia) a  len 
tenorovej skupiny Slovenského 
filharmonického zboru Michal 
Seredi . Zlatá nota Slovenskej 
sporite ne je ur ená inštrumenta-
listom a vokalistom do 35 rokov, 
ktorí pôsobia najmenej dva roky 
v Slovenskej filharmónii, ŠKO 
Žilina alebo v Štátnej filharmónii 
Košice a vystupujú aj sólovo alebo 
v komorných zoskupeniach. SLSP 
je dlhoro ným generálnym partne-
rom týchto hudobných telies. Od 
roku 2003 sa spolupráca rozšírila 
aj o podporu mladých umelcov za 
ich prínos v oblasti interpretácie 
vážnej hudby a snahu o rozvoj 
svojho talentu. Po odovzdaní 
ocenenia si návštevníci Reduty 
vypo uli koncert Slovenskej 
filharmónie pod taktovkou 
stáleho hos ujúceho dirigenta 
L. Svárovského. Hos om ve era v 
Koncerte pre klavír a orchester 

. 4 Inkantace H. 358 bol reno-
movaný eský interpret diel B. 
Martin , klavirista Emil Leichner, 
ktorý s dirigentom J. B lohlávkom 
nahral všetky klavírne koncerty 
skladate a. Program koncertov 
doplnili Fantastické scherzo op. 
25 Josefa Suka a Rachmaninova 
Symfónia . 3 a mol op. 44. 
Koncert laureátov ocenenia Zlatá 
nota SLSP 2008 sa uskuto ní 
v Malej sále Slovenskej filharmó-
nie 30. 4. o 19.00 hod.

(sf)

Slovenská sopranistka Simona 
Houda-Šaturová sa 17. 3. 
predstavila v pražskom Stavovskom 
divadle na závere nom 
galakoncerte 9. ro níka festivalu 
Opera 2009. Na koncerte Pražskej 
komornej filharmónie pod 
taktovkou Jakuba Hr šu zazneli 
árie majstrov talianskeho belcanta. 

(hž)

S. Houda-Šaturová [foto: archív]
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kultúru, skúmame premeny hodno-
tových systémov. Vedúcim oddelenia 
je Rastislav Podpera, ktorý sa orien-
tuje na problematiku funkcií hudby,
determinanty hudobného vkusu,

na teóriu liturgickej hudby. Norbert 

hudbu v religióznom, filozofickom 
a semiotickom kontexte. Vladimír 
Fulka, špecialista v oblasti hudobnej
teórie, inklinuje k filozofii a skúma ak-

metód v muzikológii. Metodologickú
povahu majú aj práce Petra Šidlíka, 
ktorý s nami sporadicky spolupracuje. 
Tie smerujú do matematickej analýzy 
a metód tzv. data mining.  K tomu treba 

-
tória: technológ Štefan Nagy má bohaté 
skúsenosti s televíznou, štúdiovou a zvu-
kovou technikou, a orientuje sa na elek-
tronickú hudbu, MIDI systémy a zvuko-
vú syntézu. Mladý vedec Stanislav Grich 

techniky v muzikológii.

Má hudobná veda a konkrétne aj váš 

podporu?
Existenciu Ústavu hudobnej vedy udr-

ktoré sa nám v tvrdej konkurencii darí 
-

úspešnejšie sú ústavy, ktoré sa venujú
aplikovanému výskumu. Najmä v tech-
nických vedách dosahujú niektoré ve-
decké organizácie zisky výrobou pre 

vied je však v prvom rade základný vý-

povahy nechápu. Dokonca ani mnohí 
hudobníci to nechápu. Nový objav 
v astronómii nijako neovplyvní rotáciu 

-

-
nie dejín a zákonitostí rozvoja hudob-

-

Z edície Musicologica Slovaca et Europaea:

Zvukové laboratórium Ústavu hudobnej vedy [
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Šiesty ro ník festivalu potvrdil ambíciu organizátorov prináša  nové diela, ktoré súvisia s Košicami, a akcentova  väzby sú asného umenia s 
tradíciami. V aka Ars Nova Cassoviae vzniká na východe Slovenska inšpirujúci priestor pre skladate ov, interpretov, muzikológov, teatrológov 
i historikov. Priebeh festivalu (6 koncertov, muzikologická konferencia, dve výstavy po as desiatich dní) potvrdili životaschopnos  a dlhodobú 
nosnos  idey.

Ars Nova Cassoviae
6. ro ník festivalu sú asného umenia,  3.—13. novembra 2008, Štátna  lharmónia Košice, Hudobná spolo nos  Hemerkovcov, Košice

Na otváracom koncerte festivalu (3.  11.) 
sa predstavilo špi kové ma arské teleso Bar-
tók Quartet. Vystúpenie hudobníkov bolo 
spojené s výstavou fotogra  í a dokumentov 
z roku 1956 s názvom Nádej slobody. Primá-
rius kvarteta Péter Komlós bol na Hudobnej 
akadémii v Budapešti žiakom Ede Zathu-
reczkého, rodáka zo Spišskej Novej Vsi a 
huslistu svetového formátu. Tónové kvality, 
technická a výrazová úrove  hry Komlósa 
a jeho kolegov pripomenuli práve tieto sú-
vislosti. Strhujúce Slá ikové kvarteto . 2
op. 10 Zoltána Kodálya zaujalo dômysle-
nos ou prepojenia folklórnych intonácií a 

bohatstvom rytmickej zložky. Nasledujúce 
Slá ikové kvarteto . 2 Kamilló Lendvaya 
vzniklo v roku 2007 pri príležitosti 50. výro-
ia pôsobenia kvarteta. O umeleckých kvali-

tách, virtouzite a muzikantskej pohotovosti 
presved il súbor aj interpretáciou Slá ikové-
ho kvarteta . 12 F dur op. 96 „Amerického“ 
od Antonína Dvo áka.

Minulos  v prítomnosti

Na koncerte s názvom  Minulos  v prítom-
nosti (4. 11.) sa v Seminárnom kostole sv. 
Antona Paduánskeho v Košiciach predstavil 
vokálny súbor Gregoriana s umeleckým 
vedúcim Marekom Kleinom a eským diri-
gentom Janom Mikušekom. Program bol 
zostavený z chrámových skladieb autorov 
20. storo ia a sú asnosti. Úvodný respon-
zoriálny Psalmus alleluiaticus pre súbor 
skomponoval Talian Fabio Fresi (1979). 
Texty žalmu boli ur ené pre tenor, ktorému 
sekundoval zbor. Aj Fresiho Fortem virili 
pectore alebo k príjmaniu ur ené Gustate 
et videte s bohatými melizmami vychádzali 
z gregoriánskeho chorálu. Zaujala ma tiež 
antifóna lotyšskej autorky Renaty Stivriny 
(1985) Si linguis hominum, v ktorej sa pôso-
bivo striedali mužské a ženské hlasy. Skladba 
Kana ana Imanta Raminsha (1943) Ave ve-

rum corpus upútala zrete nou stavbou a dy-
namickou klenbou. ítanie z Knihy Proroka 
Izaiáša a Sanctus Ví azoslava Kubi ku získali 
mimoriadny ú inok rozostavením spevákov 
do kríža. Pater noster Zdenka Lukáša pri-
niesol pokoj a vyrovnaný harmonický zvuk. 
Vyvrcholením ve era sa stali Zdravas Mária 
a Ot e náš – jednohlasné modlitby z cyklu Tri 
modlitby od Eugena Sucho a. Vystúpenie 
uzavrela Ave Maria sú asného eského au-
tora Libora D evikovského (1969).  
Podobné zameranie (inšpiráciu históriou v 
tvorbe sú asníkov) mal aj koncert s podtitu-
lom Bach v kontexte... (5. 11.), na ktorom 

sa predstavili hudobníci dlhodobo spojení s 
festivalom sú asnej hudby v Košiciach, dnes 
vystupujúci pod názvom Quasars Ensemble 
(um. vedúci Ivan Bu  a). V Bachových 
skladbách súbor predviedol presved ivú 
ansámblovú hru, ale i sólistické dispozície 
jednotlivých lenov. Súvislosti s Bachovou 
hudbou však neboli v skladbách sú asných 
skladate ov vždy identi  kovate né na prvé 
po utie. Okrem Quintettina od Salvatoreho 
Sciarrina, skladieb Luciana Beria a Gérarda 
Griseyho zazneli aj diela slovenských sklada-
te ov Vladimíra Godára, Ivana Bu  u, Juraja 
Vajóa, Vladimíra Bokesa a Jozefa Podproc-
kého. Najviac zarezonovali Godárove Štyri 
vážne spevy pre nízky hlas a klavír na text 
Hugolína Gavlovi a so zamatovým altom 
Petry Noskaiovej  a „stojatými vodami“ 
repetovaných tónov a ich dozvukov. Marek 
Zwiebel exceloval v Bachovej Sarabande 
z Partity d mol BWV 1004 s brilanciou a 
technickou pripravenos ou, ktoré uplatnil 
aj vo virtuóznej skladbe Capriccio Ivana 
Bu  u. Basové zádrže v kombinácii s vokálmi 
a brumendom i vo nou aleatorikou v sklad-
be Mantra Juraja Vajóa vzdialene evokovali 
orientálnu hudbu. Pražské trio pre  autu, 
hoboj a klarinet Vladimíra Bokesa zaznelo 
v podaní  Andrey Boškovej, Júlie Gálovej 
a Martina Mosorjaka. Ragtime, Trávnice 

a Polka z Litomyšle, ako autor ozna il tri 
asti tejto vtipnej, rytmicky a melodicky 

nápaditej skladby, sa vyzna ovali rytmicky 
adekvátnym stvárnením. Podprockého Dve 
meditácie pre hoboj, klarinet a slá ikové 
kvarteto op. 25 sú inštrumentálnou verziou 
jeho Dvoch madrigalov pre zbor a cappella. 
Zanietená interpretácia a svieže tóny, komu-
nikatívnos  a preh adná výstavba prispeli 
k ve kému úspechu skladby.

In memoriam Messiaen, Sucho , Gre-
šák...

Jediný symfonický  koncert (6. 11.) naštu-
doval orchester Štátnej  lharmónie Ko-
šice s hos ujúcim dirigentom Rastislavom 
Štúrom. Na programe boli okrem dvoch 
premiér košických skladate ov (Jozefa 
Podprockého a jeho žiaka Gregora Regeša) 
Metamorfózy Eugena Sucho a. V kontexte 
Podprockého tvorby bola Hudba z opery 
Jozefa Grešáka: S Rozárkou pokra ovaním 
jeho re  exií a oživovaní tvorby majstrov 
žijúcich na východnom Slovensku. Grešák 
napísal operu S Rozárkou v 70. rokoch 20. 
storo ia na vlastné libreto pod a novely 
Vincenta Šikulu a doteraz z nej zaznela len 
Intrada. Podprocký si z Grešáka vybral naj-
charakteristickejšie asti – okrem Intrady aj 
Tanec (Balet v bielych maskách) a Finále 
(Ostal som sám). Z orchestra zneli motívy, 
intonácie a sloh Grešákovej hudby v mohut-
nom orchestrálnom zvuku, ktorý pripomí-
nal hudobnú re  jeho Zuzanky, Rotorov i 
Améb. Podprocký priniesol na pódium toto 
doposia  nezverejnené dielo v podobe, akú 
si Grešák predstavoval. Druhou premiérou 
ve era bola Symfónia – koncert pre orches-
ter a klavír G. Regeša. Skladba je venovaná 
klaviristke Gabriele Ujpálovej, ktorá sa 
zhostila klavírneho partu na novu i kom 
Steinwayi. Ten sa stal organickou sú as ou 
orchestrálneho zvuku s extrémne bohatou 
inštrumentáciou. Podstatou hudobnej re i 
mladého talentovaného skladate a je schop-
nos  vytvára  melódie, prináša  spevnos , 
lyriku, zaujímavé rytmické zmeny, originálne 
i groteskné témy. 
Koncert In memoriam so sopranistkou Nao 
Higano a klaviristkou Zuzanou Biš áko-
vou vo foyer Domu umenia (10. 11.) mal 
atmosféru komorného stretnutia s umením 
majstrov, ktorí obohatili svet svojou hud-
bou a poéziou. Ilja Zeljenka vytvoril piesne 
Waka pre soprán a klavír na podnet Nao 
Higano, ktorá japonskú poéziu preložila do 
sloven iny. Preduchovnelý text a dynamika 
impresionisticky krehkej skladby mali v za-
svätenej interpretácii umelkyne neoby ajný 
úspech. Tri melódie pre soprán a klavír, 
ktoré vytvoril Olivier Messiaen na po es  
svojej matky, poetky Cécile Sauvage, zazneli 

k 100. výro iu narodenia skladate a. Spevá -
ka v dokonalom súlade s klavírom vytvárala 
malé drámy o pochybnostiach lásky – v širo-
kom výrazovom spektre, citovo a muzikant-
sky zrozumite ne. Nasledujúce klavírne dielo 
Messiaena, výber z Dvadsiatich  poh adov 
na Jezuliatko, zahrala Z. Biš áková s brilan-
ciou a noblesou. V Sucho ovom cykle Ad 
astra presved ila v aka skvelému stvárneniu 
a vynikajúcej artikulácii najmä sopranistka. 
Nadšenie vyvolala aj japonská udová pie-
se . Tento málo propagovaný, v skromných 
podmienkach, ale s o to vä šou pohodou 
usporiadaný koncert, pod a m a v mnohom 
prevýšil hodnoty košického vystúpenia Mag-
daleny Koženej!

Koncert konzervatoristov

Závere ný koncert festivalu (13. 11.) patril 
predovšetkým študentom Konzervatória v Ko-
šiciach. Komorné obsadenie skladieb podnie-
tilo usporiadate ov k vo be Malej sály Domu 
umenia, ktorú posluchá i obsadili do posled-
ného miesta. Takýto mimoriadny záujem o sú-
asnú hudbu bol tento rok novým fenoménom 

podujatia. Z  9 predvedených skladieb bolo 7 
premiér, 6 autorov bolo osobne prítomných a 
6 skladieb naštudovali konzervatoristi. V dy-
namicky diferencovanom podaní Martiny 
Kudlovskej zaznelo klavírne Scherzo Pavla 
Bagina, ktorý je tiež košickým rodákom. Nor-
bert Bodnár v kompozícii Hommage à Béla 
Bartók pre  autu a klavír (N. Kötelešová, 
G. Ujpálová) exponoval melódiu udovej 
piesne, ktorú rozvinul v tane nom rytme, 
motorickom až jazzovo rytmizovanom pohybe 
s výrazným „otáznikom“ v závere. Vladimír 
Bokes mohol by  s premiérou svojho Musique 
triste pre slá ikové trio (v zložení Nagyová, 
Holenda, Regeš  hrajúce s dirigentom Petrom 
Duchnickým) nadmieru spokojný. ažké  lo-
zo  cké témy tlmo ili interpreti obdivuhodne. 
Premiéra Podprockého kompozície Nežný sú-
boj bola skuto ným „súbojom“ dvoch zvukovo 
podobných nástrojov, akordeónu a klarinetu, 
v skvostnom naštudovaní Petra Katinu a Mar-
tina Šveca. Canzonu, Intermezzo a Preludium 
a fughettu in G  vytvoril Aleksej Temnov. 
Podprockého žiak sa v tomto diele vyrovnáva s 
médiom slá ikového kvinteta s  autou, vytvá-
ra a nachádza v prísnej tonalite nové súzvuky, 
inverzie a pod. G. Regeš v skladbe Sempre 
lacrima... pre husle a klavír rozvíjal klenuté 
témy a riešil vz ahy tonality s bitonalitou. 
O vyvrcholenie ve era sa zaslúžil klavirista, 
posluchá  VŠMU, P. Duchnický premiérou 
skladby „...z hlbokosti volám k Tebe...“. 
Hoci ide o „chorál na žalmový text“, ako 
sám avizoval v bulletine, siahol po všetkých 
dostupných spôsoboch tvorby tónu a zvu-
kových možnostiach klavíra. 

Lýdia URBAN ÍKOVÁ
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Nová slovenská hudba
24. ro ník bienále prehliadky sú asnej slovenskej tvorby, 7.–14. novembra 2008, Slovenská hudobná 
únia, Spolok slovenských skladate ov, Slovenský rozhlas, Bratislava

Koncert 11. 11. priniesol zaujímavú 
možnos  vypo u  si dve mladé komor-
né telesá, ktorých spolo ným menova-
te om nie je iba nástrojové obsadenie 
(a evidentná genera ná príbuznos ), 
ale aj vyspelá muzikalita, kvalitná, vy-
vážená súhra a v neposlednom rade tiež 
zanietenie pre interpretáciu skladieb 
sú asných slovenských autorov. Prvá 
polovica koncertu v Malom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu patrila 
Bratislavskému slá ikovému kvartetu 
(Martin Hrubý, Radomír Cikatricis, 
Martin Mierny, Csaba Rácz), v ktoré-
ho podaní na úvod odznelo Slá ikové 
kvarteto . 2 Mirka Kraj iho. Pomerne 
krátka, stru ná, ale tektonicky zaují-
mavo premyslená skladba, odrážala 
autorovu prízna nú tvorivú koncentro-
vanos  i výrazovú kultivovanos . Zvlášt-
nych metafyzických dimenzií sa po celý 

as dotýkala formovo vcelku preh adná, 
v širokom oblúku rozvinutá ária – invo-
kácia Veni creator spiritus pre soprán 
a slá ikové kvarteto Pavla Malovca. 
K hlboko kontemplatívnemu i vrchol-
ne expresívnemu ú inku diela výrazne 
prispel aj interpreta ný vklad sólistky 
Jany Pastorkovej, poctivo zvládajúcej 
všetky (skuto ne nemalé!) technické aj 
intona né nástrahy. Záver vystúpenia 
telesa patril Slá ikovému kvartetu . 3 
Jozefa Malovca. Zaradenie tejto sklad-
by do programu koncertu sa však žia  
ukázalo ako dos  neš astné. Dielo, kto-
ré zrejme každého dôvernejšieho znalca 
nadštandardných kvalít i umeleckého 
významu Malovcovej hudby negatívne 
prekvapilo nielen svojou d žkou (blížia-
cou sa k asovej hranici 40 minút!), ale 
aj zarážajúcou banálnos ou, resp. „pr-
voplánovos ou“ hudobného materiálu, 
a až do zúfalstva privádzajúcim množ-
stvom „tautológií“, rozhodne nepatrí 
k vrcholom skladate ovej tvorby. Je len 
škoda, že si slovenská hudobná obec 
pripomenula 10. výro ie autorovho 
úmrtia práve ním...
V druhej polovici ( i skôr tretej tretine) 
ve era dostalo priestor iné zoskupenie 
mladých hudobníkov, Zwiebelovo kvar-
teto (Marek Zwiebel, Peter Mosorjak, 
Peter Zwiebel, Andrej Gál), ktoré naj-
skôr nastúpilo v mierne „zredukovanej“ 
zostave, aby uviedlo Trio pre husle, vio-
lu a violon elo – skryte autobiografic-
kú, kompozi ne sústredenú, poetickú 
(možno len chví ami nezvy ajne vážnu 
a prekvapivo silnými emóciami nabitú) 
skladbu Pavla Bagina. Pozoruhodným 
náprotivkom tejto „kroniky vlastného 
života“ sa stala „kronika cudzieho ži-
vota“, Slá ikové kvarteto na pamiatku 
Mira Hor áka z pera Mira Bázlika. 
Nádherne polyštýlové, technicky do-
konalé a zárove  hlboko intímne, silné 

a pôsobivé dielo jednej z „legiend“ no-
vodobej slovenskej hudby bolo nielen 
viac než dôstojnou rozlú kou skladate-
a s  m tvym priate om, ale — uzatvára-

júc ve er komornej hudby v atmosfére 
priam až „kan eliovsky“ o is ujúcej – sa 
ur ite zaradilo k vrcholom tohoro nej 
prehliadky.
Pevnou, takmer už neodmyslite nou 
stálicou všetkých významných hudob-
ných podujatí usporiadaných v hlavnom 
meste sa v posledných rokoch stal Štát-
ny komorný orchester Žilina, pravi-
delne prinášajúci nieko ko nevšedných 
posluchá skych lahôdok vrátane po-

etných domácich, resp. svetových pre-
miér. Nebolo tomu inak ani na koncerte 
v Malom koncertnom štúdiu Slovenské-
ho rozhlasu (12. 11.), kde toto teleso 
vystúpilo pod taktovkou jedného zo 
svojich profilujúcich dirigentov, Leoša 
Svárovského. Úvodnou skladbou ve e-
ra bolo Concerto piccolo pre kontrabas 
a orchester Igora Dibáka, vytvorená 
v úzkej spolupráci so sólistom Jánom 
Krigovským. Autor v nej okrem demon-
štrácie možností nástroja (a schopností 
interpreta) „par excellence“ upútal aj 
neoby ajne vynaliezavými inštrumen-
ta nými postupmi (zo zvukových dôvo-
dov ve mi správne vsadiac skôr na dia-
lóg kontrabasu s jednotlivými nástrojmi 
a nástrojovými sekciami, resp. jeho 
tradi nú funkciu basového sprievodu, 
než na klasickú koncertantnú polaritu 
sólo vs. orchestrálny sprievod). Ve mi 
efektnému vyzneniu koncertu zna ne 
napomohla aj jeho zvláštna rytmická 
razancia, ú inne posilnená rozšíreným 
aparátom bicích nástrojov, obsluhova-
ných až štyrmi hrá mi! Zna ný kontrast 
vo i úvodu prinieslo alšie íslo progra-
mu – neoby ajne sugestívne Piesne pre 
mamu pre barytón a orchester od Moj-
míra Hanáka. Kým Dibák vsadil skôr 
na rytmus a celkovú vonkajšiu „úder-
nos “, Hanák zase na farbu a výraznú 
kontemplatívnos  ( jeho orchestrálna 
sadzba sa dokonca úplne zaobišla bez 
bicích!); neoklasicisticky isté hudobné 
tvary tu vystriedali skôr tradi né po-
stupy sonorizmu (dlhé, držané tóny, 
zvukové „škvrny“, kontrasty vysokých 
a hlbokých nástrojových farieb, resp. 
polôh a pod.), hravú až živelnú atmo-
sféru predchádzajúceho concertina 
nahradilo zvláštne, dusivé napätie, plne 
zodpovedajúce mrazivo silným textom 
„neskorého“ Rúfusa, doslova h adiace-
ho do tváre Smrti. Ich emotívny náboj 
– zvláštnu zmes rezignácie, odhodlania, 
nadh adu a pokory – v zrete ne vydekla-
movanom vokálnom parte starostlivo 
podtrhol aj ich interpret Ján ur o (mi-
mochodom, jeho posledná replika „...o 
lete vediac, že už nebude...“, vytrácajú-

ca sa do utíchajúcej prázdnoty istých 
konsonancií, patrila iste k momentom, 
na ktoré sa len tak nezabúda...). Musi-
ca per pianoforte ed archi Ilju Zeljen-
ku je skladba stará vyše tri desa ro ia 
a nielen dátumom svojho vzniku, ale 
i vlastnou hudobnou re ou stojí kdesi 
na rozhraní medzi „starým“ a „novým“ 
Zeljenkom. Vcelku krátke, výrazne te-
maticky zjednotené dielo, naštudované 
skladate ovou „dvornou“ interpretkou 
Magdalénou Bajuszovou, pôsobí po-
merne efektným dojmom, zložitos ou 
rytmickej a metrickej stránky však 
kladie nemalé nároky na interpretáciu 
i súhru a cez jeho silnú expresivitu sa 
musí prehrýz  aj nejeden posluchá  
odchovaný 18. i 19. storo ím... Ve mi 
príjemný záver vystúpenia ŠKO Žilina 
patril napokon premiére Troch veno-
vaní, triptychu pre alt, bas a komorný 
orchester na poéziu Františka Bábelu, 
láskavo „bilancujúcej“ skladby, ktorú 
trom najbližším u om vo svojom živote 
(matke, otcovi a manželke) dedikoval 
Juraj Hatrík. Publikum o arila, resp. v  
pozitívnom zmysle slova priam „šokova-
la“ každá z autorových výpovedí. Každá 
však z iného dôvodu alebo celkom od-
lišným spôsobom: Piese  o láske (v až 
archetypálne žensky/matersky vrúcnej, 
citlivej interpretácii Márie Repkovej) 
nesporne zaujala svojou prostotou 
i melodickým pôvabom, hlásiacim sa až 
kdesi k odkazu „slovenského Schuber-
ta“, Mikuláša Schneidra-Trnavského. 
Výrazný kontrast predstavovala vážna, 
zadumaná, mierne znepokojivá, polo-
hou hlasu, ale aj obsahom textu hlboká 
piese  Stopy (vokálneho partu sa tu su-
gestívne zhostil Peter Mikuláš), upred-
nost ujúca pred výraznou kantilénou 
skôr zrete nú deklamáciu a zvukovú 
farebnos . Atmosféru osudovosti (v 
ur itom zmysle sná  evokujúcu i sláv-
ny trojdobý smúto ný pochod z druhej 

asti Brahmsovho Nemeckého rekviem) 
geniálne udržiaval opakovane sa vy-
nárajúci temný zvuk sólovej basgitary 
a duniaceho ve kého bubna... Stiesne-
nos  druhého „venovania“ každopádne 
ustúpila závere nému úbostnému due-
tu Je n’ai pas oublié (Nezabudol som/
Nezabudla som), do ktorého autor cel-
kom jemne „primiešal“ zvuk akordeónu 
a sordinovanej trúbky. Tak málo sta ilo, 
aby nielen celý cyklus, ale aj festivalový 
ve er ukon ila neoby ajná apoteóza 
lásky – v ahú kom opare francúzske-
ho šansónu a príjemne „starosvetskej“ 
atmosfére, podobnej tej zo starostlivo 
odkladaných zažltnutých fotografií 

i poh adníc...                                                       
Peter HOCHEL    

V pražskom Rudolfine sa 14.—22. 
3. uskuto nil 6. ro ník prehliadky 
európskej sú asnej hudby Praž-
ské premiéry 2009, ktorú každo-
ro ne usporadúva eská filharmó-
nia v spolupráci so zastupite stva-
mi európskych krajín, aby naplnila 
svoju „povinnos  uvádza , testova  
a pre seba i svoje publikum ob-
javova  novovznikajúce hudobné 
diela“ (citát z webovej stránky 
festivalu). Na každom ro níku sa 
predstavuje výber z tvorby skom-
ponovanej po as predchádzajúcich 
5 rokov, ktorá v Prahe zaznieva 
premiérovo (napr. v roku 2008 
bolo uvedených 7 nových fran-
cúzskych diel v spolupráci s Radio 
France). Prehliadka sa každoro ne 
zameriava na prezentáciu skla-
date ov z vybraných európskych 
krajín, pri om vždy dostanú ve ký 
priestor aj eskí autori. Tento rok 
bolo na 13 koncertoch uvedených 
takmer 60 diel od skladate ov z 
Ve kej Británie, Írska, Holandska, 
Luxemburska, Nemecka a eska. 
Kompozície Jamesa MacMillana, 
Georgea Benjamina, Wolfganga 
Rihma, Matthiasa Pintsche-
ra, Michala Košuta, Miloša 
Št dro a a . zazneli v podaní 
renomovaných telies a interpretov 
ako napr. Ensemble Modern 
Frankfurt, eská filharmónia, 
Pražská komorná filharmónia, 
Michel Swierczewski, Jonathan 
Stockhammer (dirigovanie), Jör-
gen van Rijen (trombón), Christo-
phe Desjardins (viola). Slovenská 
tvorba zatia  nebola na festivale 
predstavená, no slovenské inter-
preta né umenie reprezentovala 
sopranistka Eva Šušková v lyric-
kom príbehu Georgea Benjamina 
Into the Little Hill. Viac informácií 
možno nájs  na www.prazskepre-
miery.cz.

(hž)  

Súbor sú asnej hudby Quasars 
Ensemble (um. vedúci Ivan 
Buffa) vystúpi 24. 4. v nemeckom 
Kasseli na podujatí Ost West Po-
dium. Na koncerte zaznejú diela 
V. Bokesa, I. Buffu, J. Kmi ovej, 
P. Oliveira-Bachratej, L. Papa-
netzovej, V. Janár ekovej a M. 
Jarella. Len nieko ko dní predtým 
(20. 4.) bude súbor ú inkova  
na koncerte v Starej ubovni. 
Quasars Ensemble si 25. 2. pri-
pomenul rok od svojho založenia 
koncertom v Slovenskom rozhla-
se. Obrazový a zvukový záznam z 
vystúpenia možno nájs  na www.
quasarsensemble.sk.

(hž)  
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Orfeus 2008
9. ro ník študentského festivalu sú asnej hudby, 24. novembra a 12. decembra 2008, Štúdio 12,  Jakubovo námestie; Pálffyho 
palác, Zámocká ulica, Bratislava 

Festival tento rok tvorili dva kon-
certy a skladate ský seminár o Bélo-
vi Bartókovi, ktorý viedli Ivan Šiller 
a Jevgenij Iršai. Odkaz Bélu Bartóka 
predstavoval tematický rámec celého 
podujatia – na otváracom koncerte 
zazneli inštrumentácie vybraných astí 
Bartókovho Mikrokozmu od študen-
tov kompozície, závere ný koncert 
bol zostavený z jeho komorných diel. 
Orfeus je dôležitou platformou pre re-
alizáciu diel študentov skladby VŠMU, 
je akýmsi zrkadlom, v ktorom môžu 
mladí skladatelia vidie  vývoj vlastného 
kompozi ného štýlu v kontexte kom-
pozícií mladších a starších kolegov. 
V neposlednom rade festival ponúka 
možnos  vyskúša  si niektoré oblasti 
štúdia kompozície „naživo“ – napríklad 
reálne uplatni  teoreticky nadobudnuté 
poznatky v oblasti inštrumentácie.

Mikrokozmos

Úvodný koncert bol akýmsi dvojkon-
certom – prvú polovicu tvorili už spomí-
nané inštrumentácie astí Bartókovho 
klavírneho cyklu Mikrokozmos, v dru-
hej polovici zazneli skladby študentov 
VŠMU. Mikrokozmos patrí v oblasti 
klavírnej hry medzi inštruktívnu litera-
túru, kde je možné nájs  skladby rôznej 
d žky, obtiažnosti a charakteru. Mys-
lím, že sa skladate om (Vladislav Šariš-
ský, Pavol Bizo , Ján Kružliak, Lucia 
Chu ková, Peter Feren ík, Michal 
Pa ko, Želislava Sojak, Milan Olšiak, 
Alexander Döme) podarilo vytvori  
pomerne kompaktný a zaujímavý celok 
poskladaný z pestrých drobností tohto 
klavírneho cyklu. Interpretom všetkých 
inštrumentácií bol novovzniknutý 
festivalový komorný súbor – Orfeus 
Ensemble (Peter Duchnický – flauta, 
Daniel Jendrichovský – klarinet, Pavol 
Bizo  – elektrická gitara, Michal Pa -
ko – cimbal, Alexander Döme – klavír, 
Dominik Kobulnický – tuba, Daniel 
Herich – 1. husle, Martin Heriban – 
2. husle, Tomáš Cseh – viola, Michal 
Haring – violon elo, Marek Janko – 
dirigent). Inštrumentovanie Mikrokoz-
mu ako tvorivé uchopenie klavírnych 
miniatúr dodalo skladbám farebnos , 
plastickos  jednotlivých štruktúr, jas-
nejšie vystihnutie rozmanitých nálad. 
Skladatelia si mohli overi , akú dôležitú 
úlohu hrajú v hudbe metrum, artikulá-
cia, frázovanie, a pohrávaním sa s tými-
to zložkami si na malej ploche  overi  
ú inok ich zmien. V prvom rade to bol 
však priestor na experimentovanie 
s nezvy ajnými nástrojovými kombiná-
ciami. Tu bolo možné vidie  azda naj-
zrete nejšie rôznu úrove  doterajších 
skúseností a imaginácie skladate ov 
– niektoré kombinácie neboli najš ast-

nejšie (napríklad zvuková nevyváženos  
pri hre podobného hudobného materiá-
lu hlu nou tubou a ove a subtílnejším 
cimbalom...), naopak niektorí skladate-
lia dokázali svojím spracovaním atmo-
sféru daných skladieb umocni . Využi  
Bartókov Mikrokozmos na miniatúrne 
inštrumenta né etudy bol vydarený 
nápad a myslím, že by táto idea mohla 
by  využitá aj pri vyu ovaní klavíra, pre-
tože takýto farebnejší poh ad na klavírne 
skladby môže prinies  mladým interpre-
tom nové podnety k vnímaniu hudby.

V druhej polovici koncertu sa predsta-
vili študenti kompozície VŠMU svojími 
najnovšími skladbami. Rozmanitos-
ou jednotlivých diel ( i už sa to týka 

nástrojového obsadenia, charakteru 
skladieb, alebo vlastných kompozi -
ných postupov, východísk, zvoleného 
hudobného materiálu...) nestrácal ve-

er na zaujímavosti. Na úvod zazneli 
skladby pre klavír, a to v pomerne 
širokom rozpätí štýlového uchopenia 
– od Sonáty pre klavír Milana Olšiaka, 
ktorá využívala v harmonickej i melo-
dickej zložke prvky typické pre za iatok 
19. storo ia, cez Suitu pre klavír Želislavy 
Sojak, v ktorej sa pokúsila vytvori  z jedného 
12-tónového radu nieko ko kontrastných 

astí, až k vyzretému dielu Vladislava 

Šarišského METhEL, v ktorom doká-
zal bravúrne využi  potenciál dvoch 
klavírov a zmysluplným spojením „kla-
sického“ klavíra s klavírom preparova-
ným vytvoril (o. i. hrou na strunách) 
farebne bohatý hudobný celok. alšou 
skladbou pre dvojicu rovnakých nástro-
jov bol Quattuor affectionibus... tactus 
tamen nil passurus ego pre dve violon-

elá od Petra Feren íka. Hum í tveryl-
ka Lucie Chu kovej (pre dvoje huslí 
a zvonkohru) je založená na striedaní 
dvoch kontrastných atmosfér – dra-

vej, gradujúcej, neustále napredujúcej 
a hravej, detskej, ktorá je pod iarknutá 
použitím detskej zvonkohry ako alúziou 
na literárnu inšpiráciu skladby – Alen-
ku v krajine zázrakov Lewisa Carrolla. 
Želislava Sojak sa na tomto koncerte 
predstavila ešte v druhej skladbe Auro-
ra Polaris pre husle, violu, violon elo 
a kontrabas, v ktorej sa zamerala na 
„výskum“ zvukových možností zvole-
ných nástrojov. 3 miniatúry pre flautu 
sólo Alexandra Dömeho sú neokla-
sickou skladbou – hudobný materiál 
prvej asti vychádza zo zvoleného radu 
7 tónov, druhá as  je sonoristická, 
tretia virtuózna. Skladba Pavla Bizo a 
PS pre ES kombinuje celkom odlišné 
„svety“ elektrickej gitary a udových 

píš aliek s fujarou. K nim sa pridáva 
flauta a violon elo. Hudobný materiál 
nesie v sebe odkaz na Sucho ovu Krút-

avu. Skladba má by  hrou s tónmi, 
tvarom, farbami... Striedajú sa v nej 
prísne postupy, štruktúra, racionálny 
konštruktivizmus s improvizovanými, 
aleatorickými úsekmi. Na koncerte za-
zneli ešte dve skladby komponované 
pre Orfeus Ensemble – all-a-bar-TOK 
Michala Pa ka, v ktorej sa metaforicky 
uplatnili tri základné literárne druhy – 
lyrika, epika, dráma – a skladba Petra 
Duchnického Coherences Cinetique. 
Z tohto expresívneho diela, ktoré má 
modálny základ a pracuje s prenáša-
ním jednotlivých hudobných impulzov 
v rámci komorného súboru bolo jasne 
cíti  hrozbu nebezpe enstva...

Hommage à Bartók

Posledné podujatie festivalu, koncert 
z komornej tvorby Bélu Bartóka, bol 
v podaní huslistov Mareka Zwiebela 
a Petra Mosorjaka, klarinetistu Marti-
na Mosorjaka a klaviristu Ivana Buffu 
– už tradi ne hlbokým zážitkom. Vo vý-
bere z Bartókových 44 hus ových duet 
sa Marek Zwiebel a Peter Mosorjak 
predstavili ako rovnocenní partneri. Ich 
technicky bezproblémový, umelecky 
presved ivý výkon umocnila do detailu 
premyslená a pre posluchá ov zrozu-
mite ná koncepcia diel. Svoje inter-
preta né majstrovstvo prejavil Marek 
Zwiebel naplno v Bartókovej Hus ovej 
sonáte. V aka expresívnemu prejavu, 
pestrosti vo výraze, vychutnávaniu si 
jemných nuáns skladby tlmo il huslista 
Bartókov odkaz na najvyššej úrovni. 
Klavirista a skladate  Ivan Buffa potvr-
dil v Sonáte pre klavír svoju výbornú 
technickú disponovanos , porozume-
nie pre hudbu Bélu Bartóka. Poslu-
chá i mohli obdivova  ve ký o arujúci 
zvuk klavíra, ako aj intímnu výpove  
v lyrických astiach. Na záver koncertu 
zaznelo Bartókovo majstrovsky skom-
ponované trio Kontrasty pre klarinet, 
husle (Peter Mosorjak) a klavír. Túto 
krásnu farebnú kombináciu nástrojov 
umocnil kultivovaný tón hudobníkov 
a zvukovo dobre vyvážená interpretá-
cia. Posluchá  mohol detailne sledova  
jednotlivé štruktúry skladby a pritom 
vníma  dielo ako kompaktný celok. 
Bartókove Kontrasty v maximálne vy-
pointovanom rozhovore troch hudob-
níkov tak ukon ili festival, ktorý prinie-
sol posluchá om inšpirujúce stretnutia 
s hudbou a pre mladých skladate ov bol 
dôležitým krokom na ich ceste do sveta 
kompozície... 

Jana LINDTNEROVÁ
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Festival NEXT, ktorý sa zatia  ako jediný 
na Slovensku orientuje na alternatívnu 

as  scény sú asnej hudby, si síce za 9 
rokov svojej existencie vybudoval stabilnú 
a postupne sa rozrastajúcu základ u 
návštevníkov a priaznivcov, no ešte 
stále, zdá sa, nestratil na kontroverznosti 
a provokatívnosti, súdiac pod a ohlasov 
na jednotlivé podujatia. Mám na mysli 
pomerne živú diskusiu v zainteresovaných 
kruhoch, ktorú odštartovalo nieko ko 

– pod a m a nie práve najš astnejších – 
internetových reportov z festivalu. Ich 
tón siahal od (až podozrivo) nekritického 
obdivu a nadšenia zo všetkého, o festival 
ponúkol, po cynické odmietanie, v tomto 
prípade však vypovedajúce skôr o slabej 
informovanosti pisate ov než o ich dobrom 
vkuse... V každom prípade je takáto 
diskusia neklamným prejavom toho, že 
záujem o dianie na festivale bol u vä šiny 
zú astnených naozaj úprimný, aj ke  
názory mohli by  ve mi rôzne. Ich rôznos  
bola zrejme dôsledkom tradi ne pestrej 
dramaturgie, no nielen tej.
Aké teda boli s ubované „radikálne 
viano né dar eky“? Najvä ším ahákom 
prvého ve era boli Angel, formácia, v ktorej 
elektroniku dop a zvuk akustického 
violon ela, a tiež holandský performer 
Xavier van Wersch, známy ako „krotite  
zvukových generátorov“. Jeho vystúpenia 
sa – okrem zvukovej dráždivosti – vyzna ujú 
aj zaujímavou vizuálnou zložkou. Piatkový 
ve er otvorilo po ské improviza né Kinetic 
Trio. Mali úspech, no najvä šie o akávania 
sa zrejme spájali s vopred nepripravenou 
improvizáciou kvarteta „veteránov“ 
svetovej scény experimentálnej hudby. 

NEXT 2008
9. ro ník medzinárodného hudobného festivalu, 18.–20. decembra 2008, A4 – nultý priestor, 
Bratislava

Vystúpenie štyroch takých odlišných 
individualít, akými sú japonský gitarista 
Uchihashi Kazuhisa, rakúsky trubkár 
Franz Hautzinger, gitarista Burkhard 
Stangl a britský vokálny improvizátor 
Phil Minton, dopadlo nakoniec dobre 
napriek tomu, že to bolo ich vôbec prvé 
spolo né ú inkovanie. Ich improvizácia 
síce nedokázala konštantne zamestnáva  
moju pozornos  (tu sa skúsenosti 
jednotlivých posluchá ov ve mi líšili), 

nechýbal jej však živý, spontánny náboj. 
To platilo dvojnásobne nasledujúci ve er, 
ke  sa opä  predstavil Phil Minton, 
tentokrát ako vedúci speváckeho zboru 
nazvaného Feral Choir, zloženého 
z mladých nadšencov, s ktorými pracoval 
na workshopoch po as predchádzajúcich 
dvoch dní. Všetky možné hlasové techniky, 
akustické, ale aj vizuálne prejavy na prvý 
poh ad excentrického Brita motivovali 

zbor k výkonu, ktorého sledovanie bolo 
skuto ne vzrušujúcim zážitkom. Aj napriek 
tomu, že zbor v jednom momente prepukol 
do spontánneho smiechu, i napriek istej 
únave, ktorá sa nevyhnutne dostavila na 
záver Mintonovho nabitého programu. 
Bolo to ako závan atmosféry 60. rokov, 
ktorú pamätajú ú astníci Smolenických 
seminárov, atmosféry Zeljenkových 
Hier...  Pravda, nie všetko na festivale bolo 
rovnako zaujímavé; vystúpenia fínskeho 

dua Gentle Evil (kombinácia metalu 
s freejazom, ktorá bola spo ahlivým ušným 
klystírom) i britského DJ Tendrawa som 
radšej strávil vo vestibule A4, kde sa o 
festivale živo debatovalo. Dramaturgovia 
NEXT-u však nikdy nedeklarovali, že má 
ís  o elitárske i exkluzívne podujatie, 
takže im ažko nie o vy íta  – každý nech 
si vyberie, o ho zaujíma.

Robert KOLÁ

- sopranistka Adriana Ku erová, 
ktorej vstup na svetové pódiá mož-
no porovna  s úspechmi legiend ako 
L. Poppová alebo E. Gruberová, za 
spevácke a herecké stvárnenie po-
stavy Anne Trulove v Stravinského 
opere Život prostopašníka pod tak-
tovkou N. Harnoncourta v Theater 
an der Wien. Zahrani ná kritika jej 
výkon ozna ila za jeden z vrcholov 
predstavenia. 

- gitarista, skladate  a aranžér Matúš 
Jakab ic, jeden z najvýraznejších re-
prezentantov slovenského jazzu, za 
dramaturgické a interpreta né pro  -
lovanie cyklu Jazz v Divadle Aréna. 

Nominácie na Krištá ové krídlo 
v kategórii hudba za rok 2008:

- Daniela Varínska za komplet 
Beethovenových sonát pre vydava-
te stvo Diskant. Na  hre rešpektova-
nej sólistky, zanietenej propagátorky 
slovenskej hudby a vyh adávanej 
komornej hrá ky fascinuje maxi-
málna koncentrácia, zmysel pre štýl 
a neokázalos , s ktorou stavia do 
centra pozornosti dielo s oh adom na 
požiadavky jeho tvorcu. Tieto kva-
lity nechýbajú ani nahrávke, ktorá 
predstavuje v slovenskom kontexte 
unikátny umelecký i edi ný po in. 

A. Ku erová [foto: archív HC]

M. Jakab ic [foto: archív HC]

Nominácie vznikli na základe interne-
tového hlasovania. O ocenení roz-
hodla odborná komisia s predsedom 
prof. Marianom Lapšanským. Ceny 
budú udelované po as slávnostného 
galave era 20. 4. o 19.00 hod. 
v novej budove SND v Bratislave. 
Priamy prenos odvysiela STV1.

(hž)

www.kristalovekridlo.sk

D. Varínska [foto: archív HC]
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Názov festivalu NEXT vznikol spojením slov New a Experimental. Po as svojej devä ro nej existencie na om 
hrali rôzne zoskupenia alebo žijúce legendy, ktoré prezentovali výdobytky aktuálnych trendov zvä ša experi-
mentálnej hudobnej scény. S jedným so zakladate ov festivalu, novinárom, hudobným dramaturgom A4 – nul-
tého priestoru a hudobníkom Oliverom Rehákom sme sa rozprávali o minulej a sú asnej podobe festivalu.

Už nemusíme vysvet ova , o je to za hudbu

Ako vznikol nápad zorganizova  festival 
Next?
So Slávom Krekovi om sme sa stretli po as 
štúdia hudobnej vedy. A o môžeš s takou 
školou robi ? Bu  hra , alebo písa  o hudbe, 
organizova  akcie, predáva  v obchode alebo 
robi  hovorky u nejakej automobilky. Po as 
štúdia sme vydávali školský asopis a chceli sme 
organizova  akcie. V roku 1999 sme zorganizo-
vali prvú, k 10. výro iu Novembra. Zistili sme, 
že možno urobi  aj nieko ko koncertov za jeden 
ve er a že treba profesionálneho zvukára. Inak 
hrozí, že sa diváci alebo hudobníci naštvú.

  Takže išlo o nultý ro ník?
Nie, skôr o mínus prvý. NEXT vlastne vznikol 
vtedy, ke  Jozef Cseres povedal Slávovi, že na-
blízku sú Jon Rose, Bob Ostertag, Phil Minton, 
Han Bennink a alšie hviezdy improvizovanej 
hudby. Spýtal sa, i by sme im nespravili kon-
cert. Ak sa pozriem spä , bol to vlastne jeden z 
najvydarenejších ro níkov. Koncertov bolo ve a, 
rozdelili sme ich na dva dni a to je už festival. 
Prvý ro ník bol vo  lmovom klube 901 a prišlo 
na  15 platiacich divákov. Okrem zážitkov z 
koncertov si pamätám najmä na to, že sála bola 
nevykúrená a Michal Hvorecký prišiel rozdáva  
letáky na prvý ro ník festivalu Wilsonic.

  Hne  na prvom ro níku NEXT-u teda hrali 
legendy...
To bola náhoda. Vyšlo to v aka Cseresovi, ktorý 
už v tom ase cúval z organizovania akcií, no 
osobné kontakty a céde ka mu zostali. Práve 
tie céde ka dával Slávovi ako jeho školite . Cez 
neho sme objavili Johna Zorna a celú scénu 
vo ne improvizovanej hudby. Teda, že existuje 
nie o, o nie je zviazané tradi nými formami a 
tradi nými nástrojovými technikami. Ve mi slo-
bodné, zaujímavé, progresívne. Všetko dokopy.

  Dovtedy si po úval inú hudbu?
Áno. Beatles, grunge, metal. Najprogresívnejšie 
veci mi „posúval“ strýko – platne Vargu a jeho 
skupiny Collegium Musicum som mu dodnes 
nevrátil. Do vo nej improvizácie sme vhupli na-
raz, bol to pre nás nový svet. Za ali sme chodi  
na koncerty aj ich sami organizova . Po prvom 
ro níku sme si povedali, že ideme alej. Dnes 
si ale už takmer neviem predstavi , ako sme to 
celé dokázali zvládnu . Iba sami dvaja. Robili 
sme úplne všetko. Od jazdenia autami pre ú in-
kujúcich na letisko, do hotela, na ve eru až po 
prípravu plagátu.

  Ako sa zmenila ve kos  realiza ného tímu 
na 9. ro níku?
V posledných rokoch je to už tímová záleži-
tos . Odkedy sa festival usadil v A4 – nultom 
priestore, pomáhajú nám udia aj dobrovo níci 
odtia . Nerobíme zmluvy, neriešime guest servis 
umelcov ani kopec alších detailov. Fungujeme 

ako koordinátori alebo ešte presnejšie vo funkcii, 
ktorú voláme HVP - „Hasenie Vyvstanuvších 
Prúserov“. Napríklad ke  niekto z ú inkujúcich 
zmešká lietadlo, alší chce na poslednú chví u 
bicie alebo ešte nie o k tým bicím, vtedy kmitáme 
najviac práve my.

  Ako ste získali  nancie na prvý ro ník?
Na prvých ro níkoch vä šiny akcií lovek spravidla 
prerobí. My sme mali š astie. Vtedy tu bola Soro-
sova nadácia a rôzne inštitúty, ktoré nám poskytli 
peniaze na honoráre a pokryli aj cestovné náklady. 
Ich logika je podobná našej — pozýva  sem udí, 
ktorí tu ešte nehrali.

  Zárobková innos  to nie je; vyžaduje to nie-
ko komesa nú prípravu, po skon ení zd havé 
vyú tovania a niekedy sám nevidíš ani samotný 
program. Pre o to potom robíš? 
Robíme to predovšetkým pre seba. Roky sme 
chodili, vlastne stále chodíme, na akcie do sused-
ných krajín. Hudba, ktorá nás za ala zaujíma , tu 
jednoducho nebola. 

  Hudba, ktorá sa hrá na NEXT-e, sa dodnes 
stretáva s nepochopením pre využívanie netra-
di ných alebo experimentálnych postupov. Ale 
aj tak, všimol si si, že sa spolo nos  za posled-
ných desa  rokov viac otvorila Nextu?
Ur ite áno. Už nemusíme vysvet ova , o to je za 
hudbu a že to nie sú udné alebo obskúrne veci. Po 
piatich rokoch sa zmenilo to, že udia za ali sami 
chodi  a pýta  sa, o bude na Nexte. Primárne to 
robíš pre seba, privezieš si nie o, o a baví. Ale je 
príjemné zisti , že to funguje aj u ostatných. Vytvo-
ri  si publikum trvá nejaký as. Dnes je pre nás tých 
pár stoviek udí, ktorí prídu, optimum. Naše man-
tinely sú ve mi jednoduché. Chceme robi  festival, 
kde nebude treba ochrankárov, druhá vec je, že 
radšej komunikujeme priamo s hudobníkmi než 
s nejakými agentmi. Bolo to tak v 90 percentách 
prípadov a ak nie, boli vä šinou problémy. Ke  
prídu sedemstranové zmluvy, kde je stanovené, o 
má by  v šatni pred koncertom, tak sa dostávame 
niekam, kde už príliš nejde o hudbu.

  Kto je hlavným hudobným dramaturgom?
My dvaja so Slávom Krekovi om. Ale ím dlhšie 
to lovek robí, tým viac si uvedomuje, že nemá 
patent na rozum a že potrebuje nové podnety od 
iných. Preto sme napríklad vlani a aj tento rok dali 
na internet výzvu, aby udia napísali, o by chceli 
na Nexte po u .

 A dokážete to nakoniec splni ? 
Málokedy sa podarí zohna  v termíne festivalu 
všetky mená. Práve na posledné „viano né“ vyda-
nie festivalu mohli naraz prís  Peter Brötzmann a 
Phil Minton. Mintona a jeho zbor som chcel ja, Slá-
vo zasa Brötzmanna. Mimochodom Brötzmann 
tu bol už dvakrát – na Bratislavských jazzových 
d och, kým to bol ešte progresívny festival...

  Ko ko udí navštívilo posledný ro ník?
Približne 150 platiacich denne.

  A aké by pod a teba mali by  optimál-
ne  nan né podmienky na organizovanie 
NEXT-u? 
Optimálne je, ke  sa podarí získa  
prostriedky z rôznych zdrojov vo vyvá-
ženom pomere. Reálne sa pohybujeme 
niekde medzi 600–700 tisíc Sk. Podpora 
Ministerstva kultúry sa z roka na rok mení 
— presnejšie, klesá. Už sme raz dostali 400 
tisíc korún, ale naposledy to bolo 170 tisíc. 
Pritom celkovo sme teraz mali asi najvä ší 
rozpo et v aka kultúrnym inštitútom a 
ambasádam rôznych krajín, s ktorými 
máme dlhodobú spoluprácu. Dokonca 
ve mi zaujímavou položkou v celkovom 
rozpo te sa stáva vstupné. Ke  lovek za-
platí 15 eur a takých udí príde 150, nie je 
to zanedbate ná suma.

  Ako zdôvod ujete, že potrebujete cca 
5600 eur pre cie ovú skupinu 150 udí 
denne? 
Úprimne povedané, každý rok žiadame o 
ten istý grant s tým, že len zmeníme íslo 
za názvom festivalu, lebo nemáme pocit, že 
by sme každý rok robili nie o úplne iné. Ro-
bíme však, samozrejme, rámcový program, 
ktorý je tak na 60 percent realistický v tom, 
že sa na festivale nezahrá nie o iné, ako 
uvedieme v grante.

  Na akú cie ovú skupinu posluchá ov je 
Next zameraný?
Už tam nie sú len kamoši alebo frajerky ako 
na za iatku, ale pribúdajú udia, ktorí deba-
tujú, i bol tento ro ník lepší ako predošlý. 
Pravidelne chodia a porovnávajú. Vä šinou 
sú to vysokoškoláci, pár tridsiatnikov, šty-
ridsiatnikov, udia okolo Dana Mateja...

  o spája a, naopak, o odlišuje drama-
turgiu festivalu NEXT od žánru experi-
mentálnej vážnej hudby? Je jej pokra o-
vate om? 
Ur ite áno a v mnohých veciach sa to prelí-
na. Napríklad Dano Matej mal na Ve eroch 
novej hudby Otoma Yoshihideho, ktorého 
sme chceli uvies  aj my. Sú tu presahy a my 
sa nesnažíme iba o unikátny program, kto-
rý tu ešte nikto predtým neuviedol. Myslím, 
že aj Dano si to uvedomuje. Chce skon i  s 
Ve ermi novej hudby (tento rok má by  
posledný ro ník) a presunie sa do Melosu. 
A zárove  tým, že aj Slávo za al pracova  
pre Melos, bude môc  robi  koncerty, ktoré 
už pre Next nie sú prijate né, lebo my by 
sme to nezaplatili. Napríklad spomínaný 
John Zorn.

Pripravil Miro TÓTH
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svoju premiéru

Nové ocenenie za mimoriadny 
prínos k odkazu diela Johanna 
Sebastiana Bacha, iniciované 
ob ianskym združením Ars Ante 
Portas, bolo udelené 21. 3. 
v Evanjelickom kostole v Nitre. 
Laureátmi sa stali skladate  
Miro Bázlik za celoživotné dielo 
propagujúce tvorbu lipského 
majstra, Karol Med anský za 
publikácie Postavenie violy da 
gamba v kantátach J. S. Bacha 
a Passiones Bachianae, Ján 
Slávik za kompletnú nahrávku 
Bachových violon elových suít 
a organista Stanislav Šurin za 
organizáciu a koncipovanie orga-
nových festivalov s prihliadnutím 
na nahrávku Bach in der Wiener 
Schubertkirche. O udelení ceny 
rozhodovala porota (A. Akimjak, 
L. Ka ic, M. Cipár, I. Kadle ík, J. 
Kr méry-Vrte ová, J. Schultz a J. 
Valach), ktorá vzala do úvahy 
nominácie získané v internetovom 
hlasovaní. Udelené boli aj estné 
uznania (organisti David di 
Fiore a Bohdan Krampl). V sláv-
nostnom programe zostavenom 
z Bachových diel, ktoré dop ali 
básne Ivana Kadle íka, vystúpili 
Mária Plšeková a súbor starej 
hudby Musica historica z Prešova.
Pri príležitosti 325. výro ia 
narodenia a 260. výro ia úmrtia 
J. S. Bacha pripravuje Agentúra 
AP projekt spolu s ob ianskym 
združením Ars Ante Portas od 1. 
1. do 31. 12. 2010 celoslovenský 
festival Johann Sebastian Bach – 
Slovensko 2010. Podujatie bude 
nadväzova  o. i. na úspešné pre-
hliadky Bachov rok – Slovensko 
2000 a Johann Sebastian Bach – 
Slovensko 2005, vo ne i na pro-
jekty Hommage à Bach, Bach 316, 
Bach 321, unikátny cyklus Bach 
– kantáty so Solamente Naturali, 
konajúci sa v rokoch 2006—2008, 
a uvádzanie Bachových pašií na 
Slovensku. Hlavným iniciátorom 
týchto zaujímavých aktivít je Ján 
Juráš z Agentúry AP Projekt , 
s ktorým prinesieme rozhovor 
v aprílovom ísle Hudobného 
života.

(hž)

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY SÚ ASNEJ HUDBY 2008

12 3    2009

spravodajstvo_sucasna_hudba.indd   6 1. 4. 2009   9:18:40 Miniprofil.indd   3 31. 3. 2009   1:04:42



o a v detstve hudobne najviac ovplyvnilo?
V detstve ma ovplyv ovali najmä kontakty s ope-
rou, ke že môj otec bol operným spevákom. 
Dodnes si napríklad pamätám, ako som chodil na 
skúšky Ho  manových poviedok a intenzívne po-
zoroval svet na javisku predo mnou, hoci som mu 
ešte príliš nerozumel. Do divadla som chodil rád 
a pomerne asto. Neskôr, ke  som sa zameral na 
lesný roh, po úval som najmä nahrávky hornových 
koncertov a množstvo symfonickej literatúry. Dnes 
ma inšpiruje viacero ve kých umelcov – hrá i na les-
nom rohu sú však v zna nej menšine! (Smiech.)

Kedy si sa rozhodol venova  hre na lesnom rohu?
Ako malý som spieval v Bratislavskom chlap en-
skom zbore a chcel som sa sta  operným spevá-
kom. Sled rôznych náhod ma však priviedol k les-
nému rohu, pri ktorom som nakoniec zostal a za al 
sa mu venova  naplno.

Študoval si na bratislavskom Konzervatóriu – za 
o v a íš svojim pedagógom?

Najviac v a ím Bra ovi Hózovi, ktorý mi dal ve a 
nielen z h adiska pochopenia hudby, ale i muzika-
lity ako takej. Som ve mi rád, že s ním spolupracu-
jem dodnes; vz ah študent-pedagóg sme zamenili 
za kolegialitu v Slovenskej  lharmónii. Vážim si ho 
nielen ako hudobníka, ale predovšetkým ako vý-
borného loveka, ktorý mi vždy rád pomohol.

Máš bohaté skúsenosti ako orchestrálny a ko-
morný hrá , ale aj ako sólista. Ktorá oblas  je pre 
teba najatraktívnejšia?
Náš školský systém je nastavený tak, že sólové kon-
certy tvoria dominantnú as  repertoáru každého 
inštrumentalistu, pri om absolútna sólistická ka-
riéra býva prisúdená len nieko kým. „Experimen-
tova “ s komornou hudbou sa za ína až neskôr 
v rámci predpísaných zoskupení. Lesný roh je však 
predovšetkým orchestrálnym nástrojom, a preto si 
myslím, že dosta  sa do dobrého orchestra je cie-
om každého hornistu. Ideálne je, pokia  má lovek 
popritom aj sólové koncerty alebo pôsobí v komor-
nom zoskupení.

Pôsobíš v Melos Ethos Ensemble a v dychovom 
kvintete Una Anima...
Kvinteto Una Anima sme založili so spolužiakmi 
v rámci VŠMU. Absolvovali sme množstvo projek-
tov, ako aj sú až vo Francúzsku. Z dôvodu odchodu 
hobojistu do zahrani ia a narastajúcich pracovných 
povinností ostatných lenov dnes pôsobíme skôr 
v príležitostných zoskupeniach. Stabilnej spolupráci 
by som sa však v budúcnosti nebránil. V Melos Ethos 
Ensemble bola pre m a zaujímavou najmä spolu-
práca so Zsoltom Nagyom v rámci 1. medzinárodnej 
skladate skej sú aže A. Moyzesa. Je to lovek s neu-
verite ným nadh adom a precíznym prístupom k prá-
ci, o bolo nesmiernym prínosom pre celý ansámbel.

minipro  l

názormi, pod a ktorých sa 
lesný roh do jazzu absolútne 
nehodí a je to nástroj ur ený 
výlu ne pre klasickú hudbu.

o považuješ za svoj najvä -
ší úspech?
Mojím cie om bolo sta  sa 
sólovým hornistom Sloven-
skej  lharmónie a to, že sa 
mi to pred nieko kými rokmi 
podarilo, považujem za svoj 
najvä ší profesijný úspech, 
ktorému som podriadil ma-
ximum. Konkurz na prvého 
hornistu som vyhral v pod-
state bez dlhodobej orches-
trálnej praxe, ke že som s vý-
nimkou menších projektov 
dovtedy v žiadnom orchestri 
stabilne nepôsobil.

Dokážeš si dnes predstavi  
život bez hudby?
Dnes už nie. Na každého síce 
do ahnú ob asné záchvevy 
krízy, z reálneho poh adu si 
však už iný život predstavi  
neviem. Život hudobníka 
prebieha iná  ako život „oby-
ajného loveka“, najmä o 

sa týka usporiadania asu 
a z toho plynúcich výhod, ale, 
samozrejme, i obmedzení. 
Osobne mi to vyhovuje a som 
rád, že mi bolo umožnené ve-
nova  sa hudbe.

o a aká v najbližšej bu-
dúcnosti?

akajú ma najmä povinnosti 
v Slovenskej  lharmónii – 
koncertný program sa mení 
každý týžde  a je koncipo-
vaný pomerne náro ne po-
sluchá sky i interpreta ne. 

akajú ma tiež koncerty na 
AMU v Banskej Bystrici, kde 
som momentálne na dok-
torandskom štúdiu u doc. 
Jozefa Illéša, takže – hoci sa 
to možno nezdá – je toho cel-
kom dos .

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ
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Je lesný roh uplatnite ný len v klasickej hudbe?
Ur ite nie. Dnes sa lesný roh celkom bežne uplat uje vo world music, ska, 
ale i v jazze a iných hudobných žánroch. Sám som napríklad spolupracoval 
na nahrávaní albumu ska kapely, tiež som mal es  nieko kokrát stretnú  
vynikajúceho hornového virtuóza Arcady Schilklopera, ktorý zanechal kla-
siku a dnes sa venuje takmer výlu ne jazzu. Stretávam sa však i s opa nými 

MINIPROFIL

lesný roh
Štúdiá: 1994–2000 Štátne konzervatórium v Bratislave 
(I. Chladný, B. Hóz) 
2000–2004 VŠMU v Bratislave (J. Budzák) 
2004 študijný pobyt na Lisztovej akadémii v Budapešti 
(Á. Friedrich)
od 2007 AMU Banská Bystrica (J. Illéš)

Majstrovské kurzy: interpreta né kurzy v Novom Strašecí, eská 
republika – B. Tuckwel, B. Schneider, A. Schilkloper, N. Bauman 
(1996–2001), Sommerakademie Semering, Rakúsko – Á. Friedrich 
(2003)

Sú aže: Medzinárodná interpreta ná sú až L. Janá ka, Brno – est-
né uznanie (1998), Sú až študentov slovenských konzervatórií – 
absolútny ví az (2000), Sú až Yamaha, Bratislava – 1. cena (2002)

Spolupráca: prvý hrá  a vedúci skupiny lesných rohov v Sloven-
skej  lharmónii (od roku 2004), K. Trevor, M. Schönwandt, len 
dychového kvinteta Una Anima a súboru Melos Ethos Ensemble 
(Z. Nagy)

KAROL NITRAN (1980)

[foto: archív  K. Nitrana]
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Nevypli, tak sme odišli. Po rokoch mi sám Pärt 
vravel, že nechápal, o sa tam dialo. Necítil sa 
v Bratislave príjemne.

 S Martinom Burlasom máte mnoho spolo ného. 
Obaja ste prinášali do hudby progresívne postupy. 
Hrávali sme spolu a ve mi dobre sme si rozumeli. 
Dúfam, že aj rozumieme. (Smiech). Vždy sme si 
robili svoje a nestarali sa o to, i budeme slávni a 
uznávaní. Práve to si na om vážim, že dokáže 
vždy urobi  nie o nové, uniknú  trendom a záro-
ve  zakaždým po ujete, že je to stále ten skvelý 
a neopakovate ný Ma ko Burlas.

 Teraz vám na Slovensku vyšlo prvé autorské cé-
de ko. Pre o tak neskoro?
O mne vie kdekto, len ve a tunajších udí asi ne-
chce. Naš astie chcel o mne vedie  Hudobný fond, 
v aka ktorému je teraz CD na svete. Bohužia  na 
jeho prezentáciu neprišla z médií a hudobných in-
štitúcií ani noha. Ani sa neozvali, že nemôžu prís . 
Až na Miloša Betka neprišli žiadni skladatelia, 
ani hudobníci, ani hudobní redaktori. Prišli zato 
dvaja výtvarníci. Hudobný fond viackrát rozosie-
lal pozvánky, tla ové správy a hudobná komunita 
presne vedela o o ide. Len pre porovnanie: pri 
posledných prezentáciách mojej najnovšej tvorby 
v zahrani í mnohí udia stáli, pretože všetky mies-
ta na sedenie boli obsadené. 

 Nie je to tým, že si vás mnohí udia nevedia 
zaradi ? 
Je možné, že udia nevedia, o si vlastne po a  
s tým, ak v jednej piesni spieva Jon Anderson zo 
slávnej artrockovej skupiny Yes, druhú skladbu 
hrá Komorný slá ikový orchester žiakov Základ-
nej umeleckej školy v Prešove, v iných hos ujú 
renomovaní interpreti sú asnej vážnej hudby ako 
Floraleda Sacchi, David Moss, Jozef Lupták, Eni-
k  Ginzery i Guido Arbonelli. Avšak takisto ma 
nevedia zaradi  ani v cudzine, no napriek tomu, 
ako som spomínal, udia sú tam zvedaví a prídu. 

 Je pravda, že u nás sa takáto nadžánrová 
hudba príliš nerobí. Vy ste odišli do Nemecka 
v roku 1992. o ste si najviac všimli, ke  ste 
naposledy prišli na Slovensko?
Mestá sú vydláždené a mizne z nich zele . 

udia sú podráždení a hašteriví. Náhlenie 
sa za nepodstatnými vecami a konzum zví-
azili nad zdravým rozumom. Mám pocit, 

že všetko chce by  také ve mi pekné, až to 
zakrýva duchovnú chudobu, ktorú mno-
hí v sebe pestujú. Zdá sa mi, že tu chýbajú 
bežní, oby ajní udia, ktorí by mali záujem 
a chceli vedie  i to, o sa deje aj niekde inde 
než len v Bratislave. Kto sa na vlastné ná-
klady vyberie na dlhší as niekde do zahra-
ni ia? 

 Mnohí si to nemôžu dovoli .
Možno by aj mohli, ale radšej vrážajú peniaze 
do nových obklada iek v kúpe ni, obrovských 
áut, gý ovitých seda iek... asto mám pocit, 
že inde si takzvaná stredná vrstva viac váži 
svoju minulos  a dôkladnejšie sa zaujíma o sú-

asnos , chodí na výstavy, koncerty. Ešte nikdy 
som v Bratislave ani nikde inde na Slovensku 
nevidel to ko záujemcov o návštevu výstavy 
moderného umenia, ako je to bežným javom 
v iných metropolách. Podobne je to s  lmom, 
hudbou a literatúrou, hoci výborné veci sa 
za ínajú iniciova  v Levo i, Dolnom Kubíne, 
Ružomberku a iných menších mestách. Pod a 
m a vz ah k umeleckým hodnotám a ku kultú-
re ako takej vzniká už v detstve. Nedávno som 
sa zhováral s jednou u ite kou sloven iny, kto-
rá mi hovorila, že všetci žiaci už roky oh ajú 
nos nad Hviezdoslavom a inými slovenskými 
literátmi. Nijaký Angli an nepovie, že Sha-
kespeare je blbos , rovnako ako sa tak nevyjad-
rí Nemec o Goethem i Rus o Puškinovi. Ako 
je možné, že Slovák to o slovenskej literatúre 
povie? Chýba mu vä šie povedomie o tom, o 
by mohlo by  pre ho kvalitné a zaujímavé? 
Mnohým sta í, že majú pod a vlastných pred-
stáv pekne zariadený byt s drahou hi-   apara-
túrou, na koncert alebo na výstavu sa už pekné 
h ada  nevyberú. To nie je kritika, len postreh. 
Zarážajúci je aj fakt, že sa záujem o poznanie 
nie oho nového vytráca i u mladšej generácie. 
Ke  Daniel Matej, ktorý už dlhé roky neúnavne 
propaguje dianie na sú asnej hudobnej scéne, 
pred tromi rokmi pozval jedného z najhranej-
ších a najvýznamnejších skladate ov Gavina 
Bryarsa do Bratislavy, prišlo na rozhovor s ním 
osem udí. Odignorovali ho pedagógovia i štu-
denti VŠMU. Z hudobníkov prišiel iba Jozef 
Lupták. Podobná situácia nastala vraj i pri náv-
števe Giju Kan eliho na Slovensku. Naozaj sa 
už nemusíme od nikoho ni  u i ?

 Ako je možné, že dostávate ponuky od Deutsche 
Oper a alších zahrani ných inštitúcií a doma o vás 
nestoja? 
V Bratislave sa každý s každým pozná a vä šinou 
sa všetci navzájom ohovárajú. V Nemecku neve-
deli, kto som a odkia  som. Nemám silu ani as, 
aby som sa na Slovensku niekomu nanucoval. 
Chcem robi  svoje veci, nie stále niekomu telefo-
nova  a vypisova . Píšem pre tých, ktorí ma chcú 
hra , a pre tých, ktorí ma chcú po úva . Ke  som 
napríklad poslal moje nové céde ko do zahrani -
ných rádií, za ali ho hne  hra , lebo vedia, že to je 
ich „job“. Tu ho nehrajú. 

 V om je teda problém?
Ja sa tiež pýtam, ako je možné, že moja hudba za-

Nie som skladate om takzvanej Novej hudby (a ani ním by  nechcem), ktorá 
prevláda v akademických kruhoch. Myslíte si, že by nejaká tunajšia vysoká škola 
prijala Pärta, Reicha, Glassa i Bryarsa? Asi ažko. Sú príliš tonálni a istým 
spôsobom jednoduchí. Už roky sa snažím unika  z toho, k omu sa ženie vä šina.

Peter Machajdík
Namah
Hudobný fond 2008

„Namah vnímam ako novonasadenú latku v 

prístupe k diatonike na Slovensku, minimál-

ne za obdobie posledných desiatich rokov,“ 

povedal mi o sugestívnej skladbe pre slá-

čikový orchester, podľa ktorej pomenoval 

svoj profi lový album Peter Machajdík, jeho 

spoluhráč z „experimentálneho obdobia“ 

Martin Burlas. Ak som pátral správne, 

titul CD v sanskrte znamená „s najvyšším 

rešpektom, úctou a obdivom“. Pre celú 

generáciu tvorcov (2. polovica 70. rokov) 

typický príklon k meditatívnosti poznačil aj 

atmosféru výberu z Machajdíkovej tvorby, 

ktorá vznikala medzi rokmi 1994–2008. 

Spoločnými znakmi diel sú prevažujúca 

diatonika (tonalita, modalita), uvážlivé 

dávkovanie disonancií, určitá statickosť 

a do istej miery i repetitívnosť –  teda 

atribúty, ktoré možno pre zjednodušenie 

označiť vágnou nálepkou „postmoderna 

v hudbe“. Pre niekoho dnes možno klišé 

s problematickým potenciálom priniesť 

niečo nové, komu však táto estetika prin-

cipiálne neprekáža, nájde na CD pomerne 

pestrý svet (sólové, komorné skladby 

i diela s využitím elektroniky). Raritou je 

melancholicky ladený piesňový „cyklus“ 

Sadness Of Flowing, ktorý vznikol v spolu-

práci s exfrontmanom legendárnej skupiny 

Yes, spevákom Jonom Andersonom. 

Nostalgicky pôsobiaci „kúsok“ mohol byť 

svojho času pokojne súčasťou niektorej art-

rockovej platne. Improvizačnú voľnosť (nie 

však v zmysle aleatoriky či experimentálnej 

voľnej improvizácie) cítiť v skladbách pôso-

biacich ako prelúdiá s dávkou rapsodickos-

ti  – v tak trochu jarrettovskej She Will Be 

Picked by Herself  pre klavír (Mayuko Kida 

Takine), harfovej impresii Nell´autunno del 

suo abbraccio insonne (Floraleda Sacchi) 

a extrovertnejšej Water Forgives pre cimbal 

(Enikő Ginzery), ktorá azda najviac spĺňa 

predstavy o tzv. novej hudbe. (Machajdík sa 

necíti byť jej súčasťou.) Sympaticky pô-

sobí skladba Painting pre basový klarinet. 

Prirodzené plynutie línií, efektívna práca s 

časom a myšlienková kompaktnosť, robia 

spolu s excelentným tvarovaním tónu a 

dynamického priebehu diela vynikajúcim 

Guidom Arbonellim z tejto miniatúrky 

ozdobu nahrávky. Moment väčšej expresie 

a naratívny prvok prináša do prevládajúcej 

atmosféry CD len sláčikové kvarteto To the 

Rainbow so Close Again, ktorému trochu 

škodí prevažujúca aditívnosť formovej 

výstavby. (Icarus Quartet ho však hrá 

excelentne.) Namah je kultivovaným eklek-

tickým titulom, ktorého prijatie závisí od 

toho, akou optikou nazeráme na hudbu. 

Andrej ŠUBA

spôsobom jednoduchí. Už roky sa snažím unika  z toho,spôsobom jednoduchí. Už roky sa snažím unika  z toho, k omu sa ženie vä šina.
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ako jeden z prvých súborov v Československu začal 
zaoberať voľnou improvizáciou, performance a prá-
cou s multimédiami. Po získaní DAAD štipendia pô-
sobí od roku 1992 v Nemecku a na Slovensku. Jeho 
diela sú uvádzané na prestížnych podujatiach doma 
i v zahraničí (o. i. Hörgänge vo Viedni, young.euro.
classic a Inventionen v Berlíne, Nuovi Spazi Musica-
li v Ríme, Epoché, Večery Novej hudby, Melos-Étos, 
Nová slovenská hudba, Musica Nova v Sofi i, Festi-
val de Jazz et Musiques d’Aujourd’hui v Mulhouse, 
Review of Composers v Belehrade, Audio Art Festi-
val v Krakove) a hrávajú ich renomovaní interpreti 
(Guido Arbonelli, David Moss, Floraleda Sacchi, 

ujíma hudobných redaktorov v kolínskom WDR, 
britskom BBC alebo rakúskom ORF, ale nie v Slo-
venskom rozhlase a ani v Rádiu FM, ktoré sa tvári 
ako alternatíva. Okrem Tomáša Boroša neprejavil 
nikto o moje CD záujem. Možno je problém v tom, 
že mnohí udia po dosiahnutí ur itého veku a pozí-
cie de  nitívne stratia ambície a záujem o h adanie 
a spoznávanie nie oho nového. Akonáhle majú is-
totu nejakého miesta, neradi vidia niekoho iného, 
lebo sa boja, že o  prídu. Myslím si, že keby naprí-
klad Arvo Pärt alebo Gavin Bryars mali záujem 
u i  na Slovensku, nezobrali by ich. Niekto by im 
totiž musel uvo ni  mieste ko. S výnimkou Brati-
slavy nepôsobia na slovenských školách hudob-
ného zamerania žiadne významnejšie osobnosti. 
Myslím, že aj Vlado Godár to v Bystrici už vzdal.  

 Nie je to aj otázka honoráru?
Pre mnohých ur ite. Ale nie pre všetkých. Naprí-
klad John Zorn asi nemôže prija  malý honorár, 
pretože by sa zdiskreditoval. On je jednoducho už 
príliš známy. Ve a udí je drahých, lebo si vážia svo-
ju drinu a talent. 

 Ako sa vám potom podarilo získa  pre svoj album 
hudobníkov akými sú Jon Anderson alebo David 
Moss?
Davida poznám z Berlína. Ke  som tam v roku 
1992 prišiel na štipendium, hne  druhý ve er ma 
s ním zoznámil kamarát. Ke  zistil, že som gitaris-
ta, rovno sa ma spýtal, i si s ním nechcem zahra . 
O dva týždne sme už išli do Francúzska na festival 
Musica Strasbourg. Koncertovali sme spolu ve a-
krát, predovšetkým na festivaloch improvizova-
nej a experimentálnej hudby. S Jonom je to trochu 
inak. Predvlani mal na webovej stránke oznam, že 
h adá udí na spoluprácu. Tak som na uvedenú e-
mailovú adresu zo špásu poslal minútovú klavír-
nu vec. Na druhý de  mi prišiel e-mail: „very good 
piano playing. jon.“ Povedal som si fajn, ale to asi 
sotva napísal on. Lenže prišiel alší e-mail, aby 
som poslal aj iné nahrávky. Poslal som a on zase 
napísal „very good“. Písali sme si asi mesiac, až 
jedného ve era som mal zapnutý Skype a odrazu 
mi niekto volal. Bol to on, mal zapnutú aj videoka-
meru, takže sme sa videli aj po uli.

 Ako vás našiel?
Na konci mailu ob as pripájam vizitku, kde je aj 
kontakt na Skype. Ke  som zdvihol a on hovoril 
tým svojím nenapodobnite ným hlasom „Hello, 
this is Jon speaking“, uveril som, že mi nepísal jeho 
manažér a že si zo m a naozaj nikto neu ahuje. 

 o bolo alej?
Spýtal sa ma, i mám doma gitaru alebo klavír. 
Že nech mu nie o zahrám a on skúsi spieva . Za-
hrali sme si a potom sa spýtal, i by som mu nie o 
nezložil. Tak dostal inštrumentálny podklad, ku 
ktorému  vymyslel vlastnú melódiu a text. Mal po-
chopite ne úplne vo nú ruku. Ja staršiemu pánovi, 
ktorý písal dejiny rockovej hudby, predsa nemô-
žem diktova , o tam má a o nemá by . Preto sú 
aj autorské práva na túto skladbu na polovicu.

 Popri renomovaných menách sa na céde ku podie-
ajú aj deti zo Základnej umeleckej školy v Prešove. 

Boli naše orchestre drahé?
Boli by to vyhodené peniaze. Skladbu Namah 
premiérovali Bratislavskí komorní sólisti, potom 
ju na Slovensku hrala Cappella Istropolitana aj 

orchester bývalej Komornej opery. Všetci ju hra-
li strašne zle, bez citu. Problém je v tom, že ke  
vä šina slovenských profesionálnych hudobní-
kov otvorí partitúru a vidí v nej celé noty, odloží 
ju s tým, že to hravo zvládne. Ke  príde koncert, 
odrazu zistia, že zahra  jedenás  minút celé a ob-

as polové noty nie je až také jednoduché. Odra-
zu vás za ne v polovici skladby bolie  pravá ruka, 
neladí to, neviete zahra   ažolety. Sú však aj vý-
nimky, napríklad Boris Lenko, Škutovci, Eugen 
Prochác, Magdaléna Bajuszová, i tí, ktorí hrajú 
na mojom pro  lovom CD. Mládežnícky orches-
ter Jána Pöschla z Prešova som spoznal na ama-
térskom festivale v Spišskej Novej Vsi. Jeho diri-
gentke, pani Anite Mirossayovej, sa moja skladba 
zapá ila a rok ju so svojimi deti kami poctivo 
nacvi ovala. Až potom ju nahrávali. Mimocho-
dom, neverili by ste, aké výborné mládežnícke 
orchestre existujú napríklad v Sabinove, Dolnom 
Kubíne alebo v Žiline. Je to paradox, ale mnohí 
amatéri žijú na Slovensku hudbou ove a viac a sú 
precíznejší než profesionáli.

 Mnohých udí pri po úvaní albumu zasko ilo, že 
ako gitarista experimentujete a ako skladate  píšete 
prístupnejšiu hudbu. Máte to teraz takto rozdele-
né?
To je skôr podvedomé. Nové céde ko znie na prvé 
po utie možno tradi ne, ale ke  si ho  vypo ujete 
pozornejšie, zistíte, že je tam dos  experimentov. 
Baví ma experimenty a improvizáciu nenápadne 
vsúva  do tonálnych vecí. Vyrastal som však na 
artrocku, až potom som sa dostal k experimen-
tovaniu. Takže ten základ vo mne je skôr tonálny, 
v podstate sa k nemu teraz len ok ukou vraciam 
spä . Ale všetko z tej cesty som nezahodil, len to 
nevyužívam tak okato ako kedysi. To, o kedysi 
bolo v popredí, je dnes v úzadí a naopak. Tak je to 
aj v živote.

 o najnovšie aktivity?
Spolo nos  Decca/Universal práve vydala CD, na 
ktorom har  stka Floraleda Sacchi okrem jednej 
mojej skladby uvádza i diela Michaela Nymana, 
Johna Cagea, Philipa Glassa, Arvo Pärta, Györ-
gya Ligetiho, Lou Harrisona a Henryho Cowella. 
Dokon ujem koncert pre dva bajany a orchester, 

o ktorý prejavili záujem viaceré známe orchestre. 
Sólistami budú mladí chorvátski interpreti Miran 
a Ivana Vaupoti ovci. Nádejná je i spolupráca s ber-
línskym orchestrom Camerata Europea, ktorý pra-
videlne uvádza diela žijúcich skladate ov. Koncom 
apríla zaznejú v jeho podaní dve skladby z albumu 
Namah v berlínskom Konzerthause. Americký 
akordeonista Rocco Anthony Jerry si u m a objed-
nal skladbu, ktorá bude ma  premiéru 18. októbra 
v New Yorku, organista Carson Cooman premié-
ruje moje Seven Colors of Light 9. apríla v Bostone. 
Na alej trvá plodná spolupráca s významným 
nemeckým konceptualistom Dirkom Dietrichom 
Hennigom. Najbližšie nás aká otvorenie výstavy 
a inštalácie v budove Zastupite stva spolkovej kra-
jiny Dolné Sasko v centre Berlína 12. marca. Pra-
cuje sa tiež na pozvaní Jona Andersona, Floraledy 
Sacchi a Davida Mossa na Slovensko a s tým spoje-
ných koncertov hudby skupiny Yes  a dvoch mojich 
skladieb. Ak všetko dobre dopadne, tak by mal ten-
to projekt sprevádza  ve ký violon elový orchester 
Eugena Procháca. Sná  sa to podarí.

asto mám pocit, že v iných krajinách si takzvaná stredná vrstva viac váži svoju minulos  a dôkladnejšie sa zaujíma 
o sú asnos , chodí na výstavy, koncerty. Ešte nikdy som v Bratislave ani inde na Slovensku nevidel to ko záujemcov 
o  výstavu moderného umenia, ako je to bežným javom v iných metropolách.
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Natalia Pshenichnikova, Mayuko Kida, Eugen 
Prochác, Michael Davenport, Juan Maria Sola-
re, Piet Van Bockstal, Ulrike Mattanovich, Julie 
Hanson-Geist, Darry Dolezal, Peter Henderson, 
Boris Lenko, Lubomir Mitzev, Niels Bijl & Ger-
tie Bruin a ď.). Okrem hudobníkov spolupra-
cuje tiež s výtvarníkmi, tanečníkmi, fi lmovými 
a divadelnými režisérmi. V roku 2006 získal 
P. Machajdík Cenu J. L. Bellu. Podľa štatistík 
GEMMA patrí v zahraničí medzi najhranejších 
slovenských autorov.

(www.machajdik.de)

Peter Machajdík (1961) 
pochádza z Bratislavy. 
Ako 6-ročný začal hrať na 
klavíri, neskôr na gitare, 
venoval sa tiež kompo-
novaniu. V 80. rokoch ho 
neprijali na štúdium kom-
pozície na VŠMU, pretože 
„koncept jeho vtedajšej 
tvorby bol silne ovplyv-
nený západnou avantgar-

dou“. (citované podľa www.machajdik.de) Bol 
spoluzakladateľom Transmusic Comp., ktorý sa 

Písané pre SME a Hudobný život.
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Juraj Berczeller – George Best
Legenda slovenskej populárnej hudby
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Juraj Berczeller v roku 1964 [foto: O. Zeman]



[foto: archív P. Zelenaya]
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Silvano ako naivita inscena ných rybárov
P. Mascagni: Silvano / réžia: A. Hlinková / dirigent: M. Vach / scéna a kostýmy: M. Struhárová / zbormajsterka: 

I. Popovi ová / Štátna opera Banská Bystrica, premiéra 13. marca 

Za predpokladu, že nedošlo v divadelnej praxi 

k zmene niektorých konvencií, stojí na začiatku 

každého inscenačného procesu rozhodnutie: 

čo, s kým, kde, ako, za koľko... hrať. Už niekoľko 

sezón sa dá tušiť, že dramaturgickou taktovkou 

v zákulisí Štátnej opery „mávajú“ viacerí. O.K., 

veď divadlo je aj o tíme. V ostatnej premiére si 

ju však celkom legitímne verejne privlastnil 

slovenský operný guru Jaroslav Blaho. Spolu 

s dirigentom a režisérkou rozhodil siete do ja-

viskovo neprebádaných talianskych operných 

vôd, ktoré sú jeho celoživotným raison d‘etre.  

Vybrať sa na more s pochybnou sieťou, bolo 

takmer vždy synonymom riskantnej naivity, 

hraničiacej miestami s hlúposťou. Rybárska 

dráma Silvano, so slabým dejovým aj hu-

dobným výpletom, rozhodne nie je kapitálny 

úlovok. (Tentokrát ani pre webovú stránku 

Operabase, na ktorú  naposledy „ktosi“ aktív-

ne „zavesil“ inscenáciu Mascagniho Cigánov. 

Napokon – vždy sa hrá pre diváka, nikdy pre 

internetový server!) Napriek sporadickým 

mascagniovským objavom operný svet dávno 

pochopil, že plodný Maestro ostane defi nitív-

ne pre javisko iba otcom notoricky žiadaného 

„jedináčika“. Donosená Cavalleria rusticana 

je neprekonateľná a neopakovateľná. Silvano 

na javisko nepatrí. Aj keď dejovo kopíruje po-

pulárneho súrodenca (milenecký trojuholník, 

intermezzo a nevyhnutná veristická matka 

ako hniezdo záchrany), čo vytvára priestor pre 

úvahu o možnom inscenovaní, je prakticky ne-

iscenovateľný. Najslabšou stránkou je nedra-

maticky napísané libreto. Tento fakt zasahuje 

zákonite  hudbu a všetky ostatné dramatické 

plochy. S výnimkou  Silvanovej árie a due-

ta s Matildou je ich v celej opere ako šafránu. 

Nadbytok prázdnych a plochých miest otvára 

za zdanlivo lyrickými hudobnými kontúrami 

iba ďalší „vatový“ priestor. Dirigent Marián 
Vach bol v týchto dimenziách čitateľný a aj 

akceptovateľný. Menej čitateľné už je štvorná-

sobné (!) obsadenie hlavných protagonistov. 

Poskytuje priestor pre špekulácie najrozma-

nitejšieho druhu. Ekonomické nevynímajúc. 

V čase, keď sa všade „uťahujú opasky“, Štátna 

opera zdá sa praktizuje iný model, s dobre uta-

jeným know-how. Nebezpečne ním nielenže 

podkopáva umelecké aktivity a sebavedomie 

– aj tak už zdecimovaného – sólistického sú-

boru, ale s nestabilným obsadením si (možno) 

komplikuje (či kompiluje?) vlastnú  divadelnú 

prevádzku. A tak  kedysi sólisticky silná a na 

osobnosti veľká, najmenšia slovenská operná 

scéna, žije dnes takmer výlučne z umeleckej 

adopcie. 

Ideálny javiskový typ, farebne bohatý mla-

dodramatický soprán a  technická suverenita 

– to bol celovečerný  profesionálny vklad aj 

zážitok z hosťujúcej predstaviteľky Matildy. 

Viedenská Arménka Anna Ryan bola ne-

spochybniteľne prvou dámou drámy. Jediný 

domáci reprezentant, barytonista Zoltán 
Vongrey bol hlasovo aj herecky skvelým, viac 

než len sekundujúcim partnerom. Sklamaním 

bol rakúsky tenorista, Silvano Attila Boros. 
Pôsobil ako internetový tovar, ktorý má kazy, 

ale komplikovanejšie reklamačné postupy. 

Distonácie, problematické výšky a napokon 

aj obavy z dospievania sa nedali prepočuť. 

Nepresvedčivosť hereckej akcie v niektorých 

momentoch bola u všetkých troch výsledkom 

režisérskej práce. 

Andrea Hlinková a výtvarníčka Miriam 

Struhárová boli katastrofou večera. Na šikmej 

scéne kašírované skalisko, morská hladina z 

alobalu, v kruhovej obruči hompáľajúci  sa silo-

nový mesiac s krátermi, drevené piloty úzkeho 

móla v opačnom smere, „studničky“ s vodou na 

javisku  (pár metrov od imaginárneho mora!) 

pre  šplechotajúce sa sirény (možno čajky, so 

začiernenými očami) a vrchol – plávajúci dre-

vený čln, ktorému chýbala už len nahá siréna. 

Aj Wagner by mal dosť! Keby nešlo o veristickú 

drámu, ako recesia či pokus o zachytenie vývo-

jového  štádia scénografi e z minulého storočia 

by sa tvar dvom dámam celkom ideálne vydaril. 

V bezbrehom tápaní, žiaľ, nepomohol režisérke 

ani jej vlastný sen, v ktorom sa retro spôsobom 

celý príbeh odohráva. Namiesto jednej vraž-

dy boli pre veristickú istotu radšej vraždy dve: 

v rovnakej scéne na začiatku ostane Silvano žiť, 

aby mohol pohľadom z väzenia nanovo príbeh 

prežiť. Na konci opery zastrelí už aj seba.

Inscenovanie diel talianskej proveniencie z ob-

dobia romantizmu a verizmu má pre Štátnu 

operu niekoľko významov: sleduje vlastné 

umelecké smerovanie, celosvetový trend a v ne-

poslednom rade refl ektuje i „spoločenskú ob-

jednávku“. To nie je moja záverečná replika, ale 

odpísaná ambícia z webovej stránky divadla. 

Hoci „spoločenskej objednávke“ som nepo-

rozumela... P.S.: Ani nie dvojhodinový Silvano 

vlastní predsa jeden bonus: prekrásnu inter-

mezzovú barcarolu, ktorá sa spolu so slávny-

mi intermezzami z Cavallerie a Ratcliffa stala 

kompenzačným sladkým hudobným snom ku 

krvavým boxeristickým jatkám slávneho osca-

rového fi lmu Ranging Bull. Tento sen si však už 

„zabookoval“ Martin Scorsese...

Mária GLOCKOVÁ

A. Ryan (Matilde) a Z. Vongrey (Renzo) [foto: archív divadla]
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Viede
Zaslúžený úspech Prste a bez slov 

P rvá tohtoro ná dvojica abonentných koncer-
tov Viedenských  lharmonikov (10. a 11. 
1.) bola nevšednou hudobnou udalos ou. 

Pod vedením legendárneho amerického dirigenta a 
šéfa Newyorskej  lharmónie Lorina Maazela zaznel 
pod názvom Prste  bez slov dirigentov výber a úpra-
vy inštrumentálnych alebo prevažne inštrumentálne 
koncipovaných úryvkov, pasáží a fragmentov z tetra-
lógie Prste  Nibelungov. Lorin Maazel pristupoval 
k Wagnerovej hudbe netradi ným spôsobom. Umelec, 

ktorý je už desa ro ia dôverne zžitý s Wagnerovou 
hudbou, vystúpil r. 1960 ako prvý americký dirigent 
vo Wagnerovej svätyni v Bayreuthe a už r. 1967 uvie-
dol kompletný cyklus Prste a Nibelungov, takže dielo 
dávno detailne pozná. Zámerom jeho verzie bolo po-
sklada  všetky hudobne relevantné, k ú ové miesta 
tetralógie do integrovaného, nedelite ného celku, a to 
bez toho, aby zmenil, pridal i odstránil jedinú notu 
z Wagnerovej partitúry. Vybral viac než dvadsa  úsekov 
rôznej d žky a vytvoril 75-minútovú súvislú, mohutnú 
inštrumentálnu skladbu pre ve ký novoromantický 
orchester. Zvláš  obdivuhodné je, že pre prechody z 
jedného úryvku do druhého si Maazel zvolil miesta 
so vzájomne kompatibilnými, harmonickým a inštru-
menta ným priebehom, o predpokladá suverénnu 
a podrobnú znalos  všetkých  nes partitúry. Hoci 
tento zaujímavý výber, pochopite ne, nesp a intencie 
Wagnerovho Gesamtkunstwerku, má svoje špeci  ká, 
ktoré dostato ne legitimujú jeho existenciu, a to najmä 
z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že súvislé predvedenie 
diela nie je možné, pretože celková d žka uvádzania 
Prste a Nibelungov i s nevyhnutnými prestávkami 
trvá takmer 24 hodín a aj ke  je Prste  Nibelungov 
operou, jej špeci  cký symfonický charakter je priam 
predur ený na koncertné predvedenie niektorých úse-
kov. Napokon, aj samotný Wagner uvádzal na svojich 
symfonických koncertoch inštrumentálne ukážky zo 
svojich opier. V praxi uvádzania samostatných astí 
sa v prípade Prste a vykrištalizovalo pomenovanie 

šiestich úryvkov s ozna ením Jazda Valkýr, Kúzlo 
oh a, Šumenie lesa, Siegfriedova cesta po Rýne, 
Smúto ný pochod, Finále zo Súmraku bohov. 
Akoko vek bola táto prax zaujímavá, mala aj istý 
há ik. Ke že Wagner nekomponoval opery spôso-
bom „uzavretých ísiel“, ale princípom „nekone nej 
melódie“ a technikou leitmotívov, nie sú tieto úryvky 
ukon ené a bez prerušenia prechádzajú do alšieho 
diania. Druhým dôvodom je, že nech by sa dnešné 
inscena né praktiky a výklady akoko vek medzi sebou 

líšili, jedno majú spolo né – málokedy korešpondujú 
s hudbou, netlmo ia adekvátne jej zámery a vytvárajú 
akési druhé samostatné pásmo. Odvádzajú pozornos  
a nezosil ujú ú inky hudby, skôr naopak. Námety 
z germánskej mytológie boli svojho asu v móde, 
dnes sa však záujem o ne akosi vytratil. Základná idea 
Prste a – kliatba zlata – je zaodetá do komplikované-
ho deja s panoptikom mytologických bytostí na scéne. 
Na koncertnom pódiu toto všetko odpadá a zostáva 

„len“ inštrumentálna hudba, ktorú Wagnerova geniál-
na invencia a kongeniálna inštrumentácia symfonicky 
koncipovanej štruktúry partitúry priamo predur uje 
na koncertné predvedenie niektorých starostlivo vy-
braných úsekov tetralógie. 
Na viedenskom koncerte „chýbajúce“ hlasy zastúpil 
hudobný nástroj. Ukázalo sa, že vnímanie „ istej“ 
Wagnerovej hudby nielen plnohodnotne obstojí na kon-
certnom pódiu, ale bezprostrednejšie odhalí jej umelec-
ké hodnoty a estetickú pôsobivos . 
Lorin Maazel svojím viedenským vystúpením dokázal, 
že je jedným z vedúcich wagnerovských dirigentov našej 
doby. Navyše, pripísal si zásluhy za kreovanie tejto or-
chestrálnej verzie Prste a. Hoci Viedenskí  lharmonici 
majú s Wagnerom stály kontakt vo Viedenskej štátnej 
opere, s takým prominentným umelcom za dirigent-
ským pultom sa mení „všedný de “ na sviatok v kon-
certnej sieni. Maazel celebroval Wagnera ako inšpirujúci 
mág. Strhol orchester k mimoriadnemu, sústredenému 
výkonu. Obrovské dramatické výbuchy fascinovali 
rovnako ako o arili vrúcne lyrické úseky. Dirigent su-
verénne formoval ve ké oblúky i jemne diferencovanú 
drobnokresbu detailov. Jeho disciplinované dirigentské 
gesto je úsporné, ale markantné a dôrazné. Súbor mal 
pevne v rukách a priviedol ho k neprekonate nému výko-
nu, ktorý mal spád i napätie. Orchester zažiaril hýrivými 
farbami, vzbudil nadšenie technicky brilantným perfek-
cionizmom a výrazovou diferenciáciou pod a charakteru 
pestrého kaleidoskopu ukážok. Jeho výkon charakteri-
zovala vysoká kultúra hry a zvuková vyrovnanos . Prste  

bez slov uviedol auditórium do opojnej extázy. 
Táto viedenská udalos  by mohla by  inšpiráciou aj pre 
náš prvý orchester. Hoci Slovenská  lharmónia v tomto 
roku oslavuje už 60. výro ie svojho vzniku, pod a môjho 
vedomia ešte nikdy neuviedla žiadnu orchestrálnu ukáž-
ku z Prste a Nibelungov. Ako ukázalo nadšené prijatie u 
našich blízkych susedov, mohol by to by  pre publikum 
„ ahák“... 

Pavol POLÁK

Viedenský Musikverein — miesto konania výnimo ného wagnerovského koncertného projektu [foto: archív redakcie]

L. Maazel [foto: archív redakcie]
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Mníchov
Potlesk pre Gruberovú a Bršlíka

Bordeaux
Tosca dnes

22 3    2009
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onizettiho Lucrezia Borgia, dielo, kto-

ré pred rokom v slovenskej premiére 

uviedla Opera SND, nepatrí medzi 

často uvádzané tituly operného repertoáru. 

Podľa operného servera www.operabase.com 

ju v aktuálnej sezóne hrajú iba divadlá v Brati-

slave, Varšave, Washingtone, Buxtone a v Mní-

chove. V poslednom menovanom meste sa na 

program dostáva po viac než sto rokoch, v oča-

kávanej, od premiéry až po poslednú avizova-

nú reprízu beznádejne vypredanej inscenácii 

s Editou Gruberovou v titulnej postave.

Slávna sopranistka však nie je jedinou ko-

notáciou do slovenského prostredia. V hlav-

nej mužskej postave, tenorovom parte Lu-

creziinho syna Gennara, sa predstavil mladý 

slovenský svetobežník Pavol Bršlík. Priznám 

sa, že ma k výkonu talentovaného speváka, 

pre ktorého však predverdiovské belcanto 

(s výnimkou Nemorina v Nápoji lásky) nie je 

domácou pôdou, viazali väčšie a zvedavejšie 

očakávania, než k výkonu slávnej divy – hoci 

i ona sa s postavou opernej travičky javisko-

vo stretla po prvýkrát vo svojej dlhoročnej 

megaúspešnej kariére.

Premiéra (23. 2.) sa začala vstupom 

indendanta Nikolausa Bachlera, oznamu-

júceho indispozíciu Pavla Bršlíka. Napriek 

zdravotnému hendikepu, tenorista sa za 

svoj výkon hanbiť nemusel. Hereckému 

výkonu síce chýbala intenzita nasadenia, 

taká typická pre jeho iné javiskové kreácie 

(napríklad pre homo-sexuálneho Lenského 

v kontroverznej mníchovskej Warlikovské-

ho inscenácii Eugena Onegina), vokálny 

vklad do ansámblov zase poznačila snaha 

o šetrné spievanie. Ale napriek tomu pova-

žujem Bršlíkovu akreditáciu na interpreta 

belcantového štýlu za úspešnú. Veľkou de-

vízou jeho lyrického tenoru je charakterovo 

nezameniteľná chlapčenská farba a neob-

vykle prirodzená tvorba tónu, bez náznaku 

interpretačnej maniery. Pritom ho nemožno 

upodozrievať, že by necítil frázu, či podceňo-

val vernosť danému štýlu, i keď charakterom 

je jeho hlas viac „slovanský“ než „taliansky“. 

Ak popracuje na najvyššej polohe, má pred 

sebou naozaj perspektívnu kariéru. Mníchov 

k nemu prechováva mimoriadne sympatie – 

búrlivým záverečným aplauzom to dal mla-

dému Slovákovi, ktorý na jeho scéne nepatrí 

medzi nové tváre, jednoznačne najavo.

Hlavným ťahákom inscenácie však ostáva 

Mníchovčanmi milovaná a oslavovaná Edita 

Gruberová. Nemecké médiá ju radi titulujú 

ako „primadona assoluta“, ignorujúc obsah 

tohto termínu. Edita Gruberová však nie je 

umelkyňou, ktorá obsiahne repertoár od ko-

loratúrneho až po dramatický odbor. Aj keď 

vďaka obdivuhodne zvládnutej technike i do-

Budova Grand Théâtre, sídlo L´Opera Na-
tional de Bordeaux, je majestátna stavba 
z roku 1780. Foyer i schodištia elegantnej 
pieskovcovej farby pôsobia monumentál-
ne. V kontraste s honosným prvým dojmom 
si diváci sadajú na malé pistáciovozelené 
kreslá v tisícmiestnej opernej sále, ktorá 
pôdorysom neve mi prevyšuje historickú 
budovu SND. Pod a návštevy siedmej re-
prízy (3. 2.) ich najnovšej inscenácie, Puc-
ciniho Tosky, by Bordeaux uživilo i vä šie 
h adisko. Divadlo bolo v ten ve er plné na 

prasknutie, tretinu publika tvorila 
mládež vysokoškolského veku.
Pod hudobné naštudovanie sa 
podpísal umelecký šéf súboru 
Kwamé Ryan. Úrove  orchestrál-
neho telesa sa držala na úrovni 
ve mi dobrého štandardu. Prvé 
dejstvo by síce znieslo viac kon-
trastov a živšie tempá, zato jeho 
finále, majestátne Te Deum uchvá-
tilo impozantnou, hedonisticky 
gradujúcou dynamikou. Dirigent 
si takúto koncepciu mohol dovoli  
i v aka wagnerovsky majestát-
nemu materiálu Jeana Philip-
pe-Lafonta (Scarpia), ktorého 

E. Gruberová a P. Bršlík ako hlavní predstavitelia mníchovskej 
inscenácie opery Lucrezia Borgia [foto: archív divadla]
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konalému poznaniu a ovládaniu svojho ma-

teriálu patrí k vokálnym rekordérkam. Spie-

vať v 62 rokoch vo výbornej forme, lesklým 

hlasom bez vibrata a iných kazov typických 

pre zrelé speváčky, je snom každej umelkyne. 

No hoc to bude znieť ako rúhanie, Edita Gru-

berová nie je Lucreziou Borgia. Jej nebesky 

svietivý hlas nemôže obsiahnuť démonické 

tóny postavy, nižšia poloha je len výsledkom 

interpretačnej maniéry, nie prirodzenej farby 

hlasu. Najviac na to doplatila záverečná ária 

Era desso il fi glio mio, kde sa speváčke neozval 

žiadny z hlbokých tónov. 

Z ostatných výkonov si pozornosť zaslu-

hujú najmä taliansky basbarytonista Franco 
Vassallo, ktorý dal Donovi Alfonsovi popri 

štýlovom speváckom poňatí i najzreteľnejšiu 

herecko-výrazovú podobu, a britská speváčka 

Alice Coote (Maffi o Orsini) so zamatovo mäk-

kým, krásne frázujúcim mezzosopránom.

Inscenačná podoba Lucrezie Borgie sa 

niesla v modernom univerzalizujúcom du-

chu. Uznávaný nemecký režisér Christof Loy 

(na tohtoročnom Salzburgu inscenuje dve zo 

šiestich inscenácií) ju situoval na minimalis-

tickú, konkrétnych reálií zbavenú scénu, kde 

sa okrem sivej steny s nadpisom LUCRE-

ZIA BORGIA, jedného stola a pár stoličiek 

nenachádzali žiadne kulisy a rekvizity. Rov-

nako kostýmy sa (s výnimkou dvoch rób pre 

primadonu) niesli v civilnom „oblekovom“ 

štýle. No v bulletine proklamovanú ambíciu, 

vytvoriť priestor pre divákovu fantáziu, sa re-

žisérovi nepodarilo dostatočne naplniť. Dielu 

nedal žiadny nový zreteľnejší obsah, čitateľ-

nejšie indície, čo by divákovu predstavivosť 

dokázali podchytiť a viesť. Zrejme sa tak stalo 

i vinou málo vypracovaných individuálnych 

charakterov postáv a vzťahov medzi nimi. 

A tak sme síce v náznaku pochopili, že Gen-

nara citovo deprivovalo detstvo bez matky, že 

jeho priatelia sú vykorenení mladíci (krátke 

nohavice, detinské bitkárske sklony) a Don 

Alfonso zákerný manipulatívny človek. Na 

plnokrvnú režijnú koncepciu to však bolo 

málo.

Umelecká zložka, ktorá dala inscenácii 

rozmer ozajstného hudobného divadla, mala 

svoj domov v orchestrálnej jame. Francúz-

skemu dirigentovi Bertrandovi de Billy sa 

omnoho zreteľnejšie než režisérovi podarilo 

naplniť koncepciu inscenácie – zdôrazniť 

napätie medzi tragikou a grotesknosťou pred-

lohy. Z partitúry vytiahol nielen dramatické, 

ale aj nečakané komické tóny, čím vytvoril 

kontrast medzi „vážnymi postavami“ a epi-

zódnymi komickými fi gúrkami. Stretnutie 

dvoch špiónov a ich prisluhovačov nad zne-

ucťujúcim nápisom na stene Lucreziinho pa-

láca sa nieslo až v operetnom duchu. Páčivú 

dvojstrofovú pijanskú pieseň Maffi a Orsiniho 

vystaval do  vzrušujúcej hudobnej mikrodrá-

my: prvú strofu odspieval Gennarov najlepší 

priateľ ako banálnu odrhovačku, druhú – len 

vďaka drobným odchýlkam v dynamike, ago-

gike a výraze – s klaustrofóbnym pocitom blí-

žiacej sa smrti.

Premiérová atmosféra v mníchovskej 

Štátnej opere je omnoho bohatšia na emó-

cie, než na akú sme zvyknutí v slovenskom 

prostredí. Tentokrát to bolo búrlivé hlasné bú 

pre inscenátorov (ako mi pošepkala vedľa se-

diaca pani, tak je to takmer vždy) a frenetický 

dvadsaťminútový aplauz pre spevákov na čele 

s milovanou divou Editou Gruberovou. Diri-

gentovi Bertrandovi de Billy sa ušiel len zdvo-

rilostný potlesk.

Michaela MOJŽIŠOVÁ

basbarytón bez problémov triumfoval ponad 
vokálne š avnatý zbor, situovaný v bo ných 
lóžach po oboch stranách h adiska. Catherina 
Naglestad bola expresívne dramatickou Tos-
kou, no s estetickými rezervami v lyrickejších 
pasážach. S oh adom na naturel oboch inter-
pretov vyznelo najpresved ivejšie dramaticky 
nasýtené druhé dejstvo opery. Alfred Kim je 
z rodu sviežich lyrických interpretov maliara 
Cavaradossiho, v závere nom dejstve už jeho 
výkon pozna ila únava. 
Medzinárodne inný režisér Anthony Pilavachi 
vystaval ob úbený titul v modernej koncepcii. 
Na javisko sa snažil dosta  kontrast udských 
citov a valcujúcej sily násilnej spolo nosti. 

Jeho Tosca sa nedohráva v Ríme po as napo-
leonských vojen, režisér ju po al ako esenciu 
totalitných režimov 20. storo ia. Policajný šéf 
Scarpia pripomína juhoamerického diktátora, 
jeho soldateska nosí hnedé pásikavé župany 
alžírskych goumierov, maliara Cavaradossiho 
privedú do väzenia v oranžovej uniforme väz-

ov z Guantanama. Scarpiov nohsled Spoletta 
v sivom obleku evokuje tajomníkov najvyšších 
sovietskych súdruhov. Po smrti svojho nadria-
deného sa sám korunuje za nového diktátora 
– na hlavu si nasadí Scarpiovu baretku. Vô a 
po moci je ve ná.
Anthony Pilavachi mal víziu i predstavu o jej 
naplnení, no jeho Tosca trpí chorobami mno-

hých „moderných“ inscenácií: režisér v sna-
he o intenzitu výpovede ob as neustrážil di-
vadelnú únosnos  javiskových prostriedkov. 
Tosca, ktorá si krátko po modlitbe zapáli 
v chráme cigaretu a ležiac na podlahe láka 
svojho milenca, i závere ná scéna Cava-
radossiho popravy a Toskinej samovraždy, 
tu po atá ako verejné divadlo pre dovtedy 
nenazna enú bizarnú spolo nos , narúšali 
konzistentnos  koncepcie. Inscenácia v ko-
ne nom tvare priniesla mnohé pôsobivé 
miesta, ale aj momenty znižujúce jej umelec-
kú hodnotu. Celkový dojem – nevyrovnaný.

Michaela MOJŽIŠOVÁ
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Berlín – Dráž any
Tri tváre romantizmu v nemeckej podobe
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ko v 21. storočí pristupovať k odkazu 

operného romantizmu? Táto otázka je 

zrejme nevyčerpateľnou témou divadel-

ných intendantov, režisérov, interpretov a publika 

na celom svete. Zatiaľ čo hudobná podstata diel 

nepodlieha premenám času a módnym trendom, 

s ich vizuálnymi tvarmi sa dnes doslova čaruje. 

Hľadajú sa nové významy, skryté podtexty, volia 

sa prostriedky blízke súčasnosti, súťaží sa v miere 

provokácií. A skúša sa verejnosť. Divák reaguje 

rozporne: jeden kričí bravó, druhý bú. Taký je ob-

raz premiérových odoziev vari v každom divadle 

so spontánnym a svojprávnym publikom. Ovácie 

postojačky a na povel, aké poznáme na Sloven-

sku, sú smiešnou kuriozitou. 

Tri tváre romantickej opery – francúzskej, 

ruskej a nemeckej – sa mi naskytli počas krátke-

ho pobytu v hľadiskách troch popredných oper-

ných domov Berlína a Drážďan. Mali jedného 

spoločného menovateľa. V každom prípade išlo 

v pravom slova zmysle o hudobné divadlo. Nie 

o koncerty v kostýmoch. Tým dávno odzvonilo, 

a nielen v Nemecku. Berlínska Komická opera 

už pri založení roku 1947 anticipovala princíp 

dnešného tzv. režisérskeho operného divadla. 

Walter Felsenstein hneď tvrdil, že divadlo je „tvo-

rivé a nie reprodukčné umenie“. Komická opera 

mala aj v bývalom režime „demokratického“ Ne-

mecka postavenie laboratória, v ktorom sa testo-

vala odvaha a otvorenosť výkladov diel. Dnes jej 

svet túto výsadu zobral a nastavil ostrú konku-

renciu. Zato divadlo žije a tvorí ďalej. Od iných 

sa odlišuje vari už len tým, že všetky inscenácie 

uvádza v nemeckom preklade. V ňom sa odví-

jala aj najnovšia premiéra Pikovej dámy Pjotra 

Iľjiča Čajkovského. Je to prínos či handicap? Bez 

alibizmu tvrdím: aj, aj. Sám viem, ako mi dnes 

pomáhajú vžité slovenské preklady opier z býva-

lých čias a ako odpútava pohľad na premietaný 

preklad. Ale zároveň – niet autentickejšej podo-

by diela, než v originálnom jazyku. 

Berlínska Piková dáma (27. 2.) sa defi cit 

ruštiny posnažila vykompenzovať silným di-

vadelným, ale aj hudobným účinkom. Režisér 

Thilo Reinhardt a výtvarník Paul Zoller situo-

vali drámu do postsocialistickej ruskej reality, do 

hotelovej haly, ktorá slúži ako nemenný priestor 

pre celý dejový oblúk. Žiadne ilustratívne znaky, 

ani asociácie s dobovým koloritom. Do neho 

vstupuje Herman, v ruskej armáde slúžiaci inži-

nier nemeckého pôvodu (neodpustili si väzbu na 

pôvod mena), v ňom sa láska k nedosiahnuteľnej 

žene mení v posadnutosť a prienik do tajomstva 

troch karát v osud. Psychologický vývoj v šedom 

kabáte sa pohybujúceho a spočiatku nevýrazné-

ho muža stredného veku je ústredným motívom 

koncepcie. Po teatrálnom a klišéovitom kopaní 

do zhodeného nábytku sa jeho profi l postupne, 

od štádia priameho kontaktu s Grófkou, zinten-

zívňuje. Grófka, apartná vysoká dáma vo vyzý-

vavo trblietavých šatách sa v zajatí spomienok 

na mladosť vyzlieka, tancuje v Hermanovom 

objatí, až ležiac pod ním, pocíti namierenú piš-

toľ. V šoku zomiera, zanechávajúc mu v rukách 

parochňu a večerné šaty. To už aj on stráca nad 

sebou kontrolu. V Grófkinom odeve pod svojím 

plášťom a s parochňou na hlave, stojí zoči-voči 

jej zjaveniu a dozvedá sa tajomstvo. Líza nekončí 

život skokom do Nevy. Neopúšťa scénu a v buja-

rom veselí stáva sa objektom sexuálnych túžob 

podnapitých mužov. Obaja precitajú po prehre 

v kartách a Herman zomiera v Lízinom náručí. 

Nie každý výjav v Reinhardtovej réžii bol rovna-

ko účinný (demonštrácia mŕtvoly pri príchode 

cárovnej či pastorálne intermezzo s narážkou na 

komunistické symboly boli menej čitateľnými 

miestami), ako celok si však inscenácia drží na-

pätie a graduje.

Pikovú dámu hudobne naštudoval Alexan-
der Vedernikov, navštívenú reprízu však dirigo-

val domáci 28-ročný Patrick Lange. Aj pod jeho 

taktovkou vyznela vo vyváženej miere dráma 

a lyrika predlohy, takže ruský duch sa aj napriek 

nemčine z inscenácie nevytratil. Medzinárodné 

bolo aj spevácke obsadenie. Holanďan Kor-Jan 
Dusseljee hodnoverne postihol psychologické 

zlomy Hermana a svoju kreáciu vystupňoval vo-

kálne aj herecky. Nevlastní síce pravý dramatic-

ký tenor, no jeho svetlejší materiál je dostatočne 

prierazný a pevný vo výškach. Lízou bola mladá, 

pôvabná Ruska Elena Semenová, ktorej príjem-

ný a okrúhly soprán bol pre túto rolu príliš lyric-

ký. Veľkou osobnosťou javiska je stále Anja Silja, 

umelkyňa s obdivuhodnou, vyše polstoročnou ka-

riérou na konte, kreujúca Grófku so sugestívnymi 

výrazovými nuansami. Spoľahliví boli aj obaja ba-

rytonisti, Američan Philip Horst (Tomskij) a Nór 

Tom-Erik Lee ako Jeleckij.

V Štátnej opere Pod lipami je novinkou v 

24 3    2009
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repertoári Gounodov Faust a Margaréta. Na 

premiére, podľa dostupných informácií, časť di-

vákov vybučala inscenátorov, čo však nie je nič 

výnimočné. Najmä, ak sa tím tvorcov vzoprie kon-

formnosti a nastolí kontroverznú optiku. Mladý 

nemecký režisér Karsten Wiegand, dnes operný 

riaditeľ divadla vo Weimare, neprečítal Gounodov 

odkaz ako výsostnú romantickú drámu, ale vtisol 

jej výrazné prvky brutality dnešného sveta. Dej sa 

začne odvíjať pred spustenou železnou oponou, 

kde Faust a Mefi sto, obaja v kostýmoch františ-

kánskych mníchov, podpisujú pakt. Zrazu sa 

otvorí scéna (výtvarníčka Bärbl Hohmannová) 

a sme v trojposchodovej budove, akejsi herni či 

diskotéke s množstvom hracích automatov, plnej 

farebných svetiel, blikajúcich žiaroviek a iných 

gýčových znakov. Na najvyššom poschodí je Mar-

garétina posteľ. V tomto prostredí sa odohrá prvá 

polovica večera. Po prestávke sa scéna vyprázdni 

a opera sa mení na exemplárnu drámu postáv. Me-

fi sto je vo Wiegandovom poňatí raz mafi ánskym 

bosom, spievajúcim s atrapou mikrofónu v ruke, 

inokedy kňazom či cynickým likvidátorom. Zatiaľ 

čo prvé dve dejstvá idú väčšmi po vonkajšom efek-

te (pričom každý výjav svojím spôsobom zaujme, 

aj keď s ním divák nemusí súhlasiť), druhá polovi-

ca prináša silné emotívne momenty. Najmä scéna 

tehotnej, opustenej Margaréty, blúdiacej medzi 

anonymným davom a vrhajúcej sa do náručí ne-

známych mužov (jeden z nich jej daruje plyšovú 

hračku), patrí k najpôsobivejším miestam večera. 

Podobne chrámový obraz s Margarétou, ležiacou 

na zemi za chrbtami ľudí počúvajúcich Mefi stove 

kázne, kreslí kulminujúcu duševnú trýzeň hrdin-

ky. Je predzvesťou hrozného činu a šialenstva. Ná-

vrat vojakov, psychicky poznačených bojmi a zja-

venie sa zakrvavenej Margaréty s novorodencom v 

náručí, prerastá do ostrého duelu medzi Faustom 

a Valentinom. Tu režisér trocha prestrelil, keď vari 

desaťkrát dobodaný Valentin postojačky odspie-

va svoju rozlúčkovú áriu. Dej plynule prechádza 

do Valpurginej noci, síce skrátenej o balet, zato 

ponúkajúcej prehliadku „dám“ v kožuchoch na 

nahých telách. Vo väzení – stále na prázdnej scé-

ne so šedo striebristým horizontom – sa duševne 

zlomená Margaréta ocitá zoči-voči svojej kópii 

a po opätovnom stretnutí s Faustom si napokon 

prereže krčnú tepnu. Motív spasenia prichádza 

po vytiahnutí zadnej opony – za obrovským sto-

lom hoduje noblesná spoločnosť. Pozemský „raj“ 

verzus osobná tragédia. Možno aj trocha aktuál-

na paralela. 

Bezo sporu výborné je hudobné naštudova-

nie francúzskeho dirigenta Alaina Altinoglua. 

Možno v ňom nájsť opojnú lyriku aj náruživú 

drámu, má potrebnú škálu kontrastov v dynami-

ke aj v tempách. Temperamentný dirigent priam 

dýchal a artikuloval so spevákmi a bol im silnou 

oporou. Skvelý vokálny a herecký výkon podala 

mladá Ruska Marina Poplavskaja (Margaréta), 

plne odovzdaná Wiegandovej náročnej koncepcii 

a veľmi precízna v modelovaní duševných pocho-

dov svojej hrdinky. Má nádherne sfarbený tmavší 

soprán, schopný dosiahnuť potrebné dramatické 

vrcholy. Veľký, farebný a na nuansy bohatý bas 

vlastní René Pape, ktorého Mefi sto bol tónovo 

a osobnostne skutočným „spiritus movens“ dia-

nia. Charles Castronovo, mladý Američan prí-

jemného vzhľadu s už pozoruhodnou medziná-

rodnou kariérou, má pre part Fausta vrúcne sfar-

bený a dostatočne priebojný lyrický tenor. V nav-

štívenom predstavení (28. 2.) mal však technické 

problémy s najvyššou polohou. Zodpovedne sú 

obsadené aj ďalšie roly, najmä Romanom Treke-
lom (Valentin) a Silviou de la Muela (Siebel). 

Po dvoch vypredaných berlínskych pred-

staveniach ma trocha zaskočili voľné sedadlá 

v drážďanskej Semperovej opere na predstavení 

Tristana a Izoldy (1. 3.). Uvedomil som si však, že 

polmiliónové Drážďany predsa len nie sú ani poč-

tom obyvateľov, ani intenzitou turizmu Berlínom 

a že hľadisko skvostného operného domu pojme 

1323 návštevníkov. A navyše, obnovená inscená-

cia Wagnerovej opery, premiérovaná roku 1995, 

bola tretím predstavením v bloku. Tristan je teda 

stálicou drážďanského repertoáru, mimochodom 

širokého a pestrého. (Pre zaujímavosť: na sezónu 

2009/2010 je avizovaná premiéra opery Notre 

Dame od bratislavského rodáka Franza Schmid-

ta.) Tristana a Izoldu pripravil známy režisér a vý-

tvarník švajčiarskeho pôvodu Marco Arturo Ma-
relli ako koprodukciu s divadlom v Montpellieri. 

Vo vizuálnom tvare je to pomerne jednoduchá, 

postmoderne nadýchnutá inscenácia, ktorá sa 

však nehlási k radikalizmu a nerozvracia základné 

princípy predlohy. Skôr ich nadnáša v nadčasovej 

rovine. Založená je na strohých geometrických 

kulisách, na práci so svetlom a odmietnutí akých-

koľvek iluzívnych znakov. Nenájdeme teda žiadnu 

konkrétnu palubu lode, záhradu kráľovského či 

Tristanovho hradu. Aj bez zasadenia deja do aké-

hokoľvek času je inscenácia čitateľná. Marelli ne-

komplikuje spevákom život, necháva im priestor, 

aby popri extrémne náročnom spievaní dotvorili 

svoje kreácie osobnostným výrazovým vkladom. 

Kostýmy Dagmar Niefi nd-Marelliovej svojou 

štylizovanosťou ladia s výtvarným konceptom 

drážďanského Tristana.

Predstavenie silno zarezonovalo v hudob-

nej zložke, keď na čele drážďanskej Sächsische 

Staatskapelle stál veľký znalec wagnerovského 

odkazu, škótsky dirigent Donald Runnicles. 

S taktovkou v ľavej ruke dokázal vykresliť ma-

jestátny oblúk drámy, vypreparovať množstvo 

nuáns, vyniesť príznačné motívy a podnietiť or-

chester k oduševnenému výkonu. Netreba vari 

zdôrazňovať, že je to „mega“ partitúra, ktorú bez 

hlbokého prieniku do jej vnútra nemožno zvlád-

nuť. Runnicles má navyše dar vyžarovať energiu 

a schopnosť inšpirovať.

Spevácke obsadenie bolo ukážkové, jeho 

protagonisti sú pravidelnými hosťami festivalu 

v Bayreuthe. Evelyn Herlitzius je Izoldou, obda-

renou obrovskou tónovou kapacitou, je to pravý 

dramatický soprán, vyznávajúci estetiku wag-

nerovského štýlu. Popri bezproblémovej domi-

nantnosti nad orchestrálnym plénom najmä v 1. 

dejstve, však dokáže citlivo narábať s dynamikou, 

podľa potreby tón zoštíhliť a v záverečnej scéne 

„smrti z lásky“ prifarbiť emocionálnym nábojom. 

Alfons Eberz (Tristan) disponuje mimoriadne 

ťažkým, objemným a tmavým hrdinským teno-

rom. Bez námahy prekonáva orchestrálnu masu, 

je vierohodný výrazovo, slohovo a nechýba mu 

ani lesk vyššej polohy. Hlasovo pôsobivou, aj keď 

vo výške trocha užšie znejúcou Brangänou bola 

Janina Baechle, výrazným kovovým barytónom 

vykresal profi l Kurwenala Boaz Daniel, tónovo 

závažným a pritom plastickým basovým mate-

riálom sa predstavil Jan-Hendrik Rootering ako 

kráľ Marke. Vyše päťhodinový večer skončil veľ-

kými ováciami drážďanského publika.

Pavel UNGER                                    
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Prejavy klaviristov raného jazzového obdobia – Jellyho Rolla Mortona a jeho sú asníkov – stoja na rázcestí medzi ragti-
mom a jazzom. Hoci tieto štýly evokujú prostredie zábavných podnikov, ich autormi sú mnohokrát klasicky vzdelaní 
hudobníci, ktorí dokázali pretvori  kompozíciu v tradi nom slova zmysle do roviny spontánnej improvizácie na vopred 
stanovený formový podklad. Za takýchto okolností môžeme poveda , že základy jazzu boli položené.  

Kapitoly z dejín jazzového klavíra II.
Jelly Roll Morton a sú asníci
Miro TÓTH

Prejavy klaviristov raného jazzového obdobia – Jellyho Rolla Mortona a jeho sú asníkov – stoja na rázcestí medzi ragti-
mom a jazzom. Hoci tieto štýly evokujú prostredie zábavných podnikov, ich autormi sú mnohokrát klasicky vzdelaní 
hudobníci, ktorí dokázali pretvori  kompozíciu v tradi nom slova zmysle do roviny spontánnej improvizácie na vopred
stanovený formový podklad. Za takýchto okolností môžeme poveda , že základy jazzu boli položené.

„Jazz je štýlom, nie kompozíciou,“ 
tvrdil hudobník považovaný za prvé-
ho významného jazzového skladate-
ľa. Jelly Roll Morton (1890–1941), 
vlastným menom Ferdinand Joseph 
Lamothe, sa narodil v New Orleanse, 

rovnako ako jeho známejší súčasník Louise 
Armstrong (1901–1971). Význam oboch je 
pre americkú kultúru nesporný: Mortona 
ako jazzového skladateľa a Armstronga ako 
jedného z prvých jazzových inštrumentalis-
tov, definujúceho úlohu sólistu. Ako však 
poznamenáva Gunther Schuller (1925) – 
skladateľ, teoretik a hornista z dychovej sek-
cie slávneho albumu Milesa Davisa Birth of 
the Cool –, jazz formovali inštrumentalisti 
a nie skladatelia.1 Hoci má skladateľ neza-
stupiteľnú pozíciu autora koncepcie alebo 
predlohy, jazz ostáva vo svojom základe 
improvizovanou a naživo predvádzanou 
hudbou, ktorej tlmočníkom je práve in-
štrumentalista. Práve Jelly Roll Morton sa 
zapísal do dejín jazzu predovšetkým vďaka 

J svojim aranžérskym zručnostiam a zmyslu 
pre formové usporiadanie. Ako skladateľ 
a aranžér ovplyvnil Fletchera Henderso-
na, Duka Ellingtona, Theloniousa Monka, 
Johna Lewisa2, Charlesa Mingusa, Gila 
Evansa... Podľa dobových výpovedí je však 
na druhej strane zrejmé, že samotný Mor-
ton bol nielen skladateľom, ale aj výborným 
klaviristom. Okrem jeho hudby a nahrávok 
to potvrdzujú aj vyjadrenia jeho súčasníkov 
– významného predstaviteľa harlemskej 
klavírnej školy Jamesa P. Johnsona, dnes 
málo známeho texaského klaviristu Geor-
gea W. Smitha alebo klarinetistu Louisa 
„Big Eye“ Nelsona Delisleho3, ktorý učil 
Sidneyho Becheta. 

Vynálezca jazzu

Hoci sa jazz po hudobnej stránke začal for-
movať už koncom 19. storočia, ako „ter-
mín“ sa etabloval až v období medzi rokmi 
1913–1915. Samotný Morton sa pritom 

nepovažoval len za jazzového skladateľa, 
ale priamo za vynálezcu. Podobne ako s jeho 
mnohými ďalšími výrokmi, ani s týmto ne-
možno celkom súhlasiť, pretože jazz je ko-
lektívnym dielom, pri zrode ktorého stálo 
množstvo osobností. Z hľadiska spôsobu 
hudobného myslenia a novátorských prí-
stupov ku klavíru fascinuje Morton schop-
nosťou prepájania rozličných žánrov nielen 
z oblasti tzv. nonartificiálnej hudby – v tom-
to prípade blues a rozličných druhov tancov 
–, ale aj hudby klasickej, artificiálnej4. Na-
priek tomu, že Morton jazz „nevynašiel“, 
pomáhajú nám jeho skladby uchopiť vývoj 
jazzu od počiatkov. 
Pri porovnávaní skladby Eugenia, napísa-
nej v roku 1905 (Pr. 1a, takty 5–7), Scotta 
Joplina s Mortonovou Jelly Roll Blues, na-
písanej roku 1905 a nahranej roku 1924 
(Pr. 1b, takty 1–3), môžeme odlíšiť ragtime 
od jazzu na základe zmien odohrávajúcich 
sa v textúre. V Mortonových transkripciách 
môžeme sledovať postupné odpútavanie sa 
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od „zväzujúcej“ pravidelnosti v base. Zá-
roveň improvizačná prax umožnila vo figu-
ráciách pravej ruky prechod na osminovú 
pulzáciu. Mortonov novátorský prístup spo-
číval vo výraznejšej akcen-
tácii synkopického rytmu a 
variačnej práci s melódiou 
a timbrom v rámci zacho-
vanej formovej priezrač-
nosti. 
Morton vo svojej hudbe 
prepája komponovaný 
ragtime s improvizova-
ným blues. Okrem toho 
využíva kontrapunktické 
„výdobytky“ opernej hud-
by, ktorej bol nadšencom.5 
Inšpiroval sa francúzsky-
mi, španielskymi, ako aj 
mexickými skladateľmi 
a všetky tieto vplyvy preta-
voval vo svojich skladbách 
do jedného celku. Jeho vý-
rok „jazz je štýlom, ktorý 
môžete použiť na akýkoľvek 
druh skladby“ 6 dokladajú 
kompozície New Orleans 
Joys (1923) a Mamamita 
(1924) s prvkami latinsko-
amerického tanga.
Mortonov sklon spájať 
odlišné hudobné žánre vy-
svetľuje jeho biografia. Vo 
svojom rodisku, prístav-
nom meste New Orleans, 
bol konfrontovaný s rozlič-
nými hudobnými kultúra-
mi. V čase jeho dospieva-
nia bolo New Orleans mes-
tom s veľkým rozmachom 
prostitúcie zapríčinenej 
neustálym vyloďovaním 
prisťahovalcov. Štatistiky 
z roku 19007 uvádzajú pri 
populácii 230 000 obyva-
teľov 230 verejných domov 
s dvoma tisíckami žien, kto-
ré ponúkali služby zväčša 
bielym zákazníkom8. Toto 
prostredie poskytlo mla-
dému Mortonovi živobytie 
– bol klavírnym hráčom vo 
verejných domoch vykriča-
nej štvrte Storyville. Vďaka 
klaviristom z iných kultúr 
mal možnosť porovnávať 
rozličné prístupy k ná-
stroju a oboznamovať sa 
s klavírnou literatúrou po-
chádzajúcou z európskeho 
kontinentu. 9 

Jelly Roll Blues – skladba 
pätnásťročného

Dôležitým faktorom, ktorý 
ovplyvnil hudobné formo-
vanie mladého umelca, 

bol vzor otca-trombonistu, ktorý mal doma 
zbierku rozličných hudobných nástrojov 
(nakoniec rodinu opustil a vrátil sa na ostrov 
Haiti), ako aj Mortonovho učiteľa, klaviris-

tu, skladateľa a speváka Tonyho Jacksona 
(1876–1921). Ďalším bola jeho rasová iden-
tita (matka kreolka), spájajúca v sebe afroa-
merickú (blues) a európsku kultúru (klasic-

ká hudba). Pretože mu ako 
dvanásťročnému zomrela 
matka, o výchovu Mortona 
a jeho dvoch sestier sa sta-
rala prastará mama, ktorá 
ho však v štrnástich rokoch 
vyhodila z domu. Keď však 
v jedno nedeľné ráno stretla 
pri ceste z kostola pravnu-
ka v drahom oblečení, jeho 
nočné hranie vo verejných 
domoch – oficiálne ho na-
zýval „práca vo fabrike na 
sudy“ – sa „prevalilo“. Pre 
dotvorenie obrazu o tomto 
sebavedomom mladíkovi 
poslúži zachovaná báseň10, 
v ktorej Morton „ospevuje“ 
sám seba v tretej osobe:

There‘s the finest boy for 
miles around                           
Lord, Mister Jelly Roll, your 
affection he has stole. . .                          
He‘s so tall chancey, 
He‘s the lady‘s fancy. 
Everybody know him, 
Certainly do adore him.

When you see him strolling, 
everybody opens up, 
He‘s red hot stuff, 
Friends, you can‘t get enough. 
Play it soft – don‘t abuse. 
Play them Jelly Roll Blues.

V neworleánskom meste 
ďalekom, 
Žije chlapík čo mu páru niet 
vo svete širokom. 
Panebože, Mister Jelly Roll, 
tvoju náklonnosť si isto 
ukradol...
Je postrachom mám
a snom všetkých dám.
Všetci čo ho poznajú, 
hlavu pred ním skláňajú.

Keď ulicou prechádza, 
každý sa mu privráva.
Je to švihák až na kosť, 
nemáte ho nikdy dosť. 
Hraj to zľahka – len to skús, 
hraj Jellyho Rolla Blues.

Spomínaná skladba Jelly Roll 
Blues (1905) bola v roku 
1915 vôbec prvou jazzo-
vou kompozíciou vydanou 
tlačou. Morton v tom ob-
dobí transkriboval pôvodné 
neworleánske skladby.11 
Z mladíckych rokov pochá-
dzajú aj ďalšie slávne kom-

Príklad . 1a: Scott Joplin: Eugenia (1905) 

Príklad . 1b: Jelly Roll Morton: Jelly Roll Blues (Vocalstyle Piano Rolls,1924)

Príklad . 2a: Jelly Roll Morton a Red Hot Peppers: Grandpa´s Spells (Birth Of The Hot, 1926)

Príklad . 2b: Jelly Roll Morton: Grandpa´s Spells (Vocalstyle Piano Rolls,1924)
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pozície – New Orleans Blues, Frog-I-More 
Rag, Animule Dance, King Porter Stomp. 
Neskôr sa stal Morton potulným vandrákom 
po rozličných amerických štátoch. 
Sólové nahrávky raného jazzu, ktorý bol 
primárne ansámblovou hudbou, sú skôr 
raritami. Našťastie ostali zachované Mor-
tonove zvukové záznamy z obdobia rokov 

1923–1924, ako aj vzácne snímky pre Kniž-
nicu Amerického kongresu (The Library 
Of Congress Recordings) nahrané Alanom 
Lomaxom v roku 1938. Jedným z dôvodov 
absencie zvukových záznamov bol v tých ča-
soch len začínajúci nahrávací priemysel. Za 
hlavnú príčinu však možno označiť problém 
transformácie neworleánskeho jazzu do 
klavírnej textúry. Prenos ansámblovej zvu-
kovosti do sólovej klavírnej sadzby obsaho-
val trojicu rovín, ktoré demonštruje Morto-
nova skladba Grandpa‘s Spells v transkrip-
ciách interpretácie súboru Red Hot Peppers 
(Pr.2b)12 a klavírneho sóla (Pr. 2b, takty 37 
–38)13:
1. hranie vrchného hlasu – melódie, ktorú 
hrala trúbka/klarinet
2. zachovanie harmónie v strednom regis-
tri, ktorú realizovala gitara/bendžo
3. vedenie basovej linky, hrávanej trombó-
nom14

Prečo nechceli hrať s Mortonom?

Umenie Jellyho Rolla Mortona obdivovali 
vo svojej dobe mnohí skladatelia a klaviris-
ti, napríklad autor 19 symfonických diel, 
11 muzikálov a 230 populárnych skladieb 
– priekopník harlemskej klavírnej školy 
James P. Johnson (1894–1955). Napriek 
tomu, že Johnsonov klavírny štýl nadväzu-
je na ragtimovú tradíciu, spôsobom hrania 
stride piano ho posúva do nových intencií. 
Po rytmickej stránke sprehľadňuje textúru 
a pozornosť upriamuje na prvok „riffu“. 

Spôsob metrorytmickej výstavby v skladbe 
Jungle Drums (pr. 3., takty 5–12)15, ktorú 
Johnson nahral v roku 1945, bol charakte-
ristickým už pre jeho orchestrálne kompo-
zície zo začiatku 30. rokov (Rhythm Drums, 
ktorú hral  Bostonský mestský symfonický 
orchester). Progres nastáva vo vnímaní po-
stavenia rytmu. Spôsob hudobného mysle-

nia je upriamený 
na opakujúcu sa 
rytmickú figúru 
alebo „slučku“. 
J o h n s o n o v a 
skladba zároveň 
demonštruje prí-
buznosť so spô-
sobom hrania bo-
ogie-woogie, kto-
rého rozmach vr-
cholil v 20. rokoch 
minulého storočia. 
C h a r a k t e r i z u j e 
ho pravidelný os-
minový sprievod 
ľavej ruky, ktorý 
vytvára basovú 
figúru anticipujú-
cu rock and roll. 
B o o g i e - w o o g i e 
preukázalo živo-
taschopnosť aj ne-
skôr v 50. rokoch, 
ako to môžeme 

počuť v známej skladbe Mess Around (1953) 
Raya Charlesa (1930–2004). Nasledujúca 
ukážka Pintop‘s Boogie Woogie (Pr. 4, tak-
ty 9–12)16 Clarence „Pine Top“ Smitha 
(1904–1929) z roku 1928 bola zároveň pr-
vým nahraným hitom, ktorý upevnil rovno-
menný názov štýlu.
Posun boogie-woogie od ragtimu naznačuje 
oslobodzovanie basovej linky, ktorá získava 
voľný pohyb v kontrapunktickom pomere 
k vrchným hlasom. Transformácia ostro 
akcentovaných basových ostinát podriade-
ných akordickým zmenám, alebo formové-

mu priebehu, spočíva v neprerušovanom, 
figuratívne–cyklickom a najmä motorickom 
sprievode. Neskorší vývoj ukáže, že štýl 
stride piano sa bude napriek preberaniu pri-
znávkovo–synkopického ragtimového modelu 
postupne vzďaľovať od pravidelného „synko-
povania“ v ľavej ruke. Pozornosť klaviristov 
boogie-woogie sa oproti tomu upriami na 
spôsob realizácie figúr v basovom regis-
tri. Základom boogie-woogie ostáva pevná 
ukotvenosť v blues, čo sa formovej stránky, 
ako aj fráz využívaných v melodike týka. 
Tieto znaky objavujeme vo výraznejšej mie-
re v hre priekopníkov boogie-woogie Fat-
sa Wallera (1904–1963), Peta Johnsona 
(1904–1967), Alberta Ammosa (1889–
1971) alebo Meada Luxa Lewisa (1905–
1967). Za dôležitú možno označiť dejinnú 
transformáciu tohto štýlu do popkultúry 
obdobia 50. rokov. Zároveň dodnes nachá-
dzame klaviristov hrajúcich boogie-woogie 
a vydávajúcich inštruktážne materiály – prí-
kladom je v minulom čísle Hudobného živo-
ta spomínaný Louis Vause.
Pri pohľade na klavírne štýly a techniky, 
ktoré sa formovali počas aktívneho pôso-
benia Jellyho Rolla Mortona v prvej štvr-
tine 20. storočia, pochopíme, prečo bol 
tento umelec v očiach svojich rovesníkov 
alebo mladších nasledovníkov neatraktív-
ny. Ak vynecháme historky o Mortonovej 
konfliktnej (klamárskej) povahe, zistíme, 
že Morton vytváral v 30. rokoch kvalitu, 
ktorej evolučný vrchol spadal do obdobia 
začiatku storočia. Mortonovým problé-
mom bolo angažovanie hráčov ochotných 
predvádzať – ako hovorili samotní hu-
dobníci – jeho „zastaralú“ hudbu, ako aj 
„neschopnosť“ komponovať v dobe začí-
najúcej hospodárskej krízy hitové skladby. 
V poslednom tvorivom období neúspešne 
šéfoval v newyorskom nahrávacom štúdiu 
renomovaným hudobníkom–klarinetistovi 
Artiemu Shawovi, saxofonistovi Sidneymu 
Bechetovi a trubkárovi Henrymu „Red“ 
Allenovi. 

Príklad . 3: James P. Johnson: Jungle Drums (Smithsonian Folkways, 1945)

Príklad . 4: Clarence „Pine Top“ Smith: Pintop´s Boogie Woogie (1928) 

Jelly Roll Morton & His Red Hot Peppers okolo roku 1928 [foto: archív] 
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Tým, že sa Morton v roku 1938 rozhodol 
znova nahrať skladby z obdobia začiatku 
20. rokov (The Library Of Congress Re-
cordings), možno nevedomky naštartoval 
„revival“ neworleánskeho jazzu trvajúci 
dodnes. Vzácne nahrávky, obsahujúce aj 
rozhovory s Mortonom, vyšli opäť v roku 
2005 v podobe kompletu na ôsmich CD. 
Tento reedičný počin získal dvojicu ocene-
ní Grammy Awards – za najlepší historický 
album a najlepšie sprievodné texty. 

Autor je doktorandom na ÚHV SAV
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do Krakova, kde som tri roky hrával s poľskými 

jazzmanmi. Napríklad s vynikajúcim pianistom

Joachimom Mencelom sme v roku 1995 nahrali 

album Song For Sonny (Landy Star 2000), ktorý y

by som rád predstavil aj na Slovensku. Neskôr 

som intenzívne hrával v Anglicku, prevažne 

mainstream. Spoluhráčov z The Feng Shui 

Jazz Project som stretol v roku 2001 v Moskve. 

Každý z nás pochádza z odlišnej kultúry – gi-

tarista z Moldavska, bubeník je Tatár, basgita-

rista z Ukrajiny a ja som Baškir. Príležitostne,

napríklad na albume Mandala, s nami hráva 

perkusionista zo Senegalu. Keďže žije v Rusku 

nelegálne, nemôže s nami vycestovať. Každý 

z nás prenáša do hudby prvky vlastného folkló-

ru a spôsoby jeho uchopenia. V našom prejave 

sa ľudové motívy navzájom prelínajú a kryštali-

zujú na pôde jazzu. 

Okrem niektorých ľudových nástrojov využí-

vam hrdelný spev, ktorý je súčasťou baškirskej 

kultúry. Samotný kurai sa v našej súčasnej 

hudbe neobjavuje. Koncom 90. rokov však bol 

baškirský inštrumentár súčasťou mojej kapely 

Orlan, s ktorou sme vydali prostredníctvom

vydavateľstva Melodija album Bashkir legends.

Ten mal v Rusku obrovskú odozvu.

-

Lepší výber ako Melodiju sme nemali. (Smiech.)

Vychádzali tam platne jazzových a rockových 

zoskupení z východného bloku, pamätám si vy-

nikajúcu sériu Polish Jazz, myslím, že tam boli 

aj nahrávky československých hudobníkov. 

so suitou Ancora Da Capoo -
-

Ganelinove projekty boli nielen na svoju dobu 

nesmierne progresívne, predovšetkým jeho 

členité suity na pomedzí free jazzu. Koncom 

dodenného života. Koncom 80. rokov som mal 

doma fantastickú kapelu Orlan, s ktorou sme 

hrali na rozličných miestach po celom Rusku. 

Atmosféra tých rokov bola veľmi zvláštna – 

kulminovala perestrojka, v ovzduší bolo niečo,

čo dovtedy nikto z nás nepoznal. Neskôr, v 90. 

rokoch, však nastali hudobníkom ťažké časy a 

mnohí z nich sa rozpŕchli po svete, emigrovali 

predovšetkým do USA. Ja som sa presťahovalp edovšet ý do US . Ja

-
-

O podobnej hudbe som premýšľal ešte v ča-

soch, keď som žil v baškirskom hlavnom meste

Ufa na Urale. Týmto miestom prechádza hra-

nica medzi Európou a Áziou, žije tam viacero 

národností a prelínanie kultúr je súčasťou kaž-

Zakladateľa a lídra ruskej etnojazzovej scé-

ny – saxofonistu Olega Kireyeva – označuje

publicistika za „revolucionára spoza Uralu“,

ktorý s prirodzenosťou kombinuje jazzové

štandardy s baškirským, ruským a ukrajin-

ským folklórom. Po dlhoročnej spolupráci 

s ľudovými hudobníkmi dosiahol Kireyev 

majstrovstvo v špecifickej technike hrdelné-

ho spevu a do svojej prvej etnojazzovej ka-

pely Orlan priniesol koncom 80. rokov baš-

kirský dychový nástroj kurai a ústnu harmo-

niku kubyz. Na základe viacerých nahrávok

získal v roku 1994 americké štipendium u

saxofonistu Buda Shanka, s ktorým neskôr 

účinkoval v jeho kapele. Práve prostredníc-

tvom Shankových priekopníckych nahrávok 

s Laurindom Almeidom a Ravim Shanka-

rom v 50. a 60. rokoch minulého storočia 

prenikali vplyvy „hudby sveta“ do jazzu.

Svoj aktuálny The Feng Shui Jazz Project
predstavil Kireyev v rámci cyklu Bis Audio 

Jazz Klub na jedinom slovenskom koncerte

(19. 11.) v Bratislave. Rôznorodosť vplyvov

na poslednom albume Mandala (Jazzhe-

ads 2008) vytvárala – v spojitosti so svojím

názvom – pestrofarebný obraz z jemných

pieskových častíc. Koncertná podoba pro-

jektu len zvýraznila extatickosť gitarových

groovov Valeryho Panfilova, podmanivosť 

neustále opakovaných figúr Kireyevovho 

saxofónu a naturálneho hlasového prejavu, 

nádhernú plnosť tónu bezpražcovej basgi-

tary Viktora Matuhina a priamočiaru úder-rr

nosť bubeníka Ildara Nafigova. Škoda len, 

že uhrančivý etnojazzový amalgám prilákal 

do nového koncertného priestoru Heineken

Tower Stage len niekoľko desiatok posluchá-

čov. Saxofonista však plánuje na Slovensku

predstaviť aj svoje ďalšie projekty. Treba len

dúfať, že sa jazzu spoza Uralu napriek umel-

covej vyťaženosti (aprílové turné Oleg Kirey-

ev Quartet v USA, početné festivalové vystú-

penia v Rusku a Poľsku) ešte dočkáme.
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80. rokov sa však jeho trio rozpadlo a členo-

via rozbehli vlastné formácie – Ganelin sa 

usadil v Izraeli, Čekasin žije striedavo vo Vil-

niuse a v Moskve, s Tarasovom som pred ča-

som odohral koncert.

Aký bol vplyv jazzovej avantgardy na ruský jazz?
Súčasná situácia je dosť špecifi cká, preto-

že ruskí hudobní publicisti sa tvária, akoby 

okrem avantgardy nepočúvali ani neuznávali 

nič iné. Hudba tradičnejšieho mainstreamo-

vého razenia ich absolútne nezaujíma a tý-

mito názormi ovplyvňujú a formujú jazzovú 

scénu. V Rusku je množstvo hudobníkov 

zvládajúcich tradičné jazzové remeslo na vy-

sokej úrovni. Ale čo z toho, pokiaľ si v reakcii 

na svoj koncert prečítajú, že ich hudba je prí-

liš zastaralá a že to nie je jazz?    

Môžeš popísa  odozvy na tvoju hudbu v Rusku a 
za Uralom?
Reakcie sú nesmierne rôznorodé, samozrej-

me závisia od toho, ako nás prijíma publi-

kum, avšak na 99 % sú priaznivé. Napriek 

mixu kultúr je naša hudba zrozumiteľná, 

pretože hovorí univerzálnym jazykom bez 

ohľadu na to, či publiku predkladám hebrej-

skú alebo moldavskú melódiu. Poslucháč do-

káže odlíšiť bezduchý mix na nízkej úrovni od 

skutočne muzikálneho a úprimného prejavu. 

O pôvod jednotlivých modálnych radov sa 

zaujímajú snáď len hudobní kritici, ktorí sa 

snažia za každú cenu niekam nás začleniť.

Po dlhom ase máme možnos  po u  na Sloven-
sku ruského jazzmana a o vašej hudobnej scéne 
nemáme od 90. rokov ani len potuchy... 
V Rusku je dnes množstvo vynikajúcich 

mladých hudobníkov, viacerí z nich však 

odchádzajú vďaka rozličným vzdelávacím 

programom a štipendiám za hranice – naj-

mä do USA – a tam nachádzajú uplatnenie. 

Neviem, či je podobná situácia aj u vás, ale 

nám žiaľ unikajú najvýraznejšie talenty. 

Starší muzikanti ako Alexej Kuznecov a 

Alexej Kozlov sa usilujú zachovať líniu so-

vietskeho jazzu – samozrejme, nemožno sa 

vyhnúť americkým vplyvom – no v určitých 

intenciách je možné zachovať špecifickosť 

odlišnú od toho, čo sa hrá za hranicami. 

Táto rôznorodosť je dobrá. 

Ako vznikala nesmierne emotívna a v aka 
folklórnym prvkom exoticky pôsobiaca hudba 
Mandaly?
Mandala nevznikla so zámerom skompo-

novať etnojazzový konglomerát rozličných 

kultúrnych vplyvov. Skladby sa zrodili po-

čas spontánneho muzicírovania na skúš-

kach, pri improvizáciách počas koncertov, 

kde sme sa dokázali otvoriť jednotlivým 

nápadom. Hudbu Mandaly sme nehľadali 

ani nedobývali, ako býva pri nahrávaní al-

bumu zvykom. Jej energia si nás jednodu-

cho našla.

Pripravil Peter MOTYČKA

Maceo Parker a Jamaaladeen 
Tacuma na „Jarných jazzákoch“  

Koncom apríla sa už po druhý raz uskuto nia Jarné Bratislavské jazzové dni. Za -
nú vo štvrtok 23. apríla v košickej In  niti Aréne, v piatok sa program presunie do
bratislavského PKO a festival vyvrcholí sobotným open air podujatím v Komárne.

Hviezdou festivalu bude americký altsaxo-

fonista Maceo Parker označovaný za ne-

korunovaného kráľa funky. Umelec, kto-

rého sme mali možnosť zažiť na domácich 

pódiách už niekoľkokrát, predstaví svoj 

ansámbel s vynikajúcimi hudobníkmi, na-

príklad s vychyteným britským trombonis-

tom Dennisom Rollinsom. Parker začínal 

v 60. rokoch v kapele Jamesa Browna, 

s ktorým počas troch dekád odohral stov-

ky koncertov. Okrem 15 sólových albumov 

(aktuálny Roots & Grooves, Intuition/Di-

vyd) sa podieľal na nahrávkach Georgea 

Clintona, Raya Charlesa, Bootsyho Collin-

sa alebo Princa, s ktorým spolupracoval na 

všetkým projektoch od roku 1999.

Basgitaristu Jamaaladeena Tacumu pre-

slávila účasť v zoskupení Prime Time le-

gendárneho saxofonistu Ornetta Colema-

na v 70. a 80. rokoch. Ako člena Electric 

Groove Band saxofonistu Jamesa Cartera 

sme ho mali možnosť vidieť na Bratislav-

ských jazzových dňoch 2000. Freejazzový 

umelec predstaví svoje aktuálne kvarteto 

Coltrane Confi gurations. Pozoruhodná a 

lákavá jarná ponuka!

(mot)
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V zrkadle asu

Milada Hrianková
Pripravila Elena FILIPPI

Hra  na hoboji nie je jednoduché, interpretom však tento nástroj ponúka široký diapazón výrazových prostriedkov 
a technických možností, ako aj množstvo zaujímavej literatúry od baroka po sú asnos . Pre skladate ov sa stal nosite om 
vrúcnych, lyrických melódií, dokáže však bravúrne zdola  aj krkolomné technické pasáže. O láske k hoboju, o úskaliach 
interpretácie a výu by, a samozrejme o hobojistoch som sa rozprávala s dlhoro nou priate kou, profesorkou hobojovej 
hry na žilinskom Konzervatóriu Miladou Hriankovou.

 Na úvod obligátna otázka – pre o práve 
hoboj? S hobojom asi neza ali tvoje prvé 
dotyky s hudbou...
Za ínala som s akordeónom na u-
dovej škole umenia v Tur ianskych 
Tepliciach u Pavla Fábryho. Pôvodne 
som chcela ís  študova  spev, osud to 
však zariadil inak. S hobojom som sa 
stretla len preto, že na tej istej ŠU 
za al pôsobi  profesor Jaroslav Va-
nek, ktorý vyu oval hru na hoboji aj 
na Konzervatóriu v Žiline. Práve on 
ma nadchol pre tento nástroj a v aka 
nemu som bola jedným z mála detí, 
ktoré mali možnos  u i  sa hra  na ho-
boji už na ŠU. Pri rozhodovaní, ktorý 
odbor alej študova , bolo pre m a 
prirodzené rozhodnutie pokra ova  
v štúdiu u svojho profesora hobojovej 
hry na žilinskom Konzervatóriu. Po 
absolutóriu som študovala na VŠMU 
v Bratislave u prof. Rudolfa Nováka, 
u ktorého som získala alšie neoce-
nite né interpreta né aj pedagogické 
skúsenosti. 

 Ako sa ti podarilo tak rýchlo udomácni  
na slovenskej hudobnej scéne?
Ke že v dobe mojich štúdií bol zna ný 
nedostatok hrá ov na tomto nástroji, 
dostávala som asto príležitos  hra  
v rôznych hudobných telesách, zú-

ast ova  sa na sú ažiach, interpreta ných 
prehliadkach, koncertoch, participova  na 
nahrávkach a podobne. Hne  po skon ení 
konzervatória v roku 1970 som za ala vyu-

ova  na Konzervatóriu v Žiline, kde pôso-
bím dodnes. Po skon ení VŠMU v roku 1974 
som sa stala 1. hobojistkou novozaloženého 
Štátneho komorného orchestra v Žiline, kde 
som pôsobila 12 rokov. V aka hoboju som 
precestovala kus sveta a ako prvá hobojistka 
a sólistka tohto orchestra som zažila rados  
z úspechov doma i v zahrani í. Koncerto-
vala som v Belgicku, Taliansku, Bulharsku, 
Nemecku, Po sku, Rakúsku, Fínsku, Rusku, 
Španielsku a Anglicku. 
Vymenúvanie mojich zážitkov, stretnutí, 

úspechov, ob úbených diel z rozsiahlej hobo-
jovej literatúry, ale i sklamaní z môjho spo-
lužitia so „sladkým drevom“, mojím hudob-
ným spolupútnikom, nie je pre obsiahlos  
možné. Nezabudnute né spomienky však 
ostávajú na mojich u ite ov Pavla Fábryho, 
Jaroslava Vaneka, Rudolfa Nováka, dirigen-
tov Bohumila Urbana, Eduarda Fischera a 
Jana Valtu, Jána Figuru – prvého riadite a 
ŠKO a mojich kolegov z orchestra, z ktorých 
niektorí v om pôsobia dodnes. 

 Dnes sedíš na druhej strane sály ako verná po-
sluchá ka koncertov ŠKO Žilina...
Áno, to je pravda, stále žijem tak trochu 
s orchestrom a zvláš  prvé roky, ke  som 

zo zdravotných dôvodov prestala 
hra , bolo mi smutno. Koncerty pre 
m a predstavujú nepretržitý prísun 
zaujímavých podnetov. Nako ko už 
teraz nekoncertujem, venujem sa 
okrem u enia aj iným spolo enským 
a odborným aktivitám. Po revolúcii 
som bola zástupky ou školy, zorga-
nizovala som letné kurzy hry na ho-
boji s Dušanom Foltýnom a Jurijom 
Likinom. Som lenkou slovenského 
výboru Sú aže študentov konzerva-
tórií Slovenskej republiky. Najkrajšiu 
a najob úbenejšiu kapitolu v mojom 
živote tvoria však popri mojej rodine 
moji žiaci. Asi preto, že som narodená 
v znamení Vodnára a v horoskopoch 
sa píše, že udia narodení v tomto zna-
mení, sú okrem iného rodení u itelia 
a organizátori. Mám za sebou obdobie 
– trochu nadnesene povedané – krea-
tívneho tvarovania mladých udí, ktorí 
sa rozhodli svoj život spoji  s krásnym, 
ale jedným z najnáro nejších hudob-
ných nástrojov. 

 Máš dlhoro né pedagogické skúsenosti 
a vynikajúce výsledky, takže asi aj osved-

ený návod ako na to...
Ak by som mala hovori  o svojom 
„know-how“ pri vyu ovaní, u m a 
je to vždy o empatii a individuálnom 

prístupe, o dialógu medzi mnou a žiakom ako 
osobnos ou, o vytváraní priestoru pre jeho 
názory, videnie, tvorivos  pri štúdiu a výbere 
hudobných diel, o nebazírovaní na detailoch, 
ktoré v kone nom dôsledku nevedú jedno-
zna ne k cie u, o h adaní cesty a rozhodnu-
tiach o svojom vlastnom živote a smerovaní. 
Myslím, že aj môj zmysel pre humor a nadh ad 
mi asto pomáhal preklenú  problémy a až-
kosti, ktoré mi do cesty život prinášal. asto 
dostávam otázku – ktorý z mojich žiakov je 
najlepší? Pre m a je to ako s vlastnými de -
mi. Po as šiestich rokov štúdia, ktoré som so 
svojimi žiakmi strávila, som si ku každému 
z nich našla ur itý vz ah. Vedela som presne, 

o od ktorého môžem o akáva , o v ktorom 

ry hry na žilinskom Konzervatóriu Miladou Hriankovou.
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vývýký ojjja  na hoboji nie je jednoduché, interpretom však tento nástroj ponúka široký diapazón výrazových prostriedkoHra  na hoboji nie je jednoduché, interpretom však tento nástroj ponúka široký diapazón výrazových prostriedkov 
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je. Neviem o tom, že by ma niektorý roz úlil 
alebo „vyto il“. Pre m a je vz ah u ite -žiak 
neprestajná interakcia a vzájomné obohaco-
vanie. Obrazne povedané – to, že ja stojím 
za katedrou a žiak pred ou, je otázka veku 
a mohlo by to by  aj naopak.

 Znie to takmer ideálne, ale ur ite sa stretá-
vaš aj s mnohými problémami a úskaliami...
Je to predovšetkým nedostatok kvalitných 
nástrojov, ktoré sú neúnosne drahé. S tým 

úzko súvisí aj slabá pripravenos  a nedo-
statok žiakov na talentových skúškach. 
Hoboj je jedným z najchúlostivejších a na 
štúdium najnáro nejších drevených dy-
chových nástrojov. Jeho kvalita záleží od 
d žky obdobia dozrievania dreva, z ktorého 
sa vyrába. asto sa stáva, že najmä vrchné 
diely praskajú. Cena kvalitných nových ná-
strojov, ktoré sa vo ve kej miere podie ajú 
na krásnom tóne, kvalitnej technike a into-
nácii, sa dnes pohybuje približne od 6600 
do 13000 eur. Žia , staršie nástroje vekom 
nezískavajú na kvalite a cene ako naprí-
klad slá ikové nástroje, ale práve naopak. 
Najcitlivejšou as ou hoboja sú stroj eky, 
ktoré sa vyrábajú ru ne a sú náro né na as 
aj kvalitný materiál. Dvojplátkový stroj ek 
sa vkladá do vrchnej asti nástroja, hrá  ho 
rozochvieva a ovláda perami, tzv. nátiskom. 
Nátisk je u každého hrá a individuálny a 
jeho správne vytvorenie si vyžaduje na stra-
ne u ite a a žiaka zna nú trpezlivos  a as. 
Samostatnou kapitolou hry na hoboji je 
náro ná práca s dychom. Hoboj potrebuje 
na tvorenie tónu oproti ostatným dychovým 
nástrojom najmenej vzduchu, vzh adom na 
malý otvor v stroj eku. Aj napriek tomu 
ostáva u hobojistu ur itý pretlak nespotre-
bovaného vzduchu v p úcach, ktorý sa musí 
pred nasledujúcim nádychom vydýchnu ,  
prípadne sa musí hra  po krátkom výdychu 
so zostatkovým vzduchom. Za iatky sú pre-
to naozaj zložité.

 Tvoji študenti zastávajú dôležité posty v or-
chestroch doma aj v zahrani í, pôsobia sólistic-
ky, odovzdávajú alej pedagogické skúsenosti. 
Si s nimi v kontakte?
Moji študenti po as pôsobenia na konzer-
vatóriu získali rad ocenení na sú ažiach na 
Slovensku, ale i v zahrani í. Ako najlepší 
študenti školy absolvovali so ŠKO Žilina 
s najkrajšími dielami hobojovej literatúry. 
Dnes sú z mnohých sólisti alebo orches-
trálni hrá i, ktorí pôsobia alebo pôsobili v 

renomovaných orchestroch – Igor Fábera 
a Róbert Holota v Slovenskej filharmónii, 
Peter Kosorín, Zdenko Bojtoš, Michal Šin-
tál a Dominik Melichárek boli dlhoro ní 

lenovia Symfonického orchestra Sloven-
ského rozhlasu, Jozef Ková ik a Miro-
slav Ivaniš sú lenmi ŠKO Žilina, Tomáš 
Heinz a Michal Šintál orchestra Ope-
ry SND, Tibor Vajda a Zuzana Svitano-
vá  Štátnej opery v Banskej Bystrici, Mag-
daléna Franková  Filharmónie v Olomouci, 

alší moji študenti pôsobia v Prahe, Brne, 

v Anglicku, vo Švaj iarsku. Pedagogicky 
sú úspešní Peter Kosorín na Konzervatóriu 
a VŠMU v Bratislave, Igor Fábera na AU 
v Banskej Bystrici, Tibor Vajda na Konzer-
vatóriu v Banskej Bystrici, Dagmar Bobulo-
vá na Konzervatóriu v Topo anoch. Na vy-
sokých školach študujú Veronika Orieš iko-
vá, ubomír Rýchlik, Viktória Koval íková 
a Alena Spišáková, ktorá spravila konkurz 
do Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu. K týmto patrí aj rad mojich neme-

novaných žiakov pôsobiacich v ZUŠ a iných 
kultúrnych inštitúciách. Spolu ich je vyše 
40. Takmer so všetkými udržiavam kontakty 
odborné, ale hlavne udské, ktoré mi ve mi 
pomáhali najmä v  ne ahkej nedávnej mi-
nulosti, kedy som sa ne akane stretla s on-
kologickým ochorením. Chcela by som sa 
aj pri tejto príležitosti po akova  všetkým, 
ktorí pri mne stáli a stoja, mojej super rodi-
ne, škole a bývalým kolegom v ŠKO a samo-
zrejme mojim žiakom, ktorí sú tiež mojou 
ve kou rodinou. 

Vyu ovanie je u m a vždy o empatii a individuálnom prístupe, o dialógu medzi mnou a žiakom ako 
osobnos ou, o vytváraní priestoru pre jeho názory, videnie, tvorivos  pri štúdiu a výbere hudobných diel, 
o nebazírovaní na detailoch, ktoré v kone nom dôsledku nevedú jednozna ne k cie u, o h adaní cesty 
a rozhodnutiach o svojom vlastnom živote a smerovaní.

Milada Hrianková (1949) za ala študova  hru 
na hoboji r. 1962 u J. Vaneka na ŠU v Tur-

ianskych Tepliciach, u ktorého pokra ovala 
od r. 1964 na Konzervatóriu v Žiline, kde v r. 
1970 absolvovala so Symfonickým orchestrom 
mesta Žiliny. Po as konzervatoriálnych štúdií 
ú inkovala v Symfonickom orchestri mesta Žili-
ny, bola lenkou dychového kvinteta žilinského 
konzervatória, nahrávala v s. rozhlase a televí-
zii, ú inkovala na Prehliadke mladých umelcov 
v Tren ianskych Tepliciach, absolvovala vystúpe-
nia v Nemecku a bývalej Juhoslávii. R. 1970 zví-

azila na Sú aži študentov slovenských konzervató-
rií v hre na drevených dychových nástrojoch. Hne  
po absolutóriu za ala vyu ova  na Konzervatóriu 
v Žiline a zárove  študovala na VŠMU v Bratislave 
u Rudolfa Nováka (1970—1974). Po as vysoko-
školského štúdia ú inkovala sólisticky na koncer-
toch VŠMU. Absolvovala so Symfonickým orches-
trom mesta Žiliny pod vedením Bohumila Urbana 
(J. Haydn: Koncert C dur). Po založení ŠKO Žilina 
v r. 1974 sa stala jeho 1. hobojistkou a sólistkou, 
uviedla s ním doma aj v zahrani í (Bulharsko, R) 
koncertantné diela J. Haydna, A. Marcella, W. A. 

Mozarta, J. N. Hummela a alších autorov. Od r. 
1986 sa venuje len pedagogickej innosti, je po-
zývaná do porôt národných i medzinárodných 
sú aží, organizuje interpreta né kurzy, je len-
kou celoslovenského výboru Sú aže študentov 
slovenských konzervatórií, organizuje Koncert 
ví azov tejto sú aže v rámci Stredoeurópskeho 
festivalu koncertného umenia v Žiline. V r. 2006 
jej udelili Pamätný list Ministerstva školstva SR 
– Po akovanie za celoživotnú prácu v rezorte 
školstva a mimoriadne výsledky vo výchovno-
vzdelávacom procese. 
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Alexander Albrecht:

Úvahy a retrospektívne 

Alexander Albrecht zanechal po sebe 
nielen pozoruhodnú hudobnú tvorbu, ale 
aj písomné svedectvo o svojom bohatom 
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Dvo ák
Chamber Works
Panocha Quartet/Suk Trio 
& Guests
Piano Quartets&Quintets
String Quintets&Sextet
4CD Supraphon 2008

Kým na Slovensku môžeme nanajvýš 
smutne spomína  na archívy vyda-
vate stva Opus, o ktorých osude 
by bolo možné napísa  detektívku, 

eský Supraphon pravidelne prináša 
na trh zaujímavé tituly dokumentu-
júce umenie klasikov eskej hudby. 
Spomeniem aspo  edície historic-
kých nahrávok dirigentov Karla 
An erla a Václava Talicha, alebo 
energiu, s ktorou sa vydavate stvo 
v sú asnosti venuje dielu Bohuslava 
Martin . Medzi atraktívne tituly patrí 
aj reedícia nahrávok Dvo ákových 
komorných skladieb. Po kladne pri-
jatom komplete slá ikových kvartet 
s Panochovým kvartetom sa minulý 
rok dostala na trh aj reedícia Dvo á-
kových slá ikových ( . 1 a mol 
op. 1, . 2 G dur op. 77, . 3 Es dur 
op. 97) a klavírnych ( . 1 A dur 
op. 5, . 2 A dur op. 81) kvintet, dopl-
nených Sextetom A dur pre 2 huslí, 
2 violy a 2 violon elá op. 48. Výnim-
ku z nahrávok známeho eského 
súboru a jeho hostí (Josef Kluso  
– viola, Pavel Nejtek – kontrabas, 
Michal Ka ka – violon elo, Jan 
Panenka – klavír) tvoria len klavírne 
kvartetá . 1 Dur op. 23 a . 2 Es dur 
op. 87, ktoré nahralo Sukovo trio s 
violistom Josefom Ko ouskom. Kto 
by si však chcel doplni  diskogra  u 
Dvo ákových diel s Panochovým 
kvartetom, môže siahnu  po vynika-
júcej nahrávke opp. 81 a 87, ktorá 
vznikla koncom 90. rokov pre label 
Teldec. Ú inkuje na nej renomovaný 
ma arský klavirista András Schi  .
Komplet Supraphonu poskytuje 
okrem hudobných zážitkov tiež 
zaujímavý poh ad na vývin Dvo á-
kovho kompozi ného štýlu v oblasti 
komornej hudby – od ovládnutia 
univerzálnej hudobnej re i roman-

Leoš Janá ek
Lachian Dances
The Cunning Little Vixen 
Suite, Taras Bulba
Brno Philharmonic Orchestra
Jakub Hr ša

Enormný záujem, akému sa v po-
sledných desa ro iach teší dielo 
Leoša Janá ka, chápem ako priro-
dzený jav. Popri množstve balastu, 
ktorým sa dramaturgovia  lharmónií 

i operných domov ob as snažia 
spestri  bežnú prevádzku, siahajúc 
pritom po menej známych opusoch 
menej známych tvorcov, sa zdá, že 
tvorivý odkaz svojrázneho Moravana 
neustále získava na hodnote. Dô-
kazom je napríklad aj vehemencia, 
s akou sa za uvádzanie a propagáciu 
Janá ka nedávno zasadil taký Pierre 
Boulez (vi  minuloro ný janá kov-
ský ve er na BBC Proms), podobná 
tej, s akou sa pred rokmi zasadzoval 
za Bartóka. A je samozrejmé, že hod-
notu najstaršieho spomedzi ve kých 
modernistov 20. storo ia (Janá ek 
je o 8 rokov starší ako Debussy), ne-
za aženého nálepkou „tvorcu eskej 
národnej hudby“ a sná  omnoho 
živšieho a zaujímavejšieho než Suk 
alebo Novák, svojskejšieho a indivi-
duálnejšieho než Martin ,  si uvedo-
muje aj vydavate stvo Supraphon. 
To, že naštudovanie diela, akým je 
Taras Bulba, zverilo práve mladé-
mu dirigentovi Jakubovi Hr šovi, 
pokladám za snahu o vykro enie 
novým smerom, pre  od zabehnutej 
interpreta nej tradície.
Za nem teda Tarasom, ktorý je 
dramaturgicky najzávažnejším 

dielom ponúkaného CD. Bol som 
zvedavý, ako si s náro nou partitú-
rou poradí dirigent narodený roku 
1981. Myslím si totiž, že k dokonalej 
interpretácii tu treba zna nú, rokmi 
praxe získanú skúsenos , no hlavne 
istú umeleckú aj udskú zrelos . Hoci 
Hr šovi nechýbajú medzinárodné 
skúsenosti a nedávno som sa osobne 
presved il o jeho zru nosti (v Dvo á-
kových serenádach z produkcie 
Supraphonu), zdá sa, že v prípade 
Janá ka ešte nepovedal posledné 
slovo. Myslím, že jeho dirigentský 
potenciál sa na pôde tohto diela 
naplno prejaví niekedy v budúcnosti. 
V Tarasovi sa mu celkom nepodarilo 
vyhnú  istej fragmentárnosti v stav-
be (ktorú si však dobre uvedomoval, 
ako vyplýva z priloženého rozhovo-
ru) a tým vytvori  dokonale pôsobivý 
celok. Interpretácia síce má krásne 
momenty (k nim patria najmä reci-
tatívne pasáže sýto znejúcich trom-
bónov a tuby v prvej asti, mazurka 
v druhej a závere ná kóda v tretej 

asti), no výkon Filharmónie Brno 
mierne devalvuje akoby podvyživená 
hus ová sekcia, ktorá sa navyše 
nemôže pýši  práve naj istejšou 
intonáciou, a ani drevené nástroje 
(napr. v držaných akordoch v úvode 
druhej asti) reputáciu orchestra ve -
mi nevylepšujú. Okrem intona nej 

istoty mohli viac dba  aj na Janá -
kom podrobne vypísané dynamické 
nuansy pri sólových vstupoch...
Známe Lašské tance  už neboli 
pre mladého dirigenta až takým 
tvrdým orieškom. Spo iatku mi síce 
relatívne pomalé tempo prvého 
Starodávneho pripadalo nudné 
(Hr ša rešpektuje daný tempový 
údaj a vytvára tak kontrast k rýchlym 
dvojštvr ovým pasážam), no zvykol 
som si. Myslím si však, že závere né 
Pilky predsa len mohli by  trochu 
svižnejšie. Ideálne sa Hr šovi vydaril 
prostredný Dymák, no aj tu by som 
privítal vä šiu dynamickú a farebnú 
diferencovanos  orchestra.
CD ešte ponúka pomerne málo 
známu suitu z opery P íhody Lišky 
Bystroušky, ktorú upravil dirigent 
František Jílek. Na rozdiel od asto 
uvádzanej tzv. Talichovej verzie 
obsahuje len medziaktovú hudbu, 
teda rýdzo inštrumentálne pasáže 
tejto krásnej a výnimo nej opery. 
Je zostavená zmysluplne, sledujúc 
dramaturgiu opery, no predsa len 
nemá to ko hudobne zaujímavých 
momentov, a – v súlade s dirigen-
tom – musím prizna , že mi v nej 
chýba zasnený úvod v janá kov-
skom as mol.

Robert KOLÁ

tizmu v ranom Slá ikovom kvintete 
. 1 a mol op. 1 (1861) a Slá ikovom 

kvintete . 2 G dur op. 77 (1875, 
tzv. „kvinteto s kontrabasom”) až po 
extenzívnejšie uplat ovanie udových 
intonácií v dielach z 80. rokov 19. 
storo ia. Osobitné miesto v kontexte 
Dvo ákových komorných opusov 
patrí Slá ikovému kvintetu . 3 Es dur 
op. 97, ktoré dobou vzniku a inšpirá-
ciou patrí k frekventovanejšie uvádza-
ným dielam – Americkému kvartetu 
a Symfónii z Nového sveta.
Zvuk Panochovho kvarteta je vo forte 
charakteristický plným, vrúcnym 
tónom s výraznou polaritou medzi 
vrchnými hlasmi a basom. Zvuková 
„š avnatos “, typická pre staršie slá i-
kové zoskupenia (Panochovo kvarte-
to vzniklo v roku 1968), je dôsledkom 
expresívnejšej hry a tvorby tónu s vý-
razným použitím vibrata. Západné 
kvartetá v sú asnosti pracujú s vibra-
tom o nie o šetrnejšie – Dvo ák však 
nie je Anton Webern a „analytická“ 
interpretácia by jeho hudbe pod a 
môjho názoru ani príliš nepristala. 
Spomínaný interpreta ný prístup sa 
však niekedy podpisuje na itate nosti 
vnútorných hlasov, resp. zrete nosti 
línií v polyfonických úsekoch. o 
na nahrávke skuto ne presved í, je 
kantabilnos  vedenia hlasov, rozumné 
dávkovanie sentimentu a prirodzená 
práca s rytmickými a melodickými 
prvkami, ktoré majú korene v eskom 
folklóre (napr. Dumka zo Sexteta 
A dur op. 48). Toto je moment, kde 
mnohé renomované zahrani né 
súbory zvyknú pôsobi  „toporne“. 
Kým niektoré dramatické momenty 
akoby ob as boli hrané „nadoraz“,  
Dvo ákova lyrika osloví v podaní 
interpretov bezprostrednos ou a di-
ferenciáciou výrazu. Sympatická je 
aj vzájomná interakcia hudobníkov v 
„dialogicky“ koncipovaných úsekoch, 
kedy jednotlivé frázy na seba plynulo 
a prirodzene nadväzujú. 
Osobitnú zmienku si zaslúžia výkony 
klaviristu Jana Panenku v Dvo áko-
vých klavírnych kvintetách (opp. 5 
a 81). Pomalé asti pôsobia v jeho in-
terpretácii vzh adom k spoluhrá om 
empaticky a ve mi elegantne, s ve -
korysým klenutím melódií, no pod a 
potreby zárove  aj intímne krehko 
(napr. sólo klavíra v Dumke z op. 81). 
V rýchlych astiach mi v jeho inter-
pretácii, najmä pri hre akordov a vo 
forte, chýbal o nie o diferencovanejší 
úder, vä šia farebnos  zvuku a ak-
tívnejší podiel na výstavbe vä ších 
formových celkov. Z tohto dôvodu sa 
ur ite oplatí vypo u  si spomínanú 
nahrávku s Andrásom Schi  om, 
ktorý zase na druhej strane niekedy 

klasika

3 2009

pôsobí menej spontánne.  Efektným 
záverom približne štvorhodinového 
po úvania sú klavírne kvartetá opp. 
23 a 87 v interpretácii Sukovho tria 
(Josef Hála – klavír, Josef Suk – husle, 
Josef Chuchro – violon elo). Tento 
komplet legiend eskej komornej 
hudby, ktorý Supraphon na svojej 
stránke hrdo ozna uje za „nad a-
sový“, je ur ite dobrou vo bou pre 
všetkých milovníkov Dvo ákovej 
hudby.

Andrej ŠUBA
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Marilyn Mazur/Jan Garbarek
Elixir
John Surman/Howard Moody
Rain On The Window
ECM Records 2008/
distribúcia DIVYD

Mníchovskému vydavate stvu ECM 
sa po as štyroch dekád existencie 
postupne podarilo zadefinova  
svojbytnú estetiku originálnej zvu-
kovosti a výrazovosti, v mnohých 
prípadoch diametrálne odlišnej 
od jazzových nahrávok pochá-
dzajúcich spoza oceánu. Napriek 
nepochybnému dôvodu na bilanco-
vanie (takmer 500-stranová knižná 
monografia Horizons Touched: The 
Music Of ECM editorov Steva Laka 
a Paula Griffithsa) sa vydavate stvo 
pod producentským doh adom šéfa 
Manfreda Eichera za alo priklá-

a  ku kompromisom. Napríklad 
prostredníctvom menej dôsledného 
výberu titulov a vydávaním nahrá-
vok, ktoré by pred desa ro ím len 
sotva opustili priestor mníchovskej 
„stajne“. Týka sa to nevýrazných 
projektov bez hlbšieho myšlienko-
vého zámeru (klaviristka Marilyn 
Crispell), alebo plytvania koncert-
nými nahrávkami vyvolenej skupiny 
umelcov (Keithovi Jarrettovi vyšlo 
„živákov“ hne  nieko ko). Aj dvoji-
ca predkladaných nahrávok, ktoré 
spája forma komorného dialógu, 
patrí skôr k „šedému priemeru“ 
kedysi prestížneho vydavate stva.
Americkú perkusionistku Marilyn 
Mazurovú angažoval v roku 1988 
na koncertné turné Live Around 
The World trubkár Miles Davis. 
V Dánsku žijúca umelky a sa 

k nemu dostala prostredníctvom 
nahrávania Davisovho albumu 
Aura, v ktorom „mal prsty“ trubkár 
Palle Mikkelborg. Neskôr sa Mazur 
etablovala v zoskupeniach škandi-
návskych umelcov Bobo Stensona, 
Jona Balkeho alebo Jana Garbareka, 
s ktorým spolupracovala 14 rokov. 
Bývalý kapelník prijal pred tromi 
rokmi Mazurovej pozvanie na al-
bum Elixir, ktorý je pod a autorky 
„improvizovaným a otvoreným 
projektom vychádzajúcim zo samot-
ných nástrojov.“ Napriek tomu, že 
inštrumentár marímb, vibrafónov, 
zvoncov, gongov a rozli ných 
metalofónov je skuto ne pestrý, 
album vyznieva – v symbióze so 
svojím obalom – skôr iernobielo. 
Zastretos  ohrani ujúcich skladieb 
Clear a Clear Recycle predzname-
náva temnos  ladených perkusií 
a modálny nápev Garbarekovho 
tenorsaxofónu. Figurácie k ú ového 
motívu kladú dôraz na posluchá o-
vu obrazotvornos , napätie vznika-
júce dialógom nástrojov pomerne 
obskúrnej kombinácie zmier ujú 
Mazurovej sólové kontrapunkticky 
popretkávané obrazce (Sheep 
Dream). astokrát farbistejšie úse-
ky bez partnera (repetitívny Creatu-
re Walk) nabádajú k myšlienke, že 
bez Garbarekovej ú asti by projekt 
ostal zomknutejším. Prítomnos  
jeho mena na obálke albumu však 
zaiste pomáha pri orientácii poten-
ciálneho kupujúceho... 
Naš astie nie všetky „komprovizá-
cie“ odznievajú v melancholických 
náladách – od ah ením sú pocho-
dový Dunun Song, vypointovaná 
melodická linka ostrého sop-
ránsaxofónu v Joy Chant a kvázi 
orientálne štylizácie Orientales. 
Pri opätovnom po úvaní prekáža 
úlisný, miestami nepríjemný zvuk 
Garbarekových saxofónov. Naopak, 
zaujímavo vyznieva využívanie 
píš al na báze „našej“ pastierskej 
koncovky (Mountain Breath a 
Spirit Of Sun). Mazur neostáva 
v úzadí, ale predvádza pod a sluchu 
ažko identifikovate né „náradie“, 

ktoré po as koncertnej produkcie 
zaberá sná  polovicu pódia.
Nie celkom š astnou ideou sa javí 
aj dialóg saxofónu s chrámovým 
organom na albume Rain On The 
Window. Jeho aktéri, organista a di-
rigent Howard Moody a saxofonista 
John Surman spolu nekomunikovali 
prvýkrát. V roku 1996 bol Moody 
dirigentom Surmanovho oratoriál-
neho opusu Proverbs and Songs, 
ktorý predviedli v katedrále v Salis-
bury. Multiinštrumentalista Surman 

pritom patrí k „ iernym ko om“ 
katalógu ECM, i už ako realizátor 
autorských projektov alebo len 
The Paul Bley Quartet, John Sur-
man/Jack DeJohnette Duo a The 
Dowland Project (spolu s Johnom 
Potterom, Stephenom Stubbsom 
a huslistom Milošom Valentom). 
Napriek nespornej skúsenosti 
a erudovanosti oboch umelcov 
vyznieva nahrávka Rain On The 
Window z Ullern Church v Oslo 
ako nejasne formulovaný dialóg na 
pomedzí pravidlami vytý enej kom-
pozície a improvizovaných vsuviek. 
Rozpa ito pôsobí kontrastnos ou 
sopránsaxofónovej zvukovosti 
s tmavými organovými registrami 
(Circum I) alebo chaotickos ou 
neur itých foriem (Pax Vobiscum). 
O nie o presved ivejšie vyznievajú 
improvizované témy Dancing In 
The Loft a Dark Reeds, po as kto-
rých obaja aktéri akoby zanechali 
maniere dôstojných lenov chrámo-
vého chóru. Predovšetkým Surman 
dokazuje, že k najinven nejším 
a najflexibilnejším európskym 
hudobníkom nebýva prira ovaný 
bez prí iny; o tónovej kultúre jeho 
barytónsaxofónu nehovoriac. Ale 
v momente, ke  zaznieva jedno-
duchý udový nápev O Waly Waly, 
sa hudba tejto prapodivnej dvojice 
mení na „produkciu“ nekonfliktne 
vyp ajúcu chrámový priestor. 

ažko poveda , i si v aka svojej 
rozpa itej nesúrodosti nájdu po-
dobné projekty priaznivcov.

Peter MOTY KA

Keith Jarrett
Yesterdays
Gary Peacock, Jack De-
Johnette
ECM 2009/distribúcia 
DIVYD 

Viac ako 16 rokov ma zlostilo, že 
som sa v roku 1992 nechal v Bru-
seli prehovori  Sandrou, že na 
Jarretta nepôjdeme. Pozeralo sa na 
nás z plagátov jeho trio, ale márne. 
Sandra ho videla krátko predtým 
vo Viedni (to bol ten povestný 
prvý jazzový koncert v „posvätnej“ 

jazz
Viedenskej štátnej opere, ktorý 
za al tradíciu viedenského Jazzfes-
tu) a ja som sa sám odhovoril tým, 
že to, o chcem zaži , je jeho sólový 
koncert. Potom som po desiatich 
rokoch kone ne zažil Jarretta 
naživo sólovo a bol som nielen 
unesený, ale aj pripravený na alšie 
stretnutia — s jeho triom. Tie som 
doteraz po ul len sprostredkované 
zvukovými záznamami na rôznych 
albumoch. Viaceré z nich som 
recenzoval v tejto rubrike Hudob-
ného života a nikdy nedostali „pä  
hviezdi iek“. Ani najnovší album 
Yesterdays ich odo m a nedostane, 
resp. dostáva ich výrazne menej. 
Z mnohých dôvodov. Lebo ide o 
staré nahrávky (z „archívneho“ 
roku 2001 – už minule som písal 
o tom, že z tohto roku pochádza 
hne  nieko ko Jarrettových „naj-
novších“ albumov) a neprinášajú 
žiadnu hodnotu, ktorá by práve 
s odstupom 8 rokov zrazu zažiarila 
v novom svetle. Pre o ešte? Lebo 
dramaturgia albumu je nemastná-
neslaná; polovica sú muzikálové 
štandardy z 30. a 40. rokov, potom 
zopár jazzových štanradov a ako 
š uky v rybníku dve bebopové 
„odpichovky“ od Dizzyho Gillespie-
ho a Charlieho Parkera. A ešte 
pre o? Lebo interpretácia nie je ani 
strhujúca ani nadpriemerne inven -
ná a napriek tomu je sprevádzaná 
Jarretovým vzrušeným „kvílením“. 
Prosto, album pôsobí (napr. v 
Smoke Gets In Your Eyes) trochu 
rozpa ito.
Áno, bezpochyby treba oceni , že 
Jarrettovo trio hrá v dokonalej, 
majstrovskej forme – vyvážený 
priestor pre sóla, viac ako perfekt-
ná súhra lenov tria, nehovoriac 
o ich absolútnej virtuozite. V roz-
hodujúcej miere je to však opako-
vanie, ktoré necháva zasväteného 
posluchá a vlažným. Toto všetko 
sme už po uli, aj ke  niet pochyb-
ností, že japonským posluchá om 
sa to pri živých koncertoch v Tokiu 
úprimne pá ilo, tak ako by sa to 
pá ilo každému citlivému loveku. 
Ale tí, o sú rozmaznaní stálym 
prísunom nových kreatívnych 
nápadov, foriem a štruktúr, vyjdú 
naprázdno. Tento album by som 
nikomu nekúpil. A strácam aj chu  
ís  na Jarrettov „triový“ koncert, ak 
bude nablízku a dostupný. Takmer 
dokonalá forma jeho interpretácie 
je nádherná (vrátane skvelej zvu-
kovej kvality nahrávky), krištá ovo 

istá. Ale jedna-dve skladby na 
jedno posedenie sta ia.

Gabriel BIANCHI
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devätnás krát, o mu prinieslo alšie 
objednávky, na základe ktorých 
vznikli opery Ascanio in Alba a Lucio 
Silla.
Opera Mitridate v sú asnosti po-
chopite ne nie je ani taká známa, ani 
taká ob úbená ako Mozartove vr-
cholné opery, no skladate ov génius 
je tu nespochybnite ný. 
Ojedinelý záznam predstavenia 
z Royal Opera House Covent 
Garden London je charakteristický 
sú asným poh adom na štylizáciu 
klasickej stavby barokovej opery 
a používa ju ako inšpira ný zdroj 
predovšetkým pre kostýmy spe-
vákov a ich pohyby. V inscenácii 
režiséra Grahama Vicka sú hudobná, 
výtvarná a pohybová zložka v rov-
nováhe, pri om si dovolím tvrdi , 
že predstavenie je strávite né aj pre 
konzervatívnych operných fanúši-
kov. V hlavných postavách si môže-
me vychutna  absolútnu spevácku 
elitu: Brucea Forda, Ann Murrayovú, 

ubu Orgonášovú a Jochena Kowal-
ského. The Orchestra of the Royal 
Opera House diriguje Paul Daniel. 

Jozef ERVENKA

DVD a CD novinky – Hiromi Uehara  

DIVYD s.r.o.
Klobu nícka 2, 
811 02 Bratislava, 
02/54433888

divyd@divyd.sk

v Salzburgu, a skuto ne ve kým 
úspechom vážnej opery Idomeneo, 
predstavenej obecenstvu 29. janu-
ára 1781 v Mníchove, získal mladý 
skladate  ve mi bohaté a rozmanité 
divadelné skúsenosti. Mozart si 
vyskúšal takmer všetky vtedajšie di-
vadelné žánre: singspiel Bastien und 
Bastienne; vážne opery Mitridate, 
re di Ponto a Lucio Silla, divadelné 
serenády Ascanio in Alba a Il sogno 
di Scipione, komické opery La  nta 
semplice a La  nta giardiniera a 
oratórium La Betulia liberata. Ich 
libretá boli vä šinou prevzaté z 
repertoáru, ktorý vychádzal z Pietra 
Metastasia, patróna opery seria. 
Hudba  mladého Mozarta v týchto 
operách zodpovedala štýlu, ktorý 
bol rozšírený v európskych hudob-
ných centrách, typický uhladenou 
kultivovanos ou a vysokou virtuozi-
tou speváckych partov. 
Po núc operou Mitridate sa v Mo-
zartovi prebudil výrazný dramatický 
sklon, ktorý vyvrcholil neskôr v 
Idomeneovi. Opera seria Mitridate, 
re di Ponto, ktorú skladate  skom-
ponoval ako štrnás ro ný na libreto 

Wolfgang Amadeus Mozart
Mitridate, Re di Ponto
B. Ford, A. Murray, . Orgo-
nášová, J. Kowalski
The Orchestra of the Royal 
Opera House, P. Daniel,
réžia G. Vick
DVD, Opus Arte 2008/dis-
tribúcia DIVYD

Medzi prvou javiskovou kompozí-
ciou Wolfganga Amadea Mozarta 
Apollo a Hyacynthus, uvedenou v 
roku 1767 pri univerzitnej slávnosti 

DVD

Hiromi – Live in Concert 
(Telarc DVD, 2009)
20,00 €
Hiromi Uehara – klavír
Tony Grey – basgitara
Martin Valihora - bicie

Hiromi’s Sonicbloom – Live in 
Concert
(Telarc DVD, 2009)
20,00 € 
Hiromi Uehara – klavír
David Fiuczynski – gitary 
Tony Grey – basgitara
Martin Valihora – bicie

Stanley Clarke Trio with Hiromi 
& Lenny White – Jazz in the 
Garden
(Heads Up, 2009)
18,00 €
Stanley Clarke – kontrabas
Hiromi Uehara – klavír
Lenny White – bicie

Hiromi’s Sonicbloom – Beyond 
Standard
(Telarc, 2008)
18,00 € 
Hiromi Uehara – klavír
David Fiuczynski – gitary 
Tony Grey – basgitara
Martin Valihora – bicie

Vittoria Amadea Cigna-Santiho, 
bola objednaná a uvedená pri príle-
žitosti karnevalu v Miláne. Premiéru 
mala 26. decembra 1770 v Teatro 
Regio Ducale a dirigoval ju sám 
skladate .
Ponechajme stranou neuverite nos  
faktu, že štrnás ro ný chlapec 
zvláda formu a inštrumentáciu a 
vie, o si môže dovoli  napísa  do 
speváckych partov. Ponechajme 
stranou aj to, do akej miery mu 
mohli by  zrozumite né mocenské 
a milostné pohnútky postáv tejto 
opery z rímskych dejín. Nakoniec, 
i predstava bujného nieko kod o-
vého karnevalu, po as ktorého sa 
uvádza hrdinské a tragické dielo, je 
trochu absurdná. Faktom však je, 
že Mozart sa o túto es  uchádzal. 
Libreto mu doru ili do Bologne, kde 
v tom ase študoval skladbu u padre 
Martiniho. Mozart tu skomponoval 
hudbu, na jese  odcestoval do Mi-
lána a dokon il dielo po as skúšok 
v spolupráci so spevákmi. Premiéra 
znamenala pre mladého skladate a 
zna ný úspech – predstavenie sa 
v karnevalovej sezóne opakovalo 
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Monteverdi: Teatro d‘amore
L‘Arpeggiata
Christina Pluhar, 
Philippe Jaroussky,
Cyril Auvity, Xavier Sabata,
Nuria Rial
VIRGIN CLASSICS 2009

Opium - Mélodies Françaises
(Hahn, Chaminade, Massenet, 
Fauré, Chausson)
Philippe Jaroussky, Gautier Ca-
puçon, Renaud Capuçon, Jerome 
Ducros, Emmanuel Pahud
VIRGIN CLASSICS 2009

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

Juliane Brauer
Musik im Konzentrations-
lager Sachsenhausen
Schriftenreihe der Stiftung 
Brandenburgische Ge-
denkstätten, Band 25, 
Metropol Verlag 2009

Za iatkom tohto roka vyšla knižne 
dizerta ná práca mladej nemeckej 
histori ky a muzikologi ky Juliany 
Brauerovej, ktorá sa takmer 10 
rokov venovala výskumu hudby 
a hudobných aktivít v koncen-
tra nom tábore Sachsenhausen. 
Autorke nešlo iba o zmapovanie 
terénu, ktorý sa ukazuje ako 
rôznorodý a mimoriadne bohatý, 
svoju pozornos  sústredila hlavne 
na tvorivé procesy  vzniku piesní 
a rôznych hudobných podujatí v 
bezperspektívnom každodennom 
živote väz ov. „Hudbu na roz-
kaz“ a „hudbu vo vo nom ase“ 
reflektuje Brauerová okrem iného 
v poh ade na lágrové kapely pô-
sobiace v hlavnom a vo ved ajších 
táboroch. Dáva nazrie  do orches-
trov a zborov, ale aj do spevníkov 
jednotlivých väzenských skupín, 
rozdelených pod a národnosti. 
Samostatné kapitoly približujú 

itate ovi aktivity nemeckých 
komunistických väz ov, po ských, 

eských, nórskych a napokon 
špeciálnej skupiny židovských 
väz ov.
Na hudobnom živote v tábore sa 
podie ali mimoriadnym spôsobom 
najmä dvaja aktívni hudobníci. 
Jedným z nich bol skladate  Ro-
sebery d’Arguto, jeden z najzná-
mejších dirigentov Berlínskeho 
robotníckeho speváckeho hnutia 
z prvej tretiny 20. storo ia. Bol 
židovským hudobníkom po ského 
pôvodu, v koncentra nom tábore 
Sachsenhausen živoril 3 roky. Od-
tia  bol v roku 1942 deportovaný 
do Osvien imu, kde bol napokon 
zavraždený. Autorka objas uje 

trpký život d’Arguta a uvádza: 
„Rosebery d’Arguto neprežil, 
pretože ako žid preži  nemal. 
Ale po as takmer trojro ného 
väznenia v Sachsenhausene sa 
mu podarilo napriek potupnému 
šikanovaniu SS a napriek vedo-
miu blízkej smrti fyzicky alej 
existova . Ba o viac, prostredníc-
tvom sústredenia sa na zborový 
spev poskytol mnohým väz om 
krátkodobú innos , ktorou sa 
odpútali od denných strastí lág-
rového života.“ Posledná veta je 
sú asne autorkiným zásadným 
facitom celej práce: Brauerová 
dokazuje, že hudba prechodne 
pomáhala lahšie znáša  smrte ný 
strach a dennú potupu. Zatia  

o sa hudobník d’Arguto stal 
obe ou holokaustu, po ský skla-
date -amatér, pesni kár a spevák 
Aleksander Kulisiewicz väznenie 
v Sachsenhausene prežil a bolo 
mu dopriate až do roku 1982 
o hudbe a hlavne o pies ach v 
tábore rozpráva  a spieva  ich. 
Jeho svedectvo  (obrovský archív 
a mrav ia dokumenta ná práca, 
kvôli ktorej bol v kontakte s mno-
hými bývalými väz ami) nebolo 
doposia  kompletne spracované a 
publikované. Ale nechýbalo ve a 
a jedna z jeho štúdií by bola vyšla 
už koncom 70. rokov v asopise 
Musicologica Slovaca. Mária 

Händel: Faramondo 
(3CD opera)
Philippe Jaroussky, Sophie 
Karthäuser, Xavier Sabata, 
Diego Fasolis,
I Barocchisti, Marina De Liso,
Choeur de La Radio Suisse
VIRGIN CLASSICS 2009

Knihy
Potemrová, na ktorú sa v rokoch 
1966 až 1976 Kulisiewicz viackrát 
obrátil v súvislosti s objasnením 
pôvodu slovenských udových 
piesní spievaných v tábore, navrh-
la Kulisiewiczovi už v roku 1966, 
aby publikoval –  bu  v asopise 
Musicologica Slovaca, alebo v 
Národopisnom zborníku SAV. 
O desa  rokov neskôr (1976) 
odporú ala Potemrová Ústavu 
hudobnej vedy SAV uverejnenie 
Kulisiewiczovej práce Slovenské 
udové melódie v po ských pies-
ach z koncentra ných táborov 

Sachsenhausen, Birkenau a Ber-
gen-Belsen v zborníku Musico-
logica Slovaca. Vtedajší redaktor 
zborníka, Igor Vajda, ktorý mal o 
štúdiu záujem, zaslal v roku 1976 
Kulisiewiczovi na ukážku jeden 
ro ník zborníka. Ale k spolupráci, 
zrejme vzh adom na chorobu a 
už pokro ilý vek autora, napokon 
nedošlo. Výsledky spolupráce 
Potemrovej a Kulisiewicza sa v 
recenzovanej knihe neodrazili. To 
však nemení ni  na vysokej úrovni 
práce, ktorá je mimoriadne vyvá-
žená z vedeckého, ale i udského 
h adiska. Škoda, že publikácia 
neobsahuje menný register, ktorý 
by bol ve mi užito ný pre dobrú a 
rýchlu orientáciu v knihe hýriacej 
množstvom neznámych mien. 

Agata SCHINDLER
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Bartók, Tomasi, Brahms                
Ne  19.04.
SKO B. Warchala, E.Danel 
M. Dobiášová, embalo 
M. Karnoková, husle 
Händel, Haydn, Bartholdy, Martin , 
Kar owitcz
Ut  21.04.
A. Mitál, violon elo 
O. Tolan, klavír
Bach, Dvo ák, Martin , Schumann, 
Proko  ev
Št  23.04. – Pi 24.04.
SF, P.Feranec
P. Paleczny, klavír
Bagin, Rachmaninov, ajkovskij                          
Ut  28.04.
B. Fülei, klavír 
B. Blom, husle 
A. Drozdov, klavír
Bach, Schumann, Grieg, Chausson, 

ajkovskij
Št  30.04.
SKO, E.Danel
Koncert laureátov ocenenia Zlatá nota 
Slovenskej sporite ne
Št  30.04. 
SF, T.R sner
U. Schmitz, husle
Wagner, Mozart, Schumann

Hudobné centrum

Nede né matiné v Mirbachovom 
paláci, 10.30

Ne 5.04. 
I. Luká ová, soprán
J. Figura,  auta

.  Bartákyová, violon elo
B. Figurová, klavír 
Händel, Mozart, Kupkovi , Schneider-
Trnavský
Ne 19.04.   
P. Šaray, husle 
J. Nagy-Juhász, klavír
Brahms, Ysaÿe, Debussy, Kreisler 
Ne 26.04.   
Z. Dunaj anová, mezzosoprán 
R. Šveda, barytón
B. Ladi , klavír
Schneider-Trnavský, K i ka, Dvo ák, 
Martin , ajkovskij

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Št  2.04. 
ŠKO, L. Svárovský 
T. Šofranková, husle
J. Pazdera, husle
Mozart, Haydn, Beethoven
Št  9.04.
ŠKO, J.Vod anský
K.Remencová– Kudjová, violon elo
M. Šumská, soprán
M. Mu ková , mezzosprán
R. Košík, tenor
D. Zapriha , bas
Mazák, Haydn, Mozart,
Št  16.04.
ŠKO, T. Maeda
M. Škuta, klavír
Haydn

Po 20.04 – So 25.04.
Stredoeurópsky festival
koncertného umenia

Dom umenia Fatra
St 29.04.
ŠKO, M.Lejava
Koncert v spolupráci s Konzervató-
riom Žilina a VŠMU Bratislava  
I. Palovi , viola
Z.Tomi ková, klavír
Stamic, Beethoven

skupiny a pod.
Info: infos@  mu.com, www.  mu.com 

Hudobné bienále Záhreb 2009
Medzinárodný festival sú asnej hudby.
17. – 26. 4. 2009 
Záhreb, Chorvátsko
Info: info@biennale-zagreb.hragreb.
hr, biennale-zagreb@cantus.hr, 
www.mbz.hr 

Jarný festival 2009 Spolo nosti 
priate ov hudby Viede
14. 4. – 17. 5. 2009 
Viede , Rakúsko
Info: tickets@musikverein.at, 
www.musikverein.at

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

Zahrani né sú aže

Medzinárodné sú aže elektroakustic-
kej hudby a elektronického umenia 
Bourges 2009
Kategória: A. elektroakustická hudba
I. „Residence“ skladatelia vo veku od 
18 – 25 rokov 
II. „Trivium / Quadrivium“ skladatelia, 
umelci v oblasti sónického umenia 
alebo interpreti od 26 rokov 
III. „Magistérium“ skladatelia s 
profesionálnymi skúsenos ami v oblasti 
elektroakustickej hudby najmenej 
25 rokov 
Kategória: B. elektronické umenie, 
vekový limit min. 18 rokov 
I. nové prístupy v hudobnom alebo 
zvukovom umení 
II. nové prístupy interpretácie 
III. nové prístupy Netart-u 
Ví azné diela jednotlivých kategórií  
budú uvedené v rámci festivalu 
Bourges „Syntèse 2010“, uverejnené 
na CD, DVD ako aj na internetovej 
stránke www.imeb.net a propagované 
prostredníctvom rozhlasu, príp. k 
dispozícii partnerom a festivalom na 
uvedenie s možnos ou rezidencie a live 
programovania.
Miesto konania: Bourges, Francúzsko 
Uzávierka: 17. 4. 2009 (kategória A.), 
25. 4. 2009 (kategória B.) 
Info: imeb-bourges@orange.fr, 
www.imeb.net

Európska klavírna sú až Praha 2009
21. – 28. 6. 2009 
Praha, eská republika 
Vekový limit: nar. od 1. 1. 1979
1. kolo: marec – máj 2009 
2. kolo (semi  nále): 21. – 26. 6. 2009 
3. kolo (  nále): 27. – 28. 6. 2009 
Info: jitka  @gmail.com

Medzinárodná violon elová sú až 
Rostropovi  2009
27. 10. – 8. 11. 2009
Paríž, Francúzsko
Vekový limit: nar. po 27. 10. 1979
Uzávierka: 9. 5. 2009
Info: dianederoquemaurel@civp.com, 
www.civp.com

Medzinárodná klavírna sú až Ludwi-
ga 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@beethoven-competition-
bonn.de, www.beethoven-competiti-
on-bonn.de

Bratislava

Opera a Balet SND 

nová budova
St  1.04. Puccini: Madama Butter  y
Št  2.04 Smetana: Predaná nevesta
Pi  3.04 ajkovskij, Petipa: Spiaca 
krásavica
So 4.04 Mascagni: Sedliacka es  / 
Leoncavallo: Komedianti
Po 6.04 urov ík, Feldek, Popovi : 
Popolvár
St  8.04 Gluck: Orfeus a Eurydika
Št  9.04 Musorgskij: Boris Godunov
Ut 14.03 Smetana: Predaná nevesta
Pi 17.04 Mascagni: Sedliacka es  / 
Leoncavallo: Komedianti
So 18.04  Verdi: La Traviata
Ut 21.04 Verdi: Aida
Št 23.04  Gluck: Orfeus a Eurydika
Pi 24.04  Vlk, Vl eková: Be Bop - hos o-
vanie štúdia tanca Banská Bystrica
Pi 24.04 Smetana: Predaná nevesta
So 25.04 KY-TIME / Pocta Ji ímu 
Kyliánovi
So 25.04  Burlas: Kóma
Ne 26.04 Burian,R ži ka: Paisyn (alebo 
spomienky na otca)
Ne 26.04 Sui Generis – hos ovanie 
Tane nej spolo nosti Artyci
Ut 28.04  Leoncavallo: Komedianti / 
Mascagni: Sedliacka es
St 29.04 Puccini: Madama Butter  y
Št 30.04 ajkovskij, Petipa, Ivanov: 
Labutie jazero

historická budova
Ut  7.04 ajkovskij: Eugen Onegin
St  8.04 Dubovský: Tajomný k ú
So  11.04 Verdi: Nabucco   
St  15.04 Løvenskjold, Bournonville: 
Syl  da
Št  16.04 Mozart: Don Giovanni
So  18.04 Frešo,Holová : Narodil sa 
chrobá ik
St  22.04 Frešo: Martin a slnko
Št  23.04 Rada ovský, Holová , León: 
Bolero a viac ...
Pi  24.04 Canto Hondo (hlboká piese  o 
nej...) – hos ovanie divadla ElleDanse
So  25.04  Mozart: Don Giovanni

Slovenská filharmónia

St  1.04. 
Symfonický orchester Konzervatória v 
Bratislave
„iJAM No.2“ M. ekovského 
Št  2.04 – Pi 3.04. 
SF, J.Val uha
Z.Štiasna-Paulechová, klavír
Dvo ák, Stravinskij  
Ne  5.04.
SKO B.Warchala, E.Danel
Haydn 
Ut 7.04.
E. Stefanska, embalo 
Angelbert, Couperin, Forqueray, 
Balbastre, Bach, Ogi ski, Soler 
Št  9.04. 
SF, P.Feranec
SFZ, J.Chabro
L. Roth, husle 
A. ajová, soprán
T. Babjaková-Kružliaková, mezzosoprán
T. Juhás, tenor  
G. Belá ek, bas
Bartholdy, Mozart
Ut 14.04.
A. Skoumal, klavír 
Bach, Scarlatti, Schumann, Suk, 
Martin , Skoumal
Št 16.04. – Pi 17.04.
SF, T.Gál
T. Kerkezos, saxofón

Medzinárodná sú až George Enescu 
2009
30. 8. – 6. 9. 2009
Bukureš , Rumunsko
Kategória: klavír, husle, skladba
Vekový limit: nar. po 1. auguste 1976
Ú astnícky poplatok: 100 EUR
Uzávierka: 1. 7. 2009
Info: artexim@rdslink.ro, 
www.festivalenescu.ro

Medzinárodná sú až v hre na trúbku 
2009
Venovaná in memoriam Joseph 
Haydn 
10. – 19. 9. 2009
Budapeš , Ma arsko 
Vekový limit: nar. po 1. januári 1977 
Vstupný poplatok: 130 EUR
Uzávierka: 1. 5. 2009
Info: liszkay.maria@hu.inter.net, 
www.  lharmoniabp.hu

Zahrani né kurzy 

Európsky ateliér mladých manažérov 
festivalov 2009
26. 4. – 3. 5. 2009 
Varna, Bulharsko 
European Festivals Association (EFA) 
pozýva na 2. ro ník tréningového 
programu v rámci Letného medzi-
národného hudobného festivalu vo 
Varne. 
Info: atelier@efa-aef.eu, 
www.efa-aef.eu 

Stockhausenove koncerty a kurzy 
Kürten 2009
10. – 26. 7. 2009 
Kürten, Nemecko 
Ur ené skladate om, interpretom, 
zvukovým projektantom, muzikoló-
gom a milovníkom hudby. 
Sú as ou sú koncerty, zvukové 
projekcie, semináre. 
Kategória: skladba, spev,  auta, altová 
 auta, pikola, klarinet, basetový roh, 

basový klarinet, klavír, trúbka, bicie 
nástroje, syntezátor a klavír, gestiku-
lácia INORI 
Vstupný poplatok: 15 EUR al. 21 USD 
Ú astnícky poplatok: 360 EUR al. 
500 USD 
Uzávierka: 1. 6. 2009
Info: Stockhausen-Stiftung@t-online.
de, www.stockhausen.org/stockhau-
sen_courses.html

Medzinárodné kurzy v rámci Dní 
starej hudby Šopro  2009
Kategória:  auta, husle, spev, klavír, 
komorná hudba, historický tanec  
20. – 27. 6. 2009
Šopro , Ma arsko 
Vstupný poplatok: 70 EUR 
Poplatok: 100 EUR – aktívni ú astníci, 
70 EUR – pasívni ú astníci 
Uzávierka: 1. 5. 2009
Informácie: liszkay.maria@hu.inter.net, 
www.  lharmoniabp.hu

Medzinárodný Bartókov seminár a 
festival 2009
6. – 18.  7. 2009
Szombathely, Ma arsko
Kategória: dirigovanie, operný spev, 
klavír,  auta, violon elo, komorná 
hudba, hudobní riaditelia, dramatur-
govia, muzikológovia v oblasti opery 
Motto: „Hudba a divadlo“ so sprie-
vodnými podujatiami: výstava,  lm, 
prednášky
Vstupný poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 1. 5. 2009
Info: szell.agnes@hu.inter.net, 
www.  lharmoniabp.hu

Banská Bystrica

Štátna opera

Št 2.04 Puccini: Sestra Angelika / 
Leoncavallo: Cigáni
So 4.04 Loewe, Lerner: My fair Lady
Po 6.04. Mozart: Requiem
Ut 7.04. Mascagni: Silvano
Ut 14.04. Stein, Bock, Harnick: 
Fidlikant na streche
Ut 24.04. Stravinskij: Vták Ohnivák, 
Petruška
Ut 28.04. Bellini: Kapuletovci a 
Montekovci

Košice

Štátne divadlo Košice

Po 6.04. Dvo ák: Rusalka
St 8.04. Verdi: Requiem
St 15.04. Donizetti: Nápoj lásky
Pi 17.04. Kubánka, Mistríková, Šoth: 
Giselle
So 18.04. Kálmán: ardášová princezná
Ne 19.04. Kálmán: ardášová 
princezná
Ut 24.04. Verdi: Maškarný bál
St 25.04. Kálmán: ardášová princezná
St 29.04. Šoth, Mistríková: Tristan 
a Izolda
Št 30.04. Šoth, Mistríková: Tristan 
a Izolda

Štátna  lharmónia Košice

Št  2.04.
ŠfK, Z. Müller
Sibelius, Elgar, Strauss, Berlioz 
Št 16.04.
Slávnostný koncert k 40. výro iu 
prvého koncertu ŠfK, P.Altrichter
J. ižmarovi , husle
Cikker, Liszt, Haydn, Beethoven

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahrani né festivaly

Medzinárodný hudobný festival 
Pražská jar 2009
12. 5. – 3. 6. 2009 
Praha, eská republika 
Info: info@festival.cz, www.festival.cz

Festival komornej hudby Kuhmo 
2009
12. – 25. 7. 2009
Kuhmo, Fínsko 
Info: kuhmo.festival@kuhmofestival.  , 
www.kuhmofestival.  

Medzinárodný festival tanca a hudby 
Bangkok 2009, 2010
6. 9. – 17. 10. 2009
Bangkok, Thajské krá ovstvo 
Organizácia International Cultural 
Promotion Limited v Bangkoku 
ponúka možnos  prezentácie umelcom 
a súborom zo SR v rámci podujatia. 
Festival vytvára priestor na prezentáciu 
v oblasti opery, klasického a sú asného 
baletu, klasickej hudby, jazzu a udo-
vého tanca. Program na požiadanie 
na ODI, HC.
Info: jenjira@bangkokfestivals.com, 
www.bangkokfestivals.com

Medzinárodný hudobný festival 
univerzít Belfort 2009 
30. 5. – 1. 6. 2009
Belfort, Francúzsko 
Ur ené študentom univerzít, vysokých 
škôl a žiakom hudobných škôl, lenom 
symfonického, komorného orchestra, 
dychového súboru, zboru, rockovej 
skupiny, jazzovej skupiny, speváckej 
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