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MEDIÁLNI PARTNERI

1. koncert
štvrtok 17. 9. 2009 | 18.30 
DESIGN FACTORY bottova �

SLÁVNOSTNÝ 
KONCERT 
K 10. VÝROČIU 
FESTIVALU
HAYDN | IRŠAI | MENDELSSOHN

robert COHEN (uk) – dirigent, violončelo

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

CZECH VIRTUOSI 
chamber orchestra 

milan PAĽA (sk) – koncertný majster

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
david DANEL ﹙cz﹚ – husle

aki KUROSHIMA ﹙jp﹚ – husle

yuval GOTLIBOVICH ﹙il﹚ – viola

emi ITO ﹙jp﹚ – viola

2. divadelné predstavenie
štvrtok 17. 9. 2009 | 21.00
DESIGN FACTORY bottova �

VENOVANÉ 20. VÝROČIU 
NEŽNEJ REVOLÚCIE 1989

ANDRÁS VISKY

JULIET – DIALOGUE 
ABOUT LOVE | 
JÚLIA – DIALÓG O LÁSKE

melissa HAWKINS (usa)

3. – 4. koncert
piatok 18. 9. 2009 | 18.30
DESIGN FACTORY bottova �

BRATISLAVSKÁ NOC 
KOMORNEJ HUDBY VI
MARTINŮ | JANÁČEK | HUMMEL | 
MAHLER | DOHNÁNYI

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
david DANEL ﹙cz﹚ – husle

aki KUROSHIMA ﹙jp﹚ – husle

yuval GOTLIBOVICH ﹙il﹚ – viola

emi ITO ﹙jp﹚ – viola

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

andrej GÁL (sk) – violončelo

miki SKUTA (sk) – klavír

nora SKUTA (sk) – klavír

ivan ŠILLER (sk) – klavír

igor FÁBERA (sk) – hoboj

ronald ŠEBESTA (sk) – klarinet

peter KAJAN (sk) – fagot

jan MUSIL (cz) – lesný roh

5. koncert
piatok 18. 9. 2009 | 21.30
DESIGN FACTORY bottova �

WORLD 
DOWNSIDE UP | (USA | IT)

J KYLE GREGORY QUINTET

paolo BIRRO – klavír

roberto DANI – bicie 

salvatore MAIORE – kontrabas

aya SHIMURA – violončelo

j kyle GREGORY – trúbka, lesný roh

6. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 16.00
DESIGN FACTORY bottova �

HoLeFaKla
koncert pre deti 
﹙odporú�aný vek 5 – 10 rokov﹚

ivan ŠILLER – klavír & priatelia

7. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 19.30
JEZUITSKÝ KOSTOL františkánske nám. �

THE DOWLAND 
PROJECT | (UK | USA | DK | SK)

ROMARIA
john POTTER – tenor  

miloš VALENT – husle, viola

john SURMAN – sopránový saxofón, 
 basový klarinet, 
 tenorové a basové fl auty

stephen STUBBS – barok. gitara, vihuela

8. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 21.30 
koncertná sie� KLARISKY

USPÁVANKY 
no�ný koncert

vladimír GODÁR (sk) – klavír

peter HAMAR (sk) – husle

eva ŠUŠKOVÁ (sk) – spev

9. koncert
nede�a 20. 9. 2009 | 18.00 
DESIGN FACTORY bottova �

ALLEGRO BRILLANTE 
HAYDN | MARTINŮ | SCHUMANN

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
simon TANDREE ﹙usa﹚ – viola

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

nora SKUTA (sk) – klavír

10. koncert
nede�a 20. 9. 2009 | 20.00
DESIGN FACTORY open air bottova �

COLLEGIUM 
MUSICUM 
SPECIAL
marián VARGA – hammond organ

fedor FREŠO – basgitara

fero GRIGLÁK – elektrická gitara

martin VALIHORA – bicie
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Slovenská filharmónia

61. koncertná sezóna 2009/2010

Predaj abonentiek

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek 
pre abonentov zo sezóny 2008/2009

2. 9. – 18. 9. 2009
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)

Voľný predaj abonentiek
pre všetkých záujemcov

21. 9. – 2. 10. 2009

Predaj vstupeniek
na koncerty v septembri 
od 7. 9. 2009

na jednotlivé koncerty v sezóne 2009/2010 
a voľný výber koncertov

od 5. 10. 2009

PREDAJ ABONENTIEK A VSTUPENIEK V HISTORICKEJ BUDOVE SND! 

Zmena programu a interpretov na všetkých koncertoch vyhradená!    
POKLADNICA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE, HISTORICKÁ BUDOVA SND,  Hviezdoslavovo nám., vstup z Gorkého ul., Bratislava. 
Otvorená v pracovných dňoch: September: po 8.00 – 14.00 h, ut – pia 12.00 – 18.00 h 
Od októbra: po 8.00 – 14.00 h, ut 12.00 – 17. 30 h, st – pia 13.00 – 19.00 h a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.
Rezervácie: tel.: +421 2 204 75 233, fax: +421 2 204 75 256, e-mail: vstupenky@filharmonia.sk   www.filharmonia.sk

Partneri Slovenskej filharmónieGenerálny partner Slovenskej filharmónie Mediálni partneri Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia je štátna 

príspevková organizácia 
Ministerstva kultúry SR

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice
a s finančnou podporou Mesta Košice a Ministerstva kultúry SR

Roman PERUCKI /Poľsko
10. 09.  KOŠICE, Dom umenia o 19.00 h 

Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák

13. 09.  ROŽŇAVA, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie o 16.30 h 
Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák 
Spoluorganizátor: OZ Gotika Rožňava

Naji HAKIM /Francúzsko
Koncert v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice

17. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 
Tournemire * Hakim * J. S. Bach * Hakim * Boëllmann * Hakim 
Koncert je podporným podujatím Európskeho roka kreativity a inovácií 2009

Pavel KOHOUT /ČR
Koncerty v spolupráci s Českým centrom

20. 09.  KOŠICE, Kostol Košických sv. mučeníkov o 19.00 h 
Vivaldi/J. S. Bach * Beethoven * F. J. Haydn * Grešák * J. S. Bach

22. 09.  KEŽMAROK, Drevený artikulárny kostol & Nový evanjelický kostol o 19.00 h 
J. S. Bach * Franck * Eben * Grešák * Debussy * Dupré 
Spoluorganizátor: ECAV Kežmarok

Marek ŠTRBÁK /SR
24. 09.  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Evanjelický kostol o 18.00 h 

J. S. Bach * W. A. Mozart * Hesse * Mendelssohn-Bartholdy *  
Grešák * Gárdonyi * Rinck 
Spoluorganizátor: MKC Spišská Nová Ves

27. 09.  KOŠICE, Evanjelický kostol o 19.00 h 
Brahms * Bach * Hesse * Podprocký * Pärt *  
Mendelssohn-Bartholdy * Gárdonyi * Rinck

Hans FAGIUS /Švédsko
29. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 

Bach * Grešák * Malmfors * Koch * Pierné * Jongen

01. 10.  POPRAD, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie o 18.00 h 
Buxtehude * Böhm * Grešák * Linde * J. S. Bach * Mendelssohn-Bartholdy 
Spoluorganizátor: Mesto Poprad

Vstupné na koncerty v Košiciach: 5,- € * študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2,- € / koncert 20. 9. je zdarma.
Vstupenky sú v predaji od 24. 8. 2009 v pokladnici ŠfK - Dom umenia, Košice » » www.sfk
a súčasne od 2. 9. 2009 v predpredaji MIC-Dargov Košice a v ICMK na Hlavnej 59.
Vstupné na koncerty mimo Košíc bude uvedené na plagátoch jednotlivých miest.

         Generálny partner ŠfK:   Mediálni partneri:

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009
THE 39TH INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL OF IVAN SOKOL
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Kapitoly z dejín jazzového klavíra VI. – Bill Evans  M. Tóth – str. 46

 – str. 49

J. Kuna,   – str. 50
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G. Bianchi 
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Peter Uličný – str. 54 

Recenzie – str. 55

Kam/kedy, Informácie – str. 60

Vážení čitatelia,

sme radi, že obľúbené žurna-
listické klišé, podľa ktorého je 
leto „uhorkovou sezónou“ už 
v hudbe na Slovensku neplatí.  
Presvedčiť sa o tom môžete aj 
na našich stránkach prostred-
níctvom recenzií  početných 
jazzových i „klasických“ let-
ných festivalov a koncertov.  
Takmer všetky dopĺňajú  aj 
rozhovory s ich zaujímavými 
zahraničnými hosťami. 
Ťažiskovou témou letného dvoj-
čísla je Slovenská filharmónia, 
ktorá si tento rok pripomína 
60. výročie svojho založenia. 
Jubilejná sezóna však bude 
pamätná najmä pre rýchly od-
chod z Reduty, ktorú konečne 
čaká zaslúžená rekonštrukcia, ukončenie spolupráce 
so šéfdirigentom Petrom Ferancom alebo úspešný 
pokus získať na tento post vynikajúceho francúz-
skeho dirigenta Emmanuela Villauma. O minulosti 
Slovenskej filharmónie sa môžete dočítať v článku 
Terézie Ursínyovej, o jej súčasnosti a budúcnosti 
v rozsiahlom rozhovore s riaditeľom prof. Marianom 
Lapšanským.
V dejinách nie je veľa tých, ktorí  sa už od  prvých 
viedenských rokov stali Beethovenovými priateľmi 
a dôverníkmi na celý život. Právnik, skladateľ  a 
violončelista Mikuláš Zmeškal (1759—1853) bol 
jedným z nich. Rubrika História prináša zaujímavý 
článok Anny Schirlbauer-Grossmannovej, ktorý 
okrem nových informácií o jeho živote naznačuje aj 
potrebu revízie názorov na osobnosť  tohto  oravské-
ho rodáka.
Po  letných podujatiach čaká milovníkov hudby 
nemenej zaujímavá jeseň, ktorú vyplnia 10. ročník 
festivalu komornej hudby Konvergencie, Melos-Étos 
alebo Bratislavské hudobné slávnosti. Fenomenálny 
violončelista Robert Cohen, skladateľ Louis Andries-
sen alebo maestro Lorin Maazel.  To je len niekoľko 
mien,  s ktorých umením sa bude možné na koncer-
toch stretnúť. Je sa skutočne na čo tešiť. 

Príjemné čítanie praje
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Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum sprístupnilo zaujímavú výstavu z produkcie Národ-
ného múzea v Prahe (České múzeum hudby, Náprstkovo múzeum ázijských, afrických a amerických 
kultúr) a Karlovej univerzity. Úspešnú výstavu, na ktorej takmer tretinou exponátov participovalo i 
SNM – Hudobné múzeum, možno do 4. októbra vidieť aj u nás. 

Muzika etnika v Slovenskom národnom múzeu

Výstava Muzika etnika – hudba ako 
zrkadlo kultúr sa zameriava na význam 
a miesto hudby u rozmanitých etník, 
prostredníctvom pohľadu do siedmich kul-
túrnych entít sveta (India, Južná Amerika, 
Severná Amerika, arabsko-islamský svet, 
Čína, Afrika a Indonézia). Autorka výstavy 
Zuzana Jurková prezentovala jednotlivé 
kultúry z aspektu komparácie kontrastov. 
Azda najvýraznejší, súvisiaci so sociálnymi 
pomermi a rozvrstvením spoločnosti, vzni-

ká pri porovnávaní indickej kultúry s kultú-
rami Južnej Ameriky.
Kým v Južnej Amerike prevláda medzi 
pôvodnými obyvateľmi (roľníkmi a pastier-
mi) vzájomná súdržnosť, India je krajina 
s prísnym kastovným systémom. Toto čle-
nenie spoločnosti sa odráža i v hudobnej 
kultúre, premieta sa do spôsobu interpre-
tácie, dokonca určuje i funkciu, dôležitosť 
a význam hráčov a hudobných nástrojov 
počas hry. 
V Južnej Amerike patrí medzi typické ná-
stroje Panova  auta, pričom nástroje majú 
rozličný tónový rozsah. Preto skladby vyža-
dujú vždy viacero hráčov, ktorí postupne 
hrajú jednotlivé úseky. Striedanie inter-
pretov je plynulé a takmer nespoznateľné 
a preto pri hre majú všetci hráči rovnakú 

dôležitosť. V Indii sa obyvatelia delia do 
štyroch základných vrstiev (tzv. varny) 
a v rámci nich do množstva kást. V klasic-
kom indickom hudobnom súbore vládne 
podobná hierarchia. Sólisti (speváci alebo 
hráči na sólové nástroje) sú považovaní za 
nadradených a  určujú základný melodický 
charakter (rága), tempo, dynamiku sklad-
by i rytmický priebeh (tála). Sprevádzajúci 
hudobníci sa musia prispôsobiť. 
Po sólistoch nasledujú v hierarchickom 

usporiadaní hráči na bubny tabla, na po-
slednom mieste je sprievodná lutna tam-
bura. Je zaujímavé, že sólové nástroje sú 
väčšinou z dreva, hliny či kovu, zatiaľ čo 
sprievodné aj z kože a vnútorností zvierat 
(tie hinduisti považujú za nečisté). Podob-
ne sú na výstave na základe rôznych porov-
návacích kritérií spracované aj iné kultúry.
Návštevníci môžu zároveň obdivovať viac 
ako sto hudobných nástrojov, odevov 
a iných tradičných predmetov. Azda naj-
väčšiu pozornosť púta jávsky gamelan. 
Jeho základ tvoria závesné i horizontálne 
gongy, najčastejšie z bronzu, ktoré kedysi 
pravdepodobne slúžili k magickému privo-
lávaniu dažďa. Z afrických nástrojov mož-
no spoznať napr. mbiru, balafon (xylofón 
s tekvicovými rezonátormi) alebo typický  

21-strunový nástroj kora. V časti, venovanej 
Južnej Amerike možno obdivovať aj struno-
vý nástroj charango, ktorého zadnú stranu 
korpusu tvorí pancier z pásovca. Vo vitríne, 
prezentujúcej kultúru Severnej Ameriky, 
zaujmú okrem šamanského bubna, píšťaly 
a rituálneho chrastidla aj nádherne vypra-
cované i zdobené indiánske odevy. Arabský 
svet zastupuje 10-strunová lutna úd s krát-
kym krkom bez pražcov či lichobežníková 
citara quanún so 63—84 strunami, ktoré sú 

vedené dvoj- alebo trojzborovo. 
Hudobný svet Číny možno spoznať vďaka 
nástrojom tvoriacim jadro typického čín-
skeho súboru ťiang-nan s´ču – cimbalu 
jang-čchin, sláčikovej lutny er-chu, lutny 
pchi-pcha a  auty ti-c´. Podrobnejšie in-
formácie sú dostupné v katalógu, ktorý 
spracoval kolektív autorov pod vedením 
Zuzany Jurkovej. 
Pozoruhodnú výstavu, ktorú s  nančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR usporia-
dalo SNM – Hudobné múzeum, nájdu náv-
števníci v budove Slovenského národného 
múzea na Vajanského nábreží v Bratislave.
  

Lucia FOJTÍKOVÁ, komisárka výstavy
SNM – Hudobné múzeum

Hosťom festivalu 
Melos-Étos bude 
Louis Andriessen

Jubilejný 10. ročník medzinárod-
ného festivalu súčasnej hudby 
Melos-Étos (6. – 15. 11.) opäť 
ponúkne spojenie dramaturgic-
kej jedinečnosti s výnimočnými 
interpretačnými výkonmi domá-
cich i zahraničných umelcov. 
Otvárací koncert festivalu 
bude venovaný kultovej osob-
nosti súčasnej hudby Louisovi 
Andriessenovi. Diela holandské-
ho skladateľa, ktorý bude osob-
ne prítomný, zaznejú v podaní 
VENI ensemble pod taktovkou 
Mariána Lejavu. Ako záver 20. 
ročníka Večerov novej hudby, 
a súčasne otvorenie festivalu 
Melos-Étos, koncert symbolicky 
premostí dva  jubilujúce poduja-
tia súčasnej hudby.
Poctou Mauriciovi Kagelovi 
(1931—2008), ktorý mal byť 
festivalovým hosťom, je záve-
rečný koncert so špičkovým 
nemeckým súborom musikFab-
rik. Zaznie na ňom aj posledná 
Kagelova kompozícia In der 
Matratzengruft, ktorá mala 
svetovú premiéru v apríli 2009. 
Melos-Étos pravidelne poskytuje 
priestor dielam slovenských 
skladateľov. Tento rok uvedie 
skladby Tomáša Boroša a Jany 
Kmiťovej objednané festiva-
lom Melos Ethos Ensemble 
a dirigent Zsolt Nagy. Nové 
dielo Viery Janárčekovej zaznie 
v podaní Quasars Ensemble na 
koncerte spoločne s kompozíci-
ami Gérarda Griseyho a Tristana 
Muraila. Originálny pohľad na 
význam pojmu „opera“ prinesie 
poloimprovizovaný scénický 
projekt Marka Piačeka Erlkönig. 
Nora Škutová uvedie na festiva-
le Sonáty a interlúdiá pre pre-
parovaný klavír Johna Cagea, 
za nahrávku ktorých získala 
významné ocenenia. Milovníkov 
komornej alternatívy určite 
zaujme trio výrazných postáv 
newyorského „downtownu“, 
ktoré v zložení Ikue Mori (lap-
top), Okkyung Lee (violončelo) 
a DJ Olive (gramofóny) ponúk-
ne exkluzívny večer improvi-
zácií. Použitie svetelnej šou a 
vyššia hladina decibelov bude 
sprevádzať vystúpenie vyhľa-
dávaného nemeckého súboru 
Zeitkratzer v divadle Aréna. 
Témou tradičného sprievodného   
muzikologického sympózia (10. - 
12. 11.) je Melos a Étos – včera, 
dnes..., zajtra? 

Info: www.hc.sk
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Niektoré z májových a júnových ma-
tiné re ektovali aktuálne výročia (Marti-
nů, Haydn), iné zaujímavým spôsobom 
propagovali edičné aktivity Hudobného 
centra (Albrecht, Zimmermann). Všetky 
sa ale vyznačovali zaujímavou dramatur-
giou a kvalitnými výkonmi.  
K takýmto patrilo aj vystúpenie sopra-
nistky Evy Šuškovej a klaviristu Ivana 
Buff u (3. 5.). Ich koncert bol spojený 
s prezentáciou publikácie výberu textov 
Alexandra Albrechta, ktorú pod názvom 
Túžby a spomienky (preklad Astrid Rajte-
rová, editor Vladimír Godár) vydalo Hu-
dobné centrum. Zámer priblížiť hudobné 
a intelektuálne prostredie Bratislavy 
1. polovice 20. storočia a jeho kontext 

re ektovala aj dramaturgia koncertu. 
Ivan Buff a sa Štyrmi aforizmami (1920) 
A. Albrechta a Bartókovou Sonátou pre 
klavír (1926) predstavil ako interpret 
s veľkým porozumením pre tento druh 
hudby. Rovnako možno hodnotiť aj 
výkon Evy Šuškovej v Troch piesňach 
(Mein Herz, In der Winternacht, Fried-
hofsgras) a Štyroch spišských piesňach 
A. Albrechta, ako aj vo výbere z Dedin-
ských scén B. Bartóka. Koncertu však 
mimoriadny charakter nedodávalo len 
uvedenie diel, ktoré neboli interpretova-
né celé desaťročia, ale aj ich interpretácia. 
Celkové vyznenie podporil aj seriózny 
prístup interpretov, vyznačujúci sa schop-
nosťou pochopiť a presvedčivo stvárniť 
vybrané kompozície. 
Podobným zážitkom bolo vystúpenie 
súboru Musica aeterna (um. vedúci Pe-
ter Zajíček, Gabriel Szathmáry – husle, 
Peter Guľas – spinet), tentokrát spojené 
s ukážkou repertoáru z najnovších na-
hrávok komornej tvorby Antona Zim-

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
mermanna (1741—1781), významného 
reprezentanta hudobnej kultúry Bratisla-
vy 2. polovice 18. storočia. Objavovanie 
a sprístupňovanie diel tohto skladateľa 
formou CD-nosičov i notových vydaní 
(Symphonies, Missa pastoritia, Chamber 
music) Hudobného centra prebieha v po-
sledných rokoch kontinuitne vďaka spo-
lupráci Musiky aeterny a muzikologičky 
Dariny Múdrej. Dramaturgia matiné bola 
ťažiskovo vystavaná z Zimmermannových 
sonát a duet. Mimoriadnu pozornosť 
a sympatie si zasluhuje oddanosť, až vá-
šeň interpretov propagovať diela domácej 
proveniencie. Nové výzvy v podobe nezná-
mych diel sú pre súbor prospešné, pretože 
tak neustále umožňujú potvrdzovanie jeho 
interpretačných kvalít a tiež mu zaisťujú 
nepriehliadnuteľné miesto v slovenskej 
hudobnej kultúre. 
Posledné májové matiné bolo venované 
výročiu úmrtia Josepha Haydna, preto bol 
koncert zostavený výhradne z jeho tvorby. 
Striedajúce sa obsadenia pôsobili trochu 
rušivo, čo našťastie vyvážili výkony hudob-
níkov. Zaujali klavírne sonáty (D dur č. 33 
a nádherná Es dur č. 49) v sebavedomej 
interpretácii Zuzany Zamborskej. Sú-
stredenie na hudobnú formu, kultivovaný 
tón a striedma dynamika dodávajú jej hre 
nevšednú eleganciu s nádychom istého 
sentimentu. Úprava Divertimenta D dur 

pre violončelo a klavír spo-
jila skúsených interpretov 
Stanislava Zamborského 
(klavír) a Jozefa Podho-
ranského (violončelo), 
ktorých výkon umocnilo 
empatické pochopenie 
výrazu diela. V podstate 
možno skonštatovať, že 
hold veľkému majstrovi 
zložili všetci interpreti 
tohto koncertu (sopra-
nistka Andrea Čajová,  autistka Dagmar 
Zsapková, violistka Zuzana Bouřová). 
Zvláštnu zmienku si v tomto zmysle zaslúži 
interpretácia Divertimenta C dur č. 101 na 
záver predpoludnia. 
Na nasledujúcom matiné sa predstavili 
hráčka na zobcovej  aute  Katarína Duča-
iová a klarinetistka Jana Tomanová, ktoré 
na klavíri a čembale sprevádzala Zuzana 
Biščáková. Obe interpretky sa ukázali ako 
veľmi zdatné, s pekným, no trochu steril-
ným tónom. Pozornosť vzbudil aj zaují-

mavý výber skladieb: Sonáta pre klarinet 
a klavír L. Bernsteina, Hommage à Bach 
pre sólový klarinet B. Kovácsa, Minimal 
Music pre sólovú  autu M. Zahnausena a 
Impromptus on Old Scottish Airs pre zob-
covú  autu a čembalo K. Janovického. 
Pre posledné dva koncerty nedeľných 
matiné (14. 6., 28. 6.) si organizátori 
zvolili v slovenských koncertných progra-
moch nie príliš frekventované nástrojové 
kombinácie. Enikő Ginzery v spolupráci 
s klaviristom Ivanom Šillerom predviedli 
presvedčivý dôkaz emancipácie cimbalu 
ako koncertného nástroja. Ginzery je se-
baistá, mimoriadne talentovaná a schop-
ná prenikavej analýzy notového partu. Jej 
umelecké kvality sa mimoriadne prejavili 
pri interpretácii výberu z Hier (Játékok) 
G. Kurtága, ale aj vo výbere z Bartókových 
Rumunských tancov v úprave pre cimbal 
a klavír. Ako pozoruhodnú možno hodno-
tiť aj interpretáciu Bartókovej Sonatíny 
pre klavír. Šiller je z hľadiska hudobné-
ho temperamentu úplným protipólom 
cimbalistky, pri sprevádzaní sa jej však 
dokázal citlivo prispôsobiť.  Jeho sólová 
hra upútala  priehľadnosťou a výrazovou 
čistotou. 
Pre záverečný koncert bolo sotva možné 
nájsť lepšiu dvojicu ako trubkára Juraja 
Bartoša a klaviristu Ladislava Fančoviča. 
Obaja sú sebaistí a veľkorysí hudobníci so 
zmyslom pre riziko, no zachovávajúci si 
nadhľad nad hudbou. Z dramaturgického 
aj interpretačného hľadiska bola hodnot-
nou ukážkou ich spolupráce nádherná 
Hindemithova Sonáta pre trúbku a kla-
vír (1939) spolu so Sonátou pre trúbku 
a klavír H 357 B. Martinů. Dve mimo-
riadne diela komornej literatúry zazneli 
v presvedčivej podobe a bez najmenšieho 
zaváhania. V rovnakom duchu vyznela aj 
Legenda pre trúbku a klavír G. Enescu, 
ktorú – nakoľko nepatrí medzi významné 
diela skladateľa – zanietená interpretácia 

hudobníkov na tomto koncerte rehabilito-
vala. Záverečná Rapsódia g mol op. 11/4 
E. von Dohnányiho poskytla všetko, čo má 
klavirista typu Fančoviča rád – poslucháč-
sku atraktívnosť, bravúru, brilantné tem-
pá i hru s klavírnym zvukom. V niektorých 
momentoch očarené publikum takmer 
strácalo dych, s čím napokon Dohnányi 
aj počítal. Lepší záver pre posledné letné 
nedeľné matiné v Mirbachovom paláci si 
bolo sotva možné predstaviť.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Pavol Smolík odstúpil 26. 8. z funk-
cie riaditeľa Opery SND. Spolu s ním 
abdikovali aj šéfdramaturg Slavomír 
Jakubek a šéfdirigent Rastislav Štúr. 
Podľa hovorkyne SND Zuzany Golia-
novej, generálna riaditeľka SND Silvia 
Hroncová ich odchod akceptovala. 
Údajne odišli bez udania dôvodu. 
P. Smolík bol do funkcie riaditeľa 
menovaný v máji 2009. Štúr bol 
šéfdirigentom opery od októbra 2008, 
S. Jakubek pôsobil ako dramaturg a 
manažér Opery SND od roku 2005.

(snd, hž)

Sopranistka Mária Porubčinová 
získala 3. miesto na 28. ročníku 
prestížnej medzinárodnej speváckej 
súťaže Hansa Gabora Belvedere. V 2. 
kole súťažilo 143 z 3000 prihlásených 
spevákov. Do  nálovej časti postúpilo 
16 súťažiacich v kategóriách opera, 
opereta a opera a opereta. Okrem 
Porubčinovej vo Viedni zaujali aj slo-
venská mezzosopranistka Judita Na-
gyová (Zvláštna cena Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf-Duisburg) a 
barytonista Richard Šveda (Zvláštna 
cena Stadttheater Klagenfurt). 

(snd, hž)

Basista  Gustáv Beláček vystúpil 
na otváracom koncerte sezóny 
v Kráľovskej opere v Kodani (15. a 
16. 8.). V priereze najzaujímavejších 
čísiel nasledujúcej sezóny sa slovenský  
spevák predstavil v árii Gremina 
z Čajkovského opery Eugen Onegin. 
G. Beláčka ako Gremina uvidí dánske 
publikum už v septembri, v inscenácii 
Petra Konwitschného. V predstavení,  
ktoré opera v Kodani uvedie v kop-
rodukcii so Slovenským národným 
divadlom, bude G. Beláček jediným 
slovenským interpretom. 

(as)

Huslista Juraj Čižmarovič, pôsobiaci 
v Nemecku ako 1. koncertný majster 
WDR Rundfunk Orchester v Kolíne 
nad Rýnom, nahral ako sólista svojho 
„domovského” orchestra CD s raritnou 
dramaturgiou: husľovými koncertmi 
Hansa P tznera (1869—1949), 
Siegfrieda Wagnera (1869—1930) 
a skladbu Träume od Richarda 
Wagnera.  Úspešný slovenský hus-
lista bude v nahrávacích aktivitách 
pokračovať aj na jeseň, kedy bude pre 
Slovenský rozhlas nahrávať koncerty 
Šostakoviča a Proko eva.

(as)

SPRAVODAJSTVO, KONCERTY
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M. Porubčinová [foto: archív]
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počas hry. 
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stroje Panova  auta, pričom nástroje majú 
rozličný tónový rozsah. Preto skladby vyža-
dujú vždy viacero hráčov, ktorí postupne 
hrajú jednotlivé úseky. Striedanie inter-
pretov je plynulé a takmer nespoznateľné 
a preto pri hre majú všetci hráči rovnakú 

dôležitosť. V Indii sa obyvatelia delia do 
štyroch základných vrstiev (tzv. varny) 
a v rámci nich do množstva kást. V klasic-
kom indickom hudobnom súbore vládne 
podobná hierarchia. Sólisti (speváci alebo 
hráči na sólové nástroje) sú považovaní za 
nadradených a  určujú základný melodický 
charakter (rága), tempo, dynamiku sklad-
by i rytmický priebeh (tála). Sprevádzajúci 
hudobníci sa musia prispôsobiť. 
Po sólistoch nasledujú v hierarchickom 

usporiadaní hráči na bubny tabla, na po-
slednom mieste je sprievodná lutna tam-
bura. Je zaujímavé, že sólové nástroje sú 
väčšinou z dreva, hliny či kovu, zatiaľ čo 
sprievodné aj z kože a vnútorností zvierat 
(tie hinduisti považujú za nečisté). Podob-
ne sú na výstave na základe rôznych porov-
návacích kritérií spracované aj iné kultúry.
Návštevníci môžu zároveň obdivovať viac 
ako sto hudobných nástrojov, odevov 
a iných tradičných predmetov. Azda naj-
väčšiu pozornosť púta jávsky gamelan. 
Jeho základ tvoria závesné i horizontálne 
gongy, najčastejšie z bronzu, ktoré kedysi 
pravdepodobne slúžili k magickému privo-
lávaniu dažďa. Z afrických nástrojov mož-
no spoznať napr. mbiru, balafon (xylofón 
s tekvicovými rezonátormi) alebo typický  

21-strunový nástroj kora. V časti, venovanej 
Južnej Amerike možno obdivovať aj struno-
vý nástroj charango, ktorého zadnú stranu 
korpusu tvorí pancier z pásovca. Vo vitríne, 
prezentujúcej kultúru Severnej Ameriky, 
zaujmú okrem šamanského bubna, píšťaly 
a rituálneho chrastidla aj nádherne vypra-
cované i zdobené indiánske odevy. Arabský 
svet zastupuje 10-strunová lutna úd s krát-
kym krkom bez pražcov či lichobežníková 
citara quanún so 63—84 strunami, ktoré sú 

vedené dvoj- alebo trojzborovo. 
Hudobný svet Číny možno spoznať vďaka 
nástrojom tvoriacim jadro typického čín-
skeho súboru ťiang-nan s´ču – cimbalu 
jang-čchin, sláčikovej lutny er-chu, lutny 
pchi-pcha a  auty ti-c´. Podrobnejšie in-
formácie sú dostupné v katalógu, ktorý 
spracoval kolektív autorov pod vedením 
Zuzany Jurkovej. 
Pozoruhodnú výstavu, ktorú s  nančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR usporia-
dalo SNM – Hudobné múzeum, nájdu náv-
števníci v budove Slovenského národného 
múzea na Vajanského nábreží v Bratislave.
  

Lucia FOJTÍKOVÁ, komisárka výstavy
SNM – Hudobné múzeum

Hosťom festivalu 
Melos-Étos bude 
Louis Andriessen

Jubilejný 10. ročník medzinárod-
ného festivalu súčasnej hudby 
Melos-Étos (6. – 15. 11.) opäť 
ponúkne spojenie dramaturgic-
kej jedinečnosti s výnimočnými 
interpretačnými výkonmi domá-
cich i zahraničných umelcov. 
Otvárací koncert festivalu 
bude venovaný kultovej osob-
nosti súčasnej hudby Louisovi 
Andriessenovi. Diela holandské-
ho skladateľa, ktorý bude osob-
ne prítomný, zaznejú v podaní 
VENI ensemble pod taktovkou 
Mariána Lejavu. Ako záver 20. 
ročníka Večerov novej hudby, 
a súčasne otvorenie festivalu 
Melos-Étos, koncert symbolicky 
premostí dva  jubilujúce poduja-
tia súčasnej hudby.
Poctou Mauriciovi Kagelovi 
(1931—2008), ktorý mal byť 
festivalovým hosťom, je záve-
rečný koncert so špičkovým 
nemeckým súborom musikFab-
rik. Zaznie na ňom aj posledná 
Kagelova kompozícia In der 
Matratzengruft, ktorá mala 
svetovú premiéru v apríli 2009. 
Melos-Étos pravidelne poskytuje 
priestor dielam slovenských 
skladateľov. Tento rok uvedie 
skladby Tomáša Boroša a Jany 
Kmiťovej objednané festiva-
lom Melos Ethos Ensemble 
a dirigent Zsolt Nagy. Nové 
dielo Viery Janárčekovej zaznie 
v podaní Quasars Ensemble na 
koncerte spoločne s kompozíci-
ami Gérarda Griseyho a Tristana 
Muraila. Originálny pohľad na 
význam pojmu „opera“ prinesie 
poloimprovizovaný scénický 
projekt Marka Piačeka Erlkönig. 
Nora Škutová uvedie na festiva-
le Sonáty a interlúdiá pre pre-
parovaný klavír Johna Cagea, 
za nahrávku ktorých získala 
významné ocenenia. Milovníkov 
komornej alternatívy určite 
zaujme trio výrazných postáv 
newyorského „downtownu“, 
ktoré v zložení Ikue Mori (lap-
top), Okkyung Lee (violončelo) 
a DJ Olive (gramofóny) ponúk-
ne exkluzívny večer improvi-
zácií. Použitie svetelnej šou a 
vyššia hladina decibelov bude 
sprevádzať vystúpenie vyhľa-
dávaného nemeckého súboru 
Zeitkratzer v divadle Aréna. 
Témou tradičného sprievodného   
muzikologického sympózia (10. - 
12. 11.) je Melos a Étos – včera, 
dnes..., zajtra? 

Info: www.hc.sk
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Niektoré z májových a júnových ma-
tiné re ektovali aktuálne výročia (Marti-
nů, Haydn), iné zaujímavým spôsobom 
propagovali edičné aktivity Hudobného 
centra (Albrecht, Zimmermann). Všetky 
sa ale vyznačovali zaujímavou dramatur-
giou a kvalitnými výkonmi.  
K takýmto patrilo aj vystúpenie sopra-
nistky Evy Šuškovej a klaviristu Ivana 
Buff u (3. 5.). Ich koncert bol spojený 
s prezentáciou publikácie výberu textov 
Alexandra Albrechta, ktorú pod názvom 
Túžby a spomienky (preklad Astrid Rajte-
rová, editor Vladimír Godár) vydalo Hu-
dobné centrum. Zámer priblížiť hudobné 
a intelektuálne prostredie Bratislavy 
1. polovice 20. storočia a jeho kontext 

re ektovala aj dramaturgia koncertu. 
Ivan Buff a sa Štyrmi aforizmami (1920) 
A. Albrechta a Bartókovou Sonátou pre 
klavír (1926) predstavil ako interpret 
s veľkým porozumením pre tento druh 
hudby. Rovnako možno hodnotiť aj 
výkon Evy Šuškovej v Troch piesňach 
(Mein Herz, In der Winternacht, Fried-
hofsgras) a Štyroch spišských piesňach 
A. Albrechta, ako aj vo výbere z Dedin-
ských scén B. Bartóka. Koncertu však 
mimoriadny charakter nedodávalo len 
uvedenie diel, ktoré neboli interpretova-
né celé desaťročia, ale aj ich interpretácia. 
Celkové vyznenie podporil aj seriózny 
prístup interpretov, vyznačujúci sa schop-
nosťou pochopiť a presvedčivo stvárniť 
vybrané kompozície. 
Podobným zážitkom bolo vystúpenie 
súboru Musica aeterna (um. vedúci Pe-
ter Zajíček, Gabriel Szathmáry – husle, 
Peter Guľas – spinet), tentokrát spojené 
s ukážkou repertoáru z najnovších na-
hrávok komornej tvorby Antona Zim-

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
mermanna (1741—1781), významného 
reprezentanta hudobnej kultúry Bratisla-
vy 2. polovice 18. storočia. Objavovanie 
a sprístupňovanie diel tohto skladateľa 
formou CD-nosičov i notových vydaní 
(Symphonies, Missa pastoritia, Chamber 
music) Hudobného centra prebieha v po-
sledných rokoch kontinuitne vďaka spo-
lupráci Musiky aeterny a muzikologičky 
Dariny Múdrej. Dramaturgia matiné bola 
ťažiskovo vystavaná z Zimmermannových 
sonát a duet. Mimoriadnu pozornosť 
a sympatie si zasluhuje oddanosť, až vá-
šeň interpretov propagovať diela domácej 
proveniencie. Nové výzvy v podobe nezná-
mych diel sú pre súbor prospešné, pretože 
tak neustále umožňujú potvrdzovanie jeho 
interpretačných kvalít a tiež mu zaisťujú 
nepriehliadnuteľné miesto v slovenskej 
hudobnej kultúre. 
Posledné májové matiné bolo venované 
výročiu úmrtia Josepha Haydna, preto bol 
koncert zostavený výhradne z jeho tvorby. 
Striedajúce sa obsadenia pôsobili trochu 
rušivo, čo našťastie vyvážili výkony hudob-
níkov. Zaujali klavírne sonáty (D dur č. 33 
a nádherná Es dur č. 49) v sebavedomej 
interpretácii Zuzany Zamborskej. Sú-
stredenie na hudobnú formu, kultivovaný 
tón a striedma dynamika dodávajú jej hre 
nevšednú eleganciu s nádychom istého 
sentimentu. Úprava Divertimenta D dur 

pre violončelo a klavír spo-
jila skúsených interpretov 
Stanislava Zamborského 
(klavír) a Jozefa Podho-
ranského (violončelo), 
ktorých výkon umocnilo 
empatické pochopenie 
výrazu diela. V podstate 
možno skonštatovať, že 
hold veľkému majstrovi 
zložili všetci interpreti 
tohto koncertu (sopra-
nistka Andrea Čajová,  autistka Dagmar 
Zsapková, violistka Zuzana Bouřová). 
Zvláštnu zmienku si v tomto zmysle zaslúži 
interpretácia Divertimenta C dur č. 101 na 
záver predpoludnia. 
Na nasledujúcom matiné sa predstavili 
hráčka na zobcovej  aute  Katarína Duča-
iová a klarinetistka Jana Tomanová, ktoré 
na klavíri a čembale sprevádzala Zuzana 
Biščáková. Obe interpretky sa ukázali ako 
veľmi zdatné, s pekným, no trochu steril-
ným tónom. Pozornosť vzbudil aj zaují-

mavý výber skladieb: Sonáta pre klarinet 
a klavír L. Bernsteina, Hommage à Bach 
pre sólový klarinet B. Kovácsa, Minimal 
Music pre sólovú  autu M. Zahnausena a 
Impromptus on Old Scottish Airs pre zob-
covú  autu a čembalo K. Janovického. 
Pre posledné dva koncerty nedeľných 
matiné (14. 6., 28. 6.) si organizátori 
zvolili v slovenských koncertných progra-
moch nie príliš frekventované nástrojové 
kombinácie. Enikő Ginzery v spolupráci 
s klaviristom Ivanom Šillerom predviedli 
presvedčivý dôkaz emancipácie cimbalu 
ako koncertného nástroja. Ginzery je se-
baistá, mimoriadne talentovaná a schop-
ná prenikavej analýzy notového partu. Jej 
umelecké kvality sa mimoriadne prejavili 
pri interpretácii výberu z Hier (Játékok) 
G. Kurtága, ale aj vo výbere z Bartókových 
Rumunských tancov v úprave pre cimbal 
a klavír. Ako pozoruhodnú možno hodno-
tiť aj interpretáciu Bartókovej Sonatíny 
pre klavír. Šiller je z hľadiska hudobné-
ho temperamentu úplným protipólom 
cimbalistky, pri sprevádzaní sa jej však 
dokázal citlivo prispôsobiť.  Jeho sólová 
hra upútala  priehľadnosťou a výrazovou 
čistotou. 
Pre záverečný koncert bolo sotva možné 
nájsť lepšiu dvojicu ako trubkára Juraja 
Bartoša a klaviristu Ladislava Fančoviča. 
Obaja sú sebaistí a veľkorysí hudobníci so 
zmyslom pre riziko, no zachovávajúci si 
nadhľad nad hudbou. Z dramaturgického 
aj interpretačného hľadiska bola hodnot-
nou ukážkou ich spolupráce nádherná 
Hindemithova Sonáta pre trúbku a kla-
vír (1939) spolu so Sonátou pre trúbku 
a klavír H 357 B. Martinů. Dve mimo-
riadne diela komornej literatúry zazneli 
v presvedčivej podobe a bez najmenšieho 
zaváhania. V rovnakom duchu vyznela aj 
Legenda pre trúbku a klavír G. Enescu, 
ktorú – nakoľko nepatrí medzi významné 
diela skladateľa – zanietená interpretácia 

hudobníkov na tomto koncerte rehabilito-
vala. Záverečná Rapsódia g mol op. 11/4 
E. von Dohnányiho poskytla všetko, čo má 
klavirista typu Fančoviča rád – poslucháč-
sku atraktívnosť, bravúru, brilantné tem-
pá i hru s klavírnym zvukom. V niektorých 
momentoch očarené publikum takmer 
strácalo dych, s čím napokon Dohnányi 
aj počítal. Lepší záver pre posledné letné 
nedeľné matiné v Mirbachovom paláci si 
bolo sotva možné predstaviť.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Pavol Smolík odstúpil 26. 8. z funk-
cie riaditeľa Opery SND. Spolu s ním 
abdikovali aj šéfdramaturg Slavomír 
Jakubek a šéfdirigent Rastislav Štúr. 
Podľa hovorkyne SND Zuzany Golia-
novej, generálna riaditeľka SND Silvia 
Hroncová ich odchod akceptovala. 
Údajne odišli bez udania dôvodu. 
P. Smolík bol do funkcie riaditeľa 
menovaný v máji 2009. Štúr bol 
šéfdirigentom opery od októbra 2008, 
S. Jakubek pôsobil ako dramaturg a 
manažér Opery SND od roku 2005.

(snd, hž)

Sopranistka Mária Porubčinová 
získala 3. miesto na 28. ročníku 
prestížnej medzinárodnej speváckej 
súťaže Hansa Gabora Belvedere. V 2. 
kole súťažilo 143 z 3000 prihlásených 
spevákov. Do  nálovej časti postúpilo 
16 súťažiacich v kategóriách opera, 
opereta a opera a opereta. Okrem 
Porubčinovej vo Viedni zaujali aj slo-
venská mezzosopranistka Judita Na-
gyová (Zvláštna cena Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf-Duisburg) a 
barytonista Richard Šveda (Zvláštna 
cena Stadttheater Klagenfurt). 

(snd, hž)

Basista  Gustáv Beláček vystúpil 
na otváracom koncerte sezóny 
v Kráľovskej opere v Kodani (15. a 
16. 8.). V priereze najzaujímavejších 
čísiel nasledujúcej sezóny sa slovenský  
spevák predstavil v árii Gremina 
z Čajkovského opery Eugen Onegin. 
G. Beláčka ako Gremina uvidí dánske 
publikum už v septembri, v inscenácii 
Petra Konwitschného. V predstavení,  
ktoré opera v Kodani uvedie v kop-
rodukcii so Slovenským národným 
divadlom, bude G. Beláček jediným 
slovenským interpretom. 

(as)

Huslista Juraj Čižmarovič, pôsobiaci 
v Nemecku ako 1. koncertný majster 
WDR Rundfunk Orchester v Kolíne 
nad Rýnom, nahral ako sólista svojho 
„domovského” orchestra CD s raritnou 
dramaturgiou: husľovými koncertmi 
Hansa P tznera (1869—1949), 
Siegfrieda Wagnera (1869—1930) 
a skladbu Träume od Richarda 
Wagnera.  Úspešný slovenský hus-
lista bude v nahrávacích aktivitách 
pokračovať aj na jeseň, kedy bude pre 
Slovenský rozhlas nahrávať koncerty 
Šostakoviča a Proko eva.

(as)
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Bowed Piano Ensemble v Slovenskom rozhlase
Netradičný koncert, ktorý sa 1. 6. 

konal v Komornom štúdiu SRo, prilákal 
zväčša mladých poslucháčov. Príleži-
tosť vidieť naživo desať hudobníkov 
hrajúcich na jedinom preparovanom 
klavíri sa určite nenaskytne každý deň. 
Skladateľ Stephen Scott založil svoj 
Bowed Piano Ensemble už roku 1977 
a so svojimi študentmi z Colorado Col-
lege zavítal do Bratislavy v rámci európ-
skeho turné.
Súbor nepoužíva vlastný klavír; vždy 
preparuje nástroj, ktorý je k dispozícii 
na mieste. Rozhlasový Petrof bez kry-
tu, z ktorého trčali nespočetné lanká 
a ďalšie potrebné náčinie, sa rozozvučal 

vďaka desiatim párom perfektne skoor-
dinovaných rúk. Dlhé rovné tóny, vytvo-
rené ťahaním laniek prevlečených cez 
struny, asociovali zvuk renesančných 
či barokových sláčikových nástrojov, 
kratšie tóny tvorené pomocou kladi-
viek zo starých, nefunkčných klavírov 
zas pripomínali cimbal. Nechýbali ani 
zvuky vytvárané brnkaním gitarovými a 
drsnými plexisklovými plektrami a rôz-
nymi typmi paličiek. Po vizuálnej strán-
ke pripomínala hra súboru operáciu 
– mladí hudobníci vyzerali skutočne ako 
tím chirurgov a sestier, ktorí sa skláňajú 
nad pacientom a pobehujú okolo ope-
račného stola... Všetko to bolo veľmi 

zaujímavé, možno až na jednu vec. Vi-
zuálna a pohybová akcia totiž niekedy 
prekonala samotnú hudbu. Problém 
nebol v interpretácii (tá bola vynikajúco 
pripravená), ale v skladbách ako takých. 
Scottova skladateľská poetika by sa 
dala označiť za postminimalistickú, me-
ditačnú, miestami až „easy listening“, 
čo v spojení s pomerne limitovanými 
dynamickými a výrazovými možnosťami 
týmto spôsobom preparovaného klaví-
ra pôsobilo trochu monotónne. Zaují-
mavou myšlienkou bolo spojenie zasne-
nej, meditatívnej zvukovosti s poéziou 
Wordswortha či Byrona, ktorých verše 
spievala sopranistka Victoria Hansen. 

Pozornejší poslucháč mohol v sprie-
vode rozoznať motívy z Berliozovho 
Harolda či Lisztových Rokov putova-
nia, vďaka ktorým bol doplnený okruh 
voľných asociácií prostredia severného 
Talianska a jeho obrazu v umení ro-
mantickej epochy. Neviem však, či bol 
tento kontext pre väčšinu prítomných 
vôbec postrehnuteľný. V prvom rade 
išlo o kuriozitu z hľadiska technológie 
preparovania klavíra a skvelej tímovej 
práce počas hry. Vzhľadom na vekový 
priemer Scottových študentov išlo sku-
točne o pozoruhodné predstavenie, no 
myslím, že zažiť ho raz úplne stačí.

Robert KOLÁŘ

Six Pianos prvýkrát v Bratislave
Slovenská premiéra skladby Six 

Pianos Steva Reicha vyzerala pomerne 
netradične: nekonala sa totiž v žiadnej 
z renomovaných koncertných sál (ako 
to bolo napr. pri Reichovej bratislav-
skej návšteve roku 2005), ale v jednom 
z obchodíkov s hudobnými nástrojmi 
na Medenej ulici. Je to pochopiteľné, 
keďže miest, kde by sa našlo šesť kla-
vírov súčasne, nie je v Bratislave veľa, 
no zároveň to vyplýva z idey samotnej 
skladby. Tá bola skomponovaná roku 
1973 práve na predvádzanie v ob-
chode s klavírmi, v relatívne úzkom, 
komornom priestore, kde je fyzická 
blízkosť medzi hráčmi základom dob-
rej vizuálnej aj sluchovej komunikácie, 
nevyhnutnej pre interpretáciu Reicho-
vej rytmicky pregnantnej hudby.

Iniciátorom akcie a zároveň jedným 
zo šiestich interpretov bol Ivan Šil-
ler, ktorý so skupinou študentov 
a bývalých absolventov klavírnej hry 
na VŠMU (Yoko Kato, Eun Joo Noh, 
Fiorina Coletta, Zuzana Biščáková 
a František Király) dielo naštudoval 
pôvodne v priestoroch školy na dvoch 
nástrojoch. Keďže celá kompozícia 
prebieha v pomerne úzkom ambite 
(a aj výber tónových výšok je striktne 
zúžený), bolo možné, aby na jednom 
klavíri mohli znieť tri party súčasne, 
samozrejme, pri použití oktávových 
transpozícií. Skúšky so šiestimi ná-
strojmi prebiehali na mieste konania 
počas celého týždňa pred predsta-
vením. Vďačné obecenstvo, tvorené 
vo veľkej miere mladými ľuďmi, si 

posadalo na koberec v priestore me-
dzi „hradbou“ piatich pianín a oproti 
nim postaveného menšieho krídla; 
mnoho ľudí, vrátane zvedavých 
okoloidúcich, trpezlivo stálo pred 
otvorenými dverami predajne. To, že 
Reichova hudba dnes (od premiéry 
skladby uplynulo 36 rokov) prekva-
pí už len málokoho, bolo v tomto 
okamihu vedľajšie. Prvoradou bola 
jednoznačne fyzická skúsenosť šies-
tich znejúcich klavírov a nevšedný 
priestorový zážitok – kvality, ktoré 
sotva nahradí akákoľvek reprodukč-
ná technika. Okolo 20 minút trvajúci 
sled rytmických modelov, vzájomne 
rôzne popretkávaných technikou fá-
zového posunu, nestrácal ťah vďaka 
príkladnej príprave a bezproblémo-

vej koordinácii šiestich klaviristiek 
a klaviristov. S pribúdajúcim počtom 
repetícií (a s klesajúcou hladinou 
kyslíka v malom priestore zaplnenom 
ľuďmi) pôsobila skladba skutočne 
hypnotizujúco. U niektorých prítom-
ných by som možno neváhal hovoriť 
o chvíľkovom upadnutí do tranzu... 
Predstavenie však malo ešte jeden 
sympatický moment. Okrem nadše-
nia a živého záujmu prítomných – 
interpretov aj poslucháčov – tu bolo 
cítiť familiárnu atmosféru, ktorá je 
typická pre tradíciu domáceho muzi-
círovania, resp. predvádzania hudby 
v úzkom kruhu poslucháčov, a má ne-
opakovateľné čaro, aké sa v koncert-
ných sálach väčšinou stráca.

Robert KOLÁŘ
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Hre na husliach sa venujete od štyroch rokov. 
Spomínate si, kedy sa zo záľuby stala profesij-
ná ambícia?
Počas detstva som často menil pedagógov 
a u každého začínal takmer od začiatku – od 
držania rúk, stupníc a technických cvičení. Hral 
som málo hudby, ktorá by sa mi mohla stať zá-
ľubou. Zmenilo sa to až na konzervatóriu, kde 
som si začal budovať repertoár v triede prof. 
Karlíkovej a bojovať o prvenstvo na každých 
skúškach. (Smiech.) Každé moje ďalšie štúdium 
ma len utvrdzovalo v pocite, že idem správnou 
cestou...

Študovali ste v Bratislave, Grazi, neskôr v Es-
sene. Ktoré momenty počas štúdia boli pre vás 
rozhodujúce?
Otázniky, ktorou cestou vykročiť, prichádzali 
v každom novom období môjho štúdia. V Bra-
tislave mi imponovala kariéra sólistu, v Grazi 
som mal ambície stať sa členom orchestra Vie-
denských  lharmonikov, v Essene mi učarovalo 
sláčikové kvarteto, z ktorého neskôr vzišla pozí-
cia koncertného majstra. Počas štúdia sa človek 
nachádza v akomsi paralelnom svete k skutočnej 
hudobníckej realite, a preto je ťažké odhadnúť, 
kam sa má neskôr zaradiť. V Essene som stretol 
prof. Andreasa Reinera, primária Rosamunde 
Quartett, ktorý ma podporil a pomohol mi nájsť 
cestu k vlastnej hudobnej a názorovej individu-
álnosti. Inými slovami – vrátiť sa k duchovnu, do 
sveta, kde človeku robia spoločnosť husle, sláčik 
a päť storočí hudby, v ktorých sa môže nadobro 
stratiť...

Za úspechom hudobníka stoja okrem iného 
hodiny cvičenia na nástroji. Koľko času prie-
merne strávite s nástrojom?
Čas venovaný nástroju prispôsobujem úmerne 
úlohám – zvyčajne cvičím, koľko je potrebné na 
to, aby som sa udržal v kondícii, čo sa pohybuje 
v rozmedzí dvoch až deviatich hodín. Úspech 
mi však vždy viac prinášala mentálna príprava – 
naučiť telo i myseľ vyrovnávať sa s nezvyčajnou 
situáciou, akou hranie na pódiu nepochybne je.

Ktorých huslistov ste obdivovali ako študent 
a ktorí patria medzi vaše súčasné vzory?
Na konzervatóriu bolo v móde mať svojich „obľú-
bencov“, vyhranený vzor som však nikdy nemal. 
U Itzhaka Perlmana som obdivoval, s akou ľah-
kosťou pracoval so svojimi naozaj nadpriemerne 
vyvinutými rukami, pri Anne Sophie Mutterovej 
som sa strácal v jej Carmen a obdivoval vôľu in-
terpretovať skladby v úplne novom svetle. Frank 
Peter Zimmermann ma inšpiroval vizuálne – 
„chladnou hlavou“ a fenomenálnou kontrolou 
hry. Naposledy ma zdvihol zo stoličky Husľový 
koncert č. 1 Proko eva v podaní Tediho Papa-
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vramiho, huslistu albán-
skeho pôvodu, o ktorom, 
bohužiaľ, nie je veľa počuť. 
Mení sa to u mňa priebež-
ne – vždy si vezmem to, čo 
ma zaujíma.

Akú hudbu hráte najrad-
šej?
Nie som prieberčivý, pokiaľ 
nemusím na husle „búchať“ 
alebo „klopkať“ sláčikom 
a pod. Takéto zvuky ne-
chávam radšej nástrojom 
na to určeným. Som hus-
listom v profesionálnych 
„začiatkoch“, je toho veľa, 
čo chcem spoznať a čo ma 
čaká. Nechcem sa preto vy-
hraňovať.

Byť úspešný znamená 
neustále svoju pozíciu po-
tvrdzovať. Ako sa vyrov-
návate s konkurenčným 
tlakom?
Vždy som bol súťaživý typ. 
Vrelo to vo mne, keď niekto 
prišiel a chcel mi niečo uká-
zať – z čoho možno prame-
ní moja „nebojsa“ povaha. 
Poznám svoje chyby i kva-
lity a pracujem na tom, aby 
som chyby neutralizoval 
a naopak, kvality neustále 
posilňoval. Umelec by ale 
nebol umelcom bez toho 
povestného váhania, ale i 
neistoty, ktoré každý preží-
va po svojom...

Narodili ste sa na Sloven-
sku – momentálne však 
žijete a pôsobíte v Nemec-
ku. S ktorou krajinou spá-
jate svoju budúcnosť?
Cítim, že v určitých mo-
mentoch môjho života sa 
vo mne prebúdza akási 
kočovná povaha. Moju 
budúcnosť preto vidím                          
tam, kde nájdem rovnová-
hu medzi kvalitou muzicí-
rovania a kvalitou vzťahov, 
ktoré budeme s mojimi 
spoluhráčmi vytvárať.

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ

5

husle
Štúdiá: 1991–1999 Štátne konzervatórium v Bratislave (M. Karlíko-
vá), 1999–2000 Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi 
(A. Staar, H. Kroisamer, W. Redik), 1999–2001 VŠMU v Bratislave 
(M. Karlíková), 2001–2004 Folkwang-Hochschule v Essene (M. 
Mintchev, A. Reiner), 2002–2005 štipendium Lionsclubu Essen-
Stadtwald, 2004–2008 pokračovanie štúdia v Essene (A. Reiner)

Majstrovské kurzy: Z. Bron, J. Gestem, E. Gruenberg, M. Mintchev, 
I. Ozim, E. Schmieder, G. Carmignola, Attergau Orchester – 
Sommerakademie pod vedením Wiener Philharmoniker (2000), 
Internationales Musikforum Trenta pod vedením Wiener 
Philharmoniker (2007)

Súťaže: Národná husľová súťaž o Cenu Karola Dobiáša (Bratislava) – 
laureát (1996, 2000), Medzinárodná husľová súťaž (Maďarsko) – 3. 
miesto, špeciálna cena pre najlepšieho zahraničného účastníka a za 
najlepšiu interpretáciu diela súčasného maďarského autora (2001), 
Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb (Pörtschach, Ra-
kúsko) –  nalista, špeciálna cena: recitál v Charlestone, USA (2006)

Spolupráca: sólistická spolupráca – Osnabrücker Symphonie-
orchester, Philharmonic Orchestra Győr, Philharmonic Orchestra 
Pleven, ŠfK, Dámsky komorný orchester Bratislava, Bratislavský 
komorný orchester; orchestrálna spolupráca – 3. koncertný majster 
v Niederrheinische Sinfoniker (2004–2007), koncertný majster 
v Südwestfällische Philharmonie Hilchenbach (2005–2006, výpo-
moc), KlangVerwaltung München (od r. 2007), 1. koncertný majster 
v Osnabrücker Symphonieorchester (od r. 2007), 1. koncertný 
majster v Münchner Rundfunkorchester (2009, výpomoc)

MICHAL MAJERSKÝ (1980)

[foto: archív M. Majerského] 
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Bowed Piano Ensemble v Slovenskom rozhlase
Netradičný koncert, ktorý sa 1. 6. 

konal v Komornom štúdiu SRo, prilákal 
zväčša mladých poslucháčov. Príleži-
tosť vidieť naživo desať hudobníkov 
hrajúcich na jedinom preparovanom 
klavíri sa určite nenaskytne každý deň. 
Skladateľ Stephen Scott založil svoj 
Bowed Piano Ensemble už roku 1977 
a so svojimi študentmi z Colorado Col-
lege zavítal do Bratislavy v rámci európ-
skeho turné.
Súbor nepoužíva vlastný klavír; vždy 
preparuje nástroj, ktorý je k dispozícii 
na mieste. Rozhlasový Petrof bez kry-
tu, z ktorého trčali nespočetné lanká 
a ďalšie potrebné náčinie, sa rozozvučal 

vďaka desiatim párom perfektne skoor-
dinovaných rúk. Dlhé rovné tóny, vytvo-
rené ťahaním laniek prevlečených cez 
struny, asociovali zvuk renesančných 
či barokových sláčikových nástrojov, 
kratšie tóny tvorené pomocou kladi-
viek zo starých, nefunkčných klavírov 
zas pripomínali cimbal. Nechýbali ani 
zvuky vytvárané brnkaním gitarovými a 
drsnými plexisklovými plektrami a rôz-
nymi typmi paličiek. Po vizuálnej strán-
ke pripomínala hra súboru operáciu 
– mladí hudobníci vyzerali skutočne ako 
tím chirurgov a sestier, ktorí sa skláňajú 
nad pacientom a pobehujú okolo ope-
račného stola... Všetko to bolo veľmi 

zaujímavé, možno až na jednu vec. Vi-
zuálna a pohybová akcia totiž niekedy 
prekonala samotnú hudbu. Problém 
nebol v interpretácii (tá bola vynikajúco 
pripravená), ale v skladbách ako takých. 
Scottova skladateľská poetika by sa 
dala označiť za postminimalistickú, me-
ditačnú, miestami až „easy listening“, 
čo v spojení s pomerne limitovanými 
dynamickými a výrazovými možnosťami 
týmto spôsobom preparovaného klaví-
ra pôsobilo trochu monotónne. Zaují-
mavou myšlienkou bolo spojenie zasne-
nej, meditatívnej zvukovosti s poéziou 
Wordswortha či Byrona, ktorých verše 
spievala sopranistka Victoria Hansen. 

Pozornejší poslucháč mohol v sprie-
vode rozoznať motívy z Berliozovho 
Harolda či Lisztových Rokov putova-
nia, vďaka ktorým bol doplnený okruh 
voľných asociácií prostredia severného 
Talianska a jeho obrazu v umení ro-
mantickej epochy. Neviem však, či bol 
tento kontext pre väčšinu prítomných 
vôbec postrehnuteľný. V prvom rade 
išlo o kuriozitu z hľadiska technológie 
preparovania klavíra a skvelej tímovej 
práce počas hry. Vzhľadom na vekový 
priemer Scottových študentov išlo sku-
točne o pozoruhodné predstavenie, no 
myslím, že zažiť ho raz úplne stačí.

Robert KOLÁŘ

Six Pianos prvýkrát v Bratislave
Slovenská premiéra skladby Six 

Pianos Steva Reicha vyzerala pomerne 
netradične: nekonala sa totiž v žiadnej 
z renomovaných koncertných sál (ako 
to bolo napr. pri Reichovej bratislav-
skej návšteve roku 2005), ale v jednom 
z obchodíkov s hudobnými nástrojmi 
na Medenej ulici. Je to pochopiteľné, 
keďže miest, kde by sa našlo šesť kla-
vírov súčasne, nie je v Bratislave veľa, 
no zároveň to vyplýva z idey samotnej 
skladby. Tá bola skomponovaná roku 
1973 práve na predvádzanie v ob-
chode s klavírmi, v relatívne úzkom, 
komornom priestore, kde je fyzická 
blízkosť medzi hráčmi základom dob-
rej vizuálnej aj sluchovej komunikácie, 
nevyhnutnej pre interpretáciu Reicho-
vej rytmicky pregnantnej hudby.

Iniciátorom akcie a zároveň jedným 
zo šiestich interpretov bol Ivan Šil-
ler, ktorý so skupinou študentov 
a bývalých absolventov klavírnej hry 
na VŠMU (Yoko Kato, Eun Joo Noh, 
Fiorina Coletta, Zuzana Biščáková 
a František Király) dielo naštudoval 
pôvodne v priestoroch školy na dvoch 
nástrojoch. Keďže celá kompozícia 
prebieha v pomerne úzkom ambite 
(a aj výber tónových výšok je striktne 
zúžený), bolo možné, aby na jednom 
klavíri mohli znieť tri party súčasne, 
samozrejme, pri použití oktávových 
transpozícií. Skúšky so šiestimi ná-
strojmi prebiehali na mieste konania 
počas celého týždňa pred predsta-
vením. Vďačné obecenstvo, tvorené 
vo veľkej miere mladými ľuďmi, si 

posadalo na koberec v priestore me-
dzi „hradbou“ piatich pianín a oproti 
nim postaveného menšieho krídla; 
mnoho ľudí, vrátane zvedavých 
okoloidúcich, trpezlivo stálo pred 
otvorenými dverami predajne. To, že 
Reichova hudba dnes (od premiéry 
skladby uplynulo 36 rokov) prekva-
pí už len málokoho, bolo v tomto 
okamihu vedľajšie. Prvoradou bola 
jednoznačne fyzická skúsenosť šies-
tich znejúcich klavírov a nevšedný 
priestorový zážitok – kvality, ktoré 
sotva nahradí akákoľvek reprodukč-
ná technika. Okolo 20 minút trvajúci 
sled rytmických modelov, vzájomne 
rôzne popretkávaných technikou fá-
zového posunu, nestrácal ťah vďaka 
príkladnej príprave a bezproblémo-

vej koordinácii šiestich klaviristiek 
a klaviristov. S pribúdajúcim počtom 
repetícií (a s klesajúcou hladinou 
kyslíka v malom priestore zaplnenom 
ľuďmi) pôsobila skladba skutočne 
hypnotizujúco. U niektorých prítom-
ných by som možno neváhal hovoriť 
o chvíľkovom upadnutí do tranzu... 
Predstavenie však malo ešte jeden 
sympatický moment. Okrem nadše-
nia a živého záujmu prítomných – 
interpretov aj poslucháčov – tu bolo 
cítiť familiárnu atmosféru, ktorá je 
typická pre tradíciu domáceho muzi-
círovania, resp. predvádzania hudby 
v úzkom kruhu poslucháčov, a má ne-
opakovateľné čaro, aké sa v koncert-
ných sálach väčšinou stráca.

Robert KOLÁŘ
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Hre na husliach sa venujete od štyroch rokov. 
Spomínate si, kedy sa zo záľuby stala profesij-
ná ambícia?
Počas detstva som často menil pedagógov 
a u každého začínal takmer od začiatku – od 
držania rúk, stupníc a technických cvičení. Hral 
som málo hudby, ktorá by sa mi mohla stať zá-
ľubou. Zmenilo sa to až na konzervatóriu, kde 
som si začal budovať repertoár v triede prof. 
Karlíkovej a bojovať o prvenstvo na každých 
skúškach. (Smiech.) Každé moje ďalšie štúdium 
ma len utvrdzovalo v pocite, že idem správnou 
cestou...

Študovali ste v Bratislave, Grazi, neskôr v Es-
sene. Ktoré momenty počas štúdia boli pre vás 
rozhodujúce?
Otázniky, ktorou cestou vykročiť, prichádzali 
v každom novom období môjho štúdia. V Bra-
tislave mi imponovala kariéra sólistu, v Grazi 
som mal ambície stať sa členom orchestra Vie-
denských  lharmonikov, v Essene mi učarovalo 
sláčikové kvarteto, z ktorého neskôr vzišla pozí-
cia koncertného majstra. Počas štúdia sa človek 
nachádza v akomsi paralelnom svete k skutočnej 
hudobníckej realite, a preto je ťažké odhadnúť, 
kam sa má neskôr zaradiť. V Essene som stretol 
prof. Andreasa Reinera, primária Rosamunde 
Quartett, ktorý ma podporil a pomohol mi nájsť 
cestu k vlastnej hudobnej a názorovej individu-
álnosti. Inými slovami – vrátiť sa k duchovnu, do 
sveta, kde človeku robia spoločnosť husle, sláčik 
a päť storočí hudby, v ktorých sa môže nadobro 
stratiť...

Za úspechom hudobníka stoja okrem iného 
hodiny cvičenia na nástroji. Koľko času prie-
merne strávite s nástrojom?
Čas venovaný nástroju prispôsobujem úmerne 
úlohám – zvyčajne cvičím, koľko je potrebné na 
to, aby som sa udržal v kondícii, čo sa pohybuje 
v rozmedzí dvoch až deviatich hodín. Úspech 
mi však vždy viac prinášala mentálna príprava – 
naučiť telo i myseľ vyrovnávať sa s nezvyčajnou 
situáciou, akou hranie na pódiu nepochybne je.

Ktorých huslistov ste obdivovali ako študent 
a ktorí patria medzi vaše súčasné vzory?
Na konzervatóriu bolo v móde mať svojich „obľú-
bencov“, vyhranený vzor som však nikdy nemal. 
U Itzhaka Perlmana som obdivoval, s akou ľah-
kosťou pracoval so svojimi naozaj nadpriemerne 
vyvinutými rukami, pri Anne Sophie Mutterovej 
som sa strácal v jej Carmen a obdivoval vôľu in-
terpretovať skladby v úplne novom svetle. Frank 
Peter Zimmermann ma inšpiroval vizuálne – 
„chladnou hlavou“ a fenomenálnou kontrolou 
hry. Naposledy ma zdvihol zo stoličky Husľový 
koncert č. 1 Proko eva v podaní Tediho Papa-
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vramiho, huslistu albán-
skeho pôvodu, o ktorom, 
bohužiaľ, nie je veľa počuť. 
Mení sa to u mňa priebež-
ne – vždy si vezmem to, čo 
ma zaujíma.

Akú hudbu hráte najrad-
šej?
Nie som prieberčivý, pokiaľ 
nemusím na husle „búchať“ 
alebo „klopkať“ sláčikom 
a pod. Takéto zvuky ne-
chávam radšej nástrojom 
na to určeným. Som hus-
listom v profesionálnych 
„začiatkoch“, je toho veľa, 
čo chcem spoznať a čo ma 
čaká. Nechcem sa preto vy-
hraňovať.

Byť úspešný znamená 
neustále svoju pozíciu po-
tvrdzovať. Ako sa vyrov-
návate s konkurenčným 
tlakom?
Vždy som bol súťaživý typ. 
Vrelo to vo mne, keď niekto 
prišiel a chcel mi niečo uká-
zať – z čoho možno prame-
ní moja „nebojsa“ povaha. 
Poznám svoje chyby i kva-
lity a pracujem na tom, aby 
som chyby neutralizoval 
a naopak, kvality neustále 
posilňoval. Umelec by ale 
nebol umelcom bez toho 
povestného váhania, ale i 
neistoty, ktoré každý preží-
va po svojom...

Narodili ste sa na Sloven-
sku – momentálne však 
žijete a pôsobíte v Nemec-
ku. S ktorou krajinou spá-
jate svoju budúcnosť?
Cítim, že v určitých mo-
mentoch môjho života sa 
vo mne prebúdza akási 
kočovná povaha. Moju 
budúcnosť preto vidím                          
tam, kde nájdem rovnová-
hu medzi kvalitou muzicí-
rovania a kvalitou vzťahov, 
ktoré budeme s mojimi 
spoluhráčmi vytvárať.

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ

5

husle
Štúdiá: 1991–1999 Štátne konzervatórium v Bratislave (M. Karlíko-
vá), 1999–2000 Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi 
(A. Staar, H. Kroisamer, W. Redik), 1999–2001 VŠMU v Bratislave 
(M. Karlíková), 2001–2004 Folkwang-Hochschule v Essene (M. 
Mintchev, A. Reiner), 2002–2005 štipendium Lionsclubu Essen-
Stadtwald, 2004–2008 pokračovanie štúdia v Essene (A. Reiner)

Majstrovské kurzy: Z. Bron, J. Gestem, E. Gruenberg, M. Mintchev, 
I. Ozim, E. Schmieder, G. Carmignola, Attergau Orchester – 
Sommerakademie pod vedením Wiener Philharmoniker (2000), 
Internationales Musikforum Trenta pod vedením Wiener 
Philharmoniker (2007)

Súťaže: Národná husľová súťaž o Cenu Karola Dobiáša (Bratislava) – 
laureát (1996, 2000), Medzinárodná husľová súťaž (Maďarsko) – 3. 
miesto, špeciálna cena pre najlepšieho zahraničného účastníka a za 
najlepšiu interpretáciu diela súčasného maďarského autora (2001), 
Internationaler Johannes Brahms Wettbewerb (Pörtschach, Ra-
kúsko) –  nalista, špeciálna cena: recitál v Charlestone, USA (2006)

Spolupráca: sólistická spolupráca – Osnabrücker Symphonie-
orchester, Philharmonic Orchestra Győr, Philharmonic Orchestra 
Pleven, ŠfK, Dámsky komorný orchester Bratislava, Bratislavský 
komorný orchester; orchestrálna spolupráca – 3. koncertný majster 
v Niederrheinische Sinfoniker (2004–2007), koncertný majster 
v Südwestfällische Philharmonie Hilchenbach (2005–2006, výpo-
moc), KlangVerwaltung München (od r. 2007), 1. koncertný majster 
v Osnabrücker Symphonieorchester (od r. 2007), 1. koncertný 
majster v Münchner Rundfunkorchester (2009, výpomoc)

MICHAL MAJERSKÝ (1980)

[foto: archív M. Majerského] 
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Podobne ako minulý rok, aj tentokrát sa všetkých päť koncertov festivalu konalo v piaristickom kostole, ktorý už niekoľko rokov zdobí 
novozrekonštruovaný trojmanuálový organ. Podujatie sa konalo pod záštitou mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja v 
spolupráci s Cirkevným zborom ECAV a Rehoľou piaristov v Nitre. 

Ars Organi Nitra 2009
2. ročník medzinárodného organového festivalu, 26. apríla – 24. mája, Nitra

Ako prvý sa na festivale predstavil Jeremy 
Joseph z Juhoafrickej republiky (26. 4.), ktorý 
je organistom v Hofburgkapelle vo Viedni, 
kde na univerzite vyučuje generálny bas. 
Vybral si diela prevažne barokových autorov 
(G. Muff at, K. Kerll, J. Froberger, J. S. Bach), 
zahral však aj Mozartovu Fantáziu f mol KV 
594 alebo Mendelssohnovu Sonátu č. 1. f mol, 
op. 65/1. Z jeho hry bolo okrem presvedčivého 
technického zvládnutia cítiť aj jasnú koncepciu, 
výrazovú i registračnú. Napriek dispozícii orga-
nu, ktorá pristane skôr dielam romantizmu, sa 
mu podarilo rovnako úspešne predniesť aj ba-
rokový repertoár. Brilantná hra a farebná pes-
trosť umocnené štýlovosťou a decentnou ago-
gikou sprostredkovali nezabudnuteľný zážitok. 
Joseph asi najviac oslovil hrou s farebnosťou 
registrov a schopnosťou ich jemného, no pes-
trého kombinovania. Vrcholom koncertu bola 

okrem Bachovho Prelúdia Es Dur BWV 552/1 
aj posledná časť Mendelssohna. Interpretovi 
sa tu napriek technickej náročnosti podarilo 
zachovať prísnu formálnu výstavbu a rytmic-
kou precíznosťou pretaviť dielo do jedinečnej 
podoby v súlade s nástrojom a akustickými 
predispozíciami priestoru. 
Na druhom koncerte (3. 5.) vystúpil nór-
sky umelec Anders Eidsten Dahl, laureát 
viacerých prestížnych súťaží. Jeho program 
(Mendelssohn, J. S. Bach) bol ozvláštnený 
prítomnosťou diel severských skladate-
ľov – E. Holanda (1924) a O. Lindberga 
(1887—1955). Holandova Suita Jób č. 2 
op. 79 zaujala neobvyklou intenzitou klastrov 
a glissánd. Od prvých taktov bolo cítiť, že 

umelec sa vymyká zažitému stereotypu hráčov 
rakúskej a nemeckej organovej školy. Z jeho 
hry vyžarovala hĺbavosť, ktorá ostro kontras-
tovala s predvídateľnosťou výrazu a zvuku. 
Tieto parametre musel okrem štýlových kritérií 
podriadiť potenciálu nástroja. Zaujímavé bolo 
registračné stvárnenie Bachových chorálov, z 
ktorých vynikol O Lamm Gottes, unschuldig 
BWV 656. Dahlova interpretácia bola skôr as-
ketická, vychádzajúca z atmosféry duchovných 
piesní. Záverečná Mendelssohnova Sonáta 
č. 5 a Lindbergova Sonáta g mol boli okrem 
rytmickej precíznosti charakteristické istou 
akademickosťou, ktorú však vyvažoval expre-
sívny náboj prítomný v Lindbergovej hudbe. 
Štruktúra i forma jeho diela prezrádzali vplyvy 
Brahmsa, Liszta a Rachmaninova. Akási clivota 
v kombinácii s neustálym hľadaním boli perpe-
tuum mobile pre hráča i návštevníkov koncer-

tu, ktorých nórsky umelec odmenil brilantným 
prídavkom. 
Tretím zahraničným hosťom festivalu bol 
Angličan David Woodcock, pôsobiaci ako 
riaditeľ hudobnej sekcie na prestížnej Harrow 
School. Štúdium absolvoval na univerzite v 
Cambridgi. Okrem hry na organe sa venuje aj 
dirigovaniu a spevu v známom súbore Tallis 
Scholars. Nitrianskym poslucháčom sa pred-
stavil repertoárom s dôrazom na pôvodnú 
anglickú tvorbu. Okrem diel Buxtehudeho 
(Prelúdium in C BuxWV 137), Georga Böhma 
(Vater unser) a J. S. Bacha (Chorálová partita 
Sei gegrusset BWV 768, Passacaglia a fúga 
BWV 582) tak zazneli aj renesančné kompo-
zície Thomasa Weelkesa (Two Voluntaries) 

a autori William Walton (Henry V.), Percy 
Whitlock (Folk Tune zo zbierky Five Short 
Pieces) a Herbert Howells (Rhapsody 
No. 3). Po virtuóznom Buxtehudem, kde 
okrem techniky možno vyzdvihnúť aj pocit ra-
dosti z hry (tou je anglická interpretačná škola 
známa) nadchla veľkoryso poňatá Bachova 
Passacaglia. Farebne veľmi dobre zvládnuté 
opakujúce sa sekvencie v pedáli umocnili cha-
rakter diela a dali priestor vyniknúť „guľatým“ 
a mohutným registrom, ktoré po rekonštrukcii 
nástroja doplnila pozauna. Triezve farebné 
kombinácie boli zas príznačné pre anglické 
kompozície s výnimkou Howellsovej rapsódie 
(programová skladba vyjadruje pocity hrôzy 
z 1. svetovej vojny). Ako interpret po koncerte 
prezradil, asketický prístup k registrácii kompo-
zícii mal zvýrazniť piesňovú osobitosť skladieb, 
ktorá vychádza z tradície anglickej duchovnej 

hudby. Dalo by sa povedať, že Woodcockov 
recitál neoslnil technickou „akrobaciou“, aj 
keď potenciál interpreta hráčske majstrovstvo 
viackrát naznačil. V každom prípade koncert 
posunul pravidelných návštevníkov festivalu 
smerom k pochopeniu podstaty organovej 
hudby a jej miesta v chrámoch. 
Posledným zahraničným hosťom bol v Nitre 
Irénée Peyrot, francúzsky organista žijúci v 
Nemecku. Peyrot okrem štúdia na konzerva-
tóriu v Lyone (Francúzsko) bol aj žiakom pro-
fesora Martina Haselböcka (Musikhochschule 
in Lübeck), ktorý v Nitre účinkoval minulý 
rok. Hudobník si so sebou priniesol istú 
dávku francúzskej noblesy v šate nemeckej 
presnosti, o čom svedčil aj program z diel J. 

S. Bacha (Prelúdium a fúga e mol BWV 533), 
Mendelssohna (Sonáta č. 2 c mol), Regera 
(Prelúdium a fúga E dur), i Francúzov C. Loreta 
(Adagio, Cantabile, Canzone, Fantaisie pasto-
rale) a J. Ch. H. Rincka (9 variácií a Finále na 
pieseň „Ah, vous dirai-je, Maman“). Hudobná 
skúsenosť a profesionalita, rovnako ako cit pre 
detail a farbu, spravili z koncertu nezabudnu-
teľný zážitok. Obzvlášť vynikla francúzska tvor-
ba, ktorá sa štýlovo hodila k dispozícii organu. 
Jazykové registre a ostrý kontrast dynamiky v 
kontexte relatívne krátkych pasáží okrem zau-
jímavých efektov upútali pozornosť na nástroj. 
Hravé Rinckove variácie na záver koncertu 
pripomínali dezert so šľahačkou a príjemne 
spestrili atmosféru recitálu. Prekvapením bol 
Reger, ktorého dielo na Slovensku rezonuje 
skôr v podobe technicky náročných skladieb, 
no kratšie kompozície, z ktorých jedna zaznela 
aj v Nitre, ostávajú stále bezdôvodne v ústraní. 
Interpret aj napriek dlhoročnému pôsobeniu 
v Buxtehudeho meste Lübecku nezaprel fran-
cúzske korene. Boli zjavné pri interpretácii 
Bachovho prelúdia. Odohral ho celé v legate, 
čo nie je typickým rysom nemeckej interpretač-
nej školy. Efekt nápadne pripomínal hru profe-
sora Ivana Sokola, čím si slovenské publikum 
získal v podstate hneď v úvode recitálu. 
Festival zavŕšilo vystúpenie nitrianskej or-
ganistky Márie Plšekovej, študentky orga-
novej hry na univerzite vo Viedni v triede 
prof. M. Haselböcka. Interpretka sa predstavi-
la prevažne romantickým repertoárom (Liszt: 
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Schumann: 
fúgy na B-A-C-H, Mendelssohn: Sonáta č. 4 
B dur) obohateným o Bachovu Tokátu a fúgu 
d mol BWV 565 a dva chorály. Výhodou do-
mácich interpretov je dobrá znalosť nástroja – 
nástrah aj pozitív. Práve pozitív sa M. Plšeková 
zmocnila znamenite, predovšetkým v regis-
tračnom stvárnení diel. Farebnosť a plastickosť 
hry sú základným atribútom interpretačného 
prístupu mladej interpretky k hudbe rôznych 
žánrov a predurčujú jej, aj vďaka jej organizač-
ným zručnostiam (založenie a dramaturgia 2 
ročníkov festivalu Ars Organi), kariéru profesi-
onálnej hudobníčky s potenciálom prezentovať 
sa doma i v zahraničí. Umelkyňa formuje vkus 
publika skladbami, ktoré v Nitre znejú skôr 
sporadicky. Schumannove fúgy na B-A-C-H 
v jej podaní spĺňali tie najprísnejšie formálne 
a výrazové kritériá a potešili i najnáročnej-
ších poslucháčov. Rovnako nadchla Lisztova 
programová skladba Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen, kde sa interpretke podarilo sprostred-
kovať atmosféru „žalospevu“. Technika M. 
Plšekovej vynikla hlavne v Mendelssohnovej 
sonáte, po ktorej nasledoval krátky prídavok 
od C. Ph. E. Bacha. 
Festival Ars organi 2009 je pre Nitru význam-
ným kultúrnym a spoločenským prínosom. 
Spôsob, akým zarezonoval u poslucháčov, je 
toho dôkazom.

Michal VANČO
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Posledné dva koncerty sezóny 
ohlasovali najmä vďaka dirigentom 
a interpretačnému obsadeniu zážitok, 
ak nie kulmináciu 35. série koncertov 
ŠKO. Skvelí dirigenti,  Bulhar Vladimir 
Kiradjiev a Rus Misha Katz nadviazali 
s orchestrom zmysluplný umelecký dia-
lóg už v minulosti, takže očakávania boli 
opodstatnené.

Kiradjiev priniesol na pódium Domu 
umenia (11. 6.) ako obvykle „neopočú-
vanú“ programovú konšteláciu. Tento 
citlivý  a inteligentný hudobník dokáže 
vždy presne zade novať poetiku in-
terpretovaných diel. Objavne a sviežo 
koncipoval aj suitu zo scénickej hudby 
Masques et bergamasques op. 112 Ga-
briela Faurého. Poslucháči si skutočne 
mohli vychutnať dielo a tajne ľutovať, 
že sa táto hudba na našich pódiách viac 
neudomácnila. Orchester bol čitateľný, 
znel plasticky a citlivo reagoval na pres-
né gestá lídra. Čarodejná láska alebo 
Cigánske scény z Andalúzie pre mezzo-
soprán a orchester od Manuela de Fallu 
u nás tiež príliš nezaznievajú. Ich  bizar-
ný hudobný svet, sled scén a nálad kom-
binujúcich hispánske a cigánske hudob-
né podnety, znie exoticky, mysteriózne. 
Transparentná inštrumentálna zostava, 
výsostne dôvtipne koncipovaná a kolo-
rovaná, vytvorila impozantnú osnovu 
plnú napätia. Sólistka Eva Garajová 
stvárnila vokálny part korektne a aplauz 
jej určite patril, nemyslím však, že siahla 
až k limitom svojich daností.  Strednú, 
koncertantnú časť programu tvoril Cho-
pin a jeho Variácie na „La ci darem la 
mano“ z opery Don Giovanni pre klavír 
a orchester, Andante spianato a Grande 
polonaise brillante op. 22 v stvárnení 
bulharského klaviristu Ludmila Ange-
lova. Tento sólista sa zaslúžil o jeden 
z hviezdnych vrcholov žilinskej sezóny. 
Jeho Chopin znel úžasne – bez pózy, bez 
zmäkčilých či patetických línií, pritom 

Štátny komorný orchester Žilina
štýlovo, objavne, mužne, ozvláštnený 
osobnostnou optikou pianistu. Angelov, 
ako sme sa dozvedeli, sa programovo 
a systematicky venuje chopinovskej inter-
pretácii, nahral kompletné dielo majstra 
a určite právom patrí k špičke umelcov, 
ktorí sa tomuto romantikovi venujú.
Objav a favorit sezóny Misha Katz pred-
stúpil pred orchester na záverečný kon-

cert (18. 6.). Umelec, ktorý fascinuje, ča-
ruje, teda symbolicky otváral i uzatváral 
35. koncertnú sezónu v Žiline. Program 
koncertu bol zostavený „à la Russe“, 
so skladbami Čajkovského, Proko eva 
a Stravinského. Už vstup Katza na pó-
dium vysiela do auditória elektrizujúce 
signály. Tu možno vskutku hovoriť o sile 
osobnosti, ľudskej a umeleckej prieraz-
nosti, muzikantskom intelekte i empatii. 
To všetko charakterizuje Katza a navyše 
je aj dostatočným argumentom pri rezer-
ve nie celkom naplneného očakávania, 

aký pripravil práve záver sezóny. Drama-
turgia koncertu bola náročná. Určite by 
bolo racionálne ju zredukovať, aby neod-
halila až natoľko markantne únavu z  ná-
le sezóny či nedostatok času na spoločné 
štúdium. Najpriaznivejšie vyzneli dvojica 
opusov, Čajkovského Ouverture miniatu-
re z baletu Luskáčik, ktorú dirigent pre-
žiaril slovanským espritom a eleganciou 
a Proko evova Suita op. 65 Letný deň, 
pôvabný „detský kútik“ s príchuťou kreh-
kej infantilnosti a hravosti, ktorý dirigent 
prezentoval s dávkou humoru až irónie, 
s citom pre farby orchestra. Napokon dva 
menej vydarené momenty koncertu: Čaj-
kovského Husľový koncert D dur op. 35 je 
„hitom“ svetových scén. To, že sólistkou 
v Žiline bude renomovaná Olga Marti-
nova, bolo prísľubom. Jej stvárneniu só-
lového partu možno sotva čo vytknúť: bol 
naplnený dôsledne, profesionálne, „do 
bodky“. Sólistka sa však javila, napodiv, 
málo autenticky. Suverénna v technike, 
bezchybná, s partnermi však málo ko-
rešpondujúca, formulovala svoj part dosť 
stroho, málo angažovane. Škoda bolo 
hýriť, to potvrdilo aj zaradenie Stravin-
ského baletnej suity Pulcinella. Dimenzo-
vaná, štruktúrovaná faktúra s osobitou, 
„nevyspytateľnou“ orchestráciou, s ar-
chaizujúcimi štylizáciami vyžaduje čas na 
dôsledné štúdium, trpezlivosť, asertivitu. 

Posledné dve adjektíva nemožno dirigen-
tovi ani orchestru uprieť. Nedostatočne 
„dozretému“ celku však očividne uškodil 
krátky skúšobný čas, čo je škoda. 
Záver sezóny v Dome umenia Fatra bol 
teda poznačený miernou únavou. Or-
chester je však garanciou, že aj ďalšia se-
zóna bude naplnená zážitkami. Najmä ak 
za dirigentským pultom budú stáť umelci, 
akými sú spomínaní dirigenti.

Lýdia DOHNALOVÁ

Vydavateľstvo Kairos 
– priestor pre súčasnú 
hudbu

Čitatelia Hudobného života 
získavajú spolu s časopisom 
sampler labelu Kairos (slovo sa 
v gréčtine viaže k času a znamená 
vrcholný, vhodný okamih, resp. 
moment najväčšieho naplnenia), 
ktorého produkciu na Slovensku 
distribuuje košické vydavateľstvo 
Hevhetia. Kairos, založený v roku 
1999 vo Viedni Barbarou Fränzen 
a Petrom Oswaldom, sa špeciali-
zuje výlučne na vydávania eklu-
zívnych nahrávok súčasnej hudby. 
Vydavateľstvo  je známe starost-
livým výberom umelcov, medzi 
ktorých patria najvýznamnejší 
predstavitelia hudby 20. a 21. 
storočia (Giacinto Scelsi, 
Morton Feldman, Salvatore 
Sciarrino, György Kurtág, 
Helmut Lachenmann, Wolfgang 
Rihm, Georg Friedrich Haas, 
Gérard Grisey alebo Peter 
Eötvös), so stikovaným zvukom 
a moderným dizajnom, o ktorý 
sa stará rakúsky výtvarník Jakob 
Gasteiger. S Kairosom pravidel-
ne spolupracujú renomovaní 
špecialisti na súčasnú hudbu ako 
Klangforum Wien, Ensemble 
Modern alebo Arditti Quartet, 
ale napríklad aj Berlínski  lhar-
monici a Simon Rattle. Vďaka 
špičkovej kvalite konceptu, 
zvukového spracovania i interpre-
tančej úrovne už viaceré nahrávky 
z katalógu vydavateľstva získali 
prestížne ocenenia – Preis der 
deutschen Schallplattenkritik  
alebo Diapason d´Or. Medzi 
najnovšie tituly Kairosu patrí 
skladba Liturgia fractal Alberta 
Posadasa s Quatuor Diotima 
a CD Sotto voce W. Rihma, 
v októbri je naplánované vydanie 
3CD Sui poemi concentrici S. 
Sciarrina, na ktorom sa predstaví 
ensemble recherche. 

www.kairos-music.com

Distribúcia: 
www.hevhetia.com

L. Angelov [foto: R. Kučavík]

V. Kiradjiev [foto: R. Kučavík]
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Podobne ako minulý rok, aj tentokrát sa všetkých päť koncertov festivalu konalo v piaristickom kostole, ktorý už niekoľko rokov zdobí 
novozrekonštruovaný trojmanuálový organ. Podujatie sa konalo pod záštitou mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja v 
spolupráci s Cirkevným zborom ECAV a Rehoľou piaristov v Nitre. 

Ars Organi Nitra 2009
2. ročník medzinárodného organového festivalu, 26. apríla – 24. mája, Nitra

Ako prvý sa na festivale predstavil Jeremy 
Joseph z Juhoafrickej republiky (26. 4.), ktorý 
je organistom v Hofburgkapelle vo Viedni, 
kde na univerzite vyučuje generálny bas. 
Vybral si diela prevažne barokových autorov 
(G. Muff at, K. Kerll, J. Froberger, J. S. Bach), 
zahral však aj Mozartovu Fantáziu f mol KV 
594 alebo Mendelssohnovu Sonátu č. 1. f mol, 
op. 65/1. Z jeho hry bolo okrem presvedčivého 
technického zvládnutia cítiť aj jasnú koncepciu, 
výrazovú i registračnú. Napriek dispozícii orga-
nu, ktorá pristane skôr dielam romantizmu, sa 
mu podarilo rovnako úspešne predniesť aj ba-
rokový repertoár. Brilantná hra a farebná pes-
trosť umocnené štýlovosťou a decentnou ago-
gikou sprostredkovali nezabudnuteľný zážitok. 
Joseph asi najviac oslovil hrou s farebnosťou 
registrov a schopnosťou ich jemného, no pes-
trého kombinovania. Vrcholom koncertu bola 

okrem Bachovho Prelúdia Es Dur BWV 552/1 
aj posledná časť Mendelssohna. Interpretovi 
sa tu napriek technickej náročnosti podarilo 
zachovať prísnu formálnu výstavbu a rytmic-
kou precíznosťou pretaviť dielo do jedinečnej 
podoby v súlade s nástrojom a akustickými 
predispozíciami priestoru. 
Na druhom koncerte (3. 5.) vystúpil nór-
sky umelec Anders Eidsten Dahl, laureát 
viacerých prestížnych súťaží. Jeho program 
(Mendelssohn, J. S. Bach) bol ozvláštnený 
prítomnosťou diel severských skladate-
ľov – E. Holanda (1924) a O. Lindberga 
(1887—1955). Holandova Suita Jób č. 2 
op. 79 zaujala neobvyklou intenzitou klastrov 
a glissánd. Od prvých taktov bolo cítiť, že 

umelec sa vymyká zažitému stereotypu hráčov 
rakúskej a nemeckej organovej školy. Z jeho 
hry vyžarovala hĺbavosť, ktorá ostro kontras-
tovala s predvídateľnosťou výrazu a zvuku. 
Tieto parametre musel okrem štýlových kritérií 
podriadiť potenciálu nástroja. Zaujímavé bolo 
registračné stvárnenie Bachových chorálov, z 
ktorých vynikol O Lamm Gottes, unschuldig 
BWV 656. Dahlova interpretácia bola skôr as-
ketická, vychádzajúca z atmosféry duchovných 
piesní. Záverečná Mendelssohnova Sonáta 
č. 5 a Lindbergova Sonáta g mol boli okrem 
rytmickej precíznosti charakteristické istou 
akademickosťou, ktorú však vyvažoval expre-
sívny náboj prítomný v Lindbergovej hudbe. 
Štruktúra i forma jeho diela prezrádzali vplyvy 
Brahmsa, Liszta a Rachmaninova. Akási clivota 
v kombinácii s neustálym hľadaním boli perpe-
tuum mobile pre hráča i návštevníkov koncer-

tu, ktorých nórsky umelec odmenil brilantným 
prídavkom. 
Tretím zahraničným hosťom festivalu bol 
Angličan David Woodcock, pôsobiaci ako 
riaditeľ hudobnej sekcie na prestížnej Harrow 
School. Štúdium absolvoval na univerzite v 
Cambridgi. Okrem hry na organe sa venuje aj 
dirigovaniu a spevu v známom súbore Tallis 
Scholars. Nitrianskym poslucháčom sa pred-
stavil repertoárom s dôrazom na pôvodnú 
anglickú tvorbu. Okrem diel Buxtehudeho 
(Prelúdium in C BuxWV 137), Georga Böhma 
(Vater unser) a J. S. Bacha (Chorálová partita 
Sei gegrusset BWV 768, Passacaglia a fúga 
BWV 582) tak zazneli aj renesančné kompo-
zície Thomasa Weelkesa (Two Voluntaries) 

a autori William Walton (Henry V.), Percy 
Whitlock (Folk Tune zo zbierky Five Short 
Pieces) a Herbert Howells (Rhapsody 
No. 3). Po virtuóznom Buxtehudem, kde 
okrem techniky možno vyzdvihnúť aj pocit ra-
dosti z hry (tou je anglická interpretačná škola 
známa) nadchla veľkoryso poňatá Bachova 
Passacaglia. Farebne veľmi dobre zvládnuté 
opakujúce sa sekvencie v pedáli umocnili cha-
rakter diela a dali priestor vyniknúť „guľatým“ 
a mohutným registrom, ktoré po rekonštrukcii 
nástroja doplnila pozauna. Triezve farebné 
kombinácie boli zas príznačné pre anglické 
kompozície s výnimkou Howellsovej rapsódie 
(programová skladba vyjadruje pocity hrôzy 
z 1. svetovej vojny). Ako interpret po koncerte 
prezradil, asketický prístup k registrácii kompo-
zícii mal zvýrazniť piesňovú osobitosť skladieb, 
ktorá vychádza z tradície anglickej duchovnej 

hudby. Dalo by sa povedať, že Woodcockov 
recitál neoslnil technickou „akrobaciou“, aj 
keď potenciál interpreta hráčske majstrovstvo 
viackrát naznačil. V každom prípade koncert 
posunul pravidelných návštevníkov festivalu 
smerom k pochopeniu podstaty organovej 
hudby a jej miesta v chrámoch. 
Posledným zahraničným hosťom bol v Nitre 
Irénée Peyrot, francúzsky organista žijúci v 
Nemecku. Peyrot okrem štúdia na konzerva-
tóriu v Lyone (Francúzsko) bol aj žiakom pro-
fesora Martina Haselböcka (Musikhochschule 
in Lübeck), ktorý v Nitre účinkoval minulý 
rok. Hudobník si so sebou priniesol istú 
dávku francúzskej noblesy v šate nemeckej 
presnosti, o čom svedčil aj program z diel J. 

S. Bacha (Prelúdium a fúga e mol BWV 533), 
Mendelssohna (Sonáta č. 2 c mol), Regera 
(Prelúdium a fúga E dur), i Francúzov C. Loreta 
(Adagio, Cantabile, Canzone, Fantaisie pasto-
rale) a J. Ch. H. Rincka (9 variácií a Finále na 
pieseň „Ah, vous dirai-je, Maman“). Hudobná 
skúsenosť a profesionalita, rovnako ako cit pre 
detail a farbu, spravili z koncertu nezabudnu-
teľný zážitok. Obzvlášť vynikla francúzska tvor-
ba, ktorá sa štýlovo hodila k dispozícii organu. 
Jazykové registre a ostrý kontrast dynamiky v 
kontexte relatívne krátkych pasáží okrem zau-
jímavých efektov upútali pozornosť na nástroj. 
Hravé Rinckove variácie na záver koncertu 
pripomínali dezert so šľahačkou a príjemne 
spestrili atmosféru recitálu. Prekvapením bol 
Reger, ktorého dielo na Slovensku rezonuje 
skôr v podobe technicky náročných skladieb, 
no kratšie kompozície, z ktorých jedna zaznela 
aj v Nitre, ostávajú stále bezdôvodne v ústraní. 
Interpret aj napriek dlhoročnému pôsobeniu 
v Buxtehudeho meste Lübecku nezaprel fran-
cúzske korene. Boli zjavné pri interpretácii 
Bachovho prelúdia. Odohral ho celé v legate, 
čo nie je typickým rysom nemeckej interpretač-
nej školy. Efekt nápadne pripomínal hru profe-
sora Ivana Sokola, čím si slovenské publikum 
získal v podstate hneď v úvode recitálu. 
Festival zavŕšilo vystúpenie nitrianskej or-
ganistky Márie Plšekovej, študentky orga-
novej hry na univerzite vo Viedni v triede 
prof. M. Haselböcka. Interpretka sa predstavi-
la prevažne romantickým repertoárom (Liszt: 
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Schumann: 
fúgy na B-A-C-H, Mendelssohn: Sonáta č. 4 
B dur) obohateným o Bachovu Tokátu a fúgu 
d mol BWV 565 a dva chorály. Výhodou do-
mácich interpretov je dobrá znalosť nástroja – 
nástrah aj pozitív. Práve pozitív sa M. Plšeková 
zmocnila znamenite, predovšetkým v regis-
tračnom stvárnení diel. Farebnosť a plastickosť 
hry sú základným atribútom interpretačného 
prístupu mladej interpretky k hudbe rôznych 
žánrov a predurčujú jej, aj vďaka jej organizač-
ným zručnostiam (založenie a dramaturgia 2 
ročníkov festivalu Ars Organi), kariéru profesi-
onálnej hudobníčky s potenciálom prezentovať 
sa doma i v zahraničí. Umelkyňa formuje vkus 
publika skladbami, ktoré v Nitre znejú skôr 
sporadicky. Schumannove fúgy na B-A-C-H 
v jej podaní spĺňali tie najprísnejšie formálne 
a výrazové kritériá a potešili i najnáročnej-
ších poslucháčov. Rovnako nadchla Lisztova 
programová skladba Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen, kde sa interpretke podarilo sprostred-
kovať atmosféru „žalospevu“. Technika M. 
Plšekovej vynikla hlavne v Mendelssohnovej 
sonáte, po ktorej nasledoval krátky prídavok 
od C. Ph. E. Bacha. 
Festival Ars organi 2009 je pre Nitru význam-
ným kultúrnym a spoločenským prínosom. 
Spôsob, akým zarezonoval u poslucháčov, je 
toho dôkazom.

Michal VANČO
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Posledné dva koncerty sezóny 
ohlasovali najmä vďaka dirigentom 
a interpretačnému obsadeniu zážitok, 
ak nie kulmináciu 35. série koncertov 
ŠKO. Skvelí dirigenti,  Bulhar Vladimir 
Kiradjiev a Rus Misha Katz nadviazali 
s orchestrom zmysluplný umelecký dia-
lóg už v minulosti, takže očakávania boli 
opodstatnené.

Kiradjiev priniesol na pódium Domu 
umenia (11. 6.) ako obvykle „neopočú-
vanú“ programovú konšteláciu. Tento 
citlivý  a inteligentný hudobník dokáže 
vždy presne zade novať poetiku in-
terpretovaných diel. Objavne a sviežo 
koncipoval aj suitu zo scénickej hudby 
Masques et bergamasques op. 112 Ga-
briela Faurého. Poslucháči si skutočne 
mohli vychutnať dielo a tajne ľutovať, 
že sa táto hudba na našich pódiách viac 
neudomácnila. Orchester bol čitateľný, 
znel plasticky a citlivo reagoval na pres-
né gestá lídra. Čarodejná láska alebo 
Cigánske scény z Andalúzie pre mezzo-
soprán a orchester od Manuela de Fallu 
u nás tiež príliš nezaznievajú. Ich  bizar-
ný hudobný svet, sled scén a nálad kom-
binujúcich hispánske a cigánske hudob-
né podnety, znie exoticky, mysteriózne. 
Transparentná inštrumentálna zostava, 
výsostne dôvtipne koncipovaná a kolo-
rovaná, vytvorila impozantnú osnovu 
plnú napätia. Sólistka Eva Garajová 
stvárnila vokálny part korektne a aplauz 
jej určite patril, nemyslím však, že siahla 
až k limitom svojich daností.  Strednú, 
koncertantnú časť programu tvoril Cho-
pin a jeho Variácie na „La ci darem la 
mano“ z opery Don Giovanni pre klavír 
a orchester, Andante spianato a Grande 
polonaise brillante op. 22 v stvárnení 
bulharského klaviristu Ludmila Ange-
lova. Tento sólista sa zaslúžil o jeden 
z hviezdnych vrcholov žilinskej sezóny. 
Jeho Chopin znel úžasne – bez pózy, bez 
zmäkčilých či patetických línií, pritom 

Štátny komorný orchester Žilina
štýlovo, objavne, mužne, ozvláštnený 
osobnostnou optikou pianistu. Angelov, 
ako sme sa dozvedeli, sa programovo 
a systematicky venuje chopinovskej inter-
pretácii, nahral kompletné dielo majstra 
a určite právom patrí k špičke umelcov, 
ktorí sa tomuto romantikovi venujú.
Objav a favorit sezóny Misha Katz pred-
stúpil pred orchester na záverečný kon-

cert (18. 6.). Umelec, ktorý fascinuje, ča-
ruje, teda symbolicky otváral i uzatváral 
35. koncertnú sezónu v Žiline. Program 
koncertu bol zostavený „à la Russe“, 
so skladbami Čajkovského, Proko eva 
a Stravinského. Už vstup Katza na pó-
dium vysiela do auditória elektrizujúce 
signály. Tu možno vskutku hovoriť o sile 
osobnosti, ľudskej a umeleckej prieraz-
nosti, muzikantskom intelekte i empatii. 
To všetko charakterizuje Katza a navyše 
je aj dostatočným argumentom pri rezer-
ve nie celkom naplneného očakávania, 

aký pripravil práve záver sezóny. Drama-
turgia koncertu bola náročná. Určite by 
bolo racionálne ju zredukovať, aby neod-
halila až natoľko markantne únavu z  ná-
le sezóny či nedostatok času na spoločné 
štúdium. Najpriaznivejšie vyzneli dvojica 
opusov, Čajkovského Ouverture miniatu-
re z baletu Luskáčik, ktorú dirigent pre-
žiaril slovanským espritom a eleganciou 
a Proko evova Suita op. 65 Letný deň, 
pôvabný „detský kútik“ s príchuťou kreh-
kej infantilnosti a hravosti, ktorý dirigent 
prezentoval s dávkou humoru až irónie, 
s citom pre farby orchestra. Napokon dva 
menej vydarené momenty koncertu: Čaj-
kovského Husľový koncert D dur op. 35 je 
„hitom“ svetových scén. To, že sólistkou 
v Žiline bude renomovaná Olga Marti-
nova, bolo prísľubom. Jej stvárneniu só-
lového partu možno sotva čo vytknúť: bol 
naplnený dôsledne, profesionálne, „do 
bodky“. Sólistka sa však javila, napodiv, 
málo autenticky. Suverénna v technike, 
bezchybná, s partnermi však málo ko-
rešpondujúca, formulovala svoj part dosť 
stroho, málo angažovane. Škoda bolo 
hýriť, to potvrdilo aj zaradenie Stravin-
ského baletnej suity Pulcinella. Dimenzo-
vaná, štruktúrovaná faktúra s osobitou, 
„nevyspytateľnou“ orchestráciou, s ar-
chaizujúcimi štylizáciami vyžaduje čas na 
dôsledné štúdium, trpezlivosť, asertivitu. 

Posledné dve adjektíva nemožno dirigen-
tovi ani orchestru uprieť. Nedostatočne 
„dozretému“ celku však očividne uškodil 
krátky skúšobný čas, čo je škoda. 
Záver sezóny v Dome umenia Fatra bol 
teda poznačený miernou únavou. Or-
chester je však garanciou, že aj ďalšia se-
zóna bude naplnená zážitkami. Najmä ak 
za dirigentským pultom budú stáť umelci, 
akými sú spomínaní dirigenti.

Lýdia DOHNALOVÁ

Vydavateľstvo Kairos 
– priestor pre súčasnú 
hudbu

Čitatelia Hudobného života 
získavajú spolu s časopisom 
sampler labelu Kairos (slovo sa 
v gréčtine viaže k času a znamená 
vrcholný, vhodný okamih, resp. 
moment najväčšieho naplnenia), 
ktorého produkciu na Slovensku 
distribuuje košické vydavateľstvo 
Hevhetia. Kairos, založený v roku 
1999 vo Viedni Barbarou Fränzen 
a Petrom Oswaldom, sa špeciali-
zuje výlučne na vydávania eklu-
zívnych nahrávok súčasnej hudby. 
Vydavateľstvo  je známe starost-
livým výberom umelcov, medzi 
ktorých patria najvýznamnejší 
predstavitelia hudby 20. a 21. 
storočia (Giacinto Scelsi, 
Morton Feldman, Salvatore 
Sciarrino, György Kurtág, 
Helmut Lachenmann, Wolfgang 
Rihm, Georg Friedrich Haas, 
Gérard Grisey alebo Peter 
Eötvös), so stikovaným zvukom 
a moderným dizajnom, o ktorý 
sa stará rakúsky výtvarník Jakob 
Gasteiger. S Kairosom pravidel-
ne spolupracujú renomovaní 
špecialisti na súčasnú hudbu ako 
Klangforum Wien, Ensemble 
Modern alebo Arditti Quartet, 
ale napríklad aj Berlínski  lhar-
monici a Simon Rattle. Vďaka 
špičkovej kvalite konceptu, 
zvukového spracovania i interpre-
tančej úrovne už viaceré nahrávky 
z katalógu vydavateľstva získali 
prestížne ocenenia – Preis der 
deutschen Schallplattenkritik  
alebo Diapason d´Or. Medzi 
najnovšie tituly Kairosu patrí 
skladba Liturgia fractal Alberta 
Posadasa s Quatuor Diotima 
a CD Sotto voce W. Rihma, 
v októbri je naplánované vydanie 
3CD Sui poemi concentrici S. 
Sciarrina, na ktorom sa predstaví 
ensemble recherche. 

www.kairos-music.com

Distribúcia: 
www.hevhetia.com

L. Angelov [foto: R. Kučavík]

V. Kiradjiev [foto: R. Kučavík]
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Mesto svetového kultúrneho a prírodného dedičstva každoročne v lete ožíva žánrovo pestrou ponukou letných 
hudobných podujatí (4 Živly, Jazznica, Capalest), medzi ktorými má neodmysliteľné miesto i jediný festival 
klasickej hudby v tomto regióne – Festival peknej hudby. Preto sa posledný júlový víkend pre Štiavničanov už 
tradične stal synonymom spojenia dobrej hudby, zaujímavých interpretov aj atraktívneho prostredia. 

Jubilejný Festival peknej hudby
10. ročník, 24.—26. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Sklené Teplice

Tento rok festival priniesol niekoľ-
ko noviniek. Pribudol koncert v novom 
priestore – nedeľné matiné v Kursaló-
ne v Sklených Tepliciach – a do drama-
turgickej koncepcie bol po prvýkrát 
zaradený i zborový koncert. 
Festival otvorila v piatok 24. 7. už 
tradične vernisáž výstavy. V bývalej 
knižnici Starého zámku tentokrát 
nainštalovali tematickú výstavu 20 
slovenských maliarov zo Spoločnos-
ti voľných výtvarných umelcov pod 
názvom Hudba v obraze, ktorá mala 
byť poctou nielen úžasnému fenomé-
nu hudby, ale i samotnému festivalu. 
Otvorenie výstavy, pripravenej kuráto-

rom Bobešom Bachratým, sprevádzali 
jazzové improvizácie speváčky Adrie-
ny Bartošovej a violončelistu Eugena 
Procháca. Piatkový program pokra-
čoval večerným koncertom v Kostole 
sv. Kataríny, na ktorom sa predstavil 
rakúsky klavirista a skladateľ Roland 
Batik autorským projektom Jazz and 
Classics. Batikova umelecká a in-
terpretačná všestrannosť siahala od 
kompozícií Haydna a Schuberta, cez 

temperament v jazzových skladbách 
Milesa Davisa, Jeroma Kerna, Duka 
Jordana či Jozefa Cosmu, až po origi-
nálnosť vlastných kompozícií, v kto-
rých sa „klasické“ s „jazzovým“ vzá-
jomne invenčne spájalo. Ako prídavky 
zazneli Wonderova Isn’t She Lovely 
a jazzová improvizácia s umeleckým 
riaditeľom festivalu, violončelistom 
Eugenom Prochácom.
Osobitú atmosféru priniesol recitál 
renomovanej poľskej harfistky Ewy 
Jaslarovej v barokovej kaplnke Kaštie-
ľa vo Svätom Antone (25. 7.). Spolu-
zakladateľka harfového kvarteta The 
New York Harp Ensemble, neskôr sólo 

harfistka Štátnej opery v Prahe a pre-
zidentka Poľskej harfovej spoločnosti 
predstavila tvorbu pre harfu od 17. 
storočia až po súčasnosť, transkripcie 
diel i pôvodné diela súčasných poľ-
ských autorov. V našich zemepisných 
šírkach jedinečný koncert, podporený 
Poľským inštitútom v Bratislave, napl-
nil barokovú kaplnku do veľkej miery 
detskými divákmi, ktorí mali z roz-
právkového zvuku nástroja neopa-

kovateľný zážitok. Jaslar sprevádzala 
koncert hovoreným slovom. Zaujala 
po všetkých stránkach – atraktívnou 
dramaturgickou voľbou, brilantnou 
technikou i bohatosťou výrazových 
polôh nástroja od starej hudby až po 
súčasné diela, v ktorých predviedla 
i mnohé z nových, netradičných spô-
sobov hry.
Vyvrcholením festivalu sa nepochybne 
stal večerný open-air koncert v Lapidá-
riu Starého zámku. Najočakávanejšou 
udalosťou festivalu bolo účinkovanie 
českého husľového virtuóza Václava 
Hudečka, ktorého partnermi na pódiu 
boli vynikajúci slovenský huslista Juraj 
Čižmarovič a dvaja violončeloví maj-
stri Juraj Alexander a Eugen Prochác. 
V sprievode komorného orchestra 
Cappella Istropolitana okrem men-
ších orchestrálnych skladieb (Šosta-
kovič, Schreker, Dvořák, Piazzolla) 
spoločne uviedli Bachov Koncert pre 
dvoje huslí a orchester d mol, Vival-
diho Koncert pre husle a violončelo F 
dur RV 544 a Koncert pre dvoje huslí 
a dve violončelá RV 575. Hudeček 
i Čižmarovič hrali v starobylom baníc-
kom meste prvýkrát. Ako originálna sa 
ukázala myšlienka uvedenia Vivaldiho 
„štvorkoncertu“, vďaka čomu sa na 
jednom pódiu mohlo stretnúť kvarteto 
špičkových hráčov. Počasie vydrža-
lo, koncert pritiahol rekordný počet 
návštevníkov a do histórie festivalu (a 
určite i mesta Banská Štiavnica) sa tak 
nepochybne zapísal ako jeden z uni-
kátnych hudobných momentov. 
Nedeľa (26. 7.) patrila už spomína-
ným festivalovým novinkám. Salónny 
orchester Štefana Reitera odohral 
dopoludňajší koncert v atraktívnom 
prostredí zrekonštruovaného Kursaló-
nu v Sklených Tepliciach. Nuž a bodku 
za festivalom urobil koncert sloven-
ského speváckeho zboru Adoremus, 
ktorý v starozámockej Rytierskej sále 
pod umeleckým vedením dirigenta 
Dušana Billa uviedol zborovú tvorbu 
od Palestrinu po súčasného brazílske-
ho skladateľa a zborového dirigenta 
Ernaniho Aguiaru.
Počas dekády existencie Festivalu 
peknej hudby sa v Banskej Štiavnici 
v rámci 36 koncertov doteraz predsta-
vilo vyše 300 domácich i zahraničných 
umelcov, znela klasika, jazz, rock či 
iné žánre. Výrazný podiel na príprave 
malo opäť Mesto Banská Štiavnica, 
Centrum mestskej kultúry Rubigall, 
Slovenské banské múzeum v Banskej 
Štiavnici a Múzeum vo Sv. Antone.

Janka KUBANDOVÁ
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Festival Konvergencie 
oslavuje 10. narodeniny

Počas desiatich rokov svojej 
existencie sa Medzinárodný festi-
val komornej hudby Konvergen-
cie stal jedným z profilujúcich 
podujatí slovenského hudobného 
života. Vďačí za to koncepčnej 
dramaturgii, zaujímavým inter-
pretom, kvalitným výkonom, 
ale aj pre publikum príťažlivej 
ochote k dialógu medzi žánrami, 
štýlmi a interpretačnými prís-
tupmi. Okrem veľkých opusov 
Brahmsa, Pärta alebo Messiaena 
tak na Konvergenciách zazneli aj 
projekty Andreja Šebana, Petra 
Breinera, Oskara Rózsu alebo 
vystúpenia Idy Kelarovej, world 
music zoskupenia Ghymes či 
Vrbovských víťazov. 
Desiaty ročník festivalu 
(17. 9.—20. 9.) otvorí vystúpenie 
fenomenálneho britského 
violončelistu Roberta Cohena, 
ktorý sa predstaví v Haydno-
vom Koncerte pre violončelo 
a orchester C dur. Jeho žiak, 
umelecký riaditeľ festivalu Jozef 
Lupták, uvedie premiéru diela 
Penetration od Jevgenija Iršaia. 
Konvergencie budú pokračovať 
už tradičnou Bratislavskou 
nocou komornej hudby, kde 
slovenskí a zahraniční inter-
preti spoločne uvedú diela 
Janáčka, Martinů, ale tiež diela 
málo hrávaných skladateľov, 
ktorí pôsobili v dnešnej 
Bratislave—Johanna Nepomuka 
Hummela a Ernő Dohnányiho 
(v Klavírnom kvintete c mol 
op. 1  sa predstaví Mikuláš 
Škuta). Medzi najzaujímavejšie 
koncerty podujatia bude určite 
patriť nadžánrový projekt 
Romaria (ECM) zoskupenia The 
Dowland Project  v Jezuitskom 
kostole. Medzi vynikajúcimi 
inštrumentalistami (bývalý člen 
Hilliard Ensemble John Potter, 
saxofonista John Surman, 
lutnista Stephen Stubbs) je i 
slovenský huslista Miloš Valent. 
Skladateľ Vladimír Godár 
pripravil s huslistom Petrom 
Hamarom a speváčkou Evou 
Šuškovou pre Konvergencie 
program Európske husľové us-
pávanky, ktoré na sobotňajšom 
nočnom koncerte rozoznejú 
Klarisky. Ukážku „spirituál-
neho“ jazzu prinesie americko-
talianske zoskupenie trubkára 
J. K. Gregoryho v programe 
World Downside Up. Nebude 
chýbať koncert pre deti a festival 
symbolicky uzavrie vystúpenie 
súboru Collegium Musicum 
s Martinom Valihorom za 
bicími. 

www.konvergencie.sk

E. Prochác, J. Alexander a Cappella Istropolitana [foto: Ľ. Lužina]

J. Čižmarovič, E. Prochác, V. Hudeček a J. Alexander [foto: Ľ. Lužina]
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Poprad sa stane miestom inšpirujúceho hudobného dialógu
Začiatkom novembra (3. 11.—7. 11.) 

bude Poprad miestom konania Stredo-
európskej hudobnej akadémie (Middle 
European Music Academy, skr. MEMA). 
Výnimočné podujatie s mottom Poučená 
interpretácia európskeho kultúrneho dedič-
stva, ktoré s podporou Európskej komisie 
zastrešuje prestížny český festival Struny 
podzimu, si kladie za cieľ iniciovať dialóg 
týkajúci sa konfrontácie dvoch interpretač-
ných prístupov – tzv. historicky poučeného 
a „moderného“. Umeleckým gestorom pod-
ujatia je fagotista, dirigent a dlhoročný člen 
slávneho Harnoncourtovho súboru Concen-
tus Musicus Wien profesor Milan Turković. 
„Jedným z cieľov projektu MEMA je priblížiť 
inštrumentalistom, používajúcim moderné 
nástroje, zásady historických interpretač-
ných prístupov,“ píše prof. Turković v úvod-
nej eseji na stránke MEMA. Aktívni i pasívni 
účastníci individuálnych majstrovských kur-
zov, kolektívnych workshopov i návštevníci 
koncertov tak budú mať unikátnu možnosť 
porovnať v priamej konfrontácii obidva kon-
cepty z hľadiska štýlových aspektov, použi-
tých nástrojov, techník hry či ladení. Naprí-
klad aj na koncerte 415 vs. 442 (a mnohých 
ďalších koncertoch v rámci podujatia), ktorý 
okrem Popradu zaznie i v Prahe na festivale 
Struny podzimu. Zámerom organizátorov 
podujatia je inšpirovať čo najširší okruh 
záujemcov, preto sú medzi sólovými, ko-
mornými i orchestrálnymi dielami, s ktorými 

sa účastníci budú môcť stretnúť známejšie 
i raritné skladby od stredovekej hudby až 
po romantické opusy (Biber, Telemann, 
J. Chr. Bach, Haydn, Dvořák). Okrem reno-
movaných zahraničných lektorov (čemba-
listka Barbara Maria Willi, fagotista Sergio 
Azzolini,  autista Michael Posch a ď.), 
z ktorých väčšina majstrovsky ovláda do-
bové i „moderné“ nástroje sa projektu zú-
častní tiež slovenský súbor Musica aeterna 
(um. vedúci Peter Zajíček). „Moderným“ 
rezidenčným telesom Akadémie bude re-
nomovaná Pražská komorná  lharmónia. 
Stredoeurópska hudobná akadémia však 
nezostáva len pri hudbe, súčasťou budú tiež 
prednášky a workshopy, týkajúce sa baro-
kovej choreogra e a tanca Heleny Kazá-
rovej, tanečné vystúpenia Nelly Dankovej 
a Igora Žukova i výstava s tematikou tanca 
v 16.—18. storočí v Tatranskej galérii v Po-
prade (autorka Andrea Rousová). Jedným 
z kľúčových charakteristík projektu je dôraz 
na dialóg. Priestor naň poskytnú aj okrúhle 
stoly na témy Európska baroková hudba 
z pohľadu dvoch interpretačných prístupov 
– „romantického“ a „autentického“ a Ako 
môžu v dnešnom svete prežiť rôzne spôsoby 
intrepretačných prístupov? MEMA je stále 
otvorená aj účastníkom zo Slovenska, ktorí 
môžu získať štipendiá. Viac informácií o tom-
to výnimočnom projekte, vrátane prihlášok, 
možno nájsť na www.mema2009.eu.

(aj)
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Ako vznikol projekt MEMA?
Myšlienka Stredoeurópskej hudobnej 
akadémie na Slovensku je staršia, no 
trvalo viac než tri roky, kým dostala 
jasný koncept a realizácia bola možná 
až na základe zdĺhavého a obtiažneho 
procesu  nančného zabezpečenia. 
Cieľom projektu je  poskytnúť sloven-
ským umelcom, pedagógom, mladým 
profesionálom a študentom kvalitné 
edukačné zdroje a kontakty, prepojiť 
domáce snahy a aktivity s európskymi. 
Stretnutie MEMA je ale určené nielen 
znalcom, ale i kultúrychtivej verejnosti. 
Je pre všetkých, ktorí  veria, že nielen z 
chleba je človek živý.

Čo motivovalo k spolupráci renomo-
vané osobnosti ako Milan Turković?
Výber osobností bol pre nás veľmi dôle-
žitý, sú zárukou najvyšších umeleckých 
i ľudských kvalít. Čo motivovalo ich? Sna-
ha pomôcť a podporiť našu časť Európy, 
sprostredkovať svoje vedomosti, láska k 
umeniu a pokora pred ním. Verím, že i 
dôvera v profesionalitu usporiadateľa.

Prečo ste si pre slovenskú časť projektu 
vybrali práve Poprad?
Dôvodov je niekoľko. Poprad je geogra-
 cky dobre dostupný z Viedne, Krakova, 
Budapešti i Bratislavy, letecky z Prahy, 
Londýna alebo Varšavy... Ponúka vhodné 
prostredie na pokojnú prácu a koncentrá-
ciu pre umelcov i poslucháčov. Poprad sa 
chce stať nielen turistickým a športovým, 
ale i známym kultúrnym centrom. Našli 
sme tam veľkú podporu a záujem zo strany 
vedenia mesta. Mám však i osobné dôvo-
dy: som Popradčanka, je čas „splatiť dlhy“ 
mestu, kde som dostala krídla. Rada by 
som skúsenosti zo sveta priniesla domov.

V čom vidíte význam účasti pre sloven-
ských participantov?
Chcela by som záujemcov zo Slovenska 
povzbudiť. MEMA ponúkne nové impulzy, 
dôležité pre úspešný profesionálny rast, 
môže pomôcť k lepšiemu uplatneniu doma 
i v medzinárodnom kontexte. Chceme 
poskytnúť kontakty a priestor. Kvalitné 
vzdelanie je kľúčom do sveta i k umeleckej 
satisfakcii.                      (aj)

MEMA ponúkne nové impulzy
O Stredoeurópskej hudobnej akadémii sme sa rozprávali s autor-
kou a koordinátorkou projektu Annou Hrindovou. 
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Mesto svetového kultúrneho a prírodného dedičstva každoročne v lete ožíva žánrovo pestrou ponukou letných 
hudobných podujatí (4 Živly, Jazznica, Capalest), medzi ktorými má neodmysliteľné miesto i jediný festival 
klasickej hudby v tomto regióne – Festival peknej hudby. Preto sa posledný júlový víkend pre Štiavničanov už 
tradične stal synonymom spojenia dobrej hudby, zaujímavých interpretov aj atraktívneho prostredia. 

Jubilejný Festival peknej hudby
10. ročník, 24.—26. júla, Banská Štiavnica, Sv. Anton, Sklené Teplice

Tento rok festival priniesol niekoľ-
ko noviniek. Pribudol koncert v novom 
priestore – nedeľné matiné v Kursaló-
ne v Sklených Tepliciach – a do drama-
turgickej koncepcie bol po prvýkrát 
zaradený i zborový koncert. 
Festival otvorila v piatok 24. 7. už 
tradične vernisáž výstavy. V bývalej 
knižnici Starého zámku tentokrát 
nainštalovali tematickú výstavu 20 
slovenských maliarov zo Spoločnos-
ti voľných výtvarných umelcov pod 
názvom Hudba v obraze, ktorá mala 
byť poctou nielen úžasnému fenomé-
nu hudby, ale i samotnému festivalu. 
Otvorenie výstavy, pripravenej kuráto-

rom Bobešom Bachratým, sprevádzali 
jazzové improvizácie speváčky Adrie-
ny Bartošovej a violončelistu Eugena 
Procháca. Piatkový program pokra-
čoval večerným koncertom v Kostole 
sv. Kataríny, na ktorom sa predstavil 
rakúsky klavirista a skladateľ Roland 
Batik autorským projektom Jazz and 
Classics. Batikova umelecká a in-
terpretačná všestrannosť siahala od 
kompozícií Haydna a Schuberta, cez 

temperament v jazzových skladbách 
Milesa Davisa, Jeroma Kerna, Duka 
Jordana či Jozefa Cosmu, až po origi-
nálnosť vlastných kompozícií, v kto-
rých sa „klasické“ s „jazzovým“ vzá-
jomne invenčne spájalo. Ako prídavky 
zazneli Wonderova Isn’t She Lovely 
a jazzová improvizácia s umeleckým 
riaditeľom festivalu, violončelistom 
Eugenom Prochácom.
Osobitú atmosféru priniesol recitál 
renomovanej poľskej harfistky Ewy 
Jaslarovej v barokovej kaplnke Kaštie-
ľa vo Svätom Antone (25. 7.). Spolu-
zakladateľka harfového kvarteta The 
New York Harp Ensemble, neskôr sólo 

harfistka Štátnej opery v Prahe a pre-
zidentka Poľskej harfovej spoločnosti 
predstavila tvorbu pre harfu od 17. 
storočia až po súčasnosť, transkripcie 
diel i pôvodné diela súčasných poľ-
ských autorov. V našich zemepisných 
šírkach jedinečný koncert, podporený 
Poľským inštitútom v Bratislave, napl-
nil barokovú kaplnku do veľkej miery 
detskými divákmi, ktorí mali z roz-
právkového zvuku nástroja neopa-

kovateľný zážitok. Jaslar sprevádzala 
koncert hovoreným slovom. Zaujala 
po všetkých stránkach – atraktívnou 
dramaturgickou voľbou, brilantnou 
technikou i bohatosťou výrazových 
polôh nástroja od starej hudby až po 
súčasné diela, v ktorých predviedla 
i mnohé z nových, netradičných spô-
sobov hry.
Vyvrcholením festivalu sa nepochybne 
stal večerný open-air koncert v Lapidá-
riu Starého zámku. Najočakávanejšou 
udalosťou festivalu bolo účinkovanie 
českého husľového virtuóza Václava 
Hudečka, ktorého partnermi na pódiu 
boli vynikajúci slovenský huslista Juraj 
Čižmarovič a dvaja violončeloví maj-
stri Juraj Alexander a Eugen Prochác. 
V sprievode komorného orchestra 
Cappella Istropolitana okrem men-
ších orchestrálnych skladieb (Šosta-
kovič, Schreker, Dvořák, Piazzolla) 
spoločne uviedli Bachov Koncert pre 
dvoje huslí a orchester d mol, Vival-
diho Koncert pre husle a violončelo F 
dur RV 544 a Koncert pre dvoje huslí 
a dve violončelá RV 575. Hudeček 
i Čižmarovič hrali v starobylom baníc-
kom meste prvýkrát. Ako originálna sa 
ukázala myšlienka uvedenia Vivaldiho 
„štvorkoncertu“, vďaka čomu sa na 
jednom pódiu mohlo stretnúť kvarteto 
špičkových hráčov. Počasie vydrža-
lo, koncert pritiahol rekordný počet 
návštevníkov a do histórie festivalu (a 
určite i mesta Banská Štiavnica) sa tak 
nepochybne zapísal ako jeden z uni-
kátnych hudobných momentov. 
Nedeľa (26. 7.) patrila už spomína-
ným festivalovým novinkám. Salónny 
orchester Štefana Reitera odohral 
dopoludňajší koncert v atraktívnom 
prostredí zrekonštruovaného Kursaló-
nu v Sklených Tepliciach. Nuž a bodku 
za festivalom urobil koncert sloven-
ského speváckeho zboru Adoremus, 
ktorý v starozámockej Rytierskej sále 
pod umeleckým vedením dirigenta 
Dušana Billa uviedol zborovú tvorbu 
od Palestrinu po súčasného brazílske-
ho skladateľa a zborového dirigenta 
Ernaniho Aguiaru.
Počas dekády existencie Festivalu 
peknej hudby sa v Banskej Štiavnici 
v rámci 36 koncertov doteraz predsta-
vilo vyše 300 domácich i zahraničných 
umelcov, znela klasika, jazz, rock či 
iné žánre. Výrazný podiel na príprave 
malo opäť Mesto Banská Štiavnica, 
Centrum mestskej kultúry Rubigall, 
Slovenské banské múzeum v Banskej 
Štiavnici a Múzeum vo Sv. Antone.

Janka KUBANDOVÁ
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Festival Konvergencie 
oslavuje 10. narodeniny

Počas desiatich rokov svojej 
existencie sa Medzinárodný festi-
val komornej hudby Konvergen-
cie stal jedným z profilujúcich 
podujatí slovenského hudobného 
života. Vďačí za to koncepčnej 
dramaturgii, zaujímavým inter-
pretom, kvalitným výkonom, 
ale aj pre publikum príťažlivej 
ochote k dialógu medzi žánrami, 
štýlmi a interpretačnými prís-
tupmi. Okrem veľkých opusov 
Brahmsa, Pärta alebo Messiaena 
tak na Konvergenciách zazneli aj 
projekty Andreja Šebana, Petra 
Breinera, Oskara Rózsu alebo 
vystúpenia Idy Kelarovej, world 
music zoskupenia Ghymes či 
Vrbovských víťazov. 
Desiaty ročník festivalu 
(17. 9.—20. 9.) otvorí vystúpenie 
fenomenálneho britského 
violončelistu Roberta Cohena, 
ktorý sa predstaví v Haydno-
vom Koncerte pre violončelo 
a orchester C dur. Jeho žiak, 
umelecký riaditeľ festivalu Jozef 
Lupták, uvedie premiéru diela 
Penetration od Jevgenija Iršaia. 
Konvergencie budú pokračovať 
už tradičnou Bratislavskou 
nocou komornej hudby, kde 
slovenskí a zahraniční inter-
preti spoločne uvedú diela 
Janáčka, Martinů, ale tiež diela 
málo hrávaných skladateľov, 
ktorí pôsobili v dnešnej 
Bratislave—Johanna Nepomuka 
Hummela a Ernő Dohnányiho 
(v Klavírnom kvintete c mol 
op. 1  sa predstaví Mikuláš 
Škuta). Medzi najzaujímavejšie 
koncerty podujatia bude určite 
patriť nadžánrový projekt 
Romaria (ECM) zoskupenia The 
Dowland Project  v Jezuitskom 
kostole. Medzi vynikajúcimi 
inštrumentalistami (bývalý člen 
Hilliard Ensemble John Potter, 
saxofonista John Surman, 
lutnista Stephen Stubbs) je i 
slovenský huslista Miloš Valent. 
Skladateľ Vladimír Godár 
pripravil s huslistom Petrom 
Hamarom a speváčkou Evou 
Šuškovou pre Konvergencie 
program Európske husľové us-
pávanky, ktoré na sobotňajšom 
nočnom koncerte rozoznejú 
Klarisky. Ukážku „spirituál-
neho“ jazzu prinesie americko-
talianske zoskupenie trubkára 
J. K. Gregoryho v programe 
World Downside Up. Nebude 
chýbať koncert pre deti a festival 
symbolicky uzavrie vystúpenie 
súboru Collegium Musicum 
s Martinom Valihorom za 
bicími. 

www.konvergencie.sk

E. Prochác, J. Alexander a Cappella Istropolitana [foto: Ľ. Lužina]

J. Čižmarovič, E. Prochác, V. Hudeček a J. Alexander [foto: Ľ. Lužina]
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Poprad sa stane miestom inšpirujúceho hudobného dialógu
Začiatkom novembra (3. 11.—7. 11.) 

bude Poprad miestom konania Stredo-
európskej hudobnej akadémie (Middle 
European Music Academy, skr. MEMA). 
Výnimočné podujatie s mottom Poučená 
interpretácia európskeho kultúrneho dedič-
stva, ktoré s podporou Európskej komisie 
zastrešuje prestížny český festival Struny 
podzimu, si kladie za cieľ iniciovať dialóg 
týkajúci sa konfrontácie dvoch interpretač-
ných prístupov – tzv. historicky poučeného 
a „moderného“. Umeleckým gestorom pod-
ujatia je fagotista, dirigent a dlhoročný člen 
slávneho Harnoncourtovho súboru Concen-
tus Musicus Wien profesor Milan Turković. 
„Jedným z cieľov projektu MEMA je priblížiť 
inštrumentalistom, používajúcim moderné 
nástroje, zásady historických interpretač-
ných prístupov,“ píše prof. Turković v úvod-
nej eseji na stránke MEMA. Aktívni i pasívni 
účastníci individuálnych majstrovských kur-
zov, kolektívnych workshopov i návštevníci 
koncertov tak budú mať unikátnu možnosť 
porovnať v priamej konfrontácii obidva kon-
cepty z hľadiska štýlových aspektov, použi-
tých nástrojov, techník hry či ladení. Naprí-
klad aj na koncerte 415 vs. 442 (a mnohých 
ďalších koncertoch v rámci podujatia), ktorý 
okrem Popradu zaznie i v Prahe na festivale 
Struny podzimu. Zámerom organizátorov 
podujatia je inšpirovať čo najširší okruh 
záujemcov, preto sú medzi sólovými, ko-
mornými i orchestrálnymi dielami, s ktorými 

sa účastníci budú môcť stretnúť známejšie 
i raritné skladby od stredovekej hudby až 
po romantické opusy (Biber, Telemann, 
J. Chr. Bach, Haydn, Dvořák). Okrem reno-
movaných zahraničných lektorov (čemba-
listka Barbara Maria Willi, fagotista Sergio 
Azzolini,  autista Michael Posch a ď.), 
z ktorých väčšina majstrovsky ovláda do-
bové i „moderné“ nástroje sa projektu zú-
častní tiež slovenský súbor Musica aeterna 
(um. vedúci Peter Zajíček). „Moderným“ 
rezidenčným telesom Akadémie bude re-
nomovaná Pražská komorná  lharmónia. 
Stredoeurópska hudobná akadémia však 
nezostáva len pri hudbe, súčasťou budú tiež 
prednášky a workshopy, týkajúce sa baro-
kovej choreogra e a tanca Heleny Kazá-
rovej, tanečné vystúpenia Nelly Dankovej 
a Igora Žukova i výstava s tematikou tanca 
v 16.—18. storočí v Tatranskej galérii v Po-
prade (autorka Andrea Rousová). Jedným 
z kľúčových charakteristík projektu je dôraz 
na dialóg. Priestor naň poskytnú aj okrúhle 
stoly na témy Európska baroková hudba 
z pohľadu dvoch interpretačných prístupov 
– „romantického“ a „autentického“ a Ako 
môžu v dnešnom svete prežiť rôzne spôsoby 
intrepretačných prístupov? MEMA je stále 
otvorená aj účastníkom zo Slovenska, ktorí 
môžu získať štipendiá. Viac informácií o tom-
to výnimočnom projekte, vrátane prihlášok, 
možno nájsť na www.mema2009.eu.

(aj)
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Ako vznikol projekt MEMA?
Myšlienka Stredoeurópskej hudobnej 
akadémie na Slovensku je staršia, no 
trvalo viac než tri roky, kým dostala 
jasný koncept a realizácia bola možná 
až na základe zdĺhavého a obtiažneho 
procesu  nančného zabezpečenia. 
Cieľom projektu je  poskytnúť sloven-
ským umelcom, pedagógom, mladým 
profesionálom a študentom kvalitné 
edukačné zdroje a kontakty, prepojiť 
domáce snahy a aktivity s európskymi. 
Stretnutie MEMA je ale určené nielen 
znalcom, ale i kultúrychtivej verejnosti. 
Je pre všetkých, ktorí  veria, že nielen z 
chleba je človek živý.

Čo motivovalo k spolupráci renomo-
vané osobnosti ako Milan Turković?
Výber osobností bol pre nás veľmi dôle-
žitý, sú zárukou najvyšších umeleckých 
i ľudských kvalít. Čo motivovalo ich? Sna-
ha pomôcť a podporiť našu časť Európy, 
sprostredkovať svoje vedomosti, láska k 
umeniu a pokora pred ním. Verím, že i 
dôvera v profesionalitu usporiadateľa.

Prečo ste si pre slovenskú časť projektu 
vybrali práve Poprad?
Dôvodov je niekoľko. Poprad je geogra-
 cky dobre dostupný z Viedne, Krakova, 
Budapešti i Bratislavy, letecky z Prahy, 
Londýna alebo Varšavy... Ponúka vhodné 
prostredie na pokojnú prácu a koncentrá-
ciu pre umelcov i poslucháčov. Poprad sa 
chce stať nielen turistickým a športovým, 
ale i známym kultúrnym centrom. Našli 
sme tam veľkú podporu a záujem zo strany 
vedenia mesta. Mám však i osobné dôvo-
dy: som Popradčanka, je čas „splatiť dlhy“ 
mestu, kde som dostala krídla. Rada by 
som skúsenosti zo sveta priniesla domov.

V čom vidíte význam účasti pre sloven-
ských participantov?
Chcela by som záujemcov zo Slovenska 
povzbudiť. MEMA ponúkne nové impulzy, 
dôležité pre úspešný profesionálny rast, 
môže pomôcť k lepšiemu uplatneniu doma 
i v medzinárodnom kontexte. Chceme 
poskytnúť kontakty a priestor. Kvalitné 
vzdelanie je kľúčom do sveta i k umeleckej 
satisfakcii.                      (aj)

MEMA ponúkne nové impulzy
O Stredoeurópskej hudobnej akadémii sme sa rozprávali s autor-
kou a koordinátorkou projektu Annou Hrindovou. 
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Koncert študentov, medzižánrové stretnutie klasických a „neklasických“ hudobníkov, historicky poučená i „moderná“ interpretácia, 
komorné i orchestrálne koncerty, exkluzívni hostia Paul Gulda a Rolf-Dieter Arens. Dramaturgia Komorných dní J. N. Hummela sa snaží 
prezentovať odkaz významného bratislavského rodáka z „rozličných uhlov pohľadu“. 

Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
4. ročník medzinárodného festivalu, 26. apríla – 29. mája, Bratislava, Spoločnosť J. N. Hummela

Koncert študentov VŠMU 
a Konzervatória v Eisenstadte

Otvárací koncert festivalu (26. 4.) sa, 
podobne ako minulý rok, uskutočnil v 
rámci podujatia Bratislava pre všetkých 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 
Aj tentokrát sa na ňom predstavili po-
slucháči VŠMU a Konzervatória Josepha 
Haydna v Eisenstadte. Na úvod koncertu 
zaznela 1. časť Haydnovej Sonáty pre kla-
vír c mol Hob. XVI:20. Mehrdokht Ma-
navi, iránska klaviristka (počas koncertu 
sa predstavila aj výberom Skriabinových 
Prelúdií), poslucháčka Konzervatória 
J. Haydna, v nej podala presvedčivý 
umelecký výkon. Rovnaké kvality malo 
aj vystúpenie husľového dua Jany a 
Františka Černých z VŠMU. V ich inter-
pretácii zaznelo Koncertantné duo č. 2 
e mol Charlesa Augusta de Beriot. Sýtym 
sopránom zaujala Dominika Stráňavská 
(VŠMU), ktorá svoju techniku naplno 
predviedla v recitatíve a árii z 2. dejstva 
Hummelovej opery Mathilde de Guise 
op. 100 O ciel! Che intesi mai!... Deh 
calma, amor, le pene... s klavírnym sprie-
vodom Petra Pažického (VŠMU). Pou-
lencova Sonáta pre klarinet a klavír  FP 
184 patrí k najznámejším a najhranejším 
skladbám klarinetovej literatúry. Leona 
Siber a klavirista Chih-Hung Chang, 
ktorý podal bravúrny výkon, uviedli 2. a 3. 
časť diela (Romanca, Allegro con fuoco). 
Rovnakú charakteristiku možno použiť 
aj na jeho interpretáciu skladby Basso 
ostinato Rodiona Ščedrina. Na záver 
koncertu zazneli Hummelove Variácie na 
tirolskú pieseň op. 118 v úprave pre klavír 
štvorručne v podaní poslucháčov VŠMU 
Pavly Martinů a Jiřího Kadavého a ária 
Sposa son disprezzata z Vivaldiho opery 
Bajazet, ktoré zaspievala mezzosopra-
nistka Linda Ballová (klavírna spolupráca 
P. Pažický).

Pressburger Hummel Trio, Paul 
Gulda a Cigánski diabli 

Druhý festivalový koncert (6. 5.) sa 
uskutočnil v Koncertnej sieni Dvorana 
na VŠMU. Hummelove Klavírne trio 
Es dur op. 12, Klavírne trio d mol  op. 
49 č. 1 Felixa Mendelssohna-Bartholdy-
ho (pri príležitosti 200. výročia narode-
nia) a Brahmsove Klavírne trio H dur 
op. 8 č. 1 zazneli v podaní Pressburger 
Hummel Tria, ktorého členmi sú po-
prední slovenskí hudobníci Robert Ma-
reček (husle), Ján Slávik (violončelo) a 
Marcel Štefko (klavír). Spoločným zna-
kom interpretovaných diel, bola okrem 
určitej štýlovej nadväznosti aj skutoč-
nosť, že išlo o prvé opusy skladateľov 
v tomto žánri. Presvedčivo zvládnutý 
a technicky náročný program kládol 
značné nároky aj na poslucháčov. 

Pravdepodobne najlákavejším projek-
tom pre médiá bol pre médiá koncert 
s podtitulom Haydn alla Zingarese 
v Moyzesovej sieni (12. 5.) pri príle-
žitosti 200. výročia úmrtia J.Haydna. 
Ústrednou ideou projektu, ktorý  je 
výsledkom spolupráce svetoznámeho 
rakúskeho klaviristu Paula Guldu (v 
rámci festivalu viedol aj majstrovské 
kurzy) a slovenskej kapely Cigánski 
diabli,  sú vzájomné vplyvy Haydno-
vej hudby a ľudovej rómskej hudby v 
období Rakúsko-uhorskej monarchie. 
Program sa poslucháči dozvedeli až 
priamo na koncerte, ktorého modero-
vania sa zhostil Paul Gulda. V podaní 
„klasických“ hudobníkov (Paul Gul-
da – klavír, Anna Kandinsky, Ingrid 
Sweeney – husle, Alexander Znamen-
sky – viola, Margarethe Deppe – vio-
lončelo) a Cigánskych diablov (Ernest 
Šarközi – cimbal, Štefan Banyák, Emil 
Hasala – husle, Zoltán Grunza – klari-
net a tárogató, Silvia Šarköziová – vio-
lončelo, Jozef Farkaš – viola, Alexan-
der Mihok, Tibor Lévai – kontrabas) 
si poslucháči mali možnosť vypočuť 
nielen časti z Haydnových diel, napr. 
3. časť Rondo all‘ Ongarese z Klavír-
neho tria G dur Hob. XV: 25, finále 
Koncertu pre klavír a orchester D dur 
Hob. XVIII: 11, ale aj Hummelovo 
Rondo „Alla Turca“ z  Klavírneho tria 
F dur op. 22 alebo rôzne cigánske me-
lódie a to v originálnych aranžmánoch, 
vymykajúcich sa akýmkoľvek žánrovým 
ohraničeniam, ktoré rovnako ako vý-
kony obidvoch telies „vyrážali dych“.  
Oduševnené interpretácie hudobníkov 
boli dôkazom spoločnej radosti z mi-
moriadne vydareného projektu. 

Musica aeterna, Graff ovo kvarteto 
a pocta Bohuslavovi Martinů

V kaviarni Scherz vystúpil 16. 5. v rámci 
festivalu aj súbor Musica aeterna (Peter 
Zajíček – um. vedúci, husle, Peter Guľas 
– kladivkový klavír, Ján Gréner – viola, Mi-
chaela Čibová – violončelo, Ján Prievozník 
– violone). Na koncerte zazneli Klavírne 
trio Es dur op. 7 Václava Jana Tomáška, 
Klavírne trio F dur „Alla Turca“ op. 22 J. 
N. Hummela a Klavírne kvinteto f mol op. 
41 Jana Ladislava Dusíka. Výkony hudobní-
kov v dramaturgicky príťažlivom programe 
sa vyznačovali vysokou kultivovanosťou a 
umeleckým dôvtipom.
Hosťom predposledného festivalového 
koncertu v Pálff yho paláci (25. 5.) bolo 
Graff ovo kvarteto (Štěpán Graff e – 
1. husle, Lukáš Bednařík – 2. husle, Lukáš 
Cybulski – viola, Michal Hreňo – violon-
čelo), ktoré zaznamenalo úspechy nielen v 
Európe, ale aj v zámorí a svoju povesť po-
tvrdilo aj na bratislavskom koncerte. Úvod-
ná skladba českého skladateľa židovského 
pôvodu Gideona Kleina Fantázia a fúga 
pre sláčikové kvarteto, pochádzajúca z čias 
autorovej deportácie do Terezína, navodila 
ponurú atmosféru. Ťažiskom koncertu boli 
ale skladby Bohuslava Martinů, ktorého 50. 
výročie úmrtia si hudobná verejnosť tento 
rok pripomína. V podaní známej interpretky 
piesňovej a komornej literatúry Hany Štol-
fovej-Bandovej (alt) a klaviristu Marcela 
Štefka zazneli Dve piesne pre alt a klavír a 
Petrklíč – Dvojspevy na texty moravskej ľu-
dovej poézie pre soprán, alt, husle a klavír. 
V tomto diele sa predstavili aj sopranistka 
Hana Friedová a huslista Štěpán Graff e. 
Prvú polovicu koncertu uzavrelo Humme-
love bezstarostné Sláčikové kvarteto G dur 
op. 30 č. 2. Bravúrnou bodkou za progra-
mom bolo Klavírne kvinteto č. 2, dielo plné 
vášne, túžby, ale aj inštrumentálnej virtu-
ozity, ktoré Martinů skomponoval počas 
vojnových rokov v emigrácii v New Yorku. 
Dielo odznelo v strhujúcej interpretácii 
Graff ovho kvarteta a klaviristu Marcela 
Štefka. 

Záverečný koncert: Rolf-Dieter Arens 
a Cappella Istropolitana

Dramaturgia záverečného koncertu v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
(29. 5.), stavila na „klasiku“. Koncert otvo-
rila Cappella Istropolitana, ktorá patrí k vy-
soko hodnoteným európskym komorným 
orchestrom, Haydnovou Symfóniou č. 15 
D dur Hob. I: 15 z ranej tvorby skladateľa. 
Nasledovala slovenská premiéra Humme-
lovho Koncertu pre klavír a orchester A dur 
WoO 24a. Ako sólista tohto diela, nesúceho 
sa ešte vo výrazne mozartovskom duchu a 
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Cigánski diabli na skúške [foto: P. Brenkus]

P. Gulda [foto: P. Brenkus]

H. Friedová [foto: P. Brenkus]
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Weimar, kde Arens žije a pôsobí ako 
profesor klavírnej hry a rektor Hoch-
schule für Musik Franz Liszt Weimar, je 
úzko spätý s Hummelovými životnými 
osudmi: ako slávny a celou Európou 
uznávaný skladateľ, klavírny virtuóz a pe-
dagóg a Goetheho blízky priateľ tu strá-
vil posledných 18 rokov svojho života. 
O hudbe slávneho bratislavského rodá-
ka, jej význame a tradícii jej pestovania 
sa s umelcom pred jeho vystúpením v Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho rozprávala 
riaditeľka festivalu Markéta Štefková. 

 Klavírny koncert A dur WoO 24a 
patrí do raného obdobia Hummelovej 
tvorby. Sú už v tomto diele prítom-
né črty, ktoré by predznamenávali 
Hummelove vrcholné opusy 85 či 89 a 
významne ovplyvnili poetiku romantic-
kých klavírnych koncertov? 
Určite, hlavne v pomalej časti s bohat-
stvom melodických ozdôb, ktoré už bez-
prostredne poukazujú na Chopina. Tretia 
časť je romantická svojím charakterom 
svižnej a radostnej „Spielmusik“. Ide o 
jeden z dvoch raných Hummelových kla-
vírnych koncertov, oboch v tónine A dur, 
ktoré on sám však v podstate nechcel 
vydať, písal ich „do šuplíka“ a museli byť 
takpovediac „znovuobjavené“. 

 Vaše mesto sa preslávilo tradíciou 
veľkých osobností – Bach, Liszt, Goethe, 
Schiller... Hoci Hummel pravdepodob-
ne zostáva v ich tieni, je potešiteľné, 
že tu existuje Hummelova spoločnosť, 
ktorá má dnes okolo 120 členov.  
Vďakabohu máme vo Weimare aj Hum-
melovu spoločnosť. Donedávna bol 
Weimar pre ľudí predovšetkým mestom 
veľkých mysliteľov, Goetheho a Schillera. 
Postupne však zisťujú, že Weimar nie je 
len mestom slova, ale aj hudby. Pod hud-
bou rozumejú všetci ale hlavne Bacha 
a Liszta, Hummel je naozaj trochu v tieni, 
hoci pred naším divadlom stojí jeho po-
mník a bol vynikajúcim virtuózom, naj-
skvelejším vo weimarských dejinách pred 
Lisztom. Povedomie o jeho význame ale 
naozaj rastie, podobne ako v Bratislave. 

Rolf-Dieter Arens bol popri Paulovi Guldovi druhým významným zahraničným umelcom, ktorý prijal pozvanie na Komorné dni J. N. Hummela. Spolu 
s Cappellou Istropolitanou sa predstavil ako sólista v Hummelovom Koncerte pre klavír a orchester WoO 24a, ktorý zaznel v slovenskej premiére. 

Je potrebné ponúknuť viac

 Ste prezidentom Medzinárodnej Liszto-
vej súťaže (Internationaler Liszt-Weimar-
Bayreuth Wettbewerb). Zahŕňa program 
súťaže aj nejaké Hummelove diela? 
V ostatnom ročníku mali súťažiaci v 2. kole 
možnosť výberu: hrať buď nejakú Mozartovu, 
alebo nejakú Hummelovu sonátu; príležitosť 
hrať Hummela využili však len niekoľkí.

 Koľko Hummelových diel máte vo svo-
jom repertoári vy? 
Popri menších skladbách som so Staats ka-
pelle Weimar nahral tri veľké Hummelove 
diela, ktorých nahrávky sú doteraz ojedinelé, 
resp. zriedkavé: popri klavírnom koncerte, 
ktorý odznie na dnešnom koncerte, Dvojkon-
cert pre husle a klavír op. 17 a Variácie na 
Oberonov Čarovný roh op. 116 – toto dielo 
patrí k mojim vôbec najobľúbenejším, je to 
už naozajstná programová hudba s mnohými 
názvukmi na Liszta, Chopina, Webera. Hum-
melove neskoré opusy všeobecne považujem 
za grandiózne! Všetci hrajú Chopina, ale 
prečo nehrajú neskorého Hummela? Je to 
rovnako dobrá hudba!

 Nie je však u Hummela trochu problém, 
že v kvalite jeho diel sú značné výkyvy, že 
popri skvelých skladbách je aj autorom 
priemerných diel?
Lenže aj tie skvelé skladby sa hrajú príliš 
málo... Hummelov problém spočíva v tom, 
že je skladateľom „na rozhraní”, resp. „na po-
medzí”, podobne ako Saint-Saëns, od ktoré-
ho sa v podstate tiež hráva len jeho posledný 
Klavírny koncert g mol. Alebo Mendelssohn, 
ktorého koncerty sú síce pekné, ale nie až tak 
ako Chopinove. Schumann alebo Brahms 
je len jeden, napriek tomu si myslím, že 
aspoň vo Weimare a Bratislave by nejaký z 
Hummelových veľkých klavírnych koncertov 
mal odznieť minimálne raz za dva roky. Sú 
krásne a poslucháčsky veľmi vďačné. Hudba 
predsa nemusí byť vždy taká „vážna“. 

 Ako vy vidíte ďalšie perspektívy Humme-
lovej hudby?
Pri presadzovaní povedomia o Hummelo-
vom význame za veľmi dôležitú považujem 
ďalšiu spoluprácu medzi hudobnými ved-
cami a interpretmi. Hummel napísal úžasné 

komorné a orchestrálne skladby, ktoré sú aj 
príležitosťou pre dirigentov, mnohé sú totiž 
veľmi virtuózne. Technickými nárokmi pri-
vádzal Koncert pre klavír a orchester h mol 
op. 89 do rozpakov dokonca F. Liszta. A je to 
veľká hudba.  

 Môj kolega bol pred časom v istej televíz-
nej relácii svedkom reakcie svetoznámeho 
interpreta na Hummelovu hudbu: dielo síce 
nepoznal, ale poznamenal, že je zrejmé, že 
ide o „druhoradého“ skladateľa... Myslíte 
si, že je skladateľov možné triediť na „pr-
votriednych“ a „druhotriednych“? 
Mozart, Beethoven a Schubert napísali 
predsa tiež množstvo skladieb, ktoré nie sú 
„prvotriedne“; hoci väčšina ich skladieb „pr-
votriedna“ je. Hummel napísal iste aj „druho-
radé“ skladby, ale popritom aj viaceré diela, 
ktoré prvoradé sú. Ak sa ľuďom budú pripo-
mínať dostatočne často, tak si zapamätajú, že 
je to prvotriedna hudba. Napríklad Klavírne 
kvinteto op. 87 je rovnako dobré ako Schu-
bertovo Kvinteto „Pstruh“. Výsledok prinesie 
poslucháčom rovnaký zážitok a interpretom 
rovnaké potešenie z hry. Tak prečo by sme 
stále mali hrať len Schuberta? 
 

 Hoci bol Hummel počas svojho života 
rovnako slávny a uznávaný ako Beethoven, 
krátko po smrti upadol prakticky do zabud-
nutia. Zrejme až v dôsledku desaťročí, po-
čas ktorých Hummelova hudba z aktívneho 

koncertného života takmer vymizla, si 
až dnes naozaj uvedomujeme, aký bol 
Hummelov význam pre budúcnosť a do 
akej miery ovplyvnil Schuberta, Chopi-
na, Liszta...
Hummel bol bezprostredným spájajúcim 
článkom medzi klasicizmom a romantiz-
mom. Napríklad klavírny koncert, ktorý 
hrám dnes, je vlastne ešte takmer Mozarto-
vým dielom. V neskorších skladbách Hum-
mel samozrejme priniesol veľa nového, ale 
to bolo takpovediac prekonané silnejšími 
skladateľmi, napr. Chopinom. Isté však 
je, že počas svojho života bol Hummel 
nesmierne populárnym skladateľom. Je to 
niečo podobné ako Telemann a Bach: Tele-
mann bol oveľa známejší, ale dnes vieme, 
že Bach je len jeden. Myslím, že v procese 
vzdelávania je dôležité, aby učitelia svojich 
žiakov upozorňovali na skutočne dobré 
diela, a keď títo spozorujú, že je to naozaj 
dobrá hudba, tak ju aj budú hrať. Jednodu-
cho je potrebné ponúknuť viac. 

 Súčasťou vášho pobytu v Bratislave 
boli aj majstrovské kurzy pre poslucháčov 
VŠMU. Ako sa vám spolupracovalo s 
našimi študentami? 
Tak ako všade, existujú prirodzene kvali-
tatívne rozdiely. Všetci však zodpovedne 
ovládali svoj repertoár a myslím, že každý 
z nich si z mojich hodín niečo aj odniesol.  

(mš)

a zároveň sa vyznačujúceho brilantnou inštru-
mentálnou virtuozitou, príznačnou už pre 
raný romantizmus, sa najmä v prekrásnej 
2. časti s bohato zdobeným sólovým partom 
predstavil nemecký klavirista Rolf-Dieter 
Arens, známy koncertný umelec a profesor 
klavírnej hry na Hochschule für Musik Franz 
Liszt vo Weimare (na VŠMU viedol aj maj-
strovské kurzy). Arens sa prezentoval ako 
klavirista so suverénnou virtuóznou techni-
kou, veľkým koncepčným nadhľadom, ale 
aj senzitívnym a mimoriadne kultivovaným 
tónovým prejavom. V druhej polovici kon-
certu odznela Hummelova Ária a variácie 

na tirolskú pieseň, op. 118 pre soprán a 
orchester, kde sa svojím výkonom spoločne 
s orchestrom „zaskvela“ sopranistka Hana 
Friedová. V podaní Cappelly Istropolitany 
zaznela na záver Haydnova Symfónia B dur 
č. 85 „La Reine“ Hob. I: 85. 
Aktuálny ročník Komorných dní J. N. Hum-
mela ponúkol zaujímavý program a mož-
nosť vypočuť si mnohých renomovaných 
interpretov. Preto možno len ľutovať menší 
záujem publika o niektoré z koncertov. 
Tento medzinárodný festival si pozornosť 
nesporne zaslúži.

Dominika OREMOVÁ
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R. Mareček, koncertný majster Cappelly Istropolitany [foto: P. Brenkus]
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Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
4. ročník medzinárodného festivalu, 26. apríla – 29. mája, Bratislava, Spoločnosť J. N. Hummela

Koncert študentov VŠMU 
a Konzervatória v Eisenstadte

Otvárací koncert festivalu (26. 4.) sa, 
podobne ako minulý rok, uskutočnil v 
rámci podujatia Bratislava pre všetkých 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 
Aj tentokrát sa na ňom predstavili po-
slucháči VŠMU a Konzervatória Josepha 
Haydna v Eisenstadte. Na úvod koncertu 
zaznela 1. časť Haydnovej Sonáty pre kla-
vír c mol Hob. XVI:20. Mehrdokht Ma-
navi, iránska klaviristka (počas koncertu 
sa predstavila aj výberom Skriabinových 
Prelúdií), poslucháčka Konzervatória 
J. Haydna, v nej podala presvedčivý 
umelecký výkon. Rovnaké kvality malo 
aj vystúpenie husľového dua Jany a 
Františka Černých z VŠMU. V ich inter-
pretácii zaznelo Koncertantné duo č. 2 
e mol Charlesa Augusta de Beriot. Sýtym 
sopránom zaujala Dominika Stráňavská 
(VŠMU), ktorá svoju techniku naplno 
predviedla v recitatíve a árii z 2. dejstva 
Hummelovej opery Mathilde de Guise 
op. 100 O ciel! Che intesi mai!... Deh 
calma, amor, le pene... s klavírnym sprie-
vodom Petra Pažického (VŠMU). Pou-
lencova Sonáta pre klarinet a klavír  FP 
184 patrí k najznámejším a najhranejším 
skladbám klarinetovej literatúry. Leona 
Siber a klavirista Chih-Hung Chang, 
ktorý podal bravúrny výkon, uviedli 2. a 3. 
časť diela (Romanca, Allegro con fuoco). 
Rovnakú charakteristiku možno použiť 
aj na jeho interpretáciu skladby Basso 
ostinato Rodiona Ščedrina. Na záver 
koncertu zazneli Hummelove Variácie na 
tirolskú pieseň op. 118 v úprave pre klavír 
štvorručne v podaní poslucháčov VŠMU 
Pavly Martinů a Jiřího Kadavého a ária 
Sposa son disprezzata z Vivaldiho opery 
Bajazet, ktoré zaspievala mezzosopra-
nistka Linda Ballová (klavírna spolupráca 
P. Pažický).

Pressburger Hummel Trio, Paul 
Gulda a Cigánski diabli 

Druhý festivalový koncert (6. 5.) sa 
uskutočnil v Koncertnej sieni Dvorana 
na VŠMU. Hummelove Klavírne trio 
Es dur op. 12, Klavírne trio d mol  op. 
49 č. 1 Felixa Mendelssohna-Bartholdy-
ho (pri príležitosti 200. výročia narode-
nia) a Brahmsove Klavírne trio H dur 
op. 8 č. 1 zazneli v podaní Pressburger 
Hummel Tria, ktorého členmi sú po-
prední slovenskí hudobníci Robert Ma-
reček (husle), Ján Slávik (violončelo) a 
Marcel Štefko (klavír). Spoločným zna-
kom interpretovaných diel, bola okrem 
určitej štýlovej nadväznosti aj skutoč-
nosť, že išlo o prvé opusy skladateľov 
v tomto žánri. Presvedčivo zvládnutý 
a technicky náročný program kládol 
značné nároky aj na poslucháčov. 

Pravdepodobne najlákavejším projek-
tom pre médiá bol pre médiá koncert 
s podtitulom Haydn alla Zingarese 
v Moyzesovej sieni (12. 5.) pri príle-
žitosti 200. výročia úmrtia J.Haydna. 
Ústrednou ideou projektu, ktorý  je 
výsledkom spolupráce svetoznámeho 
rakúskeho klaviristu Paula Guldu (v 
rámci festivalu viedol aj majstrovské 
kurzy) a slovenskej kapely Cigánski 
diabli,  sú vzájomné vplyvy Haydno-
vej hudby a ľudovej rómskej hudby v 
období Rakúsko-uhorskej monarchie. 
Program sa poslucháči dozvedeli až 
priamo na koncerte, ktorého modero-
vania sa zhostil Paul Gulda. V podaní 
„klasických“ hudobníkov (Paul Gul-
da – klavír, Anna Kandinsky, Ingrid 
Sweeney – husle, Alexander Znamen-
sky – viola, Margarethe Deppe – vio-
lončelo) a Cigánskych diablov (Ernest 
Šarközi – cimbal, Štefan Banyák, Emil 
Hasala – husle, Zoltán Grunza – klari-
net a tárogató, Silvia Šarköziová – vio-
lončelo, Jozef Farkaš – viola, Alexan-
der Mihok, Tibor Lévai – kontrabas) 
si poslucháči mali možnosť vypočuť 
nielen časti z Haydnových diel, napr. 
3. časť Rondo all‘ Ongarese z Klavír-
neho tria G dur Hob. XV: 25, finále 
Koncertu pre klavír a orchester D dur 
Hob. XVIII: 11, ale aj Hummelovo 
Rondo „Alla Turca“ z  Klavírneho tria 
F dur op. 22 alebo rôzne cigánske me-
lódie a to v originálnych aranžmánoch, 
vymykajúcich sa akýmkoľvek žánrovým 
ohraničeniam, ktoré rovnako ako vý-
kony obidvoch telies „vyrážali dych“.  
Oduševnené interpretácie hudobníkov 
boli dôkazom spoločnej radosti z mi-
moriadne vydareného projektu. 

Musica aeterna, Graff ovo kvarteto 
a pocta Bohuslavovi Martinů

V kaviarni Scherz vystúpil 16. 5. v rámci 
festivalu aj súbor Musica aeterna (Peter 
Zajíček – um. vedúci, husle, Peter Guľas 
– kladivkový klavír, Ján Gréner – viola, Mi-
chaela Čibová – violončelo, Ján Prievozník 
– violone). Na koncerte zazneli Klavírne 
trio Es dur op. 7 Václava Jana Tomáška, 
Klavírne trio F dur „Alla Turca“ op. 22 J. 
N. Hummela a Klavírne kvinteto f mol op. 
41 Jana Ladislava Dusíka. Výkony hudobní-
kov v dramaturgicky príťažlivom programe 
sa vyznačovali vysokou kultivovanosťou a 
umeleckým dôvtipom.
Hosťom predposledného festivalového 
koncertu v Pálff yho paláci (25. 5.) bolo 
Graff ovo kvarteto (Štěpán Graff e – 
1. husle, Lukáš Bednařík – 2. husle, Lukáš 
Cybulski – viola, Michal Hreňo – violon-
čelo), ktoré zaznamenalo úspechy nielen v 
Európe, ale aj v zámorí a svoju povesť po-
tvrdilo aj na bratislavskom koncerte. Úvod-
ná skladba českého skladateľa židovského 
pôvodu Gideona Kleina Fantázia a fúga 
pre sláčikové kvarteto, pochádzajúca z čias 
autorovej deportácie do Terezína, navodila 
ponurú atmosféru. Ťažiskom koncertu boli 
ale skladby Bohuslava Martinů, ktorého 50. 
výročie úmrtia si hudobná verejnosť tento 
rok pripomína. V podaní známej interpretky 
piesňovej a komornej literatúry Hany Štol-
fovej-Bandovej (alt) a klaviristu Marcela 
Štefka zazneli Dve piesne pre alt a klavír a 
Petrklíč – Dvojspevy na texty moravskej ľu-
dovej poézie pre soprán, alt, husle a klavír. 
V tomto diele sa predstavili aj sopranistka 
Hana Friedová a huslista Štěpán Graff e. 
Prvú polovicu koncertu uzavrelo Humme-
love bezstarostné Sláčikové kvarteto G dur 
op. 30 č. 2. Bravúrnou bodkou za progra-
mom bolo Klavírne kvinteto č. 2, dielo plné 
vášne, túžby, ale aj inštrumentálnej virtu-
ozity, ktoré Martinů skomponoval počas 
vojnových rokov v emigrácii v New Yorku. 
Dielo odznelo v strhujúcej interpretácii 
Graff ovho kvarteta a klaviristu Marcela 
Štefka. 

Záverečný koncert: Rolf-Dieter Arens 
a Cappella Istropolitana

Dramaturgia záverečného koncertu v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
(29. 5.), stavila na „klasiku“. Koncert otvo-
rila Cappella Istropolitana, ktorá patrí k vy-
soko hodnoteným európskym komorným 
orchestrom, Haydnovou Symfóniou č. 15 
D dur Hob. I: 15 z ranej tvorby skladateľa. 
Nasledovala slovenská premiéra Humme-
lovho Koncertu pre klavír a orchester A dur 
WoO 24a. Ako sólista tohto diela, nesúceho 
sa ešte vo výrazne mozartovskom duchu a 
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Weimar, kde Arens žije a pôsobí ako 
profesor klavírnej hry a rektor Hoch-
schule für Musik Franz Liszt Weimar, je 
úzko spätý s Hummelovými životnými 
osudmi: ako slávny a celou Európou 
uznávaný skladateľ, klavírny virtuóz a pe-
dagóg a Goetheho blízky priateľ tu strá-
vil posledných 18 rokov svojho života. 
O hudbe slávneho bratislavského rodá-
ka, jej význame a tradícii jej pestovania 
sa s umelcom pred jeho vystúpením v Zr-
kadlovej sieni Primaciálneho rozprávala 
riaditeľka festivalu Markéta Štefková. 

 Klavírny koncert A dur WoO 24a 
patrí do raného obdobia Hummelovej 
tvorby. Sú už v tomto diele prítom-
né črty, ktoré by predznamenávali 
Hummelove vrcholné opusy 85 či 89 a 
významne ovplyvnili poetiku romantic-
kých klavírnych koncertov? 
Určite, hlavne v pomalej časti s bohat-
stvom melodických ozdôb, ktoré už bez-
prostredne poukazujú na Chopina. Tretia 
časť je romantická svojím charakterom 
svižnej a radostnej „Spielmusik“. Ide o 
jeden z dvoch raných Hummelových kla-
vírnych koncertov, oboch v tónine A dur, 
ktoré on sám však v podstate nechcel 
vydať, písal ich „do šuplíka“ a museli byť 
takpovediac „znovuobjavené“. 

 Vaše mesto sa preslávilo tradíciou 
veľkých osobností – Bach, Liszt, Goethe, 
Schiller... Hoci Hummel pravdepodob-
ne zostáva v ich tieni, je potešiteľné, 
že tu existuje Hummelova spoločnosť, 
ktorá má dnes okolo 120 členov.  
Vďakabohu máme vo Weimare aj Hum-
melovu spoločnosť. Donedávna bol 
Weimar pre ľudí predovšetkým mestom 
veľkých mysliteľov, Goetheho a Schillera. 
Postupne však zisťujú, že Weimar nie je 
len mestom slova, ale aj hudby. Pod hud-
bou rozumejú všetci ale hlavne Bacha 
a Liszta, Hummel je naozaj trochu v tieni, 
hoci pred naším divadlom stojí jeho po-
mník a bol vynikajúcim virtuózom, naj-
skvelejším vo weimarských dejinách pred 
Lisztom. Povedomie o jeho význame ale 
naozaj rastie, podobne ako v Bratislave. 

Rolf-Dieter Arens bol popri Paulovi Guldovi druhým významným zahraničným umelcom, ktorý prijal pozvanie na Komorné dni J. N. Hummela. Spolu 
s Cappellou Istropolitanou sa predstavil ako sólista v Hummelovom Koncerte pre klavír a orchester WoO 24a, ktorý zaznel v slovenskej premiére. 

Je potrebné ponúknuť viac

 Ste prezidentom Medzinárodnej Liszto-
vej súťaže (Internationaler Liszt-Weimar-
Bayreuth Wettbewerb). Zahŕňa program 
súťaže aj nejaké Hummelove diela? 
V ostatnom ročníku mali súťažiaci v 2. kole 
možnosť výberu: hrať buď nejakú Mozartovu, 
alebo nejakú Hummelovu sonátu; príležitosť 
hrať Hummela využili však len niekoľkí.

 Koľko Hummelových diel máte vo svo-
jom repertoári vy? 
Popri menších skladbách som so Staats ka-
pelle Weimar nahral tri veľké Hummelove 
diela, ktorých nahrávky sú doteraz ojedinelé, 
resp. zriedkavé: popri klavírnom koncerte, 
ktorý odznie na dnešnom koncerte, Dvojkon-
cert pre husle a klavír op. 17 a Variácie na 
Oberonov Čarovný roh op. 116 – toto dielo 
patrí k mojim vôbec najobľúbenejším, je to 
už naozajstná programová hudba s mnohými 
názvukmi na Liszta, Chopina, Webera. Hum-
melove neskoré opusy všeobecne považujem 
za grandiózne! Všetci hrajú Chopina, ale 
prečo nehrajú neskorého Hummela? Je to 
rovnako dobrá hudba!

 Nie je však u Hummela trochu problém, 
že v kvalite jeho diel sú značné výkyvy, že 
popri skvelých skladbách je aj autorom 
priemerných diel?
Lenže aj tie skvelé skladby sa hrajú príliš 
málo... Hummelov problém spočíva v tom, 
že je skladateľom „na rozhraní”, resp. „na po-
medzí”, podobne ako Saint-Saëns, od ktoré-
ho sa v podstate tiež hráva len jeho posledný 
Klavírny koncert g mol. Alebo Mendelssohn, 
ktorého koncerty sú síce pekné, ale nie až tak 
ako Chopinove. Schumann alebo Brahms 
je len jeden, napriek tomu si myslím, že 
aspoň vo Weimare a Bratislave by nejaký z 
Hummelových veľkých klavírnych koncertov 
mal odznieť minimálne raz za dva roky. Sú 
krásne a poslucháčsky veľmi vďačné. Hudba 
predsa nemusí byť vždy taká „vážna“. 

 Ako vy vidíte ďalšie perspektívy Humme-
lovej hudby?
Pri presadzovaní povedomia o Hummelo-
vom význame za veľmi dôležitú považujem 
ďalšiu spoluprácu medzi hudobnými ved-
cami a interpretmi. Hummel napísal úžasné 

komorné a orchestrálne skladby, ktoré sú aj 
príležitosťou pre dirigentov, mnohé sú totiž 
veľmi virtuózne. Technickými nárokmi pri-
vádzal Koncert pre klavír a orchester h mol 
op. 89 do rozpakov dokonca F. Liszta. A je to 
veľká hudba.  

 Môj kolega bol pred časom v istej televíz-
nej relácii svedkom reakcie svetoznámeho 
interpreta na Hummelovu hudbu: dielo síce 
nepoznal, ale poznamenal, že je zrejmé, že 
ide o „druhoradého“ skladateľa... Myslíte 
si, že je skladateľov možné triediť na „pr-
votriednych“ a „druhotriednych“? 
Mozart, Beethoven a Schubert napísali 
predsa tiež množstvo skladieb, ktoré nie sú 
„prvotriedne“; hoci väčšina ich skladieb „pr-
votriedna“ je. Hummel napísal iste aj „druho-
radé“ skladby, ale popritom aj viaceré diela, 
ktoré prvoradé sú. Ak sa ľuďom budú pripo-
mínať dostatočne často, tak si zapamätajú, že 
je to prvotriedna hudba. Napríklad Klavírne 
kvinteto op. 87 je rovnako dobré ako Schu-
bertovo Kvinteto „Pstruh“. Výsledok prinesie 
poslucháčom rovnaký zážitok a interpretom 
rovnaké potešenie z hry. Tak prečo by sme 
stále mali hrať len Schuberta? 
 

 Hoci bol Hummel počas svojho života 
rovnako slávny a uznávaný ako Beethoven, 
krátko po smrti upadol prakticky do zabud-
nutia. Zrejme až v dôsledku desaťročí, po-
čas ktorých Hummelova hudba z aktívneho 

koncertného života takmer vymizla, si 
až dnes naozaj uvedomujeme, aký bol 
Hummelov význam pre budúcnosť a do 
akej miery ovplyvnil Schuberta, Chopi-
na, Liszta...
Hummel bol bezprostredným spájajúcim 
článkom medzi klasicizmom a romantiz-
mom. Napríklad klavírny koncert, ktorý 
hrám dnes, je vlastne ešte takmer Mozarto-
vým dielom. V neskorších skladbách Hum-
mel samozrejme priniesol veľa nového, ale 
to bolo takpovediac prekonané silnejšími 
skladateľmi, napr. Chopinom. Isté však 
je, že počas svojho života bol Hummel 
nesmierne populárnym skladateľom. Je to 
niečo podobné ako Telemann a Bach: Tele-
mann bol oveľa známejší, ale dnes vieme, 
že Bach je len jeden. Myslím, že v procese 
vzdelávania je dôležité, aby učitelia svojich 
žiakov upozorňovali na skutočne dobré 
diela, a keď títo spozorujú, že je to naozaj 
dobrá hudba, tak ju aj budú hrať. Jednodu-
cho je potrebné ponúknuť viac. 

 Súčasťou vášho pobytu v Bratislave 
boli aj majstrovské kurzy pre poslucháčov 
VŠMU. Ako sa vám spolupracovalo s 
našimi študentami? 
Tak ako všade, existujú prirodzene kvali-
tatívne rozdiely. Všetci však zodpovedne 
ovládali svoj repertoár a myslím, že každý 
z nich si z mojich hodín niečo aj odniesol.  

(mš)

a zároveň sa vyznačujúceho brilantnou inštru-
mentálnou virtuozitou, príznačnou už pre 
raný romantizmus, sa najmä v prekrásnej 
2. časti s bohato zdobeným sólovým partom 
predstavil nemecký klavirista Rolf-Dieter 
Arens, známy koncertný umelec a profesor 
klavírnej hry na Hochschule für Musik Franz 
Liszt vo Weimare (na VŠMU viedol aj maj-
strovské kurzy). Arens sa prezentoval ako 
klavirista so suverénnou virtuóznou techni-
kou, veľkým koncepčným nadhľadom, ale 
aj senzitívnym a mimoriadne kultivovaným 
tónovým prejavom. V druhej polovici kon-
certu odznela Hummelova Ária a variácie 

na tirolskú pieseň, op. 118 pre soprán a 
orchester, kde sa svojím výkonom spoločne 
s orchestrom „zaskvela“ sopranistka Hana 
Friedová. V podaní Cappelly Istropolitany 
zaznela na záver Haydnova Symfónia B dur 
č. 85 „La Reine“ Hob. I: 85. 
Aktuálny ročník Komorných dní J. N. Hum-
mela ponúkol zaujímavý program a mož-
nosť vypočuť si mnohých renomovaných 
interpretov. Preto možno len ľutovať menší 
záujem publika o niektoré z koncertov. 
Tento medzinárodný festival si pozornosť 
nesporne zaslúži.

Dominika OREMOVÁ

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

11

R. Mareček, koncertný majster Cappelly Istropolitany [foto: P. Brenkus]

R. Dieter-Arens [foto: P. Brenkus]

spravodajstvo_humel.indd   3 9. 9. 2009   20:36:16



Pestrou ponukou štyroch festivalových večerov sa už tradične nenechali zlákať len gitaroví „fajnšmekri“, ale i ostatní milovníci hudby. Hoci 
na tomto ročníku, na rozdiel od predchádzajúcich troch, nevystúpila jazzová formácia, organizátori nezostali nič dlžní multižánrovému 
a multikultúrnemu zameraniu festivalu. 

Bratislavská komorná gitara
5. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16. – 19. apríla, CC centrum Petržalka, DK Zrkadlový háj a Primaciálny palác

Famózne dvojičky

Na úvod sa predstavilo gitarové duo Katona 
Twins z Maďarska, ktoré patrí medzi popredné 
zoskupenia svojho druhu vo svete. Péter a Zol-
tán Katona, laureáti mnohých významných 
súťaží ( jednotlivo i ako duo), sú vôbec prvými 
gitaristami, ktorí získali prestížne ocenenie 
Borletti-Buitoni Trust Award. Koncertovali 
v takých sálach ako Carnegie Hall v New Yor-

ku, Royal Festival Hall a Wigmore Hall v Lon-
dýne, Concertgebouw v Amsterdame, Kon-
zerthaus vo Viedni, Alte Oper vo Frankfurte, 
Kölner Philharmonie či Suntory Hall v Tokiu. 
Duo disponuje obrovskou škálou dynamic-
kou, výrazovou, no najmä farebnou a zároveň 
dokáže veľmi jemne diferencovať jednotlivé 
odtiene týchto parametrov. Široké dynamické 
rozpätie využívali nielen v efektných rossiniov-
ských crescendách v predohre z Barbiera zo 
Sevilly či vo vybraných častiach Fallovho baletu 
Čarodejná láska, ale napr. aj v 1. časti Andan-
te molto Vivaldiho Tria g mol RV 85 v súlade 
s modernými interpretačnými trendmi, ktoré 
vnášajú do barokovej inštrumentálnej hudby 
v oblasti dynamiky viac fantázie, vynaliezavosti 
a prepracovanosti. Obaja hráči si po výrazovej 
stránke veľmi dobre rozumejú: čisto a pravdivo 
vyznela kontemplatívna skladba Time´s Pas-
sing Breath od Kanaďana Dereka Charkeho, 
v Tango Suite Astora Piazzollu zaujala senti-
mentálne jemná a lyricky mäkká atmosféra. 
Z ich hry akoby tryskal gejzír farebných nuansí 
a bohatých zvukových možností, ktoré ponúka 
spojenie dvoch gitár (farebné priblíženie sa slá-
čikovým, inokedy dychovým či bicím sekciám 
orchestra v Rossiniho predohre Barbiera zo 
Sevilly, rozličné druhy razguád a poklepov vo 

Fallovej Čarodejnej láske, škrabanie nechtom 
o strunu či rôzne farebne odlišné poklepy na 
gitaru imitujúce perkusie v Piazzollových tan-
gách a v Alma Brasileira od Villu-Lobosa). Celý 
program koncertu okrem dvoch pôvodných 
diel pre 2 gitary – Time´s Passing Breath veno-
vanej duu Katona Twins a Tango Suite – tvorili 
vynikajúce transkripcie Katonovcov, ktoré sa 
opierajú o hlbokú znalosť štýlu i hudobného 
jazyka konkrétneho skladateľa. V prípade Ros-

siniho nesiahli po dobovej transkripcii gitaristu 
Maura Giulianiho, kde je virtuózny part zvere-
ný len 1. gitare a 2. gitara hrá len jednoduchý 
akordický sprievod. Vďaka famóznej súhre 
(hrajú spolu už od desiatich rokov!), brilantnej 
technike a aranžérskej zručnosti sa takto lepšie 
priblížili originálnemu orchestrálnemu zvuku. 

Večer pre gitaru a  autu

Druhý koncert patril opäť duu, tentokrát v 
zostave  auta a gitara – Mie Ogura a Atanas 
Ourkouzounov. Nadšené divácke prijatie 
tvorby bulharského gitaristu a úspešného 
skladateľa Ourkouzounova v podaní domácich 
interpretov na minulom ročníku festivalu sľu-
bovalo príjemný večer so závanom balkánskej 
exotiky. V programe zaznela však len jediná pô-
vodná Ourkouzounova skladba Labyrinthes. 
Charizmatická japonská  autistka Ogura a em-
patický Ourkouzounov si zvolili diela minulého 
a tohto storočia.
Na úvod predstavili skladby maďarských auto-
rov – Bélu Bartóka a Györgya Ligetiho. Jedno 
z najznámejších Bartókových diel Rumunské 
tance a 4 časti z Ligetiho Musica ricercata 
zazneli v transkripcii interpretov. V časti Ru-
bato-Lamentoso z Musica ricercata prvýkrát 

Ogura využila súčasne s hrou na  aute i svoj 
hlas, ktorý farebne a rytmicky obohatil  auto-
vý part. Vokál – simultánne s  autou alebo sa-
mostatne – využívala i v jazzových štandardoch 
The Man I love, I Got Rhythm, Take the „A“ 
Train či v skladbe Spain Chicka Coreu. Nielen 
ako melodický nástroj, ale tiež perkusívnym 
spôsobom používala zvuk  autových klapiek 
i vlastný dych. Živelnou muzikalitou a schop-
nosťou spontánne preniesť svoje emócie a hu-

dobné prežívanie priamo zo srdca na hudobný 
nástroj či do svojho hlasu pripomínala Ivu 
Bittovú. Excelentné rytmické jazzové cítenie, 
intonačne dráždivé nuansy a nápadité impro-
vizácie podporili príjemné gitarové aranžmány 
Ourkouzounova. Hoci hral na klasickej gitare, 
dokázal navodiť atmosféru sprievodnej jazzo-
vej gitary – raz s akcentom na basovú linku, 
inokedy suploval chýbajúce bicie. Priestor na 
Oguraovej umelecký prejav poskytla Ourkou-
zounova skladba Labyrinthes, ktorú jej veno-
val. V 1. časti Cadenza sa predstaví len gitara, 
stredná časť Interlude je určená pre  autu. Oba 
nástroje ( auta je použitá i ako rytmický ná-
stroj) a tiež hlas  autistky sa spoja v poslednej, 
rytmicky pulzujúcej časti Toccata. Osviežením 
koncertu bola skladba Toward the Sea od Toru 
Takemitsu písaná pre  autu a gitaru, ktorá dala 
nahliadnuť do sveta vzdialeného európskemu 
mysleniu. Počas celého koncertu vyžarovala 
z manželov, ktorí žijú vo Francúzsku, radosť 
z objavovania a experimentovania, tvorivosť, 
fantázia, zanietenie, zmysel pre humor a 
nadhľad. Ľahko sa pohybovali nielen v rôznych 
žánroch, ale i kultúrne a geogra cky odlišných 
svetoch. Sú dokladom toho, že v oblasti inter-
pretačného umenia dochádza k rešpektovaniu 
a pochopeniu odlišných hudobných princípov 

a  lozo ckých východísk rovnako, ako dochá-
dza v dnešnom globálnom svete k prelínaniu 
a vzájomnému obohacovaniu sa rôznych 
kultúrnych tradícií. Organizátori festivalu sa 
tentokrát rozhodli nezaradiť do programu 
festivalu majstrovské kurzy, a to na základe 
malého záujmu a nepochopiteľnej ignorácie 
zo strany študentov bratislavských odborných 
škôl v minulosti. 

Ela VACULOVÁ

Vášeň a nostalgia zvaná fado

Vypredaná sála Domu kultúry Zrkadlový háj 
s napätím očakávala začiatok koncertu, aký sa 
na Slovensku ešte nekonal. Niekoľko minút po 
siedmej v sále konečne zhasli svetlá, aby mohlo 
zaznieť fado, exportný prejav portugalskej kul-
túry. Na zámerne slabo osvetlenom pódiu sa 
pomaly začali črtať siluety členov zoskupenia 
Encores Fado: hráča na portugalskej gitare 
Custódia Castelu, gitaristu Carlosa Garciu a 
kontrabasistu Carlosa Menezesa. V prvej časti 
večera hrala táto trojica pod vedením svojho šéfa 
Castelu, považovaného za najlepšieho súčasné-
ho hráča na portugalskej gitare.
Keď som po koncerte za týmto „čarodejníkom“ 
zašiel, s nadšením mi predstavil svoj nástroj. Por-
tugalská gitara sa podobá skôr na mandolínu. 
Castelova nemala zadnú dosku, čo spoluvytvára-
lo jej zaujímavý zvuk. Majstrovská interpretácia 
si okamžite získala publikum, ktoré živo reagova-
lo. A to ešte nevedelo, čo bude nasledovať...
Po úvodných inštrumentálkach sa na javisku 
vo svetle re ektorov zjavila očarujúca, vysoká 
a štíhla dáma pripomínajúca Bizetovu Carmen. 
Mimoriadne sympatická a elegantná sólistka 
zoskupenia, Margarida Guerreiro, si všetkých 
doslova podmanila. Sekundovala jej kapela, kto-
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rej dominoval už spomínaný Castelo. Na svojej 
gitare majstrovským spôsobom rozvíjal jej vo-
kálne improvizácie. Navzájom sa skvelo dopĺňali 
a vytvorili úžasnú atmosféru podobnú tej, ktorá 
vzniká na výnimočných jazzových koncertoch. 
Šarmantná Margarida celý večer približovala 
publiku obsah piesní aj hovoreným slovom. 
Privítal by som, keby súčasťou bulletinu boli aj  
predvedené skladby, ale ako som sa neskôr do-
zvedel, organizátor tieto podklady nedostal.
Koncert mi pripomenul nevšedný moment 
z priameho prenosu vystúpenia Yvesa Montan-
da: kamera počas jedného nádherného šansónu 
mala v zábere krásne dievča z publika, ktoré 
spievalo spolu so spevákom. Aj tu niektoré mla-
dé dámy spievali. Prekvapilo ma to, no po kon-
certe som zistil, že boli z Portugalska. Nadšené 
publikum si vynútilo niekoľko prídavkov a všetky 
CD, ktoré skupina priniesla, sa vypredali ešte cez 
prestávku.

To najlepšie nakoniec

Mojím najväčším festivalovým zážitkom bol kon-
cert štvorice mladých, no už známych umelcov. 
Umelecká riaditeľka festivalu gitaristka Miriam 
Rodriguez Brüllová pozvala na spoločný kon-

„Prečo Divergencie? Pretože členovia 
Moyzesovho kvarteta ešte ako študenti na-
hrali s Mariánom Vargom jeho platňu Di-
vergencie[...] Rozdielnosť a rôznosť názorov 
v hudbe je veľmi dôležitá[...] Marián Varga 
sa narodil v Skalici[...] Moyzesovo kvarteto 
je už druhý rok komorným súborom slobod-
ného kráľovského mesta Skalica[...] Skalica 
je mesto, ktoré má vzťah ku kultúre...“ Tak to 
sú argumenty a zároveň motto sformulova-
né umeleckým garantom Jánom Slávikom k 
medzinárodnému festivalu, večerom komor-
nej hudby v Skalici, Divergencie 2009. Už 
predchádzajúce aktivity podobného druhu, 
konkrétne niekoľko ročníkov „festivalíku“ 
v Modre, hovorili o ambíciách a rovnako 
o kvalite. Podujatie sa z (nepochopiteľných) 
príčin neporozumenia zo strany mesta Mod-
ra presídlilo na Záhorie a tu sa stretlo s mimo-
riadnou ústretovosťou a pochopením. Štyri 
koncertné podvečery v príjemnom prostredí 
skalických inter- aj exteriérov (Dom kultúry, 
Sála Františkánskeho kláštora, Rajské nádvo-
rie a Evanjelický kostol a. v.), prilákali dosta-

Divergencie 
1. ročník festivalu komornej hudby, 14.—16. júna, Skalica 

tok nielen miestneho publika a dali za pravdu 
tvrdeniu, že mesto má vzťah ku kultúre. 
Najväčšou atrakciou v štvorici koncertov 
bolo vystúpenie slávneho a stále obdivované-
ho skalického rodáka Mariána Vargu, ktorý 
spolu s Moyzesovcami ako vždy fascinoval, 
magicky čaroval a presviedčal o sile svojho 
originálneho umenia jednak vlastnou autor-
skou klasikou, a tiež premiérou v podobe 
kompozície Re exia č. 1.  Charizmatický 
český huslista Ivan Ženatý spolu s klavírnym 
sprievodom Mariana Lapšanského podal 
svedectvo o schopnosti udržiavať niveau per-
manentnej umeleckej kvality, ako aj o spô-
sobe komunikácie a majstrovstve priblížiť 
hodnoty vysokého interpretačného umenia 
(A. Dvořák, E. H. Grieg, P. I. Čajkovskij, 
M. Ravel). Silným ohnivkom v slovenskom in-
terpretačnom umení je už niekoľko generácií 
klarinetový odbor. Svedčí o tom rad skvelých 
sólistov aj formácií,  napríklad „ exibilná“ zo-
stava šiestich inštrumentalistov pôsobiacich 
pod menom Bratislava Clarinet Connec-
tion (R. Šebesta, B. Dugovič, P. Maurer, 

J. Rigán, J. Eliáš, P. Púchovský), ktorá sa 
tentokrát predstavila v Skalici. Ich program 
(W. A. Mozart, O. Messiaen, K. Weil a 
M. Betko) manifestoval nielen skvelú muzi-
kantskú výbavu všetkých participujúcich, ale 
aj schopnosť synchronizovať a stotožniť sa 
s rôznorodosťou poetík prezentovaných au-
torov. Ďalšou silnou a kompaktnou sloven-
skou inštrumentálnou vetvou sú violončelisti. 
Združení v súbore Cellomania (J. Podho-
ranský, J. Lupták, J. Slávik, E. Prochác, 
B. Bohó) nedávno vydali CD s rovnomenným 
titulom. Väčšinu skladieb autorov (P. Šimai, 
L. Kupkovič, W. Fitzenhagen, I. Zeljenka, 
M. Varga, M. Novák, E. M. Francini a M. Mo-
res) predstavili s espritom a empatiou.
Sympatické je, že letné festivaly sa rozbehli 
do regiónov. Netreba zdôrazňovať a rozvá-
dzať význam ich umeleckej misie. Treba sa len 
tešiť, držať im palce a priať stále naklonených 
a žičlivých donátorov, ku ktorým, ako sa uká-
zalo, predstavitelia slobodného kráľovského 
mesta Skalica patria.

Lýdia DOHNALOVÁ

cert bratov Jávorkaiovcov: huslistu Sándora 
a violončelistu Ádáma, ktorých v Rakúsku ocenili 
titulom Artists of the Year 2009, a klaviristku Ka-
talin Falvaiovú. 
Už prvá skladba mimoriadne náročného progra-
mu, ktorým bolo Šostakovičovo Klavírne trio e 
mol č. 2 op. 67, ma doslova ohúrilo. Keďže som 
túto skladbu hral, úskalia, ktoré autor pripravil 
interpretom, dôverne poznám. Stačí spomenúť 
náročné violončelové  ažoletové pasáže, ktoré 
sa „veľmi rady neozývajú“. Tentokrát zneli úpl-
ne perfektne. S pribúdajúcimi minútami si toto 
mladé trio získalo auditórium Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca. Nemôžem nespomenúť, 
s akou bravúrou zvládol povestnú Paganiniho 
skladbu Nel cor piu non mio sento starší z bra-
tov, huslista Sándor. Aj v Sarasateho skladbách 
a suite Manuela de Fallu Canciones populares 
españolas sa prejavila virtuozita oboch bratov i 
gitaristky. Violončelista sa v prvej polovici  kon-
certu zaskvel Paganiniho Variáciami na motívy 
Rossiniho opery Mojžiš v Egypte, v ktorých „pe-
kelné“ behy akoby sypal z rukáva. Do prestávky 
čakalo ešte jedno prekvapenie –
známa Händlova Passacaglia v úprave Johana 
Halvorsena pre husle a violončelo, kde obaja bra-
tia len tak „chrlili“ girlandy behov a akordických 

výmen. Ádám krásne interpretoval aj náročnú 
1. časť Schubertovej Sonáty „Arpeggione“ v za-
ujímavej úprave pre violončelo a gitaru, v ktorej 
sa mimoriadne citlivým sprievodom zaskvela 
Miriam Rodriguez Brüllová. Okrem tria aj v ďal-
ších vstupoch participovala vynikajúca Katalin 
Falvai (dcéra známeho profesora klavírnej hry 
Sándora Falvaia, dlhoročného rektora Lisztovej 
akadémie). Záverečná tretina vydareného kon-
certu sa niesla v odľahčenom štýle „hitov“ z pera 
de Fallu a Sarasateho. Absolútnou bodkou bolo 
skvelé predvedenie Sarasateho Zigeunerweisen 
vo vlastnej úprave tria Sándor Jávorkai, Ádám 
Jávorkai a Miriam Rodriguez Brüllová. Dis-
ko lov môže potešiť, že bratia Jávorkaiovci už 
nahrali niekoľko CD. Posledné z nich obsahuje 
husľový a violončelový koncert Antonína Dvořá-
ka. (Nahrávku režíroval neúnavný organizátor a 
umelecký vedúci orchestra Cappella Istropolita-
na Karol Kopernický.)  
Potešujúcou správou je aj to, že atmosféru veče-
ra, ktorým vyvrcholil 5. ročník festivalu Bratislav-
ská komorná gitara, si bude možné pripomenúť 
vďaka CD, ktoré plánuje tento rok vydať agentú-
ra Ergon Art. 

Juraj ALEXANDER

Júnové premiéry 
Mirka Krajčiho 

Pred tromi rokmi mal v Balete 
SND úspešnú premiéru balet 
Don Juan Mirka Krajčiho (1968). 
Odvtedy niektoré diela tohto 
skladateľa (a dirigenta) uviedli aj 
SKO B. Warchala a Slovenská  l-
harmónia. Krajči, pôsobiaci ako 
hudobný režisér Slovenského 
rozhlasu, je popri kompozičnej 
činnosti tiež umeleckým vedú-
cim a dirigentom Komorného 
orchestra Technik, ktorý minulý 
rok oslávil 55. výročie existencie. 
Mať „vlastný“ orchester musí byť 
pre skladateľa lákadlom i inšpirá-
ciou. Bolo to cítiť i v petržalskom 
Kostole sv. Rodiny, kde M. Krajči 
uviedol 17. 6. okrem diel Hände-
la a  Mendelssohna aj dve vlastné 
kompozície – Cestu života pre 
miešaný zbor a sláčikový orches-
ter (spoluúčinkoval Spevácky 
zbor Technik, ktorý vedie Iveta 
Viskupová) a 3-časťovú orches-
trálnu skladbu pre sláčikový 
orchester Tangissimo, ktorá mala 
ako celok svoju premiéru (1. časť 
odznela už na koncerte k 55. 
výročiu súboru). 
Komorný orchester Technik 
má v repertoári diela rôznych 
štýlových období, no uvádza aj 
hudbu súčasných skladateľov. 
Dvadsaťčlenná zostava sláčiká-
rov milo prekvapila  zohratosťou 
a vnímavosťou voči dirigentským 
gestám, ako i zaujatím a ener-
giou. 
Skladba Cesta života je  lozo c-
kou meditáciou na večné otázky 
„Kto som? Odkiaľ prichádzam? 
Kam idem?“ Text, vyjadrujúci 
kresťanskú vieru a nádej, napísal 
sám autor. Spojenie miešaného 
zboru a sláčikového orchestra 
vytvára platformu pre zaujímavý 
dialóg. Prevažujúca meditatív-
nosť nebráni občasnému využitiu 
sonoristických momentov v 
zbore, ktoré dielo posúvajú 
k „avantgardnejšiemu“ vyzneniu. 
Krajčiho hudba však neustále 
smeruje k „centru“, ktoré všetko 
upokojuje. Trojčasťové Tangissi-
mo (Abrazo-Camelo-Embeleso) 
je inšpirované módnou vlnou 
argentínskeho tanga, no azda 
trochu i slávnym Ravelovým Bo-
lerom, kde jediná téma na pozadí 
ostinátneho rytmického vzorca 
ústi do inštrumentačného oh-
ňostroja. Prehľadne koncipovaná 
skladba, ktorá zaujala delikát-
nym vypracovaním hudobného 
procesu, bola povestnou „čereš-
ničkou na torte“.                                

Terézia URSÍNYOVÁ
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Pestrou ponukou štyroch festivalových večerov sa už tradične nenechali zlákať len gitaroví „fajnšmekri“, ale i ostatní milovníci hudby. Hoci 
na tomto ročníku, na rozdiel od predchádzajúcich troch, nevystúpila jazzová formácia, organizátori nezostali nič dlžní multižánrovému 
a multikultúrnemu zameraniu festivalu. 

Bratislavská komorná gitara
5. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16. – 19. apríla, CC centrum Petržalka, DK Zrkadlový háj a Primaciálny palác

Famózne dvojičky

Na úvod sa predstavilo gitarové duo Katona 
Twins z Maďarska, ktoré patrí medzi popredné 
zoskupenia svojho druhu vo svete. Péter a Zol-
tán Katona, laureáti mnohých významných 
súťaží ( jednotlivo i ako duo), sú vôbec prvými 
gitaristami, ktorí získali prestížne ocenenie 
Borletti-Buitoni Trust Award. Koncertovali 
v takých sálach ako Carnegie Hall v New Yor-

ku, Royal Festival Hall a Wigmore Hall v Lon-
dýne, Concertgebouw v Amsterdame, Kon-
zerthaus vo Viedni, Alte Oper vo Frankfurte, 
Kölner Philharmonie či Suntory Hall v Tokiu. 
Duo disponuje obrovskou škálou dynamic-
kou, výrazovou, no najmä farebnou a zároveň 
dokáže veľmi jemne diferencovať jednotlivé 
odtiene týchto parametrov. Široké dynamické 
rozpätie využívali nielen v efektných rossiniov-
ských crescendách v predohre z Barbiera zo 
Sevilly či vo vybraných častiach Fallovho baletu 
Čarodejná láska, ale napr. aj v 1. časti Andan-
te molto Vivaldiho Tria g mol RV 85 v súlade 
s modernými interpretačnými trendmi, ktoré 
vnášajú do barokovej inštrumentálnej hudby 
v oblasti dynamiky viac fantázie, vynaliezavosti 
a prepracovanosti. Obaja hráči si po výrazovej 
stránke veľmi dobre rozumejú: čisto a pravdivo 
vyznela kontemplatívna skladba Time´s Pas-
sing Breath od Kanaďana Dereka Charkeho, 
v Tango Suite Astora Piazzollu zaujala senti-
mentálne jemná a lyricky mäkká atmosféra. 
Z ich hry akoby tryskal gejzír farebných nuansí 
a bohatých zvukových možností, ktoré ponúka 
spojenie dvoch gitár (farebné priblíženie sa slá-
čikovým, inokedy dychovým či bicím sekciám 
orchestra v Rossiniho predohre Barbiera zo 
Sevilly, rozličné druhy razguád a poklepov vo 

Fallovej Čarodejnej láske, škrabanie nechtom 
o strunu či rôzne farebne odlišné poklepy na 
gitaru imitujúce perkusie v Piazzollových tan-
gách a v Alma Brasileira od Villu-Lobosa). Celý 
program koncertu okrem dvoch pôvodných 
diel pre 2 gitary – Time´s Passing Breath veno-
vanej duu Katona Twins a Tango Suite – tvorili 
vynikajúce transkripcie Katonovcov, ktoré sa 
opierajú o hlbokú znalosť štýlu i hudobného 
jazyka konkrétneho skladateľa. V prípade Ros-

siniho nesiahli po dobovej transkripcii gitaristu 
Maura Giulianiho, kde je virtuózny part zvere-
ný len 1. gitare a 2. gitara hrá len jednoduchý 
akordický sprievod. Vďaka famóznej súhre 
(hrajú spolu už od desiatich rokov!), brilantnej 
technike a aranžérskej zručnosti sa takto lepšie 
priblížili originálnemu orchestrálnemu zvuku. 

Večer pre gitaru a  autu

Druhý koncert patril opäť duu, tentokrát v 
zostave  auta a gitara – Mie Ogura a Atanas 
Ourkouzounov. Nadšené divácke prijatie 
tvorby bulharského gitaristu a úspešného 
skladateľa Ourkouzounova v podaní domácich 
interpretov na minulom ročníku festivalu sľu-
bovalo príjemný večer so závanom balkánskej 
exotiky. V programe zaznela však len jediná pô-
vodná Ourkouzounova skladba Labyrinthes. 
Charizmatická japonská  autistka Ogura a em-
patický Ourkouzounov si zvolili diela minulého 
a tohto storočia.
Na úvod predstavili skladby maďarských auto-
rov – Bélu Bartóka a Györgya Ligetiho. Jedno 
z najznámejších Bartókových diel Rumunské 
tance a 4 časti z Ligetiho Musica ricercata 
zazneli v transkripcii interpretov. V časti Ru-
bato-Lamentoso z Musica ricercata prvýkrát 

Ogura využila súčasne s hrou na  aute i svoj 
hlas, ktorý farebne a rytmicky obohatil  auto-
vý part. Vokál – simultánne s  autou alebo sa-
mostatne – využívala i v jazzových štandardoch 
The Man I love, I Got Rhythm, Take the „A“ 
Train či v skladbe Spain Chicka Coreu. Nielen 
ako melodický nástroj, ale tiež perkusívnym 
spôsobom používala zvuk  autových klapiek 
i vlastný dych. Živelnou muzikalitou a schop-
nosťou spontánne preniesť svoje emócie a hu-

dobné prežívanie priamo zo srdca na hudobný 
nástroj či do svojho hlasu pripomínala Ivu 
Bittovú. Excelentné rytmické jazzové cítenie, 
intonačne dráždivé nuansy a nápadité impro-
vizácie podporili príjemné gitarové aranžmány 
Ourkouzounova. Hoci hral na klasickej gitare, 
dokázal navodiť atmosféru sprievodnej jazzo-
vej gitary – raz s akcentom na basovú linku, 
inokedy suploval chýbajúce bicie. Priestor na 
Oguraovej umelecký prejav poskytla Ourkou-
zounova skladba Labyrinthes, ktorú jej veno-
val. V 1. časti Cadenza sa predstaví len gitara, 
stredná časť Interlude je určená pre  autu. Oba 
nástroje ( auta je použitá i ako rytmický ná-
stroj) a tiež hlas  autistky sa spoja v poslednej, 
rytmicky pulzujúcej časti Toccata. Osviežením 
koncertu bola skladba Toward the Sea od Toru 
Takemitsu písaná pre  autu a gitaru, ktorá dala 
nahliadnuť do sveta vzdialeného európskemu 
mysleniu. Počas celého koncertu vyžarovala 
z manželov, ktorí žijú vo Francúzsku, radosť 
z objavovania a experimentovania, tvorivosť, 
fantázia, zanietenie, zmysel pre humor a 
nadhľad. Ľahko sa pohybovali nielen v rôznych 
žánroch, ale i kultúrne a geogra cky odlišných 
svetoch. Sú dokladom toho, že v oblasti inter-
pretačného umenia dochádza k rešpektovaniu 
a pochopeniu odlišných hudobných princípov 

a  lozo ckých východísk rovnako, ako dochá-
dza v dnešnom globálnom svete k prelínaniu 
a vzájomnému obohacovaniu sa rôznych 
kultúrnych tradícií. Organizátori festivalu sa 
tentokrát rozhodli nezaradiť do programu 
festivalu majstrovské kurzy, a to na základe 
malého záujmu a nepochopiteľnej ignorácie 
zo strany študentov bratislavských odborných 
škôl v minulosti. 

Ela VACULOVÁ

Vášeň a nostalgia zvaná fado

Vypredaná sála Domu kultúry Zrkadlový háj 
s napätím očakávala začiatok koncertu, aký sa 
na Slovensku ešte nekonal. Niekoľko minút po 
siedmej v sále konečne zhasli svetlá, aby mohlo 
zaznieť fado, exportný prejav portugalskej kul-
túry. Na zámerne slabo osvetlenom pódiu sa 
pomaly začali črtať siluety členov zoskupenia 
Encores Fado: hráča na portugalskej gitare 
Custódia Castelu, gitaristu Carlosa Garciu a 
kontrabasistu Carlosa Menezesa. V prvej časti 
večera hrala táto trojica pod vedením svojho šéfa 
Castelu, považovaného za najlepšieho súčasné-
ho hráča na portugalskej gitare.
Keď som po koncerte za týmto „čarodejníkom“ 
zašiel, s nadšením mi predstavil svoj nástroj. Por-
tugalská gitara sa podobá skôr na mandolínu. 
Castelova nemala zadnú dosku, čo spoluvytvára-
lo jej zaujímavý zvuk. Majstrovská interpretácia 
si okamžite získala publikum, ktoré živo reagova-
lo. A to ešte nevedelo, čo bude nasledovať...
Po úvodných inštrumentálkach sa na javisku 
vo svetle re ektorov zjavila očarujúca, vysoká 
a štíhla dáma pripomínajúca Bizetovu Carmen. 
Mimoriadne sympatická a elegantná sólistka 
zoskupenia, Margarida Guerreiro, si všetkých 
doslova podmanila. Sekundovala jej kapela, kto-

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

12 7-8    2009

C. Castelo a M. Guerreiro [foto: L. Brüll] M. Ogura a A. Ourkouzounov [foto: L. Brüll]

spravodajstvo_bkg.indd   2 9. 9. 2009   20:51:16

rej dominoval už spomínaný Castelo. Na svojej 
gitare majstrovským spôsobom rozvíjal jej vo-
kálne improvizácie. Navzájom sa skvelo dopĺňali 
a vytvorili úžasnú atmosféru podobnú tej, ktorá 
vzniká na výnimočných jazzových koncertoch. 
Šarmantná Margarida celý večer približovala 
publiku obsah piesní aj hovoreným slovom. 
Privítal by som, keby súčasťou bulletinu boli aj  
predvedené skladby, ale ako som sa neskôr do-
zvedel, organizátor tieto podklady nedostal.
Koncert mi pripomenul nevšedný moment 
z priameho prenosu vystúpenia Yvesa Montan-
da: kamera počas jedného nádherného šansónu 
mala v zábere krásne dievča z publika, ktoré 
spievalo spolu so spevákom. Aj tu niektoré mla-
dé dámy spievali. Prekvapilo ma to, no po kon-
certe som zistil, že boli z Portugalska. Nadšené 
publikum si vynútilo niekoľko prídavkov a všetky 
CD, ktoré skupina priniesla, sa vypredali ešte cez 
prestávku.

To najlepšie nakoniec

Mojím najväčším festivalovým zážitkom bol kon-
cert štvorice mladých, no už známych umelcov. 
Umelecká riaditeľka festivalu gitaristka Miriam 
Rodriguez Brüllová pozvala na spoločný kon-

„Prečo Divergencie? Pretože členovia 
Moyzesovho kvarteta ešte ako študenti na-
hrali s Mariánom Vargom jeho platňu Di-
vergencie[...] Rozdielnosť a rôznosť názorov 
v hudbe je veľmi dôležitá[...] Marián Varga 
sa narodil v Skalici[...] Moyzesovo kvarteto 
je už druhý rok komorným súborom slobod-
ného kráľovského mesta Skalica[...] Skalica 
je mesto, ktoré má vzťah ku kultúre...“ Tak to 
sú argumenty a zároveň motto sformulova-
né umeleckým garantom Jánom Slávikom k 
medzinárodnému festivalu, večerom komor-
nej hudby v Skalici, Divergencie 2009. Už 
predchádzajúce aktivity podobného druhu, 
konkrétne niekoľko ročníkov „festivalíku“ 
v Modre, hovorili o ambíciách a rovnako 
o kvalite. Podujatie sa z (nepochopiteľných) 
príčin neporozumenia zo strany mesta Mod-
ra presídlilo na Záhorie a tu sa stretlo s mimo-
riadnou ústretovosťou a pochopením. Štyri 
koncertné podvečery v príjemnom prostredí 
skalických inter- aj exteriérov (Dom kultúry, 
Sála Františkánskeho kláštora, Rajské nádvo-
rie a Evanjelický kostol a. v.), prilákali dosta-

Divergencie 
1. ročník festivalu komornej hudby, 14.—16. júna, Skalica 

tok nielen miestneho publika a dali za pravdu 
tvrdeniu, že mesto má vzťah ku kultúre. 
Najväčšou atrakciou v štvorici koncertov 
bolo vystúpenie slávneho a stále obdivované-
ho skalického rodáka Mariána Vargu, ktorý 
spolu s Moyzesovcami ako vždy fascinoval, 
magicky čaroval a presviedčal o sile svojho 
originálneho umenia jednak vlastnou autor-
skou klasikou, a tiež premiérou v podobe 
kompozície Re exia č. 1.  Charizmatický 
český huslista Ivan Ženatý spolu s klavírnym 
sprievodom Mariana Lapšanského podal 
svedectvo o schopnosti udržiavať niveau per-
manentnej umeleckej kvality, ako aj o spô-
sobe komunikácie a majstrovstve priblížiť 
hodnoty vysokého interpretačného umenia 
(A. Dvořák, E. H. Grieg, P. I. Čajkovskij, 
M. Ravel). Silným ohnivkom v slovenskom in-
terpretačnom umení je už niekoľko generácií 
klarinetový odbor. Svedčí o tom rad skvelých 
sólistov aj formácií,  napríklad „ exibilná“ zo-
stava šiestich inštrumentalistov pôsobiacich 
pod menom Bratislava Clarinet Connec-
tion (R. Šebesta, B. Dugovič, P. Maurer, 

J. Rigán, J. Eliáš, P. Púchovský), ktorá sa 
tentokrát predstavila v Skalici. Ich program 
(W. A. Mozart, O. Messiaen, K. Weil a 
M. Betko) manifestoval nielen skvelú muzi-
kantskú výbavu všetkých participujúcich, ale 
aj schopnosť synchronizovať a stotožniť sa 
s rôznorodosťou poetík prezentovaných au-
torov. Ďalšou silnou a kompaktnou sloven-
skou inštrumentálnou vetvou sú violončelisti. 
Združení v súbore Cellomania (J. Podho-
ranský, J. Lupták, J. Slávik, E. Prochác, 
B. Bohó) nedávno vydali CD s rovnomenným 
titulom. Väčšinu skladieb autorov (P. Šimai, 
L. Kupkovič, W. Fitzenhagen, I. Zeljenka, 
M. Varga, M. Novák, E. M. Francini a M. Mo-
res) predstavili s espritom a empatiou.
Sympatické je, že letné festivaly sa rozbehli 
do regiónov. Netreba zdôrazňovať a rozvá-
dzať význam ich umeleckej misie. Treba sa len 
tešiť, držať im palce a priať stále naklonených 
a žičlivých donátorov, ku ktorým, ako sa uká-
zalo, predstavitelia slobodného kráľovského 
mesta Skalica patria.

Lýdia DOHNALOVÁ

cert bratov Jávorkaiovcov: huslistu Sándora 
a violončelistu Ádáma, ktorých v Rakúsku ocenili 
titulom Artists of the Year 2009, a klaviristku Ka-
talin Falvaiovú. 
Už prvá skladba mimoriadne náročného progra-
mu, ktorým bolo Šostakovičovo Klavírne trio e 
mol č. 2 op. 67, ma doslova ohúrilo. Keďže som 
túto skladbu hral, úskalia, ktoré autor pripravil 
interpretom, dôverne poznám. Stačí spomenúť 
náročné violončelové  ažoletové pasáže, ktoré 
sa „veľmi rady neozývajú“. Tentokrát zneli úpl-
ne perfektne. S pribúdajúcimi minútami si toto 
mladé trio získalo auditórium Zrkadlovej siene 
Primaciálneho paláca. Nemôžem nespomenúť, 
s akou bravúrou zvládol povestnú Paganiniho 
skladbu Nel cor piu non mio sento starší z bra-
tov, huslista Sándor. Aj v Sarasateho skladbách 
a suite Manuela de Fallu Canciones populares 
españolas sa prejavila virtuozita oboch bratov i 
gitaristky. Violončelista sa v prvej polovici  kon-
certu zaskvel Paganiniho Variáciami na motívy 
Rossiniho opery Mojžiš v Egypte, v ktorých „pe-
kelné“ behy akoby sypal z rukáva. Do prestávky 
čakalo ešte jedno prekvapenie –
známa Händlova Passacaglia v úprave Johana 
Halvorsena pre husle a violončelo, kde obaja bra-
tia len tak „chrlili“ girlandy behov a akordických 

výmen. Ádám krásne interpretoval aj náročnú 
1. časť Schubertovej Sonáty „Arpeggione“ v za-
ujímavej úprave pre violončelo a gitaru, v ktorej 
sa mimoriadne citlivým sprievodom zaskvela 
Miriam Rodriguez Brüllová. Okrem tria aj v ďal-
ších vstupoch participovala vynikajúca Katalin 
Falvai (dcéra známeho profesora klavírnej hry 
Sándora Falvaia, dlhoročného rektora Lisztovej 
akadémie). Záverečná tretina vydareného kon-
certu sa niesla v odľahčenom štýle „hitov“ z pera 
de Fallu a Sarasateho. Absolútnou bodkou bolo 
skvelé predvedenie Sarasateho Zigeunerweisen 
vo vlastnej úprave tria Sándor Jávorkai, Ádám 
Jávorkai a Miriam Rodriguez Brüllová. Dis-
ko lov môže potešiť, že bratia Jávorkaiovci už 
nahrali niekoľko CD. Posledné z nich obsahuje 
husľový a violončelový koncert Antonína Dvořá-
ka. (Nahrávku režíroval neúnavný organizátor a 
umelecký vedúci orchestra Cappella Istropolita-
na Karol Kopernický.)  
Potešujúcou správou je aj to, že atmosféru veče-
ra, ktorým vyvrcholil 5. ročník festivalu Bratislav-
ská komorná gitara, si bude možné pripomenúť 
vďaka CD, ktoré plánuje tento rok vydať agentú-
ra Ergon Art. 

Juraj ALEXANDER

Júnové premiéry 
Mirka Krajčiho 

Pred tromi rokmi mal v Balete 
SND úspešnú premiéru balet 
Don Juan Mirka Krajčiho (1968). 
Odvtedy niektoré diela tohto 
skladateľa (a dirigenta) uviedli aj 
SKO B. Warchala a Slovenská  l-
harmónia. Krajči, pôsobiaci ako 
hudobný režisér Slovenského 
rozhlasu, je popri kompozičnej 
činnosti tiež umeleckým vedú-
cim a dirigentom Komorného 
orchestra Technik, ktorý minulý 
rok oslávil 55. výročie existencie. 
Mať „vlastný“ orchester musí byť 
pre skladateľa lákadlom i inšpirá-
ciou. Bolo to cítiť i v petržalskom 
Kostole sv. Rodiny, kde M. Krajči 
uviedol 17. 6. okrem diel Hände-
la a  Mendelssohna aj dve vlastné 
kompozície – Cestu života pre 
miešaný zbor a sláčikový orches-
ter (spoluúčinkoval Spevácky 
zbor Technik, ktorý vedie Iveta 
Viskupová) a 3-časťovú orches-
trálnu skladbu pre sláčikový 
orchester Tangissimo, ktorá mala 
ako celok svoju premiéru (1. časť 
odznela už na koncerte k 55. 
výročiu súboru). 
Komorný orchester Technik 
má v repertoári diela rôznych 
štýlových období, no uvádza aj 
hudbu súčasných skladateľov. 
Dvadsaťčlenná zostava sláčiká-
rov milo prekvapila  zohratosťou 
a vnímavosťou voči dirigentským 
gestám, ako i zaujatím a ener-
giou. 
Skladba Cesta života je  lozo c-
kou meditáciou na večné otázky 
„Kto som? Odkiaľ prichádzam? 
Kam idem?“ Text, vyjadrujúci 
kresťanskú vieru a nádej, napísal 
sám autor. Spojenie miešaného 
zboru a sláčikového orchestra 
vytvára platformu pre zaujímavý 
dialóg. Prevažujúca meditatív-
nosť nebráni občasnému využitiu 
sonoristických momentov v 
zbore, ktoré dielo posúvajú 
k „avantgardnejšiemu“ vyzneniu. 
Krajčiho hudba však neustále 
smeruje k „centru“, ktoré všetko 
upokojuje. Trojčasťové Tangissi-
mo (Abrazo-Camelo-Embeleso) 
je inšpirované módnou vlnou 
argentínskeho tanga, no azda 
trochu i slávnym Ravelovým Bo-
lerom, kde jediná téma na pozadí 
ostinátneho rytmického vzorca 
ústi do inštrumentačného oh-
ňostroja. Prehľadne koncipovaná 
skladba, ktorá zaujala delikát-
nym vypracovaním hudobného 
procesu, bola povestnou „čereš-
ničkou na torte“.                                

Terézia URSÍNYOVÁ
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Udržať, rozvíjať a kultivovať celé desaťročia podujatie, akým je Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, vyžaduje od 
usporiadateľa, osobitne v posledných rokoch, viac než zanietenosť a altruizmus. Zosobnením týchto vlastností je zakladateľ (nielen festivalu, 
ale tiež slovenskej gitarovej školy), umelecký riaditeľ podujatia, profesor Jozef Zsapka. 

Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 
34.  ročník, 21.—26. júna, Spoločnosť J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Prvý ročník festivalu sa konal v roku 
1976 ešte pod názvom Dni gitarovej 
hudby. Pamätníci iste spomínajú na ne-
opakovateľnú atmosféru prvých roční-
kov v priestoroch nádvoria Univerzitnej 
knižnice. Dramaturgia čerpala z dostup-
ných prameňov a prezentovala najmä 
domácich, československých umelcov. 
Gitara ako koncertný nástroj sa u nás 
začala v tom čase výraznejšie etablovať, 
verejnosť teda prijala Dni gitarovej hudby 
s nadšením a neobyčajným záujmom. Na 

ďalších ročníkoch hosťovalo už čoraz viac 
zahraničných renomovaných gitaristov, 
rozširoval sa dramaturgický a repertoá-
rový programový pro l. Dnes je festival, 
ktorý nesie meno bratislavského rodáka, 
jedného z popredných protagonistov gita-
rového umenia 19. storočia, J. K. Mertza, 
vypro lovaným cyklom s plejádou reno-
movaných hostí z celého sveta a nápadi-
tou skladbou programu. Je nielen jedným 
z najstarších, ale aj najrešpektovanejších 
špecializovaných festivalov svojho druhu 
(nielen) v Európe. Jeho neodmysliteľnou 
súčasťou sú Majstrovské kurzy a seminá-
re, tento rok vedené Marcom Socíasom 
a Margaritou Escarpovou. Na mimo-
riadnych koncertoch sa predstavil víťaz 
Súťaže študentov slovenských konzerva-
tórií Karol Samuelčík, na ďalšom adepti 
gitarovej hry z VŠMU. Príležitosť obohatiť 
si notový archív, audioarchív a doplniť si 
komodity súvisiace s nástrojom poskytla 
veľkorysá predajná výstava nemeckého 
vydavateľstva Chanterelle.

Krehká Escarpa vs. živelný Pusztai

Už úvod festivalu ukázal vysokú úroveň, 
ktorá sa v priebehu nasledujúcich dní 
ešte mnohokrát potvrdila.  Prvý koncert 
(21. 6.) dal priestor Španielke Margarite 
Escarpovej, ktorá podľa hodnotení patrí 
dnes k interpretačnej špičke nástroja. 

Školená svetoznámymi osobnosťami 
svoj talent zavčasu presadila na mno-
hých domácich aj svetových súťažiach. 
Ak niekto očakával od krehkej umelkyne 
typické španielske con fuoco, potom bol 
na omyle. Prejav Escarpovej bol subtílny, 
výsostne kultivovaný, nasýtený hudob-
nosťou, opierajúcou sa o intelektuálny 
fundament. Technická minucióznosť, 
dôsledné hierarchizovanie fráz a „oblé“ 
dynamické hodnoty robia jej interpretá-
ciu neobyčajne transparentnou, naplne-

nou množstvom objavných elementov. 
Svoju muzikalitu a brilanciu predviedla 
umelkyňa na široko a dôvtipne konci-
povanej programovej osnove s pôvod-
nými skladbami (F. Tárrega, J. Arcas, L. 
Brouwer, R. Miranda) aj transkripciami 
(P. I. Čajkovskij). Pod úpravy kompozícií 
I. Albéniza a A. Solera sa podpísala sama 
umelkyňa. 
Aktuálny ročník imponoval aj pestrým 
sledom umelecky odlišných osobnos-
tí. Najmarkantnejší kontrast v zmysle 
výrazu bol práve prípad prvých dvoch 
účinkujúcich, keď po krehkom prejave 
Escarpovej vystúpil na druhý deň na 
pódium Zrkadlovej siene Primaciálneho 
paláca Maďar Antal Pusztai, bravúrny a 
živelný gitarista, vo svojej krajine označo-
vaný za „najväčší talent klasickej, súčas-
nej aj jazzovej gitary“. Laureát desiatky 
prestížnych európskych súťaží orientuje 
svoj robustný talent nielen na „repro-
dukčnú“ interpretáciu iných autorov (E. 
Gismonti, A. Porte, Ch. Corea, G. Miller), 
ale v rovnakej miere aj na vlastné diela. 
Kompozične pritom čerpá z podnetov 
klasiky, jazzu, kombinujúc a formujúc 
ich do originálnych tvarov, dávajúcich 
tušiť silu improvizačnej voľnosti (sklad-
by Jupiter, 1919, Moontown street, Mr. 
Guitar). Pusztaiov recitál bol strhujúci 
sugestívnym prívalom vášní a technickou 
ekvilibristikou. 

Španielsky žiak slovenskej gitarovej 
školy

Marco Socías pochádza zo španielskej 
Malagy, hru na gitare študoval u viacerých 
významných osobností, koncertuje po ce-
lom svete, účinkuje ako sólista i ako člen 
komorných súborov, spolupracuje s mno-
hými orchestrami, nahral osem CD. Fes-
tivalové vystúpenie (23. 6.) bolo zároveň 
Socíasovým doktorandským koncertom.
Túto formu štúdia si zvolil umelec na brati-

slavskej VŠMU pod vedením prof. J. Zsap-
ku. Táto voľba zaiste nie je náhodná, preto 
si treba uvedomiť vysoký kredit a uznanie, 
ktoré bolo španielskym gitaristom touto 
formou vyjadrené práve nášmu pedagó-
govi a jeho škole. Socías program skonci-
poval premyslene, dôkladne, zaručujúc tak 
objektívnu re exiu svojich interpretačných 
dispozícií. Dramaturgiu zostavil chrono-
logicky, počnúc nemeckým barokovým 
lutnistom S. L. Weissom (Suita D dur), 
ktorého zahral zvukovo priezračne, štýlo-
vo. Po Sonate Omaggio a Boccherini od 
M. Castelnuova-Tedesca bol ďalší priebeh 
koncertu venovaný dielam španielskych 
autorov (E. Pujol, R. Sainz de la Maza, 
F. Moreno Torroba, J. Rodrigo). Socías sa 
prezentoval ako uvažujúci umelec, schop-
ný v rovnováhe dávkovať výrazovo emoci-
onálne a racionálne roviny, ktorý dokáže 
skvelé technicko-nástrojové dispozície 
investovať do služieb obsahovej podstaty 
a jadra skladieb. 

Bratislavské gitarové kvarteto

Slovensko na festivale reprezentovalo 
obľúbené, stále inšpirované Bratislavské 
gitarové kvarteto. Jednou z pozitívnych 
stránok súboru je to, že už 19 rokov exis-
tuje v konštantnej zostave, ktorú tvoria 
Miloš Slobodník, Miloš Tomašovič, Rad-
ka Krajčová, Martin Krajčo. Všetci sú ab-

solventmi jedného pedagóga (J. Zsapka). 
Tieto silné umelecké osobnosti dokážu vy-
tvoriť v súhre optimálny „akord“ pri maxi-
málnom vzájomnom rešpekte. V programe 
ich koncertu (24. 6.) nechýbal L. Brouwer 
(Paisaje cubano con rumba, Toccata), tri 

skladby od C. Domeniconiho (Nada, Here 
and Now, Oyun), ktorý okrem toho, že bol 
koncertujúcim hosťom, sa stal aj akýmsi 
leitmotívom či mottom tohtoročného 
festivalu. Po dvoch skladbách P. Bellina-
tiho a impresívnej Pavane od G. Faurého 
(v transkripcii M. Krajča) program  sú-
boru vtipne vygradoval v umne zarade-
nej a efektnej Carmen suite od G. Bizeta 
(traskripcia W. Kanengiser). Jasný názor 
na interpretované skladby, neodmysliteľná 
disciplína, technické „unisono“, delikátna 
náznaková vzájomná komunikácia, muzi-
kantský esprit, to sú devízy, ktoré elegant-
nej štvorici zaručili umelecký rast a privied-
li ju na umelecké výslnie, ktoré robí z ich 
vystúpení hudobný aj estetický zážitok.

Koncert laureátov 

Piaty festivalový večer (25. 6.) patril lau-
reátom medzinárodných gitarových sú-
ťaží. Petra Poláčková z Českej republiky, 
momentálne študentka Konzervatória 
v Pardubiciach u prof. Pavla Steidla, ab-
solvovala množstvo súťaží (Medzinárodné 
bienále gitarovej súťaže Kutná Hora 2007, 
6. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže 
J. K. Mertza 2008,  13. Medzinárodná gita-
rová súťaž Forum Gitarre 2008, 14. ročník 
Medzinárodnej gitarovej súťaže v Krynici, 
Poľsko 2009). Poláčková sa predstavila 
v Suite Venezolana od A. Laura a Sonate 
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Omaggio a Boccherini Castelnuova-Ted-
esca, ktorá predtým odznela v stvárnení M. 
Socíasa. Poláčkovej hra je plastická, dokáže 
účelne a vkusne akcentovať charakteristiky 
registrov, pointovať línie. Jej formulácie hu-
dobných myšlienok sú niekedy priveľmi so-
 stikované, no dávajú tušiť potenciu talen-
tu a originalitu hĺbavej muzikality. Harold 
Gretton pochádza z Austrálie, kde absolvo-
val štúdiá na Australian National Universi-
ty School of Music. Pôsobí koncertne ako 
sólista, na konte má množstvo vystúpení 
vo svojej krajine, ale aj v Európe a Ázii. Ako 
člen rôznych zoskupení sa venuje i komor-
nej hudbe. Triumfoval na súťažiach v Ta-
liansku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, 
Japonsku... V skladbách L. Brouwera (La 
Ciudad de las Columnas) a Sonate A. José-
ho sa identi koval ako interpret obdarený 
invenčnou bravúrou, zároveň oplývajúci ci-
tom pre detail a prácu s motívom. Jeho hra 
zaujme dôkladnou tónovou artikuláciou 
a plastickou pružnosťou. Ruska Irina Kuli-
kova patrí tiež k umelcom, ktorí svoj talent 
prejavili už v ranom detstve. Koncertovala 
najskôr na domácich pódiách, no čoskoro 
ju ako „objav“ začali pozývať na prestížne 
európske pódiá i do USA.  Okrem domá-
cich súťaží sú vzácne jej ocenenia z Ho-
landska, Nemecka, Rakúska, Španielska, 
Talianska, Belgicka, Grécka. V skladbách 
L. Legnaniho (Fantasia op. 19), A. Tans-
mana (Variations sur un thème de Scria-
bine) a M. Ponceho (Sonate III) podala 
svedectvo o silnej muzikantskej potencii, 
virtuóznych danostiach, prirodzenom 
temperamente, ktorý však dokáže ústrojne 
limitovať. Večer troch laureátov bol osvie-
žením, ozvláštnením programu závanom 
mladého umenia s iskrivým elánom a ra-

dosťou z objavovania. Zároveň sa stal dob-
rou demonštráciou obrovského progresu 
a úrovne súčasného stavu vo svete mladej 
gitarovej interpretácie.

Elektrizujúci Domeniconi

Vyvrcholenie festivalu priniesol záverečný 
koncert (26. 6.) skvelého talianskeho gi-
taristu a skladateľa Carla Domeniconiho, 
ktorý patrí vo svojom odbore ku svetovej 
špičke, a to nielen vďaka bravúrnej nástro-
jovej virtuozite, ale aj pre svoje skladateľské 
majstrovstvo. Na pódiu sa v ten večer strie-
dal s Marcom Socíasom, ktorý zrejme patrí 
k jeho favorizovaným kolegom, keďže ho 
poctil niekoľkými dedikovanými opusmi. 
Na úvod zazneli dve Domeniconiho kom-
pozície Bagdad a Toccata „in blue“, pred-
stavujúce kľúč k jeho skladateľskej poetike. 
Originálna kompozičná dikcia je prieseč-
níkom niekoľkých, zdanlivo protichod-
ných impulzov: zakotvenosť v európskej 
hudobnej tradícii, inšpirácia exotickými 
hudobnými elementmi vlastnými východ-
ným kultúram, ale aj jazzové podnety. To 
všetko v autorskom dotyku Domeniconiho 
tvorí jednoliatu hudobnú substanciu, ktorú 
navyše zdôrazňuje osobitá optika. Jeho 
skladby sú fascinujúce, umocnené dokona-
lou, zanietenou interpretáciou. Poslucháč 
v nich sotva vystopuje cezúru, hranicu 
medzi „susediacimi“ či skôr zúčastnenými 
elementmi aspoň troch odlišných prove-
niencií. V podaní Domeniconiho zazneli 
jeho skladby Uzh i ya li moloda a Gita a na 
záver predviedla duo zostava famóznych 
12 invenzioni pre dve gitary. Bol to elektri-
zujúci zážitok, na ktorý sa nezabúda...

Lýdia DOHNALOVÁ    

 Na Medzinárodnom gitarovom 
festivale J. K. Mertza ste sa predstavili 
prvýkrát. Slovenskému publiku však 
nie ste neznáma...
Hrala som niekoľkokrát v Nitre na me-
dzinárodnom festivale Cithara Aedicu-
lae. V roku 2000 som koncertovala aj 
v Bratislave.  

 Ste hráčkou s ojedinelým, veľmi 
farebným tónom. Gitaristi sú niekedy 
nešťastní z „tichého“ zvuku svojho ná-
stroja. Vaše umenie však dokazuje, že 
gitara na sprostredkovanie umeleckej 
výpovede viac nepotrebuje... 
Som fascinovaná farebnosťou, týka sa to 
aj života. Preto ju rada využívam i v hud-
be. Čo sa týka hlasitosti, gitara prirodze-
ne nie je nástrojom so silným zvukom. 
Niektorí gitaristi sú ním však posadnutí 
a skúšajú z nástroja „vydolovať“ zby-
točnú hlasitosť. Myslím, že dôležitejšie 
je nasmerovanie zvuku, a nie ako silno 
dokážete hrať. Forte bez piana nemá 
význam a naopak... Aj preto tak milujem 

Margarita Escarpa, ktorá otvárala Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, patrí v súčasnosti k najznámejším španielskym umelcom. 
Okrem recitálu dostali návštevníci festivalu možnosť absolvovať aj jej majstrovské kurzy, ktoré sa konali na VŠMU v Bratislave.

Som fascinovaná farebnosťou

piano a pianissimo. Na druhej strane práca 
so zvukom, jeho farbou je veľmi užitočná pre 
vyvolanie dojmu dynamiky. Preto osobne 
často využívam farebnosť namiesto crescen-
da a decrescenda. 

 Na koncerte zazneli aj vaše transkripcie 
diel Albeníza a Solera, dokonca ste zahrali 
aj vydarenú úpravu Čajkovského Ročných 
období. Prečo ste sa rozhodli pre úpravy 
klávesovej hudby pre gitaru? 
Záleží na konkrétnej skladbe. Napríklad Al-
benízova hudba sa pre gitaru veľmi hodí. Al-
beníz nikdy nepísal pre gitaru, no jeho hudba 
je „nakazená“ prvkami imitujúcimi gitarovú 
hudbu – v rytmoch, harmóniách, melodike, 
 guráciách, rasguadových technikách. Preto 
je jeho hudbu možné preniesť na gitaru veľ-
mi logicky. Podobne bol ľudovou gitarovou 
hudbou inšpirovaný aj Soler. V prípade Čaj-
kovského Ročných období, ktoré upravil José 
Luis Fernandéz, je to iné. Skladateľ netvoril v 
osobitom klavírnom idióme. Tento fakt spolu 
so stručnosťou a ľahkosťou štruktúry týchto 
skladieb uľahčuje ich interpretáciu na gitare.  

 Bratislavský gitarový festival nesie 
meno miestneho rodáka, gitaristu a skla-
dateľa J. K. Mertza. Poznáte jeho hudbu? 
Máte niečo vo svojom repertoári? 
Mertzovu hudbu poznám veľmi dobre 
a veľmi sa mi páči. Ešte som však nehrala 
jeho diela, pretože cítim, že viac mi vyho-
vuje a lepšie môžem interpretovať iný druh 

repertoáru. Osobne nepreferujem jeho 
známe kompozície, ktoré sú veľmi popu-
lárne, ako napríklad Fantaisie Hongro-
ise. Mám radšej napríklad jeho úpravy 
Schubertových piesní pre sólovú gitaru 
alebo cyklus Bardenklänge. Chcela by 
som ich v budúcnosti hrať. 

Pripravil Martin KRAJČO
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Udržať, rozvíjať a kultivovať celé desaťročia podujatie, akým je Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, vyžaduje od 
usporiadateľa, osobitne v posledných rokoch, viac než zanietenosť a altruizmus. Zosobnením týchto vlastností je zakladateľ (nielen festivalu, 
ale tiež slovenskej gitarovej školy), umelecký riaditeľ podujatia, profesor Jozef Zsapka. 

Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza 
34.  ročník, 21.—26. júna, Spoločnosť J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

Prvý ročník festivalu sa konal v roku 
1976 ešte pod názvom Dni gitarovej 
hudby. Pamätníci iste spomínajú na ne-
opakovateľnú atmosféru prvých roční-
kov v priestoroch nádvoria Univerzitnej 
knižnice. Dramaturgia čerpala z dostup-
ných prameňov a prezentovala najmä 
domácich, československých umelcov. 
Gitara ako koncertný nástroj sa u nás 
začala v tom čase výraznejšie etablovať, 
verejnosť teda prijala Dni gitarovej hudby 
s nadšením a neobyčajným záujmom. Na 

ďalších ročníkoch hosťovalo už čoraz viac 
zahraničných renomovaných gitaristov, 
rozširoval sa dramaturgický a repertoá-
rový programový pro l. Dnes je festival, 
ktorý nesie meno bratislavského rodáka, 
jedného z popredných protagonistov gita-
rového umenia 19. storočia, J. K. Mertza, 
vypro lovaným cyklom s plejádou reno-
movaných hostí z celého sveta a nápadi-
tou skladbou programu. Je nielen jedným 
z najstarších, ale aj najrešpektovanejších 
špecializovaných festivalov svojho druhu 
(nielen) v Európe. Jeho neodmysliteľnou 
súčasťou sú Majstrovské kurzy a seminá-
re, tento rok vedené Marcom Socíasom 
a Margaritou Escarpovou. Na mimo-
riadnych koncertoch sa predstavil víťaz 
Súťaže študentov slovenských konzerva-
tórií Karol Samuelčík, na ďalšom adepti 
gitarovej hry z VŠMU. Príležitosť obohatiť 
si notový archív, audioarchív a doplniť si 
komodity súvisiace s nástrojom poskytla 
veľkorysá predajná výstava nemeckého 
vydavateľstva Chanterelle.

Krehká Escarpa vs. živelný Pusztai

Už úvod festivalu ukázal vysokú úroveň, 
ktorá sa v priebehu nasledujúcich dní 
ešte mnohokrát potvrdila.  Prvý koncert 
(21. 6.) dal priestor Španielke Margarite 
Escarpovej, ktorá podľa hodnotení patrí 
dnes k interpretačnej špičke nástroja. 

Školená svetoznámymi osobnosťami 
svoj talent zavčasu presadila na mno-
hých domácich aj svetových súťažiach. 
Ak niekto očakával od krehkej umelkyne 
typické španielske con fuoco, potom bol 
na omyle. Prejav Escarpovej bol subtílny, 
výsostne kultivovaný, nasýtený hudob-
nosťou, opierajúcou sa o intelektuálny 
fundament. Technická minucióznosť, 
dôsledné hierarchizovanie fráz a „oblé“ 
dynamické hodnoty robia jej interpretá-
ciu neobyčajne transparentnou, naplne-

nou množstvom objavných elementov. 
Svoju muzikalitu a brilanciu predviedla 
umelkyňa na široko a dôvtipne konci-
povanej programovej osnove s pôvod-
nými skladbami (F. Tárrega, J. Arcas, L. 
Brouwer, R. Miranda) aj transkripciami 
(P. I. Čajkovskij). Pod úpravy kompozícií 
I. Albéniza a A. Solera sa podpísala sama 
umelkyňa. 
Aktuálny ročník imponoval aj pestrým 
sledom umelecky odlišných osobnos-
tí. Najmarkantnejší kontrast v zmysle 
výrazu bol práve prípad prvých dvoch 
účinkujúcich, keď po krehkom prejave 
Escarpovej vystúpil na druhý deň na 
pódium Zrkadlovej siene Primaciálneho 
paláca Maďar Antal Pusztai, bravúrny a 
živelný gitarista, vo svojej krajine označo-
vaný za „najväčší talent klasickej, súčas-
nej aj jazzovej gitary“. Laureát desiatky 
prestížnych európskych súťaží orientuje 
svoj robustný talent nielen na „repro-
dukčnú“ interpretáciu iných autorov (E. 
Gismonti, A. Porte, Ch. Corea, G. Miller), 
ale v rovnakej miere aj na vlastné diela. 
Kompozične pritom čerpá z podnetov 
klasiky, jazzu, kombinujúc a formujúc 
ich do originálnych tvarov, dávajúcich 
tušiť silu improvizačnej voľnosti (sklad-
by Jupiter, 1919, Moontown street, Mr. 
Guitar). Pusztaiov recitál bol strhujúci 
sugestívnym prívalom vášní a technickou 
ekvilibristikou. 

Španielsky žiak slovenskej gitarovej 
školy

Marco Socías pochádza zo španielskej 
Malagy, hru na gitare študoval u viacerých 
významných osobností, koncertuje po ce-
lom svete, účinkuje ako sólista i ako člen 
komorných súborov, spolupracuje s mno-
hými orchestrami, nahral osem CD. Fes-
tivalové vystúpenie (23. 6.) bolo zároveň 
Socíasovým doktorandským koncertom.
Túto formu štúdia si zvolil umelec na brati-

slavskej VŠMU pod vedením prof. J. Zsap-
ku. Táto voľba zaiste nie je náhodná, preto 
si treba uvedomiť vysoký kredit a uznanie, 
ktoré bolo španielskym gitaristom touto 
formou vyjadrené práve nášmu pedagó-
govi a jeho škole. Socías program skonci-
poval premyslene, dôkladne, zaručujúc tak 
objektívnu re exiu svojich interpretačných 
dispozícií. Dramaturgiu zostavil chrono-
logicky, počnúc nemeckým barokovým 
lutnistom S. L. Weissom (Suita D dur), 
ktorého zahral zvukovo priezračne, štýlo-
vo. Po Sonate Omaggio a Boccherini od 
M. Castelnuova-Tedesca bol ďalší priebeh 
koncertu venovaný dielam španielskych 
autorov (E. Pujol, R. Sainz de la Maza, 
F. Moreno Torroba, J. Rodrigo). Socías sa 
prezentoval ako uvažujúci umelec, schop-
ný v rovnováhe dávkovať výrazovo emoci-
onálne a racionálne roviny, ktorý dokáže 
skvelé technicko-nástrojové dispozície 
investovať do služieb obsahovej podstaty 
a jadra skladieb. 

Bratislavské gitarové kvarteto

Slovensko na festivale reprezentovalo 
obľúbené, stále inšpirované Bratislavské 
gitarové kvarteto. Jednou z pozitívnych 
stránok súboru je to, že už 19 rokov exis-
tuje v konštantnej zostave, ktorú tvoria 
Miloš Slobodník, Miloš Tomašovič, Rad-
ka Krajčová, Martin Krajčo. Všetci sú ab-

solventmi jedného pedagóga (J. Zsapka). 
Tieto silné umelecké osobnosti dokážu vy-
tvoriť v súhre optimálny „akord“ pri maxi-
málnom vzájomnom rešpekte. V programe 
ich koncertu (24. 6.) nechýbal L. Brouwer 
(Paisaje cubano con rumba, Toccata), tri 

skladby od C. Domeniconiho (Nada, Here 
and Now, Oyun), ktorý okrem toho, že bol 
koncertujúcim hosťom, sa stal aj akýmsi 
leitmotívom či mottom tohtoročného 
festivalu. Po dvoch skladbách P. Bellina-
tiho a impresívnej Pavane od G. Faurého 
(v transkripcii M. Krajča) program  sú-
boru vtipne vygradoval v umne zarade-
nej a efektnej Carmen suite od G. Bizeta 
(traskripcia W. Kanengiser). Jasný názor 
na interpretované skladby, neodmysliteľná 
disciplína, technické „unisono“, delikátna 
náznaková vzájomná komunikácia, muzi-
kantský esprit, to sú devízy, ktoré elegant-
nej štvorici zaručili umelecký rast a privied-
li ju na umelecké výslnie, ktoré robí z ich 
vystúpení hudobný aj estetický zážitok.

Koncert laureátov 

Piaty festivalový večer (25. 6.) patril lau-
reátom medzinárodných gitarových sú-
ťaží. Petra Poláčková z Českej republiky, 
momentálne študentka Konzervatória 
v Pardubiciach u prof. Pavla Steidla, ab-
solvovala množstvo súťaží (Medzinárodné 
bienále gitarovej súťaže Kutná Hora 2007, 
6. ročník Medzinárodnej gitarovej súťaže 
J. K. Mertza 2008,  13. Medzinárodná gita-
rová súťaž Forum Gitarre 2008, 14. ročník 
Medzinárodnej gitarovej súťaže v Krynici, 
Poľsko 2009). Poláčková sa predstavila 
v Suite Venezolana od A. Laura a Sonate 

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY

14 7-8   2009

A. Pusztai [foto: J. Uhliarik] Bratislavské gitarové kvarteto [foto: J. Uhliarik] M. Sociás [foto: J. Uhliarik]

spravodajstvo_festivaly.indd   6 9. 9. 2009   20:27:59

Omaggio a Boccherini Castelnuova-Ted-
esca, ktorá predtým odznela v stvárnení M. 
Socíasa. Poláčkovej hra je plastická, dokáže 
účelne a vkusne akcentovať charakteristiky 
registrov, pointovať línie. Jej formulácie hu-
dobných myšlienok sú niekedy priveľmi so-
 stikované, no dávajú tušiť potenciu talen-
tu a originalitu hĺbavej muzikality. Harold 
Gretton pochádza z Austrálie, kde absolvo-
val štúdiá na Australian National Universi-
ty School of Music. Pôsobí koncertne ako 
sólista, na konte má množstvo vystúpení 
vo svojej krajine, ale aj v Európe a Ázii. Ako 
člen rôznych zoskupení sa venuje i komor-
nej hudbe. Triumfoval na súťažiach v Ta-
liansku, Rakúsku, Španielsku, Portugalsku, 
Japonsku... V skladbách L. Brouwera (La 
Ciudad de las Columnas) a Sonate A. José-
ho sa identi koval ako interpret obdarený 
invenčnou bravúrou, zároveň oplývajúci ci-
tom pre detail a prácu s motívom. Jeho hra 
zaujme dôkladnou tónovou artikuláciou 
a plastickou pružnosťou. Ruska Irina Kuli-
kova patrí tiež k umelcom, ktorí svoj talent 
prejavili už v ranom detstve. Koncertovala 
najskôr na domácich pódiách, no čoskoro 
ju ako „objav“ začali pozývať na prestížne 
európske pódiá i do USA.  Okrem domá-
cich súťaží sú vzácne jej ocenenia z Ho-
landska, Nemecka, Rakúska, Španielska, 
Talianska, Belgicka, Grécka. V skladbách 
L. Legnaniho (Fantasia op. 19), A. Tans-
mana (Variations sur un thème de Scria-
bine) a M. Ponceho (Sonate III) podala 
svedectvo o silnej muzikantskej potencii, 
virtuóznych danostiach, prirodzenom 
temperamente, ktorý však dokáže ústrojne 
limitovať. Večer troch laureátov bol osvie-
žením, ozvláštnením programu závanom 
mladého umenia s iskrivým elánom a ra-

dosťou z objavovania. Zároveň sa stal dob-
rou demonštráciou obrovského progresu 
a úrovne súčasného stavu vo svete mladej 
gitarovej interpretácie.

Elektrizujúci Domeniconi

Vyvrcholenie festivalu priniesol záverečný 
koncert (26. 6.) skvelého talianskeho gi-
taristu a skladateľa Carla Domeniconiho, 
ktorý patrí vo svojom odbore ku svetovej 
špičke, a to nielen vďaka bravúrnej nástro-
jovej virtuozite, ale aj pre svoje skladateľské 
majstrovstvo. Na pódiu sa v ten večer strie-
dal s Marcom Socíasom, ktorý zrejme patrí 
k jeho favorizovaným kolegom, keďže ho 
poctil niekoľkými dedikovanými opusmi. 
Na úvod zazneli dve Domeniconiho kom-
pozície Bagdad a Toccata „in blue“, pred-
stavujúce kľúč k jeho skladateľskej poetike. 
Originálna kompozičná dikcia je prieseč-
níkom niekoľkých, zdanlivo protichod-
ných impulzov: zakotvenosť v európskej 
hudobnej tradícii, inšpirácia exotickými 
hudobnými elementmi vlastnými východ-
ným kultúram, ale aj jazzové podnety. To 
všetko v autorskom dotyku Domeniconiho 
tvorí jednoliatu hudobnú substanciu, ktorú 
navyše zdôrazňuje osobitá optika. Jeho 
skladby sú fascinujúce, umocnené dokona-
lou, zanietenou interpretáciou. Poslucháč 
v nich sotva vystopuje cezúru, hranicu 
medzi „susediacimi“ či skôr zúčastnenými 
elementmi aspoň troch odlišných prove-
niencií. V podaní Domeniconiho zazneli 
jeho skladby Uzh i ya li moloda a Gita a na 
záver predviedla duo zostava famóznych 
12 invenzioni pre dve gitary. Bol to elektri-
zujúci zážitok, na ktorý sa nezabúda...

Lýdia DOHNALOVÁ    

 Na Medzinárodnom gitarovom 
festivale J. K. Mertza ste sa predstavili 
prvýkrát. Slovenskému publiku však 
nie ste neznáma...
Hrala som niekoľkokrát v Nitre na me-
dzinárodnom festivale Cithara Aedicu-
lae. V roku 2000 som koncertovala aj 
v Bratislave.  

 Ste hráčkou s ojedinelým, veľmi 
farebným tónom. Gitaristi sú niekedy 
nešťastní z „tichého“ zvuku svojho ná-
stroja. Vaše umenie však dokazuje, že 
gitara na sprostredkovanie umeleckej 
výpovede viac nepotrebuje... 
Som fascinovaná farebnosťou, týka sa to 
aj života. Preto ju rada využívam i v hud-
be. Čo sa týka hlasitosti, gitara prirodze-
ne nie je nástrojom so silným zvukom. 
Niektorí gitaristi sú ním však posadnutí 
a skúšajú z nástroja „vydolovať“ zby-
točnú hlasitosť. Myslím, že dôležitejšie 
je nasmerovanie zvuku, a nie ako silno 
dokážete hrať. Forte bez piana nemá 
význam a naopak... Aj preto tak milujem 

Margarita Escarpa, ktorá otvárala Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza, patrí v súčasnosti k najznámejším španielskym umelcom. 
Okrem recitálu dostali návštevníci festivalu možnosť absolvovať aj jej majstrovské kurzy, ktoré sa konali na VŠMU v Bratislave.

Som fascinovaná farebnosťou

piano a pianissimo. Na druhej strane práca 
so zvukom, jeho farbou je veľmi užitočná pre 
vyvolanie dojmu dynamiky. Preto osobne 
často využívam farebnosť namiesto crescen-
da a decrescenda. 

 Na koncerte zazneli aj vaše transkripcie 
diel Albeníza a Solera, dokonca ste zahrali 
aj vydarenú úpravu Čajkovského Ročných 
období. Prečo ste sa rozhodli pre úpravy 
klávesovej hudby pre gitaru? 
Záleží na konkrétnej skladbe. Napríklad Al-
benízova hudba sa pre gitaru veľmi hodí. Al-
beníz nikdy nepísal pre gitaru, no jeho hudba 
je „nakazená“ prvkami imitujúcimi gitarovú 
hudbu – v rytmoch, harmóniách, melodike, 
 guráciách, rasguadových technikách. Preto 
je jeho hudbu možné preniesť na gitaru veľ-
mi logicky. Podobne bol ľudovou gitarovou 
hudbou inšpirovaný aj Soler. V prípade Čaj-
kovského Ročných období, ktoré upravil José 
Luis Fernandéz, je to iné. Skladateľ netvoril v 
osobitom klavírnom idióme. Tento fakt spolu 
so stručnosťou a ľahkosťou štruktúry týchto 
skladieb uľahčuje ich interpretáciu na gitare.  

 Bratislavský gitarový festival nesie 
meno miestneho rodáka, gitaristu a skla-
dateľa J. K. Mertza. Poznáte jeho hudbu? 
Máte niečo vo svojom repertoári? 
Mertzovu hudbu poznám veľmi dobre 
a veľmi sa mi páči. Ešte som však nehrala 
jeho diela, pretože cítim, že viac mi vyho-
vuje a lepšie môžem interpretovať iný druh 

repertoáru. Osobne nepreferujem jeho 
známe kompozície, ktoré sú veľmi popu-
lárne, ako napríklad Fantaisie Hongro-
ise. Mám radšej napríklad jeho úpravy 
Schubertových piesní pre sólovú gitaru 
alebo cyklus Bardenklänge. Chcela by 
som ich v budúcnosti hrať. 

Pripravil Martin KRAJČO

SPRAVODAJSTVO, FESTIVALY
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C. Domeniconi [foto: J. Uhliarik]

M. Escarpa viedla v Bratislave i majstrovské kurzy. [foto: J. Uhliarik]
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Tomáš HORKAY

Nyíregyháza – hudobný raj
Reportáž z Otvoreného víkendu v zborovej dielni Cantemus

Keď niečo v súčasnosti funguje dobre, nie je bežné, aby sa aktéri o svoje poznatky delili s inými. Vedieť znamená 
vládnuť, nezištne poskytnúť know-how, tajomstvá úspešnej práce, sa nenosí. Lídri Základnej školy Zoltána Kodálya 
a zborovej dielne Cantemus v Nyíregyháze to vidia inak a koncom apríla už druhýkrát usporiadali vzrušujúcu sériu
prednášok, workshopov a koncertov s názvom Otvorený víkend v dielni Cantemus.

rvýkrát počuť spievať Detský 
spevácky zbor Cantemus, azda 
najdôležitejší pilier zborovej ro-
diny s rovnakým názvom, tvorený 
žiačkami do 14 rokov zo Základ-

nej školy Z. Kodálya, by som prirovnal k 
nadýchnutiu sa vysokohorského vzduchu 
po dlhom úmornom pobyte v továrenskej 
štvrti. Odkedy sa mi to podarilo, využívam 
každú možnosť, aby som sa mohol osviežiť 
touto fantastickou zmesou nefalšovanej 
detskej nevinnosti a nekompromisnej pro-
fesionálnej úrovne, o ktorej bude reč v na-
sledujúcich riadkoch.

Rozvíjanie Kodályovho odkazu

Pred zmenou politického systému v roku 
1990 bolo v Maďarsku niekoľko stoviek 
základných škôl s rozšíreným vyučovaním 
hudby a spevu (tzv. Kodályových škôl), 
dnes ich je len niekoľko desiatok. Napriek 
tomu a vďaka odkazu veľkého mága hudob-
nej pedagogiky Zoltána Kodálya (1882—
1967) je Maďarsko stále zborovou veľmo-
cou. Ním založený typ školy je najlepšou 
garanciou zachovania a rozvíjania kultúry 

PPP zborového spievania. Deti tu každodenne 
vnikajú do nekonečnej ríše hudby vďaka 
nástroju, ktorý majú v hrdle. Ale nadprie-
merné výsledky dosahujú aj v ostatných 
predmetoch. Kodályova škola v Nyíregy-
háze vychovala tiež najlepšieho matemati-
ka, fyzika a recitátora krajiny! Na posled-
nom celoštátnom zisťovaní kompetencií 
(obdoba nášho Monitoru) skončila na 
celkovom 2. mieste. Na zahodenie nie sú 
však ani výsledky v športových súťažiach a 
vysoká priemerná fyzická kondícia žiakov, 
čo priaznivo ovplyvňuje aj ich vokálno-in-
terpretačné kompetencie.

Fenomenálny pedagóg

Dénes Szabó (1947) pôsobí na prvý po-
hľad plebejsky, až rustikálne. Sám ho-
vorí, že ako dieťa sa chcel stať roľníkom. 
Namiesto toho však na Vysokej hudobnej 
škole v Miškolci vyštudoval flautu a Božia 
prozreteľnosť i peripetie osobného života 
ho v roku 1969 zaviedli do centra Szabol-
csko-szatmársko-berežskej župy, Nyíre-
gyházy. Učiteľom spevu sa stal náhodou, 
v mladosti priam neznášal počúvanie zbo-

rovej hudby: „Pamätáte si ešte rádio, čo išlo 
‚po drôte‘? Počúvať z neho zborovú hudbu, 
to bol horor! Ale dnes už viem prečo. Spe-
váci stáli k sebe čo najbližšie, asi aby videli 
navzájom do nôt. Z toho vznikol tzv. bodový 
zvuk, škaredá zhutnená masa ľudských hla-
sov.“ Dénes Szabó však na neskoršiu radosť 
odbornej a laickej hudobnej verejnosti svoj 
osud prijal a začal pracovať s deťmi, ako 
najlepšie vedel. Zásadový (priam fanatic-
ký) prístup, láska k učeniu a hudbe i vro-
dené pedagogické nadanie postupne priná-
šali ovocie. Prvý medzinárodný úspech so 
zborom Cantemus dosiahol v roku 1979. 
Dnes zdobí vitríny školy už takmer stovka 
takýchto ocenení, z toho polovica prvých 
miest.
Cantemus znamená po latinsky „Spievaj!“. 
Toto meno v tom čase už svetoznáme te-
leso dostalo po jednej z mnohých úsmev-
ných epizód, keď hlásateľ súťaže vo Fínsku 
nedokázal v maďarčine správne vysloviť 
názov Detského zboru základnej školy č. 4 
v Nyíregyháze. Druhé famózne teleso zbo-
rovej rodiny, ženský spevácky zbor Pro Mu-
sica, vzniklo zo spontánnej túžby bývalých 
žiakov školy pokračovať v spievaní; jeho 
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modernú budovu, morálnu i finančnú 
podporu mesta a štátu, priazeň rodi-
čov... Pozvánky na vystúpenia a festivaly 
prichádzajú ako na bežiacom páse nie-
len z celej krajiny, ale z celého sveta. Ja-
ponsko je pre Cantemus takmer druhým 
domovom, dirigovali ho okrem iných aj 
Seiji Ozawa či Leonard Bernstein. Je-
den z najvýznamnejších maďarských 
súčasných skladateľov Miklós Kocsár 
napísal pre zbor, s ktorým má viac než 
dôverný vzťah, desiatky skladieb. Na-
priek svojmu vysokému veku bol tiež 
hosťom Otvoreného víkendu.
Čo je tajomstvom nyíregyházskeho 
zázraku? Predovšetkým osobnosť Dé-
nesa Szabóa, jeho bezprostrednosť, 
originalita a skromnosť, spojené s ne-
kompromisnou odbornou náročnosťou 
a neúnavným pracovným nasadením. 
Silné osobnostné vyžarovanie (ktoré 
medzičasom „nakazilo“ celú inštitúciu) 
zaujmú človeka hneď, ako začuje Dé-
nesa rozprávať. Na koncertoch takmer 
vždy sám zabezpečuje aj improvizova-
né sprievodné slovo. Podľa neho každé 
publikum dokáže prijať klasickú hudbu 
– ak je dobre podaná! Súčasťou úspechu 
je však zrejme aj určitá izolácia. Azda 
nie je násilnou paralelou prirovnať ju k 
odlúčenosti Haydna v Eisenstadte, ďa-
leko od budapeštianskych turbulencií a 
politických tlakov. 

Solfeggio ako radosť z hudby

Ku Kodályovmu odkazu neodmysli-
teľne patrí Kodályova metóda. Hoci 
označenie „metóda“ vyvoláva občas ne-
dôveru, vo svojej podstate metódou ani 
nie je. Ide o prirodzene pôsobiaci kom-
plex etických a hudobno-teoretických 
východísk, ktoré sa dotýkajú ľudského 
vnútra a prostredníctvom zborového 
spevu kultivujú vzťahy jednotlivca ku 
kolektívu. Zásadou je, že deti treba od 
útleho veku vychovávať kvalitným hu-
dobným materiálom, čomu po každej 
stránke vyhovuje ľudová pieseň. Rela-
tívna solmizácia nie je samoúčelným 
týraním, ale rozvíja čistotu intonácie, 
vnútorný sluch, hudobnú predstavivosť 
i muzikalitu. Hodiny spevu a hudby po-
tom prinášajú radosť, nie utrpenie. Na 
otvorených hodinách solfeggio (szol-
fézs) – kombinácii intonácie a hudob-
nej teórie s príležitostnými hudobno-
historickými informáciami – nám to 
učitelia názorne predviedli. Vôbec, kde 
inde sa odvážia nechať cudzích ľudí na-
zrieť do procesu vyučovania? Vidieť toľ-
ko odborne podloženého kreatívneho 
prístupu v rámci jednej hodiny by urči-
te prospelo všetkým učiteľom hudobnej 
náuky a výchovy u nás.
Čistá intonácia pri viachlasnom speve 
je ako zatmenie slnka. Nezáleží, či je 98 

alebo 99 percentné. Zvláštny účinok a zi-
momriavky prináša len úplné. Rozvinutý 
vnútorný sluch, prirodzené nasadenie tónu, 
správne dýchanie a výslovnosť, maximálna 
sústredenosť, sledovanie a počúvanie sa 
navzájom sú pre intonáciu základné pod-
mienky. „Úplné zatmenie slnka“ nastane 
vtedy, keď ich zvládne každý člen zboru.

Nezištné know-how

Počas Otvorených dní všade vládli pohoda 
a nezištnosť, ktoré dopĺňal Dénesov neo-
pakovateľný humor. „Hodiny spevu budú 
smrteľne nudné, nevadí, keď zaspíte. Zato 
budú dobré koncerty, pivo, víno, káva a pre 
chorých minerálka. Od zajtrajšieho poobe-
dia sa zborovňa zmení na festivalovú krčmu, 
tam sa môžete dozvedieť najviac odborných 
tajomstiev!“ Tento úvodný príhovor bol 
sprevádzaný hlasným smiechom obecen-
stva. Počas víkendu sme prišli do styku s 
kvantom užitočných informácií, usporia-
datelia dbali i na najmenšie detaily. Súčas-
ťou boli aj prednášky oboch Szabóovcov 
o interpretácii zborovej tvorby Bartóka a 
Kodálya, seminár o súčasnej zborovej hud-
be v prítomnosti niekoľkých skladateľov či 
workshopy o problémoch dirigovania, vždy 
s účasťou niektorého zo speváckych zborov 
rodiny Cantemus. A samozrejme koncerty. 
Večerné, poobedňajšie, školské, verejné. 
Nezabudnuteľné bolo najmä vystúpenie 
Pro Musica a miešaného zboru Cantemus v 
tokajskej synagóge, kde sme sa po zvládnu-
tí „domácej úlohy“ aj my, účastníci, na oka-
mih stali súčasťou veľkej zborovej rodiny. 
Až keď som ju opustil a ocitol sa v dezilúzii 
vlastnej skutočnosti, uvedomil som si, že 
som sa nachádzal v hudobnom raji.           

dobré meno strážia desiatky nahrávok. 
Detský zbor Cantemus a Dievčenský zbor 
Pro Musica rozdeľuje najmä hraničná línia 
14 rokov. Nakoľko v oboch zboroch spieva-
jú výhradne dievčatá, syn Dénesa Szabóa, 
Soma, neskôr založil samostatný chlapčen-
ský zbor Cantemus a dospelý miešaný zbor 
Cantemus, ktoré sa kvalitou postupne vy-
rovnávajú dievčenským. Každý žiak je čle-
nom minimálne jedného zboru...  
Takúto kvalitu možno skutočne závidieť. 
Znamená to však polstoročie tvrdej práce, 
po ktorej si takáto inštitúcia zaslúži hyper-

D. Szabó [foto: archív autora]

D. Szabó [foto: archív autora]
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spevácky zbor Cantemus, azda 
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Pred zmenou politického systému v roku 
1990 bolo v Maďarsku niekoľko stoviek 
základných škôl s rozšíreným vyučovaním 
hudby a spevu (tzv. Kodályových škôl), 
dnes ich je len niekoľko desiatok. Napriek 
tomu a vďaka odkazu veľkého mága hudob-
nej pedagogiky Zoltána Kodálya (1882—
1967) je Maďarsko stále zborovou veľmo-
cou. Ním založený typ školy je najlepšou 
garanciou zachovania a rozvíjania kultúry 

PPP zborového spievania. Deti tu každodenne 
vnikajú do nekonečnej ríše hudby vďaka 
nástroju, ktorý majú v hrdle. Ale nadprie-
merné výsledky dosahujú aj v ostatných 
predmetoch. Kodályova škola v Nyíregy-
háze vychovala tiež najlepšieho matemati-
ka, fyzika a recitátora krajiny! Na posled-
nom celoštátnom zisťovaní kompetencií 
(obdoba nášho Monitoru) skončila na 
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však ani výsledky v športových súťažiach a 
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čo priaznivo ovplyvňuje aj ich vokálno-in-
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Fenomenálny pedagóg

Dénes Szabó (1947) pôsobí na prvý po-
hľad plebejsky, až rustikálne. Sám ho-
vorí, že ako dieťa sa chcel stať roľníkom. 
Namiesto toho však na Vysokej hudobnej 
škole v Miškolci vyštudoval flautu a Božia 
prozreteľnosť i peripetie osobného života 
ho v roku 1969 zaviedli do centra Szabol-
csko-szatmársko-berežskej župy, Nyíre-
gyházy. Učiteľom spevu sa stal náhodou, 
v mladosti priam neznášal počúvanie zbo-

rovej hudby: „Pamätáte si ešte rádio, čo išlo 
‚po drôte‘? Počúvať z neho zborovú hudbu, 
to bol horor! Ale dnes už viem prečo. Spe-
váci stáli k sebe čo najbližšie, asi aby videli 
navzájom do nôt. Z toho vznikol tzv. bodový 
zvuk, škaredá zhutnená masa ľudských hla-
sov.“ Dénes Szabó však na neskoršiu radosť 
odbornej a laickej hudobnej verejnosti svoj 
osud prijal a začal pracovať s deťmi, ako 
najlepšie vedel. Zásadový (priam fanatic-
ký) prístup, láska k učeniu a hudbe i vro-
dené pedagogické nadanie postupne priná-
šali ovocie. Prvý medzinárodný úspech so 
zborom Cantemus dosiahol v roku 1979. 
Dnes zdobí vitríny školy už takmer stovka 
takýchto ocenení, z toho polovica prvých 
miest.
Cantemus znamená po latinsky „Spievaj!“. 
Toto meno v tom čase už svetoznáme te-
leso dostalo po jednej z mnohých úsmev-
ných epizód, keď hlásateľ súťaže vo Fínsku 
nedokázal v maďarčine správne vysloviť 
názov Detského zboru základnej školy č. 4 
v Nyíregyháze. Druhé famózne teleso zbo-
rovej rodiny, ženský spevácky zbor Pro Mu-
sica, vzniklo zo spontánnej túžby bývalých 
žiakov školy pokračovať v spievaní; jeho 
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modernú budovu, morálnu i finančnú 
podporu mesta a štátu, priazeň rodi-
čov... Pozvánky na vystúpenia a festivaly 
prichádzajú ako na bežiacom páse nie-
len z celej krajiny, ale z celého sveta. Ja-
ponsko je pre Cantemus takmer druhým 
domovom, dirigovali ho okrem iných aj 
Seiji Ozawa či Leonard Bernstein. Je-
den z najvýznamnejších maďarských 
súčasných skladateľov Miklós Kocsár 
napísal pre zbor, s ktorým má viac než 
dôverný vzťah, desiatky skladieb. Na-
priek svojmu vysokému veku bol tiež 
hosťom Otvoreného víkendu.
Čo je tajomstvom nyíregyházskeho 
zázraku? Predovšetkým osobnosť Dé-
nesa Szabóa, jeho bezprostrednosť, 
originalita a skromnosť, spojené s ne-
kompromisnou odbornou náročnosťou 
a neúnavným pracovným nasadením. 
Silné osobnostné vyžarovanie (ktoré 
medzičasom „nakazilo“ celú inštitúciu) 
zaujmú človeka hneď, ako začuje Dé-
nesa rozprávať. Na koncertoch takmer 
vždy sám zabezpečuje aj improvizova-
né sprievodné slovo. Podľa neho každé 
publikum dokáže prijať klasickú hudbu 
– ak je dobre podaná! Súčasťou úspechu 
je však zrejme aj určitá izolácia. Azda 
nie je násilnou paralelou prirovnať ju k 
odlúčenosti Haydna v Eisenstadte, ďa-
leko od budapeštianskych turbulencií a 
politických tlakov. 

Solfeggio ako radosť z hudby

Ku Kodályovmu odkazu neodmysli-
teľne patrí Kodályova metóda. Hoci 
označenie „metóda“ vyvoláva občas ne-
dôveru, vo svojej podstate metódou ani 
nie je. Ide o prirodzene pôsobiaci kom-
plex etických a hudobno-teoretických 
východísk, ktoré sa dotýkajú ľudského 
vnútra a prostredníctvom zborového 
spevu kultivujú vzťahy jednotlivca ku 
kolektívu. Zásadou je, že deti treba od 
útleho veku vychovávať kvalitným hu-
dobným materiálom, čomu po každej 
stránke vyhovuje ľudová pieseň. Rela-
tívna solmizácia nie je samoúčelným 
týraním, ale rozvíja čistotu intonácie, 
vnútorný sluch, hudobnú predstavivosť 
i muzikalitu. Hodiny spevu a hudby po-
tom prinášajú radosť, nie utrpenie. Na 
otvorených hodinách solfeggio (szol-
fézs) – kombinácii intonácie a hudob-
nej teórie s príležitostnými hudobno-
historickými informáciami – nám to 
učitelia názorne predviedli. Vôbec, kde 
inde sa odvážia nechať cudzích ľudí na-
zrieť do procesu vyučovania? Vidieť toľ-
ko odborne podloženého kreatívneho 
prístupu v rámci jednej hodiny by urči-
te prospelo všetkým učiteľom hudobnej 
náuky a výchovy u nás.
Čistá intonácia pri viachlasnom speve 
je ako zatmenie slnka. Nezáleží, či je 98 

alebo 99 percentné. Zvláštny účinok a zi-
momriavky prináša len úplné. Rozvinutý 
vnútorný sluch, prirodzené nasadenie tónu, 
správne dýchanie a výslovnosť, maximálna 
sústredenosť, sledovanie a počúvanie sa 
navzájom sú pre intonáciu základné pod-
mienky. „Úplné zatmenie slnka“ nastane 
vtedy, keď ich zvládne každý člen zboru.

Nezištné know-how

Počas Otvorených dní všade vládli pohoda 
a nezištnosť, ktoré dopĺňal Dénesov neo-
pakovateľný humor. „Hodiny spevu budú 
smrteľne nudné, nevadí, keď zaspíte. Zato 
budú dobré koncerty, pivo, víno, káva a pre 
chorých minerálka. Od zajtrajšieho poobe-
dia sa zborovňa zmení na festivalovú krčmu, 
tam sa môžete dozvedieť najviac odborných 
tajomstiev!“ Tento úvodný príhovor bol 
sprevádzaný hlasným smiechom obecen-
stva. Počas víkendu sme prišli do styku s 
kvantom užitočných informácií, usporia-
datelia dbali i na najmenšie detaily. Súčas-
ťou boli aj prednášky oboch Szabóovcov 
o interpretácii zborovej tvorby Bartóka a 
Kodálya, seminár o súčasnej zborovej hud-
be v prítomnosti niekoľkých skladateľov či 
workshopy o problémoch dirigovania, vždy 
s účasťou niektorého zo speváckych zborov 
rodiny Cantemus. A samozrejme koncerty. 
Večerné, poobedňajšie, školské, verejné. 
Nezabudnuteľné bolo najmä vystúpenie 
Pro Musica a miešaného zboru Cantemus v 
tokajskej synagóge, kde sme sa po zvládnu-
tí „domácej úlohy“ aj my, účastníci, na oka-
mih stali súčasťou veľkej zborovej rodiny. 
Až keď som ju opustil a ocitol sa v dezilúzii 
vlastnej skutočnosti, uvedomil som si, že 
som sa nachádzal v hudobnom raji.           

dobré meno strážia desiatky nahrávok. 
Detský zbor Cantemus a Dievčenský zbor 
Pro Musica rozdeľuje najmä hraničná línia 
14 rokov. Nakoľko v oboch zboroch spieva-
jú výhradne dievčatá, syn Dénesa Szabóa, 
Soma, neskôr založil samostatný chlapčen-
ský zbor Cantemus a dospelý miešaný zbor 
Cantemus, ktoré sa kvalitou postupne vy-
rovnávajú dievčenským. Každý žiak je čle-
nom minimálne jedného zboru...  
Takúto kvalitu možno skutočne závidieť. 
Znamená to však polstoročie tvrdej práce, 
po ktorej si takáto inštitúcia zaslúži hyper-

D. Szabó [foto: archív autora]

D. Szabó [foto: archív autora]
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 Zborová dielňa Cantemus sa v maďarských a za-
hraničných odborných kruhoch dávno stala pojmom. 
Čo sa za týmto úspechom skrýva?  
Mohol by som povedať, že odpoveď je jednoduchá: Ko-
dályova metóda. Tá je v našom vedomí latentne prítom-
ná už takmer storočie, priniesla svoje ovocie a dnes na 
základe politickej vôle začína vädnúť. Všetko, čo sa u nás 
v Nyíregyháze deje, vyplýva z Kodálya a jeho ideí. 

 Cantemus funguje v rámci základnej školy s rozší-
reným vyučovaním hudby a spevu, ktorú ako školský 
typ založil práve Kodály.
Už začiatkom 20. storočia si všimol nekultúrnosť národa 
a chcel to zmeniť. Aj keď mal neustále množstvo práce, 
ešte aj počas vojny v bunkri pracoval na inštruktívnych 
cvičeniach, ktoré mali mladých ľudí zasvätiť do tajov 
hudby. Po vojne so svojimi spolupracovníkmi vytvoril z 
týchto myšlienok ucelený systém a v roku 1953 vznik-
la v Kecskeméte prvá škola spomínaného typu. Podľa 
Kodálya nejde doslovne o „hudobnú školu“, ale o takú, 
v ktorej v súlade s antickými ideálmi vyvážene a na vy-
sokej úrovni aj pomocou umení vychovávame ľudského 
ducha. V Nyíregyháze sa prvý pokusný ročník rozbehol 
v roku 1958. Sám tu pracujem 40 rokov a každý deň 
znova obdivujem, aké neuveriteľné možnosti poskytuje 
Kodályova metóda pre výchovu ľudskej duše.

 Kodályova škola v Nyíregyháze je symbolom efek-
tívnosti jeho metódy. Keď sa to podarilo uskutočniť tu, 
bolo by logické očakávať podobné výsledky aj inde. 
Prečo to tak nie je? 
Ale veď aj inde sú porovnateľné školy. Kodályovým 
snom bolo, aby každá škola bola ako naša. Na fakt, 
prečo to ide v celoštátnom kontexte „dolu vodou“, sa 
treba opýtať politikov. V Maďarsku tento typ školy na 
mnohých miestach úspešne fungoval, i keď sa neraz 
vyskytli deformácie, keď zodpovední presne nepocho-
pili pôvodné Kodályove myšlienky. Tieto nedostatky sa 
potom nafúkli a namiesto nápravy ich chceli rovno ru-
šiť. Poznáme slávny Kodályov výrok: „Nie je podstatné, 
kto je riaditeľom opery v Budapešti, ale kto je učiteľom 
spevu v Kisvárde.“ Zlého operného riaditeľa kedykoľ-
vek odvolajú, no zlý učiteľ je 40 rokov neodvolateľný a 
nesprávnou aplikáciou princípov môže zničiť celé ge-
nerácie. Súhlasím s Kodályom, že do týchto škôl treba 
posielať uvedomelých a odhodlaných ľudí, ktorí sú vy-
rovnaní s jeho ideami a nevzdajú to pri príchode prvých 
ťažkostí. Našťastie učitelia našej školy za posledných 40 
rokov svojim nadaním a úsilím prispeli k rozkvetu zásad 
Kodályovej metódy.  

 Môžem len súhlasiť. Speváci sa z vystúpení zjavne 
tešia, na chodbách počas prestávok som si nevšimol 

Veríme, že spievajúci človek je šťastný človek
Rozhovor s Dénesom Szabóom, vedúcim zbormajstrom zborovej rodiny Cantemus

V Nyíregyháze sa v priebehu niekoľkých desaťročí vytvorila rodina speváckych zborov od chlapčenského, dievčenského a ženského 
cez komorných sólistov až po miešaný zbor, ktorá svojou neprekonateľne čistou intonáciou a štýlovým prednesom dokáže očariť celý 
svet.  Jej hlavou je „čarodejník“ a žijúca legenda zborového dirigovania, držiteľ najvyššieho štátneho vyznamenania – Kossuthovej 
ceny, Dénes Szabó. 

tom, aby sme najmenšou materiálnou investíciou do-
siahli najväčšiu radosť a výsledky.
Preto si myslím, že relatívna solmizácia vystavená naj-
väčším útokom je zároveň najspásonosnejšou cestou 
pre rozvinutie hudobného sluchu aj menej nadaných 
ľudí tak, aby sa im sprístupnili najkrajšie hudobné de-
taily. Pomocou relatívnej solmizácie, vzťahu „do-so“ a 
„la-mi“  možno najautentickejšie vycítiť najdôležitejšie 
odstredivé a dostredivé procesy, fungovanie napätia 
i uvoľnenia v hudbe, čo človek s absolútnym sluchom 
v systéme absolútnych tónov nemusí počuť tak jasne. 
Živá hudba, prameniaca v prírode, ktorej súčasťou je aj 
človek, sa totiž pohybuje práve v spomenutej relačnej sú-
stave.  Existuje šéf a jeho podriadení, existujú vnútorné 
pravidlá. Tu sa však už dostávame do priestoru, ktorý je 
pre spoločnosť momentálne najväčším problémom. V 
nej teraz neexistujú poriadok, smerovanie, oporné body, 
tonika ani dominanta. Preto mnoho ľudí nevie, ako žiť 
svoj život. Vo svete hudby je to úplne jasné a pravidlá 
solmizácie jednoznačne osvetľujú kozmický systém, v 
ktorom sa človek bezpečne orientuje. 

  Nerád by som zabudol na priestrannú, priateľskú 
atmosféru budovy, ktorá istotne inšpiruje prebiehajú-
ce učenie a prácu. 
Pôvodne sme mali sídlo vo viac než 100-ročnej budove 
Ignáca Alpára. Táto stavba s hrubými múrmi a klenba-
mi jedinečným spôsobom napomáhala k tomu, aby sa v 
nej ľudský duch cítil dobre. V reštitučnom konaní sme ju 
museli opustiť a nechali ju v dosť zúboženom stave. Pri 
projektovaní novej budovy sme mali šťastie, lebo mladý 
architekt, ktorý vyhral tender, bol rodičom nášho býva-
lého žiaka a nálada pôvodnej budovy mu bola dôverne 
známa. Ako projektant bol zvedavý na náš názor, viedli 
sme niekoľko dlhých rozhovorov o našich očakávaniach. 
Prirodzene sa s nami radil aj počas projektovania kon-
certnej sály a skúšobní. Zaiste aj v terajšej budove do-
ľahne na prichádzajúceho človeka zážitok obrovského, 
rozľahlého priestoru, ktorý evokuje pocit slobody. 

 Hovorili sme o vysokej umeleckej úrovni členov 
zborovej rodiny Cantemus. Čo si myslíš o protiklade 
amatérskych a profesionálnych zborov, môže sa ama-
térsky spevácky zbor priblížiť profesionálom? 
Momentálne v škole fungujú samé amatérske zbory, 
počas víkendu sa ich predstavilo šesť. Pozostávajú zo 
spevákov, ktorí disponujú všetkými pozitívami „amatér-
stva“, čiže úprimným oduševnením. Navyše vlastnia aj 
odbornú pripravenosť profesionálnych interpretov. Táto 
kombinácia má mimoriadny efekt, čoho svedkami sú po-
slucháči. Očarení sú aj zbormajstri. Náš umelecký prejav 
neraz zahanbujúco prevyšuje niektoré profesionálne sú-
bory, spievajúce z materiálneho záujmu.  

inde bežné prejavy detskej agresivity či nevychova-
nosti. Existuje vedecká štúdia o tom, ako ovplyvňuje 
psychiku a ďalšiu životnú cestu dieťaťa fakt, že navšte-
vovalo Kodályovu školu?
Áno, existujú také štúdie, napríklad od Kláry Kokasovej 
či Csabu Pléha. Dokazujú, že deti navštevujúce Kodá-
lyovu školu v oblasti najrôznejších schopností ďaleko 
prevyšujú svojich rovesníkov. Nemyslím na spev, ale na 
iné predmety a zaujímavé fyziologické vlastnosti, ako 
je napríklad koordinácia rúk. Experimenty, ktoré boli 
vykonané u nás, priniesli v tomto zmysle až šokujúce 
výsledky. Ale aj výskumy ďalších bádateľov potvrdzujú, 
že štúdium hudby v útlom veku významne napomáha 
intelektuálnemu vývoju mozgu. 
Ďalšou oblasťou bádania bola sieť sociálnych skupín. 
Viacerí vedci zistili, že deti navštevujúce Kodályovu 
školu neskôr disponujú omnoho komplexnejším systé-
mom sociálnych vzťahov, ako je priemer. Znamená to, 
že takéto deti budú pre spoločnosť oveľa užitočnejšie. 
V jednotlivých hudobných triedach bol systém vzťahov 
až neprehľadne zložitý, mnohofarebný a rozvetvený, čo 
je najlepším príkladom spoločenskej solidarity. 

 Kodályova metóda sa nestretáva s jednoznačným 
súhlasom ani v Maďarsku. Aj značná časť odbornej 
verejnosti napríklad odmieta solmizáciu. Aký máš 
názor na toto nepochopenie?
Myslím si, že títo ľudia Kodályovu metódu nepoznajú. 
Kedysi mali zlé skúsenosti a keďže sú veľmi individua-
listicky založení, zabúdajú na spoločensko-komunitný 
aspekt Kodályových myšlienok a súdia z najprísnejších 
odborných pozícií. Kodályove texty však nečítali alebo 
ich nechcú pochopiť. Kodály chcel kultúrne povzniesť 
celý národ, postaviť spoločnosť na úroveň vyspelých 
európskych národov. Solmizácia je pomôckou k tomu, 
aby si tento národ bez diskriminácie mohol osvojiť 
schopnosti, ktorými môže vstúpiť do nevyčerpateľnej 
ríše hudby bez nutnosti absolútneho sluchu či osobité-
ho nadania. Podľa Kodálya je hra na hudobnom nástroji 
vymoženosťou pre menšinu. Vychovať celú spoločnosť 
možno len spevom, pretože každý má v hrdle nástroj, 
ktorým si dokáže privlastniť všetko od jednohlasného 
gregoriánskeho chorálu po polyfóniu. Nemusí platiť nič 
a pravdepodobne tu je „pes zakopaný“. 
Už dávnejšie mám podozrenie, že nevyslovenou, no naj-
väčšou výhradou proti Kodályovej metóde je fakt, že sa 
na nej dá ťažko zarobiť. U nás deti potrebujú prakticky 
len ceruzku a papier, niekedy ani to nie (pretože „into-
nujú“ svojimi rukami, pozn. aut.). Mnohí by boli radi, 
keby sme draho nakupovali Orff ov inštrumentár, alebo 
sa do výučby dostali iné veľmi drahé hudobné nástroje, 
z čoho by bol zisk. Kodály však nezohľadňoval obchod 
či pro t, ale záujem spoločnosti i národa a pracoval na 
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 Váš repertoár je veľmi rozsiahly. Takmer každú 
skladbu spievate naspamäť, všimol som si, že program 
zväčša zostavujete  „na poslednú chvíľu“. Ako dokážu 
speváci udržať v hlave také kvantum hudby? 
Mladší členovia sa rýchlo učia, majú dobrú pamäť. 
Dobre osvojené skladby im ostanú v hlave aj počas 
ďalších rokov. V staršom veku sú pohodlnejší a viac 
siahajú po notách. Čo sa týka zostavenia programu 
koncertov „na poslednú chvíľu“, zbormajster sa musí 
vyrovnať s problémom, kto zo spevákov je práve prí-
tomný a akým repertoárom disponuje. Dôležité je, aké 
možnosti poskytujú prostredie, sála, akustika. To, na 
čom sme sa dohodli o jedenástej, nemusí platiť o pol 
dvanástej, korekcie sú potrebné aj počas koncertov. 

 Nevšedné experimentovanie s priestorom, keď sa 
speváci premiestňujú takmer po každej skladbe, zrej-
me tiež nie je samoúčelné. 
Poslucháč určite cíti, že tieto preskupovania sa dejú 
v jeho záujme, majú hudobný význam. Každé dielo 
má iné akustické vlastnosti, požiadavky a my sa im na 
mieste prispôsobujeme. Toto priestorové dolaďovanie 
prebieha na skúške. Ale môže sa stať, že na koncerte 
získame nové skúsenosti, vtedy robíme zmeny prie-
bežne.  

 S obľubou spievate renesančnú hudbu a tvorbu 
20.—21. storočia, no diela klasicizmu a romantizmu 
trochu zanedbávate. Prečo? 
Vtedy sa zborový spev a cappella dostal do úzadia. 
Všetky významné skladby využívajú inštrumentálny 
sprievod. Prirodzene máme v repertoári aj diela kla-
sicizmu a romantizmu, no dnes  sme ich nezaradili. 
Prišli sme sem a nevedeli sme ani to, či budeme mať 
k dispozícii klavír. Spevácky zbor predstavuje zázrač-
nú príležitosť, pretože sa zaobíde bez akýchkoľvek 
pomôcok. Dnes sme síce použili zborové pódium, ale 
ani to nebolo nevyhnutné.  Nepotrebujeme dokonca 
ani veľkú súvislú plochu. Spomenutý klasicisticko-ro-
mantický štandard zanedbávame teda z dôvodu, že  
nástrojový sprievod je väčšinou neodmysliteľný, čo vec 
značne komplikuje. 

 Sleduješ kritiky o vašich vystúpeniach a nahráv-
kach? Aký máš k nim vzťah? 
Hudobná kritika sa v súvislosti s našimi nahrávkmi ob-
javuje zriedka. Kritici sa s nimi príliš nestretávajú a my 
to ani príliš neforsírujeme. Výnimkou sú platne Hunga-
rotonu. Reakcie sú väčšinou pozitívne, aj o poslednej 
bartókovskej nahrávke vyšla priam nadšená kritika. 
Vyzdvihovaná sú najmä čistota zvuku a technická pre-
cíznosť interpretácie. Prostredníctvom čistej intonácie, 
rozvoja vnútorného sluchu a vzájomného sledovania 
spevákov možno dosiahnuť celkom výnimočnú zvu-
kovú vyváženosť. Za podobné kvality zvyknú chváliť 
sláčikovú sekciu viedenských či berlínskych  lharmo-
nikov...  

 Všimol som si, že sa nestrániš ani ľahších žánrov a 
scénických prvkov do koncertných produkcií, z čoho 
majú deti očividne radosť. Čo si myslíš o silnejúcich 
tendenciách, podľa ktorých sa z piedestálu vysoké-
ho umenia máme „znížiť“ k popu a prostredníctvom 
neho nachádzať s deťmi spoločnú reč? 
Podľa Kodálya sa nemáme k dieťaťu znížiť, ale naopak 
dorásť k nemu. Ani ja nedokážem byť múdrejší. Pohy-
bové prvky na pódiu nie sú samoúčelné, vychádzajú z 
hudby. Tá vždy provokovala pohyby, zodpovedajúce jej 
napätiu; hudba a tanec, zvuk a gesto navzájom súvisia 
od praveku. Samoúčelné je naopak „šantenie“, v kto-
rom sa dnešná mládež vybíja (smiech). Dúfajme, že z 
toho časom vyrastú. Trochu sa za to aj hanbíme. 

 Ako by si zhodnotil celovečerný koncert? 
Celý Otvorený víkend sme organizovali tak, aby sme sa 
vyhli „potemkinovským dedinám“. Chceli sme ukázať, 
ako táto škola skutočne funguje. Na včerajšom kon-
certe sa zúčastnil 100-členný detský zbor Cantemus. 
Mohli by sme vybrať polovicu najlepších a dosiahnuť 
ešte vyššiu kvalitu. Chceli sme však ukázať, že kto sa 
do Kodályovej školy prihlási, je súčasťou komunity a 
neopustíme ho len preto, že jeho nadanie nedosahuje 
úroveň najlepších. Aj ostatné zbory spievali v zložení, 
aké mali práve k dispozícii. Amatérskych spevákov ne-
možno donekonečna zaťažovať, preto vystupujú podľa 

istého zadelenia. Myslím si však, že poslucháči ani netu-
šili, či spievali iní ľudia doobeda, poobede, večer alebo 
na druhý deň. Chce to samozrejme takú prípravu, aby 
rôzne skupiny mohli spievať vždy na prijateľnej úrovni.  
To, čo včera zaznelo, bolo určite elementárne, dobré a 
akceptovateľné.

 Členovia zborovej rodiny sa zúčastňujú veľkého 
množstva súťaží, koncertov, festivalov. S akými or-
ganizačnými a materiálnymi prekážkami sa pritom 
stretávate?
Štyridsať rokov predstavuje veľkú tradíciu. Rodičia spra-
vidla podporujú hudobné potešenie svojich ratolestí, 
pri zahraničných cestách v nemalej miere i materiálne. 

S radosťou konštatujem, že sa nachádzame v stále lepšej 
pozícii. Niekoľko rokov nás o ciálne podporuje mesto 
Nyíregyháza, ale aj maďarský štát a ministerstvo. Naše 
zbory už skutočné mantinely vo svojej činnosti nemajú, 
limituje len časový faktor. Pozvánok na vystúpenia je toľ-
ko, že to ohrozuje kvalitu prípravy. Momentálne máme 
najväčší problém s časom a to určuje, kam sa vo svete 
dobré meno inštitúcie dostane. 

 Na záver mi dovoľ osobnú otázku. Máš ešte nespl-
nený sen? 
Pravdaže. Spievajúce Maďarsko! Osobne som sa s 
Kodályom nestretol, k jeho odkazu som sa dostal ná-
hodou a objavil úžasné veci. A keďže som dostal šancu 
zúčastniť sa tohto zázraku, chcem ho nezištne ukázať 
aj iným, aby z neho mohli načerpať silu a uskutočniť 
to isté na svojich pôsobiskách. Keď som to urobil ja, 
dokáže to urobiť veľa iných ľudí, talentovanejších odo 
mňa. Do organizovania Otvoreného víkendu sme 
investovali obrovské množstvo energie, aby sa náv-
števníci cítili dobre a videli, ako vzniká silná a odolná 
stavba veľkého systému.  Veríme, že spievajúci človek 
je šťastný človek. Chceme, aby si podľa nášho vzoru 
mysleli aj iní, že má zmysel pracovať na tom, aby sme 
vychovali čo najviac šťastných spievajúcich ľudí. To 
bolo naším cieľom.

Pripravil Tomáš HORKAY

[foto: www.cantemus.hu]
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 Zborová dielňa Cantemus sa v maďarských a za-
hraničných odborných kruhoch dávno stala pojmom. 
Čo sa za týmto úspechom skrýva?  
Mohol by som povedať, že odpoveď je jednoduchá: Ko-
dályova metóda. Tá je v našom vedomí latentne prítom-
ná už takmer storočie, priniesla svoje ovocie a dnes na 
základe politickej vôle začína vädnúť. Všetko, čo sa u nás 
v Nyíregyháze deje, vyplýva z Kodálya a jeho ideí. 

 Cantemus funguje v rámci základnej školy s rozší-
reným vyučovaním hudby a spevu, ktorú ako školský 
typ založil práve Kodály.
Už začiatkom 20. storočia si všimol nekultúrnosť národa 
a chcel to zmeniť. Aj keď mal neustále množstvo práce, 
ešte aj počas vojny v bunkri pracoval na inštruktívnych 
cvičeniach, ktoré mali mladých ľudí zasvätiť do tajov 
hudby. Po vojne so svojimi spolupracovníkmi vytvoril z 
týchto myšlienok ucelený systém a v roku 1953 vznik-
la v Kecskeméte prvá škola spomínaného typu. Podľa 
Kodálya nejde doslovne o „hudobnú školu“, ale o takú, 
v ktorej v súlade s antickými ideálmi vyvážene a na vy-
sokej úrovni aj pomocou umení vychovávame ľudského 
ducha. V Nyíregyháze sa prvý pokusný ročník rozbehol 
v roku 1958. Sám tu pracujem 40 rokov a každý deň 
znova obdivujem, aké neuveriteľné možnosti poskytuje 
Kodályova metóda pre výchovu ľudskej duše.

 Kodályova škola v Nyíregyháze je symbolom efek-
tívnosti jeho metódy. Keď sa to podarilo uskutočniť tu, 
bolo by logické očakávať podobné výsledky aj inde. 
Prečo to tak nie je? 
Ale veď aj inde sú porovnateľné školy. Kodályovým 
snom bolo, aby každá škola bola ako naša. Na fakt, 
prečo to ide v celoštátnom kontexte „dolu vodou“, sa 
treba opýtať politikov. V Maďarsku tento typ školy na 
mnohých miestach úspešne fungoval, i keď sa neraz 
vyskytli deformácie, keď zodpovední presne nepocho-
pili pôvodné Kodályove myšlienky. Tieto nedostatky sa 
potom nafúkli a namiesto nápravy ich chceli rovno ru-
šiť. Poznáme slávny Kodályov výrok: „Nie je podstatné, 
kto je riaditeľom opery v Budapešti, ale kto je učiteľom 
spevu v Kisvárde.“ Zlého operného riaditeľa kedykoľ-
vek odvolajú, no zlý učiteľ je 40 rokov neodvolateľný a 
nesprávnou aplikáciou princípov môže zničiť celé ge-
nerácie. Súhlasím s Kodályom, že do týchto škôl treba 
posielať uvedomelých a odhodlaných ľudí, ktorí sú vy-
rovnaní s jeho ideami a nevzdajú to pri príchode prvých 
ťažkostí. Našťastie učitelia našej školy za posledných 40 
rokov svojim nadaním a úsilím prispeli k rozkvetu zásad 
Kodályovej metódy.  

 Môžem len súhlasiť. Speváci sa z vystúpení zjavne 
tešia, na chodbách počas prestávok som si nevšimol 

Veríme, že spievajúci človek je šťastný človek
Rozhovor s Dénesom Szabóom, vedúcim zbormajstrom zborovej rodiny Cantemus

V Nyíregyháze sa v priebehu niekoľkých desaťročí vytvorila rodina speváckych zborov od chlapčenského, dievčenského a ženského 
cez komorných sólistov až po miešaný zbor, ktorá svojou neprekonateľne čistou intonáciou a štýlovým prednesom dokáže očariť celý 
svet.  Jej hlavou je „čarodejník“ a žijúca legenda zborového dirigovania, držiteľ najvyššieho štátneho vyznamenania – Kossuthovej 
ceny, Dénes Szabó. 

tom, aby sme najmenšou materiálnou investíciou do-
siahli najväčšiu radosť a výsledky.
Preto si myslím, že relatívna solmizácia vystavená naj-
väčším útokom je zároveň najspásonosnejšou cestou 
pre rozvinutie hudobného sluchu aj menej nadaných 
ľudí tak, aby sa im sprístupnili najkrajšie hudobné de-
taily. Pomocou relatívnej solmizácie, vzťahu „do-so“ a 
„la-mi“  možno najautentickejšie vycítiť najdôležitejšie 
odstredivé a dostredivé procesy, fungovanie napätia 
i uvoľnenia v hudbe, čo človek s absolútnym sluchom 
v systéme absolútnych tónov nemusí počuť tak jasne. 
Živá hudba, prameniaca v prírode, ktorej súčasťou je aj 
človek, sa totiž pohybuje práve v spomenutej relačnej sú-
stave.  Existuje šéf a jeho podriadení, existujú vnútorné 
pravidlá. Tu sa však už dostávame do priestoru, ktorý je 
pre spoločnosť momentálne najväčším problémom. V 
nej teraz neexistujú poriadok, smerovanie, oporné body, 
tonika ani dominanta. Preto mnoho ľudí nevie, ako žiť 
svoj život. Vo svete hudby je to úplne jasné a pravidlá 
solmizácie jednoznačne osvetľujú kozmický systém, v 
ktorom sa človek bezpečne orientuje. 

  Nerád by som zabudol na priestrannú, priateľskú 
atmosféru budovy, ktorá istotne inšpiruje prebiehajú-
ce učenie a prácu. 
Pôvodne sme mali sídlo vo viac než 100-ročnej budove 
Ignáca Alpára. Táto stavba s hrubými múrmi a klenba-
mi jedinečným spôsobom napomáhala k tomu, aby sa v 
nej ľudský duch cítil dobre. V reštitučnom konaní sme ju 
museli opustiť a nechali ju v dosť zúboženom stave. Pri 
projektovaní novej budovy sme mali šťastie, lebo mladý 
architekt, ktorý vyhral tender, bol rodičom nášho býva-
lého žiaka a nálada pôvodnej budovy mu bola dôverne 
známa. Ako projektant bol zvedavý na náš názor, viedli 
sme niekoľko dlhých rozhovorov o našich očakávaniach. 
Prirodzene sa s nami radil aj počas projektovania kon-
certnej sály a skúšobní. Zaiste aj v terajšej budove do-
ľahne na prichádzajúceho človeka zážitok obrovského, 
rozľahlého priestoru, ktorý evokuje pocit slobody. 

 Hovorili sme o vysokej umeleckej úrovni členov 
zborovej rodiny Cantemus. Čo si myslíš o protiklade 
amatérskych a profesionálnych zborov, môže sa ama-
térsky spevácky zbor priblížiť profesionálom? 
Momentálne v škole fungujú samé amatérske zbory, 
počas víkendu sa ich predstavilo šesť. Pozostávajú zo 
spevákov, ktorí disponujú všetkými pozitívami „amatér-
stva“, čiže úprimným oduševnením. Navyše vlastnia aj 
odbornú pripravenosť profesionálnych interpretov. Táto 
kombinácia má mimoriadny efekt, čoho svedkami sú po-
slucháči. Očarení sú aj zbormajstri. Náš umelecký prejav 
neraz zahanbujúco prevyšuje niektoré profesionálne sú-
bory, spievajúce z materiálneho záujmu.  

inde bežné prejavy detskej agresivity či nevychova-
nosti. Existuje vedecká štúdia o tom, ako ovplyvňuje 
psychiku a ďalšiu životnú cestu dieťaťa fakt, že navšte-
vovalo Kodályovu školu?
Áno, existujú také štúdie, napríklad od Kláry Kokasovej 
či Csabu Pléha. Dokazujú, že deti navštevujúce Kodá-
lyovu školu v oblasti najrôznejších schopností ďaleko 
prevyšujú svojich rovesníkov. Nemyslím na spev, ale na 
iné predmety a zaujímavé fyziologické vlastnosti, ako 
je napríklad koordinácia rúk. Experimenty, ktoré boli 
vykonané u nás, priniesli v tomto zmysle až šokujúce 
výsledky. Ale aj výskumy ďalších bádateľov potvrdzujú, 
že štúdium hudby v útlom veku významne napomáha 
intelektuálnemu vývoju mozgu. 
Ďalšou oblasťou bádania bola sieť sociálnych skupín. 
Viacerí vedci zistili, že deti navštevujúce Kodályovu 
školu neskôr disponujú omnoho komplexnejším systé-
mom sociálnych vzťahov, ako je priemer. Znamená to, 
že takéto deti budú pre spoločnosť oveľa užitočnejšie. 
V jednotlivých hudobných triedach bol systém vzťahov 
až neprehľadne zložitý, mnohofarebný a rozvetvený, čo 
je najlepším príkladom spoločenskej solidarity. 

 Kodályova metóda sa nestretáva s jednoznačným 
súhlasom ani v Maďarsku. Aj značná časť odbornej 
verejnosti napríklad odmieta solmizáciu. Aký máš 
názor na toto nepochopenie?
Myslím si, že títo ľudia Kodályovu metódu nepoznajú. 
Kedysi mali zlé skúsenosti a keďže sú veľmi individua-
listicky založení, zabúdajú na spoločensko-komunitný 
aspekt Kodályových myšlienok a súdia z najprísnejších 
odborných pozícií. Kodályove texty však nečítali alebo 
ich nechcú pochopiť. Kodály chcel kultúrne povzniesť 
celý národ, postaviť spoločnosť na úroveň vyspelých 
európskych národov. Solmizácia je pomôckou k tomu, 
aby si tento národ bez diskriminácie mohol osvojiť 
schopnosti, ktorými môže vstúpiť do nevyčerpateľnej 
ríše hudby bez nutnosti absolútneho sluchu či osobité-
ho nadania. Podľa Kodálya je hra na hudobnom nástroji 
vymoženosťou pre menšinu. Vychovať celú spoločnosť 
možno len spevom, pretože každý má v hrdle nástroj, 
ktorým si dokáže privlastniť všetko od jednohlasného 
gregoriánskeho chorálu po polyfóniu. Nemusí platiť nič 
a pravdepodobne tu je „pes zakopaný“. 
Už dávnejšie mám podozrenie, že nevyslovenou, no naj-
väčšou výhradou proti Kodályovej metóde je fakt, že sa 
na nej dá ťažko zarobiť. U nás deti potrebujú prakticky 
len ceruzku a papier, niekedy ani to nie (pretože „into-
nujú“ svojimi rukami, pozn. aut.). Mnohí by boli radi, 
keby sme draho nakupovali Orff ov inštrumentár, alebo 
sa do výučby dostali iné veľmi drahé hudobné nástroje, 
z čoho by bol zisk. Kodály však nezohľadňoval obchod 
či pro t, ale záujem spoločnosti i národa a pracoval na 
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 Váš repertoár je veľmi rozsiahly. Takmer každú 
skladbu spievate naspamäť, všimol som si, že program 
zväčša zostavujete  „na poslednú chvíľu“. Ako dokážu 
speváci udržať v hlave také kvantum hudby? 
Mladší členovia sa rýchlo učia, majú dobrú pamäť. 
Dobre osvojené skladby im ostanú v hlave aj počas 
ďalších rokov. V staršom veku sú pohodlnejší a viac 
siahajú po notách. Čo sa týka zostavenia programu 
koncertov „na poslednú chvíľu“, zbormajster sa musí 
vyrovnať s problémom, kto zo spevákov je práve prí-
tomný a akým repertoárom disponuje. Dôležité je, aké 
možnosti poskytujú prostredie, sála, akustika. To, na 
čom sme sa dohodli o jedenástej, nemusí platiť o pol 
dvanástej, korekcie sú potrebné aj počas koncertov. 

 Nevšedné experimentovanie s priestorom, keď sa 
speváci premiestňujú takmer po každej skladbe, zrej-
me tiež nie je samoúčelné. 
Poslucháč určite cíti, že tieto preskupovania sa dejú 
v jeho záujme, majú hudobný význam. Každé dielo 
má iné akustické vlastnosti, požiadavky a my sa im na 
mieste prispôsobujeme. Toto priestorové dolaďovanie 
prebieha na skúške. Ale môže sa stať, že na koncerte 
získame nové skúsenosti, vtedy robíme zmeny prie-
bežne.  

 S obľubou spievate renesančnú hudbu a tvorbu 
20.—21. storočia, no diela klasicizmu a romantizmu 
trochu zanedbávate. Prečo? 
Vtedy sa zborový spev a cappella dostal do úzadia. 
Všetky významné skladby využívajú inštrumentálny 
sprievod. Prirodzene máme v repertoári aj diela kla-
sicizmu a romantizmu, no dnes  sme ich nezaradili. 
Prišli sme sem a nevedeli sme ani to, či budeme mať 
k dispozícii klavír. Spevácky zbor predstavuje zázrač-
nú príležitosť, pretože sa zaobíde bez akýchkoľvek 
pomôcok. Dnes sme síce použili zborové pódium, ale 
ani to nebolo nevyhnutné.  Nepotrebujeme dokonca 
ani veľkú súvislú plochu. Spomenutý klasicisticko-ro-
mantický štandard zanedbávame teda z dôvodu, že  
nástrojový sprievod je väčšinou neodmysliteľný, čo vec 
značne komplikuje. 

 Sleduješ kritiky o vašich vystúpeniach a nahráv-
kach? Aký máš k nim vzťah? 
Hudobná kritika sa v súvislosti s našimi nahrávkmi ob-
javuje zriedka. Kritici sa s nimi príliš nestretávajú a my 
to ani príliš neforsírujeme. Výnimkou sú platne Hunga-
rotonu. Reakcie sú väčšinou pozitívne, aj o poslednej 
bartókovskej nahrávke vyšla priam nadšená kritika. 
Vyzdvihovaná sú najmä čistota zvuku a technická pre-
cíznosť interpretácie. Prostredníctvom čistej intonácie, 
rozvoja vnútorného sluchu a vzájomného sledovania 
spevákov možno dosiahnuť celkom výnimočnú zvu-
kovú vyváženosť. Za podobné kvality zvyknú chváliť 
sláčikovú sekciu viedenských či berlínskych  lharmo-
nikov...  

 Všimol som si, že sa nestrániš ani ľahších žánrov a 
scénických prvkov do koncertných produkcií, z čoho 
majú deti očividne radosť. Čo si myslíš o silnejúcich 
tendenciách, podľa ktorých sa z piedestálu vysoké-
ho umenia máme „znížiť“ k popu a prostredníctvom 
neho nachádzať s deťmi spoločnú reč? 
Podľa Kodálya sa nemáme k dieťaťu znížiť, ale naopak 
dorásť k nemu. Ani ja nedokážem byť múdrejší. Pohy-
bové prvky na pódiu nie sú samoúčelné, vychádzajú z 
hudby. Tá vždy provokovala pohyby, zodpovedajúce jej 
napätiu; hudba a tanec, zvuk a gesto navzájom súvisia 
od praveku. Samoúčelné je naopak „šantenie“, v kto-
rom sa dnešná mládež vybíja (smiech). Dúfajme, že z 
toho časom vyrastú. Trochu sa za to aj hanbíme. 

 Ako by si zhodnotil celovečerný koncert? 
Celý Otvorený víkend sme organizovali tak, aby sme sa 
vyhli „potemkinovským dedinám“. Chceli sme ukázať, 
ako táto škola skutočne funguje. Na včerajšom kon-
certe sa zúčastnil 100-členný detský zbor Cantemus. 
Mohli by sme vybrať polovicu najlepších a dosiahnuť 
ešte vyššiu kvalitu. Chceli sme však ukázať, že kto sa 
do Kodályovej školy prihlási, je súčasťou komunity a 
neopustíme ho len preto, že jeho nadanie nedosahuje 
úroveň najlepších. Aj ostatné zbory spievali v zložení, 
aké mali práve k dispozícii. Amatérskych spevákov ne-
možno donekonečna zaťažovať, preto vystupujú podľa 

istého zadelenia. Myslím si však, že poslucháči ani netu-
šili, či spievali iní ľudia doobeda, poobede, večer alebo 
na druhý deň. Chce to samozrejme takú prípravu, aby 
rôzne skupiny mohli spievať vždy na prijateľnej úrovni.  
To, čo včera zaznelo, bolo určite elementárne, dobré a 
akceptovateľné.

 Členovia zborovej rodiny sa zúčastňujú veľkého 
množstva súťaží, koncertov, festivalov. S akými or-
ganizačnými a materiálnymi prekážkami sa pritom 
stretávate?
Štyridsať rokov predstavuje veľkú tradíciu. Rodičia spra-
vidla podporujú hudobné potešenie svojich ratolestí, 
pri zahraničných cestách v nemalej miere i materiálne. 

S radosťou konštatujem, že sa nachádzame v stále lepšej 
pozícii. Niekoľko rokov nás o ciálne podporuje mesto 
Nyíregyháza, ale aj maďarský štát a ministerstvo. Naše 
zbory už skutočné mantinely vo svojej činnosti nemajú, 
limituje len časový faktor. Pozvánok na vystúpenia je toľ-
ko, že to ohrozuje kvalitu prípravy. Momentálne máme 
najväčší problém s časom a to určuje, kam sa vo svete 
dobré meno inštitúcie dostane. 

 Na záver mi dovoľ osobnú otázku. Máš ešte nespl-
nený sen? 
Pravdaže. Spievajúce Maďarsko! Osobne som sa s 
Kodályom nestretol, k jeho odkazu som sa dostal ná-
hodou a objavil úžasné veci. A keďže som dostal šancu 
zúčastniť sa tohto zázraku, chcem ho nezištne ukázať 
aj iným, aby z neho mohli načerpať silu a uskutočniť 
to isté na svojich pôsobiskách. Keď som to urobil ja, 
dokáže to urobiť veľa iných ľudí, talentovanejších odo 
mňa. Do organizovania Otvoreného víkendu sme 
investovali obrovské množstvo energie, aby sa náv-
števníci cítili dobre a videli, ako vzniká silná a odolná 
stavba veľkého systému.  Veríme, že spievajúci človek 
je šťastný človek. Chceme, aby si podľa nášho vzoru 
mysleli aj iní, že má zmysel pracovať na tom, aby sme 
vychovali čo najviac šťastných spievajúcich ľudí. To 
bolo naším cieľom.

Pripravil Tomáš HORKAY

[foto: www.cantemus.hu]
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„Bol som šťastný pri pomyslení, že sa vrátim do Paríža, že znovu uvidím rodičov a priateľov, ale v mojej radosti bola 
primiešaná istá nostalgia: hlboko som si zamiloval Brazíliu.“ 1

Robert KOLÁŘ

Darius Milhaud (1892–1974)

Saudades do Brasil (1920–1921)

Latinské dedičstvo

Brazílska epizóda v živote Daria Milhauda je všeobecne známa a dob-
re zdokumentovaná; svoje zážitky skladateľ najlepšie opísal sám vo 
svojej autobiogra i, ktorá je v českom preklade pod názvom Motivy bez 
tónů bežne dostupná aj u nás. Do Brazílie sa dostal ako tajomník fran-
cúzskeho veľvyslanca Paula Claudela a pôsobil tam od februára 1917 až 
do konca 1. svetovej vojny. Pobyt v exotickej krajine bol pre Milhauda 
v istom zmysle osudový – jeho skladby poznačené dotykom s brazílskou 
hudobnou kultúrou, najmä Le bœuf sur le toit (Vôl na streche) a Scara-
mouche, mu priniesli svetovú slávu, no zároveň akoby vytvorili dojem, 
že sú tým jediným, čo dnes z jeho mimoriadne rozsiahlej a rôznorodej 
tvorby stojí za zmienku. Aura skladateľa ľahkej, zábavnej hudby, re-

cesistu, provokatéra a pôvodcu škandálov, ktorú získal po návrate do 
Paríža aj vďaka spojeniu s okruhom skladateľov okolo Jeana Cocteaua, 
mu ostala, hoci sa tomu vehementne bránil. Je to škoda, pretože v jeho 
dielach, i tých brazílskych, sa skrýva viac kompozičnej ra novanosti 
a myšlienkového bohatstva, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
K brazílskym motívom sa Milhaud vracal pomerne často, a to najmä 
v 20. a 30. rokoch. Okrem spomenutých dvoch najznámejších opusov sa 
napríklad vyskytnú v klavírnom koncerte Karneval v Aix (predposledná 
časť, Spomienka na Rio, 1926) alebo v populárnej Suite pre husle, klari-
net a klavír známej pod názvom Cestovateľ bez batožiny (1936). Krátko 
po návrate z Brazílie vznikla aj zbierka dvanástich krátkych klavírnych 
skladieb nazvaná Saudades do Brasil s podtitulom Suite de danses, die-
lo, ktoré dodnes neprávom stojí v tieni Vola na streche a Scaramouche. 
Popri svojej exotickej atmosfére, dýchajúcej jemnou nostalgiou, sú 
Saudades vzácnym príkladom prirodzeného a nenásilného prepojenia 
populárnej hudby Brazílie (ešte predtým, ako sa stala celosvetovým 
komerčným artiklom) a moderných, vyslovene európskych skladateľ-
ských postupov.
Brazília bola Milhaudovi blízka nielen hudbou, ale aj kultúrou všeobec-
ne, keďže ju pokladal za súčasť latinského teritória. Podobne ako jeho 
rodák z Aix-en-Provence Paul Cézanne, aj on sa hlásil k svojmu latin-
skému dedičstvu, keď hovoril o vlastnej identite a identite svojej hudby: 
„Charakteristiky mojej hudby sú: francúzska a stredomorská, alebo ešte 
presnejšie latinská. Južná Amerika, kde som strávil dva roky v Brazílii, 
mala tiež silný vplyv na moje diela, no bol to latinský vplyv, pretože moja 
juhofrancúzska duša sa cíti ľahko v každom latinskom prostredí.“ 2 Ak 
hovoríme o konkrétnych hudobnoštýlových kvalitách, ťažko povedať, 
čo si vlastne Milhaud pod pojmom „latinský“ predstavoval. Pravdepo-
dobne ide o niečo, čo je v protiklade k hudbe Richarda Wagnera, ktorá 
ho odpudzovala.3

Okolo roku 1918

Je zaujímavé, že skladby priamo ovplyvnené brazílskou hudbou Mil-
haud komponoval až „ex post“, teda po návrate z Brazílie. Počas bra-
zílskeho pobytu tvoril hudbu v rovnakom duchu ako v predvojnových 
časoch v Paríži, kde sa nachádzal pod vplyvom Stravinského a Satieho, 
experimentoval s polytonalitou a uvedenia jeho skladieb sprevádzali 
škandály. Ani v Brazílii sa jeho kontakt s týmto svetom neprerušil. Do 
Ria dostával zásielky čerstvo vydaných diel, zažil vystúpenia svetozná-
meho Arthura Rubinsteina aj návštevu Ruského baletu s Nižinským. 
Nižinského tanečné umenie podnietilo Claudela a Milhauda k vzniku 
zaujímavého baletu Človek a jeho túžba. Hudba pomocou bicích nástro-
jov asociuje zvuky pralesa a latinskoamerické rytmy, no bez napodob-
ňovania brazílskeho populárneho štýlu (ako napr. vo Volovi na streche). 
Dĺžkou (okolo 17 minút) aj štýlom je balet blízky skôr Satieho Paráde 
či Debussyho Hrám. Popri tejto hudbe Milhaud dokončil svoju dodnes 
hrávanú 2. sonátu pre husle a klavír, pokračoval ďalším z radu sláčiko-
vých kvartet a začal sériu Komorných symfónií. Ich hudobná reč typická 
disonantnosťou, polyrytmiou a krížením viacerých tónin súčasne, no 
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zároveň svojím spôsobom elegantná a lyrická, sa stala charakteristic-
kým prvkom osobného štýlu autora a pokračuje nerušene aj po vojne, 
napr. v cykle Poľnohospodárske stroje. Odzrkadľujú sa v nej nevyhnutné 
zmeny, ktoré v európskej a zvlášť francúzskej hudbe nastali okolo roku 
1918. Ten je symbolickým medzníkom nielen vďaka novému politické-
mu usporiadaniu Európy po vojne, ale aj pre úmrtie Clauda Debussyho, 
ktoré akoby stelesňovalo koniec jednej éry francúzskej hudby a začiatok 
niečoho nového. Dvadsaťšesťročný Milhaud sa prirodzene cítil byť sú-
časťou toho „nového“ a neváhal to dať najavo vo svojej hudbe, čo sa nie 
vždy stretlo s pochopením.4

Bitonalita

Experimenty so simultánnym hudobným priebehom v dvoch alebo 
viacerých tóninách podnikal Milhaud pravdepodobne pod vplyvom 
Stravinského. Najprv spájal akordy prislúchajúce k rôznym tóninám 
a skúmal ich znenie. Zistil, že bitonálne a polytonálne akordy majú 
mimoriadne jemný zvuk v pianissime a mi-
moriadne drsný zvuk pri zosilnení dynamiky. 
Neskôr začal experimentovať s melodickými 
líniami a s kontrapunktickou sadzbou. Päť etúd 
pre klavír a orchester, Druhá suita pre orchester 
s polytonálnou fúgou (nezávisle od fúgy v šty-
roch tóninách Charlesa Ivesa), Komorné sym-
fónie či Poľnohospodárske stroje sú výsledkami 
tohto hľadania.
V tvorbe pre klavír sa obmedzuje na jednodu-
chú bitonalitu, čo platí aj pre Saudades do Bra-
sil. Nejde tu dokonca ani o dôslednú bitonali-
tu – v záveroch skladieb je väčšinou prítomné 
centrum len jednej z dvoch použitých tónin, 
takže pôsobia ako tonálne. Harmonický prie-
beh je navyše pomerne jednoduchý a materiál 
v dvoch tóninách súčasne zväčša sleduje rov-
naké harmonické funkcie. Tým Milhaud dosia-
hol kompaktnosť znenia, ktorá hudbe dodáva 
určitú korenistú pikantnosť, no zároveň vždy 
dovoľuje vyniknúť melódii a podmanivým ryt-
mom. Pravdaže, Milhaud nebol prvý, kto expe-
rimentoval v tejto oblasti. Kroky týmto smerom 
podnikli Proko ev v Sarkazmoch (1912–1914) 
a ešte pred ním Bartók v 14 bagatelách pre kla-
vír (1908). Kým však u nich má hudba mecha-
nický ráz a silne ironický podtón, Milhaud tieto 
postupy využíva na bohatšie zafarbenie zvuku klavíra. Tóniny spája s ci-
tom barmana, miešajúceho rôzne exotické nápoje...

Pomenovanie

Názov suity dokonale korešponduje s jej hudobným obsahom. Je množ-
ným číslom ťažko preložiteľného portugalského slova „saudade“, kto-
rým sa označuje nostalgická túžba za tým, čo bolo alebo by mohlo byť. 
Tropická klíma, geogra cké aj kultúrne prostredie v Riu boli predme-
tom takejto túžby po zvyšok skladateľovho života. Všetky jeho hudobné 
reminiscencie, ktoré sa viažu k Brazílii, majú pod povrchom bujarej ve-
selosti a muzikantskej spontánnosti aj tento nostalgický podtón. Cítiť 
ho z Vola na streche, zo Scaramouche, Spomienky na Rio a ešte silnejšie 
z intímneho prostredia týchto klavírnych miniatúr.
Jednotlivé tance majú mená podľa význačných miest v Riu de Janeiro: 
Sorocaba, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Gavea, Corcovado, 
Sumare, Tijuca, Paineras, Laranjeiras, Paysandu.6 Na pláži v Copaca-
bane Milhaud sprevádzal Claudela na nedeľných prechádzkach, z cor-
covadského kopca (ešte predtým, ako na naň umiestnili sochu Krista) 
cestovali lanovkou do Paineras; v Tijuke zvykol pozorovať podvečernú 
siluetu Ria a počúvať zvuky pralesa alebo obdivovať miestnu botanickú 
záhradu. Svoj malý „hudobný cestopis“ končí v Paysandú, kde sa na-
chádzalo sídlo francúzskej ambasády.

Štýl

Saudades do Brasil sú krátke skladby, ktorých trvanie väčšinou ne-
prekročí 2 minúty. Forma je jednoduchá, väčšinou ABA’, podobne jed-
noduchá je aj faktúra, ktorá je zbavená bohatej  guratívnosti, typickej 
pre klavírny štýl Debussyho a Ravela. V tomto zmysle Milhaud vychá-
dza zo Satieho, aj keď nie do dôsledkov, pretože nie je až natoľko „mini-
malistický“ a zvukovo striedmy ako Satie.
Základom je takmer vždy ostinato v ľavej ruke s rytmickým vzorcom, 
pripomínajúcim debussyovské a ravelovské štylizácie habanéry (pozri 
príklad 1). Proti nemu stoja synkopické rytmy, dobre známe z Vola na 
streche, buď v stredných hlasoch, alebo v samotnej melódii v pravej 
ruke. Hudobný materiál zaznieva zväčša v strednej polohe klavíra a ex-
trémne polohy nástroja sú použité zriedkavo, napriek tomu faktúra ne-
pôsobí dojmom prílišnej hustoty. Bitonálne prvky jej navyše pridávajú 
trojrozmernosť a priestorovosť.
Všetky tance sú notované bez výnimky v 2/4 takte a prebiehajú v mier-

nych tempách medzi 84 až 96 úderov za minútu, najčastejšie 88. Rých-
lejšie tempá (116–138) majú len 4 tance. Prednesové údaje pre pomal-
šie tance znejú napr. modéré, doucement, calme, triste, expressif; pre 
rytmickejšie, s výrazne akordickou sadzbou, sú to napr. alerte, nerveux, 
vivement. Vďaka týmto kontrastom je suita vnútorne dobre štruktúro-
vaná a aj napriek podobným znakom jednotlivých častí nepôsobí jed-
notvárne.
Dôležitú úlohu tu hrá aj proporčnosť. Rozmiestnenie dynamických vr-
cholov a miest s najhustejšou faktúrou je tu citlivo rozvrhnuté. Nieke-
dy sa tieto kľúčové miesta objavujú s matematickou presnosťou, napr. 
v polovici či tretine skladby. Tendenciou k dokonale proporčnej forme 
sú známi Debussy aj Satie a nie je vylúčené, že aj Milhaud sa o ňu usilo-
val. Napokon, dvanásťčasťová koncepcia Saudades je blízka Debussyho 
cyklom (Prelúdiá, Etudy). Možné je aj to, že označením „suita tancov“ 
sa Milhaud hlásil k tradícii francúzskej klávesovej hudby reprezentova-
nej Couperinom a Rameauom, hoci sa tu nesnaží o napodobňovanie ich 
štýlu.
Čo sa týka samotného hudobného materiálu – jednotlivých melódií, 
ich harmonických podkladov a pod. –, je ťažké určiť ich pôvod, resp. 
či sú Milhaudovým autentickým výtvorom, alebo ide o citáty konkrét-
nych skladieb tamojších autorov, ako je to v prípade Vola na streche. Vo 
svojom azda najslávnejšom diele Milhaud použil viacero melódií bra-
zílskych autorov bez toho, aby uviedol zdroj.5 Jednotlivé piesne, tangá, 
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„Bol som šťastný pri pomyslení, že sa vrátim do Paríža, že znovu uvidím rodičov a priateľov, ale v mojej radosti bola 
primiešaná istá nostalgia: hlboko som si zamiloval Brazíliu.“ 1

Robert KOLÁŘ

Darius Milhaud (1892–1974)

Saudades do Brasil (1920–1921)

Latinské dedičstvo

Brazílska epizóda v živote Daria Milhauda je všeobecne známa a dob-
re zdokumentovaná; svoje zážitky skladateľ najlepšie opísal sám vo 
svojej autobiogra i, ktorá je v českom preklade pod názvom Motivy bez 
tónů bežne dostupná aj u nás. Do Brazílie sa dostal ako tajomník fran-
cúzskeho veľvyslanca Paula Claudela a pôsobil tam od februára 1917 až 
do konca 1. svetovej vojny. Pobyt v exotickej krajine bol pre Milhauda 
v istom zmysle osudový – jeho skladby poznačené dotykom s brazílskou 
hudobnou kultúrou, najmä Le bœuf sur le toit (Vôl na streche) a Scara-
mouche, mu priniesli svetovú slávu, no zároveň akoby vytvorili dojem, 
že sú tým jediným, čo dnes z jeho mimoriadne rozsiahlej a rôznorodej 
tvorby stojí za zmienku. Aura skladateľa ľahkej, zábavnej hudby, re-

cesistu, provokatéra a pôvodcu škandálov, ktorú získal po návrate do 
Paríža aj vďaka spojeniu s okruhom skladateľov okolo Jeana Cocteaua, 
mu ostala, hoci sa tomu vehementne bránil. Je to škoda, pretože v jeho 
dielach, i tých brazílskych, sa skrýva viac kompozičnej ra novanosti 
a myšlienkového bohatstva, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
K brazílskym motívom sa Milhaud vracal pomerne často, a to najmä 
v 20. a 30. rokoch. Okrem spomenutých dvoch najznámejších opusov sa 
napríklad vyskytnú v klavírnom koncerte Karneval v Aix (predposledná 
časť, Spomienka na Rio, 1926) alebo v populárnej Suite pre husle, klari-
net a klavír známej pod názvom Cestovateľ bez batožiny (1936). Krátko 
po návrate z Brazílie vznikla aj zbierka dvanástich krátkych klavírnych 
skladieb nazvaná Saudades do Brasil s podtitulom Suite de danses, die-
lo, ktoré dodnes neprávom stojí v tieni Vola na streche a Scaramouche. 
Popri svojej exotickej atmosfére, dýchajúcej jemnou nostalgiou, sú 
Saudades vzácnym príkladom prirodzeného a nenásilného prepojenia 
populárnej hudby Brazílie (ešte predtým, ako sa stala celosvetovým 
komerčným artiklom) a moderných, vyslovene európskych skladateľ-
ských postupov.
Brazília bola Milhaudovi blízka nielen hudbou, ale aj kultúrou všeobec-
ne, keďže ju pokladal za súčasť latinského teritória. Podobne ako jeho 
rodák z Aix-en-Provence Paul Cézanne, aj on sa hlásil k svojmu latin-
skému dedičstvu, keď hovoril o vlastnej identite a identite svojej hudby: 
„Charakteristiky mojej hudby sú: francúzska a stredomorská, alebo ešte 
presnejšie latinská. Južná Amerika, kde som strávil dva roky v Brazílii, 
mala tiež silný vplyv na moje diela, no bol to latinský vplyv, pretože moja 
juhofrancúzska duša sa cíti ľahko v každom latinskom prostredí.“ 2 Ak 
hovoríme o konkrétnych hudobnoštýlových kvalitách, ťažko povedať, 
čo si vlastne Milhaud pod pojmom „latinský“ predstavoval. Pravdepo-
dobne ide o niečo, čo je v protiklade k hudbe Richarda Wagnera, ktorá 
ho odpudzovala.3

Okolo roku 1918

Je zaujímavé, že skladby priamo ovplyvnené brazílskou hudbou Mil-
haud komponoval až „ex post“, teda po návrate z Brazílie. Počas bra-
zílskeho pobytu tvoril hudbu v rovnakom duchu ako v predvojnových 
časoch v Paríži, kde sa nachádzal pod vplyvom Stravinského a Satieho, 
experimentoval s polytonalitou a uvedenia jeho skladieb sprevádzali 
škandály. Ani v Brazílii sa jeho kontakt s týmto svetom neprerušil. Do 
Ria dostával zásielky čerstvo vydaných diel, zažil vystúpenia svetozná-
meho Arthura Rubinsteina aj návštevu Ruského baletu s Nižinským. 
Nižinského tanečné umenie podnietilo Claudela a Milhauda k vzniku 
zaujímavého baletu Človek a jeho túžba. Hudba pomocou bicích nástro-
jov asociuje zvuky pralesa a latinskoamerické rytmy, no bez napodob-
ňovania brazílskeho populárneho štýlu (ako napr. vo Volovi na streche). 
Dĺžkou (okolo 17 minút) aj štýlom je balet blízky skôr Satieho Paráde 
či Debussyho Hrám. Popri tejto hudbe Milhaud dokončil svoju dodnes 
hrávanú 2. sonátu pre husle a klavír, pokračoval ďalším z radu sláčiko-
vých kvartet a začal sériu Komorných symfónií. Ich hudobná reč typická 
disonantnosťou, polyrytmiou a krížením viacerých tónin súčasne, no 
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zároveň svojím spôsobom elegantná a lyrická, sa stala charakteristic-
kým prvkom osobného štýlu autora a pokračuje nerušene aj po vojne, 
napr. v cykle Poľnohospodárske stroje. Odzrkadľujú sa v nej nevyhnutné 
zmeny, ktoré v európskej a zvlášť francúzskej hudbe nastali okolo roku 
1918. Ten je symbolickým medzníkom nielen vďaka novému politické-
mu usporiadaniu Európy po vojne, ale aj pre úmrtie Clauda Debussyho, 
ktoré akoby stelesňovalo koniec jednej éry francúzskej hudby a začiatok 
niečoho nového. Dvadsaťšesťročný Milhaud sa prirodzene cítil byť sú-
časťou toho „nového“ a neváhal to dať najavo vo svojej hudbe, čo sa nie 
vždy stretlo s pochopením.4

Bitonalita

Experimenty so simultánnym hudobným priebehom v dvoch alebo 
viacerých tóninách podnikal Milhaud pravdepodobne pod vplyvom 
Stravinského. Najprv spájal akordy prislúchajúce k rôznym tóninám 
a skúmal ich znenie. Zistil, že bitonálne a polytonálne akordy majú 
mimoriadne jemný zvuk v pianissime a mi-
moriadne drsný zvuk pri zosilnení dynamiky. 
Neskôr začal experimentovať s melodickými 
líniami a s kontrapunktickou sadzbou. Päť etúd 
pre klavír a orchester, Druhá suita pre orchester 
s polytonálnou fúgou (nezávisle od fúgy v šty-
roch tóninách Charlesa Ivesa), Komorné sym-
fónie či Poľnohospodárske stroje sú výsledkami 
tohto hľadania.
V tvorbe pre klavír sa obmedzuje na jednodu-
chú bitonalitu, čo platí aj pre Saudades do Bra-
sil. Nejde tu dokonca ani o dôslednú bitonali-
tu – v záveroch skladieb je väčšinou prítomné 
centrum len jednej z dvoch použitých tónin, 
takže pôsobia ako tonálne. Harmonický prie-
beh je navyše pomerne jednoduchý a materiál 
v dvoch tóninách súčasne zväčša sleduje rov-
naké harmonické funkcie. Tým Milhaud dosia-
hol kompaktnosť znenia, ktorá hudbe dodáva 
určitú korenistú pikantnosť, no zároveň vždy 
dovoľuje vyniknúť melódii a podmanivým ryt-
mom. Pravdaže, Milhaud nebol prvý, kto expe-
rimentoval v tejto oblasti. Kroky týmto smerom 
podnikli Proko ev v Sarkazmoch (1912–1914) 
a ešte pred ním Bartók v 14 bagatelách pre kla-
vír (1908). Kým však u nich má hudba mecha-
nický ráz a silne ironický podtón, Milhaud tieto 
postupy využíva na bohatšie zafarbenie zvuku klavíra. Tóniny spája s ci-
tom barmana, miešajúceho rôzne exotické nápoje...

Pomenovanie

Názov suity dokonale korešponduje s jej hudobným obsahom. Je množ-
ným číslom ťažko preložiteľného portugalského slova „saudade“, kto-
rým sa označuje nostalgická túžba za tým, čo bolo alebo by mohlo byť. 
Tropická klíma, geogra cké aj kultúrne prostredie v Riu boli predme-
tom takejto túžby po zvyšok skladateľovho života. Všetky jeho hudobné 
reminiscencie, ktoré sa viažu k Brazílii, majú pod povrchom bujarej ve-
selosti a muzikantskej spontánnosti aj tento nostalgický podtón. Cítiť 
ho z Vola na streche, zo Scaramouche, Spomienky na Rio a ešte silnejšie 
z intímneho prostredia týchto klavírnych miniatúr.
Jednotlivé tance majú mená podľa význačných miest v Riu de Janeiro: 
Sorocaba, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema, Gavea, Corcovado, 
Sumare, Tijuca, Paineras, Laranjeiras, Paysandu.6 Na pláži v Copaca-
bane Milhaud sprevádzal Claudela na nedeľných prechádzkach, z cor-
covadského kopca (ešte predtým, ako na naň umiestnili sochu Krista) 
cestovali lanovkou do Paineras; v Tijuke zvykol pozorovať podvečernú 
siluetu Ria a počúvať zvuky pralesa alebo obdivovať miestnu botanickú 
záhradu. Svoj malý „hudobný cestopis“ končí v Paysandú, kde sa na-
chádzalo sídlo francúzskej ambasády.

Štýl

Saudades do Brasil sú krátke skladby, ktorých trvanie väčšinou ne-
prekročí 2 minúty. Forma je jednoduchá, väčšinou ABA’, podobne jed-
noduchá je aj faktúra, ktorá je zbavená bohatej  guratívnosti, typickej 
pre klavírny štýl Debussyho a Ravela. V tomto zmysle Milhaud vychá-
dza zo Satieho, aj keď nie do dôsledkov, pretože nie je až natoľko „mini-
malistický“ a zvukovo striedmy ako Satie.
Základom je takmer vždy ostinato v ľavej ruke s rytmickým vzorcom, 
pripomínajúcim debussyovské a ravelovské štylizácie habanéry (pozri 
príklad 1). Proti nemu stoja synkopické rytmy, dobre známe z Vola na 
streche, buď v stredných hlasoch, alebo v samotnej melódii v pravej 
ruke. Hudobný materiál zaznieva zväčša v strednej polohe klavíra a ex-
trémne polohy nástroja sú použité zriedkavo, napriek tomu faktúra ne-
pôsobí dojmom prílišnej hustoty. Bitonálne prvky jej navyše pridávajú 
trojrozmernosť a priestorovosť.
Všetky tance sú notované bez výnimky v 2/4 takte a prebiehajú v mier-

nych tempách medzi 84 až 96 úderov za minútu, najčastejšie 88. Rých-
lejšie tempá (116–138) majú len 4 tance. Prednesové údaje pre pomal-
šie tance znejú napr. modéré, doucement, calme, triste, expressif; pre 
rytmickejšie, s výrazne akordickou sadzbou, sú to napr. alerte, nerveux, 
vivement. Vďaka týmto kontrastom je suita vnútorne dobre štruktúro-
vaná a aj napriek podobným znakom jednotlivých častí nepôsobí jed-
notvárne.
Dôležitú úlohu tu hrá aj proporčnosť. Rozmiestnenie dynamických vr-
cholov a miest s najhustejšou faktúrou je tu citlivo rozvrhnuté. Nieke-
dy sa tieto kľúčové miesta objavujú s matematickou presnosťou, napr. 
v polovici či tretine skladby. Tendenciou k dokonale proporčnej forme 
sú známi Debussy aj Satie a nie je vylúčené, že aj Milhaud sa o ňu usilo-
val. Napokon, dvanásťčasťová koncepcia Saudades je blízka Debussyho 
cyklom (Prelúdiá, Etudy). Možné je aj to, že označením „suita tancov“ 
sa Milhaud hlásil k tradícii francúzskej klávesovej hudby reprezentova-
nej Couperinom a Rameauom, hoci sa tu nesnaží o napodobňovanie ich 
štýlu.
Čo sa týka samotného hudobného materiálu – jednotlivých melódií, 
ich harmonických podkladov a pod. –, je ťažké určiť ich pôvod, resp. 
či sú Milhaudovým autentickým výtvorom, alebo ide o citáty konkrét-
nych skladieb tamojších autorov, ako je to v prípade Vola na streche. Vo 
svojom azda najslávnejšom diele Milhaud použil viacero melódií bra-
zílskych autorov bez toho, aby uviedol zdroj.5 Jednotlivé piesne, tangá, 
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maxixe a ďalšie tance mohol počuť a zapamätať si ich (do Ria dorazil 
práve uprostred karnevalovej sezóny), ale mohol ich mať k dispozícii 
aj v tlačenej podobe.Milhaudov autorský vklad však presahuje charak-
ter aranžmánu a Vôl na streche, a teda aj Saudades, sú individuálnymi 
umeleckými útvarmi. V období, keď Marcel Duchamp vystavoval svoje 
„ready-mades“ ako umeleckú tvorbu, sú Milhaudove hudobné mon-
táže celkom legitímnou záležitosťou. Saudades do Brasil treba chápať 
viac ako umelecký experiment (a to hneď v dvoch rovinách) než ako 
štylizáciu dobovej brazílskej populárnej hudby.

Dvanásť podôb saudade

Spojenie latinskoamerického s európskym znamená prevzatie cha-
rakteristických brazílskych rytmov a intonácií a ich vsadenie do 
rámca klavírnej miniatúry, ustáleného v 19. storočí. Moment šty-
lizácie či napodobňovania je tu iste prítomný, no v skutočnosti nie 
je cieľom, ale len prostriedkom na uskutočnenie experimnetu. Jeho 
podstatou je bitonalita a skúmanie jej potenciálu. Brazílska hudba 
bola vďaka diatonickej melodike, jednoduchej funkčnej harmónii 
a výrazným rytmom vynikajúcim zdrojom hudobného materiálu, 
ktorý danej tónine dokázal prepožičať jasne čitateľný charakter. 
Ten potom ostal zachovaný aj pri súznení s inými tóninami. Kaž-
dá tónina má svoju vlastnú identitu, čo Milhaudovi pri ich spájaní, 
vzájomnom vymieňaní či moduláciách umožnilo skúšať stále nové 
kombinácie a pozorovať ich zvukové, ale aj výrazové možnosti.
Sorocaba (č. 1)  je bitonálna len v náznaku. Hlavnou tóninou je 
B dur (resp. paralelná g mol v strednom dieli) a tá panuje v sprie-
vode aj v melódii. „Konkurenčná“ C dur je tu skôr len lydickým 
ozvláštnením melódie a je naznačená pomocou harmónií z okru-
hu D dur (avšak stále nad B durovým sprievodom), ktorý možno 
chápať ako mimotonálnu dominantu k C dur. Na podobnom prin-
cípe je postavené Leme (č. 3), kde sa náznak C dur mihne v kontex-
te tóniny E dur. Atmosféra týchto dvoch skladieb je veľmi ležérna, 
ich zvuk je priezračný a svetlý. Celkom iný efekt dosiahol Milhaud 
v Botafogu (č. 2). Namiesto dvoch durových kombinuje dve molové 
tóniny, navyše v malosekundovom odstupe – f mol v dvoch vrstvách 
sprievodných hlasov a fis mol v melodickej vrstve.

To v spojení s úzkym ambitom, preferenciou stredných a hlbších 
polôh nástroja a monotónnym charakterom melódie aj sprievodu 
vytvára temný a ponurý zvukový obraz, čo evokuje výraz silnej nos-
talgie. Milhaud ho však odľahčuje a presvetľuje v strednom dieli, 
kde mieša zvuk bielych a čiernych klávesov v dvoch durových tóni-
nách, mixolydickej As dur a F dur. Aj záverečná skladba, Paysandu, 
spájajúca Fis dur v sprievode a  fis mol v melódii, je obostretá po-
dobnou atmosférou. Pocity nostalgie za fantastickým prostredím 
tu navyše vynikajúco evokujú aj stúpajúce a klesajúce chromatické 
závoje v stredných hlasoch, ktoré výslednému zvuku dodávajú sko-
ro až omamný účinok...
Celkom iné riešenie ponúka Copacabana (č. 4), v ktorej krajných 
dieloch koexistujú tóniny G dur (sprievod) a H dur (melódia). Naj-
prv vystupujú ako takmer prísny dvojhlas a bitonálny charakter je 
tu spočiatku skoro nebadateľný; tón H sa správa ako tercia v rám-
ci G dur. Neskôr si tóniny zaujímavým spôsobom vymenia úlohy: 
G dur znie v base aj v melódii, ktorá je obalená akordickými mix-
túrami v polohe medzi d2 a d3, kým H dur sa dostáva do stredných 
hlasov, sledujúc tie isté hramonické funkcie, čím vzniká dojem 
„trojrozmernosti“ zvuku.

Na kontraste zvuku bielych a čiernych klávesov sú založené najmä sklad-
by, v ktorých do popredia výrazne vystupuje rytmická stránka. Gavea (č. 
6) je doslova prúdom zvučných akordov na bielych klávesoch (obdivu-
hodný je klaster hraný dlaňami na poslednej osmine 24. taktu ako spon-
tánny prejav temperamentu, ale aj milhaudovského humoru...), do ktoré-
ho vnikajú „cudzie“ tóny. Platí to aj pre Sumare (č. 9), kde zvuk čiernych 
klávesov v kontexte mixolydickej G dur asociuje svojou drsnosťou zvuk 
guira, nástroja s prominentným postavením v partitúre Vola na streche. 
V Paineras zasa proti zvukovej „húštine“ sprievodu v As dur stojí jedno-
duchá melódia v C dur, kým v Laranjeiras je melodická línia obalená v 
„čierno-bielych“ paralelných mixtúrach. Najtypickejším príkladom z tej-
to skupiny je Ipanema (č. 5), kde má „trenie“ akordov es mol v ľavej a F 
dur v pravej ruke za následok nielen drsný, korenistý zvuk, ale aj nervózny 
rytmický pulz, ktorý akoby rozrušil formu skladby. Tá sa líši od jednodu-
chej trojdielnej schémy väčšiny ostatných tancov.

Ďalšiu z možností kombinácií dvoch tónin prináša Tijuca (č. 8): jej meló-
dia hraná v terciách spája oba tónorody od toho istého základného tónu 
(A dur/a mol, C dur/c mol), čo vyvoláva napätie, ktoré postupne prerastá 
až do roviny exaltácie (fortissimo od taktu 31), no tá – ako je u Milhauda 
zvykom – netrvá dlho.

Zaujímavá situácia nastáva od taktu 39: v pianissime a v „éterickom“ 
zvuku rozprestrenom na ploche vyše 5 oktáv tu znejú súčasne Fis dur 
(melódia) a A dur (sprievod). Po 4 taktoch sa ich úlohy vymenia. Je otáz-
ne, či tento jav možno považovať za moduláciu. Pocit zmeny tóniny, ktorá 
prebehla súčasne v oboch vrstvách, je oslabený tým, že výsledný zvukový 
obraz viac-menej ostal zachovaný. Je to ďalší z príkladov Milhaudovej hry 
s farbami, svetlom a tieňom, teda perspektívy vytvorenej miešaním cha-
rakteristického zvuku rôznych tónin. Imaginárny zvukový priestor akoby 
napĺňal nostalgickými spomienkami na miesta, ktoré mu prirástli k srdcu 
a s ktorými sa raz musel rozlúčiť. Je to však rozlúčka neromantická, bez 
nádychu sentimentality...

Interpretácie

Saudades do Brasil zaradili do svojho repertoáru vynikajúci klavi-
risti Marguerite Long a Arthur Rubinstein už v priebehu 30. rokov 
minulého storočia. Od nich pochádzajú aj prvé nahrávky niektorých 
tancov. Známa je Longovej nahrávka Paysandu, ktoré spolu s Mil-
haudovým 1. klavírnym koncertom a skladbou Alfama nahrala pre 
spoločnosť Columbia.7 Samotný skladateľ nahral výber zo suity na 

Príklad č. 1: Botafogo: spojenie tónin  s mol a f mol (takty 1–5). 

Príklad č. 2: Copacabana: melódia a bas v G dur, sprievod v H dur (takty 21–26).

Príklad č. 3: Ipanema, záver: rytmický „kontrapunkt“ ľavej a pravej ruky; F dur proti es mol.

Príklad č. 4: Tijuca: kombinácia A dur a a mol (takty 1–4).
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tzv. „piano rolls“ v štúdiu firmy Welt – Mignon, no tá skrachovala 
ešte predtým, než ich stihla vydať.8 Známa je však Milhaudova na-
hrávka orchestrálnej verzie, ktorú dirigoval pomerne často, najmä 
po úteku do Ameriky počas 2. svetovej vojny.
Zo súčasných interpretácií kompletnej klavírnej suity by som spo-
menul dve, ktoré predstavujú absolútne protipóly z hľadiska kon-
cepcie, ale aj kvality interpretácie – 
Françoise Choveaux (Koch Discover 
1997) a Alexandre Tharaud (Naxos 
1995). Prvá sa síce vyznačuje hutným 
a „neotesaným“ klavírnym zvukom, 
čo dobre korešponduje s povahou 
Milhaudovej hudby, no bohužiaľ ju 
poznamenali technické nedostatky. 
Choveauxovej hra je neprirodzene 
agogická (spomalenia pred technic-
ky náročnejšími pasážami), hoci sa 
snaží rešpektovať skladateľove tem-
pové pokyny. Tanečnému charakteru 
skladieb veľmi neprospieva ani to, že 
intervaly väčšie ako oktáva hrá arpeg-
giom, čo tiež trochu zbrzďuje a triešti 
plynulosť hudobného toku. Tha-
raudova nahrávka je zvukovo veľmi 
mäkká a plastická, pre veľkorysé pou-
žitie pedálu miestami až romantická. 
O jeho technickej suverenite netreba 
hovoriť; všetky tance bezproblémovo 
„odsýpajú“ v dobre zvolených a bez 
ťažkostí dodržiavaných tempách. Je-
den zaujímavý detail: v Copacabane, 
na prvej dobe 38. taktu (fortissimo, 

začiatok stredného dielu), Choveaux celkom nelogicky vynechala C 
v ľavej ruke, kým Tharaud ho dokonca zdvojuje v spodnej oktáve... 
Tharaudovu nahrávku považujem za medzník v interpretačnej tra-
dícii Saudades do Brasil nielen pre nesmiernu gracióznosť a kulti-
vovanosť hry, ale aj inteligenciu tohto vzácneho interpreta, v podaní 
ktorého sú čímsi viac než len suitou tancov...

Poznámky:
1. MILHAUD, D.: Motivy bez tónů. Praha: Editio Supra-
phon 1972, str. 67
2. KELLY, B., L.: Tradition and Style in the Works of Darius 
Milhaud 1912–1939. Aldershot: Hants Ashgate 2003, str. 
34
3. V súvislosti s predstavením Parsifala v Paríži píše: „Neu-
vedomoval som si, že cítim tak, ako musí cítiť každé latinské 
srdce, ktoré sa nemôže prispôsobiť filozoficko-hudobnej na-
bubrelosti...“ Motivy bez tónů, str. 23
4. Nesúhlas nevyjadroval len obmedzený meštiak na kon-
certoch; aj skladatelia z „Šestky“, priatelia Georges Auric 
a Francis Poulenc vnímali bitonalitu negatívne. Poulenc 
prorokoval, že do piatich rokov bude bitonalita celkom mŕt-
va a o schönbergovskej atonalite sa vyjadril jednoznačne: 
„... c’est de la merde.“ Tradition and style..., str. 17
5. pozri na: http://daniellathompson.com/Texts/Le_Bo-
euf/boeuf_chronicles.htm
6. Názvy častí Milhaudovej suity nie vždy presne zodpove-
dajú portugalskému originálu.
7. DUNOYER, C.: Marguerite Long. A Life in French Music 
1874–1966. , str. 101
8. Motivy bez tónů, str. 145
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maxixe a ďalšie tance mohol počuť a zapamätať si ich (do Ria dorazil 
práve uprostred karnevalovej sezóny), ale mohol ich mať k dispozícii 
aj v tlačenej podobe.Milhaudov autorský vklad však presahuje charak-
ter aranžmánu a Vôl na streche, a teda aj Saudades, sú individuálnymi 
umeleckými útvarmi. V období, keď Marcel Duchamp vystavoval svoje 
„ready-mades“ ako umeleckú tvorbu, sú Milhaudove hudobné mon-
táže celkom legitímnou záležitosťou. Saudades do Brasil treba chápať 
viac ako umelecký experiment (a to hneď v dvoch rovinách) než ako 
štylizáciu dobovej brazílskej populárnej hudby.

Dvanásť podôb saudade

Spojenie latinskoamerického s európskym znamená prevzatie cha-
rakteristických brazílskych rytmov a intonácií a ich vsadenie do 
rámca klavírnej miniatúry, ustáleného v 19. storočí. Moment šty-
lizácie či napodobňovania je tu iste prítomný, no v skutočnosti nie 
je cieľom, ale len prostriedkom na uskutočnenie experimnetu. Jeho 
podstatou je bitonalita a skúmanie jej potenciálu. Brazílska hudba 
bola vďaka diatonickej melodike, jednoduchej funkčnej harmónii 
a výrazným rytmom vynikajúcim zdrojom hudobného materiálu, 
ktorý danej tónine dokázal prepožičať jasne čitateľný charakter. 
Ten potom ostal zachovaný aj pri súznení s inými tóninami. Kaž-
dá tónina má svoju vlastnú identitu, čo Milhaudovi pri ich spájaní, 
vzájomnom vymieňaní či moduláciách umožnilo skúšať stále nové 
kombinácie a pozorovať ich zvukové, ale aj výrazové možnosti.
Sorocaba (č. 1)  je bitonálna len v náznaku. Hlavnou tóninou je 
B dur (resp. paralelná g mol v strednom dieli) a tá panuje v sprie-
vode aj v melódii. „Konkurenčná“ C dur je tu skôr len lydickým 
ozvláštnením melódie a je naznačená pomocou harmónií z okru-
hu D dur (avšak stále nad B durovým sprievodom), ktorý možno 
chápať ako mimotonálnu dominantu k C dur. Na podobnom prin-
cípe je postavené Leme (č. 3), kde sa náznak C dur mihne v kontex-
te tóniny E dur. Atmosféra týchto dvoch skladieb je veľmi ležérna, 
ich zvuk je priezračný a svetlý. Celkom iný efekt dosiahol Milhaud 
v Botafogu (č. 2). Namiesto dvoch durových kombinuje dve molové 
tóniny, navyše v malosekundovom odstupe – f mol v dvoch vrstvách 
sprievodných hlasov a fis mol v melodickej vrstve.

To v spojení s úzkym ambitom, preferenciou stredných a hlbších 
polôh nástroja a monotónnym charakterom melódie aj sprievodu 
vytvára temný a ponurý zvukový obraz, čo evokuje výraz silnej nos-
talgie. Milhaud ho však odľahčuje a presvetľuje v strednom dieli, 
kde mieša zvuk bielych a čiernych klávesov v dvoch durových tóni-
nách, mixolydickej As dur a F dur. Aj záverečná skladba, Paysandu, 
spájajúca Fis dur v sprievode a  fis mol v melódii, je obostretá po-
dobnou atmosférou. Pocity nostalgie za fantastickým prostredím 
tu navyše vynikajúco evokujú aj stúpajúce a klesajúce chromatické 
závoje v stredných hlasoch, ktoré výslednému zvuku dodávajú sko-
ro až omamný účinok...
Celkom iné riešenie ponúka Copacabana (č. 4), v ktorej krajných 
dieloch koexistujú tóniny G dur (sprievod) a H dur (melódia). Naj-
prv vystupujú ako takmer prísny dvojhlas a bitonálny charakter je 
tu spočiatku skoro nebadateľný; tón H sa správa ako tercia v rám-
ci G dur. Neskôr si tóniny zaujímavým spôsobom vymenia úlohy: 
G dur znie v base aj v melódii, ktorá je obalená akordickými mix-
túrami v polohe medzi d2 a d3, kým H dur sa dostáva do stredných 
hlasov, sledujúc tie isté hramonické funkcie, čím vzniká dojem 
„trojrozmernosti“ zvuku.

Na kontraste zvuku bielych a čiernych klávesov sú založené najmä sklad-
by, v ktorých do popredia výrazne vystupuje rytmická stránka. Gavea (č. 
6) je doslova prúdom zvučných akordov na bielych klávesoch (obdivu-
hodný je klaster hraný dlaňami na poslednej osmine 24. taktu ako spon-
tánny prejav temperamentu, ale aj milhaudovského humoru...), do ktoré-
ho vnikajú „cudzie“ tóny. Platí to aj pre Sumare (č. 9), kde zvuk čiernych 
klávesov v kontexte mixolydickej G dur asociuje svojou drsnosťou zvuk 
guira, nástroja s prominentným postavením v partitúre Vola na streche. 
V Paineras zasa proti zvukovej „húštine“ sprievodu v As dur stojí jedno-
duchá melódia v C dur, kým v Laranjeiras je melodická línia obalená v 
„čierno-bielych“ paralelných mixtúrach. Najtypickejším príkladom z tej-
to skupiny je Ipanema (č. 5), kde má „trenie“ akordov es mol v ľavej a F 
dur v pravej ruke za následok nielen drsný, korenistý zvuk, ale aj nervózny 
rytmický pulz, ktorý akoby rozrušil formu skladby. Tá sa líši od jednodu-
chej trojdielnej schémy väčšiny ostatných tancov.

Ďalšiu z možností kombinácií dvoch tónin prináša Tijuca (č. 8): jej meló-
dia hraná v terciách spája oba tónorody od toho istého základného tónu 
(A dur/a mol, C dur/c mol), čo vyvoláva napätie, ktoré postupne prerastá 
až do roviny exaltácie (fortissimo od taktu 31), no tá – ako je u Milhauda 
zvykom – netrvá dlho.

Zaujímavá situácia nastáva od taktu 39: v pianissime a v „éterickom“ 
zvuku rozprestrenom na ploche vyše 5 oktáv tu znejú súčasne Fis dur 
(melódia) a A dur (sprievod). Po 4 taktoch sa ich úlohy vymenia. Je otáz-
ne, či tento jav možno považovať za moduláciu. Pocit zmeny tóniny, ktorá 
prebehla súčasne v oboch vrstvách, je oslabený tým, že výsledný zvukový 
obraz viac-menej ostal zachovaný. Je to ďalší z príkladov Milhaudovej hry 
s farbami, svetlom a tieňom, teda perspektívy vytvorenej miešaním cha-
rakteristického zvuku rôznych tónin. Imaginárny zvukový priestor akoby 
napĺňal nostalgickými spomienkami na miesta, ktoré mu prirástli k srdcu 
a s ktorými sa raz musel rozlúčiť. Je to však rozlúčka neromantická, bez 
nádychu sentimentality...

Interpretácie

Saudades do Brasil zaradili do svojho repertoáru vynikajúci klavi-
risti Marguerite Long a Arthur Rubinstein už v priebehu 30. rokov 
minulého storočia. Od nich pochádzajú aj prvé nahrávky niektorých 
tancov. Známa je Longovej nahrávka Paysandu, ktoré spolu s Mil-
haudovým 1. klavírnym koncertom a skladbou Alfama nahrala pre 
spoločnosť Columbia.7 Samotný skladateľ nahral výber zo suity na 

Príklad č. 1: Botafogo: spojenie tónin  s mol a f mol (takty 1–5). 

Príklad č. 2: Copacabana: melódia a bas v G dur, sprievod v H dur (takty 21–26).

Príklad č. 3: Ipanema, záver: rytmický „kontrapunkt“ ľavej a pravej ruky; F dur proti es mol.

Príklad č. 4: Tijuca: kombinácia A dur a a mol (takty 1–4).

SKLADBA MESIACA

7-8   200922

skladba_mesiaca.indd   4 9. 9. 2009   21:55:31

tzv. „piano rolls“ v štúdiu firmy Welt – Mignon, no tá skrachovala 
ešte predtým, než ich stihla vydať.8 Známa je však Milhaudova na-
hrávka orchestrálnej verzie, ktorú dirigoval pomerne často, najmä 
po úteku do Ameriky počas 2. svetovej vojny.
Zo súčasných interpretácií kompletnej klavírnej suity by som spo-
menul dve, ktoré predstavujú absolútne protipóly z hľadiska kon-
cepcie, ale aj kvality interpretácie – 
Françoise Choveaux (Koch Discover 
1997) a Alexandre Tharaud (Naxos 
1995). Prvá sa síce vyznačuje hutným 
a „neotesaným“ klavírnym zvukom, 
čo dobre korešponduje s povahou 
Milhaudovej hudby, no bohužiaľ ju 
poznamenali technické nedostatky. 
Choveauxovej hra je neprirodzene 
agogická (spomalenia pred technic-
ky náročnejšími pasážami), hoci sa 
snaží rešpektovať skladateľove tem-
pové pokyny. Tanečnému charakteru 
skladieb veľmi neprospieva ani to, že 
intervaly väčšie ako oktáva hrá arpeg-
giom, čo tiež trochu zbrzďuje a triešti 
plynulosť hudobného toku. Tha-
raudova nahrávka je zvukovo veľmi 
mäkká a plastická, pre veľkorysé pou-
žitie pedálu miestami až romantická. 
O jeho technickej suverenite netreba 
hovoriť; všetky tance bezproblémovo 
„odsýpajú“ v dobre zvolených a bez 
ťažkostí dodržiavaných tempách. Je-
den zaujímavý detail: v Copacabane, 
na prvej dobe 38. taktu (fortissimo, 

začiatok stredného dielu), Choveaux celkom nelogicky vynechala C 
v ľavej ruke, kým Tharaud ho dokonca zdvojuje v spodnej oktáve... 
Tharaudovu nahrávku považujem za medzník v interpretačnej tra-
dícii Saudades do Brasil nielen pre nesmiernu gracióznosť a kulti-
vovanosť hry, ale aj inteligenciu tohto vzácneho interpreta, v podaní 
ktorého sú čímsi viac než len suitou tancov...

Poznámky:
1. MILHAUD, D.: Motivy bez tónů. Praha: Editio Supra-
phon 1972, str. 67
2. KELLY, B., L.: Tradition and Style in the Works of Darius 
Milhaud 1912–1939. Aldershot: Hants Ashgate 2003, str. 
34
3. V súvislosti s predstavením Parsifala v Paríži píše: „Neu-
vedomoval som si, že cítim tak, ako musí cítiť každé latinské 
srdce, ktoré sa nemôže prispôsobiť filozoficko-hudobnej na-
bubrelosti...“ Motivy bez tónů, str. 23
4. Nesúhlas nevyjadroval len obmedzený meštiak na kon-
certoch; aj skladatelia z „Šestky“, priatelia Georges Auric 
a Francis Poulenc vnímali bitonalitu negatívne. Poulenc 
prorokoval, že do piatich rokov bude bitonalita celkom mŕt-
va a o schönbergovskej atonalite sa vyjadril jednoznačne: 
„... c’est de la merde.“ Tradition and style..., str. 17
5. pozri na: http://daniellathompson.com/Texts/Le_Bo-
euf/boeuf_chronicles.htm
6. Názvy častí Milhaudovej suity nie vždy presne zodpove-
dajú portugalskému originálu.
7. DUNOYER, C.: Marguerite Long. A Life in French Music 
1874–1966. , str. 101
8. Motivy bez tónů, str. 145
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Inštitúcia

 Napriek šesťdesiatim rokom existencie je Slovenská 
 lharmónia v porovnaní s podobnými inštitúciami vo 
svete stále pomerne mladá. Vplyv na jej fungovanie 
mali dve diametrálne odlišné spoločenské zriadenia, v 
rámci ktorých sa vzťah spoločnosti k umeniu líšil. Má v 
súčasnosti podľa vás Slovenská  lharmónia postavenie 
adekvátne funkciám, ktoré takéto inštitúcie v spolo-
čenskom živote zastávajú?  
Myslím si, že áno. Samozrejme, úzko to súvisí 
s postavením kultúry v štáte a so vzťahom ľudí 
k úlohe kultúry, respektíve ich vzťahom k umeniu. 
Podľa môjho názoru má Slovenská  lharmónia 
veľmi stabilný status. Je to národná inštitúcia 
zriadená zákonom, čo zaručuje stabilnú podporu 
a umožňuje plánovať na dlhšie obdobia vopred. 
Z manažérskeho hľadiska, ale aj z ekonomických 
dôvodov ide o mimoriadne významnú skutoč-
nosť, pretože napríklad zmluvy uzavreté dlhší čas 
dopredu sú vždy výhodnejšie. 

 Vašim zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry, cítite 
v tomto smere dostatočnú podporu? Hudba má v rám-
ci kultúry ako celku špeci cké postavenie...
Azda z dôvodu, že hudba je špeci cká, laici do 
nej nezasahujú radi. Ministerstvo nevstupuje do 
odbornej činnosti Slovenskej  lharmónie – dra-
maturgie, výberu hostí, počtu koncertov, výberu 
cyklov a pod., no pri spoločensky významných 
projektoch nám poskytuje podporu. Naša spolu-
práca je korektná.

 Slovo kríza sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. 
Ako sa vás to dotkne? 
Filharmónia patrí medzi organizácie, ktoré 
nikdy nemali nadbytok a keď niekto žije skrom-
ne, kríza ho až tak nepostihne. V tomto zmysle 
je Filharmónia schopná pripraviť ďalšiu sezónu, 
je schopná pozývať pomerne reprezentatívnych 
hostí zo zahraničia a dokáže zaplatiť notové mate-
riály, aby dramaturgia ostala naďalej pestrá. 

 Vzhľadom na situáciu v kultúre, ale aj súčasnú situ-
áciu v Slovenskej  lharmónii, ktorej budovu čaká dlhé 
roky odsúvaná rekonštrukcia, znejú vaše odpovede 
dosť optimisticky...
Ale inak hodnotím dopad činnosti Slovenskej 
 lharmónie na spoločnosť. Uvediem konkrétny 
príklad: začali sme s Hudobnými akadémiami pre 
mládež a tento projekt sa stretol s prekvapujúcim 
záujmom žiakov a prináša zaujímavé výsledky. 
Je nám preto ľúto, že jeho dosah je limitovaný 
kapacitou sály 700 miest. Namiesto jedného kon-
certu robíme už síce dva, no na viac nie je časový 
priestor. Pôsobenie týchto podujatí je preto obme-
dzené len na Bratislavu. Keby do projektu vstúpili 
médiá ako rozhlas alebo televízia, efekt by bol 
úplne iný... 

 Okrem audiovizuálnych médií, ktoré Slovenskú 
 lharmóniu i vážnu hudbu dlhodobo „obchádzajú“, je 
dôležitou témou i spolupráca s hlavným mestom...
Záujmy mesta sa v oblasti kultúry sústreďujú naj-
mä na letné obdobie. Tam sa vieme stretnúť po-
merne ťažko, pretože súbory Filharmónie sú vy-
ťažené najmä od septembra do júna. V lete potre-

bujú voľno. Napriek tomu spolu uvažujeme nad 
niektorými projektmi. Minulý rok jeden prebehol 
– vystúpenie Twin City Orchestra v rámci BHS. 
V orchestri účinkovala časť Slovenskej  lhar-
mónie a časť Viedenských symfonikov. Koncert 
mal mimoriadny úspech, v ľuďoch okrem ume-
leckého zážitku zarezonovala najmä symbolika. 
Vďaka veľkej podpore Ministerstva kultúry však 
už Slovenská  lharmónia nie je odkázaná len na 
Bratislavu. Mám na mysli bezplatné internetové 
vysielanie celej sezóny na www. lharmonia.sk, 
kde je možné nájsť väčšinu orchestrálnych, ko-
morných koncertov, ale napríklad i Hummelovu 
klavírnu súťaž. Len za prvý rok existencie projek-
tu sa na túto stránku prihlásilo vyše 70 000 ľudí.

 Keďže Slovenská  lharmónia má len veľmi ob-
medzené, resp. takmer žiadne možnosti koncertovať 
v iných slovenských mestách, ide v tomto zmysle o veľ-
mi zaujímavý projekt. Aké sú jeho perspektívy?
Bude pokračovať, no závisí to od  nancií, pre-
tože podmienkou je vyrovnanie autorských 
práv všetkých účinkujúcich. Naše záznamy idú 
na dve stránky, okrem našej aj na komerčnú 
www.classiclive.com, ktorá vlastne promuje naše 
teleso v zahraničí. Objavil som ju počas pobytu 
vo Fínsku, kde je iniciátorom komerčných inter-
netových prenosov symfonický orchester v Lahti. 
Existuje zmluva, ktorá určuje, ktoré záznamy 
a na akú dobu tam môžu ísť. Tie sa potom určitý 
čas nemôžu objaviť na našej stránke. Teší ma, že 
šesť koncertov z minulej sezóny bolo ohodnote-
ných najvyším počtom bodov. Ide napríklad o vy-
stúpenia orchestra SF s Liborom Peškom alebo 
Veronikou Lackovou.

Nahrávanie

 Internet je zaujímavým médiom pre propagáciu 
i predaj, no stále majú váhu aj klasické nahrávky. Aká 
je situácia v tomto smere?
Nahrávací priemysel je v kríze, Filharmónia 
nemá možnosť výraznejšie sa presadiť v tomto 
smere. Orchester síce každý rok nahrá dve CD 
s aktuálnym programom, no slúžia len na repre-
zentačné účely, pretože neexistuje vydavateľstvo, 
ktoré by ich bolo schopné zaplatiť a ďalej distribu-
ovať. Pritom vo väčšine prípadov sú vynikajúce 
a veľmi dobré. Slúžia ako istý rezervoár na „lepšie 
časy“. Nevzniká teda dokumentačné vákuum 
a akonáhle sa nájde vydavateľ, ktorý zaplatí au-
torské práva, lebo na tom to viazne, je možné dať 
nahrávky do predaja.

 Nebolo by rozumné zo strany hráčov trochu po-
ľaviť v nárokoch? Predať sa v nahrávacom priemysle 
majú v súčasnosti problém aj oveľa známejšie telesá... 
V týchto dňoch rokujem s členmi orchestra 
Slovenskej  lharmónie o možnosti postúpiť au-
torské práva na Slovenskú  lharmóniu, čo by 
nám do istej miery umožnilo operatívnejšie zare-
agovať na prípadný záujem zo strany trhu. 

Orchester

 Ako riaditeľ pôsobíte od roku 2004. Po svojom 
príchode ste deklarovali ťažiskový záujem o zvyšo-

vanie úrovne orchestra. Čo hodnotíte ako významný 
posun počas vášho pôsobenia vo funkcii?
V interpretačnom umení sa máločo podarí ani 
nie zo dňa na deň, ale z roka na rok. Týka sa to aj 
zvyšovania úrovne komorných súborov a symfo-
nických telies. Darí sa nám generačná výmena, 
orchester sa výrazne omladil a s tým súvisí aj isté 
nasadenie a  entuziazmus, s ktorým hudobníci 
hrajú. 

 Máte dostatočné zázemie na to, aby ste orchester i 
naďalej  personálne budovali?
Situácia sa zmenila k lepšiemu. Boli totiž časy, 
keď sa rozprával vtip, ako pedagógovia na 
VŠMU hovorili svojim žiakom: „Ak nebudeš 
cvičiť, pôjdeš hrať do Slovenskej  lharmónie.“ 
Toto je preč. Prispelo k tomu lepšie etablovanie 
orchestra na medzinárodných pódiách: pravi-
delne hráva v Musikvereine, novoročný koncert 
absolvuje v Salzburgu, významným bolo turné 
v Kórei. Slovenská  lharmónia je jedným z ne-
mnohých orchestrov, ktoré si trvalo držia pozíciu 
na japonskom trhu, hoci to už pomaly začína byť 
veľký problém. Toto sú výrazné motivačné fak-
tory, ktoré priťahujú na konkurzy prvotriednych 
hudobníkov. Internet tiež veľmi motivuje, do 
istej miery aj ekonomicky, no najmä umelecky. 
Koncerty sú sledované na celom svete, myslím, 
že ClassicLive až v 102 krajinách. Dostávame 
reakcie od iných orchestrov, ktoré sú často pre-
kvapené, že máme teleso, ktoré treba brať vážne. 
Teší ma, že sa začali vracať vynikajúci interpre-
ti zo zahraničia, napríklad koncertný majster 
Jarolím Ružička.

 Nespochybňujem kvalitu hráčov, mnohí sú sku-
točne vynikajúci, no výkony orchestra nemožno po-
važovať za celkom vyrovnané... 
Aj veľmi dobrý klavír má slabšie miesto: viac 
rezonujúce struny v base, menej zvučný dis-
kant či určitú nevyrovnanosť v niektorej z oktáv. 
Pravdepodobne na svete neexistuje orchester, 
ktorý by tvorili len špičkoví hudobníci na naj-
vyššej úrovni. Vieme o rezervách, ktoré sú a do 
istej miery súvisia ešte s prebiehajúcou generač-
nou výmenou. Rovnako aj s nástrojmi, ktoré sú 
k dispozícii i rozdielnou úrovňou hudobníkov. 
Nebudem menovať sekcie, ale napríklad od za-
čiatku sezóny iniciujem delené skúšky. 

 Ako by ste charakterizovali aktuálne dispozície 
orchestra? Tvrdenia z propagačných materiálov 
o špičkovom európskom telese možno s istou marke-
tingovou licenciou vzťahovať skôr na éru dirigentov 
Ľudovíta Rajtera, Ladislava Slováka, Libora Pešeka či 
Ondreja Lenárda ako na poslednú dekádu... 
Slovenská  lharmónia má obrovský až prekva-
pujúci umelecký potenciál, čo mi potvrdzujú 
najmä zahraniční dirigenti, ktorí sem chodia 
pracovať.  Slovenská  lharmónia vie pod veľmi 
dobrým vedením podať výkon, ktorý je porov-
nateľný s veľkými a oveľa vyššie postavenými a 
vybavenými orchestrami (čo sa týka nástrojov). 
Na takéto výkony však potrebuje dirigenta, ktorý 
príde skutočne s veľmi jasnou koncepciou a do-
káže ju v tom krátkom čase maximálne zrealizo-
vať.
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turgii i výbere sólistov sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Slovenskej  lharmónie profesorom Marianom 
Lapšanským.

Slovenská  lharmónia - vec verejná
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Inštitúcia

 Napriek šesťdesiatim rokom existencie je Slovenská 
 lharmónia v porovnaní s podobnými inštitúciami vo 
svete stále pomerne mladá. Vplyv na jej fungovanie 
mali dve diametrálne odlišné spoločenské zriadenia, v 
rámci ktorých sa vzťah spoločnosti k umeniu líšil. Má v 
súčasnosti podľa vás Slovenská  lharmónia postavenie 
adekvátne funkciám, ktoré takéto inštitúcie v spolo-
čenskom živote zastávajú?  
Myslím si, že áno. Samozrejme, úzko to súvisí 
s postavením kultúry v štáte a so vzťahom ľudí 
k úlohe kultúry, respektíve ich vzťahom k umeniu. 
Podľa môjho názoru má Slovenská  lharmónia 
veľmi stabilný status. Je to národná inštitúcia 
zriadená zákonom, čo zaručuje stabilnú podporu 
a umožňuje plánovať na dlhšie obdobia vopred. 
Z manažérskeho hľadiska, ale aj z ekonomických 
dôvodov ide o mimoriadne významnú skutoč-
nosť, pretože napríklad zmluvy uzavreté dlhší čas 
dopredu sú vždy výhodnejšie. 

 Vašim zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry, cítite 
v tomto smere dostatočnú podporu? Hudba má v rám-
ci kultúry ako celku špeci cké postavenie...
Azda z dôvodu, že hudba je špeci cká, laici do 
nej nezasahujú radi. Ministerstvo nevstupuje do 
odbornej činnosti Slovenskej  lharmónie – dra-
maturgie, výberu hostí, počtu koncertov, výberu 
cyklov a pod., no pri spoločensky významných 
projektoch nám poskytuje podporu. Naša spolu-
práca je korektná.

 Slovo kríza sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. 
Ako sa vás to dotkne? 
Filharmónia patrí medzi organizácie, ktoré 
nikdy nemali nadbytok a keď niekto žije skrom-
ne, kríza ho až tak nepostihne. V tomto zmysle 
je Filharmónia schopná pripraviť ďalšiu sezónu, 
je schopná pozývať pomerne reprezentatívnych 
hostí zo zahraničia a dokáže zaplatiť notové mate-
riály, aby dramaturgia ostala naďalej pestrá. 

 Vzhľadom na situáciu v kultúre, ale aj súčasnú situ-
áciu v Slovenskej  lharmónii, ktorej budovu čaká dlhé 
roky odsúvaná rekonštrukcia, znejú vaše odpovede 
dosť optimisticky...
Ale inak hodnotím dopad činnosti Slovenskej 
 lharmónie na spoločnosť. Uvediem konkrétny 
príklad: začali sme s Hudobnými akadémiami pre 
mládež a tento projekt sa stretol s prekvapujúcim 
záujmom žiakov a prináša zaujímavé výsledky. 
Je nám preto ľúto, že jeho dosah je limitovaný 
kapacitou sály 700 miest. Namiesto jedného kon-
certu robíme už síce dva, no na viac nie je časový 
priestor. Pôsobenie týchto podujatí je preto obme-
dzené len na Bratislavu. Keby do projektu vstúpili 
médiá ako rozhlas alebo televízia, efekt by bol 
úplne iný... 

 Okrem audiovizuálnych médií, ktoré Slovenskú 
 lharmóniu i vážnu hudbu dlhodobo „obchádzajú“, je 
dôležitou témou i spolupráca s hlavným mestom...
Záujmy mesta sa v oblasti kultúry sústreďujú naj-
mä na letné obdobie. Tam sa vieme stretnúť po-
merne ťažko, pretože súbory Filharmónie sú vy-
ťažené najmä od septembra do júna. V lete potre-

bujú voľno. Napriek tomu spolu uvažujeme nad 
niektorými projektmi. Minulý rok jeden prebehol 
– vystúpenie Twin City Orchestra v rámci BHS. 
V orchestri účinkovala časť Slovenskej  lhar-
mónie a časť Viedenských symfonikov. Koncert 
mal mimoriadny úspech, v ľuďoch okrem ume-
leckého zážitku zarezonovala najmä symbolika. 
Vďaka veľkej podpore Ministerstva kultúry však 
už Slovenská  lharmónia nie je odkázaná len na 
Bratislavu. Mám na mysli bezplatné internetové 
vysielanie celej sezóny na www. lharmonia.sk, 
kde je možné nájsť väčšinu orchestrálnych, ko-
morných koncertov, ale napríklad i Hummelovu 
klavírnu súťaž. Len za prvý rok existencie projek-
tu sa na túto stránku prihlásilo vyše 70 000 ľudí.

 Keďže Slovenská  lharmónia má len veľmi ob-
medzené, resp. takmer žiadne možnosti koncertovať 
v iných slovenských mestách, ide v tomto zmysle o veľ-
mi zaujímavý projekt. Aké sú jeho perspektívy?
Bude pokračovať, no závisí to od  nancií, pre-
tože podmienkou je vyrovnanie autorských 
práv všetkých účinkujúcich. Naše záznamy idú 
na dve stránky, okrem našej aj na komerčnú 
www.classiclive.com, ktorá vlastne promuje naše 
teleso v zahraničí. Objavil som ju počas pobytu 
vo Fínsku, kde je iniciátorom komerčných inter-
netových prenosov symfonický orchester v Lahti. 
Existuje zmluva, ktorá určuje, ktoré záznamy 
a na akú dobu tam môžu ísť. Tie sa potom určitý 
čas nemôžu objaviť na našej stránke. Teší ma, že 
šesť koncertov z minulej sezóny bolo ohodnote-
ných najvyším počtom bodov. Ide napríklad o vy-
stúpenia orchestra SF s Liborom Peškom alebo 
Veronikou Lackovou.

Nahrávanie

 Internet je zaujímavým médiom pre propagáciu 
i predaj, no stále majú váhu aj klasické nahrávky. Aká 
je situácia v tomto smere?
Nahrávací priemysel je v kríze, Filharmónia 
nemá možnosť výraznejšie sa presadiť v tomto 
smere. Orchester síce každý rok nahrá dve CD 
s aktuálnym programom, no slúžia len na repre-
zentačné účely, pretože neexistuje vydavateľstvo, 
ktoré by ich bolo schopné zaplatiť a ďalej distribu-
ovať. Pritom vo väčšine prípadov sú vynikajúce 
a veľmi dobré. Slúžia ako istý rezervoár na „lepšie 
časy“. Nevzniká teda dokumentačné vákuum 
a akonáhle sa nájde vydavateľ, ktorý zaplatí au-
torské práva, lebo na tom to viazne, je možné dať 
nahrávky do predaja.

 Nebolo by rozumné zo strany hráčov trochu po-
ľaviť v nárokoch? Predať sa v nahrávacom priemysle 
majú v súčasnosti problém aj oveľa známejšie telesá... 
V týchto dňoch rokujem s členmi orchestra 
Slovenskej  lharmónie o možnosti postúpiť au-
torské práva na Slovenskú  lharmóniu, čo by 
nám do istej miery umožnilo operatívnejšie zare-
agovať na prípadný záujem zo strany trhu. 

Orchester

 Ako riaditeľ pôsobíte od roku 2004. Po svojom 
príchode ste deklarovali ťažiskový záujem o zvyšo-

vanie úrovne orchestra. Čo hodnotíte ako významný 
posun počas vášho pôsobenia vo funkcii?
V interpretačnom umení sa máločo podarí ani 
nie zo dňa na deň, ale z roka na rok. Týka sa to aj 
zvyšovania úrovne komorných súborov a symfo-
nických telies. Darí sa nám generačná výmena, 
orchester sa výrazne omladil a s tým súvisí aj isté 
nasadenie a  entuziazmus, s ktorým hudobníci 
hrajú. 

 Máte dostatočné zázemie na to, aby ste orchester i 
naďalej  personálne budovali?
Situácia sa zmenila k lepšiemu. Boli totiž časy, 
keď sa rozprával vtip, ako pedagógovia na 
VŠMU hovorili svojim žiakom: „Ak nebudeš 
cvičiť, pôjdeš hrať do Slovenskej  lharmónie.“ 
Toto je preč. Prispelo k tomu lepšie etablovanie 
orchestra na medzinárodných pódiách: pravi-
delne hráva v Musikvereine, novoročný koncert 
absolvuje v Salzburgu, významným bolo turné 
v Kórei. Slovenská  lharmónia je jedným z ne-
mnohých orchestrov, ktoré si trvalo držia pozíciu 
na japonskom trhu, hoci to už pomaly začína byť 
veľký problém. Toto sú výrazné motivačné fak-
tory, ktoré priťahujú na konkurzy prvotriednych 
hudobníkov. Internet tiež veľmi motivuje, do 
istej miery aj ekonomicky, no najmä umelecky. 
Koncerty sú sledované na celom svete, myslím, 
že ClassicLive až v 102 krajinách. Dostávame 
reakcie od iných orchestrov, ktoré sú často pre-
kvapené, že máme teleso, ktoré treba brať vážne. 
Teší ma, že sa začali vracať vynikajúci interpre-
ti zo zahraničia, napríklad koncertný majster 
Jarolím Ružička.

 Nespochybňujem kvalitu hráčov, mnohí sú sku-
točne vynikajúci, no výkony orchestra nemožno po-
važovať za celkom vyrovnané... 
Aj veľmi dobrý klavír má slabšie miesto: viac 
rezonujúce struny v base, menej zvučný dis-
kant či určitú nevyrovnanosť v niektorej z oktáv. 
Pravdepodobne na svete neexistuje orchester, 
ktorý by tvorili len špičkoví hudobníci na naj-
vyššej úrovni. Vieme o rezervách, ktoré sú a do 
istej miery súvisia ešte s prebiehajúcou generač-
nou výmenou. Rovnako aj s nástrojmi, ktoré sú 
k dispozícii i rozdielnou úrovňou hudobníkov. 
Nebudem menovať sekcie, ale napríklad od za-
čiatku sezóny iniciujem delené skúšky. 

 Ako by ste charakterizovali aktuálne dispozície 
orchestra? Tvrdenia z propagačných materiálov 
o špičkovom európskom telese možno s istou marke-
tingovou licenciou vzťahovať skôr na éru dirigentov 
Ľudovíta Rajtera, Ladislava Slováka, Libora Pešeka či 
Ondreja Lenárda ako na poslednú dekádu... 
Slovenská  lharmónia má obrovský až prekva-
pujúci umelecký potenciál, čo mi potvrdzujú 
najmä zahraniční dirigenti, ktorí sem chodia 
pracovať.  Slovenská  lharmónia vie pod veľmi 
dobrým vedením podať výkon, ktorý je porov-
nateľný s veľkými a oveľa vyššie postavenými a 
vybavenými orchestrami (čo sa týka nástrojov). 
Na takéto výkony však potrebuje dirigenta, ktorý 
príde skutočne s veľmi jasnou koncepciou a do-
káže ju v tom krátkom čase maximálne zrealizo-
vať.
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Dirigenti

 Odchádzajúci šéfdirigent Peter Feranec takýmto 
dirigentom nebol?
Petra Feranca považujem za dobrého dirigenta 
a najmä v slovenských pomeroch za zjav, kto-
rý nemožno prehliadnuť a ani by sa prehlia-

dať nemal. Ako každý umelec má svoje silné 
stránky, iné oblasti sú mu možno vzdialenej-
šie. Myslím, že sa našiel v 20. storočí a v časti 
ruského romantického repertoáru. Máme s ním 
vydarenú nahrávku Čajkovského Manfreda, 
veľmi dobre urobil aj Suchoňov Žalm zeme 
podkarpatskej. Skôr než umelecké otázky bola 
problematická istá antipatia medzi orchestrom 
a dirigentom, ktorú som ja celkom nepochopil. 
Táto antipatia bola prítomná od začiatku jeho 
účinkovania.

 V tomto kontexte pôsobilo paradoxne vyhlásenie 
v tlačovej správe, že pri rozhodnutí nepredĺžiť mu 
zmluvu ste prihliadli na hlasovanie orchestra. Pri jeho 
prijímaní ste naň ale neprihliadli... 
Nie je na tom nič zvláštne. Petrovi Ferancovi 
som veril, neveril som emotívnym postojom 
členov orchestra, ktorí ho odmietali. Jeho 
presadením som pobúril veľkú časť orchestra 
a toto rozhodnutie mi bolo vyčítané ako veľmi 
autoritatívne. Vtedy som hudobníkov požia-
dal, aby dva roky pracovali profesionálne a ak 
nedôjde k zlepšeniu komunikácie, prihliad-
nem na ich názor. Orchester názor nezmenil, 
naopak, ešte viac členov sa vyslovilo proti ďal-
šej spolupráci. Už som to nemohol považovať 
za neodborné stanovisko motivované inými 
pohnútkami. Vtedy som rozhodol.

 Peter Feranec vraj nepriniesol nové vízie. On ho-
vorí, že komunikácia viazla aj z druhej strany a rezig-
noval...
Tlačíte ma do konfrontácie. Peter Feranec mal 
skutočne dosť možností presadiť sa u hráčov. 
Dirigoval aj koncerty nad rámec zmluvy, chodil 
do zahraničia, nahrával... Ako interpret som 

sám zažil spoluprácu s vynikajúcimi umelcami, 
s ktorými sme si jednoducho umelecky  nesadli. 
Stretnutie dobrých umelcov ešte negarantuje 
dobrý výsledok a toto považujem za ten prípad. 

 Bez ohľadu na prípad s Ferancom, aké právomoci 
by mal mať orchester pri výbere dirigentov? Svojho 
času sa „zbavil“ jednej z najvýraznejších domácich 
dirigentských osobností 2. polovice 20. storočia 
Ondreja Lenárda. Je v situácii, kedy si môže vyberať?
Rozhodnutie je vždy na štatutárnom zástupco-
vi. A samozrejme aj zodpovednosť. Na ňom je 
však aj to, akú mieru citu a zmyslu pre potreby 
umeleckej práce preukáže, aké pochopenie bude 
mať pre dlhodobú tvorivú atmosféru pri dialógu 
dirigent – orchester. Musí sledovať a posúdiť 
viac kritérií ako povedzme člen orchestra, ale 
musí sa zároveň vedieť vcítiť i do situácie kaž-
dého interpreta vo veľkom telese. Orchestrálni 
hráči sa celoživotne podriaďujú individualite 
a osobnosti dirigentov. Preto je vhodné, aby sa s 
takou individualitou mohli čo najviac stotožniť. 
A ak to ani po dvoch rokoch nejde, je čas na zme-
nu. Povedal by som, že orchester je ako dobrý 
klavír. Keď hráte na dobrom Steinwayi, tak bez 
väčších problémov dokážete zrealizovať všetky 
hudobné predstavy, ktoré nosíte v hlave. Získate 
zvuk, frázovanie, hudobný obraz, ktorý chcete 
počuť. Orchester je takýto nástroj, je pripravený. 
Samozrejme, keď na Steinwayi hrá klavirista - 
amatér, nič sa nedarí. 

 Na miesto šéfdirigenta nastúpi vynikajúci Francúz 
Emmanuel Villaume. Ako sa to podarilo? Všetky jeho 
doterajšie bratislavské účinkovania boli prijímané 
s nadšením. 
Je to aj náhoda, no podieľal sa na tom i fakt, že 
Villaume orchester pozná a verí mu. Je jedným 
z tých, ktorí v Slovenskej  lharmónii objavili veľ-
ký potenciál a nadšene o tom hovorí. Villaume 
je umelec, ktorý vie pracovať koncepčne a do-
sahovať progres. Vie hudobníkov donekonečna 
učiť a orchester takéhoto učiteľa potrebuje. Bola 
náhoda, že si našiel toľko času, lebo je skutočne 
vyťažený, najmä v Amerike.

  Bude mať dostatok času? 
Doby, kedy bol dirigent „otcom orchestra“ a ce-
loročne s ním pracoval, sú dávno preč. Dirigenti, 
ktorí majú toľko času, väčšinou nie sú na dosta-
točnej úrovni, tí dobrí sú zase žiadaní aj inde. 
Takže dnes je šéfdirigent skôr garantom orches-
tra, je garantom jeho úrovne, sezóny a vystúpení 
v zahraničí. 

 Koľko koncertov na Slovensku odohrá, na aké ob-
dobie má zmluvu? 
V prvej sezóne šesť, potom sa bude počet zvy-
šovať. Dĺžka zmluvy záleží na úrovni spoluprá-
ce – teda aj na orchestri a jeho prístupe k práci. 
Villaume je typom hudobníka, ktorý aj svoju 

agentúru, logicky orientovanú na pro t a pre-
stíž, dokáže presvedčiť o svojich umeleckých pri-
oritách. A myslím si, že Slovenská  lharmónia 
medzi jeho priority patrí. 

Reduta

 Keď som čítal v Hudobnom živote rozhovor z roku 
1999 s vaším predchodcom, hovoril, že rekonštruk-
cia Reduty je pripravená. Muselo sa čakať až do roku 
2009 a budova sa opúšťala vo veľkom chvate. V mé-
diách sa objavili úvahy, či bol taký náhly „dramatický 
útek“ opodstatnený...
Devastácia budovy začala byť veľmi progresívna 
a keď statik skonštatoval reálne nebezpečenstvo 
pri verejných podujatiach, nebolo iné riešenie. 
Reduta od apríla nefunguje a je v havarijnom 
stave. Koncerty sme museli zrušiť a ich časť sme 
núdzovo preniesli do Slovenského rozhlasu. Od 
sezóny 2009/2010 budeme účinkovať v historic-
kej budove SND bez ohľadu na to, či rekonštruk-
cia začne v septembri alebo decembri. Ide o prvú 
kompletnú rekonštrukciu od vzniku budovy. 

  Vyhovujú tieto priestory svojou veľkosťou pre 
všetky orchestrálne obsadenia?
Prispôsobuje sa tomu pódium, robia sa tiež 
akustické úpravy, aby sa z priestoru vyťažilo 
maximum. Po Redute ide o akusticky najlepší 
priestor v Bratislave. SND poskytne priestory 
aj časti administratívy aj telesám Slovenskej 
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naďalej iniciuje vznik nových diel a uvádza ich 
na svojich koncertoch ale aj na zájazdoch. Napr. 
skladbu Ľubice Čekovskej sme s úspechom 
uviedli na Pražskej jari 2006, úspešná bolo i nové 
dielo Jevgenija Iršaia s Jordanou Palovičovou. 
Každoročne uvádzame premiéry ale aj reprízy 
slovenských symfonických a komorných diel. 

Do najbližších sezón plánujeme premiéry diel 
Romana Bergera, Vladimíra Godára či Roberta 
Rudolfa. 

 Akou cestou by mala podľa vás prebiehať výchova 
publika vo vzťahu k dramaturgii?
V kombinácii s titulom, na ktorý ľudia urči-
te prídu. Mimochodom, v Bratislave nebol 
nikdy nijako extra prijímaný ani Mahler. Po 
Ľudovítovi Rajterovi ho svojho času začal viac 
uvádzať Ondrej Lenárd a jeho dielo sa etablova-
lo tak, že dnes nie je problém urobiť celovečerný 
program.

 Zaregistroval som niekoľko skutočne obskúrnych 
kombinácií, napríklad potpourri na slovenské témy 
japonského skladateľa s Beethovenovou omšou alebo 
nevhodný „etno minimal“ u nás prakticky neznáme-
ho súčasného rakúskeho skladateľa pred Mahlerovou 
9. symfóniou. Podľa mňa ide o umelecké kompromi-
sy, sú nutné?
Niekedy áno. Ak chceme, aby dirigent uviedol 
v zahraničí slovenské dielo, patrí sa ponúknuť 
protislužbu. Niekedy sa preto skutočne zjavia 
takéto kombinácie. Pritom dielo samo osebe ne-
bolo zlé, len kombinácia pôsobila násilne. 

 Ako je to s hosťami, dirigentmi a sólistami?
Disponujem mnohými osobnými kontaktmi, tak 
som napríklad pri interpretácii Beethovenovho 
Trojkoncertu spoznal Villauma. Druhá cesta je 
re ektovanie ponúk agentúr. Dirigentov je veľ-
mi veľa – desať rokov by sa nemusel objaviť je-
den dirigent dvakrát, ale rozumnou snahou or-
chestrov je vytvoriť si okruh umelcov, s ktorými 
pravidelne spolupracujú. Zabezpečuje to určitú 
kontinuitu práce.

 lharmónie – Orchestru Slovenskej  lhar-
mónie, Slovenskému  lharmonickému zboru 
a Slovenskému komornému orchestru, pretože 
sa staneme „bezdomovcami“ a zázemie potre-
bujeme. 

 V ambicióznom projekte obnovy budovy som si 
všimol, že sa počíta napríklad so zastrešením dvora. 
Hudobný život priniesol rozsiahlejší materiál o rekon-
štrukcii pred dvomi rokmi, naše informácie sú teda 
pomerne staré. Čo všetko „nová Reduta“ poskytne?
Zdanlivo to, čo doteraz, no s oveľa väčším kom-
fortom pre hudobníkov i publikum. Reduta bola 
vždy viacúčelová budova a tieto funkcie bude pl-
niť i naďalej. Budú sa tu konať rôzne spoločenské 
podujatia, preto tu bude napríklad kompletné 
vybavenie pre kongresy vrátane tlmočníckych 
zariadení, výsuvné hydraulické pódium, sála sa 
bude dať viac členiť. Preto sme iniciovali skúšob-
nú miestnosť pre orchester v podzemí, aby sa 
neblokovala hlavná sála. V priestore, ktorý spo-
mínate, vznikne scéna pre alternatívne projekty, 
napríklad letné podujatia. Tu vidím ďalší priestor 
pre spoluprácu s hlavným mestom.

 Plánuje sa ďalšia redukcia hlučnosti?
To je skôr otázka na magistrát a dopravný pod-
nik. V uplynulých rokoch pri rekonštrukcii 
električkovej trate ustali otrasy, no stále sa pre-
náša hluk. Môže to čiastočne riešiť výmena okien 
s akustickými výplňami. Dúfam, že v sále sa už 
bude dať nahrávať. 

Dramaturgia, sólisti

 Ako sa pripravuje dramaturgia sezón? Je to jedna 
z otázok, o ktorej sa veľa diskutuje. 
Vzniká v súčinnosti riaditeľa, dramaturga, diri-
gentov a umeleckej rady. Dramaturgia sleduje 
viac cieľov, napríklad rast orchestra. Využívame 
tiež potenciál hosťujúcich dirigentov. Ak je tu 
povedzme vynikajúci Serge Baudo či Villaume, 
tak sa snažíme zoznámiť publikum i hudobníkov 
s francúzskym repertoárom, to isté platí aj o ne-
meckých dirigentoch, u ktorých preferujeme ne-
mecký repertoár. Dramaturgia musí udržať exis-
tujúce publikum a prilákať nové, ale tiež osloviť 
odbornejšiu časť obecenstva a prezentovať tituly, 
ktoré nie sú bežnou repertoárovou súčasťou. 
Z toho všetkého vzniká možno niekedy pri pr-
vom pohľade určitý mix. No je to nevyhnutné, 
aby sa naplnili všetky spomínané funkcie. 

 Nadviažem na nemecký romantizmus – takmer 
vôbec sa nehrá napríklad Bruckner. Večnou otáz-
kou je tiež súčasná hudba, resp. osobitne domáca 
tvorba, čo sa stalo ešte markantnejším po „odídení“ 
Moyzesovho kvarteta a Musiky aeterny. Nehrajú sa 
oslavovaní slovenskí klasici (s výnimkou Suchoňovho 
výročia) ani zabúdaní „outsideri“ (A. Albrecht, M. S. 
Trnavský)…
Publikum treba vychovávať. Nemôžeme prísť 
s celým večerom Schönberga, pretože publi-
kum aj v Bratislave  má sklon k predsudkom. 
Dopredu, väčšinou bez predchádzajúcej skúse-
nosti usúdi, že určitá hudba, dielo, skladateľ ho 
neosloví. Napriek tomu Slovenská  lharmónia 

 Cíti Slovenská  lharmónia spoluzodpovednosť za 
formovanie nasledujúcich generácií slovenských diri-
gentov? Aký priestor im poskytuje?
Dostávajú možnosti. Povedzme Marián Lejava 
alebo Juraj Valčuha, prípadne Martin Leginus, 
Karol Kevický či Pavol Tužinský. Stredná ge-
nerácia, ako viete, nie je veľmi silná, pravidelne 

s nami spolupracuje Rastislav Štúr. Opäť sa 
predstaví aj Martin Majkút. 

 Chcel by som hovoriť o generácii domácich inštru-
mentalistov, etablovaných doma i v zahraničí, ktorá 
sa v Slovenskej  lharmónii neobjavuje. Mám na mysli 
hudobníkov ako Mikuláš Škuta alebo Jozef Lupták... 
Nerozumiem celkom dobre vašej otázke. Každý 
rok nájdete v sezóne dostatok slovenských só-
listov, aktuálne napríklad Jozef Podhoranský, 
Daniel Buranovský, Matej Arendárik, Karol 
Daniš, Martin Krajčo, Marek Zwiebel, Ivan 
Buffa, Ivan Gajan, Peter Pažický, Tomáš Nemec, 
Ivan Šiller, k tomu množstvo spevákov a viaceré 
(aj nové) komorné súbory. Škuta vystúpil a vy-
stúpi na BHS, Lupták účinkuje v komorných 
cykloch v koncertnej sezóne 2009/2010, takže 
nemôžete povedať, že obchádzame týchto inter-
pretov, ktorí sú vám osobne možno sympatickí. 
Ale to je vaša vec, vaše umelecké preferencie a 
vaše právo.

 Vzhľadom na množstvo a potenciál domácich só-
listov je to podľa mňa málo. Najmä, ak sa potom na 
pódium postaví pán Blagoja Dimićevski, ktorý ledva 
dohrá Bruchov Husľový koncert... 
Za tohto huslistu sa zaručil Peter Feranec. On 
ho priviedol, hoci som mal pochybnosti. A tak 
to i dopadlo. Trocha ma tlačíte do vyjadrení, 
ktoré nemám rád. Aj dobrí umelci majú zlé dni 
a naopak – aj priemerný interpret vie niekedy v 
diele, ktoré mu „sadne“ – doslova zažiariť. Veľmi 
nerád škatuľkujem umelcov. Každé hodnotenie 
umeleckého diela či výkonu je veľmi subjektívne 
a pritom vnímané veľmi citlivo. Neuvážený výrok 
či dokonca odsúdenie môžu napáchať veľkú ško-
du na vývoji interpreta – teraz hovorí zo mňa pe-
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Dirigenti

 Odchádzajúci šéfdirigent Peter Feranec takýmto 
dirigentom nebol?
Petra Feranca považujem za dobrého dirigenta 
a najmä v slovenských pomeroch za zjav, kto-
rý nemožno prehliadnuť a ani by sa prehlia-

dať nemal. Ako každý umelec má svoje silné 
stránky, iné oblasti sú mu možno vzdialenej-
šie. Myslím, že sa našiel v 20. storočí a v časti 
ruského romantického repertoáru. Máme s ním 
vydarenú nahrávku Čajkovského Manfreda, 
veľmi dobre urobil aj Suchoňov Žalm zeme 
podkarpatskej. Skôr než umelecké otázky bola 
problematická istá antipatia medzi orchestrom 
a dirigentom, ktorú som ja celkom nepochopil. 
Táto antipatia bola prítomná od začiatku jeho 
účinkovania.

 V tomto kontexte pôsobilo paradoxne vyhlásenie 
v tlačovej správe, že pri rozhodnutí nepredĺžiť mu 
zmluvu ste prihliadli na hlasovanie orchestra. Pri jeho 
prijímaní ste naň ale neprihliadli... 
Nie je na tom nič zvláštne. Petrovi Ferancovi 
som veril, neveril som emotívnym postojom 
členov orchestra, ktorí ho odmietali. Jeho 
presadením som pobúril veľkú časť orchestra 
a toto rozhodnutie mi bolo vyčítané ako veľmi 
autoritatívne. Vtedy som hudobníkov požia-
dal, aby dva roky pracovali profesionálne a ak 
nedôjde k zlepšeniu komunikácie, prihliad-
nem na ich názor. Orchester názor nezmenil, 
naopak, ešte viac členov sa vyslovilo proti ďal-
šej spolupráci. Už som to nemohol považovať 
za neodborné stanovisko motivované inými 
pohnútkami. Vtedy som rozhodol.

 Peter Feranec vraj nepriniesol nové vízie. On ho-
vorí, že komunikácia viazla aj z druhej strany a rezig-
noval...
Tlačíte ma do konfrontácie. Peter Feranec mal 
skutočne dosť možností presadiť sa u hráčov. 
Dirigoval aj koncerty nad rámec zmluvy, chodil 
do zahraničia, nahrával... Ako interpret som 

sám zažil spoluprácu s vynikajúcimi umelcami, 
s ktorými sme si jednoducho umelecky  nesadli. 
Stretnutie dobrých umelcov ešte negarantuje 
dobrý výsledok a toto považujem za ten prípad. 

 Bez ohľadu na prípad s Ferancom, aké právomoci 
by mal mať orchester pri výbere dirigentov? Svojho 
času sa „zbavil“ jednej z najvýraznejších domácich 
dirigentských osobností 2. polovice 20. storočia 
Ondreja Lenárda. Je v situácii, kedy si môže vyberať?
Rozhodnutie je vždy na štatutárnom zástupco-
vi. A samozrejme aj zodpovednosť. Na ňom je 
však aj to, akú mieru citu a zmyslu pre potreby 
umeleckej práce preukáže, aké pochopenie bude 
mať pre dlhodobú tvorivú atmosféru pri dialógu 
dirigent – orchester. Musí sledovať a posúdiť 
viac kritérií ako povedzme člen orchestra, ale 
musí sa zároveň vedieť vcítiť i do situácie kaž-
dého interpreta vo veľkom telese. Orchestrálni 
hráči sa celoživotne podriaďujú individualite 
a osobnosti dirigentov. Preto je vhodné, aby sa s 
takou individualitou mohli čo najviac stotožniť. 
A ak to ani po dvoch rokoch nejde, je čas na zme-
nu. Povedal by som, že orchester je ako dobrý 
klavír. Keď hráte na dobrom Steinwayi, tak bez 
väčších problémov dokážete zrealizovať všetky 
hudobné predstavy, ktoré nosíte v hlave. Získate 
zvuk, frázovanie, hudobný obraz, ktorý chcete 
počuť. Orchester je takýto nástroj, je pripravený. 
Samozrejme, keď na Steinwayi hrá klavirista - 
amatér, nič sa nedarí. 

 Na miesto šéfdirigenta nastúpi vynikajúci Francúz 
Emmanuel Villaume. Ako sa to podarilo? Všetky jeho 
doterajšie bratislavské účinkovania boli prijímané 
s nadšením. 
Je to aj náhoda, no podieľal sa na tom i fakt, že 
Villaume orchester pozná a verí mu. Je jedným 
z tých, ktorí v Slovenskej  lharmónii objavili veľ-
ký potenciál a nadšene o tom hovorí. Villaume 
je umelec, ktorý vie pracovať koncepčne a do-
sahovať progres. Vie hudobníkov donekonečna 
učiť a orchester takéhoto učiteľa potrebuje. Bola 
náhoda, že si našiel toľko času, lebo je skutočne 
vyťažený, najmä v Amerike.

  Bude mať dostatok času? 
Doby, kedy bol dirigent „otcom orchestra“ a ce-
loročne s ním pracoval, sú dávno preč. Dirigenti, 
ktorí majú toľko času, väčšinou nie sú na dosta-
točnej úrovni, tí dobrí sú zase žiadaní aj inde. 
Takže dnes je šéfdirigent skôr garantom orches-
tra, je garantom jeho úrovne, sezóny a vystúpení 
v zahraničí. 

 Koľko koncertov na Slovensku odohrá, na aké ob-
dobie má zmluvu? 
V prvej sezóne šesť, potom sa bude počet zvy-
šovať. Dĺžka zmluvy záleží na úrovni spoluprá-
ce – teda aj na orchestri a jeho prístupe k práci. 
Villaume je typom hudobníka, ktorý aj svoju 

agentúru, logicky orientovanú na pro t a pre-
stíž, dokáže presvedčiť o svojich umeleckých pri-
oritách. A myslím si, že Slovenská  lharmónia 
medzi jeho priority patrí. 

Reduta

 Keď som čítal v Hudobnom živote rozhovor z roku 
1999 s vaším predchodcom, hovoril, že rekonštruk-
cia Reduty je pripravená. Muselo sa čakať až do roku 
2009 a budova sa opúšťala vo veľkom chvate. V mé-
diách sa objavili úvahy, či bol taký náhly „dramatický 
útek“ opodstatnený...
Devastácia budovy začala byť veľmi progresívna 
a keď statik skonštatoval reálne nebezpečenstvo 
pri verejných podujatiach, nebolo iné riešenie. 
Reduta od apríla nefunguje a je v havarijnom 
stave. Koncerty sme museli zrušiť a ich časť sme 
núdzovo preniesli do Slovenského rozhlasu. Od 
sezóny 2009/2010 budeme účinkovať v historic-
kej budove SND bez ohľadu na to, či rekonštruk-
cia začne v septembri alebo decembri. Ide o prvú 
kompletnú rekonštrukciu od vzniku budovy. 

  Vyhovujú tieto priestory svojou veľkosťou pre 
všetky orchestrálne obsadenia?
Prispôsobuje sa tomu pódium, robia sa tiež 
akustické úpravy, aby sa z priestoru vyťažilo 
maximum. Po Redute ide o akusticky najlepší 
priestor v Bratislave. SND poskytne priestory 
aj časti administratívy aj telesám Slovenskej 
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naďalej iniciuje vznik nových diel a uvádza ich 
na svojich koncertoch ale aj na zájazdoch. Napr. 
skladbu Ľubice Čekovskej sme s úspechom 
uviedli na Pražskej jari 2006, úspešná bolo i nové 
dielo Jevgenija Iršaia s Jordanou Palovičovou. 
Každoročne uvádzame premiéry ale aj reprízy 
slovenských symfonických a komorných diel. 

Do najbližších sezón plánujeme premiéry diel 
Romana Bergera, Vladimíra Godára či Roberta 
Rudolfa. 

 Akou cestou by mala podľa vás prebiehať výchova 
publika vo vzťahu k dramaturgii?
V kombinácii s titulom, na ktorý ľudia urči-
te prídu. Mimochodom, v Bratislave nebol 
nikdy nijako extra prijímaný ani Mahler. Po 
Ľudovítovi Rajterovi ho svojho času začal viac 
uvádzať Ondrej Lenárd a jeho dielo sa etablova-
lo tak, že dnes nie je problém urobiť celovečerný 
program.

 Zaregistroval som niekoľko skutočne obskúrnych 
kombinácií, napríklad potpourri na slovenské témy 
japonského skladateľa s Beethovenovou omšou alebo 
nevhodný „etno minimal“ u nás prakticky neznáme-
ho súčasného rakúskeho skladateľa pred Mahlerovou 
9. symfóniou. Podľa mňa ide o umelecké kompromi-
sy, sú nutné?
Niekedy áno. Ak chceme, aby dirigent uviedol 
v zahraničí slovenské dielo, patrí sa ponúknuť 
protislužbu. Niekedy sa preto skutočne zjavia 
takéto kombinácie. Pritom dielo samo osebe ne-
bolo zlé, len kombinácia pôsobila násilne. 

 Ako je to s hosťami, dirigentmi a sólistami?
Disponujem mnohými osobnými kontaktmi, tak 
som napríklad pri interpretácii Beethovenovho 
Trojkoncertu spoznal Villauma. Druhá cesta je 
re ektovanie ponúk agentúr. Dirigentov je veľ-
mi veľa – desať rokov by sa nemusel objaviť je-
den dirigent dvakrát, ale rozumnou snahou or-
chestrov je vytvoriť si okruh umelcov, s ktorými 
pravidelne spolupracujú. Zabezpečuje to určitú 
kontinuitu práce.

 lharmónie – Orchestru Slovenskej  lhar-
mónie, Slovenskému  lharmonickému zboru 
a Slovenskému komornému orchestru, pretože 
sa staneme „bezdomovcami“ a zázemie potre-
bujeme. 

 V ambicióznom projekte obnovy budovy som si 
všimol, že sa počíta napríklad so zastrešením dvora. 
Hudobný život priniesol rozsiahlejší materiál o rekon-
štrukcii pred dvomi rokmi, naše informácie sú teda 
pomerne staré. Čo všetko „nová Reduta“ poskytne?
Zdanlivo to, čo doteraz, no s oveľa väčším kom-
fortom pre hudobníkov i publikum. Reduta bola 
vždy viacúčelová budova a tieto funkcie bude pl-
niť i naďalej. Budú sa tu konať rôzne spoločenské 
podujatia, preto tu bude napríklad kompletné 
vybavenie pre kongresy vrátane tlmočníckych 
zariadení, výsuvné hydraulické pódium, sála sa 
bude dať viac členiť. Preto sme iniciovali skúšob-
nú miestnosť pre orchester v podzemí, aby sa 
neblokovala hlavná sála. V priestore, ktorý spo-
mínate, vznikne scéna pre alternatívne projekty, 
napríklad letné podujatia. Tu vidím ďalší priestor 
pre spoluprácu s hlavným mestom.

 Plánuje sa ďalšia redukcia hlučnosti?
To je skôr otázka na magistrát a dopravný pod-
nik. V uplynulých rokoch pri rekonštrukcii 
električkovej trate ustali otrasy, no stále sa pre-
náša hluk. Môže to čiastočne riešiť výmena okien 
s akustickými výplňami. Dúfam, že v sále sa už 
bude dať nahrávať. 

Dramaturgia, sólisti

 Ako sa pripravuje dramaturgia sezón? Je to jedna 
z otázok, o ktorej sa veľa diskutuje. 
Vzniká v súčinnosti riaditeľa, dramaturga, diri-
gentov a umeleckej rady. Dramaturgia sleduje 
viac cieľov, napríklad rast orchestra. Využívame 
tiež potenciál hosťujúcich dirigentov. Ak je tu 
povedzme vynikajúci Serge Baudo či Villaume, 
tak sa snažíme zoznámiť publikum i hudobníkov 
s francúzskym repertoárom, to isté platí aj o ne-
meckých dirigentoch, u ktorých preferujeme ne-
mecký repertoár. Dramaturgia musí udržať exis-
tujúce publikum a prilákať nové, ale tiež osloviť 
odbornejšiu časť obecenstva a prezentovať tituly, 
ktoré nie sú bežnou repertoárovou súčasťou. 
Z toho všetkého vzniká možno niekedy pri pr-
vom pohľade určitý mix. No je to nevyhnutné, 
aby sa naplnili všetky spomínané funkcie. 

 Nadviažem na nemecký romantizmus – takmer 
vôbec sa nehrá napríklad Bruckner. Večnou otáz-
kou je tiež súčasná hudba, resp. osobitne domáca 
tvorba, čo sa stalo ešte markantnejším po „odídení“ 
Moyzesovho kvarteta a Musiky aeterny. Nehrajú sa 
oslavovaní slovenskí klasici (s výnimkou Suchoňovho 
výročia) ani zabúdaní „outsideri“ (A. Albrecht, M. S. 
Trnavský)…
Publikum treba vychovávať. Nemôžeme prísť 
s celým večerom Schönberga, pretože publi-
kum aj v Bratislave  má sklon k predsudkom. 
Dopredu, väčšinou bez predchádzajúcej skúse-
nosti usúdi, že určitá hudba, dielo, skladateľ ho 
neosloví. Napriek tomu Slovenská  lharmónia 

 Cíti Slovenská  lharmónia spoluzodpovednosť za 
formovanie nasledujúcich generácií slovenských diri-
gentov? Aký priestor im poskytuje?
Dostávajú možnosti. Povedzme Marián Lejava 
alebo Juraj Valčuha, prípadne Martin Leginus, 
Karol Kevický či Pavol Tužinský. Stredná ge-
nerácia, ako viete, nie je veľmi silná, pravidelne 

s nami spolupracuje Rastislav Štúr. Opäť sa 
predstaví aj Martin Majkút. 

 Chcel by som hovoriť o generácii domácich inštru-
mentalistov, etablovaných doma i v zahraničí, ktorá 
sa v Slovenskej  lharmónii neobjavuje. Mám na mysli 
hudobníkov ako Mikuláš Škuta alebo Jozef Lupták... 
Nerozumiem celkom dobre vašej otázke. Každý 
rok nájdete v sezóne dostatok slovenských só-
listov, aktuálne napríklad Jozef Podhoranský, 
Daniel Buranovský, Matej Arendárik, Karol 
Daniš, Martin Krajčo, Marek Zwiebel, Ivan 
Buffa, Ivan Gajan, Peter Pažický, Tomáš Nemec, 
Ivan Šiller, k tomu množstvo spevákov a viaceré 
(aj nové) komorné súbory. Škuta vystúpil a vy-
stúpi na BHS, Lupták účinkuje v komorných 
cykloch v koncertnej sezóne 2009/2010, takže 
nemôžete povedať, že obchádzame týchto inter-
pretov, ktorí sú vám osobne možno sympatickí. 
Ale to je vaša vec, vaše umelecké preferencie a 
vaše právo.

 Vzhľadom na množstvo a potenciál domácich só-
listov je to podľa mňa málo. Najmä, ak sa potom na 
pódium postaví pán Blagoja Dimićevski, ktorý ledva 
dohrá Bruchov Husľový koncert... 
Za tohto huslistu sa zaručil Peter Feranec. On 
ho priviedol, hoci som mal pochybnosti. A tak 
to i dopadlo. Trocha ma tlačíte do vyjadrení, 
ktoré nemám rád. Aj dobrí umelci majú zlé dni 
a naopak – aj priemerný interpret vie niekedy v 
diele, ktoré mu „sadne“ – doslova zažiariť. Veľmi 
nerád škatuľkujem umelcov. Každé hodnotenie 
umeleckého diela či výkonu je veľmi subjektívne 
a pritom vnímané veľmi citlivo. Neuvážený výrok 
či dokonca odsúdenie môžu napáchať veľkú ško-
du na vývoji interpreta – teraz hovorí zo mňa pe-
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dagóg. Aj ako člen porôt medzinárodných súťaží 
viem, že suma 9, 11 a viac názorov jednotlivých 
porotcov sa objektivizuje spriemerovaním len 
čiastočne a že niekedy aj výsledky veľkých súťaží 
môžu zostať otázne. Lupták i Škuta majú svoje 
kvality i limity, to vám povedia i iní. Oni sú navy-
še veľmi dobre saturovaní napríklad Hudobným 
centrom a majú hodne možností, čo sa nedá po-
vedať o mnohých ďalších veľmi talentovaných, 
ale úplne obchádzaných interpretoch. Vedeli ste, 
že napríklad klavirista Marcel Štefko vyhral v 
Rakúsku Brahmsovu súťaž? Poznáte mená ako 
Magdaléna Bajuszová alebo Matej Arendárik?

 Magdaléna Bajuszová si jednoznačne zaslúži po-
zornosť. Arendárik ale predsa dostáva príležitosti, čo 
je samozrejme v poriadku...
Poznám situáciu na školách. Ako interpret 
som vždy vyhľadával menej hrané diela, aj ako 
riaditeľ mám preto tendenciu pomôcť tým, 
ktorí si nevedia pomôcť sami, ale disponujú 
vzácnym talentom. Pri výbere zahraničných 

sólistov veľmi efektívne spolupracujeme tiež so 
súťažami, čo zaručuje kvalitu a je to aj ekono-
micky výhodné. Väčšinou sú to ľudia na začiat-
ku svetovej kariéry. 

 Viesť inštitúciu ako je Slovenská  lharmónia urči-
te nie je v dnešnej dobe ľahká ani vďačná úloha. Aké 
sú vaše priania riaditeľa i umelca do blízkej i vzdiale-
nejšej budúcnosti?
Želám si, aby tu zarezonovalo Villaumovo meno 
a o dva, najneskôr tri roky som priviedol súbory 
Slovenskej  lharmónie v zdraví späť do Reduty. 
Samozrejme, neviem dokedy budem mať ešte 
silu a chuť robiť túto veľmi nevďačnú prácu. 
Obdobie rekonštrukcie Reduty bude veľmi ťažké 
pre všetkých, a preto chcem vysvetľovať ľuďom 
napríklad aj ako ste vy, prečo sa niektoré veci dejú 
tak, ako sa dejú. Akonáhle začne Filharmónia 
opäť pracovať v štandardnom režime, nevidím 
dôvod, aby som tu ďalej zotrvával. V auguste 
som oslávil 62. narodeniny, môj čas je teda veľ-
mi limitovaný. Týka sa to i hrania. Teším sa na 

Prof. Marian Lapšanský (1947) - uznávaný 
slovenský klavirista a vysokoškolský pedagóg 
nastúpil na miesto generálneho riaditeľa SF 
po Jozefovi Tkáčikovi v r. 2004. S jeho pôso-
bením vo funkcii je spojený odchod Moyze-
sovho kvarteta a Musiky aeterny zo zväzku 
telies SF,  prechod Bratislavských hudobných 
slávností pod SF, ale aj obnovenie nahrávania 
a začiatok internetových prenosov koncertov 
z Reduty. 

 Kedy ste sa dozvedeli, že vám nebude predĺžená 
zmluva na poste šéfdirigenta? Očakávali ste to?
Fakt, že mi nebude predĺžená zmluva, mi bol 

oznámený riaditeľom 18. júna, teda na konci se-

zóny. Samozrejme som s tým nepočítal, keďže 

sezóna 2009/2010 bola už kompletne naplánova-

ná. Predpokladal som, že v prípade nepredĺženia 

zmluvy ma pán Lapšanský na tento fakt upozorní 

skôr, tak ako je to v civilizovaných krajinách a or-

chestroch bežné. Počas môjho pôsobenia nemal 

ani jeden z hudobníkov výhrady k mojej práci, skôr 

naopak. Na umeleckých radách, z ktorých mám 

zápisnice, členovia orchestra opakovane kritizo-

vali manažment a marketing najmä prácu dvoch 

konkrétnych osôb, ktorým boli paradoxne zmluvy 

predĺžené. V konečnom dôsledku mi nevadí to, že 

odchádzam, prekáža mi spôsob, akým sa to stalo. 

Pán Lapšanský síce deklaroval, že má záujem so 

mnou ďalej spolupracovať ako so stálym hosťom, 

no až na dva koncerty zrušil všetky moje účinkova-

nia s orchestrom doma i v zahraničí. Už tento fakt 

je zarážajúci.

 Riaditeľ Slovenskej  lharmónie povedal, že hlavným 
dôvodom vášho odchodu bola antipatia zo strany or-
chestra. Ako si ju vysvetľujete?
 V Slovenskej fi lharmónii sa rokmi nakumulovalo 

veľa problémov, pred ktorými kompetentní zatvá-

rajú oči. Ak sa ich snažíte riešiť, stanete sa pocho-

piteľne pre istých ľudí nepohodlným, pretože mno-

hým členom orchestra aktuálny status quo vyho-

vuje. Vôbec by som nehovoril o antipatii orchestra, 

skôr o antipatii istých záujmových skupín. Tú som 

pociťoval od začiatku, lebo som bol vraj „presadený 

do funkcie autoritatívne“. Tomuto tvrdeniu príliš 

nerozumiem, pretože podľa štatútu SF šéfdirigenta 

vyberá riaditeľ. Ak pán riaditeľ o antipatii vedel, mal 

urobiť všetko pre to, aby sa vzťahy zlepšili. Myslím si, že 

SF je v slepej uličke, ktorá ešte spôsobí mnohé konfl ik-

ty. Dôverne poznám atmosféru a nie som optimista. Ja 

som sa vždy snažil držať istých etických a profesionál-

nych princípov, svedomie mám čisté. Nedá sa vyhovieť 

vedúcemu skupiny, ktorý chce posadiť syna na stoličku 

zástupcu, či inému, ktorého potomok sa pokúša dostať 

do orchestra „školským“ koncertom. Zatiaľ sa našiel 

spoločný nepriateľ, na chvíľu bude „pokoj“, no prob-

lémy sa raz budú musieť vyriešiť. Žiadny cudzinec ich 

nikdy nevyriešil a nevyrieši, musíme to urobiť sami. 

Ide opäť len o „novú záplatu na starú dieru“. Novému 

šéfdirigentovi prajem v každom prípade veľa úspechov. 

Dúfam, že bude mať viac kompetencií ako ja a bude 

v Bratislave častejšie.

 Napriek všetkému, dal by sa post šéfdirigenta zvládnuť 
súbežne s vašimi zahraničnými aktivitami?
Určite áno, aj som ho zvládal. Orchester sa omladil, 

prišli doň napriek snahe istých ľudí mladí a talentovaní 

hudobníci. Až na 1. lesný roh je orchester kompletný. 

Nebolo to jednoduché a prinieslo to veľa konfl iktov. 

Vždy som sa snažil dať prednosť SF. Len môj viedenský 

agent vie, koľko iných ponúk som preto odmietol. Vždy 

som presadzoval názor, že prvý orchester nemá byť 

„dievčaťom pre všetkých“, ktorí si ho môžu v zahraničí 

kúpiť. Výber sa má riadiť prestížou a kvalitou, nemusí-

me akceptovať každú ponuku Takto si meno orchester 

nikdy nezíska. Ponúkol som preto orchestru repre-

zentatívne zastúpenie mojou viedenskou agentúrou 

aj zahraničné zájazdy, napr. do Číny a Japonska. Boli 

zamietnuté s argumentom, že orchester už zastúpenie 

v týchto krajinách má a exkluzívna zmluva je nevýhod-

ná Preto sa aj moje možnosti účinkovať so SF zúžili len 

na koncerty, kde ešte neboli naplánovaní zahraniční 

dirigenti. Považujem za dehonestujúce, keď na zájazdy 

nechodí orchester so šéfdirigentom a samozrejme som 

si zaplnil kalendár inými koncertmi a zájazdy ponú-

kol iným telesám. Tiež si nemyslím, že šéfdirigent 

má byť celú sezónu v jednom orchestri (predpokla-

dám, že pán Lapšanský má ten istý názor, keďže mi 

nepridelil ani jednu kanceláriu). Mylne som sa tiež 

domnieval, že ak šéfdirigent diriguje v prestížnych 

domoch a orchestroch, orchester to bude považo-

vať za vlastnú reprezentáciu. 

 Ako hodnotíte obdobie vášho pôsobenia v orchestri?
Veľa dobrých koncertov vysoko ohodnotených kri-

tikou aj publikom, úspešné konkurzy, po dlhých 

rokoch kompletný orchester, propagácia na inter-

nete, účinkovanie v Nemecku a v Prahe, Novoročný 

koncert pre STV –  to sú neodškriepiteľné úspechy. 

Myslím si ale, že s iným tímom ľudí by sa dal orches-

ter dostať ďalej, na Slovensku i v zahraničí. Keby 

každý robil to, čo mu vyplýva z pracovného zara-

denia, orchester je dnes niekde úplne inde. Často 

som sa stretával s odporom k novým myšlienkam 

a formám (internet, zahraničné účinkovania, open-

air koncerty, koncerty po Slovensku, plagáty, pro-

pagačné materiály atď. ). Čakal som, že orchester 

niektoré novinky privíta, bohužiaľ nebol záujem.

 Vaším „staronovým“ pôsobiskom bude opäť Rusko. 
Čo vás čaká?
Veľa zaujímavej práce, sólistov, režisérov, zahra-

ničné zájazdy do Japonska, Talianska, Fínska 

a Maďarska, nahrávky na DVD a fantastický tím 

ľudí, ktorí majú veľa energie, elánu a chuti niečo 

dokázať...

 Plánujete ešte nejakú spoluprácu so Slovenskou  l-
harmóniou? 
Nie. 

(aj)

Nevadí mi, že odchádzam. Prekáža mi spôsob, akým sa to stalo...
Peter Feranec odchádza na post umeleckého riaditeľa Michailského divadla v Petrohrade. Spôsob, akým sa s ním v Redute rozlúčili, tak trochu to 
pripomína iné odchody: Moyzesovcov a Musiky aeterny.  

Čajkovského Klavírny koncert G dur na koncer-
te k jubileu Slovenskej  lharmónie. To je jediné 
sólistické účinkovanie, ktoré som si tu „dovolil“ 
za 5 rokov. Som s touto inštitúciou spätý a so 
mnou aj jedna interpretačná generácia, ktorá 
tu sólisticky pôsobila v 80. rokoch – Toperczer, 
Hajóssyová, Klinda a ďalší. Som pravdepodobne 
jeden z posledných, ktorý ešte hrá.              
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V roku 60. výročia svojej existencie bola Reduta, „chrám umenia“, ako Slovenskú  lharmóniu 
v prvom príhovore k  lharmonikom (2. 9. 1949) nazval profesor Václav Talich, vyhostená z 
domovského sídla. Ak sa hovorí, že pre našu krajinu je osudové číslo osmička, pre Slovenskú 
 lharmóniu (a slovenskú hudbu) je takýmto číslom deviatka. 

Terézia URSÍNYOVÁ

Slovenská  lharmónia jubilujúca 
1949—2009

V roku 1919 bola Hudobná škola pre Slovensko premenovaná na 
Hudobnú a dramatickú akadémiu, neskôr Štátne konzervatórium. V 
roku 1929 vznikol Orchester Radiojournalu – dnešný Symfonický or-
chester Slovenského rozhlasu a 27. 10. 1949 zazneli na prvom koncerte 
Slovenskej  lharmónie s dirigentom Ľudovítom Rajterom (v historic-
kej budove SND) slová vtedajšieho povereníka školstva, vied a umení 
Ladislava Novomeského: „Mám česť oznámiť Vám, že dnešného dňa je 
náš kultúrny život obohatený o Slovenskú  lharmóniu.“ Začiatky mnohých 
renomovaných európskych orchestrov siahajú oveľa hlbšie do minulos-
ti (napr. lipský Gewandhaus-Orchester vznikol v roku 1781, Viedenskí 
 lharmonici v roku 1842, Berlínsky symfonický orchester v roku 1882, 
holandský Concertgebouworkest v roku 1888, Česká  lharmónia v roku 
1894). Slovenská  lharmónia začala aj vzhľadom na historické a politic-
ké súvislosti tvoriť svoju históriu až na základe zákona SNR č. 13/1948 
Z. z. Odvtedy zažila početné úspechy doma i v zahraničí – okrem takmer 
všetkých európskych štátov hosťovala v USA, Japonsku, Austrálii či v bý-
valom Sovietskom zväze. Rozhodujúce však nie sú roky vzniku, kvality te-
lesa a opodstatnenie jeho existencie potvrdzuje každý koncert nanovo.
V začiatkoch vzniku inštitúcie sa pracovalo vo vysokoškolskom kabinete 
prof. Eugena Suchoňa, predsedu Prípravného, neskôr Správneho výbo-
ru Slovenskej  lharmónie. Pamätníčkou na toto obdobie je pani Melánia 
Kušnírová-Hammerová, ktorá spolu s Júliusom Letňanom v roku 1949 
nastúpila do administratívy a pôsobila ako tajomníčka telies SF. 

Reduta – sídlo Slovenskej  lharmónie

Keď zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 18. 12. 1948 vznikla 
Slovenská  lharmónia, štát jej pridelil priestory Reduty, eklektickej budo-
vy, patriacej od roku 1919 mestu, pričom jej úpravy trvali až do roku 1969. 
No už v 80. rokoch vznikla idea rozšírenia Reduty zásadnou prestavbou. 
Podľa víťazného architektonického návrhu sa mala prepojiť pôvodná bu-
dova s novostavbou na nádvorí zrušením deliacej steny, čím by vznikli 
ďalšie priestory. Projektu však chýbalo  nančné zabezpečenie, navyše po-

trebné úpravy neodporúčal pamiatkový úrad. V priebehu desaťročí sa 
tak Reduta podrobovala výlučne opravám. Po mnohých odkladoch ge-
nerálnej rekonštrukcie Reduty informoval 2. 4. 2009 generálny riaditeľ 
Slovenskej  lharmónie prof. Marian Lapšanský ministra kultúry SR 
Mareka Maďariča o znaleckom posudku stavu budovy, na základe kto-
rého bola urýchlene uzavretá. Otázne zostáva, do akej miery možno veriť 
plánovanej dobe rekonštrukcie, skrátenej z troch rokov na dva, keďže sa 
v interiéri ani exteriéri Reduty stále takmer nič nedeje. Šesťdesiatročné 
jubileum popredného hudobného telesa si v roku 2009 preto pripo-
menieme – tak ako na začiatku jeho existencie – v historickej budove 
SND...

Riaditelia

Od 15. 4. 1968 do roku 1991 bol riaditeľom Slovenskej  lharmónie 
Ladislav Mokrý. Hoci som osobne poznala a vážila si jeho predchod-
cov (Július Letňan, Dezider Kardoš, Bohumil Trnečka, Ján Strelec, 
Ladislav Slovák) i pokračovateľov (Alžbeta Rajterová, Karol Fajth, 
Jozef Tkáčik, Marian Lapšanský), riaditeľ, muzikológ a vysokoškol-
ský pedagóg L. Mokrý mi natrvalo zostal v pamäti kvôli neúnavnej ak-
tivite v prospech slovenskej hudby, odbornosti, prenikavému intelek-
tu, ale aj mimoriadnym osobnostným kvalitám. Počas jeho éry popri 
Orchestri SF a Slovenskom  lharmonickom zbore pôsobili i ďalšie 
telesá a sólisti: Warchalov Slovenský komorný orchester, Musica 
aeterna, Filharmonické kvarteto, Moyzesovo kvarteto, Slovenské 
trio, Bratislavské dychové kvinteto, od 1. 5. 1986 aj Komorná opera 
SF (ktorej sa neujala Opera SND), sólisti Magdaléna Hajóssyová, Peter 
Mikuláš, Ferdinand Klinda, Anna Predmerská-Zúriková, Klára 
Havlíková, Peter Toperczer, Marian Lapšanský, Jozef Podhoranský 
a ď. Diplomatické schopnosti riaditeľa, ktorý bol dlhoročným gene-
rálnym tajomníkom, neskôr viceprezidentom a od roku 1991 aj prezi-
dentom Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO, prispeli k mnohým 
hosťovaniam zaujímavých sólistov, dirigentov i telies. Dramaturgii sa v 
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dagóg. Aj ako člen porôt medzinárodných súťaží 
viem, že suma 9, 11 a viac názorov jednotlivých 
porotcov sa objektivizuje spriemerovaním len 
čiastočne a že niekedy aj výsledky veľkých súťaží 
môžu zostať otázne. Lupták i Škuta majú svoje 
kvality i limity, to vám povedia i iní. Oni sú navy-
še veľmi dobre saturovaní napríklad Hudobným 
centrom a majú hodne možností, čo sa nedá po-
vedať o mnohých ďalších veľmi talentovaných, 
ale úplne obchádzaných interpretoch. Vedeli ste, 
že napríklad klavirista Marcel Štefko vyhral v 
Rakúsku Brahmsovu súťaž? Poznáte mená ako 
Magdaléna Bajuszová alebo Matej Arendárik?

 Magdaléna Bajuszová si jednoznačne zaslúži po-
zornosť. Arendárik ale predsa dostáva príležitosti, čo 
je samozrejme v poriadku...
Poznám situáciu na školách. Ako interpret 
som vždy vyhľadával menej hrané diela, aj ako 
riaditeľ mám preto tendenciu pomôcť tým, 
ktorí si nevedia pomôcť sami, ale disponujú 
vzácnym talentom. Pri výbere zahraničných 

sólistov veľmi efektívne spolupracujeme tiež so 
súťažami, čo zaručuje kvalitu a je to aj ekono-
micky výhodné. Väčšinou sú to ľudia na začiat-
ku svetovej kariéry. 

 Viesť inštitúciu ako je Slovenská  lharmónia urči-
te nie je v dnešnej dobe ľahká ani vďačná úloha. Aké 
sú vaše priania riaditeľa i umelca do blízkej i vzdiale-
nejšej budúcnosti?
Želám si, aby tu zarezonovalo Villaumovo meno 
a o dva, najneskôr tri roky som priviedol súbory 
Slovenskej  lharmónie v zdraví späť do Reduty. 
Samozrejme, neviem dokedy budem mať ešte 
silu a chuť robiť túto veľmi nevďačnú prácu. 
Obdobie rekonštrukcie Reduty bude veľmi ťažké 
pre všetkých, a preto chcem vysvetľovať ľuďom 
napríklad aj ako ste vy, prečo sa niektoré veci dejú 
tak, ako sa dejú. Akonáhle začne Filharmónia 
opäť pracovať v štandardnom režime, nevidím 
dôvod, aby som tu ďalej zotrvával. V auguste 
som oslávil 62. narodeniny, môj čas je teda veľ-
mi limitovaný. Týka sa to i hrania. Teším sa na 

Prof. Marian Lapšanský (1947) - uznávaný 
slovenský klavirista a vysokoškolský pedagóg 
nastúpil na miesto generálneho riaditeľa SF 
po Jozefovi Tkáčikovi v r. 2004. S jeho pôso-
bením vo funkcii je spojený odchod Moyze-
sovho kvarteta a Musiky aeterny zo zväzku 
telies SF,  prechod Bratislavských hudobných 
slávností pod SF, ale aj obnovenie nahrávania 
a začiatok internetových prenosov koncertov 
z Reduty. 

 Kedy ste sa dozvedeli, že vám nebude predĺžená 
zmluva na poste šéfdirigenta? Očakávali ste to?
Fakt, že mi nebude predĺžená zmluva, mi bol 

oznámený riaditeľom 18. júna, teda na konci se-

zóny. Samozrejme som s tým nepočítal, keďže 

sezóna 2009/2010 bola už kompletne naplánova-

ná. Predpokladal som, že v prípade nepredĺženia 

zmluvy ma pán Lapšanský na tento fakt upozorní 

skôr, tak ako je to v civilizovaných krajinách a or-

chestroch bežné. Počas môjho pôsobenia nemal 

ani jeden z hudobníkov výhrady k mojej práci, skôr 

naopak. Na umeleckých radách, z ktorých mám 

zápisnice, členovia orchestra opakovane kritizo-

vali manažment a marketing najmä prácu dvoch 

konkrétnych osôb, ktorým boli paradoxne zmluvy 

predĺžené. V konečnom dôsledku mi nevadí to, že 

odchádzam, prekáža mi spôsob, akým sa to stalo. 

Pán Lapšanský síce deklaroval, že má záujem so 

mnou ďalej spolupracovať ako so stálym hosťom, 

no až na dva koncerty zrušil všetky moje účinkova-

nia s orchestrom doma i v zahraničí. Už tento fakt 

je zarážajúci.

 Riaditeľ Slovenskej  lharmónie povedal, že hlavným 
dôvodom vášho odchodu bola antipatia zo strany or-
chestra. Ako si ju vysvetľujete?
 V Slovenskej fi lharmónii sa rokmi nakumulovalo 

veľa problémov, pred ktorými kompetentní zatvá-

rajú oči. Ak sa ich snažíte riešiť, stanete sa pocho-

piteľne pre istých ľudí nepohodlným, pretože mno-

hým členom orchestra aktuálny status quo vyho-

vuje. Vôbec by som nehovoril o antipatii orchestra, 

skôr o antipatii istých záujmových skupín. Tú som 

pociťoval od začiatku, lebo som bol vraj „presadený 

do funkcie autoritatívne“. Tomuto tvrdeniu príliš 

nerozumiem, pretože podľa štatútu SF šéfdirigenta 

vyberá riaditeľ. Ak pán riaditeľ o antipatii vedel, mal 

urobiť všetko pre to, aby sa vzťahy zlepšili. Myslím si, že 

SF je v slepej uličke, ktorá ešte spôsobí mnohé konfl ik-

ty. Dôverne poznám atmosféru a nie som optimista. Ja 

som sa vždy snažil držať istých etických a profesionál-

nych princípov, svedomie mám čisté. Nedá sa vyhovieť 

vedúcemu skupiny, ktorý chce posadiť syna na stoličku 

zástupcu, či inému, ktorého potomok sa pokúša dostať 

do orchestra „školským“ koncertom. Zatiaľ sa našiel 

spoločný nepriateľ, na chvíľu bude „pokoj“, no prob-

lémy sa raz budú musieť vyriešiť. Žiadny cudzinec ich 

nikdy nevyriešil a nevyrieši, musíme to urobiť sami. 

Ide opäť len o „novú záplatu na starú dieru“. Novému 

šéfdirigentovi prajem v každom prípade veľa úspechov. 

Dúfam, že bude mať viac kompetencií ako ja a bude 

v Bratislave častejšie.

 Napriek všetkému, dal by sa post šéfdirigenta zvládnuť 
súbežne s vašimi zahraničnými aktivitami?
Určite áno, aj som ho zvládal. Orchester sa omladil, 

prišli doň napriek snahe istých ľudí mladí a talentovaní 

hudobníci. Až na 1. lesný roh je orchester kompletný. 

Nebolo to jednoduché a prinieslo to veľa konfl iktov. 

Vždy som sa snažil dať prednosť SF. Len môj viedenský 

agent vie, koľko iných ponúk som preto odmietol. Vždy 

som presadzoval názor, že prvý orchester nemá byť 

„dievčaťom pre všetkých“, ktorí si ho môžu v zahraničí 

kúpiť. Výber sa má riadiť prestížou a kvalitou, nemusí-

me akceptovať každú ponuku Takto si meno orchester 

nikdy nezíska. Ponúkol som preto orchestru repre-

zentatívne zastúpenie mojou viedenskou agentúrou 

aj zahraničné zájazdy, napr. do Číny a Japonska. Boli 

zamietnuté s argumentom, že orchester už zastúpenie 

v týchto krajinách má a exkluzívna zmluva je nevýhod-

ná Preto sa aj moje možnosti účinkovať so SF zúžili len 

na koncerty, kde ešte neboli naplánovaní zahraniční 

dirigenti. Považujem za dehonestujúce, keď na zájazdy 

nechodí orchester so šéfdirigentom a samozrejme som 

si zaplnil kalendár inými koncertmi a zájazdy ponú-

kol iným telesám. Tiež si nemyslím, že šéfdirigent 

má byť celú sezónu v jednom orchestri (predpokla-

dám, že pán Lapšanský má ten istý názor, keďže mi 

nepridelil ani jednu kanceláriu). Mylne som sa tiež 

domnieval, že ak šéfdirigent diriguje v prestížnych 

domoch a orchestroch, orchester to bude považo-

vať za vlastnú reprezentáciu. 

 Ako hodnotíte obdobie vášho pôsobenia v orchestri?
Veľa dobrých koncertov vysoko ohodnotených kri-

tikou aj publikom, úspešné konkurzy, po dlhých 

rokoch kompletný orchester, propagácia na inter-

nete, účinkovanie v Nemecku a v Prahe, Novoročný 

koncert pre STV –  to sú neodškriepiteľné úspechy. 

Myslím si ale, že s iným tímom ľudí by sa dal orches-

ter dostať ďalej, na Slovensku i v zahraničí. Keby 

každý robil to, čo mu vyplýva z pracovného zara-

denia, orchester je dnes niekde úplne inde. Často 

som sa stretával s odporom k novým myšlienkam 

a formám (internet, zahraničné účinkovania, open-

air koncerty, koncerty po Slovensku, plagáty, pro-

pagačné materiály atď. ). Čakal som, že orchester 

niektoré novinky privíta, bohužiaľ nebol záujem.

 Vaším „staronovým“ pôsobiskom bude opäť Rusko. 
Čo vás čaká?
Veľa zaujímavej práce, sólistov, režisérov, zahra-

ničné zájazdy do Japonska, Talianska, Fínska 

a Maďarska, nahrávky na DVD a fantastický tím 

ľudí, ktorí majú veľa energie, elánu a chuti niečo 

dokázať...

 Plánujete ešte nejakú spoluprácu so Slovenskou  l-
harmóniou? 
Nie. 

(aj)

Nevadí mi, že odchádzam. Prekáža mi spôsob, akým sa to stalo...
Peter Feranec odchádza na post umeleckého riaditeľa Michailského divadla v Petrohrade. Spôsob, akým sa s ním v Redute rozlúčili, tak trochu to 
pripomína iné odchody: Moyzesovcov a Musiky aeterny.  

Čajkovského Klavírny koncert G dur na koncer-
te k jubileu Slovenskej  lharmónie. To je jediné 
sólistické účinkovanie, ktoré som si tu „dovolil“ 
za 5 rokov. Som s touto inštitúciou spätý a so 
mnou aj jedna interpretačná generácia, ktorá 
tu sólisticky pôsobila v 80. rokoch – Toperczer, 
Hajóssyová, Klinda a ďalší. Som pravdepodobne 
jeden z posledných, ktorý ešte hrá.              
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V roku 60. výročia svojej existencie bola Reduta, „chrám umenia“, ako Slovenskú  lharmóniu 
v prvom príhovore k  lharmonikom (2. 9. 1949) nazval profesor Václav Talich, vyhostená z 
domovského sídla. Ak sa hovorí, že pre našu krajinu je osudové číslo osmička, pre Slovenskú 
 lharmóniu (a slovenskú hudbu) je takýmto číslom deviatka. 

Terézia URSÍNYOVÁ

Slovenská  lharmónia jubilujúca 
1949—2009

V roku 1919 bola Hudobná škola pre Slovensko premenovaná na 
Hudobnú a dramatickú akadémiu, neskôr Štátne konzervatórium. V 
roku 1929 vznikol Orchester Radiojournalu – dnešný Symfonický or-
chester Slovenského rozhlasu a 27. 10. 1949 zazneli na prvom koncerte 
Slovenskej  lharmónie s dirigentom Ľudovítom Rajterom (v historic-
kej budove SND) slová vtedajšieho povereníka školstva, vied a umení 
Ladislava Novomeského: „Mám česť oznámiť Vám, že dnešného dňa je 
náš kultúrny život obohatený o Slovenskú  lharmóniu.“ Začiatky mnohých 
renomovaných európskych orchestrov siahajú oveľa hlbšie do minulos-
ti (napr. lipský Gewandhaus-Orchester vznikol v roku 1781, Viedenskí 
 lharmonici v roku 1842, Berlínsky symfonický orchester v roku 1882, 
holandský Concertgebouworkest v roku 1888, Česká  lharmónia v roku 
1894). Slovenská  lharmónia začala aj vzhľadom na historické a politic-
ké súvislosti tvoriť svoju históriu až na základe zákona SNR č. 13/1948 
Z. z. Odvtedy zažila početné úspechy doma i v zahraničí – okrem takmer 
všetkých európskych štátov hosťovala v USA, Japonsku, Austrálii či v bý-
valom Sovietskom zväze. Rozhodujúce však nie sú roky vzniku, kvality te-
lesa a opodstatnenie jeho existencie potvrdzuje každý koncert nanovo.
V začiatkoch vzniku inštitúcie sa pracovalo vo vysokoškolskom kabinete 
prof. Eugena Suchoňa, predsedu Prípravného, neskôr Správneho výbo-
ru Slovenskej  lharmónie. Pamätníčkou na toto obdobie je pani Melánia 
Kušnírová-Hammerová, ktorá spolu s Júliusom Letňanom v roku 1949 
nastúpila do administratívy a pôsobila ako tajomníčka telies SF. 

Reduta – sídlo Slovenskej  lharmónie

Keď zákonom Slovenskej národnej rady zo dňa 18. 12. 1948 vznikla 
Slovenská  lharmónia, štát jej pridelil priestory Reduty, eklektickej budo-
vy, patriacej od roku 1919 mestu, pričom jej úpravy trvali až do roku 1969. 
No už v 80. rokoch vznikla idea rozšírenia Reduty zásadnou prestavbou. 
Podľa víťazného architektonického návrhu sa mala prepojiť pôvodná bu-
dova s novostavbou na nádvorí zrušením deliacej steny, čím by vznikli 
ďalšie priestory. Projektu však chýbalo  nančné zabezpečenie, navyše po-

trebné úpravy neodporúčal pamiatkový úrad. V priebehu desaťročí sa 
tak Reduta podrobovala výlučne opravám. Po mnohých odkladoch ge-
nerálnej rekonštrukcie Reduty informoval 2. 4. 2009 generálny riaditeľ 
Slovenskej  lharmónie prof. Marian Lapšanský ministra kultúry SR 
Mareka Maďariča o znaleckom posudku stavu budovy, na základe kto-
rého bola urýchlene uzavretá. Otázne zostáva, do akej miery možno veriť 
plánovanej dobe rekonštrukcie, skrátenej z troch rokov na dva, keďže sa 
v interiéri ani exteriéri Reduty stále takmer nič nedeje. Šesťdesiatročné 
jubileum popredného hudobného telesa si v roku 2009 preto pripo-
menieme – tak ako na začiatku jeho existencie – v historickej budove 
SND...

Riaditelia

Od 15. 4. 1968 do roku 1991 bol riaditeľom Slovenskej  lharmónie 
Ladislav Mokrý. Hoci som osobne poznala a vážila si jeho predchod-
cov (Július Letňan, Dezider Kardoš, Bohumil Trnečka, Ján Strelec, 
Ladislav Slovák) i pokračovateľov (Alžbeta Rajterová, Karol Fajth, 
Jozef Tkáčik, Marian Lapšanský), riaditeľ, muzikológ a vysokoškol-
ský pedagóg L. Mokrý mi natrvalo zostal v pamäti kvôli neúnavnej ak-
tivite v prospech slovenskej hudby, odbornosti, prenikavému intelek-
tu, ale aj mimoriadnym osobnostným kvalitám. Počas jeho éry popri 
Orchestri SF a Slovenskom  lharmonickom zbore pôsobili i ďalšie 
telesá a sólisti: Warchalov Slovenský komorný orchester, Musica 
aeterna, Filharmonické kvarteto, Moyzesovo kvarteto, Slovenské 
trio, Bratislavské dychové kvinteto, od 1. 5. 1986 aj Komorná opera 
SF (ktorej sa neujala Opera SND), sólisti Magdaléna Hajóssyová, Peter 
Mikuláš, Ferdinand Klinda, Anna Predmerská-Zúriková, Klára 
Havlíková, Peter Toperczer, Marian Lapšanský, Jozef Podhoranský 
a ď. Diplomatické schopnosti riaditeľa, ktorý bol dlhoročným gene-
rálnym tajomníkom, neskôr viceprezidentom a od roku 1991 aj prezi-
dentom Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO, prispeli k mnohým 
hosťovaniam zaujímavých sólistov, dirigentov i telies. Dramaturgii sa v 
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Šesťdesiat rokov Slovenskej  lharmónie

1949
·  Prípravný výbor Správnej rady  SF vedie Eugen Suchoň
·  prvý koncert SF v budove Opery SND – dirigent Ľudovít Rajter (27. 10.)
·  prvý koncert Komorného orchestra SF s Václavom Talichom (18. 11.)

1950
·  SF po prvýkrát účinkuje na festivale Pražská jar – dirigent Saša Popov

1952
·  riaditeľom SF sa stáva Dezider Kardoš (do r. 1954)
·  3. 8. Košice - posledný koncert Václava Talicha so SF
·  šéfdirigentom SF je menovaný Tibor Frešo 

1953
·  šéfdirigentom SF je menovaný Ľudovít Rajter

1955
·  jeden rok vykonáva funkciu riaditeľa SF člen orchestra Bohumil Trnečka

1956
·  na post riaditeľa SF je menovaný Ján Strelec (do r. 1960)
·  na abonentných koncertoch (1. a 2. 11.) diriguje SF Hans Swarowsky 

1957
·  SF prvýkrát účinkuje v zahraničí – v rakúskom Linzi (dirigenti Ľ. Rajter a Jakov Cipci)

 1958
·  SF vystupuje na koncertoch v Belgicku a bývalej NDR (dirigenti Ľ. Rajter a Edgard Doneux) 

1961
·  umeleckým šéfom SF je menovaný Ladislav Slovák
·  SF vystupuje prvýkrát na 14 koncertoch v Taliansku

1963
·  prvé turné SF vo Veľkej Británii (dirigenti Ľ. Rajter a L. Slovák)

1966
·  na abonentných koncertoch (3. a 4. 2.) diriguje SF Claudio Abbado

1967
·  21. 9. vystupuje SF na festivale Varšavská jeseň – dirigent Ľ. Rajter

1968
·  na post riaditeľa SF je menovaný Ladislav Mokrý (do r. 1990)

1969
·  SF prvýkrát diriguje Zdeněk Košler (7. a 8. 5.)

1971
·  na koncerte festivalu Pražská jar SF diriguje Riccardo Muti (23. 5.)

1973
·  na abonentných koncertoch (24. a 25. 5.) SF diriguje Sergiu Celibidache
·  SF prvýkrát vystupuje v Španielsku

1975
·  na koncerte festivalu Korutánske leto SF diriguje Aram Chačaturian (8. 7.
·  na záverečnom koncerte BHS SF diriguje Neeme Järvi (19. 10.)

1976
·  SF vystupuje na 9 koncertoch vo Švajčiarsku – dirigent L. Slovák

1978
·  koncerty SF v štátoch vtedajšieho Sovietskeho zväzu – Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Gru-
zínsko

1980
·  prvé koncertné turné SF v Japonsku – dirigenti Z. Košler, L. Slovák a Ken Ichiro Kobayashi
·  na koncerte festivalu Korutánske leto diriguje SF Christoph von Dohnányi (11. 7.)

1981
·  šéfdirigentom SF je menovaný Libor Pešek

tom čase venovali Alžbeta Rajterová 
ako hlavná dramaturgička a Božena 
Horváthová, dcéra dlhoročného ve-
dúceho koncertnej prevádzky SF 
Vladimíra Horvátha, ktorý v mnohom 
prispel k propagácii inštitúcie. Jeho 
rukopis, venovaný Slovenskému ko-
mornému orchestru, vyšiel v OPUS-e 
s umeleckými fotogra ami Kamila 
Vyskočila k 25. výročiu telesa. 

Dirigenti

V priebehu posledných rokov 
Slovenská  lharmónia výrazne 
„omladila členskú základňu telies“ 
najmä prijatím absolventov konzer-
vatórií a VŠMU. Orchester je však 
pre časté striedanie takpovediac 
„bez šéfdirigenta“. Po Václavovi 
Talichovi, Ľudovítovi Rajterovi, 

Tiborovi Frešovi, Ladislavovi Slovákovi, Liborovi Peškovi, Vladimírovi 
Verbickom, Bystríkovi Režuchovi, Aldovi Ceccatovi a Ondrejovi 
Lenárdovi bol od roku 2007 do konca sezóny 2008/2009 šéfdirigentom 
Peter Feranec. Faktom je, že orchestru chýbajú kontinuita práce a ume-
lecké vízie dirigentov, akými boli napr. Ľudovít Rajter (1949—1976) alebo 
Ladislav Slovák (1961—1981). Od sezóny 2009/2010 sa novým šéfdiri-
gentom stal Francúz Emmanuel Villaume.

Slovenská  lharmónia „včera a dnes“

V 80. rokoch ešte fungovala materiálna podpora „o ciálnej“ kultúry, vďaka 
čomu bolo možné zabezpečiť  lharmonickým telesám zahraničné zájazdy, 
ale aj účinkovanie na domácich festivaloch v Piešťanoch a v Trenčianskych 
Tepliciach, pravidelne aj v piešťanskom Dome umenia, ktorý od roku 
1979 inštitúcii patril. Vznikali tiež nahrávky pre vydavateľstvá OPUS, ale 
aj Hungaroton, Erato či prvý kompaktný disk pre Paci c Music. V publi-
kácii k 40. výročiu SF (1989), na ktorej vzniku som sa podieľala, vyslovil 
Ladislav Mokrý v príhovore želanie vybudovať zo Slovenskej  lharmónie 
umeleckú ustanovizeň „schopnú na vysokej úrovni obsiahnuť celú šírku kla-
sického dedičstva i súčasných hudobných snažení.“ Viacerým sa toto exten-
zívne chápanie pôvodného poslania SF, ktorá začala zastrešovať aj aktivity 
novovzniknutých telies,  lharmonických členov či mladej nastupujúcej 
generácie, nepáčilo. Negatívom spomínaného obdobia bolo, že mnohé 
úlohy (a nekompromisné príkazy, viď „kauzy“ šéfdirigenta Libora Peška 

V. Talich [foto: archív HC] 

Ľ. Rajter [foto: archív HC] 
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1982
· umeleckým šéfom SF je menovaný ruský dirigent Vladimir Verbickij

1984
· SF vystupuje na 16 koncertoch v Nemeckej spolkovej republike – dirigenti Z. Košler a V. 
Verbickij
· šéfdirigentom SF je menovaný Bystrík Režucha

1986
· SF uskutočňuje koncertné turné do Japonska (január - február) a Talianska (október)
· na abonentnom koncerte (14. 11.) diriguje SF Krzysztof Penderecki

1987
· v mesiacoch október – december vystupuje SF na 36 koncertoch v Nemeckej spolkovej republi-
ke a Japonsku – dirigenti Z. Košler a B. Režucha

1989
· členovia SF vstupujú v pondelok 20. 11. do štrajku na podporu Nežnej revolúcie

1990
· Sir Yehudi Menuhin so sólistami Luciou Poppovou, Gidonom Kremerom a Alexisom Weissen-
bergom vystúpil so SF na koncerte usporiadanom Amnesty International
· spolu s Českou a Brnianskou  lharmóniou uviedla SF v Prahe Smetanov cyklus symfonických 
básní Má vlast – dirigent Rafael Kubelík (14. 6.)
· umeleckým šéfom SF je menovaný taliansky dirigent Aldo Ceccato

1991
· riaditeľkou SF sa stáva Alžbeta Rajterová
· šéfdirigentom SF je menovaný Ondrej Lenárd – od r. 1995 zastával aj funkciu hudobného 
riaditeľa

1993
· SF koncertne uvádza kompletnú operu Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland

1994
· SF prvýkrát vystupuje na 9 koncertoch v USA – dirigent O. Lenárd

1995
· na post riaditeľa SF je menovaný Karol Fajth
· prvé koncertné turné SF vo Švédsku – dirigent O. Lenárd

1996
· riaditeľom SF sa stáva Jozef Tkáčik
· O. Lenárd diriguje SF na 13 koncertoch v Japonsku (jún) a 9 koncertoch v Nemecku (október)

1999
· SF si 27. 10. pripomenula 50. výročie vzniku slávnostným koncertom pod taktovkou 
O. Lenárda
 
2000
· členovia SF so šéfdirigentom O. Lenárdom boli 27. 2.  prijatí na audiencii u pápeža Jána Pavla II.

2001
· SF vystupuje na 11 koncertoch v Španielsku – dirigent O. Lenárd

2003
· postu umeleckého riaditeľa SF sa ujíma Jiří Bělohlávek

2004
· riaditeľom SF sa stáva Marian Lapšanský
· šéfdirigentom SF je menovaný Vladimír Válek

2006
· SF sa pod vedením šéfdirigenta V. Válka predstavila na 6 koncertoch v Španielsku

2007
· šéfdirigentom SF je menovaný Peter Feranec, post stáleho hosťujúceho dirigenta zastáva Leoš 
Svárovský

2009
· šéfdirigentom SF sa od 61. koncertnej sezóny stáva Emmanuel Villaume

(zdroj: sf)

Terézia Ursínyová absolvovala štúdium muzikológie na Filozo ckej fakul-
te Univerzity Komenského. Po rokoch hudobno-kritickej práce v časopise 
Hudobný život a pôsobení vo Zväze slovenských skladateľov nastúpila v r. 
1986 ako dramaturgička Komornej opery Slovenskej  lharmónie, v r. 1988—
1990 pôsobila ako tlačová tajomníčka Slovenskej  lharmónie.  

a Vladimíra Verbického) nariaďovalo priamo ministerstvo kultúry. 
Zrkadlo kultúry

Ladislav Novomeský v príhovore pri príležitosti vzniku Slovenskej 
 lharmónii zade noval zásadnú úlohu tejto inštitúcie v slovenskej 
hudbe: „Po prvýkrát vo svojich kultúrnych dejinách má Slovensko sa-
mostatný symfonický orchester v tejto Filharmónii. Samotná existencia 
takéhoto telesa hudobných skladateľov a pozoruhodné skladby nevytvá-
ra. Ale nerastú hudobní skladatelia a netvoria sa pozoruhodné diela hu-
dobné, keď takéhoto telesa niet. Preto s nádejou budeme čakať i rozvoj 
našej hudobnej tvorby už v tejto chvíli, keď nám prichodí s uspokojením 
ustáliť, že jestvuje inštrument pre jej reprodukciu v Slovenskej  lharmó-
nii.“ Škoda, že dnes je v programe 
Slovenskej  lharmónie oveľa menej 
súčasných slovenských skladieb 
než v minulosti, hoci konfrontácia 
s umeleckými poetikami rozličných 
generácií slovenskej hudobnej tvor-
by by mohla priniesť zaujímavé pod-
nety.
V súčasnosti Slovenská  lharmó-
nia funguje bez viacerých telies 
i všetkých sólistov a je limitovaná 
 nančnými prostriedkami. Tvoria 
ju orchester Slovenská fi lharmó-
nia, ktorý má 124 členov (po prvom 
konkurze 15. júna 1949 bolo vysta-
vených 25 dekrétov a prvá sezóna za-
čínala so 48 angažovanými členmi), 
82-členný Slovenský fi lharmonický 
zbor a Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala so 16 člen-
mi. Ako hlavnému usporiadateľovi 
zostal Filharmónii popredný medzi-
národný festival Bratislavské hudob-
né slávnosti, ktorého jubilejný 45. 
ročník sa bude z väčšej časti konať v 
blízkej historickej budove SND. 

Epilóg

Na záver zacitujem opäť slová Václava Talicha, ktorý je spolu 
s Ľudovítom Rajterom zakladateľskou osobnosťou SF a ktorého prvý 
koncert s komorným orchestrom SF 18. 11. 1949 bol okrem dôkladnej 
umeleckej práce (na jedno vystúpenie vraj vyžadoval dnes už nereálnych 
18 skúšok!) aj demonštráciou česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti a 
poctou slovenskej hudbe (skladby V. Nováka a jeho žiakov Alexandra 
Moyzesa, Eugena Suchoňa a Jána Cikkera), zo spomínaného prvého 
príhovoru  lharmonikom: „Stojí pred vami nekonečná méta, ktorá sa 
volá umenie. Čím ďalej za ňou pôjdeme, tým sa nám bude viac vzďaľovať, 
a preto sami nikdy nebudeme spokojní. Toto neustále hľadanie je najvlast-
nejším poslaním tvorivého umelca, jeho kliatbou i požehnaním. V hudbe 
sa musíme stále vracať k pôvodným úlohám, opravovať dosiahnuté a vý-
sledok je stále v nekonečne. Skutočné umenie nepozná rutinérstvo zna-
menajúce smrť umelca a cudzia mu je aj improvizácia. Predsavzaté úlohy 
stoja pred nami a nesmú im stáť v ceste žiadne subjektívne záujmy. Všetci 
sme len služobníkmi umenia v ušľachtilom boji za hľadaním krásna... Zo 
Slovenskej  lharmónie sa musí stať chrám umenia, ktorý jedine svojou 
veľkou prácou získa autoritu a vážnosť...“

L. Slovák [foto: archív HC] 
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Šesťdesiat rokov Slovenskej  lharmónie

1949
·  Prípravný výbor Správnej rady  SF vedie Eugen Suchoň
·  prvý koncert SF v budove Opery SND – dirigent Ľudovít Rajter (27. 10.)
·  prvý koncert Komorného orchestra SF s Václavom Talichom (18. 11.)

1950
·  SF po prvýkrát účinkuje na festivale Pražská jar – dirigent Saša Popov

1952
·  riaditeľom SF sa stáva Dezider Kardoš (do r. 1954)
·  3. 8. Košice - posledný koncert Václava Talicha so SF
·  šéfdirigentom SF je menovaný Tibor Frešo 

1953
·  šéfdirigentom SF je menovaný Ľudovít Rajter

1955
·  jeden rok vykonáva funkciu riaditeľa SF člen orchestra Bohumil Trnečka

1956
·  na post riaditeľa SF je menovaný Ján Strelec (do r. 1960)
·  na abonentných koncertoch (1. a 2. 11.) diriguje SF Hans Swarowsky 

1957
·  SF prvýkrát účinkuje v zahraničí – v rakúskom Linzi (dirigenti Ľ. Rajter a Jakov Cipci)

 1958
·  SF vystupuje na koncertoch v Belgicku a bývalej NDR (dirigenti Ľ. Rajter a Edgard Doneux) 

1961
·  umeleckým šéfom SF je menovaný Ladislav Slovák
·  SF vystupuje prvýkrát na 14 koncertoch v Taliansku

1963
·  prvé turné SF vo Veľkej Británii (dirigenti Ľ. Rajter a L. Slovák)

1966
·  na abonentných koncertoch (3. a 4. 2.) diriguje SF Claudio Abbado

1967
·  21. 9. vystupuje SF na festivale Varšavská jeseň – dirigent Ľ. Rajter

1968
·  na post riaditeľa SF je menovaný Ladislav Mokrý (do r. 1990)

1969
·  SF prvýkrát diriguje Zdeněk Košler (7. a 8. 5.)

1971
·  na koncerte festivalu Pražská jar SF diriguje Riccardo Muti (23. 5.)

1973
·  na abonentných koncertoch (24. a 25. 5.) SF diriguje Sergiu Celibidache
·  SF prvýkrát vystupuje v Španielsku

1975
·  na koncerte festivalu Korutánske leto SF diriguje Aram Chačaturian (8. 7.
·  na záverečnom koncerte BHS SF diriguje Neeme Järvi (19. 10.)

1976
·  SF vystupuje na 9 koncertoch vo Švajčiarsku – dirigent L. Slovák

1978
·  koncerty SF v štátoch vtedajšieho Sovietskeho zväzu – Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Gru-
zínsko

1980
·  prvé koncertné turné SF v Japonsku – dirigenti Z. Košler, L. Slovák a Ken Ichiro Kobayashi
·  na koncerte festivalu Korutánske leto diriguje SF Christoph von Dohnányi (11. 7.)

1981
·  šéfdirigentom SF je menovaný Libor Pešek

tom čase venovali Alžbeta Rajterová 
ako hlavná dramaturgička a Božena 
Horváthová, dcéra dlhoročného ve-
dúceho koncertnej prevádzky SF 
Vladimíra Horvátha, ktorý v mnohom 
prispel k propagácii inštitúcie. Jeho 
rukopis, venovaný Slovenskému ko-
mornému orchestru, vyšiel v OPUS-e 
s umeleckými fotogra ami Kamila 
Vyskočila k 25. výročiu telesa. 

Dirigenti

V priebehu posledných rokov 
Slovenská  lharmónia výrazne 
„omladila členskú základňu telies“ 
najmä prijatím absolventov konzer-
vatórií a VŠMU. Orchester je však 
pre časté striedanie takpovediac 
„bez šéfdirigenta“. Po Václavovi 
Talichovi, Ľudovítovi Rajterovi, 

Tiborovi Frešovi, Ladislavovi Slovákovi, Liborovi Peškovi, Vladimírovi 
Verbickom, Bystríkovi Režuchovi, Aldovi Ceccatovi a Ondrejovi 
Lenárdovi bol od roku 2007 do konca sezóny 2008/2009 šéfdirigentom 
Peter Feranec. Faktom je, že orchestru chýbajú kontinuita práce a ume-
lecké vízie dirigentov, akými boli napr. Ľudovít Rajter (1949—1976) alebo 
Ladislav Slovák (1961—1981). Od sezóny 2009/2010 sa novým šéfdiri-
gentom stal Francúz Emmanuel Villaume.

Slovenská  lharmónia „včera a dnes“

V 80. rokoch ešte fungovala materiálna podpora „o ciálnej“ kultúry, vďaka 
čomu bolo možné zabezpečiť  lharmonickým telesám zahraničné zájazdy, 
ale aj účinkovanie na domácich festivaloch v Piešťanoch a v Trenčianskych 
Tepliciach, pravidelne aj v piešťanskom Dome umenia, ktorý od roku 
1979 inštitúcii patril. Vznikali tiež nahrávky pre vydavateľstvá OPUS, ale 
aj Hungaroton, Erato či prvý kompaktný disk pre Paci c Music. V publi-
kácii k 40. výročiu SF (1989), na ktorej vzniku som sa podieľala, vyslovil 
Ladislav Mokrý v príhovore želanie vybudovať zo Slovenskej  lharmónie 
umeleckú ustanovizeň „schopnú na vysokej úrovni obsiahnuť celú šírku kla-
sického dedičstva i súčasných hudobných snažení.“ Viacerým sa toto exten-
zívne chápanie pôvodného poslania SF, ktorá začala zastrešovať aj aktivity 
novovzniknutých telies,  lharmonických členov či mladej nastupujúcej 
generácie, nepáčilo. Negatívom spomínaného obdobia bolo, že mnohé 
úlohy (a nekompromisné príkazy, viď „kauzy“ šéfdirigenta Libora Peška 

V. Talich [foto: archív HC] 

Ľ. Rajter [foto: archív HC] 
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1982
· umeleckým šéfom SF je menovaný ruský dirigent Vladimir Verbickij

1984
· SF vystupuje na 16 koncertoch v Nemeckej spolkovej republike – dirigenti Z. Košler a V. 
Verbickij
· šéfdirigentom SF je menovaný Bystrík Režucha

1986
· SF uskutočňuje koncertné turné do Japonska (január - február) a Talianska (október)
· na abonentnom koncerte (14. 11.) diriguje SF Krzysztof Penderecki

1987
· v mesiacoch október – december vystupuje SF na 36 koncertoch v Nemeckej spolkovej republi-
ke a Japonsku – dirigenti Z. Košler a B. Režucha

1989
· členovia SF vstupujú v pondelok 20. 11. do štrajku na podporu Nežnej revolúcie

1990
· Sir Yehudi Menuhin so sólistami Luciou Poppovou, Gidonom Kremerom a Alexisom Weissen-
bergom vystúpil so SF na koncerte usporiadanom Amnesty International
· spolu s Českou a Brnianskou  lharmóniou uviedla SF v Prahe Smetanov cyklus symfonických 
básní Má vlast – dirigent Rafael Kubelík (14. 6.)
· umeleckým šéfom SF je menovaný taliansky dirigent Aldo Ceccato

1991
· riaditeľkou SF sa stáva Alžbeta Rajterová
· šéfdirigentom SF je menovaný Ondrej Lenárd – od r. 1995 zastával aj funkciu hudobného 
riaditeľa

1993
· SF koncertne uvádza kompletnú operu Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland

1994
· SF prvýkrát vystupuje na 9 koncertoch v USA – dirigent O. Lenárd

1995
· na post riaditeľa SF je menovaný Karol Fajth
· prvé koncertné turné SF vo Švédsku – dirigent O. Lenárd

1996
· riaditeľom SF sa stáva Jozef Tkáčik
· O. Lenárd diriguje SF na 13 koncertoch v Japonsku (jún) a 9 koncertoch v Nemecku (október)

1999
· SF si 27. 10. pripomenula 50. výročie vzniku slávnostným koncertom pod taktovkou 
O. Lenárda
 
2000
· členovia SF so šéfdirigentom O. Lenárdom boli 27. 2.  prijatí na audiencii u pápeža Jána Pavla II.

2001
· SF vystupuje na 11 koncertoch v Španielsku – dirigent O. Lenárd

2003
· postu umeleckého riaditeľa SF sa ujíma Jiří Bělohlávek

2004
· riaditeľom SF sa stáva Marian Lapšanský
· šéfdirigentom SF je menovaný Vladimír Válek

2006
· SF sa pod vedením šéfdirigenta V. Válka predstavila na 6 koncertoch v Španielsku

2007
· šéfdirigentom SF je menovaný Peter Feranec, post stáleho hosťujúceho dirigenta zastáva Leoš 
Svárovský

2009
· šéfdirigentom SF sa od 61. koncertnej sezóny stáva Emmanuel Villaume

(zdroj: sf)

Terézia Ursínyová absolvovala štúdium muzikológie na Filozo ckej fakul-
te Univerzity Komenského. Po rokoch hudobno-kritickej práce v časopise 
Hudobný život a pôsobení vo Zväze slovenských skladateľov nastúpila v r. 
1986 ako dramaturgička Komornej opery Slovenskej  lharmónie, v r. 1988—
1990 pôsobila ako tlačová tajomníčka Slovenskej  lharmónie.  

a Vladimíra Verbického) nariaďovalo priamo ministerstvo kultúry. 
Zrkadlo kultúry

Ladislav Novomeský v príhovore pri príležitosti vzniku Slovenskej 
 lharmónii zade noval zásadnú úlohu tejto inštitúcie v slovenskej 
hudbe: „Po prvýkrát vo svojich kultúrnych dejinách má Slovensko sa-
mostatný symfonický orchester v tejto Filharmónii. Samotná existencia 
takéhoto telesa hudobných skladateľov a pozoruhodné skladby nevytvá-
ra. Ale nerastú hudobní skladatelia a netvoria sa pozoruhodné diela hu-
dobné, keď takéhoto telesa niet. Preto s nádejou budeme čakať i rozvoj 
našej hudobnej tvorby už v tejto chvíli, keď nám prichodí s uspokojením 
ustáliť, že jestvuje inštrument pre jej reprodukciu v Slovenskej  lharmó-
nii.“ Škoda, že dnes je v programe 
Slovenskej  lharmónie oveľa menej 
súčasných slovenských skladieb 
než v minulosti, hoci konfrontácia 
s umeleckými poetikami rozličných 
generácií slovenskej hudobnej tvor-
by by mohla priniesť zaujímavé pod-
nety.
V súčasnosti Slovenská  lharmó-
nia funguje bez viacerých telies 
i všetkých sólistov a je limitovaná 
 nančnými prostriedkami. Tvoria 
ju orchester Slovenská fi lharmó-
nia, ktorý má 124 členov (po prvom 
konkurze 15. júna 1949 bolo vysta-
vených 25 dekrétov a prvá sezóna za-
čínala so 48 angažovanými členmi), 
82-členný Slovenský fi lharmonický 
zbor a Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala so 16 člen-
mi. Ako hlavnému usporiadateľovi 
zostal Filharmónii popredný medzi-
národný festival Bratislavské hudob-
né slávnosti, ktorého jubilejný 45. 
ročník sa bude z väčšej časti konať v 
blízkej historickej budove SND. 

Epilóg

Na záver zacitujem opäť slová Václava Talicha, ktorý je spolu 
s Ľudovítom Rajterom zakladateľskou osobnosťou SF a ktorého prvý 
koncert s komorným orchestrom SF 18. 11. 1949 bol okrem dôkladnej 
umeleckej práce (na jedno vystúpenie vraj vyžadoval dnes už nereálnych 
18 skúšok!) aj demonštráciou česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti a 
poctou slovenskej hudbe (skladby V. Nováka a jeho žiakov Alexandra 
Moyzesa, Eugena Suchoňa a Jána Cikkera), zo spomínaného prvého 
príhovoru  lharmonikom: „Stojí pred vami nekonečná méta, ktorá sa 
volá umenie. Čím ďalej za ňou pôjdeme, tým sa nám bude viac vzďaľovať, 
a preto sami nikdy nebudeme spokojní. Toto neustále hľadanie je najvlast-
nejším poslaním tvorivého umelca, jeho kliatbou i požehnaním. V hudbe 
sa musíme stále vracať k pôvodným úlohám, opravovať dosiahnuté a vý-
sledok je stále v nekonečne. Skutočné umenie nepozná rutinérstvo zna-
menajúce smrť umelca a cudzia mu je aj improvizácia. Predsavzaté úlohy 
stoja pred nami a nesmú im stáť v ceste žiadne subjektívne záujmy. Všetci 
sme len služobníkmi umenia v ušľachtilom boji za hľadaním krásna... Zo 
Slovenskej  lharmónie sa musí stať chrám umenia, ktorý jedine svojou 
veľkou prácou získa autoritu a vážnosť...“

L. Slovák [foto: archív HC] 
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Málo známa osobnosť, patriaca do našich dejín. 
Legenda, ktorá sa zrodila na Orave a pokračovala vo 
Viedni. Jedno z najdlhších priateľstiev Ludwiga van 
Beethovena. Takto sme doteraz Mikuláša Zmeškala 
vnímali – prostredníctvom geniálneho skladateľa, nie 
ako svojbytnú historickú osobnosť. Výskumy z posled-
ných rokov zapĺňajú nielen prevažujúce biele miesta 
v jeho biogra i, ale odhaľujú aj celkom iného človeka. 
A zrazu pred nami rastie osobnosť, ktorej zástoj v deji-
nách kultúry je oveľa väčší, ako sme sa nazdávali.

Anna SCHIRLBAUER-GROSSMANNOVÁ

V tieni Beethovena...
Mikuláš Zmeškal (1759—1853) z Domanoviec a Leštín

V
 novembri uplynie 250 rokov od narodenia Mi-
kuláša Zmeškala. Vďaka tejto príležitosti sa prvý 
raz vôbec dostáva do popredia záujmu, prvýkrát 
si cielene pripomenieme jeho existenciu v rámci 
osláv, ktoré však, žiaľ, neprerastú rámec Zmeš-
kalovej rodnej Oravy. V tejto súvislosti sa natíska 
doposiaľ nevyjasnená otázka: narodil sa 19. alebo 
20. novembra 1759 a bolo to skutočne v Lešti-

nách, v mieste, kde Zmeškalovci žili už od 16. storočia a podstatnou 
mierou sa zaslúžili o vybudovanie a existenciu tamojšieho artikulárne-
ho kostola, dnešnej pýchy tejto časti Slovenska? 

Tajomstvo stratenej matriky

Tam, kde niet dokladov, rodia sa dohady. Keďže najdôležitejší dôkaz, 
leštinská evanjelická matrika z príslušného obdobia, sa stratil a údaje 
o narodení sa podľa vtedajšieho zvyku do iných dokladov nezapisova-
li, začali špekulácie. Niektorí beethovenológovia a priori nepovažovali 
otázku dátumu a miesta narodenia Beethovenovho priateľa za dôležitú, 
iní hovorili o Leštinách bez akéhokoľvek dôkazu a napokon boli aj takí, 
ktorí, nezasvätení do histórie a reálií Slovenska a najmä Oravy, Leštiny 
ako Zmeškalove rodisko vylúčili. Argumentovali tým, že na tomto bez-
významnom mieste vraj nebola možnosť novorodenca pokrstiť a upred-
nostňovali bez akéhokoľvek dôkazu Dolný Kubín či Banskú Bystricu. 
Na základe indícií, no predovšetkým na základe novoobjaveného jedi-
nečného dobového dokumentu v Maďarskom štátnom archíve možno 
už túto otázku zodpovedať.
Začiatkom 19. storočia zhotovil jeden z členov široko rozvetvenej ro-
diny Zmeškalovcov výťah z leštinskej matriky novorodencov, čím pre 
ďalšie pokolenia zachránil relevantné údaje. V dlhom rade mien členov 
tejto zemianskej rodiny sa nachádza aj meno Nicol. Paulus a pri ňom 
dátum 20. november 1759. Čo znamená tento zápis? Keď v tomto zo-
zname porovnáme údaje iných osôb a ich dátumy narodenia, ktoré sú 
dobre známe z iných historických prameňov, zistíme takmer vždy malé 
diferencie. Vysvetľujeme to tým, že do matriky sa zapisoval deň krstu 
a nie deň narodenia. Iba v celkom výnimočných prípadoch sa oboje 
udialo v ten istý deň. Takže dobové pramene jednoznačne dokazujú, že 
Mikuláš Zmeškal sa narodil v Leštinách, kde bol pokrstený 20. novem-
bra. O Leštinách ako mieste narodenia hovorí mimochodom aj zápis 
vo viedenskej evanjelickej matrike zomrelých (23. júna 1833). Koneč-
nú odpoveď na druhú dielčiu otázku, na otázku dňa narodenia, nachá-
dzame na portréte Mikuláša Zmeškala. Dôkaz  z takéhoto prameňa je 
v podstate čosi celkom nečakané. V prvej polovici 19. storočia totiž už 
dávno nebolo zvykom, aby maliar priamo na obraze umiestnil meno a 
prípadne aj iné údaje o zobrazenej osobe. Na tomto portréte, ktorý je 
majetkom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pravdepodob-
ne už od konca 19. storočia, sa nachádza vľavo od hlavy text napísaný 
nápadnou oranžovou farbou: Nicolaus Zmeskall von Domanovecz geb 
19 Nov. 1759. Obraz, ktorý dozaista nie je z dielne žiadneho špičkové-
ho maliara, zobrazuje Mikuláša v pokročilejšom veku a niekomu z jeho 
najbližších mal pravdepodobne slúžiť ako stála spomienka na človeka, 
ktorý žije vo vzdialenej Viedni. 

Žiak Juraja Francisciho a Antona Zimmermanna?

Z hľadiska dejín hudby je dôležité, kde Mikuláš Zmeškal nadobudol 
hudobné vzdelanie, ktoré mu nielen neskôr umožnilo preniknúť do hu-
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M. Zmeškal na portréte neznámeho autora z 1. polovice 19. storočia. 
Zbierka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
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dobníckych kruhov vo Viedni, ale dosiahnuť tam dokonca významné 
postavenie. V rodných Leštinách s pomocou domáceho učiteľa to určite 
nebolo, pretože tu dlho nepobudol. Len čo jeho otec v roku 1764 pred-
časne zomrel, odobrala sa mladá vdova Katarína, rodená Meerwaldt, 
s tromi malými deťmi do Banskej Bystrice ku svojej rodine a čerstvo 
dostavané leštinské sídlo prenajala. V Banskej Bystrici zostal Mikuláš 

Zmeškal až do svojich pätnástich rokov. Usudzujúc podľa toho, s kým 
sa stýkala jeho matka i celá jej rodina, mohol súkromne študovať hudbu 
u jedného z bystrických hudobníkov. Do úvahy prichádza buď evanje-
lický kantor Daniel Fabricius, alebo organár Michal Heyserer, alebo 
jeden z dvoch bratov organárov Podkonických, najpravdepodobnej-

šie to však bol evanjelický organista Juraj Francisci, syn 
známeho bystrického hudobného skladateľa a organis-
tu. Konkrétne údaje zatiaľ chýbajú. Ďalšie hudobné 
vzdelanie Zmeškal získal počas štvorročného pobytu 
na slávnom bratislavskom Evanjelickom lýceu, vtedy 

ešte označovanom ako gymnázium. V rokoch 1774–
1778 tu absolvoval vyššie gymnaziálne ročníky, 

ktorých súčasťou bola aj vyúčba hudby. Samozrej-
me sa zúčastňoval aj na rôznych hudobných pro-
dukciách, ktoré prebiehali nielen priamo v tomto 

vzdelávacom inštitúte, ale i v rámci evanjelickej 
komunity. A tiež mal možnosť stretávať sa 
s hudobníkmi, ktorí vtedy pôsobili v Bratisla-
ve a oboznamovať sa s hudobnou literatúrou. 

Svedectvom takejto Zmeškalovej aktivity sú 
napríklad viaceré notové odpisy vo viedenských 
a budapeštianskych archívoch (o. i. skladby od 

J. Haydna alebo I. Pleyela), na ktorých sa doteraz 
podarilo identi kovať jeho rukopis. Okrem toho sa 

študent Zmeškal prejavoval už aj ako hudobný sklada-
teľ. Podobnosť kompozičných postupov medzi jeho 

sláčikovými kvartetami z tohto obdobia a komor-
nou tvorbou Antona Zimmermanna, dirigenta 

a hudobného skladateľa, ktorý v týchto rokoch žil 
a pôsobil v Bratislave, navodzuje domnienku, že 

Zmeškal bol Zimmermannovým žiakom. Na-
povedá tomu aj ďalšia indícia – rukopis. V au-
tografoch oboch hudobníkov sa totiž hojne 
vyskytujú rovnaké charakteristické znaky. 

Vo Viedni

V roku 1783 prišiel Zmeškal do Viedne. Dva 
roky, ktoré uplynuli medzi jeho odchodom 
z  Bratislavy a príchodom do Viedne, strávil 

ako právnický praktikant na viacerých hor-
nouhorských župných úradoch, čo bolo za 
vlády Jozefa II. podmienkou na advokátsku 
aprobáciu a v Pešti absolvoval predpísané 
skúšky. V hlavnom meste Rakúsko-Uhorskej 
monarchie sa potom pomerne rýchlo zorien-

toval a okamžite začal nadväzovať kontakty. Boli to jednak hudobní 
skladatelia a profesionálni inštrumentalisti zamestnaní vo viedenských 
divadlách a hráči v súboroch i orchestroch, patriacich popredným aris-
tokratom, jednak milovníci hudby z vysokých šľachtických kruhov, ktorí 
aktívne pestovali hudbu a usporadúvali súkromné koncerty. To, že Mi-
kulášovi Zmeškalovi sa naozaj podarilo v týchto kruhoch zakotviť, mož-
no vysvetliť iba tým, že nezačínal vo veľkomeste z ničoho, ale že práve 
vďaka prešporskému pobytu mohol vo Viedni takpovediac pokračovať 
v predchádzajúcich kontaktoch s rodinou Esterházyovcov, Pálffyovcov, 
s A. Pászthorym a ďalšími. Všetci mali svoje sídla aj v dnešnej Bratislave 
a vďaka svojmu postaveniu mohli mladému mužovi pomôcť. Zmeškal 
získal miesto (od roku 1785 už platené) v najvyššom uhorskom štát-
nom úrade so sídlom vo Viedni, v Uhorskej kráľovskej dvornej kance-
lárii. Odvtedy delil svoj život medzi štátnu službu, kde sa vypracoval od 
jednoduchého koncipistu až do vysokej funkcie dvorného sekretára, 
a hudbu. Pritom nemožno povedať, že prvá činnosť mu slúžila výlučne 
iba na zabezpečenie existencie, zatiaľ čo druhá mu poskytovala priestor 
na sebarealizáciu. Neboli to dva vzájomne nesúvisiace svety. Aj dobré 
postavenie štátneho úradníka totiž do istej miery otváralo dvere vieden-
ských šľachtických hudobných salónov. 

Najdrahší hudobný gróf,
píšem Vám na najlepšom papieri, aký mám, aby ste boli tej dobroty a zajtra 
hrali Septet u Odescalchiho. Schindlöcker tu nie je, celá hudba by sa musela 
vynechať, keby ste nehrali, a podozrenie by určite nepadlo na nikoho iného 
ako na mňa – akoby som niečo zanedbal. 
Preto Vás, milý hudobný gróf, prosím, aby ste mi túto láskavosť neodopreli, 
bude s Vami istotne zaobchádzané s veľkým porozumením. [...]
Posielam Vám partitúru, abyste sa mohli pozrieť na sólo posledného menue-
tu, ktorý je, ako viete, najobtiažnejší – očakávam Vás.
Váš Bthwn. 
(Viedeň, asi prelom rokov 1800/1801)

Myslím, že by bolo predsa len dobré, keby ste nechali hrať starého Krafta, 
pretože je to prvýkrát, kedy budú triá hrané, potom ich budete môcť hrať – 
nechám však na Vašu vôľu, ako sa chcete v tejto veci zachovať. Ak sa pri tom 
objavia ťažkosti, ktoré by mohlo spôsobiť, že Kraft a S[schuppanzigh] spolu 
dobre nevychádzajú, v tom prípade sa môže vyznamenať pán od Zmeškalov-
cov, no nie ako hudobný gróf, ale ako zdatný hudobník.
Váš priateľ Beethoven 
(Viedeň, 14. apríla 1809) 
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Málo známa osobnosť, patriaca do našich dejín. 
Legenda, ktorá sa zrodila na Orave a pokračovala vo 
Viedni. Jedno z najdlhších priateľstiev Ludwiga van 
Beethovena. Takto sme doteraz Mikuláša Zmeškala 
vnímali – prostredníctvom geniálneho skladateľa, nie 
ako svojbytnú historickú osobnosť. Výskumy z posled-
ných rokov zapĺňajú nielen prevažujúce biele miesta 
v jeho biogra i, ale odhaľujú aj celkom iného človeka. 
A zrazu pred nami rastie osobnosť, ktorej zástoj v deji-
nách kultúry je oveľa väčší, ako sme sa nazdávali.

Anna SCHIRLBAUER-GROSSMANNOVÁ

V tieni Beethovena...
Mikuláš Zmeškal (1759—1853) z Domanoviec a Leštín

V
 novembri uplynie 250 rokov od narodenia Mi-
kuláša Zmeškala. Vďaka tejto príležitosti sa prvý 
raz vôbec dostáva do popredia záujmu, prvýkrát 
si cielene pripomenieme jeho existenciu v rámci 
osláv, ktoré však, žiaľ, neprerastú rámec Zmeš-
kalovej rodnej Oravy. V tejto súvislosti sa natíska 
doposiaľ nevyjasnená otázka: narodil sa 19. alebo 
20. novembra 1759 a bolo to skutočne v Lešti-

nách, v mieste, kde Zmeškalovci žili už od 16. storočia a podstatnou 
mierou sa zaslúžili o vybudovanie a existenciu tamojšieho artikulárne-
ho kostola, dnešnej pýchy tejto časti Slovenska? 

Tajomstvo stratenej matriky

Tam, kde niet dokladov, rodia sa dohady. Keďže najdôležitejší dôkaz, 
leštinská evanjelická matrika z príslušného obdobia, sa stratil a údaje 
o narodení sa podľa vtedajšieho zvyku do iných dokladov nezapisova-
li, začali špekulácie. Niektorí beethovenológovia a priori nepovažovali 
otázku dátumu a miesta narodenia Beethovenovho priateľa za dôležitú, 
iní hovorili o Leštinách bez akéhokoľvek dôkazu a napokon boli aj takí, 
ktorí, nezasvätení do histórie a reálií Slovenska a najmä Oravy, Leštiny 
ako Zmeškalove rodisko vylúčili. Argumentovali tým, že na tomto bez-
významnom mieste vraj nebola možnosť novorodenca pokrstiť a upred-
nostňovali bez akéhokoľvek dôkazu Dolný Kubín či Banskú Bystricu. 
Na základe indícií, no predovšetkým na základe novoobjaveného jedi-
nečného dobového dokumentu v Maďarskom štátnom archíve možno 
už túto otázku zodpovedať.
Začiatkom 19. storočia zhotovil jeden z členov široko rozvetvenej ro-
diny Zmeškalovcov výťah z leštinskej matriky novorodencov, čím pre 
ďalšie pokolenia zachránil relevantné údaje. V dlhom rade mien členov 
tejto zemianskej rodiny sa nachádza aj meno Nicol. Paulus a pri ňom 
dátum 20. november 1759. Čo znamená tento zápis? Keď v tomto zo-
zname porovnáme údaje iných osôb a ich dátumy narodenia, ktoré sú 
dobre známe z iných historických prameňov, zistíme takmer vždy malé 
diferencie. Vysvetľujeme to tým, že do matriky sa zapisoval deň krstu 
a nie deň narodenia. Iba v celkom výnimočných prípadoch sa oboje 
udialo v ten istý deň. Takže dobové pramene jednoznačne dokazujú, že 
Mikuláš Zmeškal sa narodil v Leštinách, kde bol pokrstený 20. novem-
bra. O Leštinách ako mieste narodenia hovorí mimochodom aj zápis 
vo viedenskej evanjelickej matrike zomrelých (23. júna 1833). Koneč-
nú odpoveď na druhú dielčiu otázku, na otázku dňa narodenia, nachá-
dzame na portréte Mikuláša Zmeškala. Dôkaz  z takéhoto prameňa je 
v podstate čosi celkom nečakané. V prvej polovici 19. storočia totiž už 
dávno nebolo zvykom, aby maliar priamo na obraze umiestnil meno a 
prípadne aj iné údaje o zobrazenej osobe. Na tomto portréte, ktorý je 
majetkom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pravdepodob-
ne už od konca 19. storočia, sa nachádza vľavo od hlavy text napísaný 
nápadnou oranžovou farbou: Nicolaus Zmeskall von Domanovecz geb 
19 Nov. 1759. Obraz, ktorý dozaista nie je z dielne žiadneho špičkové-
ho maliara, zobrazuje Mikuláša v pokročilejšom veku a niekomu z jeho 
najbližších mal pravdepodobne slúžiť ako stála spomienka na človeka, 
ktorý žije vo vzdialenej Viedni. 

Žiak Juraja Francisciho a Antona Zimmermanna?

Z hľadiska dejín hudby je dôležité, kde Mikuláš Zmeškal nadobudol 
hudobné vzdelanie, ktoré mu nielen neskôr umožnilo preniknúť do hu-
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dobníckych kruhov vo Viedni, ale dosiahnuť tam dokonca významné 
postavenie. V rodných Leštinách s pomocou domáceho učiteľa to určite 
nebolo, pretože tu dlho nepobudol. Len čo jeho otec v roku 1764 pred-
časne zomrel, odobrala sa mladá vdova Katarína, rodená Meerwaldt, 
s tromi malými deťmi do Banskej Bystrice ku svojej rodine a čerstvo 
dostavané leštinské sídlo prenajala. V Banskej Bystrici zostal Mikuláš 

Zmeškal až do svojich pätnástich rokov. Usudzujúc podľa toho, s kým 
sa stýkala jeho matka i celá jej rodina, mohol súkromne študovať hudbu 
u jedného z bystrických hudobníkov. Do úvahy prichádza buď evanje-
lický kantor Daniel Fabricius, alebo organár Michal Heyserer, alebo 
jeden z dvoch bratov organárov Podkonických, najpravdepodobnej-

šie to však bol evanjelický organista Juraj Francisci, syn 
známeho bystrického hudobného skladateľa a organis-
tu. Konkrétne údaje zatiaľ chýbajú. Ďalšie hudobné 
vzdelanie Zmeškal získal počas štvorročného pobytu 
na slávnom bratislavskom Evanjelickom lýceu, vtedy 

ešte označovanom ako gymnázium. V rokoch 1774–
1778 tu absolvoval vyššie gymnaziálne ročníky, 

ktorých súčasťou bola aj vyúčba hudby. Samozrej-
me sa zúčastňoval aj na rôznych hudobných pro-
dukciách, ktoré prebiehali nielen priamo v tomto 

vzdelávacom inštitúte, ale i v rámci evanjelickej 
komunity. A tiež mal možnosť stretávať sa 
s hudobníkmi, ktorí vtedy pôsobili v Bratisla-
ve a oboznamovať sa s hudobnou literatúrou. 

Svedectvom takejto Zmeškalovej aktivity sú 
napríklad viaceré notové odpisy vo viedenských 
a budapeštianskych archívoch (o. i. skladby od 

J. Haydna alebo I. Pleyela), na ktorých sa doteraz 
podarilo identi kovať jeho rukopis. Okrem toho sa 

študent Zmeškal prejavoval už aj ako hudobný sklada-
teľ. Podobnosť kompozičných postupov medzi jeho 

sláčikovými kvartetami z tohto obdobia a komor-
nou tvorbou Antona Zimmermanna, dirigenta 

a hudobného skladateľa, ktorý v týchto rokoch žil 
a pôsobil v Bratislave, navodzuje domnienku, že 

Zmeškal bol Zimmermannovým žiakom. Na-
povedá tomu aj ďalšia indícia – rukopis. V au-
tografoch oboch hudobníkov sa totiž hojne 
vyskytujú rovnaké charakteristické znaky. 

Vo Viedni

V roku 1783 prišiel Zmeškal do Viedne. Dva 
roky, ktoré uplynuli medzi jeho odchodom 
z  Bratislavy a príchodom do Viedne, strávil 

ako právnický praktikant na viacerých hor-
nouhorských župných úradoch, čo bolo za 
vlády Jozefa II. podmienkou na advokátsku 
aprobáciu a v Pešti absolvoval predpísané 
skúšky. V hlavnom meste Rakúsko-Uhorskej 
monarchie sa potom pomerne rýchlo zorien-

toval a okamžite začal nadväzovať kontakty. Boli to jednak hudobní 
skladatelia a profesionálni inštrumentalisti zamestnaní vo viedenských 
divadlách a hráči v súboroch i orchestroch, patriacich popredným aris-
tokratom, jednak milovníci hudby z vysokých šľachtických kruhov, ktorí 
aktívne pestovali hudbu a usporadúvali súkromné koncerty. To, že Mi-
kulášovi Zmeškalovi sa naozaj podarilo v týchto kruhoch zakotviť, mož-
no vysvetliť iba tým, že nezačínal vo veľkomeste z ničoho, ale že práve 
vďaka prešporskému pobytu mohol vo Viedni takpovediac pokračovať 
v predchádzajúcich kontaktoch s rodinou Esterházyovcov, Pálffyovcov, 
s A. Pászthorym a ďalšími. Všetci mali svoje sídla aj v dnešnej Bratislave 
a vďaka svojmu postaveniu mohli mladému mužovi pomôcť. Zmeškal 
získal miesto (od roku 1785 už platené) v najvyššom uhorskom štát-
nom úrade so sídlom vo Viedni, v Uhorskej kráľovskej dvornej kance-
lárii. Odvtedy delil svoj život medzi štátnu službu, kde sa vypracoval od 
jednoduchého koncipistu až do vysokej funkcie dvorného sekretára, 
a hudbu. Pritom nemožno povedať, že prvá činnosť mu slúžila výlučne 
iba na zabezpečenie existencie, zatiaľ čo druhá mu poskytovala priestor 
na sebarealizáciu. Neboli to dva vzájomne nesúvisiace svety. Aj dobré 
postavenie štátneho úradníka totiž do istej miery otváralo dvere vieden-
ských šľachtických hudobných salónov. 

Najdrahší hudobný gróf,
píšem Vám na najlepšom papieri, aký mám, aby ste boli tej dobroty a zajtra 
hrali Septet u Odescalchiho. Schindlöcker tu nie je, celá hudba by sa musela 
vynechať, keby ste nehrali, a podozrenie by určite nepadlo na nikoho iného 
ako na mňa – akoby som niečo zanedbal. 
Preto Vás, milý hudobný gróf, prosím, aby ste mi túto láskavosť neodopreli, 
bude s Vami istotne zaobchádzané s veľkým porozumením. [...]
Posielam Vám partitúru, abyste sa mohli pozrieť na sólo posledného menue-
tu, ktorý je, ako viete, najobtiažnejší – očakávam Vás.
Váš Bthwn. 
(Viedeň, asi prelom rokov 1800/1801)

Myslím, že by bolo predsa len dobré, keby ste nechali hrať starého Krafta, 
pretože je to prvýkrát, kedy budú triá hrané, potom ich budete môcť hrať – 
nechám však na Vašu vôľu, ako sa chcete v tejto veci zachovať. Ak sa pri tom 
objavia ťažkosti, ktoré by mohlo spôsobiť, že Kraft a S[schuppanzigh] spolu 
dobre nevychádzajú, v tom prípade sa môže vyznamenať pán od Zmeškalov-
cov, no nie ako hudobný gróf, ale ako zdatný hudobník.
Váš priateľ Beethoven 
(Viedeň, 14. apríla 1809) 
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Anna Schirlbauer-Grossmannová – pôvodne dramaturgička Bra-
tislavských hudobných slávností, neskôr hudobná redaktorka Čes-
koslovenského rozhlasu v Bratislave. Od r. 1990 hudobná redaktor-
ka ORF. Autorka scenárov s hudobnohistorickou tematikou pre tele-
víziu a samostatných televíznych dokumentov, článkov pre výstavné 
katalógy a štúdií pre odborné periodiká v Rakúsku, Nemecku, Ma-
ďarsku a na Slovensku. V poslednom desaťročí sa vo zvýšenej miere 
venuje výskumu osoby a diela Mikuláša Zmeškala. Z tejto oblasti 
doposiaľ publikovala: heslo Zmeškal v lexikóne Musik in Geschichte 
und Gegenwart (Bärenreiter, 2007), heslo Zmeškal v Das Beethoven-
Lexikon (Laaber, 2008), Zmeskall und die Initialen „NZ“ auf einigen 
Abschriften von Werken J. Haydns und A. Zimmermanns, ako aj Das 
Testament N. Zmeskalls und seine Bedeutung für die Musikgeschich-
te (Studia Musicologica, 2008/1-2 a 2009/1-2). Najbližšie vyjde: 
Skladateľský odkaz Mikuláša Zmeškala (Slovenská hudba).

Milý Z., až včera som obdržal písomne, že arcivojvoda zaplatí svoj podiel 
vo výmenných poukážkach. Prosím Vás, aby ste mi napísal obsah tak, ako 
ste hovoril v nedeľu a ako sme sa uzhodli, že je najlepšie, aby sa to zaslalo 
ostatným dvom. Mám dostať osvedčenie, že vojvoda bude platiť vo výmen-
ných poukážkach. Myslím, že toto je zbytočné o to viac, že ľudia pri dvore sa 
o mne, napriek zdanlivému priateľstvu, vyjadrujú akoby moje požiadavky 
neboli oprávnené!!!! Ó nebo, pomôž mi to niesť, lebo nie som Herkules, 
ktorý môže Atlasovi pomôcť niesť svet. [...] 
Úplne Váš Beethowen
(Viedeň, 19. februára 1812)

Tu, milý Z., dostávate moje priateľské venovanie, ktoré by Vám malo zostať 
ako priateľská spomienka na naše dlhotrvajúce priateľstvo; prajem si, aby 
ste ho prijal ako dôkaz mojej úcty a aby ste ho nepovažoval za koniec už 
dlho spriadaného vlákna (pretože vo Viedni patríte k mojim najdávnejším 
priateľom). Žite blažene – varujte sa prehnitých pevností, vánok ich zmetie 
skôr než dobre udržiavané.
Ako vždy Váš priateľ Beethoven.
(Viedeň, 16. decembra 1812)

Halm, otec Franza Liszta, Franz Paul Rigler a Johann Spech. Ukazuje 
sa, že Zmeškalov viedenský byt slúžil ako križovatka, kde sa stretáva-
li ľudia s vyhranenými hudobnými záujmami zo všetkých svetových 
strán. Pritom o mnohých jeho aktivitách doposiaľ ani netušíme. Iba 
postupne sa odhaľuje, že podporoval mladé talenty (napr. I. Maysede-
ra),  nančne prispieval na novozaložené viedenské konzervatórium, 
že podporoval aj mimohudobné iniciatívy i spolky a priatelil sa s po-
prednými vedcami. 

Epilóg 

Pokiaľ možno odhadnúť na základe 15 sláčikových kvartet a jednej 
čembalovej skladby v rukopisoch, ktoré sa ako jediné zachovali z ce-
lého Zmeškalovho skladateľského diela, ako aj na základe jeho vlast-
ného, nie veľmi konkrétneho vyjadrenia, komponoval sústavne asi 

Výber z Beethovenových listov Zmeškalovi urobila redakcia na základe publikácie M. Hroneka a 
O. Pulkerta Beethoven. Osobnost génia v korespondenci. (Vyšehrad, 2004).

do rokov 1810–1815. Jeho skladateľský odkaz bol pôvodne obsiahly 
a zahŕňal symfónie, klavírne a violončelové koncerty, kvartetá, sonáty 
sólové i sonáty pre dva nástroje či skladby pre klavír. 
Pokiaľ ide o osobnosti pochádzajúce zo Slovenska, ktoré sa úspešne 
presadili v hlavnom meste Rakúsko-Uhorskej monarchie, je Zmeškal 
dozaista iba jednou z viacerých. Ak berieme do úvahy hudobných 
skladateľov z 18. storočia na našom území, situácia vyzerá inak: spolu 
ich je možno desať. Ako absolútne jediný z nášho územia sa Zmeškal 
dostal do úzkeho kruhu priateľov a známych všetkych troch vrchol-
ných predstaviteľov viedenskej klasiky– Haydna, Mozarta a Beetho-
vena. Je to málo?       
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ko svojich kvartet. Celkom presne nie je možné určiť ani začiatok Zmeš-
kalovho priateľstva s  Ludwigom van Beethovenom. Pravdepodobne 
bol však Zmeškal jednou z úplne prvých osôb, ktoré mladý hudobník 
z Bonnu spoznal po svojom príchode do Viedne. Že Zmeškal potom 

hral v ďalšom Beethovenom živote významnú úlohu, je v súčasnosti už 
dobre známou skutočnosťou. Svedectvom je okolo 150 zachovaných 
Beethovenových listov a lístkov rôznorodého obsahu.  

Organizátor hudobného života

Týmto nie je Zmeškalova aktivita v oblasti hudby vyčerpaná. V úlohe 
organizátora sa prejavoval už od 80. rokov, neskôr, v prvých dvoch de-
saťročiach 19. storočia, sa v jeho priestrannom byte viacmenej pravi-
delne konávali tzv. Musikunterhaltungen (koncerty komornej hudby). 
Pozýval na ne významných viedenských interpretov a skladateľov, ako 
aj cudzích virtuózov, ktorí práve zavítali do hlavného mesta. Pokiaľ 
ide o počet návštevníkov, tieto koncerty sa nemohli merať s poduja-
tiami v aristokratických palácoch, no svojou kvalitou rozhodne patrili 
ku špičkovým. Bolo tu možné počuť napríklad aj Beethovena, ktorý si 
v úzkom kruhu špecialistov veľa ráz odskúšal účinok svojich nových 
kompozícií. Pri týchto príležitostiach sa osvedčili aj Zmeškalove in-
terpretačné schopnosti, keď ako rovnocenný partner prevzal violonče-
lový part v kvartete či kvintete, alebo si sadol ku klavíru a sprevádzal. 
Popritom Zmeškal neprestal ani komponovať. Prekvapujúcim faktom 
je, že v prvých viedenských rokoch bral hodiny kompozície dokonca 
u Mozarta, a keď sa Mozart vybral na dlhotrvajúce cesty do cudziny, 
pokračoval Zmeškal vo vyučovaní u Johanna Georga Albrechtsberge-
ra, ktorého vtedy považovali za najlepšieho učiteľa.
V 1812 stál Zmeškal pri zrode Gesellschaft der Musikfreunde, inšti-
túcie, v súčasnosti známejšej pod skráteným názvom Musikverein. 
To, že ho na samom začiatku zvolili do 11-členného direktória, je už 
samo osebe dôkazom, že bol nielen váženou osobou, ale že musel 
mať aj nadpriemerné teoretické a praktické znalosti, ako aj bohaté 
skúsenosti v oblasti hudobného života. Nebola to funkcia reprezen-
tačná, ale miesto, ktoré si vyžadovalo zodpovednú prácu, navyše 
bez nároku na akýkoľvek honorár. Zmeškal tu napríklad vypracoval 
archívny systém, podieľal sa na koncepcii stanov tejto spoločnosti 
a na organizovaní koncertov, robil nábor nových členov v uhorských 
spoločenských kruhoch. Okrem toho sa zúčastňoval na koncertných 
podujatiach ako aktívny hudobník a čo má mimoriadny význam, pri 
zdĺhavých vyjednávaniach s Beethovenom fungoval ako prostredník. 
Do okruhu jeho známych a priateľov patrili aj Carl Czerny, Ignaz Mo-
scheles, Maximilian Stadler, Anton a Pavol Vranický, Carl Maria von 
Weber a mnohí ďalší. Z vtedajšieho Uhorska to bol napríklad Anton 

Mimoriadnemu prvému majstrovi sveta v čipernosti [...] Sme Vám dlžní 
najväčšiu vďaku, že ste nás obdarovali časťou Vašej čipernosti. Prajeme si 
Vám za to osobne poďakovať, a preto Vás pozývame, aby ste zajtra prišiel 
k „Labuti“ *[...]
Úplne Váš Beethowen
(Viedeň, 8. februára 1812) 
* Názov hostinca.

Budem hrať – veľmi rád – tu je violončelový part – ak sa na to cítite, tak hraj-
te, inak nechajte hrať starú Silu*, ohľadom bytu ústne, až sa uvidíme.
(Viedeň, 25. apríla 1809)
* Myslený je violončelista Antonín Kraft. 

Vplyvní priatelia

V prvých rokoch vo Viedni Zmeškalovi dozaista pomohla aj okolnosť, 
že ho menovali za člena dvornej komisie pre cenzúru, ktorej predsedal 
barón Gottfried van Swieten – jedna z významných osobností mocnár-
stva. Swieten sa vo voľnom čase venoval hudbe, ako prvý importoval 
do Viedne hudbu Johanna Sebastiana Bacha a na jeho domácich kon-
certoch pravidelne účinkoval Wolfgang Amadeus Mozart. S veľkou 

pravdepodobnosťou sa Zmeškal práve v tomto prostredí zoznámil 
s Mozartom – iba krátko po tom, ako sa Mozart presťahoval do Vied-
ne. V prípade ďalšieho velikána triumvirátu viedenskej klasiky, Josepha 
Haydna, možno usudzovať, že sa s ním Zmeškal zoznámil ešte v Brati-
slave, kde študoval a kam Haydn na čele Esterházyho kapely sprevádzal 
svojho „zamestnávateľa“. Napovedá to nielen charakter ich priateľ-
ských stykov, ale aj to, že Haydn mladšiemu Zmeškalovi venoval niekoľ-

Najmilší Conte di Musica!
Nech Vám slúži spanie a pre dnešok Vám prajeme dobrú chuť a dobré 
zažívanie, to je všetko, čo potrebujeme k životu a predsa to všetko musíme 
tak draho zaplatiť, áno, najmilší gróf, dôverný amico, časy sú zlé, naša 
pokladnica prázdna, príjmy chodia zle a my sme, milostivý pane, donútení 
sa znížiť a poprosiť Vás o pôžičku päť zlatých [...]
Žite blažene, najmilší amico a Conte di Musica. Váš dobre naladený
LvBthwn   
(Viedeň, jeseň 1802)

Milý Z., nehnevajte sa na môj lístok – nepripomína Vám niekedy moja situá-
cia Herkula u kráľovnej Omfalé??? Prosil som Vás, aby ste mi kúpil zrkadlo, 
ako je to Vaše, a prosím Vás, akonáhle to Vaše, ktoré Vám posielam, nebu-
dete potrebovať, aby ste mi ho predsa len dnes poslal späť, pretože moje sa 
rozlámalo. Žite blažene a viac o mne nepíšte ako o veľkom mužovi – pretože 
nikdy som nepocítil moc alebo slabosť ľudskej povahy ako dnes.
(Viedeň, 18. apríla 1809)
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Zmeškal bol propagátorom a často aj prvým interpretom Beethovenovej hudby. Skladateľ 
mu venoval Sláčikové kvarteto f mol op. 95 a Fantáziu c mol op. 80.
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Anna Schirlbauer-Grossmannová – pôvodne dramaturgička Bra-
tislavských hudobných slávností, neskôr hudobná redaktorka Čes-
koslovenského rozhlasu v Bratislave. Od r. 1990 hudobná redaktor-
ka ORF. Autorka scenárov s hudobnohistorickou tematikou pre tele-
víziu a samostatných televíznych dokumentov, článkov pre výstavné 
katalógy a štúdií pre odborné periodiká v Rakúsku, Nemecku, Ma-
ďarsku a na Slovensku. V poslednom desaťročí sa vo zvýšenej miere 
venuje výskumu osoby a diela Mikuláša Zmeškala. Z tejto oblasti 
doposiaľ publikovala: heslo Zmeškal v lexikóne Musik in Geschichte 
und Gegenwart (Bärenreiter, 2007), heslo Zmeškal v Das Beethoven-
Lexikon (Laaber, 2008), Zmeskall und die Initialen „NZ“ auf einigen 
Abschriften von Werken J. Haydns und A. Zimmermanns, ako aj Das 
Testament N. Zmeskalls und seine Bedeutung für die Musikgeschich-
te (Studia Musicologica, 2008/1-2 a 2009/1-2). Najbližšie vyjde: 
Skladateľský odkaz Mikuláša Zmeškala (Slovenská hudba).

Milý Z., až včera som obdržal písomne, že arcivojvoda zaplatí svoj podiel 
vo výmenných poukážkach. Prosím Vás, aby ste mi napísal obsah tak, ako 
ste hovoril v nedeľu a ako sme sa uzhodli, že je najlepšie, aby sa to zaslalo 
ostatným dvom. Mám dostať osvedčenie, že vojvoda bude platiť vo výmen-
ných poukážkach. Myslím, že toto je zbytočné o to viac, že ľudia pri dvore sa 
o mne, napriek zdanlivému priateľstvu, vyjadrujú akoby moje požiadavky 
neboli oprávnené!!!! Ó nebo, pomôž mi to niesť, lebo nie som Herkules, 
ktorý môže Atlasovi pomôcť niesť svet. [...] 
Úplne Váš Beethowen
(Viedeň, 19. februára 1812)

Tu, milý Z., dostávate moje priateľské venovanie, ktoré by Vám malo zostať 
ako priateľská spomienka na naše dlhotrvajúce priateľstvo; prajem si, aby 
ste ho prijal ako dôkaz mojej úcty a aby ste ho nepovažoval za koniec už 
dlho spriadaného vlákna (pretože vo Viedni patríte k mojim najdávnejším 
priateľom). Žite blažene – varujte sa prehnitých pevností, vánok ich zmetie 
skôr než dobre udržiavané.
Ako vždy Váš priateľ Beethoven.
(Viedeň, 16. decembra 1812)

Halm, otec Franza Liszta, Franz Paul Rigler a Johann Spech. Ukazuje 
sa, že Zmeškalov viedenský byt slúžil ako križovatka, kde sa stretáva-
li ľudia s vyhranenými hudobnými záujmami zo všetkých svetových 
strán. Pritom o mnohých jeho aktivitách doposiaľ ani netušíme. Iba 
postupne sa odhaľuje, že podporoval mladé talenty (napr. I. Maysede-
ra),  nančne prispieval na novozaložené viedenské konzervatórium, 
že podporoval aj mimohudobné iniciatívy i spolky a priatelil sa s po-
prednými vedcami. 

Epilóg 

Pokiaľ možno odhadnúť na základe 15 sláčikových kvartet a jednej 
čembalovej skladby v rukopisoch, ktoré sa ako jediné zachovali z ce-
lého Zmeškalovho skladateľského diela, ako aj na základe jeho vlast-
ného, nie veľmi konkrétneho vyjadrenia, komponoval sústavne asi 

Výber z Beethovenových listov Zmeškalovi urobila redakcia na základe publikácie M. Hroneka a 
O. Pulkerta Beethoven. Osobnost génia v korespondenci. (Vyšehrad, 2004).

do rokov 1810–1815. Jeho skladateľský odkaz bol pôvodne obsiahly 
a zahŕňal symfónie, klavírne a violončelové koncerty, kvartetá, sonáty 
sólové i sonáty pre dva nástroje či skladby pre klavír. 
Pokiaľ ide o osobnosti pochádzajúce zo Slovenska, ktoré sa úspešne 
presadili v hlavnom meste Rakúsko-Uhorskej monarchie, je Zmeškal 
dozaista iba jednou z viacerých. Ak berieme do úvahy hudobných 
skladateľov z 18. storočia na našom území, situácia vyzerá inak: spolu 
ich je možno desať. Ako absolútne jediný z nášho územia sa Zmeškal 
dostal do úzkeho kruhu priateľov a známych všetkych troch vrchol-
ných predstaviteľov viedenskej klasiky– Haydna, Mozarta a Beetho-
vena. Je to málo?       
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ko svojich kvartet. Celkom presne nie je možné určiť ani začiatok Zmeš-
kalovho priateľstva s  Ludwigom van Beethovenom. Pravdepodobne 
bol však Zmeškal jednou z úplne prvých osôb, ktoré mladý hudobník 
z Bonnu spoznal po svojom príchode do Viedne. Že Zmeškal potom 

hral v ďalšom Beethovenom živote významnú úlohu, je v súčasnosti už 
dobre známou skutočnosťou. Svedectvom je okolo 150 zachovaných 
Beethovenových listov a lístkov rôznorodého obsahu.  

Organizátor hudobného života

Týmto nie je Zmeškalova aktivita v oblasti hudby vyčerpaná. V úlohe 
organizátora sa prejavoval už od 80. rokov, neskôr, v prvých dvoch de-
saťročiach 19. storočia, sa v jeho priestrannom byte viacmenej pravi-
delne konávali tzv. Musikunterhaltungen (koncerty komornej hudby). 
Pozýval na ne významných viedenských interpretov a skladateľov, ako 
aj cudzích virtuózov, ktorí práve zavítali do hlavného mesta. Pokiaľ 
ide o počet návštevníkov, tieto koncerty sa nemohli merať s poduja-
tiami v aristokratických palácoch, no svojou kvalitou rozhodne patrili 
ku špičkovým. Bolo tu možné počuť napríklad aj Beethovena, ktorý si 
v úzkom kruhu špecialistov veľa ráz odskúšal účinok svojich nových 
kompozícií. Pri týchto príležitostiach sa osvedčili aj Zmeškalove in-
terpretačné schopnosti, keď ako rovnocenný partner prevzal violonče-
lový part v kvartete či kvintete, alebo si sadol ku klavíru a sprevádzal. 
Popritom Zmeškal neprestal ani komponovať. Prekvapujúcim faktom 
je, že v prvých viedenských rokoch bral hodiny kompozície dokonca 
u Mozarta, a keď sa Mozart vybral na dlhotrvajúce cesty do cudziny, 
pokračoval Zmeškal vo vyučovaní u Johanna Georga Albrechtsberge-
ra, ktorého vtedy považovali za najlepšieho učiteľa.
V 1812 stál Zmeškal pri zrode Gesellschaft der Musikfreunde, inšti-
túcie, v súčasnosti známejšej pod skráteným názvom Musikverein. 
To, že ho na samom začiatku zvolili do 11-členného direktória, je už 
samo osebe dôkazom, že bol nielen váženou osobou, ale že musel 
mať aj nadpriemerné teoretické a praktické znalosti, ako aj bohaté 
skúsenosti v oblasti hudobného života. Nebola to funkcia reprezen-
tačná, ale miesto, ktoré si vyžadovalo zodpovednú prácu, navyše 
bez nároku na akýkoľvek honorár. Zmeškal tu napríklad vypracoval 
archívny systém, podieľal sa na koncepcii stanov tejto spoločnosti 
a na organizovaní koncertov, robil nábor nových členov v uhorských 
spoločenských kruhoch. Okrem toho sa zúčastňoval na koncertných 
podujatiach ako aktívny hudobník a čo má mimoriadny význam, pri 
zdĺhavých vyjednávaniach s Beethovenom fungoval ako prostredník. 
Do okruhu jeho známych a priateľov patrili aj Carl Czerny, Ignaz Mo-
scheles, Maximilian Stadler, Anton a Pavol Vranický, Carl Maria von 
Weber a mnohí ďalší. Z vtedajšieho Uhorska to bol napríklad Anton 

Mimoriadnemu prvému majstrovi sveta v čipernosti [...] Sme Vám dlžní 
najväčšiu vďaku, že ste nás obdarovali časťou Vašej čipernosti. Prajeme si 
Vám za to osobne poďakovať, a preto Vás pozývame, aby ste zajtra prišiel 
k „Labuti“ *[...]
Úplne Váš Beethowen
(Viedeň, 8. februára 1812) 
* Názov hostinca.

Budem hrať – veľmi rád – tu je violončelový part – ak sa na to cítite, tak hraj-
te, inak nechajte hrať starú Silu*, ohľadom bytu ústne, až sa uvidíme.
(Viedeň, 25. apríla 1809)
* Myslený je violončelista Antonín Kraft. 

Vplyvní priatelia

V prvých rokoch vo Viedni Zmeškalovi dozaista pomohla aj okolnosť, 
že ho menovali za člena dvornej komisie pre cenzúru, ktorej predsedal 
barón Gottfried van Swieten – jedna z významných osobností mocnár-
stva. Swieten sa vo voľnom čase venoval hudbe, ako prvý importoval 
do Viedne hudbu Johanna Sebastiana Bacha a na jeho domácich kon-
certoch pravidelne účinkoval Wolfgang Amadeus Mozart. S veľkou 

pravdepodobnosťou sa Zmeškal práve v tomto prostredí zoznámil 
s Mozartom – iba krátko po tom, ako sa Mozart presťahoval do Vied-
ne. V prípade ďalšieho velikána triumvirátu viedenskej klasiky, Josepha 
Haydna, možno usudzovať, že sa s ním Zmeškal zoznámil ešte v Brati-
slave, kde študoval a kam Haydn na čele Esterházyho kapely sprevádzal 
svojho „zamestnávateľa“. Napovedá to nielen charakter ich priateľ-
ských stykov, ale aj to, že Haydn mladšiemu Zmeškalovi venoval niekoľ-

Najmilší Conte di Musica!
Nech Vám slúži spanie a pre dnešok Vám prajeme dobrú chuť a dobré 
zažívanie, to je všetko, čo potrebujeme k životu a predsa to všetko musíme 
tak draho zaplatiť, áno, najmilší gróf, dôverný amico, časy sú zlé, naša 
pokladnica prázdna, príjmy chodia zle a my sme, milostivý pane, donútení 
sa znížiť a poprosiť Vás o pôžičku päť zlatých [...]
Žite blažene, najmilší amico a Conte di Musica. Váš dobre naladený
LvBthwn   
(Viedeň, jeseň 1802)

Milý Z., nehnevajte sa na môj lístok – nepripomína Vám niekedy moja situá-
cia Herkula u kráľovnej Omfalé??? Prosil som Vás, aby ste mi kúpil zrkadlo, 
ako je to Vaše, a prosím Vás, akonáhle to Vaše, ktoré Vám posielam, nebu-
dete potrebovať, aby ste mi ho predsa len dnes poslal späť, pretože moje sa 
rozlámalo. Žite blažene a viac o mne nepíšte ako o veľkom mužovi – pretože 
nikdy som nepocítil moc alebo slabosť ľudskej povahy ako dnes.
(Viedeň, 18. apríla 1809)
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Zmeškal bol propagátorom a často aj prvým interpretom Beethovenovej hudby. Skladateľ 
mu venoval Sláčikové kvarteto f mol op. 95 a Fantáziu c mol op. 80.
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Viktor Šulc (1897—1945)

Prvý operný mág na Slovensku

Martin BENDIK

Operná réžia nemá na Slovensku dlhú históriu. Jej korene siahajú do 30. rokov 20. storočia a viažu sa na 
výnimočné obdobie šéfovania osvieteného dramaturga a dirigenta Karla Nedbala. Nedbal oslovil k spolupráci 
jedného z najzaujímavejších režisérskych zjavov svojej doby, Viktora Šulca, ktorý nastúpil do SND r. 1932 ako 
šéf českej činohry po rozdelení súboru na českú a slovenskú časť. Aj keď sa Šulc venoval predovšetkým činohre, 
väčšina z jeho deviatich operných a spevoherných inscenácií na scéne SND patrí do výnimočnej kapitoly v dejinách 
Opery SND. V kontexte slovenskej opernej réžie ho môžeme bez zveličenia považovať za „prvolezca“.

portrét

V bežnej praxi v 20. rokoch v Opere SND ne-
možno nevidieť zdôrazňovanie „poslovenčenia“ 
súboru  (v prvej fáze paradoxne českým reper-
toárom a českými umelcami) a nadbiehanie 
hudobnému vkusu diváka, aj keď nie absolútne. 
Oskar Nedbal zaradil do dramaturgického plánu 
okrem českej a svetovej klasiky aj tvorbu  svojich 
súčasníkov – Janáčka, Pucciniho, Leoncavalla,  
Mascagniho, Straussa, d´Alberta, Foerstera – aj 
keď z dnešného pohľadu títo skladatelia, až na 
Janáčka, k avantgarde určite nepatria. Tvorivosti 
ešte menej priala zaužívaná divadelná prax, kto-
rá chápala inscenačnú podobu opery ako nutný 
doplnok k hudobnému naštudovaniu – alebo 
lepšie povedané – ako vyriešenie praktických 
problémov príchodov a odchodov, nástupov zbo-
ru, „výhľadu“ nešikovných hviezd na dirigenta 
a v neposlednom rade ako praktickú reguláciu 
v priestore, aby sa protagonisti a zbor nezrazili. 
Dekorácie, prevažne maľované a dvojrozmerné, 
boli väčšinou z fundusu a obmieňali sa podľa 
potrieb exteriéru a interiéru. Práca režiséra bola 
„chvatná“, nadštandardne praktická a nezaťažo-
vala hviezdy „malicherným“ aranžmánom. Pre 
ilustráciu: len v prvej sezóne SND uviedla opera 
za štyri mesiace, od 1. marca  do 30. júna 1920,  
dvadsať premiér, z ktorých devätnásť režíroval 
jediný režisér – Bohuš Vilím. Za taký krátky čas 
sa v dnešnej dobe naštudujú maximálne dve in-
scenácie...
Túto prevádzkovú prax zdarne narušil v 30. ro-
koch Karel Nedbal vyššími dramaturgickými a 
inscenačnými ambíciami. Jednou z jeho hlav-
ných opôr bol práve Viktor Šulc, ktorého prístup 
sa podstatne líšil od všetkého, čo dovtedy Opera 
SND predstavovala po inscenačnej stránke. Ob-
zory bratislavského divadelného myslenia presa-
hovalo už jeho vzdelanostné zázemie. Nehovo-
riac o tom, že svoje názory dokázal realizovať aj 
v praxi. 
Mladý Šulc strávil svoje učňovské roky v najzná-
mejších nemeckých divadlách, ktoré zohrávali 
významnú úlohu v dejinách svetového divadla. 
Predovšetkým v Schillerovom divadle v Ber-
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líne, kde bol asistentom Leopolda Jessnera, a 
ten ho neskôr poveril vedením Komorného štú-
dia.  V tom čase dokázala Weimarská republika 
napriek hospodárskemu krachu a politickému 
chaosu vytvoriť v kultúre priaznivú atmosféru. 
Svojou otvorenosťou sa stala centrom tvorivosti 
výtvarnej, architektonickej, hudobnej,  lmovej 
a divadelnej avantgardy. V divadle sa udomác-
ňoval expresionizmus, vznikalo angažované 
divadlo, experimentovalo sa s priestorom, herec-
tvom, textom i hudbou. Objavujú sa veľké reži-
sérske osobnosti ako Reinhardt, Jessner, Fehling, 
Piscator, ktorí v praxi presadzujú divadelnú revo-
lúciu Edwarda Gordona Craiga a Adolpha Ap-
piu. Koncipuje sa nové divadlo v štylizovanom 
priestore s novou funkciou režiséra, výtvarníka, 
herca i samotného divadla v spoločnosti. 
Po návrate z Nemecka pôsobil Šulc štyri sezóny 
v Národnom divadle v Prahe, no po nezhodách 
s riaditeľom Karlom Hugom Hillarom prijíma 
ponuku čerstvo menovaného riaditeľa SND 
Antonína Drašara a r. 1932 prichádza do Bra-
tislavy. Jeho pôsobenie v SND ostro kontrasto-
valo s vtedy zaužívanou praxou „vylepšeného“ 
ochotníctva J. Borodáča a posunulo latku kvality 
do iných kategórií. Postupne uvádza svoje slávne 
inscenácie (Faust – 1932, Sen noci svätojánskej – 
1935, Tartuffe – 1936), s vyostrovaním politickej 
situácie prichádza apelatívne divadlo K. Čapka 
(Biela nemoc – 1937,  Matka – 1938). S ope-
rou sa prvýkrát predstavil v sezóne 1934/1935 
hneď dvoma inscenáciami: z dramaturgického 
hľadiska veľmi zaujímavým dielom súčasníka 
A. Zemlinského Kriedový kruh (1934) a Offen-
bachovými Hoffmannovými rozprávkami (1935). 
Poslednú realizoval v spolupráci s legendárnym 
scénickým výtvarníkom  Františkom Trösterom, 
zakladateľom modernej českej a slovenskej scé-
nogra e, ktorý od r. 1934 pôsobil v Bratislave. 
Práve táto inscenácia bola prelomová a de nova-
la Šulca aj ako operného režiséra. Inscenácia sa 
niesla v duchu dynamického divadla s premysle-
nou svetelnou réžiou ako scénotvorným prvkom 
a s využitím točne, ktorá sa v tej sezóne inštalova-
la na javisko SND. Dobová kritika vyzdvihovala 
„fantasknosť“ predstavenia s novými efektmi.  
Rok 1935 prináša na javisko SND spoluprácu 
Šulca, Tröstera a Nedbala na opere súčasníka, 
Šostakovičovej Ruskej Lady Macbeth. Dielo sa 
objavilo na európskych scénach po uvedeniach 
v Moskve a v Leningrade. 
Vrcholom Šulcovej opernej tvorby však zostáva 
Beethovenov Fidelio  (1936), opäť v spolupráci 
s Trösterom a Nedbalom. Svetoznámý fran-
cúzsky teatrológ Denis Bablet zaraďuje túto 
inscenáciu vo svojom diele Scénické revolúcie 
dvadsiateho storočia  (Paríž 1975) medzi pre-
vratné počiny európskeho divadla. V 30.  rokoch 
už badať v spoločnosti politické napätie, čo sa v 
prípade idealistického komunistu Šulca jasne 
odzrkadľuje aj v jeho tvorbe. Zlomený stĺp na 
scéne symbolizoval zlomené ideály a neistú bu-
dúcnosť, ktorá sa podozrivo približovala z Ne-
mecka. Väzni na konci prichádzali s červenými 
zástavami ako zvestovatelia svetovej revolúcie. 
Skalným návštevníkom nebola po chuti samotná 

existencia výkladu v opere, nieto ešte „boľševic-
ká propaganda“. Treba poznamenať, že nešlo 
o prvoplánovú propagandu, ale o angažované 
ľavicové divadlo, bežné na nemeckých scénach 
v rámci expresionistických prejavov, čo Šulc po-
znal z vlastnej skúsenosti. 
Ako všetky kvalitné inscenácie, aj táto bola pri-
jatá polemicky. V Slovenskom denníku sa pod 
názvom Šulc–Tröster kontra Beethoven písalo: 
„Zdá sa, že hybnou silou bola i jeho túžba po ne-
zvyčajnom. – To by však samo o sebe nebolo chy-
bou, keby nerúcal osvedčené hodnoty. Kdeže zo-
stali napríklad dvere pri geniálnom orchestrovom 
klopaní hneď na začiatku.“ Táto argumentácia 
sa periodicky opakuje v každej dobe pri  tvori-
vých inscenačných  prejavoch... „Inscenátori 
kontra skladateľ“ bez konkrétnej argumentácie 
a ako bohorúhačstvo, to je hlavný znak nepocho-
penia  fenoménu opery ako divadelného druhu. 
Na druhej strane, ozývali sa aj hlasy, oceňujúce 
štýlovú jednotu, i hlasy, ktoré vyzdvihovali štýlo-

vú nesúrodosť ako klad inscenácie. Táto zdanli-
vá „nesúrodosť“ sa vysvetľovala aj cez protiklad 
režiséra a výtvarníka. Kritik dr. A. Hořejš píše: 
„...Ak  bol prvý obraz opery vo všetkých zložkách 
rovnomerne rozvrhnutý..., v obidvoch ďalších 
aktoch jedna zložka mierne prevyšovala druhú 
a trochu porušila rovnováhu dojmu. V druhom 
to zavinil Tröster a v treťom Šulc...“ Považujem 
za veľmi málo pravdepodobné, aby v konzek-
ventnej koncepcii mohol výtvarník svojvoľne 
presadzovať výtvarno bez súvisu s réžiou, a to 
najmä v prípade takého talentovaného scéno-
grafa, akým bol Tröster. Ale aj to je názor, ktorý 
odznel. V neposlednom rade však treba spome-
núť najpodstatnejšiu stránku Šulcových oper-
ných inscenácií –  cit pre zosúladenie pohybu 
protagonistov a  najmä zboru s hudbou, ako to 
vyzdvihuje dobová kritika. Práve v tom vidíme 
s odstupom času jeho prínos k štylizovanému 
poňatiu opernej réžie. 
K jeho veľkým úspechom z konca 30. rokov 
patria ešte inscenácie Dibuk (1937) od talian-
skeho súčasníka L. Rocca a Šulcova posledná 

inscenácia na doskách  Opery SND, Mozartova 
Kúzelná  auta (1938). Dibuk sa stal avantgard-
nou inscenáciou v tom pravom slova zmysle. Ťa-
žiskom jeho rukopisu je prázdny priestor a svetlo 
s funkčným znakom ako hlavným prostried-
kom inscenátorov. Koncipovanie dramatického 
priestoru v súlade so situáciou bolo najsilnejšou 
stránkou tohto zaujímavého režiséra s ojedine-
lým výtvarným vkusom, opovrhujúceho deko-
ratívnosťou dvojrozmerných maľovaných kulís. 
Max Herzfeld v Pressburger Tagblatt okrem 
iného píše: „ ...  V mnohých obrazoch nie je istotne 
svojimi alegorickými znakmi príjemný vkusu kaž-
dého srdca, ale táto inscenácia je každým dychom 
tvorivá, nekonečne mnoho hovoriaca a až do úde-
su výrazná. Jeho synagóga nemá steny, iba línie 
a krivky, jeho svadba má tragický úškľab pekelnej 
haravary, jeho rabínske zaklínanie buráca ako po-
sledný súd, nikde kulisy, ale iba herci: všade sochy 
a idey...“  
Rokom 1938 začína posledné obdobie osobnej 

tragédie Viktora Šulca. Je to rok, keď sa „poslo-
venčenie“ SND dostáva do poslednej fázy. V ce-
lej slovenskej spoločnosti burácajú nechvalne 
známe heslá ako „Česi peši do Prahy“ a „Židia 
škodcovia slovenského národa“. Šulc, Tröster 
a Nedbal opúšťajú Slovensko. Viktor Šulc ešte 
krátky čas prežíva v Protektoráte, ale ako Žid 
a komunista je predurčený pre transport  do 
Osvienčimu, kde v posledných dňoch vojny jeho 
život končí. 
Ak porovnávame kvantitu inscenácií, ktoré pro-
dukovali jeho kolegovia súčasníci s kvalitou, 
ktorá je v Šulcovom prípade neodškriepiteľná, 
vynára sa jasné ponaučenie: Nie všetko, čo in-
tenzívne existuje, politicky neochvejne vládne 
divadlami, je hodné s odstupom času aj zmien-
ky – kým inscenačný počin ostáva počinom 
navždy. Šulc nemal nasledovateľov v slovenskej 
opere, ale bez jeho inscenačnej odvahy, vzde-
lanosti a talentu by operná réžia na Slovensku 
začala písať svoju históriu až Milošom Wasser-
bauerom, Kornelom Hájekom a  Branislavom 
Kriškom v 50. rokoch.
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Viktor Šulc (1897—1945)

Prvý operný mág na Slovensku

Martin BENDIK

Operná réžia nemá na Slovensku dlhú históriu. Jej korene siahajú do 30. rokov 20. storočia a viažu sa na 
výnimočné obdobie šéfovania osvieteného dramaturga a dirigenta Karla Nedbala. Nedbal oslovil k spolupráci 
jedného z najzaujímavejších režisérskych zjavov svojej doby, Viktora Šulca, ktorý nastúpil do SND r. 1932 ako 
šéf českej činohry po rozdelení súboru na českú a slovenskú časť. Aj keď sa Šulc venoval predovšetkým činohre, 
väčšina z jeho deviatich operných a spevoherných inscenácií na scéne SND patrí do výnimočnej kapitoly v dejinách 
Opery SND. V kontexte slovenskej opernej réžie ho môžeme bez zveličenia považovať za „prvolezca“.

portrét

V bežnej praxi v 20. rokoch v Opere SND ne-
možno nevidieť zdôrazňovanie „poslovenčenia“ 
súboru  (v prvej fáze paradoxne českým reper-
toárom a českými umelcami) a nadbiehanie 
hudobnému vkusu diváka, aj keď nie absolútne. 
Oskar Nedbal zaradil do dramaturgického plánu 
okrem českej a svetovej klasiky aj tvorbu  svojich 
súčasníkov – Janáčka, Pucciniho, Leoncavalla,  
Mascagniho, Straussa, d´Alberta, Foerstera – aj 
keď z dnešného pohľadu títo skladatelia, až na 
Janáčka, k avantgarde určite nepatria. Tvorivosti 
ešte menej priala zaužívaná divadelná prax, kto-
rá chápala inscenačnú podobu opery ako nutný 
doplnok k hudobnému naštudovaniu – alebo 
lepšie povedané – ako vyriešenie praktických 
problémov príchodov a odchodov, nástupov zbo-
ru, „výhľadu“ nešikovných hviezd na dirigenta 
a v neposlednom rade ako praktickú reguláciu 
v priestore, aby sa protagonisti a zbor nezrazili. 
Dekorácie, prevažne maľované a dvojrozmerné, 
boli väčšinou z fundusu a obmieňali sa podľa 
potrieb exteriéru a interiéru. Práca režiséra bola 
„chvatná“, nadštandardne praktická a nezaťažo-
vala hviezdy „malicherným“ aranžmánom. Pre 
ilustráciu: len v prvej sezóne SND uviedla opera 
za štyri mesiace, od 1. marca  do 30. júna 1920,  
dvadsať premiér, z ktorých devätnásť režíroval 
jediný režisér – Bohuš Vilím. Za taký krátky čas 
sa v dnešnej dobe naštudujú maximálne dve in-
scenácie...
Túto prevádzkovú prax zdarne narušil v 30. ro-
koch Karel Nedbal vyššími dramaturgickými a 
inscenačnými ambíciami. Jednou z jeho hlav-
ných opôr bol práve Viktor Šulc, ktorého prístup 
sa podstatne líšil od všetkého, čo dovtedy Opera 
SND predstavovala po inscenačnej stránke. Ob-
zory bratislavského divadelného myslenia presa-
hovalo už jeho vzdelanostné zázemie. Nehovo-
riac o tom, že svoje názory dokázal realizovať aj 
v praxi. 
Mladý Šulc strávil svoje učňovské roky v najzná-
mejších nemeckých divadlách, ktoré zohrávali 
významnú úlohu v dejinách svetového divadla. 
Predovšetkým v Schillerovom divadle v Ber-
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líne, kde bol asistentom Leopolda Jessnera, a 
ten ho neskôr poveril vedením Komorného štú-
dia.  V tom čase dokázala Weimarská republika 
napriek hospodárskemu krachu a politickému 
chaosu vytvoriť v kultúre priaznivú atmosféru. 
Svojou otvorenosťou sa stala centrom tvorivosti 
výtvarnej, architektonickej, hudobnej,  lmovej 
a divadelnej avantgardy. V divadle sa udomác-
ňoval expresionizmus, vznikalo angažované 
divadlo, experimentovalo sa s priestorom, herec-
tvom, textom i hudbou. Objavujú sa veľké reži-
sérske osobnosti ako Reinhardt, Jessner, Fehling, 
Piscator, ktorí v praxi presadzujú divadelnú revo-
lúciu Edwarda Gordona Craiga a Adolpha Ap-
piu. Koncipuje sa nové divadlo v štylizovanom 
priestore s novou funkciou režiséra, výtvarníka, 
herca i samotného divadla v spoločnosti. 
Po návrate z Nemecka pôsobil Šulc štyri sezóny 
v Národnom divadle v Prahe, no po nezhodách 
s riaditeľom Karlom Hugom Hillarom prijíma 
ponuku čerstvo menovaného riaditeľa SND 
Antonína Drašara a r. 1932 prichádza do Bra-
tislavy. Jeho pôsobenie v SND ostro kontrasto-
valo s vtedy zaužívanou praxou „vylepšeného“ 
ochotníctva J. Borodáča a posunulo latku kvality 
do iných kategórií. Postupne uvádza svoje slávne 
inscenácie (Faust – 1932, Sen noci svätojánskej – 
1935, Tartuffe – 1936), s vyostrovaním politickej 
situácie prichádza apelatívne divadlo K. Čapka 
(Biela nemoc – 1937,  Matka – 1938). S ope-
rou sa prvýkrát predstavil v sezóne 1934/1935 
hneď dvoma inscenáciami: z dramaturgického 
hľadiska veľmi zaujímavým dielom súčasníka 
A. Zemlinského Kriedový kruh (1934) a Offen-
bachovými Hoffmannovými rozprávkami (1935). 
Poslednú realizoval v spolupráci s legendárnym 
scénickým výtvarníkom  Františkom Trösterom, 
zakladateľom modernej českej a slovenskej scé-
nogra e, ktorý od r. 1934 pôsobil v Bratislave. 
Práve táto inscenácia bola prelomová a de nova-
la Šulca aj ako operného režiséra. Inscenácia sa 
niesla v duchu dynamického divadla s premysle-
nou svetelnou réžiou ako scénotvorným prvkom 
a s využitím točne, ktorá sa v tej sezóne inštalova-
la na javisko SND. Dobová kritika vyzdvihovala 
„fantasknosť“ predstavenia s novými efektmi.  
Rok 1935 prináša na javisko SND spoluprácu 
Šulca, Tröstera a Nedbala na opere súčasníka, 
Šostakovičovej Ruskej Lady Macbeth. Dielo sa 
objavilo na európskych scénach po uvedeniach 
v Moskve a v Leningrade. 
Vrcholom Šulcovej opernej tvorby však zostáva 
Beethovenov Fidelio  (1936), opäť v spolupráci 
s Trösterom a Nedbalom. Svetoznámý fran-
cúzsky teatrológ Denis Bablet zaraďuje túto 
inscenáciu vo svojom diele Scénické revolúcie 
dvadsiateho storočia  (Paríž 1975) medzi pre-
vratné počiny európskeho divadla. V 30.  rokoch 
už badať v spoločnosti politické napätie, čo sa v 
prípade idealistického komunistu Šulca jasne 
odzrkadľuje aj v jeho tvorbe. Zlomený stĺp na 
scéne symbolizoval zlomené ideály a neistú bu-
dúcnosť, ktorá sa podozrivo približovala z Ne-
mecka. Väzni na konci prichádzali s červenými 
zástavami ako zvestovatelia svetovej revolúcie. 
Skalným návštevníkom nebola po chuti samotná 

existencia výkladu v opere, nieto ešte „boľševic-
ká propaganda“. Treba poznamenať, že nešlo 
o prvoplánovú propagandu, ale o angažované 
ľavicové divadlo, bežné na nemeckých scénach 
v rámci expresionistických prejavov, čo Šulc po-
znal z vlastnej skúsenosti. 
Ako všetky kvalitné inscenácie, aj táto bola pri-
jatá polemicky. V Slovenskom denníku sa pod 
názvom Šulc–Tröster kontra Beethoven písalo: 
„Zdá sa, že hybnou silou bola i jeho túžba po ne-
zvyčajnom. – To by však samo o sebe nebolo chy-
bou, keby nerúcal osvedčené hodnoty. Kdeže zo-
stali napríklad dvere pri geniálnom orchestrovom 
klopaní hneď na začiatku.“ Táto argumentácia 
sa periodicky opakuje v každej dobe pri  tvori-
vých inscenačných  prejavoch... „Inscenátori 
kontra skladateľ“ bez konkrétnej argumentácie 
a ako bohorúhačstvo, to je hlavný znak nepocho-
penia  fenoménu opery ako divadelného druhu. 
Na druhej strane, ozývali sa aj hlasy, oceňujúce 
štýlovú jednotu, i hlasy, ktoré vyzdvihovali štýlo-

vú nesúrodosť ako klad inscenácie. Táto zdanli-
vá „nesúrodosť“ sa vysvetľovala aj cez protiklad 
režiséra a výtvarníka. Kritik dr. A. Hořejš píše: 
„...Ak  bol prvý obraz opery vo všetkých zložkách 
rovnomerne rozvrhnutý..., v obidvoch ďalších 
aktoch jedna zložka mierne prevyšovala druhú 
a trochu porušila rovnováhu dojmu. V druhom 
to zavinil Tröster a v treťom Šulc...“ Považujem 
za veľmi málo pravdepodobné, aby v konzek-
ventnej koncepcii mohol výtvarník svojvoľne 
presadzovať výtvarno bez súvisu s réžiou, a to 
najmä v prípade takého talentovaného scéno-
grafa, akým bol Tröster. Ale aj to je názor, ktorý 
odznel. V neposlednom rade však treba spome-
núť najpodstatnejšiu stránku Šulcových oper-
ných inscenácií –  cit pre zosúladenie pohybu 
protagonistov a  najmä zboru s hudbou, ako to 
vyzdvihuje dobová kritika. Práve v tom vidíme 
s odstupom času jeho prínos k štylizovanému 
poňatiu opernej réžie. 
K jeho veľkým úspechom z konca 30. rokov 
patria ešte inscenácie Dibuk (1937) od talian-
skeho súčasníka L. Rocca a Šulcova posledná 

inscenácia na doskách  Opery SND, Mozartova 
Kúzelná  auta (1938). Dibuk sa stal avantgard-
nou inscenáciou v tom pravom slova zmysle. Ťa-
žiskom jeho rukopisu je prázdny priestor a svetlo 
s funkčným znakom ako hlavným prostried-
kom inscenátorov. Koncipovanie dramatického 
priestoru v súlade so situáciou bolo najsilnejšou 
stránkou tohto zaujímavého režiséra s ojedine-
lým výtvarným vkusom, opovrhujúceho deko-
ratívnosťou dvojrozmerných maľovaných kulís. 
Max Herzfeld v Pressburger Tagblatt okrem 
iného píše: „ ...  V mnohých obrazoch nie je istotne 
svojimi alegorickými znakmi príjemný vkusu kaž-
dého srdca, ale táto inscenácia je každým dychom 
tvorivá, nekonečne mnoho hovoriaca a až do úde-
su výrazná. Jeho synagóga nemá steny, iba línie 
a krivky, jeho svadba má tragický úškľab pekelnej 
haravary, jeho rabínske zaklínanie buráca ako po-
sledný súd, nikde kulisy, ale iba herci: všade sochy 
a idey...“  
Rokom 1938 začína posledné obdobie osobnej 

tragédie Viktora Šulca. Je to rok, keď sa „poslo-
venčenie“ SND dostáva do poslednej fázy. V ce-
lej slovenskej spoločnosti burácajú nechvalne 
známe heslá ako „Česi peši do Prahy“ a „Židia 
škodcovia slovenského národa“. Šulc, Tröster 
a Nedbal opúšťajú Slovensko. Viktor Šulc ešte 
krátky čas prežíva v Protektoráte, ale ako Žid 
a komunista je predurčený pre transport  do 
Osvienčimu, kde v posledných dňoch vojny jeho 
život končí. 
Ak porovnávame kvantitu inscenácií, ktoré pro-
dukovali jeho kolegovia súčasníci s kvalitou, 
ktorá je v Šulcovom prípade neodškriepiteľná, 
vynára sa jasné ponaučenie: Nie všetko, čo in-
tenzívne existuje, politicky neochvejne vládne 
divadlami, je hodné s odstupom času aj zmien-
ky – kým inscenačný počin ostáva počinom 
navždy. Šulc nemal nasledovateľov v slovenskej 
opere, ale bez jeho inscenačnej odvahy, vzde-
lanosti a talentu by operná réžia na Slovensku 
začala písať svoju históriu až Milošom Wasser-
bauerom, Kornelom Hájekom a  Branislavom 
Kriškom v 50. rokoch.
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Zámocké hry zvolenské (5.—28. júna) – dva pohľady

V. Bellini: Norma / dirigent: M. Vach / zbormajsterka: I. Popovičová / koncertné uvedenie, 21. júna, Zámocké hry 
zvolenské

Po sérii koncertných uvedení raných opier 
Giuseppe Verdiho na festivale Zámocké 
hry zvolenské padla tohto roku voľba na 
jedno z vrcholných diel predverdiovské-
ho bel canta, Normu Vincenza Belliniho. 
Od dramaturgického zámeru sprístupniť 
slovenskému publiku menej známu časť ta-
lianskeho romantického odkazu a nadvia-
zať na renesanciu tragických opier tohto 
obdobia sa neodchýlil ani výber Belliniho 
najznámejšej drámy. Vo svete bežný re-
pertoárový titul sme u nás zažili iba v je-
dinej bratislavskej inscenácii z r. 1969. Jej 
návrat na slovenské javisko, hoci aj bez 
kulís a kostýmov, bol vítaným splatením 
dlhu. Navyše, koncertné naštudovania na 
zvolenskom festivale (v ostatných rokoch 
to boli slovenské premiéry Verdiho rarít – 
Bitka pri Legnane, Alzira, Lombarďania 
a Zbojníci – budúci ročník sľubuje Janu 
z Arcu) si latku hodnotiacich kritérií na-
stavili ozaj vysoko.
Za ostatných päť rokov uvítal festival na 
zámockom nádvorí (prípadne v náhrad-
nom priestore zvolenského činoherného 
divadla) prinajmenšom desiatku exkluzív-
nych sólistických mien, aké mu môže závi-
dieť aj Opera SND. Práve oni sú stredobo-
dom pozornosti a bez nich, bez kvalitného 
a estetiku talianskeho spevu vyznávajúce-
ho speváckeho obsadenia, by táto drama-
turgia strácala zmysel. Belliniho Norma 
nie je vyslovene „číslovanou“ operou, sú 
v nej prekomponované plochy, strhujúce 
ansámblové gradácie a samozrejme, tech-
nicky nesmierne náročné árie a dvojspevy. 
Podobne ako vo všetkých predchádzajú-
cich produkciách za hudobné naštudova-
nie zodpovedal šéfdirigent banskobystric-
kej Štátnej opery Marián Vach. Rokmi sa 
vypracoval na slovenského špecialistu na 
belcantovú operu (túto pozíciu pravidel-

ne obhajuje aj v Rakúsku na podujatiach 
spolku Amici del bel canto), vnímajúceho 
veľmi citlivo pulz jej temp a rytmu. Je vý-
borným spolupracovníkom sólistov, do-
káže s nimi dýchať vo frázach, prispôsobiť 
sa korunám vo výškach. V prípade Normy 
mal ešte náročnejšiu úlohu než v raných 
Verdiho operách, jej partitúra nie je taká 
priamočiara a má komplikovanejšiu ar-
chitektúru. Napriek tomu, že by sa našli 
miesta s istou rezervou v cizelovaní ago-
giky a vypracovaní detailu, celkový výkon 
bol hodný úcty. Platí to aj pre kolektívne 
telesá, zanietene, hoci nie bezchybne hra-
júci orchester a málopočetný, ale snaživý 
zbor, starostlivo pripravený Ivetou Popo-
vičovou.
Titulnú úlohu stvárnila americká sopra-
nistka Susan Neves, meno známe z počet-
ných vystúpení na popredných operných 

scénach a festivaloch sveta. Norma je jedi-
nou postavou z predverdiovskej literatúry v 
jej repertoári, nie je teda na tento odbor vy-
slovene špecializovaná. Finesy štýlu sú jej 
však blízke, dokáže držať plynulé legatové 
frázy, citlivo pracovať s dynamikou, snaží 
sa o vyspievanie ozdôb. Aj keď, vzhľadom 
na  ťažký a objemný materiál, nie vždy v ná-
ležitej virtuozite. Prednosťou Nevesovej 
Normy je intenzita výrazu a umenie v dra-
matických gradáciách dosiahnuť zriedka 
počuté dimenzie. Jej partnerkou v postave 
Adalgisy bola talianska mezzosopranistka 
Laura Brioli. Hlas technicky istý, koncen-
trovaný, plynulo prechádzajúci registrami, 
jednako však trocha akademicky chladný. 
Najmä v kontraste s Nevesovej nuansami, 
pôsobila Brioli výrazovo monotónnejšie 
a emocionálne nezúčastnene. Chúlostivé, 
koloratúrnymi prvkami vyzdobené duetá 
však zneli intonačne čisto a rytmicky vy-
vážene. Benátsky rodák tenorista Renzo 
Zulian (Pollione) upútal tmavším, kovo-
vo znejúcim hlasom a ráznou vysokou po-
lohou hneď v úvodnej kavatíne. Niektoré 
pasáže síce spieval zdržanlivejšie, celko-
vo však aj jeho výkon zodpovedal medzi-
národným kritériám. Badateľne slabším 
článkom hosťujúceho sólistického kvar-
teta bol basista Danilo Rigosa, menším 
a farebne nie príliš zaujímavým hlasom 
spievajúci Oroveso. V dvoch menších úlo-
hách sa predstavili domáci tenorista Peter 
Schneider (Flavio) a farebne ušľachtilým 
mezzosopránom vybavená mladá Judita 
Nagyová ako Clotilda.
Vzhľadom na vrtochy počasia sa koncertné 
uvedenie Normy uskutočnilo pod strechou 
činohry Divadla J. G. Tajovského. Plné 
hľadisko bolo aj napriek tomu spokojné 
a v aplauzoch štedré.

Pavel UNGER

kurzíva

E lucevan le stelle...

Letné operné festivaly majú v kultúrnom sve-
te dlhodobú tradíciu. V 70. rokoch malo aj 
Slovensko svoju opernú arénu. Do Zvolena 
ju v spomínanom období priniesol  Jaroslav 
Blaho, nový riaditeľ  Divadla J. G. Tajovské-

ho. Šikovne využil informácie spoza „želez-
nej opony“ a operu organicky včlenil do už 
fungujúceho činoherného festivalu Zámoc-
ké hry zvolenské (ZHZ). Open air Opera 
v minulom režime – to bol sen o hviezdach 
pod hviezdami, o cestovných kanceláriách 
a turistoch, o populárnych áriách, ktoré si 
budú milovníci opery pospevovať, o pre-
krytí nádvoria zámku pre prípad nepriaz-
ne počasia, o prázdninových termínoch, 
o malej zvolenskej Verone. Pre naplnenie 
svojho sna využil a presviedčal všetkých, 
pre ktorých bola opera nielen povolaním. 

Fungovalo a funguje to dodnes. Žiaľ, vždy 
iba na krátky čas. 
S odstupom rokov Jaroslav Blaho nepotre-
buje už nikoho presviedčať. Kým ako krát-
kodobý riaditeľ divadla obhajoval opernú 
komerciu, dnes v úlohe umeleckého riaditeľa 
opernej časti ZHZ objavuje zabudnuté, ale 
rozhodne divácky nie komerčné tituly. Bel-
cantová predverdiovská opera má iné kvali-
ty. Árie z nej si ťažko zaspieva aj odborník. 
Nádvorie zámku je pre produkciu tiež už 
častejšie plagátovou kulisou, než reálnym 
hracím priestorom. Počasie je nepodplatiteľ-
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L. Brioli a S. Neves v koncertnom naštudovaní 
Normy [foto: J. Kozelnický]
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Linda di Chamounix rozhodne nepatrí medzi 
obohrávané operné diela. Ani doma, ani vo 
svete. Interpretačná náročnosť mnohých diel 
z klenotnice predverdiovského obdobia (s kr-
kolomnou koloratúrou a tessitúrou) a dnes  aj  
problematický inscenačný prístup k naivne „po-
zošívaným“ príbehom ich vytesnili niekedy aj 
právom na okraj (nielen) prevádzkového záuj-
mu. Mnoho diel sa tak de nitívne stalo iba his-
torickým dokladom vývoja, s lačným pohľadom 
súčasníka na interpretačné možnosti  vtedajších 
„prima donn“ a „primo uomov“. Riaditeľ oper-
nej časti Zámockých hier zvolenských si však 
po premiére 24. júna mohol pripnúť na operný 
festivalový vláčik ďalší vagónik svojho splnené-
ho detského sna. Na realizáciu infantilného prí-
behu ústretovo poslúžil kolektív Štátnej opery 
v Banskej Bystrici.
Problém realizačný a problém interpretačný. 
Tak mohol znieť zásadný leitmotív prípravnej 
fázy, ktorá  v de nitívnom tvare pre nepriazeň 
počasia neponúkla divákovi  feeling zámockého 
nádvoria, ale iba náhradný priestor pre spevá-
kov „suchej“ zvolenskej činohry. Barbara Kli-
mo – dcéra Edity Gruberovej, ktorá v novodobej 

G. Donizetti: Linda di Chamounix / réžia, kostýmy a choreogra a: B. Klimo / hudobné naštudovanie: M. Vach / scéna: 
J. Valek / zbormajsterka: I. Popovičová / premiéra: 24. júna, Zámocké hry zvolenské

inscenačnej praxi vlastní interpretačný patent 
renesancie predverdiovských hrdiniek bel can-
ta,  Lindu nevynímajúc –  mala veľký debut re-
žisérky, kostymérky aj choreografky v prítom-
nosti svojej mamy, slávnej Divy. Pre Slovensko 
neznáma Barbara v princípe nerežírovala, ale 
kolorovala. Z nedramatického a dramatur-
gicky nešikovne napísaného libreta vytvorila 
nekonvenčnú encyklopédiu farieb a de lé in-
dividuálnych príbehov so zmyslom pre jemnú 
diferenciáciu tragiky a komiky, reality a ireality. 
Naivný príbeh sprehľadnila kostýmami a vy-
bavila puncom akceptovateľnosti aj v kontexte 
súčasných európskych inscenačných trendov: 
tradiční rodičia a ich okolie, netradiční zaľú-
benci Linda a Carlo, ktorým chýbala už len te-
nisová raketa, a napokon svet honoru (markíz, 
správca, pierot), odvážne a úsmevne posunutý  
do comics salónu s prvkami fantastiky a exoti-
ky. Režisérka efektne mobilizovala zbor, ktorý v 
tanečno-choreogra ckých etudách pripomínal 
aj prvky znakovej komunikácie a zároveň ilu-
stroval aktuálne dianie sólistov. Farebnosť kos-
týmov predurčila aj výber prvkov pre komplex-
nú javiskovú realizáciu. S výnimkou 2. dejstva 

(divácky rušivé premiestňovanie veľkých zrka-
diel na kolieskach) pripomínala scéna Jaroslava 
Valeka krehkú paletu maliarskych naivistov 
(napr. kvetinami pomaľovaná viacfunkčná ska-
la, lúka, kreslo, alebo rôznofarebný a nesúrodý 
design stoličiek), kde celkovú atmosféru takmer 
rozprávkového príbehu dotváral farebne sa me-
niaci  horizont a svetelné efekty.
Umelecký šéf Marián Vach ponúkol vcelku 
korektné a akceptovateľné prvé celoštátne uve-
denie a naštudovanie. Aj keď zvuk orchestra zo 
zvolenskej „jamy“ miestami pripomínal singel 
gramofónovej vinylovej platne zašlej slávy. Zo 
sólistických výkonov ma nadchli tri: prirodze-
nou muzikalitou a prejavom obdarený domáci 
Dušan Šimo (Carlo), ktorý so cťou a  minimál-
nymi problémami zdolával úskalia náročného 
tenorového partu a je rozhodne nádejou pre 
súbor v úzkopro lovom odbore. Hosťujúca al-
tistka Judita Nagyová (Pierotto) svojím výko-
nom doslova vyrazila dych a zaskočila. Vlastní 
potenciál skvelej kariéry. Hosťujúca Martina 
Masaryková (Linda) miestami s nádychom 
hlasového aj farebného asketizmu, avšak s vý-
bornou technikou, bez problémov uviedla 
na slovenské javisko po taliansky spievajúcu 
Lindu. Trom dominantným výkonom rozhodne 
skvele sekundovali aj hosťujúci komediantský 
Marián Lukáč (Markíz), charakteroví manželia 
Martin Popovič (Antonio) s Alenou Hodálovou 
(Maddalena), nezvyčajným aplauzom obdare-
nou za „nemú scénu“  s metlou a zametaním, 
ako aj Ivan Zvarík (Prefekt) a Peter Schneider 
(Správca). 
Negatívnym  bonusom premiéry bola absen-
cia informácií o hosťujúcich spevákoch, ktoré 
zvyčajne bývajú na festivaloch nielen bežnou, 
ale i potrebnou súčasťou základného bulletinu, 
ako aj samotná dĺžka diela. Hralo sa totiž bez 
škrtov! Preto ak sa Linda dostane do bežného 
prevádzkového repertoáru, mám vážne obavy, 
že takmer štvorhodinový operný útok na divá-
ka bude v dnešnej dobe útokom do vlastných 
radov.

Mária GLOCKOVÁ

né a slovenského diváka si neviem predstaviť 
na opere v pršiplášti. V prípade zlého poča-
sia sa preto hrá (nefestivalovo) v podnájme 
zvolenskej činohry. Na ZHZ absentujú aj at-
mosféru dotvárajúce drobnosti (suveníry, CD 
a pod.), ktoré sú bežnou a trvalou súčasťou 
európskych festivalov. Ani termín nie je práz-
dninový. Evidentne sa čomusi (komusi?) 
prispôsobil. Na webstránku ZHZ si môžete 
kliknúť, v katalógoch cestovných kancelárií 
listovať do odpadnutia... Hovoriť v bulletine 
„o operných fajnšmekroch“ je snením z minu-
lého storočia. Dnes mnohí bez problémov nav-

štívia blízke Rakúsko. Operný svet je o inom. 
Aj preto je nepochopiteľné, že v trojjazyčnom 
bulletine sa divák nedozvie nič z tridsaťroč-
nej histórie opery v rámci ZHZ. Nezistí, že 
prvé ročníky kompletne manažoval oper-
ný nadšenec a dnes v USA žijúci Alexander 
Hanuška. Bez jeho osobných kontaktov by 
nebol nielen neopakovateľný Nabucco, v 
ktorom excelovala Američanka Olivia Stapp 
a debutujúci Taliani, dnes superhviezdy Pa-
olo Gavanelli a Alessandro Verducci, ale ani 
nasledujúce večery s hviezdami na scéne i 
nad hlavami. 

Zahraniční sólisti už dávno nie sú senzáciou, 
ale bežnou festivalovou praxou a tvrdým biz-
nisom. Už nestačí, že operná časť funguje (?). 
Naopak. Potrebuje nielen inovovať, ale aj 
konfrontovať vlastnú stratégiu, marketing aj 
PR. Inak sa bude o nadregionálnom význa-
me opery na ZHZ iba účelovo písať. Sklamať 
dôveru (nielen) diváka sa dá iba raz. Potom 
nastupuje buď dobre známe: boli sme tam 
dvakrát – prvý a posledný – alebo začať rea-
lizovať iný sen. 

Mária GLOCKOVÁ
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M. Masaryková a D. Šimo [foto: B. Konečný]
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Po sérii koncertných uvedení raných opier 
Giuseppe Verdiho na festivale Zámocké 
hry zvolenské padla tohto roku voľba na 
jedno z vrcholných diel predverdiovské-
ho bel canta, Normu Vincenza Belliniho. 
Od dramaturgického zámeru sprístupniť 
slovenskému publiku menej známu časť ta-
lianskeho romantického odkazu a nadvia-
zať na renesanciu tragických opier tohto 
obdobia sa neodchýlil ani výber Belliniho 
najznámejšej drámy. Vo svete bežný re-
pertoárový titul sme u nás zažili iba v je-
dinej bratislavskej inscenácii z r. 1969. Jej 
návrat na slovenské javisko, hoci aj bez 
kulís a kostýmov, bol vítaným splatením 
dlhu. Navyše, koncertné naštudovania na 
zvolenskom festivale (v ostatných rokoch 
to boli slovenské premiéry Verdiho rarít – 
Bitka pri Legnane, Alzira, Lombarďania 
a Zbojníci – budúci ročník sľubuje Janu 
z Arcu) si latku hodnotiacich kritérií na-
stavili ozaj vysoko.
Za ostatných päť rokov uvítal festival na 
zámockom nádvorí (prípadne v náhrad-
nom priestore zvolenského činoherného 
divadla) prinajmenšom desiatku exkluzív-
nych sólistických mien, aké mu môže závi-
dieť aj Opera SND. Práve oni sú stredobo-
dom pozornosti a bez nich, bez kvalitného 
a estetiku talianskeho spevu vyznávajúce-
ho speváckeho obsadenia, by táto drama-
turgia strácala zmysel. Belliniho Norma 
nie je vyslovene „číslovanou“ operou, sú 
v nej prekomponované plochy, strhujúce 
ansámblové gradácie a samozrejme, tech-
nicky nesmierne náročné árie a dvojspevy. 
Podobne ako vo všetkých predchádzajú-
cich produkciách za hudobné naštudova-
nie zodpovedal šéfdirigent banskobystric-
kej Štátnej opery Marián Vach. Rokmi sa 
vypracoval na slovenského špecialistu na 
belcantovú operu (túto pozíciu pravidel-

ne obhajuje aj v Rakúsku na podujatiach 
spolku Amici del bel canto), vnímajúceho 
veľmi citlivo pulz jej temp a rytmu. Je vý-
borným spolupracovníkom sólistov, do-
káže s nimi dýchať vo frázach, prispôsobiť 
sa korunám vo výškach. V prípade Normy 
mal ešte náročnejšiu úlohu než v raných 
Verdiho operách, jej partitúra nie je taká 
priamočiara a má komplikovanejšiu ar-
chitektúru. Napriek tomu, že by sa našli 
miesta s istou rezervou v cizelovaní ago-
giky a vypracovaní detailu, celkový výkon 
bol hodný úcty. Platí to aj pre kolektívne 
telesá, zanietene, hoci nie bezchybne hra-
júci orchester a málopočetný, ale snaživý 
zbor, starostlivo pripravený Ivetou Popo-
vičovou.
Titulnú úlohu stvárnila americká sopra-
nistka Susan Neves, meno známe z počet-
ných vystúpení na popredných operných 

scénach a festivaloch sveta. Norma je jedi-
nou postavou z predverdiovskej literatúry v 
jej repertoári, nie je teda na tento odbor vy-
slovene špecializovaná. Finesy štýlu sú jej 
však blízke, dokáže držať plynulé legatové 
frázy, citlivo pracovať s dynamikou, snaží 
sa o vyspievanie ozdôb. Aj keď, vzhľadom 
na  ťažký a objemný materiál, nie vždy v ná-
ležitej virtuozite. Prednosťou Nevesovej 
Normy je intenzita výrazu a umenie v dra-
matických gradáciách dosiahnuť zriedka 
počuté dimenzie. Jej partnerkou v postave 
Adalgisy bola talianska mezzosopranistka 
Laura Brioli. Hlas technicky istý, koncen-
trovaný, plynulo prechádzajúci registrami, 
jednako však trocha akademicky chladný. 
Najmä v kontraste s Nevesovej nuansami, 
pôsobila Brioli výrazovo monotónnejšie 
a emocionálne nezúčastnene. Chúlostivé, 
koloratúrnymi prvkami vyzdobené duetá 
však zneli intonačne čisto a rytmicky vy-
vážene. Benátsky rodák tenorista Renzo 
Zulian (Pollione) upútal tmavším, kovo-
vo znejúcim hlasom a ráznou vysokou po-
lohou hneď v úvodnej kavatíne. Niektoré 
pasáže síce spieval zdržanlivejšie, celko-
vo však aj jeho výkon zodpovedal medzi-
národným kritériám. Badateľne slabším 
článkom hosťujúceho sólistického kvar-
teta bol basista Danilo Rigosa, menším 
a farebne nie príliš zaujímavým hlasom 
spievajúci Oroveso. V dvoch menších úlo-
hách sa predstavili domáci tenorista Peter 
Schneider (Flavio) a farebne ušľachtilým 
mezzosopránom vybavená mladá Judita 
Nagyová ako Clotilda.
Vzhľadom na vrtochy počasia sa koncertné 
uvedenie Normy uskutočnilo pod strechou 
činohry Divadla J. G. Tajovského. Plné 
hľadisko bolo aj napriek tomu spokojné 
a v aplauzoch štedré.

Pavel UNGER

kurzíva

E lucevan le stelle...

Letné operné festivaly majú v kultúrnom sve-
te dlhodobú tradíciu. V 70. rokoch malo aj 
Slovensko svoju opernú arénu. Do Zvolena 
ju v spomínanom období priniesol  Jaroslav 
Blaho, nový riaditeľ  Divadla J. G. Tajovské-

ho. Šikovne využil informácie spoza „želez-
nej opony“ a operu organicky včlenil do už 
fungujúceho činoherného festivalu Zámoc-
ké hry zvolenské (ZHZ). Open air Opera 
v minulom režime – to bol sen o hviezdach 
pod hviezdami, o cestovných kanceláriách 
a turistoch, o populárnych áriách, ktoré si 
budú milovníci opery pospevovať, o pre-
krytí nádvoria zámku pre prípad nepriaz-
ne počasia, o prázdninových termínoch, 
o malej zvolenskej Verone. Pre naplnenie 
svojho sna využil a presviedčal všetkých, 
pre ktorých bola opera nielen povolaním. 

Fungovalo a funguje to dodnes. Žiaľ, vždy 
iba na krátky čas. 
S odstupom rokov Jaroslav Blaho nepotre-
buje už nikoho presviedčať. Kým ako krát-
kodobý riaditeľ divadla obhajoval opernú 
komerciu, dnes v úlohe umeleckého riaditeľa 
opernej časti ZHZ objavuje zabudnuté, ale 
rozhodne divácky nie komerčné tituly. Bel-
cantová predverdiovská opera má iné kvali-
ty. Árie z nej si ťažko zaspieva aj odborník. 
Nádvorie zámku je pre produkciu tiež už 
častejšie plagátovou kulisou, než reálnym 
hracím priestorom. Počasie je nepodplatiteľ-
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L. Brioli a S. Neves v koncertnom naštudovaní 
Normy [foto: J. Kozelnický]
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Linda di Chamounix rozhodne nepatrí medzi 
obohrávané operné diela. Ani doma, ani vo 
svete. Interpretačná náročnosť mnohých diel 
z klenotnice predverdiovského obdobia (s kr-
kolomnou koloratúrou a tessitúrou) a dnes  aj  
problematický inscenačný prístup k naivne „po-
zošívaným“ príbehom ich vytesnili niekedy aj 
právom na okraj (nielen) prevádzkového záuj-
mu. Mnoho diel sa tak de nitívne stalo iba his-
torickým dokladom vývoja, s lačným pohľadom 
súčasníka na interpretačné možnosti  vtedajších 
„prima donn“ a „primo uomov“. Riaditeľ oper-
nej časti Zámockých hier zvolenských si však 
po premiére 24. júna mohol pripnúť na operný 
festivalový vláčik ďalší vagónik svojho splnené-
ho detského sna. Na realizáciu infantilného prí-
behu ústretovo poslúžil kolektív Štátnej opery 
v Banskej Bystrici.
Problém realizačný a problém interpretačný. 
Tak mohol znieť zásadný leitmotív prípravnej 
fázy, ktorá  v de nitívnom tvare pre nepriazeň 
počasia neponúkla divákovi  feeling zámockého 
nádvoria, ale iba náhradný priestor pre spevá-
kov „suchej“ zvolenskej činohry. Barbara Kli-
mo – dcéra Edity Gruberovej, ktorá v novodobej 

G. Donizetti: Linda di Chamounix / réžia, kostýmy a choreogra a: B. Klimo / hudobné naštudovanie: M. Vach / scéna: 
J. Valek / zbormajsterka: I. Popovičová / premiéra: 24. júna, Zámocké hry zvolenské

inscenačnej praxi vlastní interpretačný patent 
renesancie predverdiovských hrdiniek bel can-
ta,  Lindu nevynímajúc –  mala veľký debut re-
žisérky, kostymérky aj choreografky v prítom-
nosti svojej mamy, slávnej Divy. Pre Slovensko 
neznáma Barbara v princípe nerežírovala, ale 
kolorovala. Z nedramatického a dramatur-
gicky nešikovne napísaného libreta vytvorila 
nekonvenčnú encyklopédiu farieb a de lé in-
dividuálnych príbehov so zmyslom pre jemnú 
diferenciáciu tragiky a komiky, reality a ireality. 
Naivný príbeh sprehľadnila kostýmami a vy-
bavila puncom akceptovateľnosti aj v kontexte 
súčasných európskych inscenačných trendov: 
tradiční rodičia a ich okolie, netradiční zaľú-
benci Linda a Carlo, ktorým chýbala už len te-
nisová raketa, a napokon svet honoru (markíz, 
správca, pierot), odvážne a úsmevne posunutý  
do comics salónu s prvkami fantastiky a exoti-
ky. Režisérka efektne mobilizovala zbor, ktorý v 
tanečno-choreogra ckých etudách pripomínal 
aj prvky znakovej komunikácie a zároveň ilu-
stroval aktuálne dianie sólistov. Farebnosť kos-
týmov predurčila aj výber prvkov pre komplex-
nú javiskovú realizáciu. S výnimkou 2. dejstva 

(divácky rušivé premiestňovanie veľkých zrka-
diel na kolieskach) pripomínala scéna Jaroslava 
Valeka krehkú paletu maliarskych naivistov 
(napr. kvetinami pomaľovaná viacfunkčná ska-
la, lúka, kreslo, alebo rôznofarebný a nesúrodý 
design stoličiek), kde celkovú atmosféru takmer 
rozprávkového príbehu dotváral farebne sa me-
niaci  horizont a svetelné efekty.
Umelecký šéf Marián Vach ponúkol vcelku 
korektné a akceptovateľné prvé celoštátne uve-
denie a naštudovanie. Aj keď zvuk orchestra zo 
zvolenskej „jamy“ miestami pripomínal singel 
gramofónovej vinylovej platne zašlej slávy. Zo 
sólistických výkonov ma nadchli tri: prirodze-
nou muzikalitou a prejavom obdarený domáci 
Dušan Šimo (Carlo), ktorý so cťou a  minimál-
nymi problémami zdolával úskalia náročného 
tenorového partu a je rozhodne nádejou pre 
súbor v úzkopro lovom odbore. Hosťujúca al-
tistka Judita Nagyová (Pierotto) svojím výko-
nom doslova vyrazila dych a zaskočila. Vlastní 
potenciál skvelej kariéry. Hosťujúca Martina 
Masaryková (Linda) miestami s nádychom 
hlasového aj farebného asketizmu, avšak s vý-
bornou technikou, bez problémov uviedla 
na slovenské javisko po taliansky spievajúcu 
Lindu. Trom dominantným výkonom rozhodne 
skvele sekundovali aj hosťujúci komediantský 
Marián Lukáč (Markíz), charakteroví manželia 
Martin Popovič (Antonio) s Alenou Hodálovou 
(Maddalena), nezvyčajným aplauzom obdare-
nou za „nemú scénu“  s metlou a zametaním, 
ako aj Ivan Zvarík (Prefekt) a Peter Schneider 
(Správca). 
Negatívnym  bonusom premiéry bola absen-
cia informácií o hosťujúcich spevákoch, ktoré 
zvyčajne bývajú na festivaloch nielen bežnou, 
ale i potrebnou súčasťou základného bulletinu, 
ako aj samotná dĺžka diela. Hralo sa totiž bez 
škrtov! Preto ak sa Linda dostane do bežného 
prevádzkového repertoáru, mám vážne obavy, 
že takmer štvorhodinový operný útok na divá-
ka bude v dnešnej dobe útokom do vlastných 
radov.

Mária GLOCKOVÁ

né a slovenského diváka si neviem predstaviť 
na opere v pršiplášti. V prípade zlého poča-
sia sa preto hrá (nefestivalovo) v podnájme 
zvolenskej činohry. Na ZHZ absentujú aj at-
mosféru dotvárajúce drobnosti (suveníry, CD 
a pod.), ktoré sú bežnou a trvalou súčasťou 
európskych festivalov. Ani termín nie je práz-
dninový. Evidentne sa čomusi (komusi?) 
prispôsobil. Na webstránku ZHZ si môžete 
kliknúť, v katalógoch cestovných kancelárií 
listovať do odpadnutia... Hovoriť v bulletine 
„o operných fajnšmekroch“ je snením z minu-
lého storočia. Dnes mnohí bez problémov nav-

štívia blízke Rakúsko. Operný svet je o inom. 
Aj preto je nepochopiteľné, že v trojjazyčnom 
bulletine sa divák nedozvie nič z tridsaťroč-
nej histórie opery v rámci ZHZ. Nezistí, že 
prvé ročníky kompletne manažoval oper-
ný nadšenec a dnes v USA žijúci Alexander 
Hanuška. Bez jeho osobných kontaktov by 
nebol nielen neopakovateľný Nabucco, v 
ktorom excelovala Američanka Olivia Stapp 
a debutujúci Taliani, dnes superhviezdy Pa-
olo Gavanelli a Alessandro Verducci, ale ani 
nasledujúce večery s hviezdami na scéne i 
nad hlavami. 

Zahraniční sólisti už dávno nie sú senzáciou, 
ale bežnou festivalovou praxou a tvrdým biz-
nisom. Už nestačí, že operná časť funguje (?). 
Naopak. Potrebuje nielen inovovať, ale aj 
konfrontovať vlastnú stratégiu, marketing aj 
PR. Inak sa bude o nadregionálnom význa-
me opery na ZHZ iba účelovo písať. Sklamať 
dôveru (nielen) diváka sa dá iba raz. Potom 
nastupuje buď dobre známe: boli sme tam 
dvakrát – prvý a posledný – alebo začať rea-
lizovať iný sen. 

Mária GLOCKOVÁ
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M. Masaryková a D. Šimo [foto: B. Konečný]
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Klišé réžie zasiahlo celý tím
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin / réžia: O. Kapanina / dirigent: D. Štefánek / scéna: M. Ferenčík / kostýmy: A. Suchanov 
/ premiéra: 29. mája, recenzovaná 1. repríza, Opera Štátneho divadla Košice

Zdalo sa, že operný život vo východoslovenskej 
metropole začal pred troma rokmi, po nástu-
pe Petra Dvorského do funkcie umeleckého 
šéfa, naberať nový dych. Optimizmus z návra-
tu košického divadla do režimu intenzívnejšej 
a repertoárovo pestrejšej prevádzky rokov se-
demdesiatych a osemdesiatych 
však postupne vyprchával. Sú-
bor pracuje bez dramaturga, čím 
a priori vylučuje akúkoľvek vnú-
tornú oponentúru predstavám 
šéfa opery o fungovaní operného 
divadla 21. storočia.
Výsledkom je málo objavný re-
pertoár, zložený takmer výlučne 
z titulov, v ktorých Peter Dvorský 
kedysi spieval (v tejto sezóne Ma-
dama Butterfl y a Eugen Onegin, 
v budúcej Lucia di Lammermoor 
a Adriana Lecouvreur), a nasa-
dzovanie inscenačných tímov, 
vracajúcich poetiku divadla do 
čias vo svete prekonaných. 
Nový košický Eugen Onegin, 
uvedený v závere sezóny v ter-
mínoch totožných s premiérou 
Opery SND, sporný trend opäť 
nevyvrátil. Veľkou záhadou bola 
najmä voľba režisérky, v Ame-
rike žijúcej Rusky Oľgy Kapa-
ninovej. Ak by išlo o umelkyňu 
vnášajúcu do Čajkovského pred-
lohy silnú myšlienku, originálny 
nápad či už retrospektívneho, 
alebo súčasného rukopisu, bola 
by táto investícia zdôvodniteľ-
ná. V bulletine je síce zmienka o 
„netradičnom vizuálnom divadle 
s tradičnou réžiou“, na javisku 
však prevládajú klišé a nedosta-
tok kreativity. Paradoxne, oboje 
zasiahlo aj tím mladých sólistov, 
z ktorého mohla vzísť zaujímavá, 
emóciami dotovaná generačná výpoveď. Reži-
sérka sa odrazila od často používanej barličky 
odvíjania deja zo spomienok. Motív starnúceho 
Onegina, počas predohry zamyslene sediaceho 
na vysunutej lavičke, však neznamená nič viac, 
než vonkajškový rámec (na tom istom mieste 
sa narýchlo objaví aj v závere opery) a na ďalšie 
dianie nemá väzbu. Všetko plynie v ilustratív-
nom prvom pláne, obrazy Milana Ferenčíka 
sú prototypom muzeálneho vnímania scéno-
grafi e, ktorá neslúži ani intimite scén, ani ilúzii 
otvoreného priestoru. Stále prítomné kašírova-
né brezy, symbol Ruska, sa v interiérových výja-
voch priečia myšlienke realistického rukopisu. 
Kostýmy Andreja Suchanova sledujú rovnaký 

zámer rekonštruovať charakter doby. V po-
pisných, dnes síce anachronicky pôsobiacich  
drobnostiach, sa im to darí. 
Celý projekt by predsa len mohol nájsť aké také 
naplnenie, keby bol dôsledný. Čajkovskij je 
o emóciách, o vzťahoch, ale aj o silnom drama-

tickom konfl ikte a jeho dôsledkoch. To všetko 
treba na javisku stvárniť, vypointovať a v pr-
vom rade presvedčiť o úprimnosti zámeru. Eu-
gen Onegin je predlohou až príliš známou na 
to, aby dokázala skryť povrchnosť réžie a pone-
chanie sólistov napospas náhode. Spievanie na 
rampe, nevybudované vzťahy, patetické gestá, 
klišé v aranžmánoch, majú veľmi ďaleko od 
prostriedkov súčasného hudobného divadla. 
Bolo by hriechom túto informáciu pred košic-
kým publikom zatajovať.
Rozmer odkrývania detailov a budovania dra-
matického napätia ostal skrytý aj v hudobnom 
naštudovaní Dušana Štefánka. V tempách 
obsiahol síce lyrickú vláčnosť aj dramatickú 

kulmináciu, no chýbali medzistupne. Celá 
škála nuáns, výrazových a citových vibrácií, 
akcentovania detailu, ostala zahmlená a nevy-
pracovaná. Potenciál orchestra, ktorý už doká-
zal prebudiť nejeden dirigent (a podarilo sa to 
aj súčasnému, z Bratislavy dochádzajúcemu 

šéfdirigentovi), ostal tentokrát 
nevyužitý. Štandardný výkon 
podal zbor, pripravený Šimo-
nom Marinčákom, choreogra-
fi a Ondreja Šotha plnila väčšmi 
režisérkinu objednávku, než by 
vypovedala o pocitoch jej auto-
ra. V navštívenej prvej repríze 
spieval titulnú rolu mladý český 
barytonista Jakub Pustina, stá-
ly hosť košickej opery. Onegin je 
ďalším krokom v sľubnej kariére 
sólistu, jeho lyrický hlas znel prí-
jemne vo farbe, vyrovnane v po-
lohách (zbytočne pretiahnuté 
výšky v závere idú na vrub diri-
genta), s ambíciou dynamického 
a výrazového tieňovania. Práve 
rozmer muzicírovania trocha 
chýbal Tatiane Petry Záhumen-
skej. Je isto správne, ak túto rolu 
spieva mladodramatický sop-
rán, vokálnymi prostriedkami 
však treba zachytiť aj jej vývoj od 
roviny dievčenskej po zrelo žen-
skú. Záhumenskej mocný hlas 
potrebuje nabrať teplejšiu, cito-
vejšiu farbu a zdokonaliť kultúru 
frázovania. Mäkším materiálom 
sa prezentovala debutujúca Mi-
chaela Šebestová (Oľga), prí-
jemnejšie znejúca v strednej než 
hlbokej polohe. Najslabším člán-
kom večera bol Juraj Nociar ako 
Lenskij. Malý, nevýrazný tenor s 
technickými problémami na túto 
rolu jednoducho nestačil. Basis-

tovi Ondrejovi Mrázovi (Gremin) sedia väčšmi 
úlohy, v ktorých môže naplno rozvinúť svoj ja-
drný hlas. V lyrike a introvertnosti Greminovej 
árie však znel menej plasticky a občas plechovo. 
Z menších úloh zaujal objemný alt Kataríny 
Srokovej (Filipievna), naopak sotva počuteľný 
bol hlas Anny Fialekovej ako Lariny a nevýraz-
ný bol aj Anton Baculík ako Triquet.
 Operná sezóna 2008/2009 v celoslovenskom 
meradle nepatrila k najvydarenejším. Škoda, 
že k jej svetlejším stránkam (Orfeus a Eurydika 
v SND a Krútňava v Banskej Bystrici) neprispel 
aj košický súbor. Skôr sa zdá, že opäť uviazol 
v slepej uličke. 

Pavel UNGER

P. Záhumenská a R. Šveda �foto: J. Marčinský�
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Kroměříž / Olomouc
20. výročie Forfestu 

20. ročník Forfestu, konajúceho sa každý rok 
koncom júna v Kroměříži, sa tento rok rozrás-
tol do Olomouca a poslednou výstavou malieb 
Václava Vaculoviča (21. 7.) aj do Bratislavy. 
Festival, ktorého hlavnou témou je duchovné 
umenie, priniesol 11 svetových premiér (čes-
kých, švédskych, amerických, nemeckých, 
talianskych skladateľov) popri 14 domácich 
českých premiérach skladateľov zo Slovinska, 
Slovenska, Čiech, Moravy, USA, Francúzska, 
Poľska, Rakúska a Japonska. Dominovali čes-
ké premiéry diel domácich autorov (Vojtěch 
Mojžiš, Petr Vaculovič, Jana Vöröšová, Štěpán 
Filípek, Petr Pokorný, Alois Piňos). K svetovým 
premiéram patrilo napr. Concertino pre klavír 
a 9 nástrojov Američana Richarda Toensinga, 
nositeľa Guggenheimovej ceny, v ktorom som 
mala možnosť naštudovať sólový part a dielo 
uviesť s Brnianskými sólistami pod taktov-
kou mladého dirigenta Ondřeja Tajovského. 
Ďalšia premiéra, skladba Taliana Massimilia-
na Messieriho Forever pre sopránový saxofón 
(Michele Selva), triangel a živú elektroniku, 
s dlhými pridržiavanými zvukmi, tónmi a zno-
vuobjavenou  lozo ou páuz a fermát, rozšírila 
možnosti experimentovania. 
Objavným bol večer slovinských autorov – 
Luciana Mariju, Nenada Firšta, Milka Lazara 
– v podaní Amael Piano Tria z Ľubľany.  Slo-
vinská hudba 20. storočia je totiž v našej kultú-
re ešte stále terra incognita. Škerjanc Maestoso 
L. Mariju z 30. rokov je veľké smútočné lugub-
re s farebnou neskororomantickou rachma-
ninovovskou modulujúcou harmóniou. Ná-
ladu dobre zmenil N. Firšt kratšou skladbou 
sólového koncertného charakteru, Something 
Wild pre husle sólo, zloženou z motívov a skíc 
improvizačného charakteru, ktoré prerušujú 
epizódy s virtuóznymi  guráciami. Päť krát-
kych skladieb pre klavírne trio od M. Lazara 
sršalo kompozičnou suverenitou. Tento výraz-
ný autor očaril v ďalšej skladbe aj ornamentál-
nymi arabeskami v rýchlom tempe, akýmisi 
kontrastujúcimi „rimbaudovskými“ detailmi 
voči hlavnému korpusu motívov, a zaujal silou 
kompozičného aforizmu.  
Veľký priestor patril francúzskej hudbe, napr. 
v podobe dvoch organových recitálov – mladej 
Hany Ryšavej  a dynamického improvizátora 
Vincenta Rigota. Pútavý bol aj organový reci-
tál nezabudnuteľného znalca organovej impro-
vizácie, prof. Jaroslava Tůmu z Prahy. Hral 
jasne, s vycizelovaným zmyslom pre stavbu 
dynamiky a organovej štruktúry nielen obľúbe-
né dielo Arva Pärta Mein Weg hat Gipfel und 
Wellentäller a málo známu, perpetujúcim mo-
tusom povzbudzovanú skladbu Philipa Glassa 
Mad Rush, ale aj výborné Prelúdium a fúgu 
Karla B. Jiráka. 
Brniansky profesor František Emmert uchvá-

til už minulý rok pietistickou a dramaticky 
kontrastnou Symfóniou pre sólo husle „Ecce 
homo“. Tohto roku zneli jeho vážne a emotív-
ne výrazné, až psychicky preorávajúce diela 
s religióznym zameraním, Poslední soud a 
Sonáta pre husle a klavír, vo vášnivom poda-
ní slovenských interpretov – huslistu Milana 
Paľu a klaviristu Ondreja Olosa. V ten ve-
čer sme počuli aj napätím nabitú, virtuóznu 
skladbu La Folia, jedno z najlepších diel pre 
sólové husle v súčasnej slovenskej hudbe, od 
Vladimíra Bokesa. Na nasledujúcom koncerte 
znel Emmertov éterický Čas Mesiáša a jeho 
vrcholné, rozmerné komorné oratórium Po-
hlazení pohledem, dielo až beethovenovsky 
dramatické, končiace uzmierujúcim, lyrickým 
záverom pod taktovkou novej tváre Forfestu, 
Dáše Briškárovej. 
Slovenská hudba dostala veľký priestor v po-
dobe vynikajúceho klavírneho recitálu Ivana 
Buffu s českými premiérami diel rôznych 
skladateľských generácií – Vladimíra Bokesa, 
Vladimíra Godára, Ivana Buffu a Juraja Vaja. 
Recitál patril k najlepším výkonom na festiva-
le, o čo sa pričinila aj interpretácia prekompo-
novanej, rytmicky a motivicky živej, postwe-
bernovsky výraznej Sonáty 1960 od Romana 
Bergera a P.F. 2000 od V. Bokesa – vtipne rie-
šená, trojminútová skladba s preznievajúcou 
kvintou nad akordmi a dynamickým vrcholom 
v klastroch má spád. Zahmlené pokušenie od 
Petra Machajdíka kládlo dôraz na vnímanie 
jednotlivých tónov, ich doznievania, vybra-
ných farieb a páuz, na nový pôsobivý „tónový 
minimal“, zatiaľ čo esteticky podobne vyznie-
vajúca, ale materiálom iná, tiež minimalistic-
ká, prístupná Emmeleia od Vladimíra Godára 
pracovala s descendujúcou  gúrou „štyroch 
tónov“ a jej nekonečným opakovaním, vytvá-
rajúc tak emotívne hudobné kontinuum. Dob-
re kontrastovanou bola Bagatela od Petry Oli-
veira-Bachratej. Prvá polovica recitálu končila 
kompozične staršou, búrlivou a zaujímavou 
Passacagliou od Jozefa Podprockého. Skla-
dateľ a klavirista Buffa hral v druhej polovici 
typicky francúzsky a messiaenovsky znejúcu, 
zvukovo-rytmicky očarujúcu Cloche d’adieu 
et un sourire od Tristana Muraila. Rytmicky 
nuansovaná a poslucháčsky náročná Sequ-
enza od Luciana Beria, hraná v rýchlom tem-
pe, vzbudila zaslúžené nadšenie. Slovenská 
hudba znela na Forfeste aj v podaní husľového 
dua Zdenky Vaculovičovej a Lukáša Pecháč-
ka (Zeljenkove a Godárove husľové duá), cim-
balový recitál tu mala aj Enikö Ginzery. 
Radostný a povzbudzujúci bol autorský kon-
cert Víta Zouhara z Olomouca, s Ensemble 
Damian, s umeleckým vedúcim Tomášom 
Hanzlíkom. Priniesol nový dych do duchov-
nej hudby a oživoval zabudnutú tradíciu baro-

ka, vkusného minimalizmu, postorganálneho 
dvojhlasu a krásu monódie. Pravidelný rytmus, 
barokový tempový pulz a husľové arpeggiá ta-
lianskeho baroka zaujali oživujúcim, vyložene 
pozitívnym výrazom v Zouharovej skladbe 
Záhrady nebeských slastí. Experimentálnej-
šia „tichá hudba“ v skladbe Mente, s videom 
a básňami v nemeckom jazyku, kombinova-
la elektroniku z pásu a komorný ansámbel. 
V nádhernom Ariosi pre kontratenor a sláči-
ky, priniesol mužský hlas so sprevádzajúcou 
„homofóniou“ ansámblu uchvacujúci pocit 
jasu a priezračnosti baroka.  Komorná kantáta 
Kyvadlo (Pendolo), zaujala sviežosťou úvodné-
ho sóla v husliach, postupne naberajúc vrstvy 
inštrumentálnych línií a demonštrujúc kyvad-
lový pohyb a variabilitu. (A to v kroměřížskej 
Rotunde, na mieste, kde je uložené Foucaulto-
vo Kyvadlo.) 
Dôležitú kapitolu Forfestu tvorili skladateľky. 
Okrem už menovaných českých a slovenských, 
tu boli svojou tvorbou zastúpené So a Gubaj-
dulina, žijúca v Nemecku, Grazyna Bacewicz 
a Lidia Zielińska z Poľska či Nadia a Lily Bou-
langerové. Glosa na altówke solo (pre violu) od 
výraznej skladateľky s veľkou invenciou a s ná-
paditými riešeniami, Lidie Zielińskej, v zasvä-
tenom podaní jej dcéry Anny Zielinskej zapô-
sobila dynamickými kontrastmi a energiou. Aj 
Desať prelúdií pre violončelo od So e Gubajdu-
liny, v pútavom podaní skladateľa Štěpána Fi-
lípeka, dokazovali, že ženy majú často zmysel 
pre neobyčajný detail. Gubajdulina vie napísať 
melódiu, ktorá má tiché „slidy“ (glissandá) 
na tých najneočakávanejších miestach medzi 
tónmi, pričom nie sú ošúchaným technickým 
prostriedkom. Vytvára pomocou nich očaká-
vanie, zvedavosť a napätie. Jej melódia je nepí-
saný, zamlčaný harmonický element skladby. 
Sólový Kaprys Poľski od najznámejšej poľky 
20. storočia, Grazyny Bacewicz, na výraznú 
tanečnú tému, je písaný suverénne – každý 
takt mal výraz, jasnosť a logiku. Dúfam, že sa 
Forfest raz zahĺbi do témy ženy-skladateľky na 
samostatnom koncerte.
Tohtoročný jubilejný Forfest potvrdil, že du-
chovná hudba je na vzostupe, nie v under-
grounde, kde sa nachádzala viac než jedno 
polstoročie s jej „vyškrtnutými“ autormi, a zá-
roveň fakt, že aj vynikajúca svetská hudba, má 
rovnako duchovný rozmer, a tak rozhraničenie 
oboch hudieb nie je jednoznačné a obe sú pod-
statou veľkého umenia. Na Forfeste stáli vedľa 
seba skladby písané v rozšírenom tonálnom, 
ale aj atonálnom systéme, skladby seriálne, mi-
nimalistické i polytonálne... Hranice sú otvore-
né, preto budúcemu Forfestu navrhujem tému 
„Európa bez hraníc“.

Elena LETŇANOVÁ
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Klišé réžie zasiahlo celý tím
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin / réžia: O. Kapanina / dirigent: D. Štefánek / scéna: M. Ferenčík / kostýmy: A. Suchanov 
/ premiéra: 29. mája, recenzovaná 1. repríza, Opera Štátneho divadla Košice

Zdalo sa, že operný život vo východoslovenskej 
metropole začal pred troma rokmi, po nástu-
pe Petra Dvorského do funkcie umeleckého 
šéfa, naberať nový dych. Optimizmus z návra-
tu košického divadla do režimu intenzívnejšej 
a repertoárovo pestrejšej prevádzky rokov se-
demdesiatych a osemdesiatych 
však postupne vyprchával. Sú-
bor pracuje bez dramaturga, čím 
a priori vylučuje akúkoľvek vnú-
tornú oponentúru predstavám 
šéfa opery o fungovaní operného 
divadla 21. storočia.
Výsledkom je málo objavný re-
pertoár, zložený takmer výlučne 
z titulov, v ktorých Peter Dvorský 
kedysi spieval (v tejto sezóne Ma-
dama Butterfl y a Eugen Onegin, 
v budúcej Lucia di Lammermoor 
a Adriana Lecouvreur), a nasa-
dzovanie inscenačných tímov, 
vracajúcich poetiku divadla do 
čias vo svete prekonaných. 
Nový košický Eugen Onegin, 
uvedený v závere sezóny v ter-
mínoch totožných s premiérou 
Opery SND, sporný trend opäť 
nevyvrátil. Veľkou záhadou bola 
najmä voľba režisérky, v Ame-
rike žijúcej Rusky Oľgy Kapa-
ninovej. Ak by išlo o umelkyňu 
vnášajúcu do Čajkovského pred-
lohy silnú myšlienku, originálny 
nápad či už retrospektívneho, 
alebo súčasného rukopisu, bola 
by táto investícia zdôvodniteľ-
ná. V bulletine je síce zmienka o 
„netradičnom vizuálnom divadle 
s tradičnou réžiou“, na javisku 
však prevládajú klišé a nedosta-
tok kreativity. Paradoxne, oboje 
zasiahlo aj tím mladých sólistov, 
z ktorého mohla vzísť zaujímavá, 
emóciami dotovaná generačná výpoveď. Reži-
sérka sa odrazila od často používanej barličky 
odvíjania deja zo spomienok. Motív starnúceho 
Onegina, počas predohry zamyslene sediaceho 
na vysunutej lavičke, však neznamená nič viac, 
než vonkajškový rámec (na tom istom mieste 
sa narýchlo objaví aj v závere opery) a na ďalšie 
dianie nemá väzbu. Všetko plynie v ilustratív-
nom prvom pláne, obrazy Milana Ferenčíka 
sú prototypom muzeálneho vnímania scéno-
grafi e, ktorá neslúži ani intimite scén, ani ilúzii 
otvoreného priestoru. Stále prítomné kašírova-
né brezy, symbol Ruska, sa v interiérových výja-
voch priečia myšlienke realistického rukopisu. 
Kostýmy Andreja Suchanova sledujú rovnaký 

zámer rekonštruovať charakter doby. V po-
pisných, dnes síce anachronicky pôsobiacich  
drobnostiach, sa im to darí. 
Celý projekt by predsa len mohol nájsť aké také 
naplnenie, keby bol dôsledný. Čajkovskij je 
o emóciách, o vzťahoch, ale aj o silnom drama-

tickom konfl ikte a jeho dôsledkoch. To všetko 
treba na javisku stvárniť, vypointovať a v pr-
vom rade presvedčiť o úprimnosti zámeru. Eu-
gen Onegin je predlohou až príliš známou na 
to, aby dokázala skryť povrchnosť réžie a pone-
chanie sólistov napospas náhode. Spievanie na 
rampe, nevybudované vzťahy, patetické gestá, 
klišé v aranžmánoch, majú veľmi ďaleko od 
prostriedkov súčasného hudobného divadla. 
Bolo by hriechom túto informáciu pred košic-
kým publikom zatajovať.
Rozmer odkrývania detailov a budovania dra-
matického napätia ostal skrytý aj v hudobnom 
naštudovaní Dušana Štefánka. V tempách 
obsiahol síce lyrickú vláčnosť aj dramatickú 

kulmináciu, no chýbali medzistupne. Celá 
škála nuáns, výrazových a citových vibrácií, 
akcentovania detailu, ostala zahmlená a nevy-
pracovaná. Potenciál orchestra, ktorý už doká-
zal prebudiť nejeden dirigent (a podarilo sa to 
aj súčasnému, z Bratislavy dochádzajúcemu 

šéfdirigentovi), ostal tentokrát 
nevyužitý. Štandardný výkon 
podal zbor, pripravený Šimo-
nom Marinčákom, choreogra-
fi a Ondreja Šotha plnila väčšmi 
režisérkinu objednávku, než by 
vypovedala o pocitoch jej auto-
ra. V navštívenej prvej repríze 
spieval titulnú rolu mladý český 
barytonista Jakub Pustina, stá-
ly hosť košickej opery. Onegin je 
ďalším krokom v sľubnej kariére 
sólistu, jeho lyrický hlas znel prí-
jemne vo farbe, vyrovnane v po-
lohách (zbytočne pretiahnuté 
výšky v závere idú na vrub diri-
genta), s ambíciou dynamického 
a výrazového tieňovania. Práve 
rozmer muzicírovania trocha 
chýbal Tatiane Petry Záhumen-
skej. Je isto správne, ak túto rolu 
spieva mladodramatický sop-
rán, vokálnymi prostriedkami 
však treba zachytiť aj jej vývoj od 
roviny dievčenskej po zrelo žen-
skú. Záhumenskej mocný hlas 
potrebuje nabrať teplejšiu, cito-
vejšiu farbu a zdokonaliť kultúru 
frázovania. Mäkším materiálom 
sa prezentovala debutujúca Mi-
chaela Šebestová (Oľga), prí-
jemnejšie znejúca v strednej než 
hlbokej polohe. Najslabším člán-
kom večera bol Juraj Nociar ako 
Lenskij. Malý, nevýrazný tenor s 
technickými problémami na túto 
rolu jednoducho nestačil. Basis-

tovi Ondrejovi Mrázovi (Gremin) sedia väčšmi 
úlohy, v ktorých môže naplno rozvinúť svoj ja-
drný hlas. V lyrike a introvertnosti Greminovej 
árie však znel menej plasticky a občas plechovo. 
Z menších úloh zaujal objemný alt Kataríny 
Srokovej (Filipievna), naopak sotva počuteľný 
bol hlas Anny Fialekovej ako Lariny a nevýraz-
ný bol aj Anton Baculík ako Triquet.
 Operná sezóna 2008/2009 v celoslovenskom 
meradle nepatrila k najvydarenejším. Škoda, 
že k jej svetlejším stránkam (Orfeus a Eurydika 
v SND a Krútňava v Banskej Bystrici) neprispel 
aj košický súbor. Skôr sa zdá, že opäť uviazol 
v slepej uličke. 

Pavel UNGER

P. Záhumenská a R. Šveda �foto: J. Marčinský�
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Kroměříž / Olomouc
20. výročie Forfestu 

20. ročník Forfestu, konajúceho sa každý rok 
koncom júna v Kroměříži, sa tento rok rozrás-
tol do Olomouca a poslednou výstavou malieb 
Václava Vaculoviča (21. 7.) aj do Bratislavy. 
Festival, ktorého hlavnou témou je duchovné 
umenie, priniesol 11 svetových premiér (čes-
kých, švédskych, amerických, nemeckých, 
talianskych skladateľov) popri 14 domácich 
českých premiérach skladateľov zo Slovinska, 
Slovenska, Čiech, Moravy, USA, Francúzska, 
Poľska, Rakúska a Japonska. Dominovali čes-
ké premiéry diel domácich autorov (Vojtěch 
Mojžiš, Petr Vaculovič, Jana Vöröšová, Štěpán 
Filípek, Petr Pokorný, Alois Piňos). K svetovým 
premiéram patrilo napr. Concertino pre klavír 
a 9 nástrojov Američana Richarda Toensinga, 
nositeľa Guggenheimovej ceny, v ktorom som 
mala možnosť naštudovať sólový part a dielo 
uviesť s Brnianskými sólistami pod taktov-
kou mladého dirigenta Ondřeja Tajovského. 
Ďalšia premiéra, skladba Taliana Massimilia-
na Messieriho Forever pre sopránový saxofón 
(Michele Selva), triangel a živú elektroniku, 
s dlhými pridržiavanými zvukmi, tónmi a zno-
vuobjavenou  lozo ou páuz a fermát, rozšírila 
možnosti experimentovania. 
Objavným bol večer slovinských autorov – 
Luciana Mariju, Nenada Firšta, Milka Lazara 
– v podaní Amael Piano Tria z Ľubľany.  Slo-
vinská hudba 20. storočia je totiž v našej kultú-
re ešte stále terra incognita. Škerjanc Maestoso 
L. Mariju z 30. rokov je veľké smútočné lugub-
re s farebnou neskororomantickou rachma-
ninovovskou modulujúcou harmóniou. Ná-
ladu dobre zmenil N. Firšt kratšou skladbou 
sólového koncertného charakteru, Something 
Wild pre husle sólo, zloženou z motívov a skíc 
improvizačného charakteru, ktoré prerušujú 
epizódy s virtuóznymi  guráciami. Päť krát-
kych skladieb pre klavírne trio od M. Lazara 
sršalo kompozičnou suverenitou. Tento výraz-
ný autor očaril v ďalšej skladbe aj ornamentál-
nymi arabeskami v rýchlom tempe, akýmisi 
kontrastujúcimi „rimbaudovskými“ detailmi 
voči hlavnému korpusu motívov, a zaujal silou 
kompozičného aforizmu.  
Veľký priestor patril francúzskej hudbe, napr. 
v podobe dvoch organových recitálov – mladej 
Hany Ryšavej  a dynamického improvizátora 
Vincenta Rigota. Pútavý bol aj organový reci-
tál nezabudnuteľného znalca organovej impro-
vizácie, prof. Jaroslava Tůmu z Prahy. Hral 
jasne, s vycizelovaným zmyslom pre stavbu 
dynamiky a organovej štruktúry nielen obľúbe-
né dielo Arva Pärta Mein Weg hat Gipfel und 
Wellentäller a málo známu, perpetujúcim mo-
tusom povzbudzovanú skladbu Philipa Glassa 
Mad Rush, ale aj výborné Prelúdium a fúgu 
Karla B. Jiráka. 
Brniansky profesor František Emmert uchvá-

til už minulý rok pietistickou a dramaticky 
kontrastnou Symfóniou pre sólo husle „Ecce 
homo“. Tohto roku zneli jeho vážne a emotív-
ne výrazné, až psychicky preorávajúce diela 
s religióznym zameraním, Poslední soud a 
Sonáta pre husle a klavír, vo vášnivom poda-
ní slovenských interpretov – huslistu Milana 
Paľu a klaviristu Ondreja Olosa. V ten ve-
čer sme počuli aj napätím nabitú, virtuóznu 
skladbu La Folia, jedno z najlepších diel pre 
sólové husle v súčasnej slovenskej hudbe, od 
Vladimíra Bokesa. Na nasledujúcom koncerte 
znel Emmertov éterický Čas Mesiáša a jeho 
vrcholné, rozmerné komorné oratórium Po-
hlazení pohledem, dielo až beethovenovsky 
dramatické, končiace uzmierujúcim, lyrickým 
záverom pod taktovkou novej tváre Forfestu, 
Dáše Briškárovej. 
Slovenská hudba dostala veľký priestor v po-
dobe vynikajúceho klavírneho recitálu Ivana 
Buffu s českými premiérami diel rôznych 
skladateľských generácií – Vladimíra Bokesa, 
Vladimíra Godára, Ivana Buffu a Juraja Vaja. 
Recitál patril k najlepším výkonom na festiva-
le, o čo sa pričinila aj interpretácia prekompo-
novanej, rytmicky a motivicky živej, postwe-
bernovsky výraznej Sonáty 1960 od Romana 
Bergera a P.F. 2000 od V. Bokesa – vtipne rie-
šená, trojminútová skladba s preznievajúcou 
kvintou nad akordmi a dynamickým vrcholom 
v klastroch má spád. Zahmlené pokušenie od 
Petra Machajdíka kládlo dôraz na vnímanie 
jednotlivých tónov, ich doznievania, vybra-
ných farieb a páuz, na nový pôsobivý „tónový 
minimal“, zatiaľ čo esteticky podobne vyznie-
vajúca, ale materiálom iná, tiež minimalistic-
ká, prístupná Emmeleia od Vladimíra Godára 
pracovala s descendujúcou  gúrou „štyroch 
tónov“ a jej nekonečným opakovaním, vytvá-
rajúc tak emotívne hudobné kontinuum. Dob-
re kontrastovanou bola Bagatela od Petry Oli-
veira-Bachratej. Prvá polovica recitálu končila 
kompozične staršou, búrlivou a zaujímavou 
Passacagliou od Jozefa Podprockého. Skla-
dateľ a klavirista Buffa hral v druhej polovici 
typicky francúzsky a messiaenovsky znejúcu, 
zvukovo-rytmicky očarujúcu Cloche d’adieu 
et un sourire od Tristana Muraila. Rytmicky 
nuansovaná a poslucháčsky náročná Sequ-
enza od Luciana Beria, hraná v rýchlom tem-
pe, vzbudila zaslúžené nadšenie. Slovenská 
hudba znela na Forfeste aj v podaní husľového 
dua Zdenky Vaculovičovej a Lukáša Pecháč-
ka (Zeljenkove a Godárove husľové duá), cim-
balový recitál tu mala aj Enikö Ginzery. 
Radostný a povzbudzujúci bol autorský kon-
cert Víta Zouhara z Olomouca, s Ensemble 
Damian, s umeleckým vedúcim Tomášom 
Hanzlíkom. Priniesol nový dych do duchov-
nej hudby a oživoval zabudnutú tradíciu baro-

ka, vkusného minimalizmu, postorganálneho 
dvojhlasu a krásu monódie. Pravidelný rytmus, 
barokový tempový pulz a husľové arpeggiá ta-
lianskeho baroka zaujali oživujúcim, vyložene 
pozitívnym výrazom v Zouharovej skladbe 
Záhrady nebeských slastí. Experimentálnej-
šia „tichá hudba“ v skladbe Mente, s videom 
a básňami v nemeckom jazyku, kombinova-
la elektroniku z pásu a komorný ansámbel. 
V nádhernom Ariosi pre kontratenor a sláči-
ky, priniesol mužský hlas so sprevádzajúcou 
„homofóniou“ ansámblu uchvacujúci pocit 
jasu a priezračnosti baroka.  Komorná kantáta 
Kyvadlo (Pendolo), zaujala sviežosťou úvodné-
ho sóla v husliach, postupne naberajúc vrstvy 
inštrumentálnych línií a demonštrujúc kyvad-
lový pohyb a variabilitu. (A to v kroměřížskej 
Rotunde, na mieste, kde je uložené Foucaulto-
vo Kyvadlo.) 
Dôležitú kapitolu Forfestu tvorili skladateľky. 
Okrem už menovaných českých a slovenských, 
tu boli svojou tvorbou zastúpené So a Gubaj-
dulina, žijúca v Nemecku, Grazyna Bacewicz 
a Lidia Zielińska z Poľska či Nadia a Lily Bou-
langerové. Glosa na altówke solo (pre violu) od 
výraznej skladateľky s veľkou invenciou a s ná-
paditými riešeniami, Lidie Zielińskej, v zasvä-
tenom podaní jej dcéry Anny Zielinskej zapô-
sobila dynamickými kontrastmi a energiou. Aj 
Desať prelúdií pre violončelo od So e Gubajdu-
liny, v pútavom podaní skladateľa Štěpána Fi-
lípeka, dokazovali, že ženy majú často zmysel 
pre neobyčajný detail. Gubajdulina vie napísať 
melódiu, ktorá má tiché „slidy“ (glissandá) 
na tých najneočakávanejších miestach medzi 
tónmi, pričom nie sú ošúchaným technickým 
prostriedkom. Vytvára pomocou nich očaká-
vanie, zvedavosť a napätie. Jej melódia je nepí-
saný, zamlčaný harmonický element skladby. 
Sólový Kaprys Poľski od najznámejšej poľky 
20. storočia, Grazyny Bacewicz, na výraznú 
tanečnú tému, je písaný suverénne – každý 
takt mal výraz, jasnosť a logiku. Dúfam, že sa 
Forfest raz zahĺbi do témy ženy-skladateľky na 
samostatnom koncerte.
Tohtoročný jubilejný Forfest potvrdil, že du-
chovná hudba je na vzostupe, nie v under-
grounde, kde sa nachádzala viac než jedno 
polstoročie s jej „vyškrtnutými“ autormi, a zá-
roveň fakt, že aj vynikajúca svetská hudba, má 
rovnako duchovný rozmer, a tak rozhraničenie 
oboch hudieb nie je jednoznačné a obe sú pod-
statou veľkého umenia. Na Forfeste stáli vedľa 
seba skladby písané v rozšírenom tonálnom, 
ale aj atonálnom systéme, skladby seriálne, mi-
nimalistické i polytonálne... Hranice sú otvore-
né, preto budúcemu Forfestu navrhujem tému 
„Európa bez hraníc“.

Elena LETŇANOVÁ
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Viedeň
Pražskí Židia vo viedenskej fabrike

Letné Rakúsko neponúka záujemcom o hudob-
né divadlo iba nablýskané festivaly v Salzbur-
gu a Bregenzi a ich lacnejších (a mainstrea-
movejších) príbuzných v Klosterneuburgu 
či Mörbischi. Vo Viedni sa v júli a v auguste 
konal festival súčasného tanca ImPulsTanz a 
v starej fabrike pekárenskej  rmy Anker v 10. 
obvode sa 18. júla skončil dvojmesačný festi-
val súčasnej opery NACHTS.

Priestrannému areálu stodvadsaťročnej „An-
kerbrot-Fabrik“ sa stalo to, o čom sa väčšine 
zostávajúcich historických priemyslových ob-
jektov v Bratislave môže akurát snívať: fabriku 
kúpilo konzorcium, ktoré má za cieľ zachovať 
ju a premeniť na kultúrne centrum s galéria-
mi, ateliérmi a loftovými bytmi. Záujem je veľ-
ký. Skôr, než sa vôbec mohla začať adaptácia 
areálu na plánované účely, má expedičná hala 
fabriky za sebou už aj prvý operný festival. Tu 
bola adaptácia prostá: praktikáblové tribúny 
pre divákov, na opačnom konci haly pódium 
pre orchester – a uprostred pustá hracia plo-
cha. Výprava, zložená z pár scénogra ckých 
fragmentov a rekvizít. Môže sa začať...
Od mája do júla bola expedičná hala každý 
týždeň dejiskom opernej premiéry. Deväť asi 
hodinových komorných opier napísalo deväť 
súčasných skladateľov žijúcich v Rakúsku na 
objednávku organizátorov festivalu – zdru-
ženia SireneOperntheater. Libreto k celému 
cyklu spracovala Kristine Tornquist, ktorá 

bola zároveň aj režisérkou všetkých predsta-
vení. Predlohou libreta boli epizódy z historic-
ko-fantastického románu pražsko-viedenské-
ho židovského autora Lea Perutza V noci pod 
kamenným mostom (1951). 
Návštevníci festivalu NACHTS sa ocitli v Pra-
he 16.–17. storočia, v dobe cisára Rudolfa 
II., „cisára alchymistov a astrológov“. Scénu 
zaľudnili postavy historické aj vymyslené, 

v epizódach, medzi ktorými sa vinuli nitky 
zvláštnych, snových či mytologických súvis-
lostí. Fascináciu Perutzovými príbehmi sa 
libretistke podarilo naočkovať všetkým zú-
častneným: skladateľom, interpretom aj sym-
paticky pestrému, asi dvestočlennému publi-
ku. Modelový bol prvý „diel“, ktorý zhudobnil 
René Clemencic (V noci pod kamenným mos-
tom). Rabbi Löw (legendárny tvorca Golema) 
zasadí pod Karlovým mostom rozmarínový 
krík, v ktorom sa vždy v noci oddáva láske 
duša cisára Rudolfa a jeho milenky, Židovky 
Ester. Kabalistický trik však prinesie Boží 
trest – epidémiu cholery v Židovskom meste. 
Rabín napokon rozmarín vytrhne, v tej chvíli 
končí epidémia, krásna Ester umiera, cisár sa 
prebudí s výkrikom hrôzy – a rabín diskutu-
je s anjelom Asaelom o súvise medzi láskou 
a nešťastím.
Deviati skladatelia vo veku od tridsať do asi 
sedemdesiat rokov napísali rôznu a rôzne 
kvalitnú hudbu. Hádam najvýraznejšie kvali-

ty mali príspevky Wolframa Wagnera (Sara-
banda) a Christofa Dienza (Rozhovor psov). 
Spoločným menovateľom deviatich opier však 
nebolo len libreto a „vôňa“ (imaginárnej) sta-
rej Prahy. Medzi staršími a mladšími autormi 
nebolo cítiť žiaden priepastný rozdiel v hu-
dobno-divadelnej poetike. Starší (Clemencic, 
Oskar Aichinger) sa miestami ukázali ako 
prekvapivo mladiství, mladším (Dienz, Lukas 

Haselböck) boli zase vzdialené radikálnejšie 
cesty, akými u nás kráčajú napríklad Martin 
Burlas či Marek Piaček. Nebolo počuť Glassa 
ani Eötvösa. Skladateľ, na ktorého som si spo-
menul asi najčastejšie, bol Kurt Weill.
Návštevník z Bratislavy sa musel čudovať už 
tomu, že sa takýto originálny a náročný pro-
jekt vôbec podarilo realizovať. Súčasná opera 
je menšinový žáner, aj keď vo Viedni predsa 
tuším menej menšinový než u nás. Oboha-
tením boli aj humorné výtvarno-zberateľské 
výstavy-inštalácie pred každým predstavením 
(diváci videli zbierky hríbov, lyží, ale aj „mak-
roprachu“). A úplne obdivuhodná bola pro-
fesionalita interpretov – výborne vybraných 
a perfektne pripravených spevákov a orchestra 
ensemble on_line (dirigent François-Pierre 
Descamps), ktorého prácu s výkonmi našich 
operných telies neradno neporovnávať.

Vladimír ZVARA

ZAHRANIČIE

42 7-8   2009

Rozhovor psov Ch. Dienza na festivale NACHTS [foto: archív festivalu]
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Leto s Rossinim

V Theater an der Wien, jedinom viedenskom 
opernom dome s celoročnou prevádzkou, vy-
plnili letné mesiace dve produkcie. Okrem 
reprízy pozoruhodnej inscenácie Mozartovho 
Dona Giovanniho v réžii Keitha Warnera, to 
bola v júli komická opera Gioachina Rossiniho 
Turek v Taliansku. 
História Rossiniho trinástej opery sa nezačala 
najšťastnejšie. Dvadsaťdvaročný rodák z Pesa-
ra ju predložil publiku milánskej La Scaly v lete 
1814, rok po úspešnom benátskom prijatí Ta-
lianky v Alžíri (to už mal na svojom konte se-
dem „menších“ komických opusov), no stretla 
sa s chladným prijatím. Exotická téma a snaha 
o protiklad k Talianke v Alžíri už nezaúčinko-
vali. V novodobých dejinách sa o rehabilitá-
ciu Turka postarala takisto La Scala, r. 1954 
s Máriou Callasovou v hlavnej ženskej postave. 
Inscenácia, ktorú v júli spoznala Viedeň (nav-
štívené predstavenie: 15. 7.), je replikou verzie 
uvedenej najskôr v Hamburgu a pred dvoma 
rokmi v Mníchovskej štátnej opere (v oboch sa 
dodnes hrá). Pôvodným režisérom je Christof 
Loy, obnovenie v Theater an der Wien pripravil 
Benedikt von Peter. Jej dlhý javiskový život je 

pochopiteľný. Ponúka totiž ohňostroj nápadov, 
vybrúsené pointy, provokuje k úsmevu, vytvá-
ra pohodu. 
Výklad nebazíruje na orientálnom kolorite 
scény, aj vo výtvarnom vyjadrení Herberta 
Murauera je skôr moderný, univerzálny. Na 
tehlovo sfarbenom prázdnom javisku je spo-
čiatku len karavan – z neho sa vyroja desiatky 
Cigánov, ktorých piknikový výjav je skvelou 
štartovacou epizódou. Postupne sa scéna upra-
vuje, nie však zahusťovaním kulisami, ale vysú-
vaním dielcov, či spustením projekčného trans-
parentného plátna a ich premenou na funkčné 

charakterizačné prvky. Selim ako atraktívny 
„macho“ v bielom obleku s tmavými okuliar-
mi pristane na scéne na lietajúcom koberci. 
Nečudo, že si získa obdiv pôvabnej Fiorilly, 
ktorá popri manželovi a milencovi zatúži po 
ďalšom dobrodružstve. O nápady a gagy niet 
v predstavení núdze, všetko však tečie kulti-
vovane, zavše šteklivo, no v duchu rozšafného 
rossiniovského humoru. Ternom je perfektná 
paródia boxerského súboja medzi Selimom 
a Geroniom. Pointa nechýba ani pro lu básni-
ka Prosdocima, ktorý je v závere obviazaný sťa-
by vojnový invalid, zbierajúci rany od tých, čo 
boli terčom jeho tvorivých manipulácií. Skvelo 
je vykreslený maškarný bál aj záver s dvoma 
izbami, tureckou a talianskou, a simultánnym 
obrazom dvoch harmonických párov v nich.
Od dirigenta Fabia Luisiho a Viedenských 
symfonikov sa očakávala, tak ako doposiaľ 
vždy, do detailu vybrúsená koncepcia a jej 
precízna hudobná realizácia. Napodiv, nie 
všetko klapalo bez chýb. Luisiho Rossini znel 
v pomerne sýtom a plnom zvuku, čo by nemu-
selo byť na škodu, keby bolo viac odľahčených, 
„prskavkových“ kontrastov. Aj v dynamickom 
spektre orchestra chýbala delikátnejšia pia-
nissimová dimenzia, ktorá by ešte účinnejšie 
vykreslila gradačný oblúk. Že orchester nemá 
Rossiniho v krvi, preukázala už hneď predo-
hra, s chybami netypickými pre toto teleso. 
Postupne však symfonici hrali s čoraz väčšou 
precíznosťou a iskrou v tempách.
Dominantou sólistického obsadenia bol talian-
sky basbarytonista Ildebrando D´Arcangelo 
ako Selim. Obdarený ušľachtilým materiálom 
a bezchybnou technikou, presne zorientovaný 
v belcantovom teréne, rozdával nielen krásne 
tóny, ale aj prirodzený humor a osobnostný 
šarm. Jeho starší krajan Renato Girolami 
ako Don Geronio vyspieval part napriek ob-
jemnému tónu s ľahkosťou a najmä v duete 
so Selimom (obaja v boxerskom vystrojení) 
prekvapil aj hereckou svižnosťou. Gruzínska 
sopranistka Nino Machaidze (Fiorilla), ktorá 
sa preslávila na lanskom Salzburskom festiva-
le ako náhradníčka za Annu Netrebkovú, nie 
je špecialistkou na Rossiniho, čo sa spočiatku 
podpísalo pod približné koloratúry. Postupne 
sa však jej prejav skoncentroval a popri vždy 
efektných a razantných výškach (brilantná 
záverečná ária) pôsobil čoraz plastickejšie.  
Pohyblivým barytónom s mierne forsírovanou 
výškou stvárnil rolu Prosdocima Enrico Ma-
rabelli, príjemným mezzosopránom zaujala 
Paola Gardina ako Zaida. Slabým článkom 
bol len David Alegret, typovo síce zaujíma-
vý Narciso, no bez brilantnej vysokej polohy. 
Navštívená derniéra sa vo vypredanom Thea-
ter an der Wien stretla s obrovským aplauzom 
publika.

Pavel UNGER

Známy Glyndebournský operný 
festival zažil senzáciu, vymykajúcu sa 
umeleckým kritériám. Predstavenie 
Dvořákovej Rusalky 21. augusta muselo 
byť prerušené pred koncom 1. dejstva 
kvôli pádu hlavnej predstaviteľky do 
orchestrálnej jamy. Sopranistka Anna 
María Martínez sa doslova zrútila na 
violončelistu Londýnskych  lharmoni-
kov, ktorý síce úspešne stlmil speváčkin 
pád, no za obeť padlo jeho violončelo. 
Okamžite po páde bola speváčka odve-
zená do nemocnice a publikum v roz-
pakoch predčasne zahájilo prestávku 
v bufetoch. Predstavenie bolo napriek 
tomu dohraté – Martínezovú zastúpila 
jej náhradníčka. 

as, artsjournal.com

Zvýšiť renomé operného domu v hlav-
nom meste Talianska by mal Riccardo 
Muti, ktorý bude od decembra jeho 
riaditeľom. Primátor Ríma tento krok 
komentoval ako snahu predbehnúť 
milánsku La Scalu na jej „vedúcom“ 
mieste. Muti bude post operného ria-
diteľa vykonávať paralelne s funkciami 
hudobného riaditeľa a dirigenta Chicag-
ského symfonického orchestra.

as, artsjournal.com

Aj Berlínska  lharmónia sa pridala 
k celosvetovému trendu hľadania nové-
ho publika prostredníctvom internetu. 
28. augusta spustila spolu so Simonom 
Rattlom projekt celej sezóny na interne-
te pod názvom Berlínska digitálna kon-
certná sála. Koncerty budú prenášané 
vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite. 
De lé špičkových dirigentov a sólistov 
v sezóne 2009/2010 je k dispozícii za 
celosezónny poplatok 150 eur.

as, artsjournal.com

Podľa nedávnej štúdie troch amerických 
vedcov z Carnegie Mellon University 
a Stanfordskej univerzity,  nancovanej 
spoločnosťami Intel a Microsoft, má sťa-
hovanie hudby z internetu priaznivý 
ekologický efekt. Pri výrobe a logistike 
klasických CD-nosičov v globálnom 
meradle sú vraj emisie oxidu uhličitého 
až o 80 percent vyššie než pri obmedzení 
ľudskej aktivity na stiahnutie nahrávky 
z internetu. Podľa spomínanej štúdie sa 
fanúšik správa ekologicky aj vtedy, ak si 
stiahnutú hudbu napáli na vlastný fyzic-
ký nosič – úspora emisií dosahuje stále 
40 percent...

as, artsjournal.com

ZAHRANIČIE

43

I. D´Arcangelo a R. Girolami v hlavných úlohách 
Rossiniho Turka v Taliansku [foto: © A. Bardel]
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Viedeň
Pražskí Židia vo viedenskej fabrike

Letné Rakúsko neponúka záujemcom o hudob-
né divadlo iba nablýskané festivaly v Salzbur-
gu a Bregenzi a ich lacnejších (a mainstrea-
movejších) príbuzných v Klosterneuburgu 
či Mörbischi. Vo Viedni sa v júli a v auguste 
konal festival súčasného tanca ImPulsTanz a 
v starej fabrike pekárenskej  rmy Anker v 10. 
obvode sa 18. júla skončil dvojmesačný festi-
val súčasnej opery NACHTS.

Priestrannému areálu stodvadsaťročnej „An-
kerbrot-Fabrik“ sa stalo to, o čom sa väčšine 
zostávajúcich historických priemyslových ob-
jektov v Bratislave môže akurát snívať: fabriku 
kúpilo konzorcium, ktoré má za cieľ zachovať 
ju a premeniť na kultúrne centrum s galéria-
mi, ateliérmi a loftovými bytmi. Záujem je veľ-
ký. Skôr, než sa vôbec mohla začať adaptácia 
areálu na plánované účely, má expedičná hala 
fabriky za sebou už aj prvý operný festival. Tu 
bola adaptácia prostá: praktikáblové tribúny 
pre divákov, na opačnom konci haly pódium 
pre orchester – a uprostred pustá hracia plo-
cha. Výprava, zložená z pár scénogra ckých 
fragmentov a rekvizít. Môže sa začať...
Od mája do júla bola expedičná hala každý 
týždeň dejiskom opernej premiéry. Deväť asi 
hodinových komorných opier napísalo deväť 
súčasných skladateľov žijúcich v Rakúsku na 
objednávku organizátorov festivalu – zdru-
ženia SireneOperntheater. Libreto k celému 
cyklu spracovala Kristine Tornquist, ktorá 

bola zároveň aj režisérkou všetkých predsta-
vení. Predlohou libreta boli epizódy z historic-
ko-fantastického románu pražsko-viedenské-
ho židovského autora Lea Perutza V noci pod 
kamenným mostom (1951). 
Návštevníci festivalu NACHTS sa ocitli v Pra-
he 16.–17. storočia, v dobe cisára Rudolfa 
II., „cisára alchymistov a astrológov“. Scénu 
zaľudnili postavy historické aj vymyslené, 

v epizódach, medzi ktorými sa vinuli nitky 
zvláštnych, snových či mytologických súvis-
lostí. Fascináciu Perutzovými príbehmi sa 
libretistke podarilo naočkovať všetkým zú-
častneným: skladateľom, interpretom aj sym-
paticky pestrému, asi dvestočlennému publi-
ku. Modelový bol prvý „diel“, ktorý zhudobnil 
René Clemencic (V noci pod kamenným mos-
tom). Rabbi Löw (legendárny tvorca Golema) 
zasadí pod Karlovým mostom rozmarínový 
krík, v ktorom sa vždy v noci oddáva láske 
duša cisára Rudolfa a jeho milenky, Židovky 
Ester. Kabalistický trik však prinesie Boží 
trest – epidémiu cholery v Židovskom meste. 
Rabín napokon rozmarín vytrhne, v tej chvíli 
končí epidémia, krásna Ester umiera, cisár sa 
prebudí s výkrikom hrôzy – a rabín diskutu-
je s anjelom Asaelom o súvise medzi láskou 
a nešťastím.
Deviati skladatelia vo veku od tridsať do asi 
sedemdesiat rokov napísali rôznu a rôzne 
kvalitnú hudbu. Hádam najvýraznejšie kvali-

ty mali príspevky Wolframa Wagnera (Sara-
banda) a Christofa Dienza (Rozhovor psov). 
Spoločným menovateľom deviatich opier však 
nebolo len libreto a „vôňa“ (imaginárnej) sta-
rej Prahy. Medzi staršími a mladšími autormi 
nebolo cítiť žiaden priepastný rozdiel v hu-
dobno-divadelnej poetike. Starší (Clemencic, 
Oskar Aichinger) sa miestami ukázali ako 
prekvapivo mladiství, mladším (Dienz, Lukas 

Haselböck) boli zase vzdialené radikálnejšie 
cesty, akými u nás kráčajú napríklad Martin 
Burlas či Marek Piaček. Nebolo počuť Glassa 
ani Eötvösa. Skladateľ, na ktorého som si spo-
menul asi najčastejšie, bol Kurt Weill.
Návštevník z Bratislavy sa musel čudovať už 
tomu, že sa takýto originálny a náročný pro-
jekt vôbec podarilo realizovať. Súčasná opera 
je menšinový žáner, aj keď vo Viedni predsa 
tuším menej menšinový než u nás. Oboha-
tením boli aj humorné výtvarno-zberateľské 
výstavy-inštalácie pred každým predstavením 
(diváci videli zbierky hríbov, lyží, ale aj „mak-
roprachu“). A úplne obdivuhodná bola pro-
fesionalita interpretov – výborne vybraných 
a perfektne pripravených spevákov a orchestra 
ensemble on_line (dirigent François-Pierre 
Descamps), ktorého prácu s výkonmi našich 
operných telies neradno neporovnávať.

Vladimír ZVARA
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Rozhovor psov Ch. Dienza na festivale NACHTS [foto: archív festivalu]
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Leto s Rossinim

V Theater an der Wien, jedinom viedenskom 
opernom dome s celoročnou prevádzkou, vy-
plnili letné mesiace dve produkcie. Okrem 
reprízy pozoruhodnej inscenácie Mozartovho 
Dona Giovanniho v réžii Keitha Warnera, to 
bola v júli komická opera Gioachina Rossiniho 
Turek v Taliansku. 
História Rossiniho trinástej opery sa nezačala 
najšťastnejšie. Dvadsaťdvaročný rodák z Pesa-
ra ju predložil publiku milánskej La Scaly v lete 
1814, rok po úspešnom benátskom prijatí Ta-
lianky v Alžíri (to už mal na svojom konte se-
dem „menších“ komických opusov), no stretla 
sa s chladným prijatím. Exotická téma a snaha 
o protiklad k Talianke v Alžíri už nezaúčinko-
vali. V novodobých dejinách sa o rehabilitá-
ciu Turka postarala takisto La Scala, r. 1954 
s Máriou Callasovou v hlavnej ženskej postave. 
Inscenácia, ktorú v júli spoznala Viedeň (nav-
štívené predstavenie: 15. 7.), je replikou verzie 
uvedenej najskôr v Hamburgu a pred dvoma 
rokmi v Mníchovskej štátnej opere (v oboch sa 
dodnes hrá). Pôvodným režisérom je Christof 
Loy, obnovenie v Theater an der Wien pripravil 
Benedikt von Peter. Jej dlhý javiskový život je 

pochopiteľný. Ponúka totiž ohňostroj nápadov, 
vybrúsené pointy, provokuje k úsmevu, vytvá-
ra pohodu. 
Výklad nebazíruje na orientálnom kolorite 
scény, aj vo výtvarnom vyjadrení Herberta 
Murauera je skôr moderný, univerzálny. Na 
tehlovo sfarbenom prázdnom javisku je spo-
čiatku len karavan – z neho sa vyroja desiatky 
Cigánov, ktorých piknikový výjav je skvelou 
štartovacou epizódou. Postupne sa scéna upra-
vuje, nie však zahusťovaním kulisami, ale vysú-
vaním dielcov, či spustením projekčného trans-
parentného plátna a ich premenou na funkčné 

charakterizačné prvky. Selim ako atraktívny 
„macho“ v bielom obleku s tmavými okuliar-
mi pristane na scéne na lietajúcom koberci. 
Nečudo, že si získa obdiv pôvabnej Fiorilly, 
ktorá popri manželovi a milencovi zatúži po 
ďalšom dobrodružstve. O nápady a gagy niet 
v predstavení núdze, všetko však tečie kulti-
vovane, zavše šteklivo, no v duchu rozšafného 
rossiniovského humoru. Ternom je perfektná 
paródia boxerského súboja medzi Selimom 
a Geroniom. Pointa nechýba ani pro lu básni-
ka Prosdocima, ktorý je v závere obviazaný sťa-
by vojnový invalid, zbierajúci rany od tých, čo 
boli terčom jeho tvorivých manipulácií. Skvelo 
je vykreslený maškarný bál aj záver s dvoma 
izbami, tureckou a talianskou, a simultánnym 
obrazom dvoch harmonických párov v nich.
Od dirigenta Fabia Luisiho a Viedenských 
symfonikov sa očakávala, tak ako doposiaľ 
vždy, do detailu vybrúsená koncepcia a jej 
precízna hudobná realizácia. Napodiv, nie 
všetko klapalo bez chýb. Luisiho Rossini znel 
v pomerne sýtom a plnom zvuku, čo by nemu-
selo byť na škodu, keby bolo viac odľahčených, 
„prskavkových“ kontrastov. Aj v dynamickom 
spektre orchestra chýbala delikátnejšia pia-
nissimová dimenzia, ktorá by ešte účinnejšie 
vykreslila gradačný oblúk. Že orchester nemá 
Rossiniho v krvi, preukázala už hneď predo-
hra, s chybami netypickými pre toto teleso. 
Postupne však symfonici hrali s čoraz väčšou 
precíznosťou a iskrou v tempách.
Dominantou sólistického obsadenia bol talian-
sky basbarytonista Ildebrando D´Arcangelo 
ako Selim. Obdarený ušľachtilým materiálom 
a bezchybnou technikou, presne zorientovaný 
v belcantovom teréne, rozdával nielen krásne 
tóny, ale aj prirodzený humor a osobnostný 
šarm. Jeho starší krajan Renato Girolami 
ako Don Geronio vyspieval part napriek ob-
jemnému tónu s ľahkosťou a najmä v duete 
so Selimom (obaja v boxerskom vystrojení) 
prekvapil aj hereckou svižnosťou. Gruzínska 
sopranistka Nino Machaidze (Fiorilla), ktorá 
sa preslávila na lanskom Salzburskom festiva-
le ako náhradníčka za Annu Netrebkovú, nie 
je špecialistkou na Rossiniho, čo sa spočiatku 
podpísalo pod približné koloratúry. Postupne 
sa však jej prejav skoncentroval a popri vždy 
efektných a razantných výškach (brilantná 
záverečná ária) pôsobil čoraz plastickejšie.  
Pohyblivým barytónom s mierne forsírovanou 
výškou stvárnil rolu Prosdocima Enrico Ma-
rabelli, príjemným mezzosopránom zaujala 
Paola Gardina ako Zaida. Slabým článkom 
bol len David Alegret, typovo síce zaujíma-
vý Narciso, no bez brilantnej vysokej polohy. 
Navštívená derniéra sa vo vypredanom Thea-
ter an der Wien stretla s obrovským aplauzom 
publika.

Pavel UNGER

Známy Glyndebournský operný 
festival zažil senzáciu, vymykajúcu sa 
umeleckým kritériám. Predstavenie 
Dvořákovej Rusalky 21. augusta muselo 
byť prerušené pred koncom 1. dejstva 
kvôli pádu hlavnej predstaviteľky do 
orchestrálnej jamy. Sopranistka Anna 
María Martínez sa doslova zrútila na 
violončelistu Londýnskych  lharmoni-
kov, ktorý síce úspešne stlmil speváčkin 
pád, no za obeť padlo jeho violončelo. 
Okamžite po páde bola speváčka odve-
zená do nemocnice a publikum v roz-
pakoch predčasne zahájilo prestávku 
v bufetoch. Predstavenie bolo napriek 
tomu dohraté – Martínezovú zastúpila 
jej náhradníčka. 

as, artsjournal.com

Zvýšiť renomé operného domu v hlav-
nom meste Talianska by mal Riccardo 
Muti, ktorý bude od decembra jeho 
riaditeľom. Primátor Ríma tento krok 
komentoval ako snahu predbehnúť 
milánsku La Scalu na jej „vedúcom“ 
mieste. Muti bude post operného ria-
diteľa vykonávať paralelne s funkciami 
hudobného riaditeľa a dirigenta Chicag-
ského symfonického orchestra.

as, artsjournal.com

Aj Berlínska  lharmónia sa pridala 
k celosvetovému trendu hľadania nové-
ho publika prostredníctvom internetu. 
28. augusta spustila spolu so Simonom 
Rattlom projekt celej sezóny na interne-
te pod názvom Berlínska digitálna kon-
certná sála. Koncerty budú prenášané 
vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite. 
De lé špičkových dirigentov a sólistov 
v sezóne 2009/2010 je k dispozícii za 
celosezónny poplatok 150 eur.

as, artsjournal.com

Podľa nedávnej štúdie troch amerických 
vedcov z Carnegie Mellon University 
a Stanfordskej univerzity,  nancovanej 
spoločnosťami Intel a Microsoft, má sťa-
hovanie hudby z internetu priaznivý 
ekologický efekt. Pri výrobe a logistike 
klasických CD-nosičov v globálnom 
meradle sú vraj emisie oxidu uhličitého 
až o 80 percent vyššie než pri obmedzení 
ľudskej aktivity na stiahnutie nahrávky 
z internetu. Podľa spomínanej štúdie sa 
fanúšik správa ekologicky aj vtedy, ak si 
stiahnutú hudbu napáli na vlastný fyzic-
ký nosič – úspora emisií dosahuje stále 
40 percent...

as, artsjournal.com
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I. D´Arcangelo a R. Girolami v hlavných úlohách 
Rossiniho Turka v Taliansku [foto: © A. Bardel]
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Efektné divadlo pod holým nebom
St. Margarethen a  Mörbisch

Netreba zacestovať ďaleko od hraníc Slo-
venska a natrafíme na úplne iný svet. U 
nás akoby duch železnej opony neustále 
strašil a delil kultúrnu mentalitu ľudí. As-
poň tých, ktorí sú spätí s organizovaním 
(a azda aj konzumom) hudobného divadla 
mimo rámca bežnej sezóny. My nemáme 
vôľu, naši susedia – či sa pozrieme po 
Čechách, Maďarsku alebo Rakúsku – ju 
majú a o operné festivaly nie je núdza. Len 
v susednej spolkovej krajine Burgenland 
majú dve atraktívne podujatia, termíno-
vo pokrývajúce oba prázdninové mesiace. 

A to nehovorím o Viedni a jej okolí, s let-
nou prevádzkou v Theater an der Wien, 
či o open air festivaloch na nádvorí ka-
sární (Rossauer Kaserne), kláštora (Klos-
terneuburg) či v ruinách hradu (Gars am 
Kamp). 
Dva festivaly v Burgenlande majú priam 
gigantické parametre. Veľkosťou javiska, 
počtom účinkujúcich, diváckou kapaci-
tou, frekvenciou repríz. Mladší z nich je 
operný, starší operetný. Oba sa odohrá-
vajú v turisticky atraktívnych lokalitách. 
Od r. 1995 – vďaka nápadu intendanta 
Wolfganga Wernera a odhodlaniu do bod-

ky ho naplniť – slúži rímsky kameňolom 
v St. Margarethen opere. Toto leto Rigo-
lettovi Giuseppe Verdiho a jeho 29 pred-
staveniam. Pri 4500-miestnom auditóriu 
má šancu vidieť ho 130 tisíc návštevníkov. 
Nie sú to len operní fajnšmekri a vyznáva-
či krásneho spevu. Dramaturgia festivalu 
kalkuluje s oveľa širšou vzorkou divákov. 
Preto ponúka len najpopulárnejšie tituly 
(v tom má čosi podobné s arénou vo Ve-
rone) a umne spája hlad po divadelnom 
„evente“ s propagáciou krajiny či daného 
miesta. S obdivuhodnou profesionalitou 

po každej stránke. Počnúc celoročnou 
propagáciou až po infraštruktúru prírod-
ného divadla.
Nárokovať si na tomto festivale Rigoletta 
netradičného, výkladového či bazírujú-
ceho na psychologickej prepracovanosti 
postáv, je nenáležité. St. Margarethen 
nie sú tvorivou dielňou, sú však tribúnou 
spektakulárnosti, opuletnej výpravy, po-
četného komparzu, tanečníkov, javisko-
vých efektov a pyrotechniky, s neodmys-
liteľným ohňostrojom po záverečnom 
klaňaní. Tohto roku organizátori zverili 
réžiu Talianovi Renzovi Giaccherimu, 

bývalému intendantovi festivalu v Arena 
di Verona. Sám vo Verone, ale aj iných 
festivaloch pod holým nebom režíroval, 
pozná teda princípy tejto tvorby. Scénu 
mu navrhol stabilný domáci výtvarník 
Manfred Waba, ktorý vymodeloval na 
javisku reálne dejisko príbehu, centrum 
talianskej Mantovy, v skutočnom čase a 
rozmeroch. Obrovský palác vojvodu s te-
rasami, fakľami a schodiskami, vežička-
mi a sochami zaberá celú šírku pódia. Po 
pravej strane je zelinou obrastený dom 
Rigoletta, po ľavej schátralá Sparafuci-

lova krčma. Oba tieto pohyblivé dielce 
sa v príslušných obrazoch presúvajú do 
stredu javiska. Dianie žije najmä v maso-
vých scénach, kde nechýbajú dobovo, do 
pestrých kostýmov odetí komparzisti, ak-
robati, pážatá. V 3. dejstve sa mihnú živé 
kone, v búrke sa využíva projekcia bleskov. 
Rotujúci Sparafucilov dom otvára viacero 
priestorov, skrátka zrak diváka je neustále 
zamestnaný. Efektné svietenie, vrátane ilu-
minácie mohutných skál s vežičkami vyso-
ko nad javiskom (možno by stálo za pokus 
viac sa oprieť o pôvodnú scenériu) tvoria 
príjemnú ilúziu Mantovy 16. storočia.

Rigoletto — obrovská superrealistická scéna v St. Margarethen  foto: © R. Herrgott
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Neviditeľný orchester (hráči a dirigent sú 
umiestnení bokom a pod strechou) tvorili 
hostia z rumunského Aradu a z toho isté-
ho mesta bol angažovaný aj zbor. Keďže 
zvuk ide cez mikrofóny, hodnotiť detaily 
by nebolo korektné (predstavenie: 8. 7.). 
Holandský dirigent Koen Schoots nie je 
na tomto festivale nováčikom, je spoľah-
livým verdiovským interpretom, aj keď 
v tempách mohol byť zavše rezkejší a naj-
mä kontrastnejší. Titulnú rolu spieval 
pravým, tmavo sfarbeným verdiovským 
barytónom Devid Cecconi, herecky vytvá-
ral svojho nešťastného hrdinu s pátosom 
veľkých gest. Mladučká Ruska Ekaterina 
Bakanova bola vizuálne krehkou Gildou 
s krištáľovým sopránom a absolútne bez-
pečnými koloratúrami. Vojvoda Francúza 
Jeana-François Borrasa by zniesol viac 

výrazového temperamentu a popri štýlo-
vej legatovej fráze sa mohol pokúsiť aj o 
nepovinné výšky v duete s Gildou či v ca-
balette. (Jeho alternant tak údajne urobil.) 
Príťažlivou mezzosopránovou farbou vyba-
vila Srbka Katarina Bradić part Madda-
leny, priliehavo bol obsadený Sparafucile 
(Albert Pesendorfer), Monterone (Leo-
nardo Galeazzi) a Marullo (Krum Gala-
bov).

Operetný festival na javisku postavenom 
priamo na Neziderskom jazere právom ne-
sie prívlastok „mekka operety“. Tohto leta 

sa do Mörbischu nasťahoval muzikál. Nie 
však hocijaký, ale Loeweho My Fair Lady, 
dielo povahou hudby a pôdorysom kom-
pozície stojace na rozhraní oboch žánrov. 
Preto sa ani intendant Harald Serafin ne-
musel obávať, že svoju misiu propagácie 
klasickej operety zradil. Navyše, inscená-
ciu „vyšperkoval“ takými silnými menami, 
že o enormný záujem publika sa nemusel 
obávať. Viac než tri desiatky predstavení, 
pri kapacite 6 tisíc miest, to je návštevnosť 
hodná „mekky“. A že divákov nič len tak 
ľahko nerozhádže, dokázala navštívená 
generálka (7. 7.), ktorej takmer celá prvá 
polovica sa diala s pridanou dažďovou ku-
lisou.
Veľké osobnosti z nemecky hovoriacej di-
vadelnej sféry písali nielen rodný list in-
scenácie, ale vytvárali aj hlavné roly. Réžie 

sa ujal Viedenčan Helmuth Lohner, dlho-
ročná stálica Salzburského festivalu (23 
rokov hrával v Jedermannovi), ktorý záro-
veň brilantne vykresal charakter starého 
Doolittla. Na megascéne Rolfa Langen-
fassa (bol aj autorom kostýmov) sa v re-
alistických farbách a tvaroch vystriedala 
snáď polovica historického jadra Londý-
na. Big Ben, Tower Bridge, Katedrála sv. 
Pavla, Covent Garden...  Intendant vtipne 
píše o „londýnskom Sightseeing v Mör-
bischi“. My Fair Lady je pritom v mnohých 
scénach skôr izbovým príbehom, čo však 
inscenačnému tímu nerobilo žiadne prob-

lémy. Otáčajúcim sa jadrom výpravy ra-
zom vyčaril komorný priestor s dokonalou 
ilúziou a s najdrobnejšími detailmi. Plán 
rozohrávania simultánnych akcií, oživenia 
centrálnych a periférnych plôch javiska a 
pri všetkých nástrahách vyhnutie sa gýču, 
to všetko poukazuje na brilantnú profesi-
onalitu. Nič nie je ponechané na náhodu, 
všetko funguje a zapadá do seba v milimet-
rovej presnosti. Každá rekvizita, zvukový 
efekt, každé gesto či replika, majú v tejto 
inscenácii zmysel. 
Za dirigentským pultom stál Caspar Rich-
ter, s oduševnením a štýlovou istotou vedú-
ci festivalový orchester aj zbor. Titulnú po-
stavu Elizy Doolittlovej zahrala mladučká 
a talentovaná muzikálová speváčka Nadine 
Zeintl. Bravúrnu charakteristiku profesora 
Higginsa ponúkol prominentný nemecký 

herec Michael Maertens, ktorý si  vychut-
nával nielen činohernú, ale aj spevácku po-
lohu roly. Harald Serafin sa naplno stotož-
nil s úlohou Pickeringa a režírujúci Doolitt-
le Helmut Lohner oživil dianie s hereckou 
a speváckou iskrou. Veľkolepý ohňostroj je 
zakaždým súčasťou záveru predstavenia, 
v tomto prípade sa hodil viac, ako po tra-
gickom finále Rigoletta. 
Známy je už program oboch festivalov na 
budúce leto. V St. Margarethen uvedú Mo-
zartovu Čarovnú flautu, v Mörbischi Lehá-
rovho Cároviča... 

Pavel UNGER

Pre open-air produkcie sú typické spektakulárne výpravy — na obr. 
scéna pre mörbischskú inscenáciu My Fair Lady foto: Lichtstark.com
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Efektné divadlo pod holým nebom
St. Margarethen a  Mörbisch

Netreba zacestovať ďaleko od hraníc Slo-
venska a natrafíme na úplne iný svet. U 
nás akoby duch železnej opony neustále 
strašil a delil kultúrnu mentalitu ľudí. As-
poň tých, ktorí sú spätí s organizovaním 
(a azda aj konzumom) hudobného divadla 
mimo rámca bežnej sezóny. My nemáme 
vôľu, naši susedia – či sa pozrieme po 
Čechách, Maďarsku alebo Rakúsku – ju 
majú a o operné festivaly nie je núdza. Len 
v susednej spolkovej krajine Burgenland 
majú dve atraktívne podujatia, termíno-
vo pokrývajúce oba prázdninové mesiace. 

A to nehovorím o Viedni a jej okolí, s let-
nou prevádzkou v Theater an der Wien, 
či o open air festivaloch na nádvorí ka-
sární (Rossauer Kaserne), kláštora (Klos-
terneuburg) či v ruinách hradu (Gars am 
Kamp). 
Dva festivaly v Burgenlande majú priam 
gigantické parametre. Veľkosťou javiska, 
počtom účinkujúcich, diváckou kapaci-
tou, frekvenciou repríz. Mladší z nich je 
operný, starší operetný. Oba sa odohrá-
vajú v turisticky atraktívnych lokalitách. 
Od r. 1995 – vďaka nápadu intendanta 
Wolfganga Wernera a odhodlaniu do bod-

ky ho naplniť – slúži rímsky kameňolom 
v St. Margarethen opere. Toto leto Rigo-
lettovi Giuseppe Verdiho a jeho 29 pred-
staveniam. Pri 4500-miestnom auditóriu 
má šancu vidieť ho 130 tisíc návštevníkov. 
Nie sú to len operní fajnšmekri a vyznáva-
či krásneho spevu. Dramaturgia festivalu 
kalkuluje s oveľa širšou vzorkou divákov. 
Preto ponúka len najpopulárnejšie tituly 
(v tom má čosi podobné s arénou vo Ve-
rone) a umne spája hlad po divadelnom 
„evente“ s propagáciou krajiny či daného 
miesta. S obdivuhodnou profesionalitou 

po každej stránke. Počnúc celoročnou 
propagáciou až po infraštruktúru prírod-
ného divadla.
Nárokovať si na tomto festivale Rigoletta 
netradičného, výkladového či bazírujú-
ceho na psychologickej prepracovanosti 
postáv, je nenáležité. St. Margarethen 
nie sú tvorivou dielňou, sú však tribúnou 
spektakulárnosti, opuletnej výpravy, po-
četného komparzu, tanečníkov, javisko-
vých efektov a pyrotechniky, s neodmys-
liteľným ohňostrojom po záverečnom 
klaňaní. Tohto roku organizátori zverili 
réžiu Talianovi Renzovi Giaccherimu, 

bývalému intendantovi festivalu v Arena 
di Verona. Sám vo Verone, ale aj iných 
festivaloch pod holým nebom režíroval, 
pozná teda princípy tejto tvorby. Scénu 
mu navrhol stabilný domáci výtvarník 
Manfred Waba, ktorý vymodeloval na 
javisku reálne dejisko príbehu, centrum 
talianskej Mantovy, v skutočnom čase a 
rozmeroch. Obrovský palác vojvodu s te-
rasami, fakľami a schodiskami, vežička-
mi a sochami zaberá celú šírku pódia. Po 
pravej strane je zelinou obrastený dom 
Rigoletta, po ľavej schátralá Sparafuci-

lova krčma. Oba tieto pohyblivé dielce 
sa v príslušných obrazoch presúvajú do 
stredu javiska. Dianie žije najmä v maso-
vých scénach, kde nechýbajú dobovo, do 
pestrých kostýmov odetí komparzisti, ak-
robati, pážatá. V 3. dejstve sa mihnú živé 
kone, v búrke sa využíva projekcia bleskov. 
Rotujúci Sparafucilov dom otvára viacero 
priestorov, skrátka zrak diváka je neustále 
zamestnaný. Efektné svietenie, vrátane ilu-
minácie mohutných skál s vežičkami vyso-
ko nad javiskom (možno by stálo za pokus 
viac sa oprieť o pôvodnú scenériu) tvoria 
príjemnú ilúziu Mantovy 16. storočia.

Rigoletto — obrovská superrealistická scéna v St. Margarethen  foto: © R. Herrgott
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Neviditeľný orchester (hráči a dirigent sú 
umiestnení bokom a pod strechou) tvorili 
hostia z rumunského Aradu a z toho isté-
ho mesta bol angažovaný aj zbor. Keďže 
zvuk ide cez mikrofóny, hodnotiť detaily 
by nebolo korektné (predstavenie: 8. 7.). 
Holandský dirigent Koen Schoots nie je 
na tomto festivale nováčikom, je spoľah-
livým verdiovským interpretom, aj keď 
v tempách mohol byť zavše rezkejší a naj-
mä kontrastnejší. Titulnú rolu spieval 
pravým, tmavo sfarbeným verdiovským 
barytónom Devid Cecconi, herecky vytvá-
ral svojho nešťastného hrdinu s pátosom 
veľkých gest. Mladučká Ruska Ekaterina 
Bakanova bola vizuálne krehkou Gildou 
s krištáľovým sopránom a absolútne bez-
pečnými koloratúrami. Vojvoda Francúza 
Jeana-François Borrasa by zniesol viac 

výrazového temperamentu a popri štýlo-
vej legatovej fráze sa mohol pokúsiť aj o 
nepovinné výšky v duete s Gildou či v ca-
balette. (Jeho alternant tak údajne urobil.) 
Príťažlivou mezzosopránovou farbou vyba-
vila Srbka Katarina Bradić part Madda-
leny, priliehavo bol obsadený Sparafucile 
(Albert Pesendorfer), Monterone (Leo-
nardo Galeazzi) a Marullo (Krum Gala-
bov).

Operetný festival na javisku postavenom 
priamo na Neziderskom jazere právom ne-
sie prívlastok „mekka operety“. Tohto leta 

sa do Mörbischu nasťahoval muzikál. Nie 
však hocijaký, ale Loeweho My Fair Lady, 
dielo povahou hudby a pôdorysom kom-
pozície stojace na rozhraní oboch žánrov. 
Preto sa ani intendant Harald Serafin ne-
musel obávať, že svoju misiu propagácie 
klasickej operety zradil. Navyše, inscená-
ciu „vyšperkoval“ takými silnými menami, 
že o enormný záujem publika sa nemusel 
obávať. Viac než tri desiatky predstavení, 
pri kapacite 6 tisíc miest, to je návštevnosť 
hodná „mekky“. A že divákov nič len tak 
ľahko nerozhádže, dokázala navštívená 
generálka (7. 7.), ktorej takmer celá prvá 
polovica sa diala s pridanou dažďovou ku-
lisou.
Veľké osobnosti z nemecky hovoriacej di-
vadelnej sféry písali nielen rodný list in-
scenácie, ale vytvárali aj hlavné roly. Réžie 

sa ujal Viedenčan Helmuth Lohner, dlho-
ročná stálica Salzburského festivalu (23 
rokov hrával v Jedermannovi), ktorý záro-
veň brilantne vykresal charakter starého 
Doolittla. Na megascéne Rolfa Langen-
fassa (bol aj autorom kostýmov) sa v re-
alistických farbách a tvaroch vystriedala 
snáď polovica historického jadra Londý-
na. Big Ben, Tower Bridge, Katedrála sv. 
Pavla, Covent Garden...  Intendant vtipne 
píše o „londýnskom Sightseeing v Mör-
bischi“. My Fair Lady je pritom v mnohých 
scénach skôr izbovým príbehom, čo však 
inscenačnému tímu nerobilo žiadne prob-

lémy. Otáčajúcim sa jadrom výpravy ra-
zom vyčaril komorný priestor s dokonalou 
ilúziou a s najdrobnejšími detailmi. Plán 
rozohrávania simultánnych akcií, oživenia 
centrálnych a periférnych plôch javiska a 
pri všetkých nástrahách vyhnutie sa gýču, 
to všetko poukazuje na brilantnú profesi-
onalitu. Nič nie je ponechané na náhodu, 
všetko funguje a zapadá do seba v milimet-
rovej presnosti. Každá rekvizita, zvukový 
efekt, každé gesto či replika, majú v tejto 
inscenácii zmysel. 
Za dirigentským pultom stál Caspar Rich-
ter, s oduševnením a štýlovou istotou vedú-
ci festivalový orchester aj zbor. Titulnú po-
stavu Elizy Doolittlovej zahrala mladučká 
a talentovaná muzikálová speváčka Nadine 
Zeintl. Bravúrnu charakteristiku profesora 
Higginsa ponúkol prominentný nemecký 

herec Michael Maertens, ktorý si  vychut-
nával nielen činohernú, ale aj spevácku po-
lohu roly. Harald Serafin sa naplno stotož-
nil s úlohou Pickeringa a režírujúci Doolitt-
le Helmut Lohner oživil dianie s hereckou 
a speváckou iskrou. Veľkolepý ohňostroj je 
zakaždým súčasťou záveru predstavenia, 
v tomto prípade sa hodil viac, ako po tra-
gickom finále Rigoletta. 
Známy je už program oboch festivalov na 
budúce leto. V St. Margarethen uvedú Mo-
zartovu Čarovnú flautu, v Mörbischi Lehá-
rovho Cároviča... 

Pavel UNGER

Pre open-air produkcie sú typické spektakulárne výpravy — na obr. 
scéna pre mörbischskú inscenáciu My Fair Lady foto: Lichtstark.com
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Kapitoly z dejín jazzového klavíra VI.
Bill Evans
Miro TÓTH

Francúzskemu novinárovi Jeanovi-Louisovi Ginibremu sa v roku 1965 podarilo 
urobiť interview s americkým klaviristom Billom Evansom (1929–1980), ktorý 
ho pozval do svojej hotelovej izby. Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasis-
tom Chuckom Israelsom a bubeníkom Larrym Bunkerom. Napriek dennému 
svetlu vonku Ginibre spomína zatiahnuté závesy v izbe, „klaustrofobickú“ at-
mosféru a otázku „Máte rád ľudí?“, na ktorú Evans odpovedal: „Áno, ale zdá 
sa mi, že s nimi neviem dobre komunikovať.“ Ginibre pokračoval: „A je dôležité 
hovoriť s ľuďmi?“ „Venujem tomu svoj život,“ znela Evansova odpoveď.

v jeho celoživotnej tvorbe. Evans bol klaviris-
tom prirodzene spájajúcim dvojicu odlišných 
žánrov: jazz a vážnu hudbu začiatku 20. sto-
ročia. Pritom nejde o žánrovú hybridizáciu 
reprezentovanú napríklad jeho rovesníkom, 
francúzskym klaviristom Jacquesom Lous-
sierom (1934), improvizujúcim nad dielami 
klasikov, ale skôr o rozširovanie možností hry 
postavenej na odkaze Evansových vzorov: 
Earla „Fatha“ Hinesa (1903–1983), Nata 
Kinga Cola (1919–1965), Georga Shearin-
ga (1919), Lennieho Tristana (1919–1978), 
Buda Powella (1924–1966) alebo Oscara 
Petersona (1925–2007). Od čias štúdií vie-
dol Evans „dvojitý“ hudobný život: koncom 
40. rokov hrával boogie–woogie v newyor-
ských kluboch a zároveň v roku 1950 absol-
voval štúdium klavírnej hry na Louisianskej 
univerzite Beethovenovým Koncertom pre 
klavír a orchester č. 3 c mol op. 37... 

Nový koncept hry

V roku 1956 zatelefonoval gitarista Mundell 
Lowe producentovi Orrinovi Keepnewsovi z 
prestížneho vydavateľstva Riverside Records 
a cez telefón mu prehral Evansovu demo 
nahrávku. Týmto nezvyčajným spôsobom 
podnietil vznik jeho debutu New Jazz Con-
ception (Riverside 1956). Keďže šlo o prvý 
album, na ktorom vystupoval v pozícii lídra, 
Evans nemal dostatočnú sebadôveru a bolo 
potrebné presviedčať ho. Ani slávny Waltz 
for Debby nezvýšil predajnosť albumu, ktorá 
sa vyšplhala len na 800 kusov. Napriek tomu 
získal album pozitívne recenzie v prestížnych 
hudobných časopisoch Down Beat a Metro-
nome. Nasledujúci album Everybody Digs Bill 
Evans (Riverside 1958) nepriniesol oproti 
predchádzajúcemu podľa mienky kritikov nič 
nové.2 Nachádza sa na ňom skladba Peace 
Piece, o ktorej sa hovorí ako o predchodco-
vi „new age“ hudby. Nemeniace sa ostináto 
Cmaj7 v ľavej ruke (Pr. 1, takty 1–2) umožnilo 
Evansovi voľnejšie narábanie s melodikou. 
Na rozdiel od neustálych a rovnakých mo-
dulácií (nachádzajúcich sa v rámci chorusu) 
charakteristických pre predchádzajúce štýly 
jazzového klavíra je Evansov harmonický 
sprievod zredukovaný na jediný mód. Tento 
nový spôsob hry zadefi noval už v roku 1953 
teoretik a skladateľ George Russell (1923–
2009) vo svojom teoretickom spise Lydický 
chromatický koncept tonálnej organizácie. 
Album Everybody Digs Bill Evans bol na-
priek nelichotivej kritike pre jazz nesmierne 
podstatným. Evans vniesol do klavírnej hry 
melancholickú nokturnovú náladu známu 
zo Chopinových a Debussyho skladieb. Jeho 
charakteristicky introvertný, v textúre veľmi 
prepracovaný štýl, stál v opozícii voči dobo-
vému hardbopovému eruptívnemu prejavu. 
Vďaka osobitej hre nemusel Evans dlho čakať 
na ponuky od nahrávacích spoločností. Preto-
že bol „v správnom čase na správnom mieste“ 
a priniesol nový pohľad na spôsob hry, v roku 
1958 sa stal súčasťou zoskupenia, ktoré malo 

William John Evans sa narodil v roku 1929 
v Plainfi elde v štáte New Jersey. Jeho matka, 
amatérska klaviristka rusínskeho pôvodu, 
mala v obľube ruskú a impresionistickú kla-
vírnu literatúru. Otec, pôvodom z Walesu, 
bol golfovým inštruktorom. Evans ostal 

oddaný obidvom dedičstvám po rodičoch: 
záľube v impresionistickej hudbe aj golfu. 
V rozhovore z roku 1965 spomína ako svojho 
najobľúbenejšieho skladateľa Clauda Debus-
syho.1 Spriaznenosť s impresionistami bola 
pre Evansa charakteristická a odrážala sa aj 

oj uje p„Venujem tomu svoj život, ela Evansova odpoveď.Venujem tomu svoj živouďmť s voro ujem tomu svoj život,iť s ľuďmi? vansova odpovvoj živovo znela EvanVenujem tomu svoj žihovoriť s ľuďmi? ““““ ďť ľ ď j t j žiiť ľ ď i?
jepi, „A:ť. je dôležité Ginibre pokračovasa mi, že s nimi neviem dobre komunikova itéunikovať. vviem dobre komunikova „A je dôležitinibre pokračovalmi, že s nimi neviem dobre komuniko :““ť “ ôl žitéčž j dôl žiti ii ž i i i d b k ik
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tom Chuckom Israelsom a bubeníkom Larrym Bunkerom. Napriek dennému

jy.ejejho pozval do svojej hotelovej izby. Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasisjej hotelovej izby Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasis-
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nahrať jeden z najúspešnejších albumov jaz-
zovej histórie – Kind of Blue.

Kind of Blue

Miles Davis (1926–1991) mal pozoruhodný 
cit pre výber hráčov, ktorí dokázali spoločne 
vytvárať novú kvalitu a formovať jazz, čo sved-
čí o jeho koncepčnej genialite. Keďže si Davis 
vyberal výrazne talentovaných (alebo geniál-
nych) spoluhráčov, ich vplyv na výsledný zvuk 
a tvar je často natoľko markantný, že je ťažké 
určiť autorstvo skladieb. V prípade Evansa 
to platí určite; k Davisovi sa dostal vďaka 
odporúčaniu Russella (autora spomínaného 

teoretického traktátu o modálnom jazze), keď 
progresívny trubkár po skúsenosti s modálny-
mi postupmi na albume Milestones (Colum-
bia 1958) hľadal náhradu za Reda Garlanda 
(1923–1984). Evansova prítomnosť sa stala 
pre nahrávku rozhodujúcou. Pýtať sa však, či 
charakter albumu určuje Davis alebo Evans, 
nie je celkom správne. Davis síce priznáva, 
že s európskymi skladateľmi ho oboznámil 
Evans, autorstvo albumu si však v plnej miere 
necháva pre seba.3 Samozrejme, nebyť Davi-
sovej osobnosti, jeden z najpredávanejších (a 
veľmi vplyvných) jazzových albumov by nee-
xistoval. On priniesol koncept hudby a pria-
mo v štúdiu postavil pred legendárnu zostavu 
hráčov4 základné náčrty skladieb. Nahrávanie 
prebehlo počas dvoch nahrávacích frekvencií 
bez skúšok. Pri porovnávaní predchádzajúcej 
skladby Peace Piece a Flamenco Sketches z al-
bumu Kind of Blue (Pr. 2, takt 1) je zrejmé, ako 
koncepčne Davis prebral a rozvíjal Evansovu 
ostinátnu fi gúru. Pracuje s ňou však odlišným 
spôsobom: rozdielne od jej mnohonásobného 
opakovania v jedinom móde v skladbe Peace 
Piece vytvára Davis päticu modálnych stupníc 
(C iónsku, Es dórsku, Bb iónsku, D „cigán-
sku“, G dórsku)5 tvoriacich sériu, ktorú mo-
hol hrať sólista tak dlho, ako si prial. 
Významný vplyv na album Kind of Blue mala 

európska klavírna literatúra. Davis hovorí 
najmä o dvoch skladbách: o Ravelovom Kla-
vírnom koncerte pre ľavú ruku D dur a Rach-
maninovom Klavírnom koncerte č. 4 g mol. 
Nie je to však len dvojica klavírnych kom-
pozícií, ktoré sa stali inšpiráciou pre vznik 
niektorých skladieb albumu. Introdukciu 
skladby So What napísal aranžér a skladateľ 
Gil Evans (1912–1988) pre Billa Evansa a 
kontrabasistu Paula Chambersa ovplyvnený 
Debussyho Voiles z prvej knihy klavírnych 
Prelúdií.6 Bill Evans pôsobil v Davisovej 
zostave necelých osem mesiacov a ako sám 
hovoril, nebol v nej príliš šťastný.7 Jedným 
z dôvodom bolo aj to, že pravdepodobne 

afroamerická časť publika nerozumela 
jeho subtílnemu rytmickému feelingu, 
ako aj zmyslu pre zvukomalebnosť. Istú 
rolu snáď zohrala aj farba pleti. Davis síce 
tvrdil, že medzi bielym a čiernym hudob-
níkom nerobí rozdiely, ale čierne publi-
kum sa v čase protestov Martina Luthera 
Kinga za dosiahnutie občianskych slobôd 
mohlo zaujímať, prečo hrá v černošskej 
kapele biely klavirista...

Scott LaFaro 

Sunday at the Village Vanguard (River-
side 1961) je posledným záznamom tria, 
ktoré Evans založil v roku 1959 po od-
chode od Davisa. Desať dní po koncerte 
umiera pri autonehode len dvadsaťpäť-
ročný priekopnícky kontrabasista Scott 
LaFaro (1936–1961). Spoločne s bube-
níkom Paulom Motianom (1931)8 doká-
zali rytmickú zložku prepracovať do po-

doby rovnocennej súhry, čím zmenili ustálený 
„otrocký“ sprievod kontrabasu a bicích zade-
fi novaný ešte v bebope. Kontrabas získal nový 
priestor pre svoju realizáciu. Spoločné štú-
diové albumy Portrait in Jazz (Riverside 
1959), Explorations (Riverside 1961) alebo 
záznam z koncertov Waltz for Debby (1961), 
ako aj spomínaný Sunday at the Village Van-
guard sú dôkazom emancipácie kontrabasu 
v rámci tria.9 Evans svojou netradičnou hrou 

dokázal vytvoriť priestor, v ktorom dostala 
basová linka možnosť rozvíjať dovtedy málo 
využívanú melodickú stránku hry. LaFarov 
kontrabas tak získal funkciu ďalšieho hlasu 
s výraznými sólistickými úsekmi a len málo-
kedy využíval klasický „walking“ sprievod. 
Teoretik Mark C. Gridley píše o LaFarovi ako 
o „rovnocenne dôležitom melodickom hrá-
čovi, podobnom akým bol saxofonista alebo 
trubkár v štandardnom kvintete.“10 V tomto 
zohrala úlohu aj skutočnosť, že Evans bol 
ľavák; jeho hra bola preto často založená na 
technike „block chords“, ktorá unisono spre-
vádza alebo opisuje melódiu prostredníctvom 
akordickej hry. LaFarova smrť zmohla Evansa 
natoľko, že niekoľko mesiacov netvoril. Aj vo 
svojich neskorších projektoch vyhľadával po-
dobný zvukový ideál, aký defi novalo toto trio. 
Kontrabasistu nahradil Chuck Israels, neskôr 
Evans spolupracoval s ďalšími pozoruhodný-
mi kontrabasistami Marcom Johnsonom a 
Eddiem Gomezom. Práve on a bubeník Jack 
DeJohnette sú na koncertnom zázname Bill 
Evans at the Montreux Jazz Festival (Verve 
1968), za ktorý získal Evans už po druhýkrát 
cenu Grammy (najlepší koncert malej zosta-
vy).11 Prvú dostal päť rokov predtým za sólo-
vý album Conversations with Myself (Verve 
1963), prvý projekt s novým vydavateľstvom, 
ktorý kritika vyhlásila za najlepší sólový al-
bum.

Rozhovory so sebou samým

Pri realizácii sólového albumu Conversations 
with Myself využil Evans techniku postupné-
ho nahrávania jednotlivých stôp. Hoci nebol 

prvý, ktorý takto experimentoval, vzhľadom 
na dobu išlo o objavné postupy. Na nahrávke 
môžeme Evansovu hru simultánne sledovať v 
troch vrstvách: pravý kanál slúži ako sprievod-
ný hlas, stredný občas sóluje a ľavý predstavu-
je takmer neprerušovaný sólistický tok.12 
Finálna verzia albumu obsahuje aj skladby 
Hey There a Blue Monk, ktoré sa tam dosta-
li bez Evansovho súhlasu. Evans si napriek 
tomu album cenil, predovšetkým nahrávky 

Príklad č. 1: Bill Evans: Peace Piece (trans. Brent Edstrom)

Príklad č. 2: Miles Davis/Bill Evans: Flamenco 
Sketches (trans. R. DuBoff /M. Vinci)
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Kapitoly z dejín jazzového klavíra VI.
Bill Evans
Miro TÓTH

Francúzskemu novinárovi Jeanovi-Louisovi Ginibremu sa v roku 1965 podarilo 
urobiť interview s americkým klaviristom Billom Evansom (1929–1980), ktorý 
ho pozval do svojej hotelovej izby. Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasis-
tom Chuckom Israelsom a bubeníkom Larrym Bunkerom. Napriek dennému 
svetlu vonku Ginibre spomína zatiahnuté závesy v izbe, „klaustrofobickú“ at-
mosféru a otázku „Máte rád ľudí?“, na ktorú Evans odpovedal: „Áno, ale zdá 
sa mi, že s nimi neviem dobre komunikovať.“ Ginibre pokračoval: „A je dôležité 
hovoriť s ľuďmi?“ „Venujem tomu svoj život,“ znela Evansova odpoveď.

v jeho celoživotnej tvorbe. Evans bol klaviris-
tom prirodzene spájajúcim dvojicu odlišných 
žánrov: jazz a vážnu hudbu začiatku 20. sto-
ročia. Pritom nejde o žánrovú hybridizáciu 
reprezentovanú napríklad jeho rovesníkom, 
francúzskym klaviristom Jacquesom Lous-
sierom (1934), improvizujúcim nad dielami 
klasikov, ale skôr o rozširovanie možností hry 
postavenej na odkaze Evansových vzorov: 
Earla „Fatha“ Hinesa (1903–1983), Nata 
Kinga Cola (1919–1965), Georga Shearin-
ga (1919), Lennieho Tristana (1919–1978), 
Buda Powella (1924–1966) alebo Oscara 
Petersona (1925–2007). Od čias štúdií vie-
dol Evans „dvojitý“ hudobný život: koncom 
40. rokov hrával boogie–woogie v newyor-
ských kluboch a zároveň v roku 1950 absol-
voval štúdium klavírnej hry na Louisianskej 
univerzite Beethovenovým Koncertom pre 
klavír a orchester č. 3 c mol op. 37... 

Nový koncept hry

V roku 1956 zatelefonoval gitarista Mundell 
Lowe producentovi Orrinovi Keepnewsovi z 
prestížneho vydavateľstva Riverside Records 
a cez telefón mu prehral Evansovu demo 
nahrávku. Týmto nezvyčajným spôsobom 
podnietil vznik jeho debutu New Jazz Con-
ception (Riverside 1956). Keďže šlo o prvý 
album, na ktorom vystupoval v pozícii lídra, 
Evans nemal dostatočnú sebadôveru a bolo 
potrebné presviedčať ho. Ani slávny Waltz 
for Debby nezvýšil predajnosť albumu, ktorá 
sa vyšplhala len na 800 kusov. Napriek tomu 
získal album pozitívne recenzie v prestížnych 
hudobných časopisoch Down Beat a Metro-
nome. Nasledujúci album Everybody Digs Bill 
Evans (Riverside 1958) nepriniesol oproti 
predchádzajúcemu podľa mienky kritikov nič 
nové.2 Nachádza sa na ňom skladba Peace 
Piece, o ktorej sa hovorí ako o predchodco-
vi „new age“ hudby. Nemeniace sa ostináto 
Cmaj7 v ľavej ruke (Pr. 1, takty 1–2) umožnilo 
Evansovi voľnejšie narábanie s melodikou. 
Na rozdiel od neustálych a rovnakých mo-
dulácií (nachádzajúcich sa v rámci chorusu) 
charakteristických pre predchádzajúce štýly 
jazzového klavíra je Evansov harmonický 
sprievod zredukovaný na jediný mód. Tento 
nový spôsob hry zadefi noval už v roku 1953 
teoretik a skladateľ George Russell (1923–
2009) vo svojom teoretickom spise Lydický 
chromatický koncept tonálnej organizácie. 
Album Everybody Digs Bill Evans bol na-
priek nelichotivej kritike pre jazz nesmierne 
podstatným. Evans vniesol do klavírnej hry 
melancholickú nokturnovú náladu známu 
zo Chopinových a Debussyho skladieb. Jeho 
charakteristicky introvertný, v textúre veľmi 
prepracovaný štýl, stál v opozícii voči dobo-
vému hardbopovému eruptívnemu prejavu. 
Vďaka osobitej hre nemusel Evans dlho čakať 
na ponuky od nahrávacích spoločností. Preto-
že bol „v správnom čase na správnom mieste“ 
a priniesol nový pohľad na spôsob hry, v roku 
1958 sa stal súčasťou zoskupenia, ktoré malo 

William John Evans sa narodil v roku 1929 
v Plainfi elde v štáte New Jersey. Jeho matka, 
amatérska klaviristka rusínskeho pôvodu, 
mala v obľube ruskú a impresionistickú kla-
vírnu literatúru. Otec, pôvodom z Walesu, 
bol golfovým inštruktorom. Evans ostal 

oddaný obidvom dedičstvám po rodičoch: 
záľube v impresionistickej hudbe aj golfu. 
V rozhovore z roku 1965 spomína ako svojho 
najobľúbenejšieho skladateľa Clauda Debus-
syho.1 Spriaznenosť s impresionistami bola 
pre Evansa charakteristická a odrážala sa aj 

oj uje p„Venujem tomu svoj život, ela Evansova odpoveď.Venujem tomu svoj živouďmť s voro ujem tomu svoj život,iť s ľuďmi? vansova odpovvoj živovo znela EvanVenujem tomu svoj žihovoriť s ľuďmi? ““““ ďť ľ ď j t j žiiť ľ ď i?
jepi, „A:ť. je dôležité Ginibre pokračovasa mi, že s nimi neviem dobre komunikova itéunikovať. vviem dobre komunikova „A je dôležitinibre pokračovalmi, že s nimi neviem dobre komuniko :““ť “ ôl žitéčž j dôl žiti ii ž i i i d b k ik

p o,, „Á„„„ : o, ale zdá a ktorú Evans odpovedaMáte rád ľudíáoaéso torúáte rád ľudu a otázku í? vans odpov „Áno, ale zdna ktorú Evans odpovedalMáte rád ľudímosféru a otázk í? :““ľ dí?“ áúát ád ľ dí?é tá Á
svetlu vonku Ginibre spomína zatiahnuté závesy v izbe, „klaustrofobickú“ atinibre spomína zatiahnuté závesy v izbe klaustrofobickú“ at-
tom Chuckom Israelsom a bubeníkom Larrym Bunkerom. Napriek dennému

jy.ejejho pozval do svojej hotelovej izby. Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasisjej hotelovej izby Bolo to počas turné jeho tria s kontrabasis-
)(urobiť interview s americkým klaviristom Billom Evansom (1929–1980), ktorý 

Francúzskemu novinárovi Jeanovi-Louisovi Ginibremu sa v roku 1965 podarilo
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nahrať jeden z najúspešnejších albumov jaz-
zovej histórie – Kind of Blue.

Kind of Blue

Miles Davis (1926–1991) mal pozoruhodný 
cit pre výber hráčov, ktorí dokázali spoločne 
vytvárať novú kvalitu a formovať jazz, čo sved-
čí o jeho koncepčnej genialite. Keďže si Davis 
vyberal výrazne talentovaných (alebo geniál-
nych) spoluhráčov, ich vplyv na výsledný zvuk 
a tvar je často natoľko markantný, že je ťažké 
určiť autorstvo skladieb. V prípade Evansa 
to platí určite; k Davisovi sa dostal vďaka 
odporúčaniu Russella (autora spomínaného 

teoretického traktátu o modálnom jazze), keď 
progresívny trubkár po skúsenosti s modálny-
mi postupmi na albume Milestones (Colum-
bia 1958) hľadal náhradu za Reda Garlanda 
(1923–1984). Evansova prítomnosť sa stala 
pre nahrávku rozhodujúcou. Pýtať sa však, či 
charakter albumu určuje Davis alebo Evans, 
nie je celkom správne. Davis síce priznáva, 
že s európskymi skladateľmi ho oboznámil 
Evans, autorstvo albumu si však v plnej miere 
necháva pre seba.3 Samozrejme, nebyť Davi-
sovej osobnosti, jeden z najpredávanejších (a 
veľmi vplyvných) jazzových albumov by nee-
xistoval. On priniesol koncept hudby a pria-
mo v štúdiu postavil pred legendárnu zostavu 
hráčov4 základné náčrty skladieb. Nahrávanie 
prebehlo počas dvoch nahrávacích frekvencií 
bez skúšok. Pri porovnávaní predchádzajúcej 
skladby Peace Piece a Flamenco Sketches z al-
bumu Kind of Blue (Pr. 2, takt 1) je zrejmé, ako 
koncepčne Davis prebral a rozvíjal Evansovu 
ostinátnu fi gúru. Pracuje s ňou však odlišným 
spôsobom: rozdielne od jej mnohonásobného 
opakovania v jedinom móde v skladbe Peace 
Piece vytvára Davis päticu modálnych stupníc 
(C iónsku, Es dórsku, Bb iónsku, D „cigán-
sku“, G dórsku)5 tvoriacich sériu, ktorú mo-
hol hrať sólista tak dlho, ako si prial. 
Významný vplyv na album Kind of Blue mala 

európska klavírna literatúra. Davis hovorí 
najmä o dvoch skladbách: o Ravelovom Kla-
vírnom koncerte pre ľavú ruku D dur a Rach-
maninovom Klavírnom koncerte č. 4 g mol. 
Nie je to však len dvojica klavírnych kom-
pozícií, ktoré sa stali inšpiráciou pre vznik 
niektorých skladieb albumu. Introdukciu 
skladby So What napísal aranžér a skladateľ 
Gil Evans (1912–1988) pre Billa Evansa a 
kontrabasistu Paula Chambersa ovplyvnený 
Debussyho Voiles z prvej knihy klavírnych 
Prelúdií.6 Bill Evans pôsobil v Davisovej 
zostave necelých osem mesiacov a ako sám 
hovoril, nebol v nej príliš šťastný.7 Jedným 
z dôvodom bolo aj to, že pravdepodobne 

afroamerická časť publika nerozumela 
jeho subtílnemu rytmickému feelingu, 
ako aj zmyslu pre zvukomalebnosť. Istú 
rolu snáď zohrala aj farba pleti. Davis síce 
tvrdil, že medzi bielym a čiernym hudob-
níkom nerobí rozdiely, ale čierne publi-
kum sa v čase protestov Martina Luthera 
Kinga za dosiahnutie občianskych slobôd 
mohlo zaujímať, prečo hrá v černošskej 
kapele biely klavirista...

Scott LaFaro 

Sunday at the Village Vanguard (River-
side 1961) je posledným záznamom tria, 
ktoré Evans založil v roku 1959 po od-
chode od Davisa. Desať dní po koncerte 
umiera pri autonehode len dvadsaťpäť-
ročný priekopnícky kontrabasista Scott 
LaFaro (1936–1961). Spoločne s bube-
níkom Paulom Motianom (1931)8 doká-
zali rytmickú zložku prepracovať do po-

doby rovnocennej súhry, čím zmenili ustálený 
„otrocký“ sprievod kontrabasu a bicích zade-
fi novaný ešte v bebope. Kontrabas získal nový 
priestor pre svoju realizáciu. Spoločné štú-
diové albumy Portrait in Jazz (Riverside 
1959), Explorations (Riverside 1961) alebo 
záznam z koncertov Waltz for Debby (1961), 
ako aj spomínaný Sunday at the Village Van-
guard sú dôkazom emancipácie kontrabasu 
v rámci tria.9 Evans svojou netradičnou hrou 

dokázal vytvoriť priestor, v ktorom dostala 
basová linka možnosť rozvíjať dovtedy málo 
využívanú melodickú stránku hry. LaFarov 
kontrabas tak získal funkciu ďalšieho hlasu 
s výraznými sólistickými úsekmi a len málo-
kedy využíval klasický „walking“ sprievod. 
Teoretik Mark C. Gridley píše o LaFarovi ako 
o „rovnocenne dôležitom melodickom hrá-
čovi, podobnom akým bol saxofonista alebo 
trubkár v štandardnom kvintete.“10 V tomto 
zohrala úlohu aj skutočnosť, že Evans bol 
ľavák; jeho hra bola preto často založená na 
technike „block chords“, ktorá unisono spre-
vádza alebo opisuje melódiu prostredníctvom 
akordickej hry. LaFarova smrť zmohla Evansa 
natoľko, že niekoľko mesiacov netvoril. Aj vo 
svojich neskorších projektoch vyhľadával po-
dobný zvukový ideál, aký defi novalo toto trio. 
Kontrabasistu nahradil Chuck Israels, neskôr 
Evans spolupracoval s ďalšími pozoruhodný-
mi kontrabasistami Marcom Johnsonom a 
Eddiem Gomezom. Práve on a bubeník Jack 
DeJohnette sú na koncertnom zázname Bill 
Evans at the Montreux Jazz Festival (Verve 
1968), za ktorý získal Evans už po druhýkrát 
cenu Grammy (najlepší koncert malej zosta-
vy).11 Prvú dostal päť rokov predtým za sólo-
vý album Conversations with Myself (Verve 
1963), prvý projekt s novým vydavateľstvom, 
ktorý kritika vyhlásila za najlepší sólový al-
bum.

Rozhovory so sebou samým

Pri realizácii sólového albumu Conversations 
with Myself využil Evans techniku postupné-
ho nahrávania jednotlivých stôp. Hoci nebol 

prvý, ktorý takto experimentoval, vzhľadom 
na dobu išlo o objavné postupy. Na nahrávke 
môžeme Evansovu hru simultánne sledovať v 
troch vrstvách: pravý kanál slúži ako sprievod-
ný hlas, stredný občas sóluje a ľavý predstavu-
je takmer neprerušovaný sólistický tok.12 
Finálna verzia albumu obsahuje aj skladby 
Hey There a Blue Monk, ktoré sa tam dosta-
li bez Evansovho súhlasu. Evans si napriek 
tomu album cenil, predovšetkým nahrávky 

Príklad č. 1: Bill Evans: Peace Piece (trans. Brent Edstrom)

Príklad č. 2: Miles Davis/Bill Evans: Flamenco 
Sketches (trans. R. DuBoff /M. Vinci)
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Spartacus Love Theme, ’Round Midnight, 
How About You? a Stella by Starlight. Con-
versations with Myself  má aj svoje „muchy“. 
Jednou z nich je zvuk. Prestávky, počas kto-
rých sa na chvíľu odmlčia jednotlivé stopy, 
sú až príliš „hluché“, chýba v nich dozvuk, 
album občas pôsobí fragmentárne, akoby bol 
pospájaný z mnohých zostrihaných malých 
motívov. Evans ho nahrával na trikrát, vždy 
po jednej stope, do hotového materiálu už do-
datočne nevstupoval, ako spomína Evansova 
producentka Helen Keane (podieľala sa aj na 
ďalších, už zvukovo vyváženejších podobných 
albumoch Further Conversations with Myself, 
Verve 1967 a New Conversations, Warner 
Bros 1978). Evans mal úžasnú pamäť, pri 
nahrávaní jednotlivých vrstiev dokázal poho-
tovo reagovať. Okrem toho nahral aj viacero 
sólových albumov bez dodatočného vrstvenia 
– Bill Evans Alone (Verve 1968), Alone Again 
(Fantasy 1975) alebo The Solo Sessions Vol. 
1.– 2. (Milestone 1989, realizovaný 1963). 

Prepracúvanie idey

Sedemdesiate roky znamenajú v jazze obdo-
bie zlomu. Niektorí tieto zmeny považovali 
za koniec jazzovej éry. Jazz, ktorý si nielen 
vybudoval špecifi cký súbor pravidiel pre im-
provizovanú hru, ale prepracoval aj akustic-
kú stránku hry, významne pozmenil nový, 
elektrický zvukový ideál. Ten výrazne otriasol 
zaužívanou predstavou o tejto hudbe. Do-
bové technické výdobytky a nové možnosti 
narábania so zvukom zmenili nielen hudbu, 
ale aj praktickú stránku jej predvádzania na 
koncertoch. Napriek aktivitám generácie 
hudobníkov, ktorí pôsobili na scéne od konca 
40. rokov a využívali skôr akustické nástro-
je, začal vznikať aj nový jazz s elektrickým 
zvukom, ktorý oslovoval mladé publikum. 
Rozvíjajúca sa technika umožňovala uspo-
riadateľom robiť koncerty pre mnohopočetné 
publikum a festivaly pre desaťtisíce ľudí. Hu-
dobníci vymenili obleky za farebné tričká a to-
pánky na podpätkoch. Samozrejme, zmenila 

sa aj hudba. V kapelách prebiehala masívna 
elektrifi kácia nástrojov a začalo sa narábať 
s novými hudobnými myšlienkami. Trochu 
nepresne ich vyjadruje spojenie „jazz rock“, 
ktoré je síce zjednodušujúce, no nesie v sebe 
odkaz na hybridizáciu sofi stikovaného spô-
sobu hry s populárnou hudbou, oslovujúcou 
široké publikum. Evansova hra niesla v sebe 
prvky syntézy s inými žánrami, dokonca sa dá 
povedať, že ňou dokázal osloviť aj širšie jaz-
zové publikum. Na charakter beatovej hudby 
však Evans nereagoval ako napríklad Herbie 
Hancock (1940), Chick Corea (1941) ale-
bo Joe Zawinul (1932–2007). Pokračoval 
skôr v tvorbe naznačenej v 60. rokoch. Počuť 
to na sólovom albume Alone Again, na due-
tách s Tonym Bennettom (1926) The Tony 
Bennett/Bill Evans Album (Fantasy 1975) 
a Together Again (Improv 1977), ako aj na 
dvojici triových albumov The Bill Evans Al-
bum (Columbia 1971) a Turn Out the Stars: 
Final Village Vanguard Recordings (War-
ner Bros. 1980). Za prvý získal ďalšiu cenu 
Grammy, ten druhý je dôležitý ako posledný 
záznam Evansovej hry nahraný len pár dní 
pred smrťou. Na spomenutých albumoch za-
choval Evans komorný, akustický potenciál 
jazzu. Aj napriek tomu nezostal ľahostajný 
voči technickým výdobytkom svojej doby. Pri 
nahrávaní niektorých albumov začal používať 
elektrické klávesy Fender Rhodes (From Left 
to Right, MGM 1970). Zvukovo a prevede-
ním prekvapí nadžánrový Bill Evans/George 
Russell Orchestra: Living Time (Columbia 
1972). Evans s Russellom na ňom prekračujú 
hranice jazzu, klasickej orchestrálnej hudby, 
spontánnej voľnej improvizácie alebo bigban-
dových klišé. Evansa na albume počujeme 
v rôznorodých hráčskych pozíciách, ktoré 
podnietil Russell. Pôsobí skôr extrovertne, čo 
je v rámci Evansovej diskografi e výnimočné. 
V nasledujúcich častiach seriálu bude pre 
nás zaujímavý ešte jeden rozmer alebo vplyv. 
Ako jeden z najnapodobovanejších jazzových 
klaviristov mal Evans v 70. rokoch dosah aj 
na slovenské hudobné prostredie. Budeme 

to sledovať na príklade dvojice významných 
klaviristov Ladislava Gerhardta a Gabriela 
Jonáša.

Autor je doktorandom v ÚHV v Bratislave
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Svet nepotrebuje ďalší z radu zlých 
basgitarových albumov 

Aj keď meno amerického basgitaristu Anthonyho Jacksonau (1952) býva na plagátoch vypísané menšími písmenami ako 
mená jeho „zamestnávateľov“ Chicka Coreu, Ala Di Meolu, Michela Camila, Billyho Cobhama, Pata Methenyho alebo Paula 
Simona, vďaka štýlovej univerzálnosti a nenapodobiteľnej zvukovosti svojej šesťstrunovej kontrabasovej basgitary patrí tento 
umelec k najvyhľadávanejším sidemanom. V našich končinách sa Jackson predstavil niekoľkokrát: po boku Mika Sterna na Bra-
tislavských jazzových dňoch 2007 alebo v rámci minuloročného turné gitaristu Leeho Ritenoura. Gitaristami vyhľadávaný štú-
diový i pódiový partner (pozri recenziu koncertného albumu Steva Khana na str. 57) predostrel v spontánnom rozhovore svoju 
sidemanskú  lozo u.
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A. Jackson [foto: archív] 

Patríte k hudobníkom, ktorí sa nerozhodli presadzo-
vať vlastné projekty, ale spolupracujú po boku vý-
raznejších osobností. Prečo ste sa stali „sidemanom 
z presvedčenia“?
Nikdy som sa nad tým príliš nezamýšľal, skôr 
som to celý život vnímal ako šancu hrať a ostať 
na scéne. Podobne som nikdy neuvažoval o ve-
dení vlastnej kapely. Hlavným dôvodom je to, 
že sám nekomponujem. Myslím, že ako skla-
dateľ nie som príliš talentovaný. Rozhodol som 
sa preto ostať performerom, čo sa vlastne stalo 
mojím poslaním: byť skvelým spoluhráčom 
a zosobňovateľom ideí výraznejších skladate-
ľov. Mojím veľkým vzorom bol v tomto bube-
ník Steve Gadd; on tiež nekomponuje, napriek 
tomu však vedie vlastnú kapelu (predstaví sa 
s ňou v rámci BJD 2009, pozn. autora). Steve 
patrí k najlepším bubeníkom svojej generácie 
a o čosi podobné sa snažím aj ja. Je to celoži-
votná výzva. 

Nepociťovali ste podobne ako Gadd túžbu viesť 
vlastné zoskupenie?
Nikdy. Úloha performera, ktorú som si vytýčil, 
ma uspokojuje, nehovoriac o tom, že ako inštru-
mentalista mám čo robiť, pokiaľ sa chcem udr-
žať v špičkovej forme. Ako líder by som mal na 
starosti nielen materiál, ktorý s kapelou budeme 
hrať, ale aj vybudovanie koncepcie zoskupe-
nia, nehovoriac o jeho manažovaní a podobne. 
Okrem toho si nemyslím, že svet potrebuje ďalší 
z radu zlých albumov sólových basgitaristov, 
podobne ako ďalšiu fádnu kapelu. Omnoho uži-
točnejší sa cítim pod rukami dobre usmerňujú-
ceho lídra. Som šťastný vo svojej pozícii.

Albumy basgitaristov sa vo veľkej miere „zvrhávajú“ 
na gymnastické predvádzanie slapových techník...
Máte pravdu – máloktorý z nich si žiaľ uvedo-
muje, že byť dobrým hráčom neznamená záko-
nite byť geniálnym skladateľom a aranžérom. 
A samozrejme naopak. Otázka odhadnutia 
vlastných hraníc je veľmi citlivá záležitosť. Sa-
mozrejme si aj ja v kútiku duše prajem, aby som 
dokázal napísať peknú tému. Niežeby som na 
to nestačil technicky – dajte mi ceruzku, notový 
papier a môžem začať –, necítim však pri skla-
daní podobnú inšpiráciu ako pri hraní. Nikdy 
som nechcel, aby ma ľudia akceptovali ako skla-
dateľa len preto, ako hrám na basgitare. 

V priebehu posledných dvoch desaťročí ste svo-
jou hrou ovplyvnili mnohých. Ktorí z basgitaristov 
ovplyvnili Anthonyho Jacksona?
V prvom rade jeden z najzásadnejších hudob-
níkov afroamerickej hudby James Jamerson, 
ktorého môžem viac-menej považovať za svojho 
učiteľa. Druhým je Jack Casady z kapely Jeffer-
son Airplane. Obaja boli mojimi hrdinami už od 
detstva. Uvádzať Jamersona za svoj vzor bolo 
veľmi moderné najmä v 80. rokoch, v časoch, 
keď zomrel. Ja som ho však obdivoval omno-
ho skôr, v 60. rokoch, keď mnohí nechápali, čo 
vlastne robí. Bez Jamersona si dnes len ťažko 
dokážeme predstaviť hudbu Stevieho Wondera, 
Temptations, The Supremes, Marvina Gayea 
a mnohých ďalších umelcov z okruhu vydavateľ-
stva Motown. Rovnako nesmiem zabudnúť na 
Phila Lesha z Grateful Dead, ako aj Scotta La-
Fara. Mnohokrát ľutujem, že som nemal šancu 
počuť ho naživo, pretože zahynul, keď som mal 
deväť rokov. 

Vaše schopnosti využíva množstvo pozoruhodných 
lídrov súčasného jazzu od Chicka Coreu po Pata 
Methenyho. Akým spôsobom manažujete svoje ak-
tivity? 
Nazdávate sa, že obvolávam hudobníkov a po-
núkam im svoje schopnosti? V skutočnosti to 

funguje inak: väčšina z nich má pri zostavovaní 
obsadenia turné alebo albumu konkrétnu zvuko-
vú a štýlovú predstavu a ako sidemani tento výber 
zväčša nemôžeme ovplyvňovať. Mnohokrát ne-
tuším, čo je kľúčom výberu, pretože myšlienky čí-
tať nedokážem. Jediné, čo môžem robiť, je čakať, 
že ma k svojim projektom pozvú. Každý z nás má 
svojich obľúbencov, ale aj hudobníkov, ktorých 
príliš „nemusí“. Mnohí mi napríklad vyčítajú, že 
nepoužívam slapovú techniku. Tá prišla do módy 
v posledných rokoch najmä preto, že týmto spô-
sobom dokážete ľahko ohúriť a exhibovať na pó-
diu aj vo chvíli, keď nemáte príliš čo povedať. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Pripravujem album, ktorý v skutočnosti nebude 
sólovým albumom, ale spoluprácou s gréckym 
basgitaristom Yiorgosom Fakanasom. Ten je nie-
len výborným hráčom, ale predovšetkým fantas-
tickým skladateľom. Na albume budú jeho kom-
pozície. Bude to prvý projekt pod mojím menom, 
aj keď nie v tradičnom význame slova. Sólové par-
ty bude hrať najmä Yiorgos, ja zastávam len rolu 
v rytmickej sekcii. Bežná predstava dvoch basgi-
taristov v štúdiu je súťaženie o čo najviac tónov. 
Pokúsime sa dokázať, že sa to dá aj inak...    

Pripravil Peter MOTYČKA
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Spartacus Love Theme, ’Round Midnight, 
How About You? a Stella by Starlight. Con-
versations with Myself  má aj svoje „muchy“. 
Jednou z nich je zvuk. Prestávky, počas kto-
rých sa na chvíľu odmlčia jednotlivé stopy, 
sú až príliš „hluché“, chýba v nich dozvuk, 
album občas pôsobí fragmentárne, akoby bol 
pospájaný z mnohých zostrihaných malých 
motívov. Evans ho nahrával na trikrát, vždy 
po jednej stope, do hotového materiálu už do-
datočne nevstupoval, ako spomína Evansova 
producentka Helen Keane (podieľala sa aj na 
ďalších, už zvukovo vyváženejších podobných 
albumoch Further Conversations with Myself, 
Verve 1967 a New Conversations, Warner 
Bros 1978). Evans mal úžasnú pamäť, pri 
nahrávaní jednotlivých vrstiev dokázal poho-
tovo reagovať. Okrem toho nahral aj viacero 
sólových albumov bez dodatočného vrstvenia 
– Bill Evans Alone (Verve 1968), Alone Again 
(Fantasy 1975) alebo The Solo Sessions Vol. 
1.– 2. (Milestone 1989, realizovaný 1963). 

Prepracúvanie idey

Sedemdesiate roky znamenajú v jazze obdo-
bie zlomu. Niektorí tieto zmeny považovali 
za koniec jazzovej éry. Jazz, ktorý si nielen 
vybudoval špecifi cký súbor pravidiel pre im-
provizovanú hru, ale prepracoval aj akustic-
kú stránku hry, významne pozmenil nový, 
elektrický zvukový ideál. Ten výrazne otriasol 
zaužívanou predstavou o tejto hudbe. Do-
bové technické výdobytky a nové možnosti 
narábania so zvukom zmenili nielen hudbu, 
ale aj praktickú stránku jej predvádzania na 
koncertoch. Napriek aktivitám generácie 
hudobníkov, ktorí pôsobili na scéne od konca 
40. rokov a využívali skôr akustické nástro-
je, začal vznikať aj nový jazz s elektrickým 
zvukom, ktorý oslovoval mladé publikum. 
Rozvíjajúca sa technika umožňovala uspo-
riadateľom robiť koncerty pre mnohopočetné 
publikum a festivaly pre desaťtisíce ľudí. Hu-
dobníci vymenili obleky za farebné tričká a to-
pánky na podpätkoch. Samozrejme, zmenila 

sa aj hudba. V kapelách prebiehala masívna 
elektrifi kácia nástrojov a začalo sa narábať 
s novými hudobnými myšlienkami. Trochu 
nepresne ich vyjadruje spojenie „jazz rock“, 
ktoré je síce zjednodušujúce, no nesie v sebe 
odkaz na hybridizáciu sofi stikovaného spô-
sobu hry s populárnou hudbou, oslovujúcou 
široké publikum. Evansova hra niesla v sebe 
prvky syntézy s inými žánrami, dokonca sa dá 
povedať, že ňou dokázal osloviť aj širšie jaz-
zové publikum. Na charakter beatovej hudby 
však Evans nereagoval ako napríklad Herbie 
Hancock (1940), Chick Corea (1941) ale-
bo Joe Zawinul (1932–2007). Pokračoval 
skôr v tvorbe naznačenej v 60. rokoch. Počuť 
to na sólovom albume Alone Again, na due-
tách s Tonym Bennettom (1926) The Tony 
Bennett/Bill Evans Album (Fantasy 1975) 
a Together Again (Improv 1977), ako aj na 
dvojici triových albumov The Bill Evans Al-
bum (Columbia 1971) a Turn Out the Stars: 
Final Village Vanguard Recordings (War-
ner Bros. 1980). Za prvý získal ďalšiu cenu 
Grammy, ten druhý je dôležitý ako posledný 
záznam Evansovej hry nahraný len pár dní 
pred smrťou. Na spomenutých albumoch za-
choval Evans komorný, akustický potenciál 
jazzu. Aj napriek tomu nezostal ľahostajný 
voči technickým výdobytkom svojej doby. Pri 
nahrávaní niektorých albumov začal používať 
elektrické klávesy Fender Rhodes (From Left 
to Right, MGM 1970). Zvukovo a prevede-
ním prekvapí nadžánrový Bill Evans/George 
Russell Orchestra: Living Time (Columbia 
1972). Evans s Russellom na ňom prekračujú 
hranice jazzu, klasickej orchestrálnej hudby, 
spontánnej voľnej improvizácie alebo bigban-
dových klišé. Evansa na albume počujeme 
v rôznorodých hráčskych pozíciách, ktoré 
podnietil Russell. Pôsobí skôr extrovertne, čo 
je v rámci Evansovej diskografi e výnimočné. 
V nasledujúcich častiach seriálu bude pre 
nás zaujímavý ešte jeden rozmer alebo vplyv. 
Ako jeden z najnapodobovanejších jazzových 
klaviristov mal Evans v 70. rokoch dosah aj 
na slovenské hudobné prostredie. Budeme 

to sledovať na príklade dvojice významných 
klaviristov Ladislava Gerhardta a Gabriela 
Jonáša.

Autor je doktorandom v ÚHV v Bratislave

Poznámky:
1. Cit.: GINIBRE, J.-L.: Bill Evans: Time Remembe-
red (Interview, 1965). [Internet]<http://users.del-
tatre.net/cdm/Sounds/BillEvans/Interview.html>
2. In: „Everybody Digs Bill Evans“. Wikipedia, The Free 
Encyclopedia. [Internet] <http://en.wikipedia.org/wiki/
Everybody_Digs_Bill_Evans>
3. In: DAVIS, M. – TROUPE, Q.: Miles. Autobiografi e, 
Bratislava: Silberman 2000, s. 213.
4. Spoluhráčmi boli tenorsaxofonista John Coltrane, 
altsaxofonista Cannonball Adderley, kontrabasista Paul 
Chambers a bubeník Jimmy Cobb. V skladbe Freddie Free-
loader vystriedal Evansa klavirista Wynton Kelly. 
5. V prípade „D cigánskej“ ide o frygickú dominantnú, 
označovanú tiež ako španielska cigánska, židovská, prí-
padne v arabskej hudbe hijaz maqam. In: BARRETT, S.: 
Kind of Blue and the economy of modal jazz. In: Popular 
Music, 25/2, Cambridge University Press 2006, s. 190.
6. In: ‚Kind of Blue‘, Wikipedia, The Free Encyclope-
dia, [Internet] <http://en.wikipedia.org/w/index.php?-
title=Kind_of_Blue&oldid=308624854>
7.  In: GINIBRE, J.-L., tamže   
8. Motian bude o pár rokov neskôr (1967–1979) členom 
ďalšieho dôležitého klavírneho tria s Keithom Jarrettom 
a Charliem Hadenom.
9.  Podobný príklad sme mohli počuť o dve desaťročia skôr 
u kontrabasistu Jimmyho Blantona (1918–1942), ktorý 
hrával s Dukom Ellingtonom.
10. Cit.: GRIDLEY, M. C.: Jazz Styles: History and Analy-
sis. New Jersey: Pearson Prentice Hill 2006, s. 289.
11. Evans získal celkovo päť Grammy a tridsaťjedenkrát 
bol nominovaný.
12. Ľavý a pravý kanál sa v niektorých skladbách vymie-
ňajú. 
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B. Evans pri komponovaní [foto: archív]
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Svet nepotrebuje ďalší z radu zlých 
basgitarových albumov 

Aj keď meno amerického basgitaristu Anthonyho Jacksonau (1952) býva na plagátoch vypísané menšími písmenami ako 
mená jeho „zamestnávateľov“ Chicka Coreu, Ala Di Meolu, Michela Camila, Billyho Cobhama, Pata Methenyho alebo Paula 
Simona, vďaka štýlovej univerzálnosti a nenapodobiteľnej zvukovosti svojej šesťstrunovej kontrabasovej basgitary patrí tento 
umelec k najvyhľadávanejším sidemanom. V našich končinách sa Jackson predstavil niekoľkokrát: po boku Mika Sterna na Bra-
tislavských jazzových dňoch 2007 alebo v rámci minuloročného turné gitaristu Leeho Ritenoura. Gitaristami vyhľadávaný štú-
diový i pódiový partner (pozri recenziu koncertného albumu Steva Khana na str. 57) predostrel v spontánnom rozhovore svoju 
sidemanskú  lozo u.
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A. Jackson [foto: archív] 

Patríte k hudobníkom, ktorí sa nerozhodli presadzo-
vať vlastné projekty, ale spolupracujú po boku vý-
raznejších osobností. Prečo ste sa stali „sidemanom 
z presvedčenia“?
Nikdy som sa nad tým príliš nezamýšľal, skôr 
som to celý život vnímal ako šancu hrať a ostať 
na scéne. Podobne som nikdy neuvažoval o ve-
dení vlastnej kapely. Hlavným dôvodom je to, 
že sám nekomponujem. Myslím, že ako skla-
dateľ nie som príliš talentovaný. Rozhodol som 
sa preto ostať performerom, čo sa vlastne stalo 
mojím poslaním: byť skvelým spoluhráčom 
a zosobňovateľom ideí výraznejších skladate-
ľov. Mojím veľkým vzorom bol v tomto bube-
ník Steve Gadd; on tiež nekomponuje, napriek 
tomu však vedie vlastnú kapelu (predstaví sa 
s ňou v rámci BJD 2009, pozn. autora). Steve 
patrí k najlepším bubeníkom svojej generácie 
a o čosi podobné sa snažím aj ja. Je to celoži-
votná výzva. 

Nepociťovali ste podobne ako Gadd túžbu viesť 
vlastné zoskupenie?
Nikdy. Úloha performera, ktorú som si vytýčil, 
ma uspokojuje, nehovoriac o tom, že ako inštru-
mentalista mám čo robiť, pokiaľ sa chcem udr-
žať v špičkovej forme. Ako líder by som mal na 
starosti nielen materiál, ktorý s kapelou budeme 
hrať, ale aj vybudovanie koncepcie zoskupe-
nia, nehovoriac o jeho manažovaní a podobne. 
Okrem toho si nemyslím, že svet potrebuje ďalší 
z radu zlých albumov sólových basgitaristov, 
podobne ako ďalšiu fádnu kapelu. Omnoho uži-
točnejší sa cítim pod rukami dobre usmerňujú-
ceho lídra. Som šťastný vo svojej pozícii.

Albumy basgitaristov sa vo veľkej miere „zvrhávajú“ 
na gymnastické predvádzanie slapových techník...
Máte pravdu – máloktorý z nich si žiaľ uvedo-
muje, že byť dobrým hráčom neznamená záko-
nite byť geniálnym skladateľom a aranžérom. 
A samozrejme naopak. Otázka odhadnutia 
vlastných hraníc je veľmi citlivá záležitosť. Sa-
mozrejme si aj ja v kútiku duše prajem, aby som 
dokázal napísať peknú tému. Niežeby som na 
to nestačil technicky – dajte mi ceruzku, notový 
papier a môžem začať –, necítim však pri skla-
daní podobnú inšpiráciu ako pri hraní. Nikdy 
som nechcel, aby ma ľudia akceptovali ako skla-
dateľa len preto, ako hrám na basgitare. 

V priebehu posledných dvoch desaťročí ste svo-
jou hrou ovplyvnili mnohých. Ktorí z basgitaristov 
ovplyvnili Anthonyho Jacksona?
V prvom rade jeden z najzásadnejších hudob-
níkov afroamerickej hudby James Jamerson, 
ktorého môžem viac-menej považovať za svojho 
učiteľa. Druhým je Jack Casady z kapely Jeffer-
son Airplane. Obaja boli mojimi hrdinami už od 
detstva. Uvádzať Jamersona za svoj vzor bolo 
veľmi moderné najmä v 80. rokoch, v časoch, 
keď zomrel. Ja som ho však obdivoval omno-
ho skôr, v 60. rokoch, keď mnohí nechápali, čo 
vlastne robí. Bez Jamersona si dnes len ťažko 
dokážeme predstaviť hudbu Stevieho Wondera, 
Temptations, The Supremes, Marvina Gayea 
a mnohých ďalších umelcov z okruhu vydavateľ-
stva Motown. Rovnako nesmiem zabudnúť na 
Phila Lesha z Grateful Dead, ako aj Scotta La-
Fara. Mnohokrát ľutujem, že som nemal šancu 
počuť ho naživo, pretože zahynul, keď som mal 
deväť rokov. 

Vaše schopnosti využíva množstvo pozoruhodných 
lídrov súčasného jazzu od Chicka Coreu po Pata 
Methenyho. Akým spôsobom manažujete svoje ak-
tivity? 
Nazdávate sa, že obvolávam hudobníkov a po-
núkam im svoje schopnosti? V skutočnosti to 

funguje inak: väčšina z nich má pri zostavovaní 
obsadenia turné alebo albumu konkrétnu zvuko-
vú a štýlovú predstavu a ako sidemani tento výber 
zväčša nemôžeme ovplyvňovať. Mnohokrát ne-
tuším, čo je kľúčom výberu, pretože myšlienky čí-
tať nedokážem. Jediné, čo môžem robiť, je čakať, 
že ma k svojim projektom pozvú. Každý z nás má 
svojich obľúbencov, ale aj hudobníkov, ktorých 
príliš „nemusí“. Mnohí mi napríklad vyčítajú, že 
nepoužívam slapovú techniku. Tá prišla do módy 
v posledných rokoch najmä preto, že týmto spô-
sobom dokážete ľahko ohúriť a exhibovať na pó-
diu aj vo chvíli, keď nemáte príliš čo povedať. 

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Pripravujem album, ktorý v skutočnosti nebude 
sólovým albumom, ale spoluprácou s gréckym 
basgitaristom Yiorgosom Fakanasom. Ten je nie-
len výborným hráčom, ale predovšetkým fantas-
tickým skladateľom. Na albume budú jeho kom-
pozície. Bude to prvý projekt pod mojím menom, 
aj keď nie v tradičnom význame slova. Sólové par-
ty bude hrať najmä Yiorgos, ja zastávam len rolu 
v rytmickej sekcii. Bežná predstava dvoch basgi-
taristov v štúdiu je súťaženie o čo najviac tónov. 
Pokúsime sa dokázať, že sa to dá aj inak...    

Pripravil Peter MOTYČKA
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V poradí 3. ročník letného jazzo-
vého festivalu Jazznica opäť priniesol 
viacero zaujímavostí zo sveta domáceho 
i zahraničného jazzu. Popri sprievodných 
aktivitách (workshopy Ondreja Krajňáka
a Martina Valihoru, koncerty v kaviar-
ňach Divná pani a Art Cafe, nočné jam 
session), vďaka ktorým je podujatie jaz-
zovým festivalom v pravom slova zmysle, 
boli ťažiskom Jazznice vystúpenia formácií 
z blízkeho zahraničia. Viaceré z nich sa 
predstavili v slovenskej premiére. 
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ta či gitarista?), vedúca osobnosť, ktorá by 
ostatných „ťahala“ vpred. Určite to však ne-
platilo o nasledujúcom Triu Nataliye Lebe-
devy. Charizmatická Ukrajinka, absolventka 
konzervatória v Kyjeve, okamžite nadviazala 
kontakt s publikom a zrejme nikomu nepre-
kážalo, že svoje skladby uvádzala v ruštine. 
Klasické hudobné vzdelanie sa výrazne pre-
mietalo aj do jej skladieb, ktoré sú kompo-
zíciami v tradičnom ponímaní, najmä pokiaľ 
ide o formu. Neznamená to však, že by v nich 
chýbal priestor pre improvizáciu a realizo-
vanie okamžitých nápadov. Práve po tejto 
stránke bola hra líderky, hlásiacej sa ku vzo-
rom ako Carla Bley, Keith Jarrett, Chick Co-
rea a ď., príjemným prekvapením. Priznám 
sa, že natoľko energickú hru a spontánny 
prejav som vzhľadom na akademické poza-
die Lebedevy neočakával... Okrem nej ma 
zaujala kreatívne poňatá funkcia basgitary 
Igora Zakusa.
Záver večera patril hlavnej hviezde festi-
valu – kapele Audiofeeling Band mladého 
poľského klaviristu Pawła Kaczmarczyka. 
Skupina, ktorá v Poľsku vyvolala senzáciu 
a ktorej prvý rovnomenný album (Arms/
Hevhetia 2007) lámal rekordy v predajnos-
ti, vystúpila na Slovensku prvýkrát. Na Jazz-
nici predstavili najmä skladby z nového al-
bumu Complexity in Simplicity (ACT Music/
Divyd 2009). Kaczmarczykova koncepcia 
je založená na výrazných, melodických té-
mach, ktoré sú voľne rozpracované v sólach. 
Výrazová škála siaha od spontánneho muzi-
círovania v duchu mainstreamu (tu sa popri 
lídrovi skvelo predstavil saxofonista Radek 
Nowicki, ale aj vynikajúca rytmika – kontra-
basista Michał Barański a bubeník Paweł 

Najzaujímavejším bol nepochybne sobot-
ňajší koncert v Kostole sv. Kataríny (4. 7.). 
Interiér barokového kostola nie je z akustic-
kého hľadiska ideálnym prostredím na pred-
vádzanie jazzovej hudby; po chvíli počúva-
nia však bolo možné zvyknúť si na tento stav 
a príjemne plynúci večer plný uvoľnenej at-
mosféry a kvalitnej hudby nič nerušilo. Ma-
ďarské zoskupenie The Transform Quintet 
potvrdilo dobrú povesť, ktorú má jazzová 
scéna našich južných susedov. Hudba kvin-
teta (klavír, gitara, basgitara, bicie, perku-
sie) vychádzala z tradičného konceptu témy 
nasledovanej sólami jednotlivých členov 
a bola inteligentne obohatená hudbou ďal-
ších žánrov vrátane maďarského folklóru. 
Takmer všetky skladby boli koncipované 
ako široké dynamické oblúky a k ich vrcholu 
hudobníci smerovali viac-menej intuitívne v 
dôsledku spontánnej vzájomnej interakcie. 
Chýbal jedine pocit lídra (bol ním klaviris-

Jonesov pražský (zároveň i český) debut priniesol 
hudbu, v ktorej sa prelínala súčasnosť s romantizu-
júcimi spomienkami a úctou k velikánom jazzu mi-
nulosti. Vidieť na pódiu hudobníka, ktorý nahrával 
s Charliem Parkerom, Milesom Davisom, Lesterom 
Youngom, Ellou Fitzgeraldovou (a vlastne s kým-
koľvek z veľkých mien minulosti), muselo dojať kaž-
dého, kto má k histórii citové väzby. Navyše Hank 
Jones je hviezdou väčšiny významnejších jazzových 
podujatí; či už v spolupráci s Joeom Lovanom, 
vlastnými skupinami, alebo s inými osobnosťami. 
Za pozornosť stojí aj to, že klavirista oslavujúci 91. 
narodeniny (nar. 31. 7. 1918) dosahuje tento ohlas i 
u súčasného mladého obecenstva.

Hneď úvodný Jonesov vlastný titul nasadil reper-
toárový trend preferovania málo známych alebo 

Hank Jones 
v Prahe

zabudnutých skladieb veľkých osobností jazzu. 
V priebehu večera mohlo obecenstvo spolu s Jone-
som objaviť ďalšie skladby tohto druhu ako Lady 
Luck (Thad Jones), Recorda Me (Joe Hender-
son), Lament (J. J. Johnson), Twisted Blues (Wes 
Montgomery), Lonely Woman (Jon Steinmaier)... 
Klavirista v tomto repertoárovom segmente upo-
zornil na klenoty, skrývajúce sa v skladateľskom 
odkaze jazzmanov minulosti a odkryl ich harmo-
nickú vynaliezavosť i melodickú invenciu. Práve 
pri počúvaní Jonesa „naživo“ si uvedomíme, že 
výber repertoáru (okrem uvedených obsahoval aj 
známe štandardy, medzi nimi trojicu kompozícií 
Theloniousa Monka) má pre jeho spôsob expresie 
zásadný význam. V aktuálnom augustovom čísle 
magazínu Down Beat, ktorý je spontánnou osla-
vou Jonesa (v uverejnenej ankete kritikov vyhral 

Dominantou „pražského týždňa 
plného jazzu“ – od 12. 7. (začiatok 
Bohemia Jazz Fest 2009) do 18. 7. 
(koncert Randyho Breckera a Erica 
Marienthala) – bol koncert doyena 
aktívnych jazzmanov Hanka Jonesa 
(14. 7.) v rámci cyklu Jazz na Hradě. 

Dobrowolski) po zvukovo subtílny, no ex-
presívne silný baladický tón. Kaczmarczyk sa 
ukázal nielen ako výborný líder a empatický 
spoluhráč, ale aj ako výrazná individualita, 
ktorá celý kolektív zjednocuje a zároveň mu 
dokáže dodať punc výnimočnosti. Otázkou 
ostáva, prečo sa toto výnimočné zoskupenie 
neobjavilo na Slovensku už skôr, prípadne 
na väčšom pódiu...

Robert KOLÁŘ

Jazznica 2009
3. ročník letného jazzového festivalu, 3.–4. júla, Banská Štiavnica

P. Kaczmarczyk [foto: archív]
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Open Jazz Fest 2009

Po druhýkrát sa v areáli letoviska 
Zelená Voda pri Novom Meste nad Vá-
hom uskutočnil Open Jazz Fest – najväčší 
jazzový open-air festival na Slovensku. 
Skvelé prostredie a počasie prispeli k vý-
bornej atmosfére, ktorou celé podujatie 
(31. 7.–1. 8.) dýchalo. Zážitok sľuboval 
najmä avizovaný program festivalu; 
lákadlami boli zvučné mená domácej i za-
hraničnej scény. Pred jazzovou nádielkou 
rozdelenou do dvoch večerov publikum 
„zahrievali“ DJ-i Rádia FM. 

2. ročník prvého openair jazzového festivalu, 31. júl–1. augusta, Zelená Voda - Nové mesto nad Váhom

Očakávaným koncertom piatkového večera 
bolo vystúpenie Petra Lipu & Band s osvedče-
nou rytmikou Martin Gašpar/Marcel Buntaj, 
klaviristom Jurajom Tatárom a saxofonistom 
Michalom Žáčkom. Spevák oživoval koncert 
humorom a improvizáciou, pri známej Balade 
o štyroch koňoch vyzýval obecenstvo k vokálnej 
spolupráci. Osobité čaro malo aj  nálne vystú-
penie akustického Vertigo Quintet s violonče-
listkou a speváčkou Dorotou Barovou, ktoré 
bolo na rozdiel od predošlých skôr komorným 
koncertom. 

Sobotný program odštartovalo vystúpenie 
zoskupenia okolo pozoruhodnej vokalistky 
Hanky Gregušovej, z ktorého sálala jazzová 
a soulová pohoda. Sprevádzal ju klavirista 
Gabo Jonáš, slovinský kontrabasista Ro-
bert Jukič a rakúsky bubeník Wol  Reiner. 
Hudobníci maďarského Peter Sárik Tria de-
monštrovali svoju virtuozitu prostredníctvom 
nápaditých sól. Poslucháčov nadchli lídro-
ve kompozície (I´ll Catch You, ktorá získala 
3. miesto na americkej súťaži International 
Songwriting Competition 2008), ako aj osved-

Šnúru koncertov otvorilo Kvarteto Mila Su-
chomela s hosťujúcou americkou speváčkou 
Gailou Andersonovou, ktorá zaujala zama-
tovo tmavým hlasom. Suchomel predstavil 
aj jednu zo svojich posledných kompozícií 
z čias pobytu v Kanade. Publikum ostalo prí-
jemne zaskočené ra novanou hrou a pestros-
ťou hudobných nápadov nasledujúcej skupiny 
Jonathana Crossleyho. Fúzia juhoafrického 
a európskeho jazzu vtiahla obecenstvo do ne-
všedných dimenzií hudby zaváňajúcej funkom, 
groovom či nu-jazzom. Podobne prekvapil ra-
kúsky huslista Zip o Weinrich s formáciou 
New Group. Napriek tomu, že husle bývajú 
v jazze zastúpené zriedkavo, bolo obecenstvo 
nadšené nielen jeho virtuozitou, ale aj tempera-
mentným prejavom a spôsobom, akým dokázal 
do jazzu implementovať prvky rómskej hudby. 
Keď v závere koncertu Weinrich odložil slák 
a chytil husle ako gitaru, jeho frázovanie i cel-
kový feeling evokovali hru Djanga Reinhardta. 

čené jazzové evergreeny. Prekvapením domá-
cej jazzovej scény je dvanásťročný bubeník Dá-
vid Hodek, ktorý sa na Zelenej Vode predstavil 
s maďarskými hudobníkmi (klavirista Arpád 
„Tzumo“ Oláh  a kontrabasista/basgitarista 
Viktor Hárs). O tomto talentovanom bubení-
kovi s (vzhľadom na vek) neobyčajne vyzretým 
jazzovým cítením budeme v budúcnosti ešte 
počuť. V závere jazzového víkendu sa rozpú-
talo „basové peklo“ v podobe projektu Bass 
Inferno. Striktná rytmika vedená bubeníkom 

Martinom Valihorom a nekompromis-
ná „slapová streľba“ basgitaristov Juraja 
Grigláka a Róberta Vizváriho patrila k vr-
cholom večera. 

Sľúbeným darčekom bol „jazzový kokteil“ 
v podobe nočnej jam session, počas ktorej 
sa na pódiu vystriedalo viacero hudobní-
kov. Skupinky nadšencov odchádzali po 
dlhom aplauze debatujúc o tom, aký bude 
Open Jazz Fest budúci rok...

Július KUNA

kategóriu „sieň slávy“ a ako klavirista bol druhý), 
svoj prístup charakterizuje slovami: „Nejdem ďale-
ko od melódie, snažím sa nevstúpiť do príliš hlbokej 
vody. Naopak chcem, aby poslucháč rozumel tomu, 
čo robím. Snažím sa byť vo vnútri skladby a pritom 
ju udržať zaujímavou.“

Napriek tomu, že Jones svoj klavírny štýl ustálil 
v priebehu 50. rokov, ako dôležitý zdroj inšpirácie 
ho uvádzajú mnohé osobnosti neskorších generá-
cií, napr. Kenny Barron, Mulgrew Miller a mnohí 
ďalší. Pražský koncert ho zastihol skvele dispono-
vaného, v jeho sústredenej a pritom uvoľnenej hre 
poslucháči obdivovali logický reťazec improvizá-
cií, nenápadné a pritom efektívne pozmeňovanie 
harmónií, vyzdvihujúce pôvodnú silu melódie 
témy. Osobitým zážitkom bola Jonesova rytmic-
ká sekcia. Kontrabasista George Mraz patrí k 
jeho základným spoluhráčom už od začiatku 70. 
rokov. Dokonalá súhra dvojice sa neprejavila len 
v telepatickom anticipovaní vzájomných hudob-
ných myšlienok, ale aj vo zvukovej vyváženosti, 
ktorú podporila dobrá práca zvukárov (ak vezme-
me do úvahy ťažkosti spojené s ozvučením „hrad-

ných“ priestorov). Najmladší člen tria, bubeník 
Willie Jones (1968), nie je s Hankom rodinne 
spriaznený, ale tiež pochádza z hudobnej rodi-
ny (známym sa stal ako člen skupín Artura San-
dovala v rokoch 1995–1998 a Roya Hargrova v 
1998–2006). Rovnako druhý Jones swingoval 
decentne a s nadhľadom, bez obvyklých bube-
níckych exhibicionistických extempore (snáď 
len sól, narúšajúcich atmosféru komornej nob-
lesy, mohlo byť menej). Obzvlášť zaujala jeho 
hra s metličkami, ktorú dnes (na škodu veci) 
ovláda len málo bubeníkov. 
Z koncertu si poslucháči odniesli nezabudnu-
teľný pocit stretnutia s jazzovou legendou a jeho 
priebeh bol poctou velikánom tejto hudby.

Igor WASSERBERGER

H. Jones [foto: archív]

G. Anderson [foto: www.
openjazzfest.sk]

Jam session [foto: www.
openjazzfest.sk]
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V poradí 3. ročník letného jazzo-
vého festivalu Jazznica opäť priniesol 
viacero zaujímavostí zo sveta domáceho 
i zahraničného jazzu. Popri sprievodných 
aktivitách (workshopy Ondreja Krajňáka
a Martina Valihoru, koncerty v kaviar-
ňach Divná pani a Art Cafe, nočné jam 
session), vďaka ktorým je podujatie jaz-
zovým festivalom v pravom slova zmysle, 
boli ťažiskom Jazznice vystúpenia formácií 
z blízkeho zahraničia. Viaceré z nich sa 
predstavili v slovenskej premiére. 
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ta či gitarista?), vedúca osobnosť, ktorá by 
ostatných „ťahala“ vpred. Určite to však ne-
platilo o nasledujúcom Triu Nataliye Lebe-
devy. Charizmatická Ukrajinka, absolventka 
konzervatória v Kyjeve, okamžite nadviazala 
kontakt s publikom a zrejme nikomu nepre-
kážalo, že svoje skladby uvádzala v ruštine. 
Klasické hudobné vzdelanie sa výrazne pre-
mietalo aj do jej skladieb, ktoré sú kompo-
zíciami v tradičnom ponímaní, najmä pokiaľ 
ide o formu. Neznamená to však, že by v nich 
chýbal priestor pre improvizáciu a realizo-
vanie okamžitých nápadov. Práve po tejto 
stránke bola hra líderky, hlásiacej sa ku vzo-
rom ako Carla Bley, Keith Jarrett, Chick Co-
rea a ď., príjemným prekvapením. Priznám 
sa, že natoľko energickú hru a spontánny 
prejav som vzhľadom na akademické poza-
die Lebedevy neočakával... Okrem nej ma 
zaujala kreatívne poňatá funkcia basgitary 
Igora Zakusa.
Záver večera patril hlavnej hviezde festi-
valu – kapele Audiofeeling Band mladého 
poľského klaviristu Pawła Kaczmarczyka. 
Skupina, ktorá v Poľsku vyvolala senzáciu 
a ktorej prvý rovnomenný album (Arms/
Hevhetia 2007) lámal rekordy v predajnos-
ti, vystúpila na Slovensku prvýkrát. Na Jazz-
nici predstavili najmä skladby z nového al-
bumu Complexity in Simplicity (ACT Music/
Divyd 2009). Kaczmarczykova koncepcia 
je založená na výrazných, melodických té-
mach, ktoré sú voľne rozpracované v sólach. 
Výrazová škála siaha od spontánneho muzi-
círovania v duchu mainstreamu (tu sa popri 
lídrovi skvelo predstavil saxofonista Radek 
Nowicki, ale aj vynikajúca rytmika – kontra-
basista Michał Barański a bubeník Paweł 

Najzaujímavejším bol nepochybne sobot-
ňajší koncert v Kostole sv. Kataríny (4. 7.). 
Interiér barokového kostola nie je z akustic-
kého hľadiska ideálnym prostredím na pred-
vádzanie jazzovej hudby; po chvíli počúva-
nia však bolo možné zvyknúť si na tento stav 
a príjemne plynúci večer plný uvoľnenej at-
mosféry a kvalitnej hudby nič nerušilo. Ma-
ďarské zoskupenie The Transform Quintet 
potvrdilo dobrú povesť, ktorú má jazzová 
scéna našich južných susedov. Hudba kvin-
teta (klavír, gitara, basgitara, bicie, perku-
sie) vychádzala z tradičného konceptu témy 
nasledovanej sólami jednotlivých členov 
a bola inteligentne obohatená hudbou ďal-
ších žánrov vrátane maďarského folklóru. 
Takmer všetky skladby boli koncipované 
ako široké dynamické oblúky a k ich vrcholu 
hudobníci smerovali viac-menej intuitívne v 
dôsledku spontánnej vzájomnej interakcie. 
Chýbal jedine pocit lídra (bol ním klaviris-

Jonesov pražský (zároveň i český) debut priniesol 
hudbu, v ktorej sa prelínala súčasnosť s romantizu-
júcimi spomienkami a úctou k velikánom jazzu mi-
nulosti. Vidieť na pódiu hudobníka, ktorý nahrával 
s Charliem Parkerom, Milesom Davisom, Lesterom 
Youngom, Ellou Fitzgeraldovou (a vlastne s kým-
koľvek z veľkých mien minulosti), muselo dojať kaž-
dého, kto má k histórii citové väzby. Navyše Hank 
Jones je hviezdou väčšiny významnejších jazzových 
podujatí; či už v spolupráci s Joeom Lovanom, 
vlastnými skupinami, alebo s inými osobnosťami. 
Za pozornosť stojí aj to, že klavirista oslavujúci 91. 
narodeniny (nar. 31. 7. 1918) dosahuje tento ohlas i 
u súčasného mladého obecenstva.

Hneď úvodný Jonesov vlastný titul nasadil reper-
toárový trend preferovania málo známych alebo 

Hank Jones 
v Prahe

zabudnutých skladieb veľkých osobností jazzu. 
V priebehu večera mohlo obecenstvo spolu s Jone-
som objaviť ďalšie skladby tohto druhu ako Lady 
Luck (Thad Jones), Recorda Me (Joe Hender-
son), Lament (J. J. Johnson), Twisted Blues (Wes 
Montgomery), Lonely Woman (Jon Steinmaier)... 
Klavirista v tomto repertoárovom segmente upo-
zornil na klenoty, skrývajúce sa v skladateľskom 
odkaze jazzmanov minulosti a odkryl ich harmo-
nickú vynaliezavosť i melodickú invenciu. Práve 
pri počúvaní Jonesa „naživo“ si uvedomíme, že 
výber repertoáru (okrem uvedených obsahoval aj 
známe štandardy, medzi nimi trojicu kompozícií 
Theloniousa Monka) má pre jeho spôsob expresie 
zásadný význam. V aktuálnom augustovom čísle 
magazínu Down Beat, ktorý je spontánnou osla-
vou Jonesa (v uverejnenej ankete kritikov vyhral 

Dominantou „pražského týždňa 
plného jazzu“ – od 12. 7. (začiatok 
Bohemia Jazz Fest 2009) do 18. 7. 
(koncert Randyho Breckera a Erica 
Marienthala) – bol koncert doyena 
aktívnych jazzmanov Hanka Jonesa 
(14. 7.) v rámci cyklu Jazz na Hradě. 

Dobrowolski) po zvukovo subtílny, no ex-
presívne silný baladický tón. Kaczmarczyk sa 
ukázal nielen ako výborný líder a empatický 
spoluhráč, ale aj ako výrazná individualita, 
ktorá celý kolektív zjednocuje a zároveň mu 
dokáže dodať punc výnimočnosti. Otázkou 
ostáva, prečo sa toto výnimočné zoskupenie 
neobjavilo na Slovensku už skôr, prípadne 
na väčšom pódiu...

Robert KOLÁŘ

Jazznica 2009
3. ročník letného jazzového festivalu, 3.–4. júla, Banská Štiavnica

P. Kaczmarczyk [foto: archív]
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Open Jazz Fest 2009

Po druhýkrát sa v areáli letoviska 
Zelená Voda pri Novom Meste nad Vá-
hom uskutočnil Open Jazz Fest – najväčší 
jazzový open-air festival na Slovensku. 
Skvelé prostredie a počasie prispeli k vý-
bornej atmosfére, ktorou celé podujatie 
(31. 7.–1. 8.) dýchalo. Zážitok sľuboval 
najmä avizovaný program festivalu; 
lákadlami boli zvučné mená domácej i za-
hraničnej scény. Pred jazzovou nádielkou 
rozdelenou do dvoch večerov publikum 
„zahrievali“ DJ-i Rádia FM. 

2. ročník prvého openair jazzového festivalu, 31. júl–1. augusta, Zelená Voda - Nové mesto nad Váhom

Očakávaným koncertom piatkového večera 
bolo vystúpenie Petra Lipu & Band s osvedče-
nou rytmikou Martin Gašpar/Marcel Buntaj, 
klaviristom Jurajom Tatárom a saxofonistom 
Michalom Žáčkom. Spevák oživoval koncert 
humorom a improvizáciou, pri známej Balade 
o štyroch koňoch vyzýval obecenstvo k vokálnej 
spolupráci. Osobité čaro malo aj  nálne vystú-
penie akustického Vertigo Quintet s violonče-
listkou a speváčkou Dorotou Barovou, ktoré 
bolo na rozdiel od predošlých skôr komorným 
koncertom. 

Sobotný program odštartovalo vystúpenie 
zoskupenia okolo pozoruhodnej vokalistky 
Hanky Gregušovej, z ktorého sálala jazzová 
a soulová pohoda. Sprevádzal ju klavirista 
Gabo Jonáš, slovinský kontrabasista Ro-
bert Jukič a rakúsky bubeník Wol  Reiner. 
Hudobníci maďarského Peter Sárik Tria de-
monštrovali svoju virtuozitu prostredníctvom 
nápaditých sól. Poslucháčov nadchli lídro-
ve kompozície (I´ll Catch You, ktorá získala 
3. miesto na americkej súťaži International 
Songwriting Competition 2008), ako aj osved-

Šnúru koncertov otvorilo Kvarteto Mila Su-
chomela s hosťujúcou americkou speváčkou 
Gailou Andersonovou, ktorá zaujala zama-
tovo tmavým hlasom. Suchomel predstavil 
aj jednu zo svojich posledných kompozícií 
z čias pobytu v Kanade. Publikum ostalo prí-
jemne zaskočené ra novanou hrou a pestros-
ťou hudobných nápadov nasledujúcej skupiny 
Jonathana Crossleyho. Fúzia juhoafrického 
a európskeho jazzu vtiahla obecenstvo do ne-
všedných dimenzií hudby zaváňajúcej funkom, 
groovom či nu-jazzom. Podobne prekvapil ra-
kúsky huslista Zip o Weinrich s formáciou 
New Group. Napriek tomu, že husle bývajú 
v jazze zastúpené zriedkavo, bolo obecenstvo 
nadšené nielen jeho virtuozitou, ale aj tempera-
mentným prejavom a spôsobom, akým dokázal 
do jazzu implementovať prvky rómskej hudby. 
Keď v závere koncertu Weinrich odložil slák 
a chytil husle ako gitaru, jeho frázovanie i cel-
kový feeling evokovali hru Djanga Reinhardta. 

čené jazzové evergreeny. Prekvapením domá-
cej jazzovej scény je dvanásťročný bubeník Dá-
vid Hodek, ktorý sa na Zelenej Vode predstavil 
s maďarskými hudobníkmi (klavirista Arpád 
„Tzumo“ Oláh  a kontrabasista/basgitarista 
Viktor Hárs). O tomto talentovanom bubení-
kovi s (vzhľadom na vek) neobyčajne vyzretým 
jazzovým cítením budeme v budúcnosti ešte 
počuť. V závere jazzového víkendu sa rozpú-
talo „basové peklo“ v podobe projektu Bass 
Inferno. Striktná rytmika vedená bubeníkom 

Martinom Valihorom a nekompromis-
ná „slapová streľba“ basgitaristov Juraja 
Grigláka a Róberta Vizváriho patrila k vr-
cholom večera. 

Sľúbeným darčekom bol „jazzový kokteil“ 
v podobe nočnej jam session, počas ktorej 
sa na pódiu vystriedalo viacero hudobní-
kov. Skupinky nadšencov odchádzali po 
dlhom aplauze debatujúc o tom, aký bude 
Open Jazz Fest budúci rok...

Július KUNA

kategóriu „sieň slávy“ a ako klavirista bol druhý), 
svoj prístup charakterizuje slovami: „Nejdem ďale-
ko od melódie, snažím sa nevstúpiť do príliš hlbokej 
vody. Naopak chcem, aby poslucháč rozumel tomu, 
čo robím. Snažím sa byť vo vnútri skladby a pritom 
ju udržať zaujímavou.“

Napriek tomu, že Jones svoj klavírny štýl ustálil 
v priebehu 50. rokov, ako dôležitý zdroj inšpirácie 
ho uvádzajú mnohé osobnosti neskorších generá-
cií, napr. Kenny Barron, Mulgrew Miller a mnohí 
ďalší. Pražský koncert ho zastihol skvele dispono-
vaného, v jeho sústredenej a pritom uvoľnenej hre 
poslucháči obdivovali logický reťazec improvizá-
cií, nenápadné a pritom efektívne pozmeňovanie 
harmónií, vyzdvihujúce pôvodnú silu melódie 
témy. Osobitým zážitkom bola Jonesova rytmic-
ká sekcia. Kontrabasista George Mraz patrí k 
jeho základným spoluhráčom už od začiatku 70. 
rokov. Dokonalá súhra dvojice sa neprejavila len 
v telepatickom anticipovaní vzájomných hudob-
ných myšlienok, ale aj vo zvukovej vyváženosti, 
ktorú podporila dobrá práca zvukárov (ak vezme-
me do úvahy ťažkosti spojené s ozvučením „hrad-

ných“ priestorov). Najmladší člen tria, bubeník 
Willie Jones (1968), nie je s Hankom rodinne 
spriaznený, ale tiež pochádza z hudobnej rodi-
ny (známym sa stal ako člen skupín Artura San-
dovala v rokoch 1995–1998 a Roya Hargrova v 
1998–2006). Rovnako druhý Jones swingoval 
decentne a s nadhľadom, bez obvyklých bube-
níckych exhibicionistických extempore (snáď 
len sól, narúšajúcich atmosféru komornej nob-
lesy, mohlo byť menej). Obzvlášť zaujala jeho 
hra s metličkami, ktorú dnes (na škodu veci) 
ovláda len málo bubeníkov. 
Z koncertu si poslucháči odniesli nezabudnu-
teľný pocit stretnutia s jazzovou legendou a jeho 
priebeh bol poctou velikánom tejto hudby.

Igor WASSERBERGER

H. Jones [foto: archív]

G. Anderson [foto: www.
openjazzfest.sk]

Jam session [foto: www.
openjazzfest.sk]
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Šiesty ročník Louis Armstrong 
Jazz Festival sa odohral na plávajúcom 
pódiu jazera v malebnom maďarskom
turistickom mestečku Bánk na polceste
medzi Šahami a Budapešťou. Festival 
stavia na osobnosti Joea Murányiho
(1928) – posledného klarinetistu Louisa
Armstronga, ktorého rodičia pochádzali 
z Maďarska.

26.–27. júna, Bánk, Maďarsko

pódium, si môžete zaplávať. Dramaturgia fes-
tivalu jasne smeruje k radosti zo života. Zažil 
som prvý festivalový deň s maďarskými Jazz 
Steps (trochu z nich razila estrádnosť, ale 
muzikantsky boli perfektní) alebo poľskými 
Jazz Band Ball Orchestra (na scéne sú už od 
začiatku 60. rokov a súčasné obsadenie je dru-
hou generáciou kapely), ktorých dixielandu 
niet čo vytknúť. S Poliakmi hosťoval husľový 
virtuóz Siergiej Wowkotrub predvádzajúci 
kúsky svojho idola Joea Venutiho. Na záver 
večera sa predstavil Joe Murányi and His All 
Stars. Luxusné zloženie zostavila dramaturgia 
festivalu: Mike Pointon (táto britská hviezda 
dixielandového trombónu mňa osobne strhla 
najviac), Jakub Šafr (vynikajúci mladý český 
hot-pianista), Herbert Christ (špičkový ne-
mecký trubkár neworleanského jazzu) a spo-
ľahlivá domáca rytmika Sárkány Sándor/
Berdisz Tamás. Ich spoločné vystúpenie bolo 
úžasné. Poslucháči by isto neuverili, keby bol 
Joe verejne priznal, že s väčšinou z týchto All 

Stars v živote nehral a vystupujú bez skúšky! 
Títo hudobníci ale vedia, v čom je tajomstvo 
úspechu – okrem virtuozity prišli na pódium 
s obrovskou dávkou ochoty navzájom sa počú-
vať, túžby hrať spolu a potešiť tak poslucháčov 
aj seba. Z Armstrongovho repertoáru vybral 
Murányi skôr menej známe piesne a uvádzal 
ich historkami, ktoré rozprával po maďarsky. 
On i celé publikum sa výborne zabávali. My 
sme smutno pozerali, lebo preklad sa nekonal. 
Rozveselila nás aspoň absurdita situácie, pre-
tože aj väčšina kapely vždy dezorientovane ča-
kala, kým Joe skončí a publikum sa vysmeje...  
Druhý deň pokračoval festival maďarským 
cigánskym jazzom Swing Manouche Pro-
ject, Budapest Jazz Orchestra, nemeckým 
Joscho Stephan Triom a americkým saxo-
fonistom Scottom Hamiltonom, ktorého 
sprevádzalo naše Nothing But Swing Trio. 
Celé podujatie oživovala fotovýstava Eiferta 
Jánosa.

Gabriel BIANCHI

Murányi sa v minulosti mimochodom tri-
krát predstavil aj na Medzinárodnom di-
xielandovom festivale v Banskej Bystrici. 
Armstrongov festival však v skutočnosti 
stojí na Ferencovi Karacsovi, krvnou sku-
pinou dixielandistovi a miestnom hotelie-
rovi, ktorý festival s nadšením organizuje.
Skôr komorné podujatie ponúklo akýsi 
očistný swingový kúpeľ – obrazne aj v sku-
točnosti, pretože v jazere, na ktorom stojí 

Šesť slovenských miest (Bratislava, Po-
prad, Prešov, Košice, Nitra, Banská Bystri-
ca) hostilo koncom mája druhý ročník uni-
kátneho edukatívneho projektu Jazz Goes 
to School so Slovenskou Sporiteľňou, pod 
ktorým je podpísaná vokalistka Lucia Lu-
žinská a zoskupenie All Time Jazz s kapelní-
kom Borisom Čellárom. Interaktívna forma 
podania zúročená Lužinskej hereckým natu-
relom dokázala v rámci „výchovnej“ hodiny 

Jazz Goes 
to School 2009

zaujímavým spôsobom demonštrovať prapodstatu 
hudby (rytmus), poukázať na špecifi ckosť a štýlovú 
univerzálnosť hudobných nástrojov (bubeník Vla-
dimir Kostadinovič, kontrabasista Juraj Kalász, 
klavirista František Báleš, gitarista B. Čellár). K po-
stupom overeným minulým ročníkom (vysvetlenie 
aranžérskeho princípu prostredníctvom možnosti 
úpravy kvetín do rôznotvárnych konštelácií) pribudli 
videoukážky poukazujúce na kontrastnosť jazzových 
coververzií (Cantaloupe Island H. Hancocka a Us3). 
Finálna Summertime v tradičnejšom, latino predve-
dení a verzii postavenej na živelnom groove ústila vý-
stupom rapera Rytmusa. Úspešná odozva projektu 
je prísľubom jeho pokračovania a expandovania aj 
do ďalších slovenských miest.

(mot)

J. Murányi [foto: archív]

J. Šafr a J. Murányi [foto: G. Bianchi] 
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O päťdesiat rokov 
bude jazz hrozný!
Využil som ochotu veterána Joea 

Murányiho, ktorý napriek svojim jede-
naosemdesiatim rokom ako nezmar ab-
solvoval dlhú otváraciu festivalovú párty, 
moderoval večerný koncert (pričom ne-
raz vstúpil improvizovaným klarinetovým 
sólom do vystúpenia Jazz Steps či Jazz 
Band Ball Orchestra), potom takmer dve 
hodiny hral, spieval a zabával publikum 
historkami z dejín Armstrongovej kapely. 
Keď už bola takmer polnoc a poslucháči 
odpadávali od únavy, s rozžiarenými 
očami prikývol: „Áno, veď som vám to 
sľúbil...“ Na moju zvedavosť reagoval Joe 
nesmierne úprimným a vrúcnym spôso-
bom.  

vezmite si poľskú kapelu, ktorá tu dnes hrala 
(Jazz Band Ball Orchestra, pozn. autora). Boli 
veľmi dobrí. Malo by to byť – aspoň podľa ná-
zvu – tradicionalistické, oni ale hrali aj trochu 
modernisticky, vložili do hudby svoje vnútro, 
a preto to nebolo chladné. V množstve moder-
ného jazzu počujem chlad, krutosť veľkomiest, 
heroín, drogy, politiku... Nie je v ňom nič teplé. 
Preto je hudba Louisa Armstronga taká zázrač-
ná, hreje dušu, je mäkká. Takáto hudba ma au-
tomaticky vťahuje do seba. 
Jazz má obrovský vplyv aj svojím slovníkom 
a postojmi. Môj osemročný vnuk nedávno na 
čosi povedal „cool“. Pamätám na časy, keď to 
slovo bolo len o muzike, bol to žargón jazzma-
nov. On však presne trafi l význam toho slova, aj 
keď o jazze nič netuší. Alebo slovo „hip“, ktoré 
znamenalo byť trochu vpredu pred ostatnými, 
mať náskok. 

  Množstvo jazzových hudobníkov dnes študuje 
na univerzitách kompozíciu, aranžovanie... Niečo 
podobné predtým nebývalo. Mení to jazzovú hud-
bu?
Jazz sa nedá naučiť na škole. Tam sa môžete 
naučiť dobre hrať na nástroji, spievať. Jazz však 
musí vychádzať z vašej duše. Takmer by sa dalo 
povedať, že sa na to musíte 
narodiť. 

  Neposúva však vzdelanosť 
jazzmanov jazz dopredu?
Nie, neposúva, nerobí mu 
dobre. Zabíja ho to. 

  Aký bude jazz o 50 rokov?
Hrozný! 

  Kto sú pre vás ikony jazzu?
Je skvelé, že máme staré na-
hrávky; tie neklamú, aj keď 
ich technická kvalita nie je až 
taká dobrá. Môžete počúvať 
Djanga Reinhardta, Lestera 
Younga a žasnúť!

  A čo súčasní mladí hudobníci, napríklad 
Wynton Marsalis?
Sú otrepaní, banálni. A Marsalisa naozaj 
nemám rád. Teda technicky je to výborný 
hráč a možno aj hrá dobrý moderný jazz. 
Nemá však ani šajnu o tom, čo je tradičný 
jazz, aký hral napríklad Armstrong.

  Čo je vaším najväčším úspechom v živote?
To, že som pomerne spokojný s tým, čo ro-
bím. Môžem byť šťastný, že tak dlho žijem 
a mám pomerne dobré zdravie. A z hudby 
sa teším stále viac, pretože mám pocit, že sa 
k nej dostávam stále bližšie. Zdá sa mi, že 
hrám stále lepšie.

  A po čom túžite?
(premýšľanie) ...mojím snom je nepochybo-
vať. Akceptovať to dobré a nelámať si hlavu 
nad tým, čo a ako som snáď mal niekedy 
urobiť. Naše mysle sú plné pochybností. 
Chcel by som byť taký prezieravý a tým aj 
spokojnejší.

Pripravil Gabriel BIANCHI
Autor je psychológ, jazzový publicista 

a kaviarenský klavirista Slovo jazz sa dnes používa ako marketing na 
označenie kreditných kariet, pomenovanie automo-
bilov a ďalšie komerčné nehudobné účely. Na druhej 
strane existujú tzv. jazz café, v ktorých sa jazz ne-
hrá... Čo je dnes jazz?
Áno, jazz je dnes všeličo. V prvom rade je mno-
ho rôznorodých druhov jazzu – môže ním byť 
čierne kvarteto s tenorsaxofonistom, ragtimový 
klavirista, najčastejšie býva za jazz označovaný 
určitý druh bebopovej kapely hrajúcej ako Char-
lie Parker. Veľmi zriedkavo to môže byť dixielan-
dová kapela. Keď sa ma ľudia pýtajú, či mám rád 
jazz, odpovedám nie, pretože ľahšie vysvetlím, 
čo mám z jazzu vlastne rád. Jazz sa stal rozsiah-
lym tovarom, jazzové festivaly sa dnes konajú 
po celom svete. Som si však istý, že na 99% 
z nich by som ísť nechcel. Jazz je istým druhom 
slobody. Ľudstvo je tak náchylné k idiotstvu 
a zlému vkusu, že produkuje to, čo produkuje 
každý a kopíruje to, čo robí niekto iný. Naopak, 

Noel Sonique a SNM - Hudobné múzeum pri-
pravili 20. júla 2009 v Kaštieli Dolná Krupá podu-
jatie Pocta Františkovi Tugendliebovi venované 
oslave 80. narodenín významného hlasového peda-
góga, jazzmana, filozofa a liečiteľa. 
František Tugendlieb (1929) začal hrať na klarine-
te a saxofóne popri štúdiu na anglickej Hassobury 
College. Bol sólistom banskobystrickej opery, ne-
skôr pôsobil ako hudobník a spevák v legendárnej 
Tatra Revue. Je priekopníkom nových postupov 
pri výchove spevákov populárnej hudby (kniha 
Hlasová výchova popového zpěvu, Pepa 2002), ktoré 
mu priniesli averziu v odborných kruhoch. K jeho 
žiakom patrili H. Hegerová, J. Zelenková, K. Du-

choň, M. Gombitová, M. Žbirka, P. Breiner, K. Gott, 
P. Lipa, A. Čermáková alebo L. Nopová, ktorá jeho 
metódu aplikovala na pražskom konzervatóriu. Tu-
genlieb pôsobí od 70. rokov aj ako liečiteľ a terapeut, 
žije v ústraní na rodnej Morave.
Súčasťou programu, na ktorom sa zúčastnili mnohí 
z jeho žiakov, bol Koncert pre Františka a premieta-
nie filmu Všetko je v nás.                                                           (mot)

Pocta Františkovi Tugendliebovi Wayne Shorter a Chick Corea v Bratislave

10. novembra sa v bratislavskej Incheba Expo 
Aréne predstaví jeden z najvplyvnejších skla-
dateľov a inštrumentalistov moderného jazzu 
– 76-ročný saxofonista Wayne Shorter. Členmi 
jeho „all-star“ kvarteta je bubeník Brian Blade, 
kontrabasista John Patitucci a klavirista Danilo 
Perez. Shorter bol členom legendárneho druhé-
ho kvinteta Milesa Davisa, na prelome 70. rokov 
založil kapelu Weather Report. Hneď nasledu-
júci deň 11. novembra sa v rovnakých priestoroch 
predstaví akustické zoskupenie Power of Three 
s lídrom Chickom Coreom, kontrabasistom Stan-
leym Clarkom a bubeníkom Lennym Whitom.                                                                                                                               

(mot)

F. Tugenlieb [foto: archív]

L. Armstrong a J. Murányi [foto: archív]
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Šiesty ročník Louis Armstrong 
Jazz Festival sa odohral na plávajúcom 
pódiu jazera v malebnom maďarskom
turistickom mestečku Bánk na polceste
medzi Šahami a Budapešťou. Festival 
stavia na osobnosti Joea Murányiho
(1928) – posledného klarinetistu Louisa
Armstronga, ktorého rodičia pochádzali 
z Maďarska.

26.–27. júna, Bánk, Maďarsko

pódium, si môžete zaplávať. Dramaturgia fes-
tivalu jasne smeruje k radosti zo života. Zažil 
som prvý festivalový deň s maďarskými Jazz 
Steps (trochu z nich razila estrádnosť, ale 
muzikantsky boli perfektní) alebo poľskými 
Jazz Band Ball Orchestra (na scéne sú už od 
začiatku 60. rokov a súčasné obsadenie je dru-
hou generáciou kapely), ktorých dixielandu 
niet čo vytknúť. S Poliakmi hosťoval husľový 
virtuóz Siergiej Wowkotrub predvádzajúci 
kúsky svojho idola Joea Venutiho. Na záver 
večera sa predstavil Joe Murányi and His All 
Stars. Luxusné zloženie zostavila dramaturgia 
festivalu: Mike Pointon (táto britská hviezda 
dixielandového trombónu mňa osobne strhla 
najviac), Jakub Šafr (vynikajúci mladý český 
hot-pianista), Herbert Christ (špičkový ne-
mecký trubkár neworleanského jazzu) a spo-
ľahlivá domáca rytmika Sárkány Sándor/
Berdisz Tamás. Ich spoločné vystúpenie bolo 
úžasné. Poslucháči by isto neuverili, keby bol 
Joe verejne priznal, že s väčšinou z týchto All 

Stars v živote nehral a vystupujú bez skúšky! 
Títo hudobníci ale vedia, v čom je tajomstvo 
úspechu – okrem virtuozity prišli na pódium 
s obrovskou dávkou ochoty navzájom sa počú-
vať, túžby hrať spolu a potešiť tak poslucháčov 
aj seba. Z Armstrongovho repertoáru vybral 
Murányi skôr menej známe piesne a uvádzal 
ich historkami, ktoré rozprával po maďarsky. 
On i celé publikum sa výborne zabávali. My 
sme smutno pozerali, lebo preklad sa nekonal. 
Rozveselila nás aspoň absurdita situácie, pre-
tože aj väčšina kapely vždy dezorientovane ča-
kala, kým Joe skončí a publikum sa vysmeje...  
Druhý deň pokračoval festival maďarským 
cigánskym jazzom Swing Manouche Pro-
ject, Budapest Jazz Orchestra, nemeckým 
Joscho Stephan Triom a americkým saxo-
fonistom Scottom Hamiltonom, ktorého 
sprevádzalo naše Nothing But Swing Trio. 
Celé podujatie oživovala fotovýstava Eiferta 
Jánosa.

Gabriel BIANCHI

Murányi sa v minulosti mimochodom tri-
krát predstavil aj na Medzinárodnom di-
xielandovom festivale v Banskej Bystrici. 
Armstrongov festival však v skutočnosti 
stojí na Ferencovi Karacsovi, krvnou sku-
pinou dixielandistovi a miestnom hotelie-
rovi, ktorý festival s nadšením organizuje.
Skôr komorné podujatie ponúklo akýsi 
očistný swingový kúpeľ – obrazne aj v sku-
točnosti, pretože v jazere, na ktorom stojí 

Šesť slovenských miest (Bratislava, Po-
prad, Prešov, Košice, Nitra, Banská Bystri-
ca) hostilo koncom mája druhý ročník uni-
kátneho edukatívneho projektu Jazz Goes 
to School so Slovenskou Sporiteľňou, pod 
ktorým je podpísaná vokalistka Lucia Lu-
žinská a zoskupenie All Time Jazz s kapelní-
kom Borisom Čellárom. Interaktívna forma 
podania zúročená Lužinskej hereckým natu-
relom dokázala v rámci „výchovnej“ hodiny 

Jazz Goes 
to School 2009

zaujímavým spôsobom demonštrovať prapodstatu 
hudby (rytmus), poukázať na špecifi ckosť a štýlovú 
univerzálnosť hudobných nástrojov (bubeník Vla-
dimir Kostadinovič, kontrabasista Juraj Kalász, 
klavirista František Báleš, gitarista B. Čellár). K po-
stupom overeným minulým ročníkom (vysvetlenie 
aranžérskeho princípu prostredníctvom možnosti 
úpravy kvetín do rôznotvárnych konštelácií) pribudli 
videoukážky poukazujúce na kontrastnosť jazzových 
coververzií (Cantaloupe Island H. Hancocka a Us3). 
Finálna Summertime v tradičnejšom, latino predve-
dení a verzii postavenej na živelnom groove ústila vý-
stupom rapera Rytmusa. Úspešná odozva projektu 
je prísľubom jeho pokračovania a expandovania aj 
do ďalších slovenských miest.

(mot)

J. Murányi [foto: archív]

J. Šafr a J. Murányi [foto: G. Bianchi] 
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Murányiho, ktorý napriek svojim jede-
naosemdesiatim rokom ako nezmar ab-
solvoval dlhú otváraciu festivalovú párty, 
moderoval večerný koncert (pričom ne-
raz vstúpil improvizovaným klarinetovým 
sólom do vystúpenia Jazz Steps či Jazz 
Band Ball Orchestra), potom takmer dve 
hodiny hral, spieval a zabával publikum 
historkami z dejín Armstrongovej kapely. 
Keď už bola takmer polnoc a poslucháči 
odpadávali od únavy, s rozžiarenými 
očami prikývol: „Áno, veď som vám to 
sľúbil...“ Na moju zvedavosť reagoval Joe 
nesmierne úprimným a vrúcnym spôso-
bom.  

vezmite si poľskú kapelu, ktorá tu dnes hrala 
(Jazz Band Ball Orchestra, pozn. autora). Boli 
veľmi dobrí. Malo by to byť – aspoň podľa ná-
zvu – tradicionalistické, oni ale hrali aj trochu 
modernisticky, vložili do hudby svoje vnútro, 
a preto to nebolo chladné. V množstve moder-
ného jazzu počujem chlad, krutosť veľkomiest, 
heroín, drogy, politiku... Nie je v ňom nič teplé. 
Preto je hudba Louisa Armstronga taká zázrač-
ná, hreje dušu, je mäkká. Takáto hudba ma au-
tomaticky vťahuje do seba. 
Jazz má obrovský vplyv aj svojím slovníkom 
a postojmi. Môj osemročný vnuk nedávno na 
čosi povedal „cool“. Pamätám na časy, keď to 
slovo bolo len o muzike, bol to žargón jazzma-
nov. On však presne trafi l význam toho slova, aj 
keď o jazze nič netuší. Alebo slovo „hip“, ktoré 
znamenalo byť trochu vpredu pred ostatnými, 
mať náskok. 

  Množstvo jazzových hudobníkov dnes študuje 
na univerzitách kompozíciu, aranžovanie... Niečo 
podobné predtým nebývalo. Mení to jazzovú hud-
bu?
Jazz sa nedá naučiť na škole. Tam sa môžete 
naučiť dobre hrať na nástroji, spievať. Jazz však 
musí vychádzať z vašej duše. Takmer by sa dalo 
povedať, že sa na to musíte 
narodiť. 

  Neposúva však vzdelanosť 
jazzmanov jazz dopredu?
Nie, neposúva, nerobí mu 
dobre. Zabíja ho to. 

  Aký bude jazz o 50 rokov?
Hrozný! 

  Kto sú pre vás ikony jazzu?
Je skvelé, že máme staré na-
hrávky; tie neklamú, aj keď 
ich technická kvalita nie je až 
taká dobrá. Môžete počúvať 
Djanga Reinhardta, Lestera 
Younga a žasnúť!

  A čo súčasní mladí hudobníci, napríklad 
Wynton Marsalis?
Sú otrepaní, banálni. A Marsalisa naozaj 
nemám rád. Teda technicky je to výborný 
hráč a možno aj hrá dobrý moderný jazz. 
Nemá však ani šajnu o tom, čo je tradičný 
jazz, aký hral napríklad Armstrong.

  Čo je vaším najväčším úspechom v živote?
To, že som pomerne spokojný s tým, čo ro-
bím. Môžem byť šťastný, že tak dlho žijem 
a mám pomerne dobré zdravie. A z hudby 
sa teším stále viac, pretože mám pocit, že sa 
k nej dostávam stále bližšie. Zdá sa mi, že 
hrám stále lepšie.

  A po čom túžite?
(premýšľanie) ...mojím snom je nepochybo-
vať. Akceptovať to dobré a nelámať si hlavu 
nad tým, čo a ako som snáď mal niekedy 
urobiť. Naše mysle sú plné pochybností. 
Chcel by som byť taký prezieravý a tým aj 
spokojnejší.

Pripravil Gabriel BIANCHI
Autor je psychológ, jazzový publicista 

a kaviarenský klavirista Slovo jazz sa dnes používa ako marketing na 
označenie kreditných kariet, pomenovanie automo-
bilov a ďalšie komerčné nehudobné účely. Na druhej 
strane existujú tzv. jazz café, v ktorých sa jazz ne-
hrá... Čo je dnes jazz?
Áno, jazz je dnes všeličo. V prvom rade je mno-
ho rôznorodých druhov jazzu – môže ním byť 
čierne kvarteto s tenorsaxofonistom, ragtimový 
klavirista, najčastejšie býva za jazz označovaný 
určitý druh bebopovej kapely hrajúcej ako Char-
lie Parker. Veľmi zriedkavo to môže byť dixielan-
dová kapela. Keď sa ma ľudia pýtajú, či mám rád 
jazz, odpovedám nie, pretože ľahšie vysvetlím, 
čo mám z jazzu vlastne rád. Jazz sa stal rozsiah-
lym tovarom, jazzové festivaly sa dnes konajú 
po celom svete. Som si však istý, že na 99% 
z nich by som ísť nechcel. Jazz je istým druhom 
slobody. Ľudstvo je tak náchylné k idiotstvu 
a zlému vkusu, že produkuje to, čo produkuje 
každý a kopíruje to, čo robí niekto iný. Naopak, 

Noel Sonique a SNM - Hudobné múzeum pri-
pravili 20. júla 2009 v Kaštieli Dolná Krupá podu-
jatie Pocta Františkovi Tugendliebovi venované 
oslave 80. narodenín významného hlasového peda-
góga, jazzmana, filozofa a liečiteľa. 
František Tugendlieb (1929) začal hrať na klarine-
te a saxofóne popri štúdiu na anglickej Hassobury 
College. Bol sólistom banskobystrickej opery, ne-
skôr pôsobil ako hudobník a spevák v legendárnej 
Tatra Revue. Je priekopníkom nových postupov 
pri výchove spevákov populárnej hudby (kniha 
Hlasová výchova popového zpěvu, Pepa 2002), ktoré 
mu priniesli averziu v odborných kruhoch. K jeho 
žiakom patrili H. Hegerová, J. Zelenková, K. Du-

choň, M. Gombitová, M. Žbirka, P. Breiner, K. Gott, 
P. Lipa, A. Čermáková alebo L. Nopová, ktorá jeho 
metódu aplikovala na pražskom konzervatóriu. Tu-
genlieb pôsobí od 70. rokov aj ako liečiteľ a terapeut, 
žije v ústraní na rodnej Morave.
Súčasťou programu, na ktorom sa zúčastnili mnohí 
z jeho žiakov, bol Koncert pre Františka a premieta-
nie filmu Všetko je v nás.                                                           (mot)

Pocta Františkovi Tugendliebovi Wayne Shorter a Chick Corea v Bratislave

10. novembra sa v bratislavskej Incheba Expo 
Aréne predstaví jeden z najvplyvnejších skla-
dateľov a inštrumentalistov moderného jazzu 
– 76-ročný saxofonista Wayne Shorter. Členmi 
jeho „all-star“ kvarteta je bubeník Brian Blade, 
kontrabasista John Patitucci a klavirista Danilo 
Perez. Shorter bol členom legendárneho druhé-
ho kvinteta Milesa Davisa, na prelome 70. rokov 
založil kapelu Weather Report. Hneď nasledu-
júci deň 11. novembra sa v rovnakých priestoroch 
predstaví akustické zoskupenie Power of Three 
s lídrom Chickom Coreom, kontrabasistom Stan-
leym Clarkom a bubeníkom Lennym Whitom.                                                                                                                               

(mot)

F. Tugenlieb [foto: archív]

L. Armstrong a J. Murányi [foto: archív]
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čo počúva...

Peter Uličný

Peter Uličný (1961) po ab-
solvovaní Filozo ckej fakulty 
UK publikoval v periodikách 
so zameraním na literatúru, 
kultúru a životný štýl (Sloven-
ské pohľady, Dotyky, Kultúr-
ny život, Kankán, Fantázia, 
InZine). Ako textár autorsky 
spolupracoval s osobnos-
ťami slovenskej populárnej 
hudby (A. Šeban, R. Müller, 
M. Greksa, P. Habera...). 
Vydal zbierku piesňových 
textov Klaun v maske člove-
ka (LCA 1997), knihu rozho-
vorov s Mariánom Vargom 
O cestách, ktoré nevedú do 
Ríma (Slovart 2004), parti-
cipoval na antológii nonsen-
sovej poézie Naháňačka áut 
(Hevi 1993) a „kolektívnom 
románe“ Vlastnou zbraňou 
zblízka (LCA 2002).

objavom patria zvukoví expe-
rimentátori a „chemici“ The 
Future Sound of London. 

Aby z toho o chvíľu nebol tele-
fónny zoznam, pomaly končím. 
Zajtra ma čaká výlet do Prahy 
a do „debilníka“ som si pred 
chvíľou napísal pár mien a ná-
zvov, ktoré musím v miestnych 
CD obchodoch a second han-
doch vyhrabať a zakúpiť. Spo-
meniem len prvé tri: spoločný 
album speváčky Anny Marie 
Jopekovej a Pata Methenyho, 
čokoľvek od Portugalcov Mad-
redeus a starú bigbítovú vy-
kopávku zo 60. rokov menom 
Atomic Rooster. 

P.S. Nad tým všetkým (či mimo 
toho) zostávajú stále The 
Beatles – hoci neviem, či sa 
o ich hudbe dá povedať, že ju 
počúvam: vniká do mňa totiž 
všetkými pórmi tela či dokonca 
akosi mimozmyslovo. Tá hudba 
je zo mňa kedykoľvek schopná 
urobiť najšťastnejšieho Blázna 
(na kopci)...

publicista, textár

[foto: archív P. Uličného]

Ešte pred takými piatimi či de-
siatimi rokmi by som rubriku 
s týmto názvom určite nezačal 
70. rokmi minulého storočia 
(v ktorých som prichádzal do 
puberty) a vymenúvaním ka-
piel, ktoré ma vtedy vystreľovali 
do vesmíru. Lenže pomaly sa 
ocitám v podozrivom veku, aký 
človeka núti čoraz častejšie pre-
padať sentimentálnemu oprašo-
vaniu spomienok napríklad na 
časy, kedy dlhé vlasy predstavo-
vali príslušnosť k „neprispôso-
bivej“ sorte občanov a slovíčko 
„bigbít“ znamenalo čosi ako 
vierovyznanie. 

Áno, v tých časoch, keď sa môj 
osobný letopočet ešte končil 
príponou „-násť“ sme boli v trie-
de rozdelení na „párplistov“, 
„sabaťákov“ a „zepelínistov“. 
Priznám sa, že nikdy som neve-
del presne povedať, do ktorého 
z tých táborov vlastne patrím, 
lebo skladba Child in Time od 
Deep Purple ma nadnášala rov-
nako intenzívne ako Stairway 
to Heaven od Led Zeppelin či 
Paranoid černokňažníkov me-
nom Black Sabbath. Dnes sa 
v mojom prehrávači v rámci hu-
dobných spomienok najčastej-
šie točia disky od „Zepelínov“, 
takže po toľkých rokoch som 
konečne zistil, do ktorého tábo-
ra vlastne patrím, ale najmä, že 
tá muzika sa dá počúvať dodnes 
(samozrejme, nahlas). Spomí-
nané 70. roky mi pochopiteľne 
spríjemňovalo množstvo ďalších kapiel: Pink 
Floyd, Yes či Emerson, Lake & Palmer, preto-
že rokmi sa môj vkus čoraz viac prechyľoval od 
ťažkotonážneho bigbítu smerom k záležitostiam, 
ktorým sa trochu vznešene hovorilo art-rock. 

Potom prišli 80. roky a ja som zostal zaskočený, 
pretože rocková hudba zrazu obrástla pračlove-
čou srsťou (heavy metal), o slovo sa začalo hlásiť 
blazeované elektronické nariekanie (Depeche 
Mode a spol.) a k tomu všetkému mi zrazu chýbali 
sluchové súradnice. Tak som v podstate zaplesol 
dvere za celým tým rockovým zverincom a začal 
objavovať iné muziky. Keď hovorím iné, mám na 
mysli ozaj pestrú zmesku. Už som nepotreboval 
škatuľku s nápisom presne označujúcim hudobný 

žáner. Išlo o to, aby tá muzika čosi urobila s mojím časopriestorom 
(čo dúfam neznie príliš ezotericky). Na zdesenie svojich blízkych 
a okolia som v priebehu nasledujúcich rokov objavoval a stále obja-
vujem napríklad performerku so štvoroktávovým hlasom cirkulárky 
Diamandu Galás, podivuhodných melancholikov Dead Can Dance, 
minimalistov Phila Glassa a Geoffa Smitha a neskôr trebárs eklek-
tikov Massive Attack, ale aj speváčku Björk, autorov vážnej hudby 
Arvo Pärta, Krzysztofa Pendereckého, Wojciecha Kilara a všeličo 
iné... A keď sa mi jedného dňa predsa len zacnelo aj po dunivých 
rockových riffoch, nemusel som navštíviť hudobný antikvariát: s ra-
dosťou som totiž skonštatoval, že od 90. rokov minulého storočia 
sa aj v tejto muzike začalo zopár kapiel hlásiť k odkazu velikánov 
70. rokov, a tak som si mohol znovu zadupkať pri kapelách King´s 
X, Alice in Chains či Living Colour, hoci dnes nachádzam zvlášt-
ny pôvab najmä v tzv. postrockovej muzike a kapelách ako Paatos, 
Anathema, Gathering, Klimt 1918, Antimatter... K najčerstvejším 

ČO POČÚVA
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klasika

Magdalena Kožená
Vivaldi
Venice Baroque Orchestra 
dir. Andrea Marcon
Deutsche Grammophon/
Universal 2009

Edícia starej hudby Archiv Produktion 
spoločnosti Deutsche Grammophon 
predstavila ďalší pro lový album 
českej mezzosopranistky Magdaleny 
Koženej. Pod prostým názvom 
Vivaldi prináša árie z opier benátske-
ho majstra. Na tejto novinke sa Ko-
žená už po druhýkrát spojila s Venice 
Baroque Orchestra pod vedením 
Andreu Marcona. Spolupráca medzi 
svetovou opernou hviezdou a skvelým 
orchestrom, hrajúcim na dobových 
nástrojoch hlavne taliansku barokovú 
hudbu, bola dobrým rozhodnutím.
Antonio Vivaldi by bol dnes asi 
prekvapený, ako sa jeho hudba po 
takmer 300 rokoch rozšírila po celom 
svete. V jeho časoch ostávala viazaná 
na miesto svojho vzniku a po smrti 
autora upadala do zabudnutia. Iba 
niektoré diela ostali v repertoári, 
najmä populárny cyklus husľových 
koncertov Štyri ročné obdobia. Tento 
stav trval až do polovice 20. storočia, 
keď nastala vivaldiovská renesancia. 
Tá sa najprv týkala koncertov, neskôr 
sakrálnej hudby a v súčasnosti aj opier. 
Vivaldiho operné diela pôvodne slúžili 
na prezentáciu speváckej bravúry, 
v dnešnej dobe však interpreti ob-
javili aj ich dramatické kvality, ktoré 
dokážu prekvapivo rezonovať i v 
súčasnom divadle. Medzi najpovo-
lanejších interpretov Vivaldiho patrí 
v súčasnosti Talianka Cecilia Bartoli. 
Magdalena Kožená, mezzosopranist-
ka so schopnosťou prekročiť i hranice 
sopránového odboru, vyštudovala 
spev na VŠMU v Bratislave a dnes 
patrí k svetovej speváckej špičke. Po 
bohatých skúsenostiach s Bachom 
a Händlom sa rozhodla vyskúšať 
podobný typ repertoáru ako Bartoli. 
Kožená si bola samozrejme vedomá, 
že v krkolomných hlasových ekvilibris-
tikách nemôže fenomenálnej Talianke 
konkurovať, vsadila preto na decent-
ný, technicky dokonalý a sugestívny 
prejav s rozvážne dávkovaným ba-

Felix Mendelssohn-
Bartholdy
Complete Works for Cello 
and Pianoforte
Sergei Istomin, 
Viviana Sofronitsky
Passacaille 2008

Dva roky po Beethovenovej smrti 
Mendelssohn na skúške Moschele-
sovho kvarteta zahral svoje Variations 
Concertantes op. 17 pre pianoforte a 
violončelo. Violončelista Lindley ich 
hral z listu. Anglické publikum počas 
hry skladbu komentovalo: „How 
beautiful!“
Hoci už z obdobia baroka poznáme ná-
ročné skladby pre violončelo a v období 
klasicizmu vznikli dodnes neprekonané 
koncerty Haydna či Boccheriniho a 
Beethovenove sonáty  napísané pre 
pianoforte a violončelo (nie obrátene), 
v komornej hre violončelo ešte stále 
nenašlo svoje špeci cké výrazové prvky. 
V baroku bolo zatienené violou da 
gamba, ktorej nemohlo v akordickej 
faktúre vôbec konkurovať, a hoci sa 
na gambu časom zabudlo, violončelo 
stále len hľadalo svoj „imidž“. Počuť 
to aj z violončelových skladieb Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyho. Takých 
skladieb nenapísal veľa: spomínané 
Variations Concertantes op. 17, Sonáta 
č. 1 B dur op. 45, Sonáta č. 2 D dur 
op. 58, jedna Pieseň bez slov op. 109 
a neopusovaný Lístok do pamätníka. 
Je to však emotívne veľmi intenzívna 
hudba, úplne odlišná od Beethovena 
– klavírna faktúra vplyvom Hummela 
zmenila svoj tvar a tým aj celú  lozo u 
hudobnej výpovede. Mendelssohnov 
klavírny part je veľmi náročný, oproti 
violončelu klavír zahrá neporovnateľne 
viac nôt. Ranoromantický klavír je totiž 
v porovnaní s violončelom vyzretejší.
Podľa nahrávky Istomina a Sofronickej 
si môžeme predstaviť, ako asi zneli tieto 
skladby pod prstami Mendelssohna a 
Lindleyho. Mendelssohn mal v roku 
1829 k dispozícii klavír bez panciera, 
bez železných spôn, s malými kladiv-
kami bez plsti, iba s dvomi vrstvami 
jemnej kože, s úzkymi klávesmi s malým 

ponorom a takmer bez odporu – teda 
hammerklavier. Zato tento klavír mal 
diskant znejúci ako zvonkohra a v 
komornej hre s violončelom bol veľkou 
devízou jeho krátky tón, ktorý nepre-
krýva violončelo, i keď klavír buráca v 
oktávach či rýchlych pasážach. Viviana 
Sofronická totiž hrá na nástrojoch, 
ktoré stavia jej priateľ Paul McNulty. 
Pre túto nahrávku prirodzene vybrali 
najväčší a najrozvinutejší model ham-
merklaviera – kópiu podľa Conrada 
Grafa z roku 1819.
Na úvod CD zaznie Pieseň bez slov 
D dur op. 109 (1845), aby sa poslu-
cháč zoznámil s tým najznámejším 
Mendelssohnom a aby sa takpovediac 
zorientoval vo zvuku. Zvuk dreveného 
klavíra bez panciera a starého violon-
čela je pre dnešné ucho dosť neobvyklý 
a poslucháč si naň musí zvyknúť. Na to 
je jednoduchá pieseň bez slov vhodná. 
Sonáty totiž prinášajú komplikovanú 
faktúru, ktorá na prvé počutie nemusí 
byť pochopená. Prvá časť Druhej 
sonáty je z hľadiska formy úplne jasná, 
nádherne znejú úseky pred sonátovým 
rozvedením a v kóde. Rozvedenie je 
úžasne dramatické a napätie stále 
vzrastá. Druhá časť tejto sonáty je oča-
rujúce scherzando v piane s pizzicatom 
violončela, ktoré sa tu dokonale viaže 
s klavírom. Scherzando v druhom uve-
dení (forma je ABAba) sa rozvinie do 
fortissima s oktávami v oboch rukách 
– klavír buráca a violončelo hrá hlavnú 
tému. V úvode pomalej časti hrá klavír 
rozložené akordy v hlbokej polohe vo 
forte až fortissime, v ktorých sa ukázali 
zvukové možnosti Grafa a jeho typická  
farebnosť. V závere tejto časti violončelo 
zakončuje v piane recitatív a klavír hrá 
tie isté akordy ako na začiatku, ale vo 
vysokej polohe v pianissime a s použi-
tím una corda. Tu sa Graf zablysol v inej 
polohe – skutočná una corda v diskante 
a v pianissime znie priam rozprávkovo 
nádherne a žiaden moderný klavír nič 
také nedokáže. V pomalej časti iste nik 
nezadrieme. Hoci forma je jednoduchá 
(ABA), hudobný tok je absolútne 
neočakávaný. Subito sforzato so zmen-
šeným akordom v poslednej časti je 
šokom. A tempo? Molto allegro e viva-
ce. A poriadne. Viviana Sofronitsky tu 
predvádza svoju virtuozitu. V Bratislave 
sme ju počuli hrať na Hammerklavier 
festivale C. Ph. E. Bacha, Mozarta, 
Beethovena, no takého vášnivého Men-
delssohna v maximálnom tempe sme si 
ani nevedeli predstaviť...
Sergei Istomin hrá na violončele, 
ktoré postavil Leopold Widhalm 
(1722–1776). Má zrnitý, hutný tón, 
ktorý by krásne vynikol v Bachových 
sólových suitách. Istomin má dobrú 
klasickú ruskú školu, v USA študoval 

barokové violončelo a gambu, takže 
hudobný rozhľad má veľmi široký. 
Spolu s Vivianou Sofronickou vytvorili 
z Druhej sonáty ranoromantický dra-
matický skvost.
Variations Concertantes D dur op. 17 
(1829) sú skomponované na klasickú 
tému s klasickým harmonickým prie-
behom, ktorý diktuje skladbe triezvy 
klasický zvuk. Iba molová variácia 
tesne pred koncom vybočí z klasické-
ho poriadku a v rozšírenej klavírnej 
kadencii sa harmonicky celkom uvoľní 
v grandióznych tokátovitých pasážach 
v oktávach v oboch rukách, aby sa na 
záver upokojila v D dur a v pianissime 
s una corda. Táto farba je skutočne 
neopakovateľná a na žiadnom inom 
klavíri sa nedá napodobniť.
Prvá sonáta B dur op. 45 (1838) vznik-
la iba päť rokov pred Druhou sonátou, 
no ešte je celá v zajatí klasicizmu. Hoci 
v prvej časti Mendelssohn skompono-
val veľmi rozdielne témy (najmä prvá je 
veľmi intenzívna), harmonický priebeh 
je neúprosný a celý melodický materiál 
sa štýlovo drží v medziach neskorého 
klasicizmu. Prvá časť je búrlivá, klavír 
a violončelo sa často motivicky imitujú, 
druhá je scherzo podobného typu ako v 
Druhej sonáte – staccato v pianissime a 
pizzicate, i forma je veľmi jednoduchá, 
ABA, pričom diel B je jednoducho 
priradený. Zvuk klavíra a violončela 
je aj tu úplne jedinečný (pianissimo 
v diskante), čo je veľký tromf Grafa, 
ale určite aj Sofronickej a Istomina. 
Tretia časť prebehne v rýchlom tempe. 
Mendelssohn musel byť veľmi dobrým 
klaviristom s veľkou dávkou brilant-
nosti a jeho skladby (ak sa majú hrať v 
riadnom tempe) si vyžadujú virtuóza. 
Sofronická má nielen veľmi pohyblivé 
prsty, ale rýchlemu tempu vie dať aj 
správne metrum. V celom CD nepočuť 
jediný takt, ktorý by bol nemetrický. 
Takú hru dnes môžeme počuť veľmi 
zriedka. Sergei Istomin je violončelis-
tom, ktorý vie počúvať aj klavír (nielen 
seba) a prispôsobovať sa mu. Dokona-
lým príkladom ich perfektnej spoluprá-
ce sú scherzá z oboch sonát.
CD nám ponúka Mendelssohnove 
skladby takmer v opačnom poradí ako 
vznikli. Ale dajú sa počúvať aj inak: naj-
prv Pieseň bez slov a Lístok do pamät-
níka,  potom Variations Concertantes, 
potom prvú a druhú sonátu. Poslucháč 
tak bude môcť vnímať evolúciu roman-
tizmu u jedného skladateľa, čo môže 
viesť k veľmi zaujímavým poznatkom 
a príjemným zážitkom. Milovníkom 
violončela a komornej hudby s violon-
čelom toto CD vrelo odporúčam ako 
čosi mimoriadne krásne. A klaviristom 
zvlášť.

Vladimír RUSÓ
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čo počúva...

Peter Uličný

Peter Uličný (1961) po ab-
solvovaní Filozo ckej fakulty 
UK publikoval v periodikách 
so zameraním na literatúru, 
kultúru a životný štýl (Sloven-
ské pohľady, Dotyky, Kultúr-
ny život, Kankán, Fantázia, 
InZine). Ako textár autorsky 
spolupracoval s osobnos-
ťami slovenskej populárnej 
hudby (A. Šeban, R. Müller, 
M. Greksa, P. Habera...). 
Vydal zbierku piesňových 
textov Klaun v maske člove-
ka (LCA 1997), knihu rozho-
vorov s Mariánom Vargom 
O cestách, ktoré nevedú do 
Ríma (Slovart 2004), parti-
cipoval na antológii nonsen-
sovej poézie Naháňačka áut 
(Hevi 1993) a „kolektívnom 
románe“ Vlastnou zbraňou 
zblízka (LCA 2002).

objavom patria zvukoví expe-
rimentátori a „chemici“ The 
Future Sound of London. 

Aby z toho o chvíľu nebol tele-
fónny zoznam, pomaly končím. 
Zajtra ma čaká výlet do Prahy 
a do „debilníka“ som si pred 
chvíľou napísal pár mien a ná-
zvov, ktoré musím v miestnych 
CD obchodoch a second han-
doch vyhrabať a zakúpiť. Spo-
meniem len prvé tri: spoločný 
album speváčky Anny Marie 
Jopekovej a Pata Methenyho, 
čokoľvek od Portugalcov Mad-
redeus a starú bigbítovú vy-
kopávku zo 60. rokov menom 
Atomic Rooster. 

P.S. Nad tým všetkým (či mimo 
toho) zostávajú stále The 
Beatles – hoci neviem, či sa 
o ich hudbe dá povedať, že ju 
počúvam: vniká do mňa totiž 
všetkými pórmi tela či dokonca 
akosi mimozmyslovo. Tá hudba 
je zo mňa kedykoľvek schopná 
urobiť najšťastnejšieho Blázna 
(na kopci)...

publicista, textár

[foto: archív P. Uličného]

Ešte pred takými piatimi či de-
siatimi rokmi by som rubriku 
s týmto názvom určite nezačal 
70. rokmi minulého storočia 
(v ktorých som prichádzal do 
puberty) a vymenúvaním ka-
piel, ktoré ma vtedy vystreľovali 
do vesmíru. Lenže pomaly sa 
ocitám v podozrivom veku, aký 
človeka núti čoraz častejšie pre-
padať sentimentálnemu oprašo-
vaniu spomienok napríklad na 
časy, kedy dlhé vlasy predstavo-
vali príslušnosť k „neprispôso-
bivej“ sorte občanov a slovíčko 
„bigbít“ znamenalo čosi ako 
vierovyznanie. 

Áno, v tých časoch, keď sa môj 
osobný letopočet ešte končil 
príponou „-násť“ sme boli v trie-
de rozdelení na „párplistov“, 
„sabaťákov“ a „zepelínistov“. 
Priznám sa, že nikdy som neve-
del presne povedať, do ktorého 
z tých táborov vlastne patrím, 
lebo skladba Child in Time od 
Deep Purple ma nadnášala rov-
nako intenzívne ako Stairway 
to Heaven od Led Zeppelin či 
Paranoid černokňažníkov me-
nom Black Sabbath. Dnes sa 
v mojom prehrávači v rámci hu-
dobných spomienok najčastej-
šie točia disky od „Zepelínov“, 
takže po toľkých rokoch som 
konečne zistil, do ktorého tábo-
ra vlastne patrím, ale najmä, že 
tá muzika sa dá počúvať dodnes 
(samozrejme, nahlas). Spomí-
nané 70. roky mi pochopiteľne 
spríjemňovalo množstvo ďalších kapiel: Pink 
Floyd, Yes či Emerson, Lake & Palmer, preto-
že rokmi sa môj vkus čoraz viac prechyľoval od 
ťažkotonážneho bigbítu smerom k záležitostiam, 
ktorým sa trochu vznešene hovorilo art-rock. 

Potom prišli 80. roky a ja som zostal zaskočený, 
pretože rocková hudba zrazu obrástla pračlove-
čou srsťou (heavy metal), o slovo sa začalo hlásiť 
blazeované elektronické nariekanie (Depeche 
Mode a spol.) a k tomu všetkému mi zrazu chýbali 
sluchové súradnice. Tak som v podstate zaplesol 
dvere za celým tým rockovým zverincom a začal 
objavovať iné muziky. Keď hovorím iné, mám na 
mysli ozaj pestrú zmesku. Už som nepotreboval 
škatuľku s nápisom presne označujúcim hudobný 

žáner. Išlo o to, aby tá muzika čosi urobila s mojím časopriestorom 
(čo dúfam neznie príliš ezotericky). Na zdesenie svojich blízkych 
a okolia som v priebehu nasledujúcich rokov objavoval a stále obja-
vujem napríklad performerku so štvoroktávovým hlasom cirkulárky 
Diamandu Galás, podivuhodných melancholikov Dead Can Dance, 
minimalistov Phila Glassa a Geoffa Smitha a neskôr trebárs eklek-
tikov Massive Attack, ale aj speváčku Björk, autorov vážnej hudby 
Arvo Pärta, Krzysztofa Pendereckého, Wojciecha Kilara a všeličo 
iné... A keď sa mi jedného dňa predsa len zacnelo aj po dunivých 
rockových riffoch, nemusel som navštíviť hudobný antikvariát: s ra-
dosťou som totiž skonštatoval, že od 90. rokov minulého storočia 
sa aj v tejto muzike začalo zopár kapiel hlásiť k odkazu velikánov 
70. rokov, a tak som si mohol znovu zadupkať pri kapelách King´s 
X, Alice in Chains či Living Colour, hoci dnes nachádzam zvlášt-
ny pôvab najmä v tzv. postrockovej muzike a kapelách ako Paatos, 
Anathema, Gathering, Klimt 1918, Antimatter... K najčerstvejším 

ČO POČÚVA
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Magdalena Kožená
Vivaldi
Venice Baroque Orchestra 
dir. Andrea Marcon
Deutsche Grammophon/
Universal 2009

Edícia starej hudby Archiv Produktion 
spoločnosti Deutsche Grammophon 
predstavila ďalší pro lový album 
českej mezzosopranistky Magdaleny 
Koženej. Pod prostým názvom 
Vivaldi prináša árie z opier benátske-
ho majstra. Na tejto novinke sa Ko-
žená už po druhýkrát spojila s Venice 
Baroque Orchestra pod vedením 
Andreu Marcona. Spolupráca medzi 
svetovou opernou hviezdou a skvelým 
orchestrom, hrajúcim na dobových 
nástrojoch hlavne taliansku barokovú 
hudbu, bola dobrým rozhodnutím.
Antonio Vivaldi by bol dnes asi 
prekvapený, ako sa jeho hudba po 
takmer 300 rokoch rozšírila po celom 
svete. V jeho časoch ostávala viazaná 
na miesto svojho vzniku a po smrti 
autora upadala do zabudnutia. Iba 
niektoré diela ostali v repertoári, 
najmä populárny cyklus husľových 
koncertov Štyri ročné obdobia. Tento 
stav trval až do polovice 20. storočia, 
keď nastala vivaldiovská renesancia. 
Tá sa najprv týkala koncertov, neskôr 
sakrálnej hudby a v súčasnosti aj opier. 
Vivaldiho operné diela pôvodne slúžili 
na prezentáciu speváckej bravúry, 
v dnešnej dobe však interpreti ob-
javili aj ich dramatické kvality, ktoré 
dokážu prekvapivo rezonovať i v 
súčasnom divadle. Medzi najpovo-
lanejších interpretov Vivaldiho patrí 
v súčasnosti Talianka Cecilia Bartoli. 
Magdalena Kožená, mezzosopranist-
ka so schopnosťou prekročiť i hranice 
sopránového odboru, vyštudovala 
spev na VŠMU v Bratislave a dnes 
patrí k svetovej speváckej špičke. Po 
bohatých skúsenostiach s Bachom 
a Händlom sa rozhodla vyskúšať 
podobný typ repertoáru ako Bartoli. 
Kožená si bola samozrejme vedomá, 
že v krkolomných hlasových ekvilibris-
tikách nemôže fenomenálnej Talianke 
konkurovať, vsadila preto na decent-
ný, technicky dokonalý a sugestívny 
prejav s rozvážne dávkovaným ba-

Felix Mendelssohn-
Bartholdy
Complete Works for Cello 
and Pianoforte
Sergei Istomin, 
Viviana Sofronitsky
Passacaille 2008

Dva roky po Beethovenovej smrti 
Mendelssohn na skúške Moschele-
sovho kvarteta zahral svoje Variations 
Concertantes op. 17 pre pianoforte a 
violončelo. Violončelista Lindley ich 
hral z listu. Anglické publikum počas 
hry skladbu komentovalo: „How 
beautiful!“
Hoci už z obdobia baroka poznáme ná-
ročné skladby pre violončelo a v období 
klasicizmu vznikli dodnes neprekonané 
koncerty Haydna či Boccheriniho a 
Beethovenove sonáty  napísané pre 
pianoforte a violončelo (nie obrátene), 
v komornej hre violončelo ešte stále 
nenašlo svoje špeci cké výrazové prvky. 
V baroku bolo zatienené violou da 
gamba, ktorej nemohlo v akordickej 
faktúre vôbec konkurovať, a hoci sa 
na gambu časom zabudlo, violončelo 
stále len hľadalo svoj „imidž“. Počuť 
to aj z violončelových skladieb Felixa 
Mendelssohna-Bartholdyho. Takých 
skladieb nenapísal veľa: spomínané 
Variations Concertantes op. 17, Sonáta 
č. 1 B dur op. 45, Sonáta č. 2 D dur 
op. 58, jedna Pieseň bez slov op. 109 
a neopusovaný Lístok do pamätníka. 
Je to však emotívne veľmi intenzívna 
hudba, úplne odlišná od Beethovena 
– klavírna faktúra vplyvom Hummela 
zmenila svoj tvar a tým aj celú  lozo u 
hudobnej výpovede. Mendelssohnov 
klavírny part je veľmi náročný, oproti 
violončelu klavír zahrá neporovnateľne 
viac nôt. Ranoromantický klavír je totiž 
v porovnaní s violončelom vyzretejší.
Podľa nahrávky Istomina a Sofronickej 
si môžeme predstaviť, ako asi zneli tieto 
skladby pod prstami Mendelssohna a 
Lindleyho. Mendelssohn mal v roku 
1829 k dispozícii klavír bez panciera, 
bez železných spôn, s malými kladiv-
kami bez plsti, iba s dvomi vrstvami 
jemnej kože, s úzkymi klávesmi s malým 

ponorom a takmer bez odporu – teda 
hammerklavier. Zato tento klavír mal 
diskant znejúci ako zvonkohra a v 
komornej hre s violončelom bol veľkou 
devízou jeho krátky tón, ktorý nepre-
krýva violončelo, i keď klavír buráca v 
oktávach či rýchlych pasážach. Viviana 
Sofronická totiž hrá na nástrojoch, 
ktoré stavia jej priateľ Paul McNulty. 
Pre túto nahrávku prirodzene vybrali 
najväčší a najrozvinutejší model ham-
merklaviera – kópiu podľa Conrada 
Grafa z roku 1819.
Na úvod CD zaznie Pieseň bez slov 
D dur op. 109 (1845), aby sa poslu-
cháč zoznámil s tým najznámejším 
Mendelssohnom a aby sa takpovediac 
zorientoval vo zvuku. Zvuk dreveného 
klavíra bez panciera a starého violon-
čela je pre dnešné ucho dosť neobvyklý 
a poslucháč si naň musí zvyknúť. Na to 
je jednoduchá pieseň bez slov vhodná. 
Sonáty totiž prinášajú komplikovanú 
faktúru, ktorá na prvé počutie nemusí 
byť pochopená. Prvá časť Druhej 
sonáty je z hľadiska formy úplne jasná, 
nádherne znejú úseky pred sonátovým 
rozvedením a v kóde. Rozvedenie je 
úžasne dramatické a napätie stále 
vzrastá. Druhá časť tejto sonáty je oča-
rujúce scherzando v piane s pizzicatom 
violončela, ktoré sa tu dokonale viaže 
s klavírom. Scherzando v druhom uve-
dení (forma je ABAba) sa rozvinie do 
fortissima s oktávami v oboch rukách 
– klavír buráca a violončelo hrá hlavnú 
tému. V úvode pomalej časti hrá klavír 
rozložené akordy v hlbokej polohe vo 
forte až fortissime, v ktorých sa ukázali 
zvukové možnosti Grafa a jeho typická  
farebnosť. V závere tejto časti violončelo 
zakončuje v piane recitatív a klavír hrá 
tie isté akordy ako na začiatku, ale vo 
vysokej polohe v pianissime a s použi-
tím una corda. Tu sa Graf zablysol v inej 
polohe – skutočná una corda v diskante 
a v pianissime znie priam rozprávkovo 
nádherne a žiaden moderný klavír nič 
také nedokáže. V pomalej časti iste nik 
nezadrieme. Hoci forma je jednoduchá 
(ABA), hudobný tok je absolútne 
neočakávaný. Subito sforzato so zmen-
šeným akordom v poslednej časti je 
šokom. A tempo? Molto allegro e viva-
ce. A poriadne. Viviana Sofronitsky tu 
predvádza svoju virtuozitu. V Bratislave 
sme ju počuli hrať na Hammerklavier 
festivale C. Ph. E. Bacha, Mozarta, 
Beethovena, no takého vášnivého Men-
delssohna v maximálnom tempe sme si 
ani nevedeli predstaviť...
Sergei Istomin hrá na violončele, 
ktoré postavil Leopold Widhalm 
(1722–1776). Má zrnitý, hutný tón, 
ktorý by krásne vynikol v Bachových 
sólových suitách. Istomin má dobrú 
klasickú ruskú školu, v USA študoval 

barokové violončelo a gambu, takže 
hudobný rozhľad má veľmi široký. 
Spolu s Vivianou Sofronickou vytvorili 
z Druhej sonáty ranoromantický dra-
matický skvost.
Variations Concertantes D dur op. 17 
(1829) sú skomponované na klasickú 
tému s klasickým harmonickým prie-
behom, ktorý diktuje skladbe triezvy 
klasický zvuk. Iba molová variácia 
tesne pred koncom vybočí z klasické-
ho poriadku a v rozšírenej klavírnej 
kadencii sa harmonicky celkom uvoľní 
v grandióznych tokátovitých pasážach 
v oktávach v oboch rukách, aby sa na 
záver upokojila v D dur a v pianissime 
s una corda. Táto farba je skutočne 
neopakovateľná a na žiadnom inom 
klavíri sa nedá napodobniť.
Prvá sonáta B dur op. 45 (1838) vznik-
la iba päť rokov pred Druhou sonátou, 
no ešte je celá v zajatí klasicizmu. Hoci 
v prvej časti Mendelssohn skompono-
val veľmi rozdielne témy (najmä prvá je 
veľmi intenzívna), harmonický priebeh 
je neúprosný a celý melodický materiál 
sa štýlovo drží v medziach neskorého 
klasicizmu. Prvá časť je búrlivá, klavír 
a violončelo sa často motivicky imitujú, 
druhá je scherzo podobného typu ako v 
Druhej sonáte – staccato v pianissime a 
pizzicate, i forma je veľmi jednoduchá, 
ABA, pričom diel B je jednoducho 
priradený. Zvuk klavíra a violončela 
je aj tu úplne jedinečný (pianissimo 
v diskante), čo je veľký tromf Grafa, 
ale určite aj Sofronickej a Istomina. 
Tretia časť prebehne v rýchlom tempe. 
Mendelssohn musel byť veľmi dobrým 
klaviristom s veľkou dávkou brilant-
nosti a jeho skladby (ak sa majú hrať v 
riadnom tempe) si vyžadujú virtuóza. 
Sofronická má nielen veľmi pohyblivé 
prsty, ale rýchlemu tempu vie dať aj 
správne metrum. V celom CD nepočuť 
jediný takt, ktorý by bol nemetrický. 
Takú hru dnes môžeme počuť veľmi 
zriedka. Sergei Istomin je violončelis-
tom, ktorý vie počúvať aj klavír (nielen 
seba) a prispôsobovať sa mu. Dokona-
lým príkladom ich perfektnej spoluprá-
ce sú scherzá z oboch sonát.
CD nám ponúka Mendelssohnove 
skladby takmer v opačnom poradí ako 
vznikli. Ale dajú sa počúvať aj inak: naj-
prv Pieseň bez slov a Lístok do pamät-
níka,  potom Variations Concertantes, 
potom prvú a druhú sonátu. Poslucháč 
tak bude môcť vnímať evolúciu roman-
tizmu u jedného skladateľa, čo môže 
viesť k veľmi zaujímavým poznatkom 
a príjemným zážitkom. Milovníkom 
violončela a komornej hudby s violon-
čelom toto CD vrelo odporúčam ako 
čosi mimoriadne krásne. A klaviristom 
zvlášť.

Vladimír RUSÓ
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rokovým afektom. To sa však do istej 
miery ukázalo ako dvojsečná zbraň: 
jej premyslenému spevu takmer nie je 
čo vytknúť (hádam len tradične menej 
znelú nízku polohu), avšak to, čo spo-
ľahlivo fungovalo u Bacha a Händla, 
v prípade Vivaldiho nefunguje. Žiadalo 
by sa tu menej „odmeriavania na labo-
ratórnych váhach“ a viac temperamen-
tu a intuície. Túto oblasť však našťastie 
dokonale ovláda sprevádzajúci Venice 
Baroque Orchestra, takže nahrávka 
ako celok napokon nepôsobí chladne a 
vykalkulovane. 

Jozef ČERVENKA

Marek Piaček – Miki Skuta
Darmstadt Acoustic 
Breakcore
Hevhetia 2009

Najnovší CD titul vydavateľstva 
Hevhetia ponúka pod týmto nezvy-
čajným názvom hodinový cyklus 
súčasnej hudobnej tvorby pre  autu 
a klavír v podaní dvojice Piaček – 
Skuta. Podobne ako ostatné tituly 
tohto vydavateľstva, vyvoláva album 
silné pocity už samotným vzhľadom 
a okrem niekoľkých viet stručného 
komentára a názvov 17 skladieb je 
všetko ostatné ponechané na „zne-
júcu realitu“. Tá stavia poslucháča 
pred zaujímavú výzvu. Nielenže 
emocionálne nespadá do kategórie 
„easy-listening”, ale dáva zabrať aj 
intelektu. Ak nás predsa len zatiahne 
do svojich emocionálnych a intelektu-
álnych vírov, dozaista za to vďačíme 
brilantnej hre oboch interpretov.
Prvá otázka sa vynára práve v tomto 
bode. V čom spočíva brilantnosť 
prednesu umelcov? V niečom, nad 
čím majú stálu a bezpodmienečnú 
kontrolu, či skôr v niečom, čo je aj 
pre nich samotných prístupné len vo 
výnimočných momentoch pohladka-
nia múzou? Ak by sme chceli otázku 
položiť z hľadiska žánru: počujeme 
hudbu skomponovanú v súlade 
s pevne zakotvenými pravidlami či 
hudbu zrodenú vo voľnej improvizá-
cii? Z hľadiska štýlu by sme sa zasa 
mohli spýtať: máme do činenia so 
slohovými cvičeniami, pripomínajúci-
mi avantgardu 50. rokov, alebo skôr 

Transmigration
Adams, Barber, Corigliano, 
Higdon
Atlanta Symphony Orches-
tra & Choruses
Robert Spano
Gwinnet Young Singers
Nmon Ford, barytón
Telarc 2009/distribúcia
DIVYD

Ak by som mal priradiť k nahrávke 
diel amerických skladateľov nejakú 
charakteristiku, ktorá bezprostred-
ne vystihuje jej náladu, bol by to 
jednoznačne pátos. Na CD od  rmy 
Telarc nájdeme rovnako „klasiku“ 
ako novinky americkej symfonic-
kej hudby. Adagio pre sláčiky od 
Samuela Barbera netreba bližšie 
predstavovať a na CD ho nájdeme 
hneď dvakrát. Druhý raz vo vokálnej 
podobe pod názvom Agnus Dei. 
Skladba, ktorou sa Amerika lúčila 
s prezidentom F. D. Rooseveltom, 
vyznieva v Spanovom podaní akosi 
rozvláčne, a hoci dynamika je 
obozretne stavaná postupne, nie 
terasovito, drámu hudby dostatočne 
nevybudovala. Druhá verzia skladby 
Agnus Dei má väčší spád a ten istý 
hudobný materiál je vo vokálnej 
verzii o takmer jeden a pol minúty 
kratší (!).
Elégia Dooryard Bloom pre barytón 
a veľký orchester skladateľky Jen-
nifer Higdonovej, ktorá vznikla na 
objednávku Brooklynskej  lharmó-
nie, je na CD nahraná premiérovo. 
Ide o rozsiahlu (vyše 23-minútovú) 
jednočasťovú skladbu, nesúcu sa 
v duchu typického pistonovského 
amerického neoromantizmu, i keď 
ho možno posúva štýlovo trocha 
ďalej. Neoromantická predstava 
je však silno umocnená vokálnou 

s výčinmi postmodernej irónie?
Trichotómia názvu ponúka trojakú 
odpoveď na vyššie položené otázky. 
Odkaz na názov mesta Darmstadt, 
ktorý môže vyvolať zdesenie či na-
opak obdiv, a v každom je prípade 
zahalený do mýtického oparu, je už 
sám osebe dvojzmyselným gestom. 
Môže byť nositeľom pocitu nostalgie, 
súvisiacej s intelektuálnym posta-
vením súčasnej hudby (resp. práve 
s nedostatkom jej postavenia), ako 
aj zlovestnej spomienky na pokus 
o dozor nad fenoménom hudby a jej 
reguláciu. Na druhej strane výraz 
breakcore asociuje jav, predstavu-
júci protipól patetického high artu 
reprezentovaného Darmstadtom: 
underground vo svojej kultúrno-spo-
ločenskej podstate a s celou svojou 
inšpirovanou atmosférou aj pri všet-
kej prozaickosti. Breakcore vyzýva 
na prelomenie hraníc comme il faut, 
na rozšírenie slobody, avšak bez 
toho, že by chcel zároveň rozšíriť aj 
pôsobnosť systému pravidiel, ako sa 
o to pokúsila seriálna hudba. Feno-
mén prezentovaný na tomto CD však 
nemôžeme považovať za číry proti-
klad racionalizovaného umenia, a to 
hneď z dvoch dôvodov. Jednak preto, 
lebo samotný underground – napriek 
všetkej svojej nepravidelnosti a bú-
raniu hraníc – čerpá svoju umeleckú 
silu zo systémov noriem, na ktoré 
reaguje (teda z toho, čo hodlá teat-
rálne rozvrátiť), a jednak preto, lebo 
veľké paradigmy vysokého umenia 
– a medzi nimi aj Darmstadtu – samy 
na seba hľadeli ako na teritórium 
prekračovania hraníc, t. j. Aufbruch v  
schönbergovskom poňatí.
Toľko o latentných protirečeniach al-
bumu. Rozhodujúci a najevidentnejší 
aspekt pritom treba zjavne hľadať 
v bezprostrednom znení hudby a 
akustických efektoch. Situácia je však 
aj v tomto prípade trochu odlišná. 
V akiste koncepčne skomponovanom 
programe sa nastoľuje práve otázka 
možnosti bezprostrednosti znenia, 
teda akustického prednesu. Hru in-
terpretov na nahrávke dopĺňajú rôz-
ne zvuky z diaľky (vyzváňanie telefó-
nu, klepot záhradného zavlažovača, 
zvuk klavíra, prenikajúci zo vzdiale-
nej miestnosti, doliehajúca nahrávka 
Albinoniho Adagia, útržky z nekroló-
gu v maďarčine atď.) a pasáže číreho 
ticha, pričom je nemožné určiť, do 
akej miery sú tieto sprievodné zvuky 
mienené ako súčasť kompozície. 
Komplex týchto akustických prvkov 
vytvára dojem, že to, čo počujeme, 
nie je realita ako taká (akási Ding 
an sich), ale čosi perspektivistické, 
pričom tu chýba jednoznačnosť, 

štylizáciou, ktorá pripomína úpravy 
amerických piesní pre spev a klavír 
z prelomu 19. a 20. storočia, a tiež 
voľbou textovej predlohy – rozsiah-
lou časťou básne velikána americkej 
poézie 19. storočia Walta Whitma-
na. Povedzme, že táto poetika ešte 
môže niečo ponúknuť, ale pri sklad-
be takýchto rozmerov pôsobí skôr 
frustrujúco.
Trocha iný, možno ešte tradičnejší 
(americkejší) príklon k romantiz-
mu je obsiahnutý v Elégii Johna 
Corigliana. Skladba z polovice 60. 
rokov 20. storočia je jeho prvým 
orchestrálnym dielom. Jej charakter, 
rovnako ako charakter celého ame-
rického symfonického štýlu, skvelo 
vystihol súčasný americký skladateľ 
a muzikológ Kyle Gann: „... kon-
sonancia, ľúbeznosť, melanchólia, 
ktorá je dosiahnutá v plynulom, no 
nepredvídateľnom tonálnom rámci.“ 
Elégia plynie nerušene, zádumčivo 
a jej 8 minút ubehne skutočne veľmi 
rýchlo – je vcelku zaujímavá…
Rozhodne najzaujímavejším dielom 
je však On the Transmigration of 
Souls, ktorú John Adams skompo-
noval ako reakciu na teroristické 
útoky zo septembra 2001. Je to 
monumentálna skladba pre or-
chester, zbor, detský zbor a vopred 
pripravený soundtrack. Adams sa 
tomu chcel síce vyhnúť, no úvodné 
minúty skladby skutočne pripomína-
jú atmosféru zádušnej omše; vopred 
nahraté hlasy vyslovujú slová a 
mená do tichého neurčitého spevu 
zborov a zvuku harfy a perkusií. 
Úvod skladby je skutočne pôsobivý, 
no po istom čase vo mne začal pre-
vládať dojem násilnosti. Z mohutnej 
a neurčitej zvukovej masy sa občas 
vynárajú mäkké sóla  auty a trúbky, 
pravdepodobne odkazujúce na 
Ivesovu Unanswered Question. 
Spočiatku ma veľmi prekvapila po-
korná atmosféra skladby, to sa však 
zmenilo približne v polovici, kedy 
celú meditáciu prerušil prudký hluk. 
Záverečné wagnerovské „hrmenie“ 
zboru, deklamujúceho slovo light, 
cez ktoré sa prelievajú príkre diso-
nancie plechov, na mňa zapôsobilo 
až komicky.
Čo sa týka interpretácie, dirigent, 
orchester aj zbor odviedli vynikajú-
cu prácu. Presnosť a rytmická elasti-
cita korunovali Spanov širokodychý 
štýl, ktorý sa s poetikou skladieb 
výborne dopĺňal, snáď len s výnim-
kou Barbera. Nie som si však istý, 
či prvotriedna interpretácia stačí na 
to, aby z týchto diel urobila niečo 
naozaj pamätihodného...

Alexander PLATZNER

ktorá by vymedzovala príslušnosť 
k tej alebo onej perspektíve. Je to 
kompozícia a improvizácia, slohové 
cvičenie a ironický „remake“ v jed-
nom; virtuózna exhibícia a riskantná 
objaviteľská výprava zároveň.

Bálint VERES, 
preklad Imrich BALOGH
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Jazz

Enrico Rava
New York Days
Stefano Bollani, Mark Turner,
Larry Grenadier, Paul Motian
ECM 2009/distribúcia 
DIVYD

Zdá sa, že pokročilý vek talianskemu 
trubkárovi Enricovi Ravovi v tvori-
vých aktivitách vôbec neprekáža.
Skôr naopak. Čerstvý sedemdesiatnik 
úspešne pokračuje v spolupráci 
s nemeckým vydavateľstvom ECM 
a v januári tohto roku – niekoľko 
mesiacov po tom, čo vyšiel album The 
Third Man – sa objavil nový album, 
nahraný v Ravovej „druhej domovine“ 
– New Yorku. Predpokladám, že tým, 
ktorým sa predchádzajúca platňa 
páčila, sa New York Days budú páčiť 
ešte viac. Nie že by sa Rava za dobu, 
ktorá uplynula medzi nahraním tých-
to dvoch albumov, štýlovo niekam 
posunul. Tu platí skôr známe poreka-
dlo o starom psovi a nových kúskoch. 
New York Days však majú dve cenné 
devízy. Prvou je Ravov skladateľský 
vklad, o čosi výraznejší ako v prípade 
The Third Man, aj keď z hľadiska 
štýlu nie príliš odlišný. Druhou, 
ešte cennejšou devízou, je Ravova 
schopnosť vybrať si tých správnych 
spoluhráčov. Okrem osvedčeného 
klaviristu Bollaniho máme možnosť 
počuť hru zaujímavého, u nás žiaľ 
pomerne málo známeho tenorsaxo-
fonistu Marka Turnera, kontrabasistu 
Larryho Grenadiera a legendárneho 
bubeníka Paula Motiana. Ravov výber 
bol skutočne šťastný; taliansko-ame-
rická formácia dokonale funguje ako 
jeden celok.
Úvodná skladba Lulù mnoho napo-
vedá o zvyšku albumu. Je to pomalá 
balada, ktorej mierne temný kolorit 
dotvárajú najmä Bollaniho „impresio-
nistické“ harmónie a Ravove typické, 
pauzami prerušované melodické 
línie, vytvorené permutáciami tónov 
chromatickej stupnice, čo je jeden 
z charakteristických prvkov jeho 
sólistického prejavu. Ten je na tomto 
albume pomerne striedmy a veľmi 

57

Steve Khan
The Suitcase – Live in Köln ’94
ESC Records 2008/distribú-
cia DIVYD

citlivo dávkovaný a necháva priestor 
pre ostatných členov kvinteta. Fun-
guje tu síce tradičný koncept témy 
nasledovanej sólami, no v celkom 
voľnom ponímaní. Jednotlivé sóla nie 
sú exhibičné, ale skôr orientované 
na jednotu každej skladby ako celku. 
Stmeľujúcim prvkom je aj vynikajúca 
rytmika. Uvoľnená hra Paula Motiana 
tu pôsobí vyslovene ako amalgám 
a má značný podiel na zvukovej 
identite celého albumu.
Štýlovo sa hudba New York Days po-
hybuje od pomerne voľnej improvizá-
cie (Improvisation I a Improvisation II, 
Outsider) až po príjemný mainstream 
(Thank You, Come Again), niekedy 
ľahko „šmrncnutý“ latinom (Luna 
Urbana). V momentoch voľného 
improvizovania (aj keď nie v idióme 
žánru voľne improvizovanej hudby) 
sa najlepšie prejavuje inteligencia 
všetkých piatich hudobníkov a možno 
až prekvapivo vysoká miera empatie. 
Vynikajúcim výsledkom je v tomto 
smere napr. energická skladba Outsi-
der (škoda, že jediná svojho druhu na 
albume), kde na rýchly swing Gre-
nadiera a Motiana pohotovo reagujú 
Bollani aj Turner. Za istý nedostatok 
albumu považujem jeho bezmála 80-
minútovú dĺžku a absolútnu prevahu 
pomalších temp, čo si žiada značnú 
dávku trpezlivosti a aj naladenie na 
jeho prevažne melancholickú poe-
tiku...
Z výkonov inštrumentalistov treba 
zas a znova vyzdvihnúť Ravovu vyni-
kajúcu formu, vzhľadom na jeho vek 
skutočne obdivuhodnú, ale aj hru 
Marka Turnera, blízku Coltranovi, 
avšak striedmejšiu v expresii a fareb-
ne odlišnú ( jeho tenorsaxofón má vo 
vyššej polohe skôr klarinetový zvuk). 
Mojím favoritom je však Paul Motian, 
ktorý doslova čaruje so zvukmi, hrá sa 
s dynamikou, farbou a rytmami bez 
akéhokoľvek náznaku samoúčelnosti. 
Výborné akustické parametre nahráv-
ky pôžitok z jeho hry ešte znásobujú.

Robert KOLÁŘ

Meno amerického gitaristu Steva 
Khana nebýva v jazzových kruhoch 
skloňované tak často ako mená jeho 
rovesníkov Georgea Bensona, Larryho 
Coryella alebo Pata Martina. Koncertný 
záznam z kolínskeho Stadtgarten Clubu 
z roku 1994 pritom predstavuje tohto 
gitaristu ako lídra schopného zostaviť 
pozoruhodné zoskupenie, inštrumen-
talistu prekvapujúceho impulzívnou 
hrou a rovnako autora nápaditých tém. 
Kalifornského rodáka (1947) pozna-
menal, podobne ako mnohých ďalších 
jazzmanov, exodus do „zasľúbeného“ 
New Yorku, po ktorom nasledovali roky 
hľadania po boku súčasníka Larryho Co-
ryella, jazzfunkových Brecker Brothers 
či multikultúrnych Weather Update 
klávesistu Joea Zawinula. Dve desiatky 
sólových projektov, oscilujúcich medzi 
„pohodovým“ jazzom a latinskoameric-
kými inšpiráciami, vyvrcholili nedávnou 
oslavou vo veľkom štýle s názvom 
Borrowed Time (ESC 2007) s plejádou 
najvyťaženejších kolegov súčasnosti 
(John Patitucci, Jack DeJohnette, Bob 
Mintzer, Randy Brecker).
Vydanie nahrávky kolínskeho koncertu, 
ktorým pred 15 rokmi  nišovalo európ-
ske turné Khanovho tria s basgitaristom 
Anthonym Jacksonom a bubeníkom 
Dennisom Chambersom, bolo skôr ne-
plánované. Záznam vznikol pre potreby 
vysielania nemeckého rozhlasu WDR 
a ku Khanovi sa dostal prostredníctvom 
pirátskeho trojitého CD vydaného 
v Japonsku. Na neskorší impulz z ne-
meckého vydavateľstva ESC gitarista 
zareagoval a nezostrihaný záznam 
oboch koncertných setov v celkovej 
dĺžke 155 minút (!) tak konečne uzrel 
svetlo sveta aj o ciálne. Problémom 
needitovaných koncertných záznamov 
býva rozsiahlosť skladieb, ktoré  poslu-
cháčovi sotva dokážu nahradiť a priblížiť 
atmosféru vystúpenia. Khanovmu 
triu „ťah na bránku“ určite nechýba 
vďaka fantastickému rytmickému 
tandemu Jackson – Chambers. Obaja 
patria k najžiadanejším sidemanom 
s takmer chameleónskou schopnosťou 
prispôsobiť sa požiadavkám svojich 
chlebodarcov a ich služby využíva 
plejáda prvoligových umelcov (Chick 
Corea, John McLaughlin, Carlos San-
tana, po boku ktorého sme Chambersa 
videli na minuloročnom bratislavskom 
koncerte).
Pätnásť skladieb ponúka prierez Kha-
novou kariérou z obdobia 80. rokov. 
Kľúčový Eyewitness (Antilles 1981) 
je zastúpený takmer kompletne. 
Z neho pochádza úvodná Where‘s 
Mumphrey. Jej polyrytmické pásma 
kontrastujú s tematickými triolovými 
 gúrami Khanovej gitary. Počas 
druhého setu predstavila kapela oso-

bité aranžmány „klasikov“, napríklad 
Capricorn Wayna Shortera alebo 
baladu Dedicated to You venovanú 
Khanovmu otcovi Sammymu Cahno-
vi. Prekvapením je Jacksonova sféric-
ká introdukcia titulnej skladby The 
Suitcase, ktorej legátové tóny vo vy-
sokom registri sa prelínajú s bohatou 
akordickou sadzbou šesťstrunovej 
kontrabasovej basgitary, na ktorej hrá 
Jackson gitarovou technikou (okrem 
malíčka využíva všetky prsty pravej 
ruky). Zvonivé basgitarové arpeggiá 
vytvárajú „závoje“ pod strohými 
Khanovými riff mi alebo šťavnatými 
kvintovými „power chords“ s vybude-
ným gitarovým zvukom. Vďaka týmto 
špeci kám je zvukovosť Khanovho 
tria pozoruhodne plná a dvaapolho-
dinový klubový záznam nenudí ani pri 
domácom počúvaní.

Peter MOTYČKA

Kniha

Alexander Albrecht
Túžby a spomienky
(Úvahy a retrospektívne 
pohľady skladateľa)
preklad: Astrid Rajterová, 
Ján Albrecht, Veronika Zitta
editor: Vladimír Godár
Hudobné centrum 2008

Pomenovanie publikácie „Túžby 
a spomienky“, totožné s názvom Al-
brechtovej symfonickej básne z  roku 
1935, má hlbší zmysel. Obsiahnutý 
je v tom, že názov môže poslúžiť ako 
symbol, zastupujúci životné peripetie 
organistu, klaviristu, dirigenta, skla-
dateľa a pedagóga Alexandra Al-
brechta (1885–1958), ľudskej bytosti, 
priam osudovo spojenej s Bratislavou 
(Prešporkom). Editor citlivo zoradil 
texty z Albrechtovej pozostalosti, 
zoskupil ich do dramaturgicky ucele-
ných skupín a vytvoril celok doplnený 
záverečnými úvahami skladateľovho 
syna Jána Albrechta. Záverečné slovo 
si vyhradil editor Vladimír Godár 
(str. 309–318), plynule nadväzujúc 
na predchádzajúci text s vysvetlením 
jeho pôvodu, vecne podávajúci 
informácie o Albrechtovej osobnosti 
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rokovým afektom. To sa však do istej 
miery ukázalo ako dvojsečná zbraň: 
jej premyslenému spevu takmer nie je 
čo vytknúť (hádam len tradične menej 
znelú nízku polohu), avšak to, čo spo-
ľahlivo fungovalo u Bacha a Händla, 
v prípade Vivaldiho nefunguje. Žiadalo 
by sa tu menej „odmeriavania na labo-
ratórnych váhach“ a viac temperamen-
tu a intuície. Túto oblasť však našťastie 
dokonale ovláda sprevádzajúci Venice 
Baroque Orchestra, takže nahrávka 
ako celok napokon nepôsobí chladne a 
vykalkulovane. 

Jozef ČERVENKA

Marek Piaček – Miki Skuta
Darmstadt Acoustic 
Breakcore
Hevhetia 2009

Najnovší CD titul vydavateľstva 
Hevhetia ponúka pod týmto nezvy-
čajným názvom hodinový cyklus 
súčasnej hudobnej tvorby pre  autu 
a klavír v podaní dvojice Piaček – 
Skuta. Podobne ako ostatné tituly 
tohto vydavateľstva, vyvoláva album 
silné pocity už samotným vzhľadom 
a okrem niekoľkých viet stručného 
komentára a názvov 17 skladieb je 
všetko ostatné ponechané na „zne-
júcu realitu“. Tá stavia poslucháča 
pred zaujímavú výzvu. Nielenže 
emocionálne nespadá do kategórie 
„easy-listening”, ale dáva zabrať aj 
intelektu. Ak nás predsa len zatiahne 
do svojich emocionálnych a intelektu-
álnych vírov, dozaista za to vďačíme 
brilantnej hre oboch interpretov.
Prvá otázka sa vynára práve v tomto 
bode. V čom spočíva brilantnosť 
prednesu umelcov? V niečom, nad 
čím majú stálu a bezpodmienečnú 
kontrolu, či skôr v niečom, čo je aj 
pre nich samotných prístupné len vo 
výnimočných momentoch pohladka-
nia múzou? Ak by sme chceli otázku 
položiť z hľadiska žánru: počujeme 
hudbu skomponovanú v súlade 
s pevne zakotvenými pravidlami či 
hudbu zrodenú vo voľnej improvizá-
cii? Z hľadiska štýlu by sme sa zasa 
mohli spýtať: máme do činenia so 
slohovými cvičeniami, pripomínajúci-
mi avantgardu 50. rokov, alebo skôr 

Transmigration
Adams, Barber, Corigliano, 
Higdon
Atlanta Symphony Orches-
tra & Choruses
Robert Spano
Gwinnet Young Singers
Nmon Ford, barytón
Telarc 2009/distribúcia
DIVYD

Ak by som mal priradiť k nahrávke 
diel amerických skladateľov nejakú 
charakteristiku, ktorá bezprostred-
ne vystihuje jej náladu, bol by to 
jednoznačne pátos. Na CD od  rmy 
Telarc nájdeme rovnako „klasiku“ 
ako novinky americkej symfonic-
kej hudby. Adagio pre sláčiky od 
Samuela Barbera netreba bližšie 
predstavovať a na CD ho nájdeme 
hneď dvakrát. Druhý raz vo vokálnej 
podobe pod názvom Agnus Dei. 
Skladba, ktorou sa Amerika lúčila 
s prezidentom F. D. Rooseveltom, 
vyznieva v Spanovom podaní akosi 
rozvláčne, a hoci dynamika je 
obozretne stavaná postupne, nie 
terasovito, drámu hudby dostatočne 
nevybudovala. Druhá verzia skladby 
Agnus Dei má väčší spád a ten istý 
hudobný materiál je vo vokálnej 
verzii o takmer jeden a pol minúty 
kratší (!).
Elégia Dooryard Bloom pre barytón 
a veľký orchester skladateľky Jen-
nifer Higdonovej, ktorá vznikla na 
objednávku Brooklynskej  lharmó-
nie, je na CD nahraná premiérovo. 
Ide o rozsiahlu (vyše 23-minútovú) 
jednočasťovú skladbu, nesúcu sa 
v duchu typického pistonovského 
amerického neoromantizmu, i keď 
ho možno posúva štýlovo trocha 
ďalej. Neoromantická predstava 
je však silno umocnená vokálnou 

s výčinmi postmodernej irónie?
Trichotómia názvu ponúka trojakú 
odpoveď na vyššie položené otázky. 
Odkaz na názov mesta Darmstadt, 
ktorý môže vyvolať zdesenie či na-
opak obdiv, a v každom je prípade 
zahalený do mýtického oparu, je už 
sám osebe dvojzmyselným gestom. 
Môže byť nositeľom pocitu nostalgie, 
súvisiacej s intelektuálnym posta-
vením súčasnej hudby (resp. práve 
s nedostatkom jej postavenia), ako 
aj zlovestnej spomienky na pokus 
o dozor nad fenoménom hudby a jej 
reguláciu. Na druhej strane výraz 
breakcore asociuje jav, predstavu-
júci protipól patetického high artu 
reprezentovaného Darmstadtom: 
underground vo svojej kultúrno-spo-
ločenskej podstate a s celou svojou 
inšpirovanou atmosférou aj pri všet-
kej prozaickosti. Breakcore vyzýva 
na prelomenie hraníc comme il faut, 
na rozšírenie slobody, avšak bez 
toho, že by chcel zároveň rozšíriť aj 
pôsobnosť systému pravidiel, ako sa 
o to pokúsila seriálna hudba. Feno-
mén prezentovaný na tomto CD však 
nemôžeme považovať za číry proti-
klad racionalizovaného umenia, a to 
hneď z dvoch dôvodov. Jednak preto, 
lebo samotný underground – napriek 
všetkej svojej nepravidelnosti a bú-
raniu hraníc – čerpá svoju umeleckú 
silu zo systémov noriem, na ktoré 
reaguje (teda z toho, čo hodlá teat-
rálne rozvrátiť), a jednak preto, lebo 
veľké paradigmy vysokého umenia 
– a medzi nimi aj Darmstadtu – samy 
na seba hľadeli ako na teritórium 
prekračovania hraníc, t. j. Aufbruch v  
schönbergovskom poňatí.
Toľko o latentných protirečeniach al-
bumu. Rozhodujúci a najevidentnejší 
aspekt pritom treba zjavne hľadať 
v bezprostrednom znení hudby a 
akustických efektoch. Situácia je však 
aj v tomto prípade trochu odlišná. 
V akiste koncepčne skomponovanom 
programe sa nastoľuje práve otázka 
možnosti bezprostrednosti znenia, 
teda akustického prednesu. Hru in-
terpretov na nahrávke dopĺňajú rôz-
ne zvuky z diaľky (vyzváňanie telefó-
nu, klepot záhradného zavlažovača, 
zvuk klavíra, prenikajúci zo vzdiale-
nej miestnosti, doliehajúca nahrávka 
Albinoniho Adagia, útržky z nekroló-
gu v maďarčine atď.) a pasáže číreho 
ticha, pričom je nemožné určiť, do 
akej miery sú tieto sprievodné zvuky 
mienené ako súčasť kompozície. 
Komplex týchto akustických prvkov 
vytvára dojem, že to, čo počujeme, 
nie je realita ako taká (akási Ding 
an sich), ale čosi perspektivistické, 
pričom tu chýba jednoznačnosť, 

štylizáciou, ktorá pripomína úpravy 
amerických piesní pre spev a klavír 
z prelomu 19. a 20. storočia, a tiež 
voľbou textovej predlohy – rozsiah-
lou časťou básne velikána americkej 
poézie 19. storočia Walta Whitma-
na. Povedzme, že táto poetika ešte 
môže niečo ponúknuť, ale pri sklad-
be takýchto rozmerov pôsobí skôr 
frustrujúco.
Trocha iný, možno ešte tradičnejší 
(americkejší) príklon k romantiz-
mu je obsiahnutý v Elégii Johna 
Corigliana. Skladba z polovice 60. 
rokov 20. storočia je jeho prvým 
orchestrálnym dielom. Jej charakter, 
rovnako ako charakter celého ame-
rického symfonického štýlu, skvelo 
vystihol súčasný americký skladateľ 
a muzikológ Kyle Gann: „... kon-
sonancia, ľúbeznosť, melanchólia, 
ktorá je dosiahnutá v plynulom, no 
nepredvídateľnom tonálnom rámci.“ 
Elégia plynie nerušene, zádumčivo 
a jej 8 minút ubehne skutočne veľmi 
rýchlo – je vcelku zaujímavá…
Rozhodne najzaujímavejším dielom 
je však On the Transmigration of 
Souls, ktorú John Adams skompo-
noval ako reakciu na teroristické 
útoky zo septembra 2001. Je to 
monumentálna skladba pre or-
chester, zbor, detský zbor a vopred 
pripravený soundtrack. Adams sa 
tomu chcel síce vyhnúť, no úvodné 
minúty skladby skutočne pripomína-
jú atmosféru zádušnej omše; vopred 
nahraté hlasy vyslovujú slová a 
mená do tichého neurčitého spevu 
zborov a zvuku harfy a perkusií. 
Úvod skladby je skutočne pôsobivý, 
no po istom čase vo mne začal pre-
vládať dojem násilnosti. Z mohutnej 
a neurčitej zvukovej masy sa občas 
vynárajú mäkké sóla  auty a trúbky, 
pravdepodobne odkazujúce na 
Ivesovu Unanswered Question. 
Spočiatku ma veľmi prekvapila po-
korná atmosféra skladby, to sa však 
zmenilo približne v polovici, kedy 
celú meditáciu prerušil prudký hluk. 
Záverečné wagnerovské „hrmenie“ 
zboru, deklamujúceho slovo light, 
cez ktoré sa prelievajú príkre diso-
nancie plechov, na mňa zapôsobilo 
až komicky.
Čo sa týka interpretácie, dirigent, 
orchester aj zbor odviedli vynikajú-
cu prácu. Presnosť a rytmická elasti-
cita korunovali Spanov širokodychý 
štýl, ktorý sa s poetikou skladieb 
výborne dopĺňal, snáď len s výnim-
kou Barbera. Nie som si však istý, 
či prvotriedna interpretácia stačí na 
to, aby z týchto diel urobila niečo 
naozaj pamätihodného...

Alexander PLATZNER

ktorá by vymedzovala príslušnosť 
k tej alebo onej perspektíve. Je to 
kompozícia a improvizácia, slohové 
cvičenie a ironický „remake“ v jed-
nom; virtuózna exhibícia a riskantná 
objaviteľská výprava zároveň.

Bálint VERES, 
preklad Imrich BALOGH
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Enrico Rava
New York Days
Stefano Bollani, Mark Turner,
Larry Grenadier, Paul Motian
ECM 2009/distribúcia 
DIVYD

Zdá sa, že pokročilý vek talianskemu 
trubkárovi Enricovi Ravovi v tvori-
vých aktivitách vôbec neprekáža.
Skôr naopak. Čerstvý sedemdesiatnik 
úspešne pokračuje v spolupráci 
s nemeckým vydavateľstvom ECM 
a v januári tohto roku – niekoľko 
mesiacov po tom, čo vyšiel album The 
Third Man – sa objavil nový album, 
nahraný v Ravovej „druhej domovine“ 
– New Yorku. Predpokladám, že tým, 
ktorým sa predchádzajúca platňa 
páčila, sa New York Days budú páčiť 
ešte viac. Nie že by sa Rava za dobu, 
ktorá uplynula medzi nahraním tých-
to dvoch albumov, štýlovo niekam 
posunul. Tu platí skôr známe poreka-
dlo o starom psovi a nových kúskoch. 
New York Days však majú dve cenné 
devízy. Prvou je Ravov skladateľský 
vklad, o čosi výraznejší ako v prípade 
The Third Man, aj keď z hľadiska 
štýlu nie príliš odlišný. Druhou, 
ešte cennejšou devízou, je Ravova 
schopnosť vybrať si tých správnych 
spoluhráčov. Okrem osvedčeného 
klaviristu Bollaniho máme možnosť 
počuť hru zaujímavého, u nás žiaľ 
pomerne málo známeho tenorsaxo-
fonistu Marka Turnera, kontrabasistu 
Larryho Grenadiera a legendárneho 
bubeníka Paula Motiana. Ravov výber 
bol skutočne šťastný; taliansko-ame-
rická formácia dokonale funguje ako 
jeden celok.
Úvodná skladba Lulù mnoho napo-
vedá o zvyšku albumu. Je to pomalá 
balada, ktorej mierne temný kolorit 
dotvárajú najmä Bollaniho „impresio-
nistické“ harmónie a Ravove typické, 
pauzami prerušované melodické 
línie, vytvorené permutáciami tónov 
chromatickej stupnice, čo je jeden 
z charakteristických prvkov jeho 
sólistického prejavu. Ten je na tomto 
albume pomerne striedmy a veľmi 

57

Steve Khan
The Suitcase – Live in Köln ’94
ESC Records 2008/distribú-
cia DIVYD

citlivo dávkovaný a necháva priestor 
pre ostatných členov kvinteta. Fun-
guje tu síce tradičný koncept témy 
nasledovanej sólami, no v celkom 
voľnom ponímaní. Jednotlivé sóla nie 
sú exhibičné, ale skôr orientované 
na jednotu každej skladby ako celku. 
Stmeľujúcim prvkom je aj vynikajúca 
rytmika. Uvoľnená hra Paula Motiana 
tu pôsobí vyslovene ako amalgám 
a má značný podiel na zvukovej 
identite celého albumu.
Štýlovo sa hudba New York Days po-
hybuje od pomerne voľnej improvizá-
cie (Improvisation I a Improvisation II, 
Outsider) až po príjemný mainstream 
(Thank You, Come Again), niekedy 
ľahko „šmrncnutý“ latinom (Luna 
Urbana). V momentoch voľného 
improvizovania (aj keď nie v idióme 
žánru voľne improvizovanej hudby) 
sa najlepšie prejavuje inteligencia 
všetkých piatich hudobníkov a možno 
až prekvapivo vysoká miera empatie. 
Vynikajúcim výsledkom je v tomto 
smere napr. energická skladba Outsi-
der (škoda, že jediná svojho druhu na 
albume), kde na rýchly swing Gre-
nadiera a Motiana pohotovo reagujú 
Bollani aj Turner. Za istý nedostatok 
albumu považujem jeho bezmála 80-
minútovú dĺžku a absolútnu prevahu 
pomalších temp, čo si žiada značnú 
dávku trpezlivosti a aj naladenie na 
jeho prevažne melancholickú poe-
tiku...
Z výkonov inštrumentalistov treba 
zas a znova vyzdvihnúť Ravovu vyni-
kajúcu formu, vzhľadom na jeho vek 
skutočne obdivuhodnú, ale aj hru 
Marka Turnera, blízku Coltranovi, 
avšak striedmejšiu v expresii a fareb-
ne odlišnú ( jeho tenorsaxofón má vo 
vyššej polohe skôr klarinetový zvuk). 
Mojím favoritom je však Paul Motian, 
ktorý doslova čaruje so zvukmi, hrá sa 
s dynamikou, farbou a rytmami bez 
akéhokoľvek náznaku samoúčelnosti. 
Výborné akustické parametre nahráv-
ky pôžitok z jeho hry ešte znásobujú.

Robert KOLÁŘ

Meno amerického gitaristu Steva 
Khana nebýva v jazzových kruhoch 
skloňované tak často ako mená jeho 
rovesníkov Georgea Bensona, Larryho 
Coryella alebo Pata Martina. Koncertný 
záznam z kolínskeho Stadtgarten Clubu 
z roku 1994 pritom predstavuje tohto 
gitaristu ako lídra schopného zostaviť 
pozoruhodné zoskupenie, inštrumen-
talistu prekvapujúceho impulzívnou 
hrou a rovnako autora nápaditých tém. 
Kalifornského rodáka (1947) pozna-
menal, podobne ako mnohých ďalších 
jazzmanov, exodus do „zasľúbeného“ 
New Yorku, po ktorom nasledovali roky 
hľadania po boku súčasníka Larryho Co-
ryella, jazzfunkových Brecker Brothers 
či multikultúrnych Weather Update 
klávesistu Joea Zawinula. Dve desiatky 
sólových projektov, oscilujúcich medzi 
„pohodovým“ jazzom a latinskoameric-
kými inšpiráciami, vyvrcholili nedávnou 
oslavou vo veľkom štýle s názvom 
Borrowed Time (ESC 2007) s plejádou 
najvyťaženejších kolegov súčasnosti 
(John Patitucci, Jack DeJohnette, Bob 
Mintzer, Randy Brecker).
Vydanie nahrávky kolínskeho koncertu, 
ktorým pred 15 rokmi  nišovalo európ-
ske turné Khanovho tria s basgitaristom 
Anthonym Jacksonom a bubeníkom 
Dennisom Chambersom, bolo skôr ne-
plánované. Záznam vznikol pre potreby 
vysielania nemeckého rozhlasu WDR 
a ku Khanovi sa dostal prostredníctvom 
pirátskeho trojitého CD vydaného 
v Japonsku. Na neskorší impulz z ne-
meckého vydavateľstva ESC gitarista 
zareagoval a nezostrihaný záznam 
oboch koncertných setov v celkovej 
dĺžke 155 minút (!) tak konečne uzrel 
svetlo sveta aj o ciálne. Problémom 
needitovaných koncertných záznamov 
býva rozsiahlosť skladieb, ktoré  poslu-
cháčovi sotva dokážu nahradiť a priblížiť 
atmosféru vystúpenia. Khanovmu 
triu „ťah na bránku“ určite nechýba 
vďaka fantastickému rytmickému 
tandemu Jackson – Chambers. Obaja 
patria k najžiadanejším sidemanom 
s takmer chameleónskou schopnosťou 
prispôsobiť sa požiadavkám svojich 
chlebodarcov a ich služby využíva 
plejáda prvoligových umelcov (Chick 
Corea, John McLaughlin, Carlos San-
tana, po boku ktorého sme Chambersa 
videli na minuloročnom bratislavskom 
koncerte).
Pätnásť skladieb ponúka prierez Kha-
novou kariérou z obdobia 80. rokov. 
Kľúčový Eyewitness (Antilles 1981) 
je zastúpený takmer kompletne. 
Z neho pochádza úvodná Where‘s 
Mumphrey. Jej polyrytmické pásma 
kontrastujú s tematickými triolovými 
 gúrami Khanovej gitary. Počas 
druhého setu predstavila kapela oso-

bité aranžmány „klasikov“, napríklad 
Capricorn Wayna Shortera alebo 
baladu Dedicated to You venovanú 
Khanovmu otcovi Sammymu Cahno-
vi. Prekvapením je Jacksonova sféric-
ká introdukcia titulnej skladby The 
Suitcase, ktorej legátové tóny vo vy-
sokom registri sa prelínajú s bohatou 
akordickou sadzbou šesťstrunovej 
kontrabasovej basgitary, na ktorej hrá 
Jackson gitarovou technikou (okrem 
malíčka využíva všetky prsty pravej 
ruky). Zvonivé basgitarové arpeggiá 
vytvárajú „závoje“ pod strohými 
Khanovými riff mi alebo šťavnatými 
kvintovými „power chords“ s vybude-
ným gitarovým zvukom. Vďaka týmto 
špeci kám je zvukovosť Khanovho 
tria pozoruhodne plná a dvaapolho-
dinový klubový záznam nenudí ani pri 
domácom počúvaní.

Peter MOTYČKA

Kniha

Alexander Albrecht
Túžby a spomienky
(Úvahy a retrospektívne 
pohľady skladateľa)
preklad: Astrid Rajterová, 
Ján Albrecht, Veronika Zitta
editor: Vladimír Godár
Hudobné centrum 2008

Pomenovanie publikácie „Túžby 
a spomienky“, totožné s názvom Al-
brechtovej symfonickej básne z  roku 
1935, má hlbší zmysel. Obsiahnutý 
je v tom, že názov môže poslúžiť ako 
symbol, zastupujúci životné peripetie 
organistu, klaviristu, dirigenta, skla-
dateľa a pedagóga Alexandra Al-
brechta (1885–1958), ľudskej bytosti, 
priam osudovo spojenej s Bratislavou 
(Prešporkom). Editor citlivo zoradil 
texty z Albrechtovej pozostalosti, 
zoskupil ich do dramaturgicky ucele-
ných skupín a vytvoril celok doplnený 
záverečnými úvahami skladateľovho 
syna Jána Albrechta. Záverečné slovo 
si vyhradil editor Vladimír Godár 
(str. 309–318), plynule nadväzujúc 
na predchádzajúci text s vysvetlením 
jeho pôvodu, vecne podávajúci 
informácie o Albrechtovej osobnosti 
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a podmienkach práce a života v brati-
slavskom prostredí.
Jednotlivé úvahy, písomne zachytené 
spomienky, články a komentáre ku 
koncertom sú krátke, takmer na hra-
nici úspornosti slovného vyjadrovania. 
Sú však pozoruhodné myšlienkovou 
sústredenosťou a zbavené literárneho 
nadnášania. Zo zorného uhla nestrá-
cajú cieľ, ktorému boli určené – zrozu-
miteľne informovať a pravdivo vyjadriť 
vlastné presvedčenie. Tento osobnost-
ný rys je prítomný napr. v úvahách 
o deviatich symfóniách Beethovena 
alebo o Jánovi Levoslavovi Bellovi, či 
v dvoch článkoch o B. Bartókovi.
O svojom živote uvažuje autor v bio-
gra ckých poznámkach, komentuje 
vlastnú tvorbu so zámerom poskytnúť 
poslucháčovi kľúč k odhaleniu jej 
poetiky. Uvažuje o súčasnej hudbe; o 
tvobe konkrétne, o umení všeobecne. 
Nevytvára žiadnu teóriu modernej 
hudby, resp. teóriu kompozície 
hudby, na ktorej sa sám podieľal. 
Výrazne, s hlbokým presvedčením, 
ale aj energicky dáva najavo postoj 
k zákonitostiam hudobnej tvorby. 
Texty odrážajú záväznosť autora voči 
kompozično-výchovným zásadám 
„... v ideáloch nemeckej kompozičnej 
tradície ponímanej ako univerzálny 

Legendárne albumy Milesa Davisa na 180-gramových LP

Miles Davis – ‘Round About Mid-
night
(Jazz Track Records, 2009)
18,00 €
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hudobný jazyk...“ (Godár, str. 315). 
Podstata skladateľskej aktivity spo-
čívala v osvojení si remesla v ideálnej 
línii bachovsko-brahmsovského 
prehodnotenia. Podobnou cestou, 
len v akejsi „zrýchlenej“ podobe, 
prešiel napr. Paul Hindemith. Preto aj 
Albrechtova tvorba predstavuje ply-
nulosť prechodu od neskororoman-
tickej fázy po súčasnosť. Diela rokov 
1924–1928 sú plne rozvinuté skladby 
súčasnosti – moderny. Nie je nadsa-
dené tvrdenie, že pripravil prostredie 
pre prijatie a reálnu odozvu generácie 
skladateľov odchovaných V. Nová-
kom a ani to, že to bola „... najmä 
Albrechtova tvorba, ktorá prekliesni-
la cestu novým kompozičným ideám 
a postojom aj do Bratislavy.“ (Godár, 
str. 316). Bola to aj jeho osobná 
angažovanosť profesionálneho hu-
dobníka a človeka, ktorá pôsobila na 
hudobno-kultúrne prostredie mesta 
medzi dvomi vojnami. To napokon 
mohlo mať následky v ústupe vlastnej 
tvorivosti a uprednostňovaní aktivít 
pre verejnosť.
Nemalú časť publikácie tvoria úvahy 
o dielach iných skladateľov, rôzne 
pripomínanie diel skladateľov – sú-
časníkov. Vyzdvihnutie priateľstva 
s Bélom Bartókom nie je náhodné. 

Oboch priťahovala ich citlivosť, 
taktnosť, náklonnosť k rozjímaniu. 
Všeobecne platí, že ľudí, ktorých 
označuje slovom „priateľ“, nemenuje 
formálne. Priateľstvo preňho pred-
stavuje vzťah vyvierajúci z náklon-
nosti, z emocionálnej angažovanosti 
a vernosti. To svedčí o Albrechtových 
kladných charakterových vlastnos-
tiach. Vznešené náhľady, názory a 
porovnania sú výsledkom životnej 
empírie, racionálneho re ektovania 
skutočností, odohrávajúcich sa okolo 
neho, kritického usudzovania, pre-
hodnocovania aj veľmi subjektívnych, 
emotívne podmienených väzieb na 
okolitý svet. Názorový svet pôsobí 
dojmom racionálne premysleného 
tvaru. Jeho oživujúcim prameňom 
je emotívne podmienený záujem 
o skutočnosť. Citlivosť reakcie, akú 
autor deklaruje, následne raciona-
lizuje a zobrazuje slovnou formou. 
Albrechtovo rozhodnutie pre pôso-
benie v Bratislave po ukončení štúdia 
v Budapešti a Viedni možno vysvetliť 
predovšetkým z hľadiska emotívnej 
väzby k „domovu“. Alebo predsa len 
zapôsobil duch Prešporka – akýsi 
genius loci mesta, kým F. Schmidt, 
E. von Dohnányi či B. Bartók sa 
rozhodli obrátiť mestu chrbtom?

Publikácia poskytuje pohľad na 
spoločensko-sociálne prostredie 
Bratislavy, kladie dôraz na zaujímavé 
informácie o úrovni a rozhľadenosti 
návštevníkov koncertov. Na pozdvi-
hovaní úrovne publika, podnecovaní 
záujmu o poznanie nových hudob-
ných diel a rozšírení repertoáru v 
koncertnom živote či zapojení rozhla-
su má autor podstatné zásluhy. Na 
profesionalizácii hudobnej úrovne sa 
konkrétne podieľal z pozície dirigenta 
Cirkevného hudobného spolku pri 
Dóme sv. Martina a riaditeľa Mest-
skej hudobnej školy (nemeckej), 
do r. 1920 jedinej v Bratislave.
Formovanie „novej“ hudobnej kul-
túry po roku 1945, jej ideologizácia, 
požiadavky vznesené voči hudobnej 
tvorbe s cieľom petri kovania novej 
estetiky, malo byť odrazom tézy 
o socialistickom hudobnom umení. 
Následne vznikajúce rozbroje v ná-
zoroch o tendenciách v hudobnej 
kultúre, prenesené do tvorby, vyvolali 
nielen závažné rozbroje medzi ge-
neráciami skladateľov, ale spôsobili 
aj odsunutie Albrechtovej tvorby 
z povedomia verejnosti.
Publikácia sprostredkúva o Al-
brechtovi v istom zmysle rozpoltený 
obraz, a preto je na jednej strane 
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Béla Bartók
Slovenské ľudové piesne 
(zväzok č.3) 
knižná publikácia
ASCO Bratislava 2009

Haydn Songs recollection
Martina Janková, Gérard Wyss
Anglické canzonety, Piesne na 
viacerých básnikov, 
Škótske a Velšské ľudové piesne 
pre spev, husle, violončelo a 
klavír. 
SUPRAPHON 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

Zbygniew Preisner
The Piano Collection 
Décaloque, hudba z  lmov 
(trilógia Tri farby, Dvojitý život 
Veroniky a i.). 
WISE Publications/MUSIC 
SALES 2005

veľmi príťažlivá hlavne svojím ľud-
ským rozmerom, na strane druhej 
však vyvoláva v čitateľovi akýsi tichý 
smútok nad nenapraviteľnosťou 
osudových situácií v živote človeka. 
Z toho hľadiska si trúfam konštatovať, 
že publikácia osloví menšiu skupinu 
čitateľov. Súvisí to so silnou subjektív-
nou rovinou obsahu a emocionálnym 
nábojom, ktorý je v ňom ukrytý. Toto 
čítanie nie je takpovediac „pre každé-
ho“ aj preto, lebo ukrýva v sebe osteň 
kritiky, zacielenej na správanie sa ľudí 
v určitých spoločenských kontextoch.
Editor publikácie na seba zobral na 
seba úlohu splatiť podlžnosť, hudob-
nnej verejnosťi voči osobnosti Alexan-
dra Albrechta. Za túto starostlivosť 
mu patria sympatie aspoň tých, ktorí 
vedia oceniť podiel tohto človeka na 
spoluvytváraní hudobno-kultúrneho 
prostredia v Bratislave.
Kniha má príjemný nenápadný vzhľad 
a mäkký obal. Problematická je však 
sadzba textu s ťažšie čitateľným 
typom písma. Knihe by prospela aj 
starostlivejšia jazyková redakcia, 
ktorá by eliminovala občasnú ťažko-
pádnosť a malú plynulosť jazyka, ako 
aj nadmerné používanie osobných 
a ukazovacích zámen.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Anton Zimmermann
Chamber Music
Sonatas – Duos – Trios

Zimmermannova komorná tvorba je 
produktom prechodného obdobia me-
dzi raným a vrcholným klasicizmom. 
Skladby na CD prezentujú typicky zim-
mermannovský hudobný jazyk. K jeho 
znakom patria bohatá invenčnosť, 
myšlienková a výrazová hĺbka, 
diferencovaný rytmický, dynamický 
a tempový prejav, elegancia, šarm a 
noblesa hudobného prejavu a inštru-
mentálneho ošatenia diel.

Darina Múdra

Dvojdisk z produkcie Hudobného 
centra prináša 4 Sonáty pre čembalo 
a husle, 6 Duet pre dvoje huslí a 2 Triá 
pre husle, violu a violončelo v interpre-
tácii Petra Zajíčka (1. husle) Gabriela 
Szathmáryho (2. husle), Jána Grénera 
(viola), Andreja Gála (violončelo) a 
Petra Guľasa (čembalo).

CD si môžete zakúpiť vo vybraných predajniach alebo si ju môžete ob-
jednať na stránke www.hc.sk (distribucia@hc.sk), prípadne na tel. čísle 
02/20 470 460
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a podmienkach práce a života v brati-
slavskom prostredí.
Jednotlivé úvahy, písomne zachytené 
spomienky, články a komentáre ku 
koncertom sú krátke, takmer na hra-
nici úspornosti slovného vyjadrovania. 
Sú však pozoruhodné myšlienkovou 
sústredenosťou a zbavené literárneho 
nadnášania. Zo zorného uhla nestrá-
cajú cieľ, ktorému boli určené – zrozu-
miteľne informovať a pravdivo vyjadriť 
vlastné presvedčenie. Tento osobnost-
ný rys je prítomný napr. v úvahách 
o deviatich symfóniách Beethovena 
alebo o Jánovi Levoslavovi Bellovi, či 
v dvoch článkoch o B. Bartókovi.
O svojom živote uvažuje autor v bio-
gra ckých poznámkach, komentuje 
vlastnú tvorbu so zámerom poskytnúť 
poslucháčovi kľúč k odhaleniu jej 
poetiky. Uvažuje o súčasnej hudbe; o 
tvobe konkrétne, o umení všeobecne. 
Nevytvára žiadnu teóriu modernej 
hudby, resp. teóriu kompozície 
hudby, na ktorej sa sám podieľal. 
Výrazne, s hlbokým presvedčením, 
ale aj energicky dáva najavo postoj 
k zákonitostiam hudobnej tvorby. 
Texty odrážajú záväznosť autora voči 
kompozično-výchovným zásadám 
„... v ideáloch nemeckej kompozičnej 
tradície ponímanej ako univerzálny 

Legendárne albumy Milesa Davisa na 180-gramových LP

Miles Davis – ‘Round About Mid-
night
(Jazz Track Records, 2009)
18,00 €
Miles Davis – trúbka
John Coltrane – tenorsaxofón
Red Garland – klavír
Paul Chambers – kontrabas
Philly Joe Jones – bicie

Miles Davis – Jazz Track 
(Jazz Beat, 2009)
18,00 € 
Miles Davis – trúbka
Barney Wilen – tenorsaxofón 
René Urtreger – klavír
Pierre Michelot – kontrabas
Kenny Clarke - bicie

Miles Davis/Gil Evans – Miles 
Ahead
(Jazz Track Records, 2009)
18,00 €
Miles Davis – krídlovka
The Gil Evans Orchestra

Miles Davis – Birth of the Cool
(Jazz Track Records, 2009)
18,00 € 
Miles Davis – trúbka
Miles Davis Nonet

www.harmoniamundi.com 
www.musicnet.sk

DIVYD s.r.o.
HUMMEL MUSIC shop
Klobučnícka 2, Bratislava
02/54433888
divyd@divyd.sk

hudobný jazyk...“ (Godár, str. 315). 
Podstata skladateľskej aktivity spo-
čívala v osvojení si remesla v ideálnej 
línii bachovsko-brahmsovského 
prehodnotenia. Podobnou cestou, 
len v akejsi „zrýchlenej“ podobe, 
prešiel napr. Paul Hindemith. Preto aj 
Albrechtova tvorba predstavuje ply-
nulosť prechodu od neskororoman-
tickej fázy po súčasnosť. Diela rokov 
1924–1928 sú plne rozvinuté skladby 
súčasnosti – moderny. Nie je nadsa-
dené tvrdenie, že pripravil prostredie 
pre prijatie a reálnu odozvu generácie 
skladateľov odchovaných V. Nová-
kom a ani to, že to bola „... najmä 
Albrechtova tvorba, ktorá prekliesni-
la cestu novým kompozičným ideám 
a postojom aj do Bratislavy.“ (Godár, 
str. 316). Bola to aj jeho osobná 
angažovanosť profesionálneho hu-
dobníka a človeka, ktorá pôsobila na 
hudobno-kultúrne prostredie mesta 
medzi dvomi vojnami. To napokon 
mohlo mať následky v ústupe vlastnej 
tvorivosti a uprednostňovaní aktivít 
pre verejnosť.
Nemalú časť publikácie tvoria úvahy 
o dielach iných skladateľov, rôzne 
pripomínanie diel skladateľov – sú-
časníkov. Vyzdvihnutie priateľstva 
s Bélom Bartókom nie je náhodné. 

Oboch priťahovala ich citlivosť, 
taktnosť, náklonnosť k rozjímaniu. 
Všeobecne platí, že ľudí, ktorých 
označuje slovom „priateľ“, nemenuje 
formálne. Priateľstvo preňho pred-
stavuje vzťah vyvierajúci z náklon-
nosti, z emocionálnej angažovanosti 
a vernosti. To svedčí o Albrechtových 
kladných charakterových vlastnos-
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empírie, racionálneho re ektovania 
skutočností, odohrávajúcich sa okolo 
neho, kritického usudzovania, pre-
hodnocovania aj veľmi subjektívnych, 
emotívne podmienených väzieb na 
okolitý svet. Názorový svet pôsobí 
dojmom racionálne premysleného 
tvaru. Jeho oživujúcim prameňom 
je emotívne podmienený záujem 
o skutočnosť. Citlivosť reakcie, akú 
autor deklaruje, následne raciona-
lizuje a zobrazuje slovnou formou. 
Albrechtovo rozhodnutie pre pôso-
benie v Bratislave po ukončení štúdia 
v Budapešti a Viedni možno vysvetliť 
predovšetkým z hľadiska emotívnej 
väzby k „domovu“. Alebo predsa len 
zapôsobil duch Prešporka – akýsi 
genius loci mesta, kým F. Schmidt, 
E. von Dohnányi či B. Bartók sa 
rozhodli obrátiť mestu chrbtom?

Publikácia poskytuje pohľad na 
spoločensko-sociálne prostredie 
Bratislavy, kladie dôraz na zaujímavé 
informácie o úrovni a rozhľadenosti 
návštevníkov koncertov. Na pozdvi-
hovaní úrovne publika, podnecovaní 
záujmu o poznanie nových hudob-
ných diel a rozšírení repertoáru v 
koncertnom živote či zapojení rozhla-
su má autor podstatné zásluhy. Na 
profesionalizácii hudobnej úrovne sa 
konkrétne podieľal z pozície dirigenta 
Cirkevného hudobného spolku pri 
Dóme sv. Martina a riaditeľa Mest-
skej hudobnej školy (nemeckej), 
do r. 1920 jedinej v Bratislave.
Formovanie „novej“ hudobnej kul-
túry po roku 1945, jej ideologizácia, 
požiadavky vznesené voči hudobnej 
tvorbe s cieľom petri kovania novej 
estetiky, malo byť odrazom tézy 
o socialistickom hudobnom umení. 
Následne vznikajúce rozbroje v ná-
zoroch o tendenciách v hudobnej 
kultúre, prenesené do tvorby, vyvolali 
nielen závažné rozbroje medzi ge-
neráciami skladateľov, ale spôsobili 
aj odsunutie Albrechtovej tvorby 
z povedomia verejnosti.
Publikácia sprostredkúva o Al-
brechtovi v istom zmysle rozpoltený 
obraz, a preto je na jednej strane 
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ským rozmerom, na strane druhej 
však vyvoláva v čitateľovi akýsi tichý 
smútok nad nenapraviteľnosťou 
osudových situácií v živote človeka. 
Z toho hľadiska si trúfam konštatovať, 
že publikácia osloví menšiu skupinu 
čitateľov. Súvisí to so silnou subjektív-
nou rovinou obsahu a emocionálnym 
nábojom, ktorý je v ňom ukrytý. Toto 
čítanie nie je takpovediac „pre každé-
ho“ aj preto, lebo ukrýva v sebe osteň 
kritiky, zacielenej na správanie sa ľudí 
v určitých spoločenských kontextoch.
Editor publikácie na seba zobral na 
seba úlohu splatiť podlžnosť, hudob-
nnej verejnosťi voči osobnosti Alexan-
dra Albrechta. Za túto starostlivosť 
mu patria sympatie aspoň tých, ktorí 
vedia oceniť podiel tohto človeka na 
spoluvytváraní hudobno-kultúrneho 
prostredia v Bratislave.
Kniha má príjemný nenápadný vzhľad 
a mäkký obal. Problematická je však 
sadzba textu s ťažšie čitateľným 
typom písma. Knihe by prospela aj 
starostlivejšia jazyková redakcia, 
ktorá by eliminovala občasnú ťažko-
pádnosť a malú plynulosť jazyka, ako 
aj nadmerné používanie osobných 
a ukazovacích zámen.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Anton Zimmermann
Chamber Music
Sonatas – Duos – Trios

Zimmermannova komorná tvorba je 
produktom prechodného obdobia me-
dzi raným a vrcholným klasicizmom. 
Skladby na CD prezentujú typicky zim-
mermannovský hudobný jazyk. K jeho 
znakom patria bohatá invenčnosť, 
myšlienková a výrazová hĺbka, 
diferencovaný rytmický, dynamický 
a tempový prejav, elegancia, šarm a 
noblesa hudobného prejavu a inštru-
mentálneho ošatenia diel.

Darina Múdra

Dvojdisk z produkcie Hudobného 
centra prináša 4 Sonáty pre čembalo 
a husle, 6 Duet pre dvoje huslí a 2 Triá 
pre husle, violu a violončelo v interpre-
tácii Petra Zajíčka (1. husle) Gabriela 
Szathmáryho (2. husle), Jána Grénera 
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Št  17.09. 
Otvárací koncert orchestrálneho cyklu 
ŠKO, M. Katz
M. Kugel, viola

Št  24.09. 
ŠKO, H. Bordowicz
F. Figura, husle
J. Figura,  auta
Ľ. Spurná, čembalo

Ne  27.09. 
Matiné pre deti
ŠKO, Bábkové Teatro Neline
M. Vanek, moderovanie 

Košice

Štátne divadlo Košice

Pi  18.09. Kálmán: Čardášová princezná
St  23.09. Čajkovskij: Eugen Onegin 
Št  24.09. Thomas: Charleyho teta
Po  28.09. Best of Ballet Košice 
Ut  29.09. Puccini: Madama Butter y

Štátna filharmónia Košice

10.  9. – 1. 10.  
Medzinárodný organový festival Ivana 
Sokola

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahraničné festivaly

Verdiho festival 2009
1. – 28. 10. 2009
Parma, Taliansko
Info: www.teatroregioparma.org

Jesenný festival v Paríži 2009
15. 9.  – 19. 12. 2009 
Paríž, Francúzsko 
Festival hudby, tanca, performance, 
divadla, poézie, výtvarného umenia, 
 lmového umenia. 
Info: info@festival-automne.com, 
www.festival-automne.com 

Steirischer Herbst 2009
24. 9. – 18. 10. 2009 
Graz, Rakúsko
Festival viacerých druhov umení (hudba, 
literatúra, divadlo,  lm, tanec). Súčasťou 
sú prednášky, workshopy, výstavy.
Info: www.steirischerherbst.at

Medzinárodný festival sakrálnej a 
svetskej hudby Malta 2009
29. 10. – 2. 11. 2009 
Malta 
Súčasťou je 3. ročník medzinárodnej 
zborovej súťaže.
Info: mail@musica-mundi.com, 
www.musica-mundi.com

Zahraničné súťaže

Medzinárodná skladateľská súťaž 
Franco Evangelisti 2009
Kategória: skladba pre ženské hlasy a 
elektroniku, trvanie skladby od 7 – 12 
min. bez vekového obmedzenia 
Poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 10. októbra 2009
Info: Associazione Nuova Consonanza, 
Via Pietro Borsieri, 20; 00 195, Roma, 
Italy, tel./fax +39 06 370 03 23, info@
nuovaconsonanza.it, 
www.nuovaconsonanza.it

Medzinárodná súťaž sakrálnej hudby 
2009
3. – 7. 11. 2009 
Rím, Taliansko
Kategória: operný spev
Vekový limit: nar. po 1. januári 1973 

(kombinácie: klavír a ďalší nástroj, 
2 klavíre, harfa a ďalší nástroj, 
2 harfy, organ a ďalší nástroj, 2 organy), 
E - skladba pre zbor a cappella alebo zbor 
a nástroje (max. 6, voľný výber), F - bez 
vekového obmedzenia
ďalšie kategórie - klavír, dva klavíre, 
harfa, organ, zbor 
Vekový limit: skladba - kategória A, B, 
C, E nar. po 31. 12. 1963, kategória D 
juniori nar. po 31. 12. 1976, kategória 
F - bez vekového limitu  
klavír, klavírne duo, harfa, organ - nar. po 
31. 12. 1972, klavír mládeže - nar. po 31. 
12. 1992, zbor (min. 12 členov, max. 40 
členov), nar. po 31. 12. 1973 
Uzávierka: 20. 10. 2009 
Info: bucchi@premiobucchi.it, 
www.premiobucchi.it

Medzinárodná skladateľská súťaž 
“Alfredo Casella”
Kategória: klavírne trio (husle, violončelo 
a klavír), sláčikové kvarteto (2 huslí, 
viola, violončelo), trvanie skladby od 
18 – 25  min.
Víťazná skladba bude uvedená v rámci 
zimnej sezóny 2010 – 2011 “Micat in 
Vertice” Accademie Musicale Chigiana.
Vekový limit: do 35 rokov k termínu 
uzávierky 
Uzávierka: 1. 10. 2009 
Info: accademia.chigiana@chigiana.it, 
www.chigiana.it

Medzinárodná súťaž v originálnej 
skladbe pre dychový súbor 2009
Kategória: skladba pre dychový súbor 
alebo orchester 
Podmienky: skladba s alebo bez 
inštrumentálnych alebo vokálnych 
sólistov, príp. s elektronickými nástroj-
mi, môžu byť tiež skladby určené pre 
festivaly, open-air akcie a prehliadky s 
tanečníkmi alebo ďalšími nehudobnými 
elementmi.
Vstupný poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 15. 10. 2009 
Info: pagana.antonio@libero.it, info@
corcianoinbanda.com, www.corcia-
noinbanda.com
Medzinárodná hudobná súťaž Jeu-
nesses Bukurešť 2010
7. – 13. 5. 2010 
Bukurešť, Rumunsko 
Kategória: klavír 
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov 
Uzávierka: 1. 3. 2010 
Info: offi  ce@jmEvents.ro,  
www.jmEvents.ro 

Medzinárodný súťažný hudobný 
festival Llangollen Eisteddod 2010
6. – 11. 7. 2010 
Eisteddfod, Veľká Británia 
Kategória: sólový a zborový spev, 
folklórne spevácke a tanečné skupiny
Vekový limit: 
Kategória I – Zborová súťaž 
miešané, mužské, ženské zbory 
a komorné zbory – do 16 rokov,  
mládežnícke zbory od 16 do 25 rokov a 
detské zbory – do 13 rokov 
Kategória II – Sólová súťaž 
sólový spev – do 15, 16 rokov, medzi 
15 – 20 a do 21 rokov 
inštrumentálne sólo (všetky nástroje 
vrátane klavíra) – do 18 rokov, 
od 18 rokov 
Kategória III – Folklórna súťaž 
detské folklórne a mládežnícke tanečné 
skupiny, choreogra cký  folklórny 
tanec, tancovanie na ulici, sólový 
folklórny tanec, inštrumentálne 
folklórne sólo  alebo folklórna skupina, 
folklórne spevácke zbory
Uzávierka: 1. 11. 2009 (zbory a 
tanečné skupiny), 28. 2. 2010 (sólisti) 
Info: info@international-eisteddfod.

Bratislava

Opera a Balet SND

nová budova
Pi  11.09. Suchoň: Svätopluk 
Ne  13.09. Puccini: Madama Butter y
Po  14.09. Smetana: Predaná nevesta
So  19.09. Ďurovčík, Feldek, Popovič: 
Popolvár
Ut  22.09. Verdi: Aida
St  23.09. Radačovský: Warhol
Pi  25.09. Smetana: Predaná nevesta
Pi  25.09. Radačovský, Holováč, León: 
Bolero a viac
Ut  29.09. Haydn: Opustený ostrov
Ut  29.09. Radačovský: Warhol

historická budova
So  12.09. Frešo: Martin a slnko
So  12.09. Dvořák: Rusalka
St  16.09. Donizetti: Nápoj lásky
Št  17.09. Donizetti: Lucrezia Borgia
So  19.09. Donizetti: Nápoj lásky
Ne  20.09. Verdi: Aida
Po  21.09. Mozart: Don Giovanni
So  26.09. Donizetti: Dcéra pluku
Po  28.09. Verdi: Nabucco

Slovenská filharmónia

Pi 25.09. 
Historická budova SND
SF, R. Štúr
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Folklórne inšpirácie v dielach  slovenských 
skladateľov
A. Moyzes, Cikker, Stračina, Čorej

Ut  29.09.
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne
Sláčikové kvarteto SKO
Moniuszko, Berger, Dvořák 
 

Hudobné centrum

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, 
10.30

Ne  06.09.
Slávne melódie slávnych husľových 
virtuózov 
J. Špitková, husle
S. Čápová-Vizváry, klavír
Paganini, Wieniawski, Sarasate, Ysaÿe, 
Kreisler 

Ne  13.09.
Fórum mladých talentov 
L. Kmiť, viola
J. Katinová-Šingerová, klavír
Brahms, Kmiťová, Hindemith 

Ne  20.09.
J. Luptáčik ml., klarinet
J. Eliáš, klarinet
M. Hrubý, husle
B. Kovács, viola
K. Luptáčiková, violončelo
T. Nemec, klavír
Zeljenka, Husa, Filas, Hummel 

Ne  27.09.
I. Černecká, klavír
F. Pergler, klavír 
Fauré, Kupkovič, Dvořák 

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Št  10.09. 
Otvárací koncert komorného cyklu 
J. Špitková, husle 
S. Čápová, klavír

co.uk, music@international-eistedd-
fod.co.uk, 
www.international-eisteddfod.co.uk

Európska súťaž prózy, vedy a hudby 
mesta Montecatini Terme
3. ročník Európskej ceny mesta Monte-
catini Terme na tému “...o dlhom živote 
a o láske...”
Hudobná kompozícia: populárna 
hudba-pieseň s viacerými hlasmi (max. 
3 – 4 min.), kompozícia pre hlas a súbor 
(max. 5 min.) alebo kompozícia pre 
zbor (do max. 6 nástrojov, a max. na 
10 min.). 
Kompozícia sa musí zaslať vo forme par-
titúry a registrácie na CD. Je potrebné 
uviesť, ak je to možné, zdroj inšpirácie. 
Odmeny budú účastníkom odovzdané v 
Montecatini Terme na gala večeri, ktorý 
sa uskutoční do 30. 10. 2009. 
Info: info@guardandolestelle.it, 
www.guardandolestelle.it

Zahraničné kurzy 

Projekt Ensemble 2010
17. – 31. 7. 2010
Darmstadt, Nemecko
Kategória: súbory novej hudby (od 
3 – 12 členov)
Koná sa v rámci Medzinárodných 
letných kurzov novej hudby, Darmstadt 
2010. Na konci novembra bude 
vybraných 8 súborov, ktoré budú 
participovať na letných kurzoch v roku 
2010.
Vekový limit: do 35 rokov nar. po 
16. 10. 1974 
Uzávierka: 16. 10. 2009
Info: Internationales Musikinstitut 
Darmstadt, Ensemble 2010, Jürgen 
Krebber, Nieder-Ramstädter Str. 190, 
94285 Darmstadt, Germany, tel. +49 
(0) 6151 132 416, fax +49 (0) 6151 132 
405, imd@darmstadt.de, 
www.imd.darmstadt.de

Spevácke kurzy Medzinárodnej 
akadémie operného spevu Osimo 
2009/2010
11. 11. 2009 – 19. 6. 2010 (Akademické 
kurzy), december 2009 – jún 2010 
(Majstrovské kurzy)
Kategória: operný spev (formy štúdia: 
kategória A – Spevácky kurz: Prípravný 
rok, Akademický kurz, Akademický 
kurz pre pokročilých, kategória B – 
Majstrovské kurzy
Vekový limit: Prípravný rok, Akademický 
kurz – soprán, tenor do 31 rokov, 
mezzosoprán, barytón, bas do 34 rokov, 
Majstrovské kurzy – do 40 rokov
Vstupný poplatok: 60 EUR 
Poplatok: 85 EUR
Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2009 
(aktívni účastníci), 10. 11. 2009 (pasívni 
účastníci)
Info: Accademia Internazionale d’Arte 
Lirica Osimo, Piazza S. Agostino, 1; 
60027 Osimo (AN), Italy, tel. +39 (0) 
71 714 525, fax +39 (0) 71 713 33 92, 
info@accademialiricaosimo.it, 
www.accademialiricaosimo.it

KlangKunstBühne 2009
26. 9. – 11. 10. 2009, 14. – 29. 11. 2009
Basel (Švajčiarsko), Florencia 
(Taliansko)
Interdisciplinárne kurzy hudby, divadla, 
výtvarného umenia.
Uzávierka: do 30. 8. 2009 
Info: Universität der Künste Berlin, 
KlangKunstBühne, Postfach 12 05 44, 
D-105 95 Berlin, Germany, tel. +49 (0) 
30 3185 2701, fax +49 (0) 30 3185 
2710, klangkunstbuehne@udk-berlin.
de, www.klangkunstbuehne.de

Vstupný poplatok: 75 EUR, 85 EUR, 
100 EUR 
Uzávierka: 24. októbra 2009
Info: Accademia Musicale Europea (Eu-
ropean Musical Academy), 2009 “Sacred 
Music” International Competition, Prof. 
Daniela de Marco - founder and artistic 
director, Via Crescenzio, 
103; I-00193 Roma, Italy, tel. +39 347 
477 51 73, fax +39 06 6813 40 51, 
info@concorsomusicasacra.com, 
www.concorsomusicasacra.com

Medzinárodná hudobná súťaž ARD 
Mníchov 2010
22. 8. – 10. 9. 2010 
Mníchov, Nemecko
Kategória:  auta, violončelo, lesný roh, 
klavírne duo 
Vekový limit: nar. medzi 1981 – 1993 
Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2010 
Info: Internationaler Musikwettbewerb 
der ARD, Bayerischer Rundfunk, 
Rundfunkplatz 1, 
D-80300 München, Germany, tel. +49 89 
5900 2471, fax +49 89 5900 3573, 
ard.musikwettbewerb@brnet.de, 
www.ard-musikwettbewerb.de 

Medzinárodná súťaž hudobného 
divadla Nová opera Viedeň 2009
Cena hudobného divadla Gerharda 
Schedla. Svetová premiéra sa uskutoční 
v roku 2011.
Podmienky: max. 7 sólistov spevákov, 
max. 17 inštrumentalistov, trvanie 
skladby 60 – 90 min., jazyk diela 
nemčina, angličtina, francúzština, vek 
umelcov max. 45 rokov
Uzávierka: 12. 10. 2009 (s predbežnou 
verziou libreta opery a približne 8 min. 
hudby)
Info: Musikverlag Doblinger, c/o Renate 
Publig, Dorotheerg. 10, A-1010 Wien, 
Austria, tel. +43 (0) 1 218 25 67, offi  ce@
neueoperwien.at, alexandre.carelle@
bnpparibas.com, www.neueoperwien.at

Medzinárodná spevácka súťaž 
Francisco Viñas
 nálne kolo - 10. – 17. 1. 2010
Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 
Španielsko 
Kategórie: opera, oratórium-pieseň 
Vekový limit: ženy – od 18 do 32 rokov, 
muži – od 20 do 35 rokov v roku 2009
Poplatok: 50 EUR – predkolá, 50 EUR – 
 nálne kolo 
Uzávierka: 8. 10. 2009 
Info: Secretariat; Bruc, 125; E-080 37 
Barcelona, Spain, info@francisco-vinas.
com, www.francisco-vinas.com

Medzinárodná súťaž mladých 
skladateľov o Cenu Frederica Mompou 
2009
Kategória: skladba pre  autu, husle, 
violu, violončelo v trvaní od 12 do 20 min.
Vekový limit: do 35 rokov k 31. 12. 2009
Uzávierka: 1. 10. 2009
Info: Joventuts Musicals de Barcelona, 
Frederic Mompou International Award, 
Pg. de Gracia 108; 1r2a, 080 08 Barce-
lona, Spain, tel. +34 93 215 36 57, fax 
+ 34 93 487 29 70, jmb@jmbarcelona.
com, www.jmbarcelona.com

Medzinárodná skladateľská a 
interpretačná súťaž Valentina Bucchiho 
2009
15. – 29. 11. 2009 
Rím, Taliansko 
Kategória: A - skladba pre hlasy (zbor) a 
/ alebo sólové nástroje (klavír, 2 klavíre, 
harfa, organ) a orchester, B -  skladba 
v komornej hudbe (výber nástrojov 
ľubovoľný), C - skladba pre sólový nástroj 
(klavír alebo 4-ručný klavír, harfu, or-
gan), D juniori - skladba pre dva nástroje 
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61. koncertná sezóna 2009/2010

Predaj abonentiek

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek 
pre abonentov zo sezóny 2008/2009

2. 9. – 18. 9. 2009
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)

Voľný predaj abonentiek
pre všetkých záujemcov

21. 9. – 2. 10. 2009

Predaj vstupeniek
na koncerty v septembri 
od 7. 9. 2009

na jednotlivé koncerty v sezóne 2009/2010 
a voľný výber koncertov

od 5. 10. 2009

PREDAJ ABONENTIEK A VSTUPENIEK V HISTORICKEJ BUDOVE SND! 

Zmena programu a interpretov na všetkých koncertoch vyhradená!    
POKLADNICA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE, HISTORICKÁ BUDOVA SND,  Hviezdoslavovo nám., vstup z Gorkého ul., Bratislava. 
Otvorená v pracovných dňoch: September: po 8.00 – 14.00 h, ut – pia 12.00 – 18.00 h 
Od októbra: po 8.00 – 14.00 h, ut 12.00 – 17. 30 h, st – pia 13.00 – 19.00 h a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.
Rezervácie: tel.: +421 2 204 75 233, fax: +421 2 204 75 256, e-mail: vstupenky@filharmonia.sk   www.filharmonia.sk

Partneri Slovenskej filharmónieGenerálny partner Slovenskej filharmónie Mediálni partneri Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia je štátna 

príspevková organizácia 
Ministerstva kultúry SR

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice
a s finančnou podporou Mesta Košice a Ministerstva kultúry SR

Roman PERUCKI /Poľsko
10. 09.  KOŠICE, Dom umenia o 19.00 h 

Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák

13. 09.  ROŽŇAVA, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie o 16.30 h 
Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák 
Spoluorganizátor: OZ Gotika Rožňava

Naji HAKIM /Francúzsko
Koncert v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice

17. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 
Tournemire * Hakim * J. S. Bach * Hakim * Boëllmann * Hakim 
Koncert je podporným podujatím Európskeho roka kreativity a inovácií 2009

Pavel KOHOUT /ČR
Koncerty v spolupráci s Českým centrom

20. 09.  KOŠICE, Kostol Košických sv. mučeníkov o 19.00 h 
Vivaldi/J. S. Bach * Beethoven * F. J. Haydn * Grešák * J. S. Bach

22. 09.  KEŽMAROK, Drevený artikulárny kostol & Nový evanjelický kostol o 19.00 h 
J. S. Bach * Franck * Eben * Grešák * Debussy * Dupré 
Spoluorganizátor: ECAV Kežmarok

Marek ŠTRBÁK /SR
24. 09.  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Evanjelický kostol o 18.00 h 

J. S. Bach * W. A. Mozart * Hesse * Mendelssohn-Bartholdy *  
Grešák * Gárdonyi * Rinck 
Spoluorganizátor: MKC Spišská Nová Ves

27. 09.  KOŠICE, Evanjelický kostol o 19.00 h 
Brahms * Bach * Hesse * Podprocký * Pärt *  
Mendelssohn-Bartholdy * Gárdonyi * Rinck

Hans FAGIUS /Švédsko
29. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 

Bach * Grešák * Malmfors * Koch * Pierné * Jongen

01. 10.  POPRAD, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie o 18.00 h 
Buxtehude * Böhm * Grešák * Linde * J. S. Bach * Mendelssohn-Bartholdy 
Spoluorganizátor: Mesto Poprad

Vstupné na koncerty v Košiciach: 5,- € * študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2,- € / koncert 20. 9. je zdarma.
Vstupenky sú v predaji od 24. 8. 2009 v pokladnici ŠfK - Dom umenia, Košice » » www.sfk
a súčasne od 2. 9. 2009 v predpredaji MIC-Dargov Košice a v ICMK na Hlavnej 59.
Vstupné na koncerty mimo Košíc bude uvedené na plagátoch jednotlivých miest.

         Generálny partner ŠfK:   Mediálni partneri:

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009
THE 39TH INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL OF IVAN SOKOL
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Št  17.09. 
Otvárací koncert orchestrálneho cyklu 
ŠKO, M. Katz
M. Kugel, viola

Št  24.09. 
ŠKO, H. Bordowicz
F. Figura, husle
J. Figura,  auta
Ľ. Spurná, čembalo

Ne  27.09. 
Matiné pre deti
ŠKO, Bábkové Teatro Neline
M. Vanek, moderovanie 

Košice

Štátne divadlo Košice

Pi  18.09. Kálmán: Čardášová princezná
St  23.09. Čajkovskij: Eugen Onegin 
Št  24.09. Thomas: Charleyho teta
Po  28.09. Best of Ballet Košice 
Ut  29.09. Puccini: Madama Butter y

Štátna filharmónia Košice

10.  9. – 1. 10.  
Medzinárodný organový festival Ivana 
Sokola

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahraničné festivaly

Verdiho festival 2009
1. – 28. 10. 2009
Parma, Taliansko
Info: www.teatroregioparma.org

Jesenný festival v Paríži 2009
15. 9.  – 19. 12. 2009 
Paríž, Francúzsko 
Festival hudby, tanca, performance, 
divadla, poézie, výtvarného umenia, 
 lmového umenia. 
Info: info@festival-automne.com, 
www.festival-automne.com 

Steirischer Herbst 2009
24. 9. – 18. 10. 2009 
Graz, Rakúsko
Festival viacerých druhov umení (hudba, 
literatúra, divadlo,  lm, tanec). Súčasťou 
sú prednášky, workshopy, výstavy.
Info: www.steirischerherbst.at

Medzinárodný festival sakrálnej a 
svetskej hudby Malta 2009
29. 10. – 2. 11. 2009 
Malta 
Súčasťou je 3. ročník medzinárodnej 
zborovej súťaže.
Info: mail@musica-mundi.com, 
www.musica-mundi.com

Zahraničné súťaže

Medzinárodná skladateľská súťaž 
Franco Evangelisti 2009
Kategória: skladba pre ženské hlasy a 
elektroniku, trvanie skladby od 7 – 12 
min. bez vekového obmedzenia 
Poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 10. októbra 2009
Info: Associazione Nuova Consonanza, 
Via Pietro Borsieri, 20; 00 195, Roma, 
Italy, tel./fax +39 06 370 03 23, info@
nuovaconsonanza.it, 
www.nuovaconsonanza.it

Medzinárodná súťaž sakrálnej hudby 
2009
3. – 7. 11. 2009 
Rím, Taliansko
Kategória: operný spev
Vekový limit: nar. po 1. januári 1973 

(kombinácie: klavír a ďalší nástroj, 
2 klavíre, harfa a ďalší nástroj, 
2 harfy, organ a ďalší nástroj, 2 organy), 
E - skladba pre zbor a cappella alebo zbor 
a nástroje (max. 6, voľný výber), F - bez 
vekového obmedzenia
ďalšie kategórie - klavír, dva klavíre, 
harfa, organ, zbor 
Vekový limit: skladba - kategória A, B, 
C, E nar. po 31. 12. 1963, kategória D 
juniori nar. po 31. 12. 1976, kategória 
F - bez vekového limitu  
klavír, klavírne duo, harfa, organ - nar. po 
31. 12. 1972, klavír mládeže - nar. po 31. 
12. 1992, zbor (min. 12 členov, max. 40 
členov), nar. po 31. 12. 1973 
Uzávierka: 20. 10. 2009 
Info: bucchi@premiobucchi.it, 
www.premiobucchi.it

Medzinárodná skladateľská súťaž 
“Alfredo Casella”
Kategória: klavírne trio (husle, violončelo 
a klavír), sláčikové kvarteto (2 huslí, 
viola, violončelo), trvanie skladby od 
18 – 25  min.
Víťazná skladba bude uvedená v rámci 
zimnej sezóny 2010 – 2011 “Micat in 
Vertice” Accademie Musicale Chigiana.
Vekový limit: do 35 rokov k termínu 
uzávierky 
Uzávierka: 1. 10. 2009 
Info: accademia.chigiana@chigiana.it, 
www.chigiana.it

Medzinárodná súťaž v originálnej 
skladbe pre dychový súbor 2009
Kategória: skladba pre dychový súbor 
alebo orchester 
Podmienky: skladba s alebo bez 
inštrumentálnych alebo vokálnych 
sólistov, príp. s elektronickými nástroj-
mi, môžu byť tiež skladby určené pre 
festivaly, open-air akcie a prehliadky s 
tanečníkmi alebo ďalšími nehudobnými 
elementmi.
Vstupný poplatok: 50 EUR 
Uzávierka: 15. 10. 2009 
Info: pagana.antonio@libero.it, info@
corcianoinbanda.com, www.corcia-
noinbanda.com
Medzinárodná hudobná súťaž Jeu-
nesses Bukurešť 2010
7. – 13. 5. 2010 
Bukurešť, Rumunsko 
Kategória: klavír 
Vekový limit: do 10, 14, 18, 30 rokov 
Uzávierka: 1. 3. 2010 
Info: offi  ce@jmEvents.ro,  
www.jmEvents.ro 

Medzinárodný súťažný hudobný 
festival Llangollen Eisteddod 2010
6. – 11. 7. 2010 
Eisteddfod, Veľká Británia 
Kategória: sólový a zborový spev, 
folklórne spevácke a tanečné skupiny
Vekový limit: 
Kategória I – Zborová súťaž 
miešané, mužské, ženské zbory 
a komorné zbory – do 16 rokov,  
mládežnícke zbory od 16 do 25 rokov a 
detské zbory – do 13 rokov 
Kategória II – Sólová súťaž 
sólový spev – do 15, 16 rokov, medzi 
15 – 20 a do 21 rokov 
inštrumentálne sólo (všetky nástroje 
vrátane klavíra) – do 18 rokov, 
od 18 rokov 
Kategória III – Folklórna súťaž 
detské folklórne a mládežnícke tanečné 
skupiny, choreogra cký  folklórny 
tanec, tancovanie na ulici, sólový 
folklórny tanec, inštrumentálne 
folklórne sólo  alebo folklórna skupina, 
folklórne spevácke zbory
Uzávierka: 1. 11. 2009 (zbory a 
tanečné skupiny), 28. 2. 2010 (sólisti) 
Info: info@international-eisteddfod.

Bratislava

Opera a Balet SND

nová budova
Pi  11.09. Suchoň: Svätopluk 
Ne  13.09. Puccini: Madama Butter y
Po  14.09. Smetana: Predaná nevesta
So  19.09. Ďurovčík, Feldek, Popovič: 
Popolvár
Ut  22.09. Verdi: Aida
St  23.09. Radačovský: Warhol
Pi  25.09. Smetana: Predaná nevesta
Pi  25.09. Radačovský, Holováč, León: 
Bolero a viac
Ut  29.09. Haydn: Opustený ostrov
Ut  29.09. Radačovský: Warhol

historická budova
So  12.09. Frešo: Martin a slnko
So  12.09. Dvořák: Rusalka
St  16.09. Donizetti: Nápoj lásky
Št  17.09. Donizetti: Lucrezia Borgia
So  19.09. Donizetti: Nápoj lásky
Ne  20.09. Verdi: Aida
Po  21.09. Mozart: Don Giovanni
So  26.09. Donizetti: Dcéra pluku
Po  28.09. Verdi: Nabucco

Slovenská filharmónia

Pi 25.09. 
Historická budova SND
SF, R. Štúr
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Folklórne inšpirácie v dielach  slovenských 
skladateľov
A. Moyzes, Cikker, Stračina, Čorej

Ut  29.09.
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne
Sláčikové kvarteto SKO
Moniuszko, Berger, Dvořák 
 

Hudobné centrum

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, 
10.30

Ne  06.09.
Slávne melódie slávnych husľových 
virtuózov 
J. Špitková, husle
S. Čápová-Vizváry, klavír
Paganini, Wieniawski, Sarasate, Ysaÿe, 
Kreisler 

Ne  13.09.
Fórum mladých talentov 
L. Kmiť, viola
J. Katinová-Šingerová, klavír
Brahms, Kmiťová, Hindemith 

Ne  20.09.
J. Luptáčik ml., klarinet
J. Eliáš, klarinet
M. Hrubý, husle
B. Kovács, viola
K. Luptáčiková, violončelo
T. Nemec, klavír
Zeljenka, Husa, Filas, Hummel 

Ne  27.09.
I. Černecká, klavír
F. Pergler, klavír 
Fauré, Kupkovič, Dvořák 

Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Št  10.09. 
Otvárací koncert komorného cyklu 
J. Špitková, husle 
S. Čápová, klavír

co.uk, music@international-eistedd-
fod.co.uk, 
www.international-eisteddfod.co.uk

Európska súťaž prózy, vedy a hudby 
mesta Montecatini Terme
3. ročník Európskej ceny mesta Monte-
catini Terme na tému “...o dlhom živote 
a o láske...”
Hudobná kompozícia: populárna 
hudba-pieseň s viacerými hlasmi (max. 
3 – 4 min.), kompozícia pre hlas a súbor 
(max. 5 min.) alebo kompozícia pre 
zbor (do max. 6 nástrojov, a max. na 
10 min.). 
Kompozícia sa musí zaslať vo forme par-
titúry a registrácie na CD. Je potrebné 
uviesť, ak je to možné, zdroj inšpirácie. 
Odmeny budú účastníkom odovzdané v 
Montecatini Terme na gala večeri, ktorý 
sa uskutoční do 30. 10. 2009. 
Info: info@guardandolestelle.it, 
www.guardandolestelle.it

Zahraničné kurzy 

Projekt Ensemble 2010
17. – 31. 7. 2010
Darmstadt, Nemecko
Kategória: súbory novej hudby (od 
3 – 12 členov)
Koná sa v rámci Medzinárodných 
letných kurzov novej hudby, Darmstadt 
2010. Na konci novembra bude 
vybraných 8 súborov, ktoré budú 
participovať na letných kurzoch v roku 
2010.
Vekový limit: do 35 rokov nar. po 
16. 10. 1974 
Uzávierka: 16. 10. 2009
Info: Internationales Musikinstitut 
Darmstadt, Ensemble 2010, Jürgen 
Krebber, Nieder-Ramstädter Str. 190, 
94285 Darmstadt, Germany, tel. +49 
(0) 6151 132 416, fax +49 (0) 6151 132 
405, imd@darmstadt.de, 
www.imd.darmstadt.de

Spevácke kurzy Medzinárodnej 
akadémie operného spevu Osimo 
2009/2010
11. 11. 2009 – 19. 6. 2010 (Akademické 
kurzy), december 2009 – jún 2010 
(Majstrovské kurzy)
Kategória: operný spev (formy štúdia: 
kategória A – Spevácky kurz: Prípravný 
rok, Akademický kurz, Akademický 
kurz pre pokročilých, kategória B – 
Majstrovské kurzy
Vekový limit: Prípravný rok, Akademický 
kurz – soprán, tenor do 31 rokov, 
mezzosoprán, barytón, bas do 34 rokov, 
Majstrovské kurzy – do 40 rokov
Vstupný poplatok: 60 EUR 
Poplatok: 85 EUR
Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2009 
(aktívni účastníci), 10. 11. 2009 (pasívni 
účastníci)
Info: Accademia Internazionale d’Arte 
Lirica Osimo, Piazza S. Agostino, 1; 
60027 Osimo (AN), Italy, tel. +39 (0) 
71 714 525, fax +39 (0) 71 713 33 92, 
info@accademialiricaosimo.it, 
www.accademialiricaosimo.it

KlangKunstBühne 2009
26. 9. – 11. 10. 2009, 14. – 29. 11. 2009
Basel (Švajčiarsko), Florencia 
(Taliansko)
Interdisciplinárne kurzy hudby, divadla, 
výtvarného umenia.
Uzávierka: do 30. 8. 2009 
Info: Universität der Künste Berlin, 
KlangKunstBühne, Postfach 12 05 44, 
D-105 95 Berlin, Germany, tel. +49 (0) 
30 3185 2701, fax +49 (0) 30 3185 
2710, klangkunstbuehne@udk-berlin.
de, www.klangkunstbuehne.de

Vstupný poplatok: 75 EUR, 85 EUR, 
100 EUR 
Uzávierka: 24. októbra 2009
Info: Accademia Musicale Europea (Eu-
ropean Musical Academy), 2009 “Sacred 
Music” International Competition, Prof. 
Daniela de Marco - founder and artistic 
director, Via Crescenzio, 
103; I-00193 Roma, Italy, tel. +39 347 
477 51 73, fax +39 06 6813 40 51, 
info@concorsomusicasacra.com, 
www.concorsomusicasacra.com

Medzinárodná hudobná súťaž ARD 
Mníchov 2010
22. 8. – 10. 9. 2010 
Mníchov, Nemecko
Kategória:  auta, violončelo, lesný roh, 
klavírne duo 
Vekový limit: nar. medzi 1981 – 1993 
Uzávierka prihlášok: 30. 4. 2010 
Info: Internationaler Musikwettbewerb 
der ARD, Bayerischer Rundfunk, 
Rundfunkplatz 1, 
D-80300 München, Germany, tel. +49 89 
5900 2471, fax +49 89 5900 3573, 
ard.musikwettbewerb@brnet.de, 
www.ard-musikwettbewerb.de 

Medzinárodná súťaž hudobného 
divadla Nová opera Viedeň 2009
Cena hudobného divadla Gerharda 
Schedla. Svetová premiéra sa uskutoční 
v roku 2011.
Podmienky: max. 7 sólistov spevákov, 
max. 17 inštrumentalistov, trvanie 
skladby 60 – 90 min., jazyk diela 
nemčina, angličtina, francúzština, vek 
umelcov max. 45 rokov
Uzávierka: 12. 10. 2009 (s predbežnou 
verziou libreta opery a približne 8 min. 
hudby)
Info: Musikverlag Doblinger, c/o Renate 
Publig, Dorotheerg. 10, A-1010 Wien, 
Austria, tel. +43 (0) 1 218 25 67, offi  ce@
neueoperwien.at, alexandre.carelle@
bnpparibas.com, www.neueoperwien.at

Medzinárodná spevácka súťaž 
Francisco Viñas
 nálne kolo - 10. – 17. 1. 2010
Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 
Španielsko 
Kategórie: opera, oratórium-pieseň 
Vekový limit: ženy – od 18 do 32 rokov, 
muži – od 20 do 35 rokov v roku 2009
Poplatok: 50 EUR – predkolá, 50 EUR – 
 nálne kolo 
Uzávierka: 8. 10. 2009 
Info: Secretariat; Bruc, 125; E-080 37 
Barcelona, Spain, info@francisco-vinas.
com, www.francisco-vinas.com

Medzinárodná súťaž mladých 
skladateľov o Cenu Frederica Mompou 
2009
Kategória: skladba pre  autu, husle, 
violu, violončelo v trvaní od 12 do 20 min.
Vekový limit: do 35 rokov k 31. 12. 2009
Uzávierka: 1. 10. 2009
Info: Joventuts Musicals de Barcelona, 
Frederic Mompou International Award, 
Pg. de Gracia 108; 1r2a, 080 08 Barce-
lona, Spain, tel. +34 93 215 36 57, fax 
+ 34 93 487 29 70, jmb@jmbarcelona.
com, www.jmbarcelona.com

Medzinárodná skladateľská a 
interpretačná súťaž Valentina Bucchiho 
2009
15. – 29. 11. 2009 
Rím, Taliansko 
Kategória: A - skladba pre hlasy (zbor) a 
/ alebo sólové nástroje (klavír, 2 klavíre, 
harfa, organ) a orchester, B -  skladba 
v komornej hudbe (výber nástrojov 
ľubovoľný), C - skladba pre sólový nástroj 
(klavír alebo 4-ručný klavír, harfu, or-
gan), D juniori - skladba pre dva nástroje 
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Slovenská filharmónia

61. koncertná sezóna 2009/2010

Predaj abonentiek

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek 
pre abonentov zo sezóny 2008/2009

2. 9. – 18. 9. 2009
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)

Voľný predaj abonentiek
pre všetkých záujemcov

21. 9. – 2. 10. 2009

Predaj vstupeniek
na koncerty v septembri 
od 7. 9. 2009

na jednotlivé koncerty v sezóne 2009/2010 
a voľný výber koncertov

od 5. 10. 2009

PREDAJ ABONENTIEK A VSTUPENIEK V HISTORICKEJ BUDOVE SND! 

Zmena programu a interpretov na všetkých koncertoch vyhradená!    
POKLADNICA SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE, HISTORICKÁ BUDOVA SND,  Hviezdoslavovo nám., vstup z Gorkého ul., Bratislava. 
Otvorená v pracovných dňoch: September: po 8.00 – 14.00 h, ut – pia 12.00 – 18.00 h 
Od októbra: po 8.00 – 14.00 h, ut 12.00 – 17. 30 h, st – pia 13.00 – 19.00 h a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.
Rezervácie: tel.: +421 2 204 75 233, fax: +421 2 204 75 256, e-mail: vstupenky@filharmonia.sk   www.filharmonia.sk

Partneri Slovenskej filharmónieGenerálny partner Slovenskej filharmónie Mediálni partneri Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia je štátna 

príspevková organizácia 
Ministerstva kultúry SR

Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR a primátora mesta Košice
a s finančnou podporou Mesta Košice a Ministerstva kultúry SR

Roman PERUCKI /Poľsko
10. 09.  KOŠICE, Dom umenia o 19.00 h 

Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák

13. 09.  ROŽŇAVA, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie o 16.30 h 
Anonym * J. S. Bach * Muffat * Mendelssohn-Bartholdy * Markull * Grešák 
Spoluorganizátor: OZ Gotika Rožňava

Naji HAKIM /Francúzsko
Koncert v spolupráci s Francúzskou alianciou Košice

17. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 
Tournemire * Hakim * J. S. Bach * Hakim * Boëllmann * Hakim 
Koncert je podporným podujatím Európskeho roka kreativity a inovácií 2009

Pavel KOHOUT /ČR
Koncerty v spolupráci s Českým centrom

20. 09.  KOŠICE, Kostol Košických sv. mučeníkov o 19.00 h 
Vivaldi/J. S. Bach * Beethoven * F. J. Haydn * Grešák * J. S. Bach

22. 09.  KEŽMAROK, Drevený artikulárny kostol & Nový evanjelický kostol o 19.00 h 
J. S. Bach * Franck * Eben * Grešák * Debussy * Dupré 
Spoluorganizátor: ECAV Kežmarok

Marek ŠTRBÁK /SR
24. 09.  SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Evanjelický kostol o 18.00 h 

J. S. Bach * W. A. Mozart * Hesse * Mendelssohn-Bartholdy *  
Grešák * Gárdonyi * Rinck 
Spoluorganizátor: MKC Spišská Nová Ves

27. 09.  KOŠICE, Evanjelický kostol o 19.00 h 
Brahms * Bach * Hesse * Podprocký * Pärt *  
Mendelssohn-Bartholdy * Gárdonyi * Rinck

Hans FAGIUS /Švédsko
29. 09.  KOŠICE, Dóm sv. Alžbety o 19.30 h 

Bach * Grešák * Malmfors * Koch * Pierné * Jongen

01. 10.  POPRAD, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie o 18.00 h 
Buxtehude * Böhm * Grešák * Linde * J. S. Bach * Mendelssohn-Bartholdy 
Spoluorganizátor: Mesto Poprad

Vstupné na koncerty v Košiciach: 5,- € * študenti, dôchodcovia, ZŤP: 2,- € / koncert 20. 9. je zdarma.
Vstupenky sú v predaji od 24. 8. 2009 v pokladnici ŠfK - Dom umenia, Košice » » www.sfk
a súčasne od 2. 9. 2009 v predpredaji MIC-Dargov Košice a v ICMK na Hlavnej 59.
Vstupné na koncerty mimo Košíc bude uvedené na plagátoch jednotlivých miest.

         Generálny partner ŠfK:   Mediálni partneri:

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009

39. MEDZINÁRODNÝ
ORGANOVÝ FESTIVAL
IVANA SOKOLA 2009
THE 39TH INTERNATIONAL ORGAN FESTIVAL OF IVAN SOKOL
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Téma: 
Slovenská  
 lharmónia

1949—2009

2,92 €  88,- Sk7-8
2009       ROČNÍK XLI

Rozhovor: Marian Lapšanský 
/ História: Mikuláš Zmeškal / 
Kapitoly z dejín jazzového klavíra 
VI. – Bill Evans / Hudobné divadlo: 
Viktor Šulc / Skladba mesiaca: 
Saudades do Brasil D. Milhauda

FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY | CHAMBER MUSIC FESTIVAL
17 – 20 SEPTEMBER 2009 | BRATISLAVA

partneri kultúrneho leta 2009

POŽOŇ SENTIMENTÁL | marek PIAČEK | �ubomír BURGR | peter ZAGAR | marián VARGA | rabín baruch MYERS | boris LENKO | miki SKUTA � ivan ŠILLER | cyril ŠIKULA | marián SVETLÍK | enik� 

GINZERY | jozef LUPTÁK | robert COHEN | ronald ŠEBESTA | igor KARŠKO | ivana PRISTAŠOVÁ | milan RADIČ | nora SKUTA | simon TANDREE | kazate� daniel PASTIRČÁK | OPERA APERTA ensemble | 

TRIO DUMKY | pierre olivier QUEYRAS | véronique MARIN | frédéric LAGARDE | SUCHOŇ QUARTETT � milan PAĽA | anna VEVERKOVÁ | julián VEVERICA | št�pán ŠVESTKA | ICARUS QUARTET | magdaléna BAJUSZOVÁ | ji�í 
BÁRTA � richard GAŠPAR � adriana ANTALOVÁ | vladimír GODÁR � veronika LACKOVÁ � petra NOSKAIOVÁ � aleksandra OHAR � peter VRBINČÍK � lenka ŠILLEROVÁ � KOMORNÍ SÓLISTI BRATISLAVA � andrej GÁL � jana 
KARŠKOVÁ � vladan KOČÍ � andrea MUDROŇOVÁ � tamás MÉREI � ján SLÁVIK � eugen PROCHÁC � ladislav SZATHMÁRY � CORNI di BRATISLAVA � VENI ensemble � daniel MATEJ | dagmar KAMENSKÁ | branislav DUGOVIČ 

| branislav BELORID | matúš PLAVEC | peter MOSORJAK | peter ZWIEBEL | marián LEJAVA | roman LAŠČIAK | peter BREINER � stano PALÚCH � ALBRECHT COLLEGIUM � MOYZESOVO KVARTETO � 
stanislav MUCHA | fratinšek TÖRÖK | alexander LAKATOŠ | anton KUBASÁK � andrej ŠEBAN � ida KELAROVÁ � spevácky zbor APSORA � ivan BUFFA � PACORA TRIO | róbert RAGAN � marcel COMENDANT � michal 

VAVRO � juraj GRIGLÁK � ajdži SABO � benjamin SCHMID � vladimir MENDELSSOHN � peter ŠESTÁK � dora SCHWARZBERG � jorge BOSSO � SOLAMENTE NATURALI | miloš VALENT | marian GAŠPAR � adriana 

KUČEROVÁ � chorus ALEA � PRESSBURGER QUARTETT � róbert ŠEBESTA | LOTZ TRIO � robert ROTH � oskar Rózsa � martin Valihora � ondrej KRAJŇÁK � branislav KOSTKA � thierry EBAM � juraj 

DOBRAKOV � marcelka a jozef DREVEŇÁKOVCI � irenka POKUTOVÁ a Béla POKUTA � martinka a ferko ĎUĎOVCI � bra�o JOBUS � VRBOVSKÍ VÍŤAZI | ABUSUS � 

BASHAVEL | klaudius KOVÁČ | peter SOLÁRIK | PUCK FAIR | brian DUNNING | sean WHELAN | brian FLEMING

10 ROKOV
|
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FESTIVAL PODPORILI

PORT slovakia s. r. o.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

v sieti Ticketportal | www.ticketportal.sk

Dr. Horák, Medená ul. | Aupark | Polus

Artfórum, Kozia 20 | IC BKIS, Klobučnícka 2

MEDIÁLNI PARTNERI

1. koncert
štvrtok 17. 9. 2009 | 18.30 
DESIGN FACTORY bottova �

SLÁVNOSTNÝ 
KONCERT 
K 10. VÝROČIU 
FESTIVALU
HAYDN | IRŠAI | MENDELSSOHN

robert COHEN (uk) – dirigent, violončelo

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

CZECH VIRTUOSI 
chamber orchestra 

milan PAĽA (sk) – koncertný majster

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
david DANEL ﹙cz﹚ – husle

aki KUROSHIMA ﹙jp﹚ – husle

yuval GOTLIBOVICH ﹙il﹚ – viola

emi ITO ﹙jp﹚ – viola

2. divadelné predstavenie
štvrtok 17. 9. 2009 | 21.00
DESIGN FACTORY bottova �

VENOVANÉ 20. VÝROČIU 
NEŽNEJ REVOLÚCIE 1989

ANDRÁS VISKY

JULIET – DIALOGUE 
ABOUT LOVE | 
JÚLIA – DIALÓG O LÁSKE

melissa HAWKINS (usa)

3. – 4. koncert
piatok 18. 9. 2009 | 18.30
DESIGN FACTORY bottova �

BRATISLAVSKÁ NOC 
KOMORNEJ HUDBY VI
MARTINŮ | JANÁČEK | HUMMEL | 
MAHLER | DOHNÁNYI

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
david DANEL ﹙cz﹚ – husle

aki KUROSHIMA ﹙jp﹚ – husle

yuval GOTLIBOVICH ﹙il﹚ – viola

emi ITO ﹙jp﹚ – viola

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

andrej GÁL (sk) – violončelo

miki SKUTA (sk) – klavír

nora SKUTA (sk) – klavír

ivan ŠILLER (sk) – klavír

igor FÁBERA (sk) – hoboj

ronald ŠEBESTA (sk) – klarinet

peter KAJAN (sk) – fagot

jan MUSIL (cz) – lesný roh

5. koncert
piatok 18. 9. 2009 | 21.30
DESIGN FACTORY bottova �

WORLD 
DOWNSIDE UP | (USA | IT)

J KYLE GREGORY QUINTET

paolo BIRRO – klavír

roberto DANI – bicie 

salvatore MAIORE – kontrabas

aya SHIMURA – violončelo

j kyle GREGORY – trúbka, lesný roh

6. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 16.00
DESIGN FACTORY bottova �

HoLeFaKla
koncert pre deti 
﹙odporú�aný vek 5 – 10 rokov﹚

ivan ŠILLER – klavír & priatelia

7. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 19.30
JEZUITSKÝ KOSTOL františkánske nám. �

THE DOWLAND 
PROJECT | (UK | USA | DK | SK)

ROMARIA
john POTTER – tenor  

miloš VALENT – husle, viola

john SURMAN – sopránový saxofón, 
 basový klarinet, 
 tenorové a basové fl auty

stephen STUBBS – barok. gitara, vihuela

8. koncert
sobota 19. 9. 2009 | 21.30 
koncertná sie� KLARISKY

USPÁVANKY 
no�ný koncert

vladimír GODÁR (sk) – klavír

peter HAMAR (sk) – husle

eva ŠUŠKOVÁ (sk) – spev

9. koncert
nede�a 20. 9. 2009 | 18.00 
DESIGN FACTORY bottova �

ALLEGRO BRILLANTE 
HAYDN | MARTINŮ | SCHUMANN

igor KARŠKO ﹙ch-sk﹚ – husle

jana KARŠKOVÁ ﹙ch-sk﹚ – husle 
simon TANDREE ﹙usa﹚ – viola

jozef LUPTÁK (sk) – violončelo

nora SKUTA (sk) – klavír

10. koncert
nede�a 20. 9. 2009 | 20.00
DESIGN FACTORY open air bottova �

COLLEGIUM 
MUSICUM 
SPECIAL
marián VARGA – hammond organ

fedor FREŠO – basgitara

fero GRIGLÁK – elektrická gitara

martin VALIHORA – bicie
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