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Spravodajstvo: Slovenská fi lharmónia v obnovenej Redute, rozhovor s R. Baborákom / 
Zahraničie: V parížskej Bastille klasicky i moderne / Jazz: CD Štefana „Pištu” Bartuša

Prsteň Nibelungov 
v Bavorskej štátnej opere
Zomrela Elena Kittnarová
Skladateľ mesiaca: Igor Stravinskij
Rozhovor s Viktóriou Stracenskou



22. 3. 2012 o 18.00 hod.

APERTA TRIO / Ronald Šebesta - klarinet, Jozef Lupták - violončelo, Nora Skuta - klavír

Program: L. van Beethoven, I. Xenakis, P. Zagar, P. Hindemith, J. Brahms

25. 4. 2012 o 18.00 hod.

4-RUČNÝ KLAVÍR / Peter Pažický - klavír, Aleš Solárik - klavír

Program: F. Schubert, C. Debussy, A. Schönberg, E. Satie, I. Stravinsky, M. Feldman

17. 5. 2012 o 18.00 hod.

VLADIMÍR GODÁR (profilový koncert)

Quasars ensemble:  Ivan Buffa (umelecký vedúci) - klavír, Petra Noskaiová - mezzosoprán,

Maroš Potokár - husle, Peter Mosorjak - husle, Peter Zwiebel - viola, Andrej Gál - violončelo, Diana Buffa - klavír

Program: V. Godár

Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra / www.nitrianskagaleria.sk
Vstupné: 3 Eur dospelí / 2 Eur študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP s finančným príspevkom Hudobného fondu

 
© Anabela Sládek

Klavírne recitály 
v kultúrnom uzle Stanica Žilina-Záriečie 
program na rok 2012

8. 2.  František Pergler
11. 4.   Daniela Varínska
13. 6.   Miki Skuta
10. 10.  Ivan Šiller
12. 12.  Kamil Mihalov

Podporte náš projekt 
„Na krídle (klavír pre Stanicu)“ 
na www.dobrakrajina.sk. 
Ďakujeme.

© foto Dušan Dobiaš 2010

www.stanica.sk
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A tak tu máme, milí hudobní priatelia, 

opäť voľby... 

Hudba samozrejme nie je v predvoleb-

nej kampani žiadna téma. To by mohlo 

byť azda len  „hudbou budúcnosti“, i keď 

sa mi nezdá pravdepodobné, že by sa 

niekedy v budúcich časoch našli politickí 

kandidáti, ktorí by pociťovali potrebu 

vyznať sa pred svojimi potenciálnymi 

voličmi zo svojho vzťahu k hudbe. Znie 

to, pravda, dosť neuveriteľne, ale na 

druhej strane by to bola nepochybne 

lepšia informácia než desiatky súčas-

ných sloganov, ktoré s realitou a sku-

točnými ľudskými kvalitami politickej 

garnitúry nemajú nič spoločného. Ako-

koľvek, aktuálne je dnes opačné garde: 

voľby sú témou pre hudbu. Nie azda 

ako inšpiračný podnet, iba ak k nejakej 

štipľavej programovej kompozícii alebo 

ešte lepšie, absurdnej opernej komédii. 

Bohužiaľ, sú témou oveľa vážnejšou, takou, ktorá hovorí o jej 

budúcnosti, existenčných podmienkach, perspektívach alebo 

i možnom ohrození jej vitálnych funkcií. Profesorka Stracenská 

v rozhovore, ktorý prinášame v marcovom čísle pri príležitosti jej 

okrúhleho životného jubilea, naznačuje v otázke tejto budúcnosti 

dosť skeptickú a pochmúrnu víziu. Ak by už niekedy mala byť 

pravdivou, dúfajme aspoň, že sa tak nestane v najbližšom čase. 

Napokon, obava pred takýmito hrozivými prízrakmi by mohla 

byť pre hudobnú obec i výzvou k väčšej aktivite a súdržnosti – 

aspoň v tých veciach, kde sú ciele a záujmy spoločné. Myslím, že 

zoči-voči komerčnému cunami je ich oveľa viac než toho, čo hu-

dobnú obec rozdeľuje. Budúcnosť hudby, to sú však hlavne mladé 

talenty, také ako skvelá klaviristka Zuzana Šabíková, ktorej 

venujeme pozornosť na stránkach spravodajstva. Kiež by naša 

budúcnosť mala tiež aspoň čosi zo súčasnej vyspelosti operných 

scén v Paríži, Mníchove či Bruseli, o ktorých sa môžete dočítať 

v zahraničnej rubrike. Z operného sveta, tentoraz z toho nášho, 

aktuálneho, je i jedna smutná správa: nečakane zomrela jedna 

z veľkých speváckych osobností Opery SND Elena Kittnarová. 

Nezabudnuteľná Janáčkova Emília Marty,  Kostolníčka, Straus-

sova Elektra, Salome či Suchoňova Ľutomíra. 

Na ostatok by som ešte rád upozornil na naše intermediálne 

prieniky, ktoré sú výsledkom novej spolupráce s Rádiom Devín. 

V marcovom čísle obohatili rubriku Skladateľ mesiaca. Nájdete 

v nej profi l jednej z najväčších osobnosti hudby 20. storočia Igora 

Stravinského i odkazy na rozhlasové relácie venované jeho dielu.

Príjemné čítanie praje

Slavomír JAKUBEK
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Editorial

Spravodajstvo, koncerty, aktuality
Slovenská fi lharmónia, Rozhovor s R. Baborákom, Symfonický 

orchester Slovenského rozhlasu, Štátna fi lharmónia Košice, Štátny 

komorný orchester Žilina, Úspechy mladej nitrianskej klaviristky, 

Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci, (Ne)zabudnutí dejatelia 

hudobného života Košíc a regiónu I., Prvé dojmy zo zrekonštruovanej 

bratislavskej Reduty, Rozhovor s E. Villaumeom, Opäť na MIDEM-e

Miniprofi l
Michaela Šebestová 

Rozhovor
Viktória Stracenská: Deň, keď som mala vystúpenie, bol pre mňa 

vždy sviatkom E. Šušková

Skladateľ mesiaca
Igor Stravinskij A. Šuba 

Hudobné divadlo
Na scéne Emília, v živote Elena T. Ursínyová 

Bratislavský Otello sa dočkal svojho hrdinu S. Jakubek

Nedokončená ária Imricha Jakubeka J. Blaho 

Zahraničie
Budapeštianska ouvertúra Quaartsiluni Ensemble B. Veres 

Bruselská Salome ako esencia režijného divadla R. Bayer

V parížskej Bastille klasicky i moderne V. Blaho 

Rýnske zlato v Bavorskej štátnej opere R. Bayer

Jazz  

Jazz a Európa XXIV.: Taliansko I. Wasserberger 

Štefan „Pišta“ Bartuš: Hudba je reč, ktorou sa nedá uraziť  

E. Rothenstein 

5P gitaristu Miloša Železňáka

Recenzie CD, noty, knihy 

Kam/kedy, Informácie
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Poslednými zahraničnými interpretmi 

koncertov Slovenskej fi lharmónie v histo-

rickej budove SND boli 12. a 13. 1., tak 

trošku symbolicky, otec a syn – anglický 

violončelista Raphael Wallfi sch a dirigen-

ta, skladateľ Benjamin Wallfi sch, ktorí sa 

predstavili spolu s uznávaným slovenským 

violistom pôsobiacim v zahraničí, Mila-

nom Radičom. Na programe boli skvostné 

opusy, ktorých spoločným menovateľom 

je inšpirácia dramatickými dielami Willia-

ma Shakespeara a Miguela de Cervante-

sa, autorov so zhodným dátumom úmrtia 

(23. 4. 1616). Ich zhudobnenie však pri-

padlo skladateľom 19. storočia. Dirigent 

E. Villaume foto: archív SF

Benjamin Wallfi sch presvedčivo potvrdil 

svoje renomé mimoriadne talentovaného 

a úspešného umelca, keď v náročných die-

lach dokázal strhnúť orchester k umelec-

ky i technicky precíznej súhre vlniacej sa 

modelovaním fráz a výrazových vrcholov. 

V prvej časti koncertu zazneli dve predo-

hry podľa shakespearovskej predlohy, Sen 

noci svätojánskej op. 21 od Felixa Men-

delssohna Bartholdyho a Rómeo a Júlia od 

Piotra Iľjiča Čajkovského. Slovenskí fi lhar-

monici pod Wallfi schovým vedením hrali 

prvotriedne, stvárneniu nechýbali nad-

hľad, ľahkosť a maximálna zrozumiteľnosť. 

Skúsený tridsiatnik Benjamin Wallfi sch 

bol asistentom Vladimira Aškenazyho 

a Valerija Gergieva a okrem medzinárod-

nej dirigentskej kariéry je zároveň aj uzná-

vaným a skúseným hollywoodskym auto-

rom fi lmovej hudby. U nás už úspešne spo-

lupracoval s ŠKO Žilina a SOSR. Vrcholná 

časť večera patrila Donovi Quixotovi op. 

35 od Richarda Straussa, v ktorom ako 

sólisti vystúpili dirigentov otec Raphael 

Wallfi sch (violončelový part reprezento-

val postavu Dona Quixota) a violista Milan 

Radič (postava Sancha Panzu). Majstrov-

ské a virtuózne dielo, vyznačujúce sa lite-

rárnou ilustratívnosťou, hudobnou sym-

bolikou a efektnou inštrumentáciou, pod-

nietilo sólistov k fascinujúcej dramatizácii 

jednotlivých „postáv“. Svetovo uznávaný 

violončelista Raphael Wallfi sch, známy 

aj z našich pódií, viedol so svojím synom 

dobre fungujúci a láskavý dialóg, čo si 

získalo sympatie publika. V dirigentskom 

stvárnení Straussovho opusu však nebolo 

cítiť taký dokonalý odstup a uvoľnenosť, 

aké sme pozorovali v prvej časti koncertu, 

ktorá bola z tohto pohľadu vrcholom veče-

ra. Slovenskej fi lharmónii sa tak podarila 

vydarená „bodka“ za prechodnou a zvlád-

nutou etapou. 

Pavol ŠUŠKA

Slovenská fi lharmónia

Koncert pri príležitosti znovuotvorenia 

Reduty (26. 1.) bol nepochybne dôležitým 

medzníkom v živote Slovenskej fi lharmó-

nie i kultúrneho života na Slovensku. Spo-

ločenský rozmer podujatia a jeho refl exia 

by však nemali zatieniť fakt, že v jednom 

z ikonických diel západnej civilizácie, pat-

riacom do štandardného orchestrálneho 

repertoáru, priniesol tiež dôležitú informá-

ciu o aktuálnej kondícii prvého slovenské-

ho orchestra pod vedením francúzskeho 

šéfdirigenta Emmanuela Villauma. V pre-

miérovej orchestrálnej produkcii v zrekon-

štruovanej Redute bola dôležitým „protih-

ráčom“ orchestra zmenená akustika veľkej 

sály. Hudba v nej znie pri nižších dynamic-

kých hladinách a pri menšom počte nástro-

jov dostatočne zreteľne, s pribúdajúcou dy-

namikou a v tutti orchestra však plechové 

dychové nástroje preznievajú, výsledný 

zvuk stráca transparentnosť, plastickosť 

i farbu a nezriedka sa dostáva na hranicu 

ťažko rozlíšiteľného hluku. V ňom zanika-

jú najmä drevené dychové nástroje a stráca 

sa objem sláčikovej sekcie. Mám na mysli 

najmä husle; violončelá a kontrabasy tre-

ba naopak pochváliť za sýty, sonórny zvuk, 

ktorý ako jediný prepožičiava skupine slá-

čikov špecifi ckú  identitu. Hoci na adapto-

vanie sa na zmenené akustické prostredie 

nemali hudobníci práve ideálne podmien-

ky, prvé dve časti Beethovenovej 9. sym-

fónie na mňa urobili dobrý dojem vyváže-

nosťou orchestrálneho zvuku, jednotným 

ťahom, nasadením i spoľahlivými výkonmi 

hudobníkov. Letmý pohľad do Villaumov-

ho životopisu, bohatého predovšetkým na 

spoluprácu s najprestížnejšími svetový-

mi opernými domami,  stačí na poznanie, 

že klasicistický orchestrálny repertoár nie 

je  práve jeho špecializáciou. Možno preto 

občas stráca nadhľad nad formou a unikajú 

mu aj niektoré obsahové či štýlové nuansy, 

čo však dokáže vykompenzovať pódiovou 

inšpiráciou, vďaka ktorej vznikajú v hudbe 

skutočne zaujímavé okamihy s aurou osob-

nostného vkladu. V Beethovenovi to nie je 

práve málo. Orchester pod jeho vedením 

hrá klasicizmus tiež technicky oveľa pre-

cíznejšie než býva zvykom. Napriek tomu, 

že nešlo o „historicky poučeného“ Beetho-

vena, mali pre mňa úvodné Allegro ma non 

troppo i Scherzo svoju myšlienkovú i hu-

dobnú integritu. Nasledujúce Adagio molto 

e cantabile žiaľ akoby trpelo únavou z pred-

chádzajúcich častí, jeho forma sa aj vďaka 

voľbe pomalšieho tempa rozpadala na epi-

zódy a výkony huslí pôsobili krátkodychým, 

nedotiahnutým dojmom, ktorý nevylepšil 

ani celkový fádny zvuk sekcie. Koncentrá-

cia orchestra sa síce v záverečnej časti zlep-

šila, pozornosť v nej však pútali nie práve 

optimálne výkony sólistov a zboru. Napriek 

v zásade reprezentatívnemu výberu spe-

vákov (Simona Houda-Šaturová, Terézia 

Kružliaková, Ľudovít Ludha, Peter Miku-

láš) sa ich hlasy pre rozličné estetiky tvorby 

tónu a individuálne dispozície v ansámb-

loch navzájom dobre neviazali a takmer vô-

bec sa nedokázali presadiť uprostred zboru 

z miesta, kde stáli. Hoci by to v istom zmysle 

odporovalo logike diela, určitým riešením 

by možno bolo umiestniť sólistov pred or-

chester. Musím priznať, že najväčším skla-

maním bol pre mňa výkon Slovenského 

fi lharmonického zboru (zbormajsterka 

Blanka Juhaňáková) v poslednej časti Be-

ethovenovho diela. Ak zhrniem svoj dojem 

do spojenia neartikulovaný krik, v ktorom 

sa nedalo porozumieť hudbe a sotva tex-

tu, pôjde ešte o eufemizmus. Škoda, že fi -

nále sa tak najmä vďaka telesu, ktoré sa 

teší značnému renomé doma i v zahraničí, 

napokon stalo víťazstvom prehnanej a pre 

mňa osobne anachronickej expresie a pá-

tosu nad nadčasovou myšlienkou. Hoci roz-

umiem Villaumovmu terapeutickému roz-

meru zaraďovania klasicistických diel do re-

pertoáru Slovenskej fi lharmónie a považu-

jem ho určite za správne, musím sa priznať, 

že charizmatického lídra nášho orchestra 

skôr obdivujem v neskororomantickom 

a francúzskom repertoári, ktorého uvádza-

ním si v Bratislave získal obdiv a rešpekt. 

Andrej ŠUBA

Keď svojho času musel súbor Musica aeter-

na na základe rozhodnutia generálneho 

riaditeľa prof. Mariana Lapšanského od-

ísť zo Slovenskej fi lharmónie, jedným z ar-

gumentov bolo, že to umožní aj pestrejšiu 

a fl exibilnejšiu dramaturgiu Cyklu starej 

hudby. Cyklus sa medzičasom scvrkol na 

štyri podujatia, čo by skôr zodpovedalo sta-

tusu mimoriadnych koncertov, a avizovaná 

pestrosť stále nikde. Aby som bol presný, 

pestrosť účinkujúcich. Tú dramaturgickú 

dokážu v „celofi lharmonickom kontexte“ 

našťastie stále zabezpečiť výborne navští-

vené koncerty Musiky aeterny a Solamente 

naturali. Taký bol i večer v Dvorane VŠMU 

s hudobníkmi Miloša Valenta a nemeckými 

vokalistami súboru Ensemble Polyharmo-

nique (10. 1.). Prvá časť patrila kantátam 

„predbachovských“ nemeckých majstrov 

Johanna Kuhnaua (1660–1722), Johanna 

Philippa Kriegera (1649–1725) a Bachov-

ho súčasníka Gottfrieda Heinricha Stölzela 

(1690–1749), v druhej zaznel výber z Händ-

lovho Mesiáša. Možno trochu pribohatý 

program na jeden koncert, ktorý však vy-

vážila jeho dramaturgická i interpretačná 

atraktívnosť. V prvej časti programu zaujala 

precízna dikcia a stvárnenie afektívneho ob-

sahu textov zo strany nemeckých sólistov, 

podporené spoľahlivo hrajúcimi inštrumen-

talisti. Zaujímavý experiment priniesol Me-

siáš so štvoricou spevákov, ktorí sa predsta-

vili ako sólisti i v zboroch. Ich výkon potvrdil 

dojem, ktorý som získal už v prvej polovici 

koncertu. Kvarteto Inge Clerix (soprán), 

Alexander Schneider (alt), Stephan Gäh-

ler (tenor) a Stefan Drexlmeier (bas) tvorí 

fenomenálny vokálny ansámbel s fascinu-

júcou kompaktnosťou zvuku, hudobným 

cítením i nádhernou farbou, sopranistka 

a altista sú však menej disponovaní sólisti 

ako zvyšok súboru. „Musím vám povedať, 

že tenorista sa mi vôbec nepáči. Má taký 

detský hlas,” naklonila sa ku mne počas sóla 

Alexandra Schneidera staršia pani. Stručne 

som ju upozornil na omyl, po koncerte si na 

mňa počkala a zdôverila sa: „Odkedy som sa 

od vás dozvedela, že nejde o tenor, páčil sa 

mi oveľa viac.“ Darmo, poznanie a zážitok 

spolu súvisia. 

Andrej ŠUBA
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Mimoriadne vydarený koncert Sloven-

skej fi lharmónie pod taktovkou Rasti-

slava Štúra sa uskutočnil v priestoroch 

historickej budovy SND (20. 1.). Podľa 

tradičnej dramaturgickej schémy boli na 

programe tri diela: miniatúra zo súčasnej 

tvorby, koncert a po prestávke symfonická 

skladba. Úvodná skladba Bozkali sa a pla-

kali od Petra Zagara vznikla v roku 1994. 

Zagar, známa tvár súčasnej slovenskej hu-

dobnej kultúry, sa v nej inšpiroval staro-

zákonným príbehom o Dávidovi a Jonatá-

novi. Podľa autorových slov je kompozícia 

obrazom lúčenia priateľov, pričom dve slo-

vesá v názve symbolizujú lásku a smútok. 

Táto tematika azda každému milovníkovi 

hudby asociuje Beethovenovu sonátu Les 

Adieux. Zagar sa k jej odkazu priznáva ci-

táciou slávneho hudobného motívu „Muss 

es sein?“. Skladba patrí skôr ku tradičnej-

šie orientovaným hudobným dielam, kto-

rým sa podarilo úspešne vyhnúť gýču. 

V charakterovo kontrastných úsekoch sa 

striedajú výrazné nálady: smútok, túžba 

Dlhoočakávané slávnostné otvorenie 

nádherne zrekonštruovanej bratislav-

skej Reduty sa uskutočnilo 26. a 27. 1. 

úvodnými orchestrálnymi koncertmi 

v Koncertnej sieni Slovenskej filharmó-

nie. Prvý komorný koncert v Malej sále 

sa uskutočnil o pár dní neskôr, v utorok 

31. 1. v rámci cyklu Hudobná mozaika. 

Program z nie práve často uvádzaných 

komorných diel Beethovena, Schuman-

na a Brahmsa uviedlo trio v česko-slo-

venskom zložení: Igor Františák – kla-

rinet, Petr Prause – violončelo a Matej 

Arendárik – klavír.

Ťažiskom dramaturgie boli dve triá pre 

klarinet, violončelo a klavír – Beethove-

novo rané Trio B dur op. 11 v prvej po-

lovici a jeden z posledných Brahmsových 

opusov Trio a mol op. 114 v závere kon-

certu, ktoré v úvode doplnili Schumanno-

ve Tri romance op. 94 uvedené vo verzii 

pre klarinet a klavír (pôvodne pre hoboj 

a klavír, pričom hoboj môžu okrem klari-

netu nahradiť aj husle alebo violončelo) 

a rovnako Schumannove Fantasiestücke 

i radosť. Zvukovo zaujímavé boli polyfo-

nické línie dychových nástrojov i expre-

sívne využívanie disonancií. V interpre-

tácii Slovenskej fi lharmónie pôsobila táto 

skladba ako zmysluplne plynúci hudobný 

tok. Príkladná práca s dynamikou umož-

nila vyniknúť viacvrstvovosti hudobnej 

štruktúry i pôsobivo vybudovať gradácie. 

Druhá skladba večera vo mne vyvolávala 

nemalé očakávania. Sibeliov Koncert pre 

husle a orchester d mol op. 47 je skúšob-

ným kameňom, na ktorom neraz strosko-

távajú (nielen) slovenské orchestre. Ten-

toraz však interpretácia priniesla skutoč-

ne výnimočný zážitok. Orchester bol vý-

borne pripravený a so sólistom Jurajom 

Čižmarovičom dosiahli takmer dokonalú 

súhru po stránke technickej i výrazovej. 

V 1. časti dokázali orchester i sólista su-

gestívne interpretovať lyrické pianissimo-

vé plochy i dramatické úseky. Huslista, 

dlhodobo pôsobiaci v Nemecku ako kon-

certný majster, sa opäť predstavil aj ako 

veľmi dobre disponovaný sólista. Nároč-

pre violončelo a klavír op. 73, ktoré za-

zneli po prestávke na začiatku druhej po-

lovice koncertu.

To, že Arendárik, Františák a Prause 

spolu hrávajú a sú skúsenými komor-

nými hráčmi (Prause pôsobí v Talicho-

vom kvartete, Františák bol zakladajú-

cim členom Stadlerovho klarinetové-

ho kvarteta a pôsobí v Ensemble Mora-

via, Arendárik pravidelne spolupracuje 

v rámci rôznych komorných projektov 

a na Ostravskej univerzite vyučuje ko-

mornú hru), potvrdili už prvé spoločné 

takty. Kým Prause bol z trojice výrazovo 

snáď najexpresívnejší, Františák s Aren-

dárikom ho dopĺňali a vyvažovali skôr 

pokojnejším, umiernenejším prejavom. 

Spojenie troch výrazných a interpretač-

ne odlišných charakterov je pre toto trio 

obrovskou výhodou. Ich spoločný pre-

jav pritom pôsobí prirodzene a ucelene. 

Hráči disponujú vynikajúcou technikou, 

ale aj zmyslom pre štýl a precízne frázo-

vanie. Pracovali s vopred dobre priprave-

nými koncepciami diel, čo sa ukázalo nie-

né pasáže v dvojhmatoch či veľké interva-

lové skoky neslúžili len samoúčelnej virtu-

ozite, ale boli prostriedkom na vyjadrenie 

hudobného obsahu. V 2. časti zaujala čistá 

hra dychovej sekcie, ako aj vypointovaná 

interpretácia zaujímavých harmonických 

zvratov. Pregnantný rytmus orchestra 

a odhodlanosť v husľovom parte posled-

nej časti koncertu odkazovali k pôvodnej 

etymológii slova koncert. I keď by som si 

niektoré frázy i väčšie úseky 

skladby dokázala predstaviť 

logickejšie vystavané, s detail-

nejšie prepracovanou dynami-

kou a výrazom, bola táto inter-

pretácia Sibeliovho obľúbené-

ho koncertu určite satisfakci-

ou. Na záver zazneli očarujúce 

Symfonické metamorfózy na 

témy Carla Mariu von Webe-

ra z roku 1943 od Paula Hin-

demitha. Hindemith v skladbe 

parafrázuje a rôznymi spôsob-

mi transformuje niekoľko tém 

z klavírnych i scénických skla-

dieb C. M. von Webera. Or-

chester pri interpretácii tejto 

skladby prekypoval energiou 

a radosťou z hry. Všetky hu-

dobné vrstvy diela boli zrozu-

miteľne diferencované, jednot-

livé nástrojové skupiny do seba 

presne zapadali, celkový zvuk 

a výraz pôsobili veľmi kompaktne. Veľké 

prekvapenie priniesla dychová sekcia or-

chestra svojím takmer bezchybným lade-

ním, presnými nástupmi a krásnou farbou 

zvuku. Úloha piatich hráčov na bicích ná-

strojoch bola v Hindemithovej skladbe tiež 

nemalá. Sólistické vstupy orchestrálnych 

hráčov vyzneli suverénne, s dobre dáv-

kovanou dynamikou a podmanivým vý-

razom. Hindemithovo dielo pôsobilo ako 

bonbónik či skôr poriadna torta na záver 

veľmi vydareného koncertu. 

Jana LINDTNEROVÁ

len v spomínaných triách, ale aj v Schu-

mannových kusoch, v ktorých sa Prause 

a Františák predviedli ako sólisti. Arendá-

rik bol svojim spoluhráčom spoľahlivým 

partnerom počas celého večera. I napriek 

tomu, že každý z nich má svoju domovskú 

scénu v inej krajine (Františák okrem ak-

tívnej koncertnej činnosti pôsobí na Fa-

kulte umení Ostravskej univerzity, Prau-

se v súčasnosti pôsobí na Royal Northern 

College of Music v anglickom Manches-

tri, kde je vedúcim International Cham-

ber Music Studio, a Arendárik striedavo 

na Slovensku a v Čechách), ako trio sa 

vyznačujú pozoruhodnou zohratosťou 

a umeleckou vyváženosťou. 

Sezónu komorných cyklov v zrekonštru-

ovanej Malej sále Slovenskej fi lharmónie 

otvorili hudobne naozaj kvalitným kon-

certom. Škoda, že hrali len pre pomerne 

skromné publikum a do hrania sa im počas 

celého večera vmiešavali rušivé „sóla“ z na 

môj vkus príliš hlučnej klimatizácie...

Janka KUBANDOVÁ

J. Čižmarovič 
foto: www.jurajcizmarovic.com

Accentus musicalis 
pokračuje

Spoločný rakúsko-slovenský pro-

jekt, zameraný na vedeckú a ume-

leckú kultiváciu starej hudby, na 

ktorom od roku 2010 participujú 

pedagógovia a študenti viedenskej 

Universität für Musik und darstel-

lende Kunst, VŠMU v Bratislave 

a súbor Musica aeterna (um. 

vedúci Peter Zajíček) bude v marci 

pokračovať viacerými podujatiami. 

Siedmeho marca sa v Dvorane 

VŠMU uskutočnia verejné pred-

nášky na témy notopisu a edič-

ných techník, v rovnaký deň je 

pripravený aj koncert pedagógov, 

ktorí spolupracujú na projekte. 

V piatok (9. 3.) sa o 19.00 hod. 

v Dvorane predstavia spolu so sú-

bormi Musica aterna a Collegium 

musicum Viedeň (um. vedúci Ingo-

mar Rainer) najlepší frekventanti 

kurzov. Na sobotné dopoludnie 

(10. 3.) je pripravený interaktívny 

workshop v spolupráci s deťmi zo 

ZUŠ Jána Albrechta. Záujemco-

via si v priestoroch VŠMU môžu 

pozrieť tiež putovnú výstavu, ktorá 

dokumentuje dva roky aktivít 

v rámci projektu Accentus mu-

sicalis. Muzikologické podujatia 

budú v závere mesiaca pokračovať 

medzinárodnou muzikologickou 

konferenciou Prezentácie-Kon-

frontácie. V uplynulom roku 2011 

sa v rámci projektu okrem ve-

deckých seminárov a prezentácie 

edície Wiener Edition Alter Musik 

uskutočnila aj séria medzinárod-

ných workshopov zameraných na 

historicky poučenú interpretáciu 

na dychových, klávesových a sláči-

kových nástrojoch (Trnava, Eisen-

stadt, Schloss Hof, Bratislava), 

ktoré vyústili do koncertov peda-

gógov a študentov, zapojených do 

spomínaných výskumno-vzdeláva-

cích podujatí. Accentus musicalis 

patrí k najvýznamnejším príkla-

dom cezhraničnej kultúrnej spo-

lupráce v rámci špecializovaných 

vedeckých a umeleckých aktivít 

orientovaných na interakciu medzi 

štýlovým uvádzaním hudobných 

diel v zmysle historicky poučenej 

interpretácie a výskumom hudob-

nej kultúry, zameranej na kontakty 

medzi Rakúskom a Slovenskom 

v období 15.–18. storočia.  

(aj/www.accentusmusicalis.eu)
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Slovenská fi lharmónia
Na koncert Slovenskej fi lharmónie v piatok 

10. 2. som šiel z viacerých dôvodov. Na môj 

vkus trochu prihlučný Beethoven v rámci 

slávnostného otvorenia zrekonštruovanej 

Reduty u mňa vyvolal určité pochybnosti, 

či stavebné úpravy neublížili parametrom 

koncertnej siene. Alebo to len orchester 

mal príliš málo času na adaptáciu po vyše 

dvoch rokoch hrania v suchej akustike 

historickej budovy SND... Nemenej som 

bol zvedavý aj na dve hosťujúce osobnos-

ti – dirigenta Petra Altrichtera, ktorý sa už 

viackrát v Bratislave postaral o nevšedné 

hudobné zážitky, a majstra hry na lesnom 

rohu Radka Baboráka. Program sledoval 

tradičnú dramaturgickú líniu (ouvertúra – 

koncertantná skladba – symfónia) a mimo-

voľne nabádal ku konfrontácii – Čajkovské-

ho 4. symfónia len prednedávnom v Brati-

slave zaznela v špičkovej interpretácii Oslo 

Philharmonic Orchestra...

Predohra k Rossiniho opere Viliam Tell 

môže na niekoho pôsobiť ako mierne 

ošúchané dielo, stále má však potenciál 

poskytnúť orchestru skvelý priestor na pre-

Každý úspešný útok na bránu či bri-

lantne „zaparkovaný“ puk slovenských 

športových legionárov reprezentujúcich 

vyhlásené zahraničné športové kluby ani 

náhodou neujde pozornosti slovenských 

mienkotvorných médií. Nezaujatému 

pozorovateľovi by sa tak mohlo zdať, 

že Slovensko je najmä liahňou talentov 

pre kanadskú hokejovú ligu či talianske 

futbalové kluby. Ak však vo svete bodujú 

slovenskí umelci, s najväčšou pravde-

podobnosťou na to slovenské médiá re-

agujú mlčaním, bolestivo odhaľujúcim 

úroveň domácej kultúrnej žurnalistiky. 

Na mediálne ticho narazilo aj nedávne 

„novoročné“ predstavenie Donizettiho 

Nápoja lásky v mníchovskej Bavorskej 

štátnej opere, kde sa v hlavných úlo-

hách predstavili dva mladé slovenské 

operné talenty Pavol Bršlík a Adriana 

Kučerová. Pritom scéna mníchovskej 

opery patrí do prvej svetovej opernej 

ligy presne tak ako neapolský SSC, za 

ktorý kope Marek Hamšík, známy azda 

každému predškolskému futbalistovi od 

Záhorskej Vsi až po Novú Sedlicu. 

Samozrejme, že „Elisir“ s takýmto ob-

sadením som si nemohol nechať ujsť. 

Musím sa priznať, že na ceste do opery 

som v sebe objavil aj niečo ako náznak 

patriotizmu, čo sa mi v tejto súvislosti 

vôbec nestalo po prvýkrát. Už neraz 

som bol svedkom, ako sa mníchovské 

publikum doslova vrhá k nohám Edite 

Gruberovej po jednom z jej početných 

grandióznych úspechov na bavorskej 

scéne. Výnimočnosť „slovenského 

zentáciu jeho kvalít. Pomalý úvod otestoval 

pevné nervy sekcie violončiel (škoda dvoch 

intonačných zakolísaní), v pastorálnej pa-

sáži dokázal svoje kvality fl autista Daniel 

Janikovič, allegrová „búrka“ s prudkými 

chromatickými postupmi a záverečný „ga-

lop“ preverili zasa vzájomnú rytmickú sú-

hru v tutti (aj vďaka dirigentovým rozumne 

zvoleným tempám). Orchester hral zanie-

tene a s radosťou, ku ktorej ho svojimi ges-

tami, pohybmi tela a výrazmi tváre nabádal 

Petr Altrichter. Žiaľ, fortissimové úseky s 

preexponovanými plechovými dychovými 

nástrojmi už možno po zvukovej stránke 

sotva označiť za vyrovnané. I preto som sa 

rozhodol, že si pre porovnanie druhú polo-

vicu koncertu pôjdem vypočuť z balkóna.

Pred prestávkou však ešte prišiel k slovu 

Koncert pre lesný roh a orchester B dur op. 

91 od Reinholda Moriceviča Glièra. Rodák 

z Kyjeva, ktorý sa v Moskve stal učiteľom 

Prokofi eva, Mjaskovského a Chačaturjana, 

vo svojej tvorbe nereagoval na avantgard-

né dianie v Rusku a prakticky po celý život 

ostal neoromantikom (navyše, lojálnym 

sovietskemu režimu, vďaka čomu na roz-

diel od svojich žiakov unikol zákazom). 

Koncertom pre lesný roh z roku 1951 však 

napísal do dejín ruskej koncertantnej lite-

ratúry novú kapitolu. Až klasicisticky pre-

hľadné formové usporiadanie sa tu snúbi 

s extrémne náročným sólovým partom, 

pôvodne napísaným pre Valeriho Polecha. 

Sólista Radek Baborák sa v koncerte za-

skvel tak v brilantných pasážach rýchlych 

krajných častí, ako v lyrickom výrazovom 

tvarovaní pomalej časti i vo virtuóznej 

kadencii (dokomponovanej Hermannom 

Baumannom), v ktorej využil aj prvky viac-

hlasnej hry. Slovenská fi lharmónia ho pod 

Altrichterovým vedením sprevádzala zvu-

kovo kultivovane a aj v rýchlych tempách 

rytmicky presne. Za dlhotrvajúci potlesk 

si publikum od sólistu vyslúžilo ešte krát-

ky fanfárový prídavok s názvom E-mail od 

Daniela Schnydera.

Druhá polovica koncertu patrila spomínanej 

Čajkovského Symfónii č. 4 f mol op. 36, kto-

rej historická premiéra sa zhodou okolností 

uskutočnila práve pred 134 rokmi. Altrichter 

večera“ v mníchovskej opere potvrdil aj 

pohľad na operných fanúšikov postávajú-

cich v blízkosti pokladne a dúfajúcich, že 

sa im podarí ukoristiť na poslednú chvíľu 

odrieknuté abonentky či nevyzdvihnuté 

objednávky lístkov na beznádejne vypre-

dané predstavenie. Zdalo sa mi, že celý 

mníchovský operný svet bol v ten večer 

na nohách. Azda len tí najpohodlnejší vy-

užili možnosť zúčastniť sa na predstavení 

prostredníctvom historicky prvého živého 

prenosu predstavenia z Bavorskej štátnej 

opery cez internet a vyhnúť sa tak čakaniu 

na vstupenky v nevľúdnom januárovom 

nečase. Či už digitálne alebo analógovo, 

predstavenie zaznamenalo obrovský di-

vácky úspech. Sedemdesiatsedemtisíc on-

line divákov a vyše dvetisíc ľudí v publiku 

malo možnosť sledovať zábavný príbeh 

Adiny a Nemorina situovaný do vidiecke-

ho prostredia päťdesiatych rokov. Bršlík a 

Kučerová dominovali javisku v najlepšom 

slova zmysle. Pomalé a miestami až vle-

čúce sa poňatie dirigenta Dana Ettingera 

sa nepokúsil o vlastný, originálny výklad die-

la, čo som však nevnímal ako negatívum. Sta-

vil na expresívnosť, pôsobivé bolo dynamic-

ké vlnenie na malých plochách (predovšet-

kým v 2. a 3. časti) i zvukovo naplnené úseky 

okrajových častí, ktoré však neskĺzli do lac-

nejšej výrazovej apelatívnosti. Príjemne ma 

prekvapilo, že hegemónia sekcie plechových 

dychových nástrojov nebola z balkóna už 

taká citeľná. Výkonu orchestra by bolo mož-

né vytknúť pár drobností (občas chýbajúci 

pokoj v chromatických behoch drevených 

dychových nástrojov v 1. časti alebo zako-

lísanie v sólovom unisone lesných rohov a v 

terciových paralelizmoch trúbok vo fi nále), 

celkový dojem zo skladby však ostal dobrý. 

Ak chce však Slovenská fi lharmónia dopriať 

plnohodnotný zážitok aj návštevníkom se-

diacim na prízemí, zrejme bude potrebné 

zamyslieť sa nad potrebnými technickými 

zásahmi či nad prehodnotením rozsadenia 

orchestra vzhľadom na aktuálne akustické 

dispozície sály.

Juraj BUBNÁŠ

/Š/UMENIE
Roberta Bayera

nechalo vyniknúť ich ukážkovej mäkkej 

belcantovej kantiléne, ktorou obaja 

nádherne vykresľovali donizettiovské 

melodické oblúky. Sledovať Pavla Brš-

líka pri priam až akrobatickom výkone, 

keď svoju mimoriadne citlivú, vôbec 

však nie patetickú áriu Una furtiva 

lagrima predniesol zavesený na tele-

grafnom stĺpe, bolo atraktívne nielen 

spevácky, ale aj divadelne. S nesmier-

nou ľahkosťou, hereckou dôslednos-

ťou a výraznou javiskovou prezenciou 

ponúkli mladí slovenskí umelci „mestu 

a svetu“ opticky príťažlivý a hravý he-

recký koncert, ktorého úspech potvrdi-

li aj vyjadrenia internetových divákov 

v komentároch na twitteri.

Kultúrny export začína byť čoraz dôle-

žitejšou trhovou veličinou, ktorej sa 

napríklad v susednom Rakúsku venujú 

seriózne ekonomické bilancie i politické 

komentáre, uvedomujúc si jeho dopad 

na imidž krajiny. Predstavenia Anny 

Netrebko, ktorá sa stala medzičasom  

krajankou na svoju kultúru tradične 

hrdých Rakúšanov či koncerty Cleve-

landského orchestra pod taktovkou 

Franza Welsera-Mösta, šéfdirigenta 

viedenskej Štátnej opery – to sú uda-

losti, ktoré sa u našich juhozápadných 

susedov stretávajú vždy s obrovským 

mediálnym ohlasom. Druhý januárový 

sobotňajší večer v mníchovskej opere 

sa dal právom označiť ako slovenský. 

Sledovalo ho takmer osemdesiattisíc 

divákov, čo  je v každom prípade viac 

ako kapacita domovského štadióna 

Hamšíkovho SSC Neapol. Stadio San 

Paolo ponúka slabých 60 240 miest. 

Ignorovaním tejto hviezdnej hodiny 

slovenskej opery v Mníchove bodovali 

aj slovenské médiá. Gólom do vlastnej 

bránky. 

A. Kučerová a P. Bršlík ako 

Adina a Nemorino v Opere 

SND foto: archív SND
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 Petr Altrichter, ktorý dnes večer 

povedie Slovenskú fi lharmóniu, nám 

v rozhovore povedal, že dirigoval je-

den z vašich prvých koncertov s orche-

strom. Spomínate si na to?

Spomínam, mal som vtedy jedenásť alebo 

dvanásť rokov. Bolo to jedno z prvých, ak 

nie vôbec prvé vystúpenie s orchestrom, 

navyše v mojom rodnom meste. 

 Prečo je relatívne málo sólistov na 

lesnom rohu? 

Skutočne neviem. Sám som príkladom 

toho, že hornisti dokážu urobiť sólovú 

kariéru. Určite by som si prial, aby nás 

bolo viac. Možno to teraz nastupujúca 

generácia hudobníkov zmení. Hráči na 

lesnom rohu sa v prvom rade snažia zís-

kať miesta v orchestroch. Pritom ale nie 

je nevyhnutné, aby všetci hrali tie najná-

ročnejšie koncerty. Rovnako, ako ich ne-

hrajú ani všetci klaviristi. Priestor pre só-

listov na lesnom rohu podľa mňa existuje. 

Dúfam, že aj vďaka môjmu príkladu do-

stanú viacerí odvahu hrať sólovo, hrať re-

citály i komornú hudbu.

Radek Baborák: Prial by 
som si, aby nás bolo viac...
Fenomenálny hráč na lesnom rohu, v súčasnosti po-
kladaný za absolútnu špičku v hre na svojom nástro-
ji, dosiahol méty, o ktorých môže väčšina jeho ko-
legov iba snívať – v osemnástich získal bez konkur-
zu miesto v Českej fi lharmónii, prešiel niekoľkými 
prestížnymi nemeckými orchestrami, spolupraco-
val s dirigentmi ako Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, 
Neeme Järvi či Simon Rattle. Lukratívny doživotný 
post prvého hornistu Berlínskych fi lharmonikov však 
opustil, aby sa vrátil späť do Čiech a venoval sa naj-
mä sólovej dráhe a komornej hre. So Slovenskou fi l-
harmóniou vystúpil ako sólista v Koncerte pre lesný 
roh Reinholda Glièra.

Rozhovor

foto: www.baborak.com

 Zaujalo nás, že ste zakladateľom 

Českého hornového sboru. O aké tele-

so ide?

To je práve súbor, ktorý som založil, 

aby sme sa ako hornisti dali viac do-

hromady. Účinkujú s nami hudobní-

ci z Prahy a Brna, no i z regiónov. Rád 

sa chválim, že hráme repertoár ôsmich 

storočí: od raných foriem polyfónie cez 

barokové diela Gabrieliho, romantické 

zbory Brucknera a Brahmsa až po 20. 

storočie. Ide o úpravy, ale aj o pôvod-

né skladby, niektoré sú inšpirované po-

ľovníckou hudbou, napríklad diela Le-

opolda Eugena Měchuru či Dionýza 

Webera.

 Komponujú pre vás skladatelia aj 

na objednávku?

Áno, no som veľmi prieberčivý. Mám 

okruh priateľov – skladateľov, ktorí pre 

nás robia úpravy i píšu. Zatiaľ som však 

nedostal do ruky skladbu, z ktorej by som 

mal pocit, že ju musíme hneď a bezpod-

mienečne uviesť. 

 Ako mladý ste zvíťazili na viacerých 

súťažiach. Pomohli vám? Aký je váš ná-

zor na súťaže dnes? 

Mne práve veľmi nepomohli, pretože som 

bol vtedy primladý. No súťaže mali sa-

mozrejme i svoje pozitíva. Ako sedemnásť-

ročný som na ne išiel bez pocitu trémy či 

zodpovednosti. V priebehu dvoch rokov 

som tak dokázal zvíťaziť na štyroch pre-

stížnych súťažiach. Výsledkom však nebo-

lo príliš veľké množstvo ponúk na koncer-

tovanie. Usporiadatelia asi neboli zvedaví 

na „dieťa“ hrajúce ťažké skladby. Tak to vi-

dím dnes a myslím, že čiastočne mali prav-

du. V sedemnástich ešte nikto nie je zrelý 

– ani huslisti či klaviristi hrajúci od útleho 

veku. Súťaže môžu byť preto často kontra-

produktívne. Osobnosť sa nestihne rozvi-

núť a už sa ocitne pod veľkým tlakom, aby 

nesklamala. Ide o zbytočnú záťaž. 

 Osemnásťročný ste nastúpili na 

miesto prvého hráča na lesnom rohu 

v Českej fi lharmónii. Existuje niečo ako 

typický zvuk dychovej sekcie tohto or-

chestra?

Už asi nie. Ale nie je to len tento prípad. 

Ide o globálny trend. Kedysi sa hovorilo 

tiež o špecifi cky francúzskych „dychoch“. 

Možno ešte vo Viedni, kde si držia tie svo-

je starožitné nástroje, môže znieť dychová 

sekcia tak nejako „zvláštne“. Zvukový ide-

ál sa ale vyvíja a dnes už nie je možné hrať 

ani na viedenskej horne ako pred tridsia-

timi či štyridsiatimi rokmi. Tí najlepší hrá-

či sa pokúšajú hrať, aby vlastne nebolo po-

znať, že ide o viedenskú hornu. Nie všetci 

ich dokážu nasledovať a často to zakrývajú 

tým, že hrajú na historickom nástroji. 

 Teda hra na historických rohoch vás 

neláka?

Hrám len na modernom nástroji. „Natur-

hornu“  používam len na „poľovnícky“ re-

pertoár. Ide o iný spôsob cvičenia, ktoré-

mu sa musí človek venovať. Nemám na to 

čas, ale je to zaujímavé. 

 Okrem zvukového ideálu sa zvýši-

li aj technické nároky, povestné „kiksy“ 

už akoby nemali v modernom orchestri 

miesto.

To je pravda, ale nie je to tá najdôležitej-

šia vec.

 Budete hrať v Glièrovom koncerte 

Baumannovu kadenciu? 

Áno. Práve Hermann Baumann, jeho 

osobnosť a vnímanie hudby, mali na mňa 

veľký vplyv. Bol som u neho na niekoľkých 

súkromných hodinách a myslím, že sme si 

navzájom vyhovovali. Hral mi dokonca na 

svadbe a sporadicky sme v kontakte. On 

mi ukázal romantickú dušu lesného rohu. 

 Nedávno ste ukončili kariéru hrá-

ča v prestížnych svetových orchestroch. 

Núka sa otázka, prečo niekto odíde od 

Berlínskych fi lharmonikov ...

Išlo o súhru viacerých faktorov. Jedným 

z nich bolo, že nastal najvyšší čas na sólo-

vú kariéru. 

 Nahrali ste na lesnom rohu 

transkripcie Bachových violončelových 

a gambových sonát. Ako sa môže zmeniť 

pohľad na Bachovu hudbu, ak je hraná na 

inom nástroji?

Čo to dáva Bachovej hudbe neviem, ale 

mne určite dáva veľa Bachova hudba. 

Lesný roh je nástroj, ktorý od tohto skla-

dateľa nemá pôvodné sólové kompozície. 

Myslím si preto, že transkripcie sú v istom 

zmysle nevyhnutné a patria k vzdelaniu. 

Nielen počúvať a analyzovať Bacha, ale 

skúsiť si jeho hudbu aj zahrať. Nevidím na 

tom nič strašného ako niektorí kritici ale-

bo muzikológovia. 

Hudba Lukáša Borzíka 
v Schönbergovom centre
Slovenský skladateľ Lukáš Borzík 

(1979) nadviazal kontakt s rakúskym 

ensemble reconsil wien už v minulos-

ti a začiatkom tohto roka sa mu znova 

naskytla príležitosť na spoluprácu. Vý-

sledkom je približne 20-minútová kom-

pozícia Debris Song pre violu, trombón 

a komorný súbor. Dôvodom netradič-

ného obsadenia je fakt, že súbor pri prí-

ležitosti svojho 10. jubilea objednal sé-

riu „dvojkoncertov“ pre rôzne nástrojo-

vé konštelácie. Počas premiéry na pôde 

Centra Arnolda Schönberga vo Vied-

ni 22. 2. sa pod taktovkou zakladateľa 

súboru Rolanda Freisitzera stretli die-

la Lukáša Borzíka, Romana Pawolleka 

(Dvojkoncert pre lesný roh a trombón), 

Johannesa Kretza (Evolution pre sop-

ránsaxofón a trúbku) a Thomasa He-

inischa (L‘œil du silence pre altovú fl au-

tu a akordeón) s „klasikou“ v podobe 

Knihy visutých záhrad op. 15 Arnolda 

Schönberga. Borzíkova skladba zazne-

la ako prvá a podľa reakcií viedenského 

publika možno súdiť, že zaznamenala 

úspech. Autor sa vyjadril, že chce Deb-

ris Song v budúcnosti rozšíriť a upraviť 

pre väčšie obsadenie.

Robert KOLÁŘ

Pripravili Andrej ŠUBA, Robert KOLÁŘ
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Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Štátna fi lharmónia Košice 

Dramaturgickú zostavu prvého tohto-

ročného koncertu Symfonického or-

chestra Slovenského rozhlasu 25. 1. 

pod taktovkou Maria Košika tvorili 

overené diela nemeckého a francúz-

skeho hudobného romantizmu, ktoré 

v druhej polovici doplnila dvojica čas-

to uvádzaných orchestrálnych skladieb 

Mauricea Ravela. Koncert pre klavír 

a orchester č. 1 d mol op. 15 Johanne-

sa Brahmsa je ťažkým orieškom aj pre 

ostrieľaných interpretov; kladie vysoké 

nároky na súhru sólistu s orchestrom 

a jeho majestátny symfonický impetus 

si vyžaduje zrelých umelcov so zmys-

lom pre detailne prepracovanú štruk-

túru a kreatívnu architektonickú výs-

tavbu (mnohí máme ešte v živej pamäti 

sugestívne podanie sólového partu na-

ším Petrom Toperczerom, pre ktorého 

sa Brahmsov koncert na dlhé roky stal 

priam „etalónom“ jeho interpretačné-

ho majstrovstva). Mladý litovský kla-

virista Kasparas Uinskas, hosťujúci 

v našom meste po prvýkrát, sa diela 

zmocnil s prekvapujúcou suverenitou, 

upútal pevne a zreteľne tvarovanými 

frázami i sýtym tónom. Absolvent Cho-

pinovej hudobnej akadémie vo Varšave 

a neskôr i slávnej Juilliard School v New 

Yorku neostal nič dlžný povesti, kto-

rá ho predchádzala po vystúpeniach 

v najprestížnejších koncertných sie-

ňach sveta (so sólovými recitálmi účin-

koval v newyorskej Carnegie Hall, lon-

dýnskej Wigmore Hall i v Berlínskej fil-

harmónii). Drobné nedostatky v súhre, 

Z pôvodne ohlásenej pohody a jasu 

v  D dur, ktoré mali ovládnuť koncert Štát-

nej fi lharmónie Košice 25. 1., sa napokon 

stal večer na pamiatku tragicky zosnulého 

fl autistu Zoltána Gyöngyössiho. Tento vý-

znamný maďarský umelec, profesor Hu-

dobnej akadémie Franza Liszta, ktorý mal 

byť sólistom pohodovo zamýšľaného kon-

certu (a predniesť na ňom aj Čajkovského 

vzácne hrávanú Koncertnú skladbu pre 

fl autu a sláčiky) podľahol dňa 29. 12. 2011 

následkom autonehody. Poslucháči však 

o vyššie uvedených faktoch nemuseli mať 

ani tušenia. Nuž, bola by bývala namieste 

minúta ticha za zosnulého, prípadne nie-

koľko slov na jeho pamiatku  – toho sme sa 

však nedočkali ani naživo, ani v bulletine. 

Smútok však poznačil nielen predmetnú 

skladbu od Wolfganga Amadea Mozarta, 

ale svojím spôsobom celý koncert. Vymy-

kal sa mu iba svetlý zjav, priam stelesne-

nie krásy a mladosti, v osobe Gyöngyössi-

ho krajanky a jej interpretácia Mozartov-

ho Koncertu pre fl autu a orchester K 314. 

Lívia Duleba, prvá fl autistka Maďarskej 

národnej opery v Budapešti, bezozvyšku 

presvedčila o svojich vynikajúcich hráčs-

kych kvalitách. Zaujala bezchybnou into-

náciou, technickou suverenitou a plnokrv-

najmä v úvodnej časti Maestoso, idú na 

vrub spontánnej akcelerácie klaviris-

tu, ktorú dirigent ani pri najlepšej vôli 

nou muzikalitou, ale aj precíznosťou hu-

dobnej výstavby. Jej žiarivá fl auta vtlačila 

pozitívnu pečať celej prvej polovici kon-

certu. O to žalostnejšie však pôsobila jeho 

druhá polovica. 

Dirigentom večera bol nemecký, dlhodobo 

v Poľsku pôsobiaci dirigent Kai Bumann. 

A práve jeho pozvanie považujem za omyl. 

Ani sa nepamätám, kedy som bol naposle-

dy konfrontovaný s tak chaotickým, bezdu-

chým, nesústredeným výkonom dirigenta 

a orchestra ako v predmetnej Brahmsovej 

Symfónii č. 2 D dur. Nechcem pritom pra-

nierovať orchestrálnych hráčov, ak dirigent 

neinšpiruje, neusmerňuje, neoživuje par-

titúru logickými, výraznými, emotívne su-

gestívnymi gestami, nepracuje s hudobník-

mi, nemožno od orchestra očakávať akúsi 

zázračnú „sebaorganizáciu“. Odhliadnuc 

od občasných vydarenejších pasáží vlád-

li v Brahmsovi dekoncentrácia, dezorgani-

zácia, nekvalitná intonácia, zvuková neho-

mogénnosť, nepresnosť a nekoncepčnosť. 

Zvukové štruktúry sa síce podobali na tie 

z Brahmsovej „Dvojky“, ale bez myšlien-

ky, bez hlbšieho precítenia, bez dôsledné-

ho frázovania a bez presvedčivej výstavby. 

„Nein, danke“, na túto príhodu chcem čím 

skôr zabudnúť.

nemohol zachytiť. Zato orchestrálne-

mu vstupu do pomalej časti nechýbala 

vrúcnosť ani silný emocionálny ponor, 

Do Štátnej fi lharmónie Košice opakovane 

zavítala smola v podobe vynútenej zmeny 

obsadenia hosťujúcich umelcov. Tentoraz 

si český huslista Jan Talich „len“ zlomil na 

lyžovačke nohu, a to tesne pred avizova-

ným príchodom do Košíc. Usporiadateľom 

tak vznikol dvojnásobný problém, pretože 

Talich mal na koncerte 9. 2. v Dome ume-

nia zároveň hrať i dirigovať. Riešením bolo 

napokon pozvanie českého huslistu Jiřího 

Vodičku, pričom na dirigentské pódium 

sa postavil koncertný majster Štátnej fi l-

harmónie Maroš Potokár!

Koncert bol vopred prezentovaný pod 

názvom „Večer dvoch svetov“. Pod dvomi 

svetmi sa mysleli klasicizmus reprezento-

vaný Wolfgangom Amadeom Mozartom 

a romantizmus, ktorého protagonistom 

bol Robert Schumann. Na programe 

bola predohra k opere Figarova svadba, 

Mozartov Koncert pre husle a orchester 

G dur KV 216 a Rýnska symfónia s po-

radovým číslom 3 Roberta Schumanna. 

Úvod koncertu príjemne prekvapil. Krát-

ky veselý vstup do Figarovej svadby znel 

razantne, mal charakter, šmrnc a disciplí-

nu a aj orchestrálny zvuk spĺňal patričné 

parametre. Potokárovi nechýbajú odvaha, 

suverenita v narábaní s taktovkou a dob-

K. Uinskas foto: archív

na ktorý sólista adekvátne nadviazal. 

Tretia časť Rondo. Allegro  bola v tempe 

i v artikulácii ukážkovo presná, obáva-

né fugato v jej strede, častý kameň úra-

zu mnohých kreácií, zvládol Košik bez 

najmenšieho zaváhania. Po prestávke 

nasledovala bravúrne odohraná Berli-

ozova predohra Rímsky karneval s vy-

rovnane pôsobiacou a technicky mimo-

riadne disponovanou sláčikovou sekci-

ou (interpretácia skladby nie náhodou 

pripomenula najlepšie časy orchestra 

pod Lenárdovým vedením). Pôvabné 

Ravelove Vznešené a sentimentálne val-

číky a na záver skladateľov opojný La 

valse, inšpirovaný valčíkovými rytmami 

Schubertovej a Straussovej Viedne, len 

dokreslili príjemnú a pohodovú atmo-

sféru koncertu. Mario Košik je typom 

dirigenta, ktorý rastie spolu s orche-

strom, pravidelnou prácou s telesom si 

nielen rozširuje repertoár, ale získava 

tiež potrebnú umeleckú istotu. Aj ten-

to koncert dokázal, že keď má pokoj 

a zodpovedajúce pracovné podmienky, 

vie podať mimoriadny výkon. Nepočet-

né publikum si tak mohlo sťažovať len 

na celosezónne, inak vkusne adjustova-

né programové bulletiny. Z nich sa za-

skočený návštevník koncertu nedozvie 

o uvádzaných dielach (a o ich častiach) 

bohužiaľ vôbec nič. Hádam nebude pri-

veľmi opovážlivé žiadať, aby usporiada-

teľ zainvestoval i do osobitných progra-

mov na každý koncert.

Ivan MARTON

rá znalosť partitúry. Rozhodne prispeje 

k jeho profesionálnemu rastu, že ako štu-

dent dirigovania dostal šancu predstúpiť 

pred vlastný orchester. Jiří Vodička v Mo-

zartovom populárnom husľovom koncerte 

vzbudil rovnako priaznivý dojem. Zaujal 

bezchybnou nástrojovou virtuozitou, 

energiou, temperamentom a nenúteným 

modelovaním fráz – bol to Mozart ako sa 

patrí, s potrebnou eleganciou i hravosťou. 

Jeho výkon celkom logicky vyvolal nadše-

né reakcie obecenstva, ktoré si vytlieskalo 

dva prídavky. Ten prvý, Paganiniho slávne 

24. capriccio, podal výrečné svedectvo 

o bravúre huslistu.

Schumannova 3. symfónia s prívlastkom 

„Rýnska“ znamenala pre Potokára i fi lhar-

monikov tvrdší oriešok. Hoci orchestru 

pod jeho vedením ani v tejto skladbe ne-

chýbal sympatický elán, výstavba väčších 

celkov, výrazové a dynamické odtieňova-

nie i vyladenie celkového zvuku trochu po-

krivkávali. Zázraky však v tejto náročnej 

interpretácii za daných okolností nikto ani 

čakať nemohol – najmä, ak poznáme rôzne 

nástrahy schumannovskej hudobnej reči 

a tejto konkrétnej partitúry zvlášť... 

Tamás HORKAY
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Úspechy mladej nitrianskej klaviristky
I keď súkromná základná umelecká ško-

la Heleny Madariovej v Nitre nepatrí 

medzi tie s bohatou históriou, význam-

nou mierou sa podieľa na formovaní a 

zveľaďovaní hudobného života mesta 

a kvalita jej žiakov či absolventov dosa-

huje vysokú úroveň. K najvýraznejším 

talentom patrí v súčasnosti trinásťročná 

klaviristka Zuzana Šabíková z triedy 

Milana Pacovského. Napriek mladému 

veku je Šabíková skúsenou interpretkou 

a mimoriadne úspešnou účastníčkou ná-

rodných i medzinárodných súťaží. Spo-

medzi mnohých ocenení hodno spome-

núť aspoň najaktuálnejšie: 1. cenu a titul 

absolútnej víťazky na brnianskej súťaži 

Amadeus v roku 2010, 2. miesto v 1. ka-

tegórii na Medzinárodnej Chopinovej 

súťaži v Budapešti v tom istom roku či 

1. cenu v 3. kategórii na medzinárodnej 

súťaži Milenium Piano v Bukurešti. Kon-

com minulého roku (14. 12.) som mal 

možnosť vypočuť si koncert Zuzany Ša-

bíkovej v brnianskom Besednom dome, 

kde s orchestrom Filharmonie Brno pod 

taktovkou Jaromíra M. Krygela inter-

pretovala 3. časť Beethovenovho Kon-

certu pre klavír a orchester č. 1 C dur op. 

15. Už pri prvých tónoch bolo zrejmé, 

že za klavírom sedí napriek svojmu veku 

sebaistá a spoľahlivá umelkyňa. Svojej 

úlohy sólistky sa zhostila s neochvejnou 

istotou a suverénnosťou, ktorú by jej 

mohli závidieť mnohí študenti konzerva-

tórií. Na jednej strane pokoj, na druhej 

entuziazmus, verva a radosť z hry – to 

boli charakteristické znaky jej prejavu, 

aký práve tento raný Beethovenov kon-

cert bytostne potrebuje. Dovolím si tvr-

diť, že mladá umelkyňa strhla svojím zja-

vom i prejavom aj orchester, ktorý jej bol 

aj vďaka Krygelovmu vedeniu skvelým 

a „mladícky ohnivým“ partnerom. Vzhľa-

dom na vek by bolo umelkyni neadekvát-

ne vyčítať miestami určitú jednotvárnosť 

tónu a niektoré menej vyprofilované 

interpretačné odtienky a finesy – hovorí-

me predsa o žiačke základnej umeleckej 

školy. Technická brilantnosť, muzikalita, 

suverénnosť, pokoj a temperamentný 

prejav sú spoľahlivými piliermi, na kto-

rých je možné stavať ďalej.

Zuzana Šabíková je nesporne jednou 

z najtalentovanejších slovenských klavi-

ristiek najmladšej generácie. Je dôkazom, 

že naša malá krajina nie je chudobná na ta-

lenty, je len potrebné ich nájsť a všemožne 

podporovať. 

Marek ŠTRBÁK

Štátny komorný orchester Žilina
Druhý januárový koncert odohrávajúci 

sa už vo všednej, „posviatočnej“ atmo-

sfére (19. 1.) predstavil v Žiline štvoricu 

zahraničných hosťujúcich umelcov. Pre 

všetkých štyroch to bol žilinský debut 

– tak mladého dirigenta zo Švajčiarska 

Lucu Bizzozera, ako i pre trojicu sólis-

tov, ktorí sa predstavili v skvoste kon-

certantnej literatúry, Beethovenovom 

Koncerte pre klavír, husle, violonče-

lo a orchester C dur op. 56. Entrée ve-

čera patrilo Beethovenovej predohre 

Egmont op. 84. Z pohľadu dirigenta to 

však nebola šťastná voľba, jeho prejav 

s veľmi približným gestom nebol do-

statočne sústredený na podstatné veci 

v partitúre, skôr sa vznášal vo sfére von-

kajškových efektov, prenechávajúc do-

tvorenie interpretačnej výslednice na 

vôľu orchestra. Po takomto váhavom 

úvodnom kroku večera sa však rozpaky 

v ďalšom programe ešte znásobili. Ná-

ročný Beethovenov Trojkoncert si za-

slúži dôslednú prípravu, prepracovanú 

súhru, prienik k myšlienkovému jadru 

členitého hudobného terénu. Z takých-

to (a ďalších) interpretačných postulá-

tov vyplývajúce kvality sa zo žilinského 

pódia hlásili len sporadicky. Trojici só-

listov, belgickej huslistke Claire Das-

sesseovej, violončelistovi zo Švajčiar-

ska Zephyrinovi Rey-Belletovi a kla-

viristke z USA Deborah Leeovej, resp. 

každému osobitne, nemožno vyčítať vý-

raznejšie manko v požadovaných ume-

leckých kvalitách. Naopak, v úsekoch, 

kedy mohli uplatniť svoje individuálne 

danosti, dokázali na viacerých miestach 

presvedčiť. V ansámblových kontextoch 

však už bol problém, sólistické zoskupe-

nie nefungovalo ako synchrónne mys-

liaca a formulujúca umelecká jednotka. 

V zostave evidentne predstavovala aser-

tívnu pozíciu s výraznými dominantný-

mi ambíciami klaviristka, pričom hus-

listka s violončelistom vytvárali takmer 

nezávislú komplementárnu líniu. Za 

mimoriadnu zmienku však stojí violon-

čelistov senzibilný vklad v prekrásnej 

2. časti (Largo). Priam kaleidoskopicky 

formulovanému útvaru dirigent očivid-

ne neprotirečil, resp. nemal výraznejšiu 

snahu či schopnosť dať dielu zjednocu-

júci rozmer alebo evidentnejší identifi-

kačný kód. 

S vehemenciou pristúpil dirigent 

k stvárneniu Symfónie č. 3 a mol „Škót-

skej“ od Felixa Mendelssohna Barthol-

dyho. Jeho hravej, skôr živelnej letore, 

ktorú preukázal v predchádzajúcich 

opusoch, by mohol charakter pôvabnej 

symfónie s bukolickým nádychom kon-

venovať, do tvarovania jej farbistých 

úsekov, modelovania fráz a súvetí sa po-

náral s chuťou. Pri dôraze na vonkajš-

kovú stránku hudby, na jej koloristický 

hedonizmus, však nevenoval dostatok 

pozornosti hudobnej hierarchii parti-

túry a zavše mu podstatné myšlienky 

uleteli bez výraznejšieho pointovania. 

Ostáva veriť, že mladý umelec neustane 

v budúcnosti v hľadaní podstaty a hod-

noty hudobných diel a bude vedieť zo 

svojho nesporného talentu a muzikality 

vyťažiť viac.

Kanadský dirigent Kerry Stratton sa so 

žilinským orchestrom bližšie zoznámil 

už v minulosti, keď s ním absolvoval v 

roku 2010 úspešné turné v Kanade. ŠKO 

sa tak priradil k viacerým európskym or-

chestrom, s ktorými umelec intenzívnej-

šie spolupracuje. Výsledkom je i ďalšie 

koncertné účinkovanie vo februárovom 

žilinskom koncertnom cykle (2. 2.). Už 

v úvodnej predohre k opere Hodvábny 

rebrík od Gioacchina Rossiniho pred-

stavil Stratton svoj interpretačný natu-

rel. Nesporne k nemu patria rozvaha, 

prehľad, zmysel pre stavebnú logiku, 

zreteľné gesto, ktoré očividne ctí akade-

mické hodnoty v tom najpozitívnejšom 

zmysle. Predohru tlmočil briskne, jasne, 

prehľadne tvarujúc jej kontúry a dávajúc 

adekvátny priestor orchestrálnej fareb-

nosti i kvalitným sólistickým vstupom 

(hoboj!). 

Ďalší hosť večera, nemecký huslista 

Christoph Seybold má napriek mladé-

mu veku za sebou úctyhodný rad vystú-

pení takmer po celom svete. Veľkolepý, 

náročný Bruchov Koncert č. 1 pre husle 

a orchester g mol op. 26 hral talentovaný 

umelec zasvätene a koncentrovane. Dispo-

nuje krásnym tónom, ktorý ťaží 

nielen z mimoriadne cenného ná-

stroja (Stradivari z r. 1725), ale 

aj z osobitného zmyslu pre nuan-

sovanie a vyvažovanie jemných 

zvukových mikrotvarov. Impono-

vala tiež jeho celková koncepcia, 

rozvrhnutá a tvarovaná s estét-

skym nadhľadom a suverenitou. 

Sympaticky zapôsobila krehká 

triezvosť v tklivom Adagiu bez 

zbytočnej nadstavby interpre-

tačných komentárov a bez lac-

nej sentimentality. Konečnému 

pozitívnemu dojmu neubrali na-

pokon ani malé, „kozmetické“ 

chybičky krásy idúce beztak na 

vrub nie celkom presným gestám 

dirigenta.

Záver večera patril Suite č. 1 

d mol op. 43 od P. I. Čajkovské-

ho. Dirigent sa v nej prejavil 

ako skúsený hudobník ovládajú-

ci orchester v celej škále jeho delikátnej 

nástrojovej diferencovanosti. Šesťčas-

ťovej suite dal vyprofi lované tvary, hie-

rarchizujúc výraz a náladové charakte-

ristiky v kontinuálnych aj kontrastných 

vzťahoch jednotlivých častí. Romantic-

kú hudbu naplnil eleganciou, empatiou 

i zmyslom pre vtip. Odozva v auditóriu 

bola nanajvýš priaznivá.

Lýdia DOHNALOVÁ

Ch. Seybold foto: R. Kučavík

Z. Šabíková foto: archív
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

V. Lacková-Lovranová foto: archív V. Lackovej-Lovranovej

Cyklus koncertov Nedeľné matiné v Mir-

bachovom paláci vstúpil do nového roka 

hudobno-slovným pásmom „Kontemplá-

cie“ (8. 1.). Diela Milana Rúfusa v podaní 

Evy Kristinovej doplnila klaviristka Tatia-

na Lenková-Hurová skladbami Chopina 

(Prelúdiá č. 6, 7, 9, Nokturno cis mol), De-

bussyho (Záhrady v daždi) a Iršaia (Letný 

sad – sneh padá). Jej hra znela vyrovnane, 

pričom volila skôr pomalšie tempá, ktoré 

jej umožnili zdôrazniť kompozičnú štruk-

túru v záujme umocnenia účinku hudby.

Dynamickým dojmom zapôsobilo vystú-

penie Pavla Bogacza ml. (husle), Marti-

na Rumana (viola), Karolíny Hurayovej 

(violončelo), Filipa Jara (kontrabas) 

a Zuzany Králikovej Pohůnkovej (klavír). 

Bezprostrednosť a energiu vyžarovala 

interpretácia Beethovenovho Klavírneho 

tria D dur op. 70 č. 1, pričom hudobníci sa 

sústredili na harmonický priebeh a zreteľ-

né vedenie hlasov. Elégia pre klavír, husle 

a violončelo op. 23 Josefa Suka priniesla 

zvláštnu atmosféru tichej rezignácie, typic-

kú pre hudbu prelomu 19. a 20. storočia. 

Vyvrcholením koncertu sa stalo Schuberto-

vo Klavírne kvinteto A dur op. 114 D 667, 

v ktorom interpreti našli rovnováhu medzi 

komornosťou a vášnivosťou tejto hudby. 

Koncert ambiciózneho zoskupenia pôsobil 

miestami trochu nesúrodo, vzápätí však do-

kázal priniesť bezprostredné zážitky.

Januárové matiné uzavrelo 29. 1. vystúpe-

nie gitarového dua Adama Marca a Fab-

rizia Ferrariho. Mladých hudobníkov 

spájala muzikalita: zmysel pre rytmus, 

tempo, intonácia a technika, ktoré úpútali 

v pôvodnej gitarovej literatúre, ako napr. 

v Duo concertant op. 44 od Antoina de 

Lhoyera, rovnako však aj v kompozíciách 

Maria Castelnuova-Tedesca (Fuga elegi-

co, Preludio, Fuga), Maxima Diega Pujola 

(Tango, Milonga y Final) či pocte Hayd-

novi v Grand duo tiré de l’œuvre de Haydn 

Françoisa de Fossu. Interpreti v nich ok-

rem osobitostí nástroja uplatnili cit pre 

štýl a schopnosť vzájomnej inšpirácie. 

Prvá februárová nedeľa umožnila sledo-

vať hudobnú spoluprácu par excellence 

vynikajúcej hráčky na barokovej priečnej 

fl aute Jany Semerádovej a world-music 

zoskupenia Pacora (Stanislav Palúch – 

husle, Marcel Comendant – cimbal, Ró-

bert Ragan – kontrabas). Ich plnokrvná 

interpretácia s improvizáciami, inšpiro-

vanými barokovými dielami i folklórom 

bola pôsobivou kombináciou hudobnej 

spontánnosti a invenčného aranžovania. 

Atraktívne vyzneli diela Händla (Andante e 

larghetto a staccato z op. 7 č. 2 HWV 310), 

Rameaua (Les Sauvages), Quantza (Sara-

banda) i J. S. Bacha (Menuet h mol a Badi-

nerie z BWV 1067). Miestami sa mi však 

zdalo, že exotiky a swingu je priveľa. O to 

viac som dokázala oceniť autorskú stried-

mosť Nemenovanej Stana Palúcha, ľudovú 

pieseň Hora či bezprostredne pôsobiace 

Largo andante z Tartiniho koncertu. 

Predpoludnie 12. 2. patrilo klaviristke 

Veronike Lackovej-Lovranovej, ktorej 

hra zapôsobila plnosťou tónu a zároveň 

priezračnosťou zvuku. Osobným hudob-

ným vyjadrením bola nádherná Bachova 

Anglická suita d mol č. 6 BWV 811, ktorej 

Glosa

Známy viedenský festival starej hudby 

Resonanzen v Konzerthause netreba ni-

jako zvlášť predstavovať. Aktuálny roč-

ník (14.–22. 1.) bol venovaný hudbe vo 

Viedni a do metropoly našich susedov 

vďaka nemu zavítali súbory ako Biondi-

ho Europa Galante, Alessandriniho Con-

certo Italiano alebo Savallov Le Concert 

des Nations. Festival ale okrem fi nan-

čných a organizačných možností pritiah-

nuť známe mená vlastní z môjho pohľadu 

ešte niečo dôležitejšie – nápady, ktorými 

dokáže zaujať a efektívne komunikovať 

s publikom. Koncerty už tradične do-

pĺňajú fi lmové projekcie, besedy s umel-

cami, kurz starých tancov pre verejnosť 

alebo výstava hudobných nástrojov. 

Väčšina týchto sprievodných podujatí je 

zdarma. Patria sem i koncerty mladých 

umelcov s názvom Resonanzen Vorspiel. 

Hodinu pred hlavným podujatím večera 

tak môže publikum prostredníctvom re-

Nápady, ktoré dokážu zarezonovať...
citálu spoznať kvality interpreta, ktoré-

ho meno nie je zatiaľ príliš známe. Voľný 

vstup mení riziko „kupovania mačky vo 

vreci“ na príjemné hudobné dobrodruž-

stvo, interpret má možnosť predviesť 

svoje umenie na prestížnom pódiu, uspo-

riadateľ má šancu získať ďalšie publikum. 

Záležitosť výhodná pre všetkých zainte-

resovaných. Taký bol i koncert poľskej 

čembalistky Aliny Ratkowskej (18. 1.), 

žiačky Andreu Marcona na Schole Can-

torum Basiliensis a laureátky prestížnych 

čembalových súťaží. Premyslenú drama-

turgiu z diel Johanna Jakoba Frobergera 

a Louisa Couperina s názvom Lamentá-

cie, imitácie, meditácie pointoval koncen-

trovaný a inšpirujúci výkon disponovanej 

sólistky. Dnes už viem, že do lístku na jej 

koncert sa určite oplatí investovať. Tento 

nápad Konzerthausu u mňa zarezonoval.   

Andrej ŠUBA

rozsiahle Prelúdium tvorí protipól nasle-

dujúcich siedmich štylizovaných tancov. 

Suita vyznela sústredene so zmyslom pre 

tektoniku jednotlivých častí i detaily vo 

frázovaní, artikulácii a ozdobách, ktoré 

odrážali zmysel interpretky pre bachovskú 

linearitu a prepožičali hudbe potrebné 

napätie. Úvodné Prelúdium a záverečné 

tri časti (Gavotte I, II, Gigue) spojili suitu 

do jediného oblúku. Moderne, no predsa s 

akousi zvláštnou nostalgickou lyrickosťou 

zazneli dve významné diela Clauda Debus-

syho: Bergamská suita Z. 75 a zriedkavo 

uvádzané Pour le piano Z. 95. Ich interpre-

tácia pôsobila veľmi bezprostredne a rea-

listicky. Výraz získala hudba vďaka citlivej 

práci s pedálom, ktorý nič nezastieral, prá-

ve naopak – odhaľoval každý detail. Záver 

recitálu Veroniky Lackovej-Lovranovej sa 

stal pôsobivým sprítomnením hudobného 

impresionizmu. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Musica aeterna (um. vedúci Peter 

Zajíček) koncertovala vo Fínsku, 

kde sa 12. 2. predstavila v helsin-

skom Hudobnom centre pod tak-

tovkou čembalistu a dirigenta Aapa 

Häkkinena. Dramaturgiu fašian-

gového koncertu tvorili diela W. A. 

Mozarta Hudobný žart KV 522, Qu-

odlibet – Galimathias Musicum KV 

32 a Divertimento C dur Hob. II:17 

J. Haydna.  Koncertu sa zúčastnil 

aj slovenský veľvyslanec vo Fínsku 

Juraj Podhorský. Rovnaký program 

súbor uviedol 7. 2. aj v Malej kon-

certnej sále bratislavskej Reduty. 

Záznam z vystúpenia v Slovenskej fi l-

harmónii si možno pozrieť na 

http://stream.fi lharmonia.sk.

(hž)

Po úspešnej spolupráci s New Zea-

land Symphony Orchestra na or-

chestrálnych suitách z opier Leoša 

Janáčka pripravuje v New Yorku žijúci 

klavirista a dirigent Peter Breiner 

s týmto orchestrom pre Naxos ďalšie 

dva tituly. Začiatkom februára nahrá-

val vo Wellingtone vlastné aranžmány 

diel Musorgského (Obrázky z výsta-

vy, Piesne a tance smrti) a Čajkovské-

ho (orchestrálne suity z opier Piko-

vá dáma a Vojvoda). CD by sa na trh 

mali dostať na jeseň tohto roku.  

(hž)

Na úvod Jarného hudobného festiva-

lu, ktorý sa od 2. 3. do 13. 5. koná vo 

viedenskom Konzerthause,  zaznel 

komplet symfónií Franza Schuberta 

v naštudovaní súboru Les Musiciens 

du Louvre – Grenoble pod taktov-

kou Marca Minkowského. Členom 

svetoznámeho orchestra je i vo Švaj-

čiarsku pôsobiaci slovenský huslis-

ta Igor Karško. Výsledkom trojice 

koncertov v spolupráci s francúzskou 

spoločnosťou naïve bude live nahráv-

ka koncertu na CD i DVD. 

(hž)

Trio Pacora bude 14. 3. v Štúdiu 2 

Slovenského rozhlasu v Bratislave 

koncertovať a krstiť CD s názvom 

Fugit Hora. So Stanom Palúchom 

(husle), Marcelom Commendantom 

(cimbal) a Róbertom Raganom (kon-

trabas) sa ako hosť predstaví spe-

váčka Slávka Horváthová. Začiatok 

podujatia je o 19.00 hod.

(hž)

P. Breiner 
foto: archív
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hry trubačov, lutnistov, huslistov a spome-

dzi nich najmä lutnistu a básnika Sebastiá-

na Tinódyho. 

Na referát Andrey Meščanovej nadviazal 

príspevok Lýdie Urbančíkovej zameraný na 

obdobie 19. storočia. Výraznou postavou 

bol v tom období v Košiciach kantor a peda-

góg Gustáv Jaczko (1852–1890), ktorý ok-

rem Dómu sv. Alžbety pôsobil aj ako zbor-

majster robotníckeho zboru Harmónia 

a zboru seminaristov. Podieľal sa na uve-

deniach omší Antona Husku i Jozefa Ker-

nera. Generačne mladším bol Rudolf Jacz-

ko, ktorého životopisné údaje nie sú dosiaľ 

známe, v roku 1910 bol tajomníkom Spol-

ku košických milovníkov hudby a dopisova-

teľom miestnych novín v rubrike podujatí 

hudobného života. Okrem iného sa zasa-

dzoval v Košiciach o vznik fi lharmonického 

orchestra. Bol súčasne skladateľom, hrával 

v kine Uránia, organizoval koncerty, spo-

lupracoval ako organista s Oldřichom He-

merkom. O jeho spomínanej skladbe Omša 

Es dur a jej predvedení v Dóme v roku 1910 

zatiaľ niet priamych dôkazov.

Veľké osobnosti hudobného života Košíc 

nezriedka pôsobili v opernom súbore ko-

šického divadla. Jednou z nich bol bezpo-

chyby Ladislav Holoubek, ktorý zastával 

po dve obdobia post šéfa Opery ŠD. Jú-

lia Bukovinská sa vo svojom príspevku za-

merala na jeho prvé obdobie, roky 1958–

1966, kedy sa obzvlášť profi loval vzťah 

tohto významného dirigenta a skladateľa 

k tvorbe Jána Cikkera. Holoubek s mimo-

riadnym ohlasom premiéroval v roku 1957 

v Košiciach majstrovu operu Beg Bajazid 

a potom ďalších 5 operných titulov iných 

autorov, medzi ktorými bol i jeho vlastný 

opus Stella, dielo patriace dnes do zlaté-

ho fondu slovenskej hudobno-dramatickej 

spisby. Holoubkovo pôsobenie v Štátnom 

divadle bolo v tomto období späté i s vyni-

kajúcou úrovňou sólistického súboru s do-

minantným zástojom Anny Polákovej, Im-

richa Jakubeka a Gejzu Zelenaya.

Dielo operného režiséra Kornela Hájka 

patrí k témam, ktorými sa Dita Marenči-

nová zaoberá už niekoľko rokov. Jej prís-

pevok upozornil na mimoriadne kvality 

a zásluhy tejto osobnosti o rozvoj drama-

(Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I.
tického umenia na Slovensku. Autorka 

tiež korigovala nesprávny, doteraz roz-

šírený dátum jeho narodenia (správny je 

22. 10. 1920), rozšírila pohľad na jeho 

osobnostný a profesionálny profi l. Hájek 

hral na husliach i organe, ovládal nemči-

nu, francúzštinu, latinčinu, maďarčinu, 

študoval tiež fi lozofi u. Bol žiakom veľkej 

režisérskej osobnosti Karla Jerneka, kto-

rý inscenoval viaceré historické premiéry 

veľkých slovenských operných diel – Su-

choňovej Krútňavy, Cikkerovho Vzkrie-

senia a Mr. Scroogea. Hájek 

je autorom viacerých sloven-

ských prekladov operných lib-

riet, napr. Verdiho Nabucca 

alebo Mozartovho Únosu zo 

serailu, ktorý sa v slovenskom 

preklade hral prvý raz práve 

v Košiciach. Kornel Hájek zo-

mrel počas skúšok k novej in-

scenácii Verdiho Aidy. Insce-

náciu potom v jeho intenciách 

dokončil pražský režisér Juraj 

Fiedler (premiéra sa konala 

4. 4. 1968). 

Pavol Baxa – lekár organov 

(1923–2006), takýmto spoje-

ním uviedla Emília Dzemjano-

vá svoj príspevok o slovenskom 

organárovi a jeho zásluhách 

na stavbe a zachovaní mno-

hých cenných nástrojov na Slovensku. Vý-

nimočnosť témy, samotnej osobnosti, ako 

i jej hudobno-historickej refl exie podčiark-

la osobnou prítomnosťou i najbližšia rodi-

na majstra.

Otázka „Kto bola Suhayda Mária?“ bola 

titulom referátu Lýdie Urbančíkovej na 

tému tvorivého odkazu neznámej klavirist-

ky a skladateľky, rodáčky z Prešova, žiačky 

Márie Mašíkovej-Hemerkovej, ktorá v roku 

1935 absolvovala na konzervatóriu v Prahe 

v kompozičnej triede Josefa Suka skladbou 

Variace a fuga na šarišskou lidovou píseň 

pro klavír a v roku 1937 úspešne tiež dokon-

čila štúdium odboru klavír. Priatelila sa s Ví-

tězslavou Kaprálovou, ich skladby spoločne 

zneli na koncertoch v Bratislave i Brne. Do 

roku 1940 pôsobila v Nitre, potom v maďar-

skom Györi ako profesorka klavírnej hry na 

miestnom konzervatóriu. 

Oživenie do vážnych tém konferencie vnie-

sol historik Štefan Eliáš svojím príspevkom 

„Košice – domov hudobnej vzdelanosti“. 

Priblížil v ňom košického vzdelanca, zema-

na Daniela Kászonyiho, ktorý svojho syna 

vo veku 12 rokov poslal na štúdiá do Vied-

ne, kde sa mal venovať klavírnej hre i vý-

tvarnému umeniu. V dome jeho viedenskej 

príbuznej býval aj Ludwig van Beethoven, 

z čoho možno dedukovať, že Daniel Kászo-

nyi ml. hudobného génia stretával ako su-

seda a bol teda jediným Košičanom, kto-

rý ho poznal osobne. Druhoradé však nie 

je ani meno jeho viedenského hudobného 

pedagóga, ktorým nebol nik iný než Carl 

Czerny. Vyučoval ho osem mesiacov. 

Jednotlivé príspevky muzikologickej kon-

ferencie v Košiciach boli rozdielne štádiom 

rozpracovania danej témy, pričom niekto-

ré ašpirovali na ucelenejšiu kompletizáciu, 

iné predstavovali zasa prípravu na ďalší 

heuristický výskum. Výsledky sa budú zre-

teľnejšie javiť na ďalšej konferencii, kto-

rú plánujú organizátori uskutočniť o dva 

roky. Doterajšia úroveň podujatia je však 

už teraz prísľubom nových a podnetných 

poznatkov z doposiaľ neznámych kapitol 

hudobných dejín východoslovenskej met-

ropoly a jej okolia.  

Lýdia URBANČÍKOVÁ

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-

láca v Bratislave boli 16. 2. slávnostne 

odovzdané Ceny Fra Angelico za rok 

2011. V kategórii hudobné umenie 

boli udelené tri vyznamenania: muzi-

kologičke Etele Čárskej, organistovi 

a pedagógovi Ivanovi Sokolovi in me-

moriam a Bratislavskému chlapčen-

skému zboru pod vedením Magdalé-

ny Rovňákovej. Konferencia biskupov 

Slovenska udeľuje cenu Fra Angelico 

prostredníctvom svojej Rady pre vedu, 

vzdelanie a kultúru od roku 2002. Jej 

hlavnou myšlienkou je prejav uznania 

zo strany Katolíckej cirkvi voči pred-

staviteľom umeleckých radov, ktorí aj 

v súčasnosti, kedy dochádza k úpadku 

kultúry, globalizácii, komercionalizácii 

a liberalizmu, presadzujú v tvorbe kres-

ťanské myšlienky a hodnoty.

(tk.kbs)

Minister kultúry Slovenskej republi-

ky Daniel Krajcer slávnostne odovzdal 

Ceny ministra kultúry za rok 2011. Vy-

znamenanie sa udeľuje za konkrétny 

počin v predchádzajúcom roku, za ce-

loživotné dielo alebo za dlhoročný prí-

nos v rozličných oblastiach kultúry.

Z osobností hudobnej oblasti získali Cenu 

ministra za rok 2011: Pavol Bršlík za 

vynikajúce dosiahnuté umelecké výsled-

ky a reprezentáciu slovenského vokálne-

ho umenia na významných zahraničných 

operných  a koncertných scénach; Ma-

rián Vach za hudobné naštudovanie ope-

ry Jána Cikkera Coriolanus v Štátnej ope-

re Banská Bystrica a doterajšie umelecké 

aktivity v oblasti hudobnej kultúry na Slo-

vensku a Miroslav Žbirka za celoživotný 

tvorivý osobnostný umelecký prínos v ob-

lasti populárnej hudby a za pozoruhodný 

projekt Symphonic Tour.

(hc)

V edícii Terre Sommerse vyšlo CD 

s názvom Virtuosismo e meditazione. 

V podaní medzinárodne renomova-

ného huslistu Dejana Bogdanovicha 

a klaviristu Gabriele Mariu Vianella na 

ňom okrem skladieb P. I. Čajkovského, 

Henrika Wieniawského, Franza Liszta 

a Giuseppe Tartiniho znie i kompozícia 

Souvenir slovenského skladateľa Ladi-

slava Kupkoviča.

(hž)

V týchto dňoch sa do regálov knižníc a ar-

chívov dostáva nová publikácia z vydava-

teľstva Hudobná spoločnosť Hemerkov-

cov v Košiciach, ktorá je pokračovaním 

cyklu prác v rámci „Kapitol z dejín hudob-

nej kultúry v Košiciach XI“. Ide o zborník 

referátov, ktoré odzneli na muzikologic-

kej konferencii v Košiciach 9. 11. 2011 

usporiadanej v rámci festivalu Ars Nova 

Cassoviae. Úvodné slovo zostavovateľky 

a autorky jedného z príspevkov Júlie Bu-

kovinskej podáva genézu týchto muziko-

logických aktivít v Košiciach, kde aj nap-

riek nepriaznivým podmienkam pre syste-

matický výskum „sú témy, ktoré si žiada-

jú pozornosť, a ich postupné odkrývanie 

a prezentovanie verejnosti sa ukázalo ako 

správne rozhodnutie, ktoré začína nado-

búdať charakter periodického podujatia“. 

Na konferencii prezentovali svoje výsku-

my dotýkajúce sa viacerých oblastí a his-

torických období hudobnej kultúry v Ko-

šiciach a ich regiónu Andrea Meščanová, 

Júlia Bukovinská, Dita Marenčinová, Emí-

lia Dzemjanová, Štefan Eliáš a Lýdia Ur-

bančíková.

Po prvýkrát sa na stránkach regionálnej 

vedeckej tlače ocitla téma renesančných 

hudobných tradícií Košíc. Svojimi „Pohľad-

mi na kultúru renesančného mesta“ sa dot-

kla Andrea Meščanová doposiaľ neznáme-

ho terénu pestovania hudby v Košiciach 

v 15. – 16. storočí, a to v rámci školstva, 

z pohľadu systému i známych predstavite-

ľov a osobností. O účinkovaní žiakov a kan-

torov na bohoslužbách existuje napríklad 

záznam z roku 1508, v ktorom sa okrem 

iného píše: „...nech kapelník a všetci ka-

pláni dómu odbavujú spievanú sv. omšu 

so sprievodom organa...,“ alebo, „aby 

zbormajster a spomenutí kapláni spolu 

so všetkými školskými deťmi spievali pred 

hlavnou omšou so sprievodom organa Te 

Deum laudamus, za čo sa bude vyplácať 

kaplánom 15 zl., organistom 6 zl. a  kan-

torovi 4 zl.“ Na inom mieste sa dozvedáme 

mená osobností, ktoré tu pôsobili v úlohe 

rektora (Michal Thyr, Valentín Carbo, On-

drej Melcer, dokonca profesor z Cambrid-

gu a Oxfordu Leonard Coxe). Autorka sa 

dotkla aj otázky pestovania svetskej hudby, 

Budova prvého kina URANIA 

v Košiciach (1909) foto: archív
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Michaela ŠEBESTOVÁ
* 1985

 V októbri 2011 si absolvovala 
sériu koncertov v Japonsku. Bola 
to tvoja prvá zahraničná skúse-
nosť?
V podstate áno. Oslovili ma na 
základe predstavenia Madama 
Butterfl y, v ktorom som spievala 
Suzuki v rámci festivalu Zámocké 
hry zvolenské. V postave Čo-Čo-
San vtedy hosťovala sopranistka 
Kikuko Teshima, s ktorou som ne-
skôr účinkovala aj v Japonsku. Na 
festivale Kitakyushu International 
Music Festival sme spolu s ďalší-
mi sólistami z Talianska a Japonska 
uviedli štyri koncerty operných árií 
a duetov. Výborne sa mi pracovalo 
s klaviristom a dirigentom Marcom 
Boemim; spolupracoval s takými 
spevákmi ako Edita Gruberová 
alebo Renato Bruson a jeho skúse-
nosti a názory na hudbu ma úplne 
fascinovali.
 

 Tvoj starý otec bol významný 
slovenský tenorista Andrej Ku-
charský. Zdá sa, že tvoj profesijný 
osud bol predurčený – dokonca 
ste obaja debutovali s rovnakým 
titulom, Čajkovského Onegi-
nom...
Áno, to je pravda, akurát každý 
s inou postavou. (Smiech.) S hud-
bou som prichádzala do kontaktu 
neustále. A s mamou som mož-
no spievala už vtedy, keď ma ešte 
len čakala... Práve Onegin je asi 
pre našu rodinu osudový, pretože 
mama debutovala, rovnako ako 
ja, v postave Oľgy. Dedo z otco-
vej strany bol tiež spevák, študo-
val u Arnolda Flögla. V opernom 
prostredí som vyrastala odmalička 
a bolo úplne prirodzené, že som 
išla študovať spev na konzervató-
rium. A som veľmi vďačná mojim 
rodičom za to, že môžem robiť to, 
čo ma baví, a že ma podporujú. 
Podpora najbližších je veľmi dôle-
žitá, obzvlášť pri tejto práci.

 Debutovala si pred dvoma 
rokmi v Košiciach. Ako si na to 
spomínaš?
Po konzervatóriu som začala sú-
kromne študovať u pána Sergeja 
Kopčáka, čo považujem za svoje 
najväčšie šťastie. O pár rokov mi za-
volali z Košíc, aby som prišla pred-
spievať postavu Oľgy v Oneginovi. 
Réžiu robila Oľga Kapanina, ktorá 

mala o inscenácii jasnú predstavu. Bola to klasická réžia usilujúca o auten-
tické podanie diela. Nie som zástancom príliš moderných výkladov, no kaž-
dému vyhovuje niečo iné. Zišla sa tam úžasná partia ľudí, takže som túto 
produkciu doslova milovala. Škoda, že sa už hráva len zriedkavo.

 Rozmýšľala si niekedy aj nad iným než hudobným smerovaním? Tvoj 
starý otec najskôr vyštudoval veterinárstvo, až potom sa dal na operu... 
Nie, nikdy. Vždy som chcela robiť niečo s umením a operu milujem. Keď 
mám v inscenácii len pár vstupov, zvyšok času presedím v portáli a po-

čúvam. A chodím sa pozerať aj na 
skúšky alebo predstavenia, v kto-
rých neúčinkujem. Napríklad 
Tosku v SND som takto videla as-
poň päťdesiatkrát. Zbožňujem svet 
opery a vždy, keď mám čas, rada ho 
trávim s operou.

 Opera SND ťa v tejto sezóne 
obsadila do troch zo štyroch plá-
novaných premiérových titulov. 
Na ktorú z týchto postáv sa naj-
viac tešíš a ktorá, naopak, je pre 
teba najväčšou výzvou?
Na jeseň sme robili Cikkerovho 
Mistra Scroogea. Pre mňa to bola 
veľmi náročná hudba na počúva-
nie a o to náročnejšia na inter-
pretáciu. Najskôr som si dosť 
ťažko zvykala, ale teraz sa na kaž-
dé predstavenie teším. Navyše 
som mala možnosť spolupracovať 
s viacerými skvelými kolegami 
– s dirigentom Dušanom Štefán-
kom, s Petrom Mikulášom alebo 
s Jozefom Kundlákom. Ale najväč-
šou výzvou pre mňa bude titulná 
postava Giordanovej Fedory, 
ktorú naštudujem v Štátnej ope-
re v Banskej Bystrici s Mariánom 
Vachom.

 Bojuješ s trémou?
Tréma je podľa mňa uplne priro-
dzená. Ale žeby som sa pred pred-
stavením celá triasla a mala stude-
né ruky, to určite nie. U mňa je tré-
ma skôr o pocite zodpovednosti. 
Na javisku sa môže stať čokoľvek, 
ale dôležité je, ako na to spevák za-
reaguje. Navyše, keď niekto prejde 
školou pána Kopčáka, už ho len tak 
niečo nezaskočí. (Smiech.)

 Ktorá postava je tvojou vysní-
vanou?
Mojím veľkým snom bola Princi-
pessa z Adriany Lecouvreur a ten 
sa mi už splnil. Snom asi každej 
mezzosopranistky je, samozrejme, 
Carmen. Z ďalších známych postáv 
snívam o Dalile a veľmi inklinujem 
aj k ruskému repertoáru. Rada by 
som si zaspievala napríklad Pan-
nu Orleánsku. K splneným snom 
už môžem zaradiť aj spomínanú 
Fedoru, kde sú neskutočne krásne 
hudobné pasáže.

Pripravila 
Janka KUBANDOVÁ

mezzosoprán
Štúdiá: Konzervatórium v Bratislave (A. Šebestová-Kucharská), 

Súkromné konzervatórium D. Kardoša v Topoľčanoch (A. Šebestová-

Kucharská), od 2006 súkromné štúdium spevu u S. Kopčáka, od 2011 

Akadémia umení v Banskej Bystrici (S. Kopčák)

Majstrovské kurzy: P. Dvorský (2003), G. Beňačková (2004), štipen-

dium R. Wagnera v Bayreuthe (2005)

Súťaže: Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch.-Trnavského, Trnava 

(2004), Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka, Karlovy Vary (2005)

Spolupráca: 2008 – polorecitál v rámci festivalu Zámocké hry zvolenské, 

koncert k 60. narodeninám S. Kopčáka v rámci festivalu Banskobystrické 

hudobné dni; od 2009 – ŠD v Košiciach (Oľga – Eugen Onegin, Princi-

pessa de Bouillon – Adriana Lecouvreur), od 2010 – SND (Mercedes 

– Carmen, Pisana – Dvaja Foscariovci, Lola – Sedliacka česť, Enrichetta 

di Francia – Puritáni, Milosrdná sestra – Mister Scrooge, Pastuchyňa 

– Jenůfa, Muzikant – Manon Lescaut), ŠO v Banskej Bystrici (Fenena – 

Nabucco, Suzuki – Madama Butterfl y), 2011 – séria koncertov v rámci 

Kitakyushu International Music Festival, Japonsko     
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Prvé dojmy zo zrekonštruovanej bratislavskej Reduty
V dnešných časoch plných negatívnych 

správ pôsobí skutočnosť znovuotvorenia 

Reduty ako balzam na dušu. Podarilo sa, 

načas a vo výbornej kvalite. 

K Redute ma viaže silné puto. Vo veľkej sále 

som ako dvanásťročný zažil prvé koncerty 

fi lharmónie s Václavom Talichom a neskôr 

som tam s tým istým orchestrom hral svoj 

absolventský koncert pod taktovkou Lajčiho 

Rajtera. A potom veľa iných, ponajviac s Boh-

danom Warchalom a jeho SKO. Počul som 

tam svetové orchestre, dirigentov aj sólistov, 

v rámci legendárnych organových pondelkov 

napríklad aj Karla Richtera. Súčasná zrekon-

štruovaná podoba sály akusticky vôbec ne-

utrpela novým organom, na ktorého vzhľad 

si publikum musí ešte zvyknúť. Mne sa však 

páči. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa o veľké 

dielo zaslúžili. Musím vysloviť uznanie ve-

deniu SF a osobitne prof. Lapšanskému, že 

dokázali previesť súbor cez neľahké obdobie 

divadelnej emigrácie bez toho, aby sa to ne-

gatívne odrazilo na jeho umeleckej kvalite. 

Uznanie samozrejme patrí všetkým členom 

orchestra a zboru, ktorí svojím výkonom na 

otváracom koncerte opäť dokázali, že sú vy-

nikajúci, a to aj napriek pre mňa dubióznemu 

výkonu šéfdirigenta.

Miloš JURKOVIČ

Rekonštrukcia Reduty odhalila neobyčajnú 

exteriérovú a interiérovú krásu tejto impo-

zantnej budovy. Je to napriek všetkým po-

chybnostiam úspech tímu stavbárov a re-

štaurátorov, ktorí sa svojej neľahkej úlohy 

zhostili na jednotku a zaslúžia si ocenenie. 

Mierne výhrady mám k dizajnu organa, 

jeho tmavá dolná časť totiž pripomína ve-

šiakovú stenu. Odhalenie okna na bočnom 

priečelí budovy určite mohlo byť jednou 

z architektonických možností, ale obávam 

sa, že by to narušilo vizuálny profi l koncert-

nej siene. K akustike sa neviem zodpovedne 

vyjadriť, na úvodnom koncerte bola zvu ko-

vá kvalita chvíľami lepšia, chvíľami horšia, 

mám však pocit, že prípadné nedostatky 

idú na vrub nedostatočnej adjustácie or-

chestra a zboru na priestor.

Ivan MARTON

V koncertnej sieni SF som bol viackrát už 

počas prebiehajúcej rekonštrukcie – sle-

doval som jednotlivé etapy stavby nového 

organa. Moje dojmy z fi nálnej podoby siene 

neboli preto až takým veľkým prekvapením. 

Jednoznačne prevládli vo mne mimoriadne 

radostné pocity, že máme konečne pries-

tor, ktorý je až do detailov pripravený na 

špičkové koncertné umenie. Osobitne ma 

prirodzene zaujíma nový organ. Počas po-

slednej návštevy som vyskúšal doteraz nain-

tonované registre a traktúru. Potvrdzuje sa, 

že naše očakávania mimoriadneho nástroja, 

po stránke technickej i zvukovo-farebnej, 

sa napĺňajú. S pozornosťou, záujmom i pri-

pomienkami budem sledovať celý proces 

dokončenia organa. Veľmi som zvedavý na 

akustický výsledok, ako bude organ znieť 

v obnovenom priestore. Teším sa na prvý 

organový koncert 20. mája.

Ján Vladimír MICHALKO

Sídlo Slovenskej fi lharmónie – Reduta žiari 

vo vynovenej kráse, nepochybne sa zvýšila 

kvalita samotnej stavby vo všetkých paramet-

roch a čo je zvlášť sympatické, bola pozbave-

ná po desaťročia nahromadeného množstva 

priečok, čím sa obnovila jej pôvodná sálová 

architektúra. Prvé nadšenie však prejde do 

decrescenda pri pohľade na nápadne a neraz 

nedbalo inštalované reproduktory a kamery 

v sieňach a vo foyeri (nevedno čomu všetky 

slúžia?). Obavy vyvolávajú vysoko lesklé 

a hladké dlažby vo vstupných priestoroch, 

ktoré sa v zimných mesiacoch môžu preme-

niť na klzisko. Vstup do srdca budovy – veľkej 

koncertnej siene s novým organom však 

vyrazí človeku dych a vyvolá nostalgiu po 

starej organovej skrini, ktorá napriek roz-

mernosti a násilnému prispôsobeniu štýlu 

interiéru aspoň rešpektovala jeho charakter. 

Pohľad na „vynovený“ strop siene, preplnený 

množstvom čiernych hákov a radom refl ek-

torov, ktoré nasvecujú organ gýčovou hrou 

farieb v štýle nočného baru, vyvoláva ďalšie 

pochybnosti o vkuse a zmysle pre štýl, najmä 

s ohľadom na funkciu, ktorú má tento kultúr-

ny stánok plniť. Radosť popísaná v úvode sa 

nadobro rozplynie keď zaznie hudba: slávna 

akustika koncertnej siene Slovenskej fi lhar-

mónie sa stala minulosťou. Dobre si to všimli 

nielen poslucháči s „ušami“, ale samozrejme 

aj hudobníci. Reči o tom, že si na to musia 

zvykať, sú nezmyslom, na dobrú akustiku 

si netreba zvykať! Desiatky hosťujúcich or-

chestrov, stovky dirigentov i sólistov, ktorí 

tu v minulosti vystupovali, si vždy už pri 

prvom kontakte pochvaľovali akustiku ako 

mimoriadne kvalitnú a nemali potrebu si na 

ňu zvykať. O príčinách súčasného smutného 

stavu sa možno len domnievať... Na rozdiel 

od veľkej siene sa však môžu hudobníci 

i obecenstvo tešiť na malú sieň, pretože jej 

akustika naopak získala na kvalite. A z jej 

stropu už na prvom koncerte dokonca padal 

na obecenstvo zlatý dážď... 

Alžbeta RAJTEROVÁ

Moje prvé dojmy z návštevy koncertu v zre-

konštruovanej Redute boli pozitívne. Páči sa 

mi nový organ, ktorý prirodzene dominuje 

interiéru koncertnej sály. Výtvarné riešenie 

prospektu je vkusné a moderné; vlniace sa 

línie píšťal a ich otvorov vytvárajú zaují-

mavú pastvu pre oči. Archaizujúci dizajn 

vysunutého hracieho stola je podľa mňa 

zbytočný, k nástroju by sa lepšie hodil stôl 

so zodpovedajúcim výzorom. Zväčšenie pó-

dia je zmenou k lepšiemu, okrem hráčskeho 

pohodlia drevená plocha pódia pomáha 

akustike. Na tému akustiky uvediem môj 

dojem z počúvania skladieb Saint-Saënsa 

(so sólovými husľami) a Debussyho: zvuk 

je celkovo ostrejší, menej vyrovnaný ako 

predtým. Nepočul som pianissimo, zvuková 

hladina bola akoby o stupeň vyššia. Spodné 

frekvencie (tympany, kontrabasy) sa často 

zlievali do nečitateľnej masy. Akustické po-

mery sa zákonite zmenili a chcelo by to od-

borné zásahy, ktoré by zvuk doladili. Páči sa 

mi dôraz na osvetlenie sály, predpokladám, 

že s týmto svetelným aparátom sa dajú robiť 

„divy“. Aj cesta od šatne ku vchodu do sály 

ma presvedčila o tom, že rekonštrukcia Re-

dute výrazne pomohla a že ju mali v rukách 

odborníci s vkusom. Teším sa!

Peter ZAGAR

Radosť nás, hudobníkov, z „novej“ Reduty 

je veľká. Už nám chýbala! Radosť badať aj 

u „domácich“ pánov budovy, hráčov or-

chestra, zboristov, mojich kolegov a priate-

ľov. Cítim ich hrdosť na to, že majú krásny 

moderný stánok kultúry. Zdá sa to samoz-

rejmé? Mňa to veľmi potešilo! Bol som 

zatiaľ na dvoch produkciách, na otváracom 

Beethovenovi a „zázračnom“ hornistovi 

Baborákovi. Počas Beethovena som, pri-

znám sa, mal trochu zmiešané pocity, hlav-

ne zo zvuku sláčikových nástrojov. Akoby 

mi chýbala určitá časť zvukového spektra, 

ktoré bolo v orchestri vždy prítomné. Do-

jem sa však každou časťou zlepšoval a vo 

fi nále boli už rozpaky preč. Pravdepodobne 

zapracovali čas a adaptácia rovnako priaz-

nivo pre aktérov, ako aj pre nás v hľadisku. 

Na druhom koncerte som vyskúšal balkón a 

môj dojem bol veľmi dobrý. Nechajme teda 

ešte trochu plynúť čas, vnímajme detaily, 

som presvedčený, že nás Reduta napokon 

nesklame!

Eugen PROCHÁC

Znovuotvorenie Reduty ma potešilo. Zre-

konštruovaný interiér pôsobí dôstojne, vo 

vstupných priestoroch výraznejšie novinky 

nevidno. Najväčšou zmenou je nový or-

gan, ktorý  v koncertnej  sále jednoznačne 

dominuje. Zdá sa byť štíhlejší, čo prezrá-

dza i náradie „odložené“ vo vzniknutých 

medzerách. Krivky nového „usmievavého“ 

nástroja pôsobia elegantne. Privítala by 

som väčšie množstvo podobných moder-

ných prvkov v interiéri. Oceňujem odľah-

čenie chodbových priestorov na poschodí, 

vytvorenie výstavných plôch, pohodlnejšie 

„tiché“ sedadlá. Prekvapila ma zmena 

akustiky oproti tomu, ako si ju pamätám zo 

„starej“ Reduty. Zdá sa byť ostrejšia, s ten-

denciou amplifi kovať zvuk do tej miery, 

že bude asi výzvou pre interpretov najmä 

v nízkych dynamických polohách, pričom 

vo fortissime je už na hranici príjemnosti. 

Pozitívne je tiež evidentné zníženie poču-

teľnosti električiek, hoci ich zvukový „tieň“ 

a otrasy sa úplne nestratili. Verím však, že 

akustické nedokonalosti je možné postup-

nou adaptáciou priestoru odstrániť. 

Oľga SMETANOVÁ

foto: archív SF

ANKETA



 Aký bol pre vás návrat do domov-

ského sídla Slovenskej fi lharmónie?

Sme opäť doma. Budovy dokážu nieke-

dy na rozdiel od ľudí omladnúť. Išlo o 

veľmi dôležitý okamih v živote Reduty 

i Slovenskej filharmónie. Renomované 

svetové orchestre ako Berlínska či Vie-

denská filharmónia kultivujú svoj zvuk 

a štýl v koncertných sieňach, s ktorými 

sú nerozlučne späté. Priestor je kľúčo-

vým pre vývoj orchestra, čoho sme si 

všetci vedomí.    

 Na slávnostnom otváracom koncer-

te zaznela Beethovenova Deviata sym-

fónia. Čo môže dirigent vložiť do diela, 

známeho v toľkých výnimočných inter-

pretáciách?

Toto dielo je ohromujúce a povznášajúce 

zároveň. Človek by musel byť bláznom, 

aby pred ním nepociťoval bázeň. Beet-

hoven vám nič neodpustí. Ak nemáte 

interpretáciu skutočne dobre priprave-

nú, bude odolávať. Je to teda akýsi test 

dirigenta i orchestra, nesmierne pros-

pešný pre obe strany. Potom je tu du-

chovný rozmer diela. Symfónia vznikla 

v atmosfére nádejí a ašpirácií súvisiacich 

s osvietenstvom, ale súčasne už pod vply-

vom určitého vytriezvenia. Emócie ľudí 

sa však stále viazali na veľké myšlienky. 

Táto väzba sa pod vplyvom udalostí 20. 

storočia, kolapsu integrity hodnôt a nad-

vlády racionality premenila v našej kul-

túre na určitý odstup.V Beethovenovej 

hudbe sa však musíte ponoriť do emoci-

onálneho rozpoloženia a spirituálnej hĺb-

ky typickej pre dobu vzniku. Ak sa príliš 

zdôrazňuje analytický aspekt diela, idea 

sa vytráca. Na druhej strane, ak sleduj-

te len emocionálnu rovinu skladby, hud-

ba môže rýchlo znieť našim ušiam senti-

mentálne. Každý dielo pozná a má svoju 

obľúbenú nahrávku, preto dosiahnuť za-

nietenie a integritu, ktoré zasiahnu publi-

kum, skutočne nie je ľahké. Beethoveno-

va Deviata symfónia je skúškou disciplíny 

a umeleckej i ľudskej poctivosti.

 Januárový otvárací koncert bol po-

zorne sledovanou spoločenskou udalos-

ťou. Ako ste ho vnímali vy?

Slovenská fi lharmónia by mala byť záru-

kou kvality nielen v celoslovenskom kon-

texte, ale i za hranicami krajiny. V tom-

to zmysle sme boli pod značným tlakom. 

Zvlášť preto, lebo sme dlhý čas pracovali 

v úplne odlišných zvukových podmien-

kach historickej budovy SND. Skúšobný 

proces navyše trochu skomplikovali do-

končovacie práce. Bola to však najmä ra-

dostná udalosť. Reduta pravdepodobne 

nikdy nebola taká krásna ako dnes. 

Pripravil Andrej ŠUBA

Sme opäť doma
Francúzsky šéfdirigent Slovenskej fi lharmónie 
Emmanuel Villaume hovorí o návrate do zrekonštru-
ovanej Reduty i o svojich plánoch s orchestrom. 

Rozhovor

foto: P. Brenkus

 Čo hovoria na koncertnú sieň hu-

dobníci?

Orchester si musí na nový priestor zvyk-

núť a akusticky i hudobným cítením sa mu 

prispôsobiť. Ide o jednu z najlepších sál 

v Európe, čo predstavuje veľkú zodpoved-

nosť i výzvu. 

 Existujú názory, že akustika veľkej 

sály sa zmenila k horšiemu... 

Základné akustické kvality sa podľa mňa 

nezmenili. Pri prestavbe koncertnej sie-

ne sa vždy objavia názory, že zvuk bol 

pôvodne lepší. Pravdou však  je, že v sále 

pribudli niektoré materiály, ktoré ovplyv-

nili jej akustiku. Pravdepodobne sa preto 

vrátime k závesom na oknách, ktoré po-

hlcujú zvuk. Tiež sa bude musieť popra-

covať s materiálom pódia. Priestor je však 

z akustického hľadiska v dobrom stave. 

Dôležitou bude práca s orchestrom: na-

rábanie s dynamikou a vyvažovanie zvuku 

jednotlivých sekcií. 

 V akej kondícii je momentálne or-

chester Slovenskej fi lharmónie?

Vybudovať kvalitné teleso trvá roky, na 

zničenie stačí niekoľko zlých koncertov. 

Slovenská fi lharmónia je orchestrom 

s veľkorysým hudobným cítením, ktoré sa 

musí kultivovať. Rovnako je potrebné ne-

ustále pracovať na základoch: vyváženom 

zvuku, súhre a na vzájomnom počúvaní 

sa. Okrem toho je mojím cieľom poskytnúť 

orchestru pocit sebadôvery. Jedným z vý-

sledkov môjho doterajšieho pôsobenia 

na poste šéfdirigenta je vzájomná dôvera 

umožňujúca prácu v otvorenej a inšpirujú-

cej atmosfére, ktorá prináša hudobníkom 

i publiku umeleckú satisfakciu. 

 Spomínali ste prácu s orchestrom. 

Aké prostriedky využívate?

Na svojich koncertoch sa snažím uvádzať 

najmä klasicistické diela, pretože v tejto 

hudbe sa žiadny nedostatok neskryje. Už 

po dvoch taktoch Mozarta dokážete po-

vedať, či orchester hrá spolu a ladí. Ak de-

tailne pracujete na Mozartovej symfónii, 

výsledok budete počuť aj v Brahmsovi, 

Šostakovičovi či v Stravinskom. Sloven-

ská fi lharmónia má potenciál patriť k naj-

lepším orchestrom v strednej Európe. 

V našej snahe potrebujeme okrem cieľa-

vedomej práce i podporu publika. Verím, 

že znovuotvorenie Reduty bude na to prí-

ležitosťou. 

 Máte na prácu dostatočný priestor 

a podmienky?

Vzhľadom na obvyklú orchestrálnu prax 

v Európe máme primeraný počet skúšok. 

V pondelok a utorok máme dve trojhodi-

nové alebo jednu štvorhodinovú skúšku, 

štvorhodinová skúška je i v stredu, vo štvr-

tok je generálka a koncert, v piatok len 

koncert. Je to o niečo viac, ako býva k dis-

pozícii napríklad v USA. V prípade nároč-

ného programu je možné skúšky pridať. 

Po troch hodinách intenzívnej práce však 

koncentrácia hráčov klesá. Laici majú nie-

kedy pocit, že spoločne stráveného času 

nie je až tak veľa, no hráči sa musia pripra-

vovať aj individuálne. Nemôžete prísť na 

skúšku Straussovej Alpskej symfónie bez 

hodín predchádzajúcej prípravy.

 Ste spokojný s dramaturgiou sezóny?

Rád by som dosiahol rovnováhu medzi 

klasicistickým, romantickým repertoárom 

a súčasnou hudbou. Nechcem kritizovať 

predchodcov, považujem však za chybu, 

že sa v minulosti klasicistické diela zaned-

bávali, čo bolo v konečnom dôsledku na 

škodu orchestra. Užitočné môžu byť i prí-

ležitostné exkurzie do baroka, predklasic-

ký repertoár je dnes však najmä záležitos-

ťou špecialistov. 

 V akom rozsahu máte vplyv na vý-

slednú podobu sezóny, napríklad na vý-

ber hosťujúcich dirigentov a sólistov?

Z povahy môjho angažmánu vyplýva 

ťažiskovo zodpovednosť za kvalitu or-

chestra a programy, ktoré dirigujem. 

Ostatné je v rukách generálneho riadite-

ľa Slovenskej filharmónie prof. Mariána 

Lapšanského a dramaturga Antona Vis-

kupa. Na cieľoch a dlhodobých víziách 

sa však zhodneme.

 Na poste šéfdirigenta Slovenskej fi l-

harmónie ste od roku 2009, aká je vaša 

vízia do budúcnosti? 

Viackrát som už povedal, že na takomto po-

ste by mal umelec zostať najmenej päť a nie 

viac než desať rokov. Zatiaľ som na Sloven-

sku rád, progres orchestra mi robí radosť. 

 Na čo sa možno v Slovenskej fi lhar-

mónii pod vašou taktovkou v dohľadnej 

dobe tešiť?

Osobne sa teším na Stravinského Perse-

fonu, zriedkavo uvádzanú skladbu, ktorú 

by akademici pravdepodobne označili ako 

neoklasickú. Podľa mňa ide o veľmi bi-

zarné a senzuálne dielo, ktoré pripomína 

hudbu Poulenca. Zmienená senzuálnosť je 

však mimoriadne rafi novaná. Nie sú v nej 

prítomné emócie a zvukový hedonizmus 

Svätenia jari či Vtáka ohniváka. Stravin-

skij sa preslávil výrokom, že hudba by 

nemala byť expresívna. V tomto prípade 

je hudba veľmi expresívna, veľmi ľudská. 

Skladateľ to paradoxne dosiahol dielom 

na mytologický námet. Myslím, že po vy-

počutí bude poslucháč vedieť viac o Stra-

vinskom ako o človeku. So Slovenskou fi l-

harmóniou uvediem tiež Straussovu Alp-

skú symfóniu a Debussyho More, ktoré 

patrí medzi moje obľúbené diela. 

Písané pre SME a Hudobný život.

12 3 | 2012
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Opäť na MIDEM-e 

28.–30. januára 2012, Palais des Festivals et des 
Congrès, Cannes, Francúzsko

Na prestížnom veľtrhu MIDEM vo francúzskom Cannes sa 
od roku 1967 každoročne na konci januára konfrontuje 
hudba s biznisom.

Aj aktuálny 46. ročník bol miestom stret-

nutí hudobných agentov, vydavateľov, dis-

tribútorov, producentov rozličných žán-

rov, ochranných autorských a licenčných 

spoločností a mnohých ďalších, pre kto-

rých je hudba spôsobom realizovania vlast-

ných nápadov. Rečou čísel možno popísať 

MIDEM 2012 skratkovito: takmer 7000 

prítomných účastníkov zo 75 krajín, 3000 

spoločností prezentujúcich svoje produk-

ty, 114 workshopov, diskusií a verejných 

stretnutí s viac ako 300 osobnosťami. Ok-

rem toho prebehlo 80 koncertov, na kto-

rých sa predstavilo 650 umelcov. Veľtrh 

sledovalo nielen 340 prítomných noviná-

rov, ale obrovská odozva podujatia prebie-

hala vo virtuálnom svete prostredníctvom 

20 000 „tweetov“, 1400 blogpostov, reak-

cií na facebookových stránkach... Nestran-

ný pozorovateľ nadobúdal dojem, že kto sa 

cez dianie na MIDEM-e nezaradil do me-

dzinárodného kontextu a nesledoval aktu-

álne trendy, akoby v hudobnom svete ne-

existoval. 

Ešte výraznejšie ako pred rokom boli hlav-

nou témou veľtrhu mobilné a interneto-

vé technológie, hudobné knižnice, multi-

mediálne mobilné aplikácie. Predajcovia 

na každom kroku núkali virtuálne platfor-

my pre umelcov a rozličné formy digitál-

nej distribúcie. Podľa narastajúcich ponúk 

je zrejmé, že sa tento segment stal dôleži-

tou súčasťou hudobného biznisu a dnes ho 

už nemožno ignorovať. Postavenie hudby 

v digitálnom svete odrážali aj sprievodné 

podujatia, najmä konferencia a diskusné 

fórum Midem.Net. Zasvätené debaty na 

podnetné témy prebiehali pod hlavičkami 

midem academy, Tech alebo Direct2fan, 
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značný priestor dostali pedagógovia z pre-

stížnej Berklee College of Music v Bostone 

(profesorka Andrea Johnson načrtla nové 

možnosti hudobného priemyslu, gitaris-

ta a skladateľ Javier Limón popisoval skú-

senosti so založením vlastného vydavateľ-

stva, profesor Peter Alhadeff  predkladal 

viaceré možnosti fi nančných riešení pre 

hudobníkov). 

Hudobné centrum zastrešovalo slovenský 

národný stánok už po jedenástykrát a jeho 

účasť možno považovať za dôstojnú pre-

zentáciu domácej hudobnej kultúry. Pred-

stavili sme vlastnú vydavateľskú činnosť 

(záujem bol o profi lové CD Milana Paľu, 

zvukovú podobu Pestrého zborníka, jazzo-

vé tituly a samplery elektronickej hudby), 

knižné publikácie v anglickom jazyku (Fu-

jara – The Slovak Queen of European Flu-

tes, The Book of Slovak Jazz), informač-

né materiály (katalóg CD a knižných titu-

lov, Hudobné udalosti na Slovensku 2012) 

ako aj podujatia (Stredoeurópsky festival 

koncertného umenia Žilina, Melos-Étos). 

Pre jednoduchšie vyhľadávanie informácií 

o slovenských inštitúciách, vydavateľstvách 

a festivaloch bol pre záujemcov pripravený 

informačný leták, ktorý obsahoval najdôle-

žitejšie webové adresy. Z mnohých návštev-

níkov slovenského stánku spomeniem Eli-

sabeth Woollacottovú, projektovú mana-

žérku spoločnosti Music Live z Nového Zé-

landu, ktorej záujmom bolo predstaviť slo-

venskú hudbu vo svojej krajine. Prekvapila 

nás znalosťou viacerých slovenských skla-

dateľov (ako pozoruhodnú označila tvor-

bu Petra Zagara) ale aj nadžánrových pro-

jektov (Chasidské piesne, afterPhurikane). 

Škoda, že slovenskí vydavatelia a promotéri 

nejavia o účasť na MIDEM-e záujem. Ok-

rem vlastnej prezentácie a možností, ktoré 

im veľtrh ponúka, by ich prítomnosť obo-

hatila národný pavilón. Dobrým príkladom 

fungujúcej spolupráce viacerých subjektov 

bola česká expozícia. Za jej produkciou už 

niekoľko rokov stojí Lenka Dohnalová z hu-

dobnej sekcie Inštitútu umenia – Divadel-

ného ústavu v spolupráci so Stredoeuróp-

skou hudobnou agentúrou CEMA. Na 

spolufi nancovaní naozaj reprezentačného 

stánku sa podieľajú vydavateľstvá ArcoDi-

va, Indies Scope, Radioservis, Supraphon, 

Universal Music, A-Tempo Verlag, CEMA, 

spoločnosti Fermata, inštitúcie Česká fi l-

harmónia, Česká televízia, Medzinárodné 

centrum slovanskej hudby, OSA, prestíž-

ny festival Pražská jar. Ústredným motívom 

stánku našich susedov bola príprava na Rok 

českej hudby 2014 dokazujúca, že exportný 

charakter vlastnej hudby dokážu Česi vyni-

kajúco využiť. Príkladom bol televízny zá-

znam koncertu Magdaleny Koženej so sú-

borom Collegium 1704 (dirigent Andrea 

Marcon) a fenomenálnej fl autistky Anny 

Fusekovej. Neskutočná ľahkosť, akou Fusek 

na sopraninovej zobcovej fl aute prednášala 

Vivaldiho koncert a naopak dramatickosť, 

akú Kožená vnášala do postáv Händlových 

opier, spôsobili nadšenie nielen na ofi ciál-

nej prezentácii Medzinárodného hudobné-

ho a mediálneho centra (IMZ), ale pri ob-

razovke so záznamom koncertu sa nechalo 

strhnúť množstvo návštevníkov prechádza-

júcich popri českom stánku.

 

Hudobné centrum prezentovalo materiály 

viacerých hudobných inštitúcií – Slovenskej 

fi lharmónie, Štátnej fi lharmónie Košice, vy-

davateľstiev Pavlík Records (pozoruhod-

né tituly edície Slovak Interprets a Slovak 

Composers), Hevhetia (jazzový sampler 

10 rokov Hevhetie), Slovak Music Bridge 

(vizuálna podoba projektu Kvintové variá-

cie slovenských skladateľov vzbudzovala 

záujem mnohých návštevníkov), Hudobný 

fond, Konvergencie, OZ Žudro. Naším prí-

nosom (na veľtrhu sa zúčastnili riaditeľka 

Oľga Smetanová, referentka Rút Veselová, 

redaktor Peter Motyčka a technická pod-

pora Ján Janata) boli tiež kontakty v rámci 

zahraničných hudobných centier, výmena 

informácií a priame oslovenia zástupcov via-

cerých krajín s dôrazom na aktívnu prezen-

táciu domácich projektov a hudobníkov. 

Peter MOTYČKA

Manažérka R. Veselová v stánku Hudobného centra foto: P. Motyčka

Český pavilón foto: P. Motyčka



Viktória 
Stracenská:

Deň, keď som mala 
vystúpenie, bol pre mňa 

vždy sviatkom
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ROZHOVOR

Pripravila Eva ŠUŠKOVÁ

 V rodnom Prešove ste nadobudli základné hu-

dobné vzdelanie, venovali ste sa hre na klavíri. Vaše 

prvé profesijné kroky však smerovali do zdravot-

níctva. Čo bolo hlavným impulzom k rozhodnutiu 

odísť napokon do Bratislavy a študovať spev?

Spievanie bolo v našej rodine prirodzenou súčas-
ťou bežného života. Keď som po ukončení stred-
nej všeobecnej školy mala možnosť študovať spev 
na ľudovej škole umenia, brala som to ako záľu-
bu popri zamestnaní zdravotnej sestry. Nemala 
som ambíciu verejne vystupovať, nehovoriac ani 
o tom, že by som sa spevom mohla „živiť“. S ope-
rou a operetou som sa stretla prostredníctvom 
rádia a pri sporadických návštevách operných 
predstavení v Košiciach. Že mám pre vokálne 
umenie predpoklady, usúdil až môj učiteľ spevu 
na ĽŠU a ten ma i prinútil ísť na prijímacie skúš-
ky na VŠMU. Štúdium bolo náročné. Našťastie 
skončilo úspešne, a to zásluhou odbornosti, 
trpezlivosti a pracovitosti docentky Anny Korín-
skej, pod ktorej vedením som sa „prehrýzla“ vo-
kálnou technikou a spoznala nielen repertoár, ale 
aj všetko, čo súvisí s umeleckým vystupovaním.

 Vravíte, že predstava sólistickej dráhy vám 

bola cudzia. Môže úprimný vzťah k hudobnému 

umeniu prelomiť i takúto, na prvý pohľad nepreko-

nateľnú bariéru?

K sólovému prejavu ma posmelili vlastne po-
slucháči, keď som si všimla, že pri mojom speve 
netrpia. Od začiatku som bola vedená k plné-
mu rešpektu voči zápisu skladateľa a básnika 
a pri vystúpeniach som sa snažila, aby som ich 
geniálne diela predviedla čo najlepšie. Nikdy 

som neprezentovala samu seba, ale chcela som 
obecenstvu sprostredkovať krásu ukrytú v no-
tách a zoznámiť ich prostredníctvom svojho 
spevu s jednotlivými dielami. S touto zásadou 
som sa napokon odhodlala koncertne vystupo-
vať a zvládnuť aj trému. Ďalšou z mojich celo-
životných zásad bolo kontinuálne sebavzdelá-
vanie a snaha neustále zdokonaľovať umelecký 
výkon. Napokon, aj prácu zdravotnej sestry 
som zanechala pre minimálnu možnosť rastu. 

 Istú časť svojho štúdia ste absolvovali na 

Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo 

Viedni, kde ste si zvolili študijný program zame-

raný na pieseň a oratórium. Ako vnímala študijné 

prostredie a umelecké zázemie jednej z najvýznam-

nejších hudobných akadémií mladá speváčka zo so-

cialistického bloku?

Možnosť študovať na viedenskej univerzite 
mi ponúkol tamojší pedagóg, profesor Robert 
Schollum, hosťujúci toho času aj na VŠMU. 
Pobyt vo Viedni (5 semestrov) pre mňa zname-
nal rozšírenie poznania vo viacerých smeroch, 
samozrejme najviac v speve. Spoznala som vo-
kálnu literatúru, ku ktorej som v Bratislave ne-
mala prístup, rôzne spôsoby výučby speváckej 
techniky, pedagógov, organizáciu štúdia, množ-
stvo krásnych hlasov študentov z rôznych kra-
jín a ich mentalitu... Za veľké privilégium som 
považovala možnosť navštevovať operné a kon-
certné vystúpenia umelcov zvučných mien. 

 Nemali ste záujem v tomto prostredí zotrvať?

Prostredie Viedne bolo veľmi inšpiratívne 

a boli tam podnety, dokonca priamo i ponuky 
k dlhodobejšiemu pôsobeniu. Doma som však 
mala zázemie – rodinu a miesto asistentky na 
katedre spevu, ako aj zaujímavé príležitosti 
umeleckej praxe. Ani za éry socializmu kon-
certné účinkovanie umelcov síce existenčne 
nezabezpečilo, ale predsa bolo v rámci Čes-
koslovenska dosť možností na uplatnenie, na-
koľko kultúrne podujatia štát podporoval.
 

 V časoch vášho aktívneho umeleckého pôsobe-

nia organizovala koncertný život u nás štátna mo-

nopolná agentúra Slovkoncert. Existuje všeobecne 

rozšírený názor, že otvorené hranice a variabilné 

grantové systémy rozširujú možnosti profesionál-

neho uplatnenia umelcov. Nemáte napriek tomu 

pocit, že pre mladých absolventov je v dnešnej dobe 

náročnejšie nájsť si dôstojné uplatnenie vo svo-

jom odbore?

Registrujem veľký rozdiel v organizácii ume-
leckej tvorby pred dvadsiatimi rokmi a dnes. 
Pole pôsobnosti sa otvorením hraníc veľmi roz-
šírilo, ale samotná kultúra nie je hospodársky 
výnosným odvetvím, nemôže sa uživiť sama, 
ak nerátame „šoubiznis“. Vyžaduje nielen fi -
nančné pokrytie svojich ustanovizní, ale aj pri-
merané ohodnotenie umelcov a zamestnancov 
kultúrnych inštitúcií.

 Podieľali ste sa na viacerých premiérach diel 

slovenských skladateľov. Mnoho z nich vám bolo 

dedikovaných...

Áno, premiérovala som viacero vokálno-orches-
trálnych diel slovenských autorov. Boli to diela 
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Nenápadná a skromná žena, ktorá nikdy 
nestála o slávu, kariérny rast či zbytočnú 

publicitu, a predsa sa stala uznávanou 
umelkyňou i úspešnou vokálnou peda-

gogičkou. V decembri sa dožila význam-
ného životného jubilea a pre mňa bolo 

cťou porozprávať sa s ňou o jej umelec-
kom živote, o jej dlhoročnom pôsobení 

vo funkcii vedúcej Katedry spevu na 
VŠMU v Bratislave, ale i o jej pohľade na 

kultúrne zázemie dnešnej spoločnosti. 
Profesorka Viktória Stracenská.
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Ladislava Burlasa – vokálna symfónia Stretnúť 
človeka, neskorý opus Jána Cikkera Óda na ra-
dosť, Hrušovského Canticum pro pace, ale aj 
skladby Kardoša, Paríka, Zemanovského, Ur-
banca či „šuplíkové“ dielo Ave Maria Alexandra 
Moyzesa pre spev a komorný orchester. Diela 
sme študovali v spolupráci so samotnými au-
tormi, pričom sa spoločne dotvárala skladate-
ľova predstava. Boli to hudobné udalosti, ktoré 
sa uskutočňovali väčšinou v rámci festivalov. Ale 
interpretovala som aj neznáme skladby autorov, 
ktorí žili v predošlých storočiach v Bratislave. 
Boli komponované na nemecký alebo taliansky 
text. Piesne Alexandra Albrechta zachytilo na 
gramoplatniach vydavateľstvo OPUS, podobne 
ako operu-kantátu Joannesa Patzelta Castor et 
Pollux s Musikou aeternou.

 Vaším dlhoročným umeleckým partnerom bol 

klavirista, profesor Miloslav Starosta. Môže byť 

takáto dlhodobá spolupráca speváka s jediným kla-

viristom neustále inšpirujúca a obohacujúca? 

Sporadicky ma sprevádzali aj iní klavírni umel-
ci, ale vďaka spolupráci s Miloslavom Staros-
tom som získala najviac cenných pripomienok 
k interpretovaným dielam. Spoločne sme na-
študovali a verejne predviedli rozsiahly kon-
certný repertoár. Išlo o vzájomne veľmi inšpi-
ratívne umelecké partnerstvo, ktoré si doteraz 
veľmi cením. Spoľahlivá umelecká prepojenosť 
dvoch interpretov dodáva spevákovi nielen is-
totu, ale komplexná interpretácia diel nadobú-
da hlbšiu kvalitu. Pritom tu nejde o stereotyp-
nú činnosť; pri detailnej znalosti svojho partu 
si môže umelecká dvojica dovoliť i priamo pred 
publikom vychutnávať, resp. objavovať nové 
nuansy v nacvičenej skladbe. Také obohacujú-
ce umelecké partnerstvo žičím všetkým vokál-
nym umelcom. 

 Máte za sebou predovšetkým bohatú kariéru 

koncertnej umelkyne, ale i jednu veľkú skúsenosť 

z operného javiska – náročnú kreáciu postavy Donny 

Anny z opery opier Don Giovanni...

Áno, je to tak. V procese prípravy inscenácie 
vypadla sólistka Opery SND a dirigent Zdeněk 
Košler ma zhodou okolností počul spievať s or-
chestrom Slovenskej fi lharmónie Wagnerove 
piesne, a tak som dostala ponuku na túto úlo-
hu. Zvládla som ju so cťou, ale javisko ma viac 
rušilo než inšpirovalo, takže som napokon zo-
stala aj naďalej koncertnou speváčkou. Mojím 
prostredím bolo pódium s klavírom alebo kos-
tol s organom, resp. orchester v sále, pred kto-
rým som stála v civilnom oblečení a realizovala 
diela, s ktorými som sa mohla plne výrazovo aj 
technicky stotožniť. Spolupracovala som s via-
cerými dirigentskými umeleckými osobnosťa-
mi – najčastejšie s Ľudovítom Rajterom, ale aj 
s Ladislavom Slovákom, Ondrejom Lenárdom, 
Gerhardom Auerom, Bystríkom Režuchom, 
Liborom Peškom, Kurtom Masurom, Kirillom 
Kondrašinom, spomenutým Zdeňkom Košle-
rom, Richardom Zimmerom, Janom Valtom... 
Milovala som pocit stáť pred orchestrom a spo-
lu s celým kolektívom sprostredkovať publiku 
krásny zážitok. Deň, keď som mala vystúpenie, 
bol pre mňa vždy sviatkom. Už od rána som 

bola v povznesenej nálade a dlho po koncerte 
sa mi v mysli vracali momenty z vystúpenia.

 Na VŠMU v Bratislave ste 20 rokov pôsobili 

ako vedúca katedry spevu. Aké boli vaše predstavy 

o chode tejto inštitúcie a nakoľko sa kryli s realitou? 

V organizácii práce som mala vo vedení katedry 
mimoriadne šikovné pomocníčky. Vytváranie 
pozitívnej atmosféry a optimálnych podmienok 
na pracovisku, ako aj komunikácia s vedením 
Hudobnej a tanečnej fakulty, to bolo popri mojej 
vlastnej výučbe ďalšou, a nie vždy vďačnou prá-
cou. Umelci – pedagógovia, aj žiaci sú na seba 
a svoje výkony často precitlivení. Konštruktívny 
a objektívny pohľad na svoj výkon, resp. výkon 
svojho študenta bol nezriedka ťažko prijímaný, 
pretože sa pokladal za kritiku v kontexte medzi-
ľudských vzťahov medzi pedagógmi a študent-
mi. Z mojej strany som sa neustále usilovala 
o konsenzus a potláčanie hviezdneho manieriz-
mu či znižovania pracovnej úrovne. 

Vždy som sa snažila aplikovať akékoľvek zmeny 
v prospech študentov. Inšpirácie som získava-
la sledovaním diania na podobných školách 
v zahraničí a prípravu mladých umelcov som 
sa usilovala prispôsobovať požiadavkám doby. 
Uvažovali sme aj o projektoch osobitného 
vzdelávania študentov v špecifi ckých žánroch  
za pomoci prizývaných hosťujúcich pedagógov 
z iných krajín alebo o participácii našich štu-
dentov na rozmanitých projektoch zahranič-
ných škôl. Pridali sme sa aj do grantového sys-
tému v úsilí o zachovanie Operného štúdia. Ide 
o realizáciu jedného operného titulu do roka, 
na ktorom sa podieľajú poslucháči vyšších roč-
níkov. Pre študentov i pedagógov to znamená 
náročnú tímovú prácu, pre školu bez vlastného 
javiska, orchestra a zboru ťažko zvládnuteľný 
projekt spojený s veľkými fi nančnými náklad-
mi za prenájom vyššie uvedených zložiek. Pre 
študentov je to však nenahraditeľná skúsenosť 
a veľmi cenná súčasť prípravy na profesionálnu 
kariéru.

 Ako vnímate v tomto kontexte postoj Opery 

SND? Nie je absurdné, že dve inštitúcie dotované 

štátom nenachádzajú v tomto smere spoločnú reč? 

Prečo by nemohlo Operné štúdio spolupracovať 

pri premiérach a predstaveniach s profesionálnou 

scénou? 

Spolupráca s národnou opernou scénou mala 
striedavo vzostupnú či klesajúcu tendenciu 
podľa toho, ktoré umelecké osobnosti pôsobili 
v danom čase v oboch inštitúciách, resp. podľa 
aktuálnych hracích plánov. Mali sme študen-
tov, čo svoju absolventskú rolu realizovali na 

javisku SND. Po odchode dirigenta Auera či 
režiséra Krišku sa však aktívna spolupráca s di-
vadlom obmedzila na minimum, ostalo skôr 
pri technickej výpomoci. Snahy o obnovenie 
partnerstva boli. Bohužiaľ však vždy strosko-
tali na neúnosných výdavkoch, ktoré by obom 
stranám z takejto kooperácie vyplynuli. 

 Mali ste ambíciu výraznejšie inovovať zabehnu-

té mechanizmy fungovania katedry?

Zaiste, snažili sme sa refl ektovať zmeny v spo-
ločnosti, jej meniace sa preferencie i potreby. 
Diskutovali sme o týchto veciach a realizovali 
sme aj mnohé podnety z radov študentov, pri-
čom sme sa ich usilovali zladiť s charakterom 
školy univerzitného typu s jej špecifi kami. Na-
pokon, akékoľvek zmeny sa mali uskutočniť 
v prospech študentov. Reformy však boli často 
prijímané s nevôľou, lebo zaužívané postupy 
boli vždy pohodlnejšie. V radoch študentov som 
sa často stretávala s pasivitou. Ako keby očaká-

vali, že z nich urobia „spevácke hviezdy“ ich pe-
dagógovia. Ich predstava o uplatnení v reálnom 
živote bola veľmi neurčitá a často aj nereálna. 
Málokedy sa objavil študent s vlastnými návrh-
mi do študovaného repertoáru a konkrétnou 
predstavou o svojom budúcom umeleckom 
pôsobení. Tí adepti, ktorí mali túto osobnostnú 
hodnotu a patričný talent, sa aj skutočne presa-
dili a stali sa prínosom pre našu hudobnú kultú-
ru. Ich mená sú dnes dobre známe.

 Názov i vymedzenie študijného odboru „Spev“ 

sú veľmi všeobecné, čo je pri pomerne nízkom počte 

študujúcich na katedre na jednej strane prirodzené. 

Aká je však možnosť užšej špecializácie povedzme 

na magisterskom stupni; môžu študenti koncipo-

vať svoj absolventský koncert viac podľa vlastných 

predstáv?

To je diskutabilné. Ak sa chce umelec špeciali-
zovať, mal by predtým spoznať celú škálu vo-
kálnej literatúry a žánrov, aby reálne zhodnotil, 
k čomu má dispozície a k čomu najviac inklinu-
je. Každý by mal mať možnosť zorientovať sa na 
jednej strane v opere, spoznať jej požiadavky, 
ale absolvovať tiež koncertný program a v rám-
ci neho nadobudnúť skúsenosti i v komornom 
speve a oboznámiť sa s bohatou a osobitou li-
teratúrou z tejto oblasti. Špecializovať sa môže 
potom. Pri bežnom bakalárskom a magister-
skom štúdiu nemá pedagóg napokon potreb-
né množstvo času, ale niekedy ani dostatočnú 
kvalifi káciu, aby bol pre študenta univerzálnou 
autoritou v tak rôznorodom repertoári. Preto 
si myslím, že na špecializáciu je veľmi vhodné 
doktorandské štúdium, či už u nás alebo v cu-

ROZHOVOR

Vyspelá technika je nevyhnutnou podmienkou, ale 
osobná umelecká výpoveď je nenahraditeľná, pretože 
spevák by mal u  publika vzbudiť dojem, že to, čo na 
javisko či pódium prináša, sú jeho vlastné myšlienky 

a duševné stavy. 
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dzine. V rámci neho sa študent môže dostať 
k patričnej literatúre i odbornému vedeniu. 
Erudovane a výlučne sa venovať určitej dobo-
vej literatúre však môže znamenať veľmi úzku 
špecializáciu. Otázkou potom ostáva, koľko 
umeleckých príležitostí môže u nás dostať ta-
kýto interpret. 

 Ako by mal podľa vás vyzerať profi l absolventa 

katedry spevu? Nachádzali ste s kolegami v tejto 

otázke zhodu?

Treba pripomenúť, že naša pomerne malá ka-
tedra pripravila na umeleckú dráhu značný 
počet kvalitných umelcov. Ja si nesmierne vá-
žim prácu svojich kolegov – pedagógov spevu, 

ktorí ju vykonávajú s veľkým zanietením, i keď 
morálne, a ani fi nančne nie sú spoločnosťou 
docenení.
Našim adeptom ponúkame komplexné odborné 
štúdium, aj keď s istými rezervami edukačného 
systému. Absolventi predstupujú potom pred 
publikum, kde majú prezentovať nielen svoj 
zušľachtený talent a adekvátnu technickú dis-
pozíciu, ale i vlastný tvorivý názor. Tento indivi-
duálny, osobnostný prístup však ostáva niekedy 
akoby utajený, pričom adepti sa obmedzujú 
na prezentáciu technickej a hlasovej zdatnosti. 
Vyspelá technika je nevyhnutnou podmienkou, 
ale osobná umelecká výpoveď je nenahradi-
teľná, pretože spevák by mal u publika vzbudiť 
dojem, že to, čo na javisko či pódium prináša, sú 
jeho vlastné myšlienky a duševné stavy. Techni-
ka môže byť len nositeľom tohto posolstva.

 Myslíte si, že interpretačný seminár, ktorý je 

tvorivou platformou aj pre nové smery vokálnej in-

terpretácie, má v rámci katedry dostatočne dôležité 

postavenie? 

Interpretačný seminár je u spevákov na VŠMU 
nedoceňovaný. Je dôležité, aby mal každý in-

terpret oveľa širšie vedomosti než len tie, ktoré 
ho priamo „technicky“ disponujú zaspievať 
predpísaný part s istým textom. Aby chápal 
svoje účinkovanie komplexne, aby sa naučil, 
ktoré výrazové prostriedky má spevák k dis-
pozícii a kde ich premyslene použiť na dosia-
hnutie žiaduceho umeleckého účinku. Po tejto 
stránke občas ešte sledujeme insitný postup. 
Bohužiaľ, mnohé zatiaľ ostáva nedopovedané, 
keďže sa pre túto ideu nenašlo u všetkých dosť 
pochopenia. 

 Aký je ideálny profi l vášho absolventa?

Učiť spev je krásny proces, ak má pedagóg vní-
mavého žiaka. Najlepšie sa pracuje s ľuďmi, 

ktorí majú okrem hla-
sovej dispozície i vyspe-
lý vnemový intelekt a sú 
pracovití. Učiteľ akoby 
tvaroval hlinu (nieke-
dy skalu), pričom mu 
priamo „pod rukami“ 
vyrastá dielo. Kolega 
skladateľ, ktorý mal rád 
spev, vravieval, že učiť 
spev je alchýmia.
Metodika mojej práce 
bola voči každému štu-
dentovi individuálna. 
Mala som však vždy 
pred očami cieľový zvu-
kový ideál – nenásil-
ne tvorený tón v celom 
rozsahu pri využití dob-
rej dychovej techniky, 
tón dostatočne zvučný, 
farebný, guľatý a elas-
tický, schopný pohybu, 
s fl exibilitou v dynamic-
kom a tempovom tieňo-
vaní. Požiadavkou bola 
pre mňa tiež dokona-
lá artikulácia. Snažila 

som sa dosiahnuť u žiakov vokálny prejav, kto-
rý by nielen prostredníctvom zvuku, ale taktiež 
výrazu tváre, držania a pohybu tela, vyjadroval 
obsah diela. Oceňovala som tiež, keď študent 
dokázal fl exibilne reagovať na požiadavky rôz-
nych štýlov.

 Myslím si, že sa vaši absolventi naozaj dokážu 

univerzálne uplatniť. Z vlastnej skúsenosti viem, že 

i napriek čiastočne rozdielnym estetickým ideálom 

ste boli ochotná podporovať a odborne viesť štu-

dentov, ktorí sa rozhodli pre istú špecializáciu.

Podmienkou k špecializácii bola dostatočná 
technická vyspelosť, ale aj nezanedbávanie 
iných štýlov vokálneho prejavu. Ani ja, ani 
študent nevidíme dopredu, nevieme, s akými 
príležitosťami sa stretne, kde sa bude napo-
kon umelecky realizovať. Niektorí z mojich 
absolventov sa uplatnili ako pedagógovia, iní 
spievajú v zboroch a z tých najúspešnejších sú 
sólisti, ktorí našli uplatnenie nielen na domá-
cej scéne, ale i v najvýznamnejších svetových 
operných domoch. Podaktorí sa špecializo-
vali, napríklad na renesančnú alebo baroko-
vú hudbu, iní na romantizmus, operetu, ale 

aj na súčasnú, avantgardnú tvorbu. Môžem 
s uspokojením vyhlásiť, že všetci moji študen-
ti si osvojili vokálny prejav na profesionálnej 
úrovni a štúdium ukončili so zdravými hlasiv-
kami.

 Ste pre svojich študentov i po ukončení školy 

k dispozícii? 

Svojich študentov som vždy viedla k samos-
tatnosti. Aby kreatívne využívali získané vedo-
mosti. Takisto som študentov viedla k tomu, 
aby sa vo svojej praxi, ktorá sa môže odohrá-
vať vo veľkých vzdialenostiach od Bratislavy, 
nenaučili spoliehať na moju pomoc, ale aby si 
dokázali poradiť v ťažkostiach aj sami. V dneš-
nej dobe ľahko dostupnej prenosnej nahráva-
cej techniky si môžu svoje výkony zaznamenať 
a dodatočne ich refl ektovať. Nevyhnutná je 
neustála kontrola svojho technického pocitu, 
ktorý si nosí každý všade so sebou. Ale pokiaľ 
som fyzicky a duševne schopná, som svojim 
študentom vždy k dispozícii, ochotná pomôcť 
či konzultovať.

 Možno je to obohraná pesnička, ale ako vníma-

te fenomén hodnotového úpadku v umení i vo vše-

obecnom estetickom povedomí spoločnosti?

Dnešnú spoločnosť tvoria majetní ľudia a ne-
majetná väčšina, umenie podporuje málokto. 
Akoby ľudia nepotrebovali krásu, ale predo-
všetkým majetok. Bojím sa, že zavládne dušev-
ný primitivizmus a ľudí budú predstavovať čís-
la. Akoby sa strácala spoločenská potreba kul-
túrneho relaxu. Vzťah k umeleckej nadstavbe 
každodenného života prestal byť charakteris-
tickou črtou osobnosti, resp. spoločenskej eli-
ty. Našťastie, i napriek takejto klíme sa rodia na 
Slovensku stále veľké talenty. Otázkou však je, 
či sa doma uplatnia.

foto: archív V. Stracenskej
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Prof. Viktória STRACENSKÁ (1941) študovala 

spev u Anny Korínskej na VŠMU v Bratislave 

a študijný odbor Pieseň – oratórium na Universi-

tät für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. 

Má za sebou bohatú koncertnú činnosť doma 

i v zahraničí. Okrem krajín bývalého socialistic-

kého bloku sa predstavila i v Grécku, Rakúsku 

či Španielsku. V premiére uviedla viacero vý-

znamných diel slovenských autorov. Účinkovala 

pod taktovkou veľkých dirigentských osobností 

– Kurta Masura, Libora Peška, Zdeňka Košlera, 

Kirilla Kondrašina, Ladislava Slováka, Ondreja 

Lenárda, Ľudovíta Rajtera. Nahrávala pre Čes-

koslovenský rozhlas, vydavateľstvo OPUS, ale 

aj pre ORF (rakúsky rozhlas). Popri koncertnej 

činnosti sa intenzívne venovala pedagogickej 

práci. V rozmedzí rokov 1971–2009 pôsobila na 

VŠMU v Bratislave, z toho 20 rokov ako vedúca 

Katedry spevu. Vychovala okolo 30 absolventov, 

z ktorých väčšina dodnes pôsobí v opernej, kon-

certnej alebo pedagogickej sfére. Sú medzi nimi 

Helena Becse-Szabó, Jolana Fogašová, Adriana 

Kučerová, Katarína Michaelli, Peter Mikuláš, 

Jana Pastorková, Juraj Peter, Ľubica Rybárska. 

Autorka článku patrí medzi posledných absolven-

tov profesorky Stracenskej.
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Stravinského detstvo v rodine prísneho otca, známeho basistu Ma-
riinského divadla, a mimoriadne kritickej matky – klaviristky, kto-
rá vynikala hrou z listu, bolo podľa jeho vlastných slov často smutné 
a osamelé. Viac ako obrazy rodinného života s rodičmi a súrodencami 
sa v Stravinského spomienkach na toto obdobie vynárajú letá na vidie-
ku – jeho vône, farby a zvuky, a samozrejme hudba v Petrohrade. Me-
dzi prvé silné zážitky budúceho skladateľa patrila návšteva Glinkových 
opier Život za cára a Ruslan a Ľudmila. Na poslednej z nich prvý a po-
slednýkrát zahliadol Čajkovského. Bolo to v čase premiéry Patetickej 
symfónie, po ktorej slávnemu skladateľovi ostávali už len týždne živo-
ta. Stravinskij neskôr hudbu týchto dvoch „kozmopolitných“ tvorcov 
favorizoval pred tvorbou Mocnej hŕstky a ich pamiatke venoval ope-
ru Mavra (1922) na motívy Puškinovej poviedky. „Nacionalistickú“ 
orientáciu v hudbe označoval podobne ako jeho antipód Arnold Schön-
berg za naivnú. V Kronike môjho života (1935/1936) píše: „Táto národ-
no-etnografi cká estetika, ktorú vytrvalo pestovali nie je vo svojej podstate 
príliš vzdialená od ducha fi lmov o Rusku cárov a bojarov. Nachádzame 
u nich – rovnako ako u moderných španielskych  folkloristov, či už malia-
rov alebo hudobníkov – práve onú naivnú, no nebezpečnú nejasnú túžbu 
prerábať umenie, ktoré inštinktívne vytvoril ľudový génius.“  Keďže sám 
sa v tzv. „ruskom období“ (Vták ohnivák, Petruška, Svätenie jari) a čas-
to i neskôr silne inšpiroval ruskou ľudovou hudbou (napr. v Svadbe či 
v Príbehu vojaka z čias švajčiarskeho exilu), viac ako „národno-etno-
grafi cká estetika“  ho podľa všetkého dráždila poetika týchto skladate-
ľov, orientovaná na nemecký romantizmus. Stravinskij obdivoval skôr 
Debussyho, s ktorým ho dodatočne spojilo priateľstvo založené na vzá-
jomnom rešpekte. 
Stravinskij nemal rád školu, radšej trávil čas improvizujúc za klavírom 
alebo listujúc partitúry známych opier. Napriek evidentnému záujmu 
o hudbu v ňom ale rodičia nerozpoznávali výnimočný talent. V roku 1901 
nastúpil na štúdium práva, o rok neskôr však začal navštevovať pre neho 
oveľa dôležitejšie súkromné hodiny kompozície u Nikolaja Rimského-
Korsakova. Ten mu neodporučil známe petrohradské konzervatórium, 
údajne aby ho neodradil tamojší akademizmus, ale rozhodol sa mu ve-
novať sám. Farebnosť partitúr starého ruského majstra našla bezpro-
stredný odraz v Stravinského hudobnom myslení, rýchlo sa však vybral 
aj po vlastných cestách. Dôležitým sprievodcom na nich sa stal rytmus. 
Olivier Messiaen v knihe rozhovorov s Claudom Samuelom povedal: 
„Stravinskij má nesmierny význam, pretože bol prvým, kto presunul v hud-
be pozornosť na rytmus: používaním čisto rytmických tém, kombináciou 
ostinát, ale predovšetkým evolučnosťou rytmu...“ V roku 1908 Korsakov 
umiera, Stravinskému uvádzajú v Petrohrade jeho učiteľovi dedikovanú 
orchestrálnu skladbu Ohňostroj a na koncerte je prítomný i impresário 
Ruského baletu Sergej Ďagilev. O dva roky má v Paríži premiéru balet 
Vták ohnivák, ktorý v mekke moderného umenia urobil zo Stravinského 
novú skladateľskú hviezdu práve rozbiehajúceho sa storočia. 

P 

„Najimaginatívnejším dielom z hľadiska inštrumentácie ostáva pre mňa stá-
le Vták ohnivák. Jazyk Svätenia je síce oveľa osobitejší, no orchestráciu sklad-
by diktuje hudobný priebeh tým najpriamejším spôsobom. V prípade Vtáka 
ohniváka však bezprostredne vyplýva zo spôsobu písania. [...] Stravinského 
modelom boli Rimskij-Korsakov alebo Skriabin. Orchester v Petruškovi, 
a ešte viac v Svätení jari je už typicky Stravinského,otázka vplyvu nie je viac 
namieste. Hudobné nápady vo Vtákovi ohnivákovi sú skutočne vydarené, 
je však možné identifi kovať ich zdroje. Invencia v orchestrácii je nadradená 
hudbe, kým v Svätení jari sú hudobná inšpirácia a orchestrácia na rovnakej 

úrovni,“ povedal o kľúčových dielach tzv. „ruského obdobia“ brilantný in-
terpret Stravinského hudby Pierre Boulez. So Svätením jari, ktoré „vystavi-
lo rodný list hudbe 20. storočia“ (Boulez), sa spája aj jeden z najznámejších 
škandálov v dejinách umenia. „Opustil som sálu ešte počas prvých taktov, 
ktoré okamžite vyvolali smiech a posmešky. Bol som zhnusený. Výkriky boli 
najskôr izolované, no čoskoro sa rozšírili na celé divadlo [...] v hľadisku rýchlo 
nastal hrozivý lomoz. [...] Aby upokojil hluk, dával Ďagilev osvetľovačom po-
kyn raz rozsvietiť, raz zhasnúť svetlo v sále,“ napísal skladateľ o búrlivej pa-
rížskej premiére diela 29. mája 1913. Rusko, ktoré Stravinskij s Nižinským 
predstavili mondénnej západnej Európe, bolo barbarskou a exotickou kra-
jinou pohanských rituálov, vyjadrených v hudbe drsne znejúcimi disonan-
ciami a exaltovanými rytmami. Dirigent premierového uvedenia baletu 
Pierre Monteaux mal pri prvom zoznámení s dielom chuť ujsť a aj sklada-
teľovi naklonený Debussy, ktorý s nadšením privítal Petrušku, ostal po vy-

I. Stravinskij a S. Ďagilev [foto: archív]

Príbeh vynálezcu hudby

Igor Stravinskij 
(1882–1971) 

„Narodil sa blízko Sankt Peterburgu, žil vo Švajčiar-
sku, Francúzsku a v Kalifornii; zomrel v New Yorku 
a pochovali ho v Benátkach. Do života vstúpil ako 
Rus, žil ako Francúz a zo sveta odišiel ako Američan. 
Učil sa od veľkých mužov 19. storočia, spolupraco-
val s poprednými umelcami dvadsiateho a nepres-
táva zaujímať tvorivých duchov a ovplyvňovať naše 
životy ani dnes. Otriasol svetom hudby Svätením 
jari, opäť tento svet stvoril v Pulcinellovi a zaskočil 
ho prostredníctvom Movements.”

(Louis Andriessen & Elmer Schönberger: 
Apollonian Clockwork)
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počutí Svätenia oveľa rezervovanejší. Ešte desaťročia po premiére spomí-
nal skladateľov syn Soulima na pocit viny, ktorý sa ho ako malého chlapca 
zmocnil pri udalostiach sprevádzajúcich prvé uvedenie skladby. Tri veľké 
„ruské“ balety, vytvorené v rozpätí len troch rokov (1910–1913), sa stali 
vôbec najhranejšími Stravinského dielami a zaistili mu svetovú slávu. Frag-
menty zo Svätenia si neskôr vybral do animo-
vaného fi lmu Fantázia Walt Disney a neustály 
hlad publika po Vtákovi ohnivákovi niekedy tak 
dráždil jeho tvorcu, že ho provokatívne nazý-
val „lízatkom pre publikum“. Nie každý však 
podľahol čaru týchto diel. Prokofi ev v nich ne-
našiel hudbu, kritizoval ich deskriptívnosť via-
zanú na dej i pohyb a po vypočutí Svätenia po-
znamenal: „Nerozumel som tomu ani za mak.“ 
Dirigent Sir Thomas Beecham sa zase o Vtá-
kovi ohnivákovi vyjadril s typickým anglickým 
sarkazmom: „Ani v najnovšej Stravinského 
skladbe som nenašiel presvedčivé známky, že 
by medzičasom zmúdrel. Je to pozoruhodný inovátor. [...] Prirodzene sa páči 
a bude sa páčiť najmä mladým a emocionálne nezrelým.“  Sľubnú Stravin-
ského kariéru prerušila 1. svetová vojna, ktorú s rodinou prečkal z väčšej 
časti na vidieku v švajčiarskom exile, dúfajúc v návrat do Ruska. K tomu 
však došlo až o polstoročie neskôr.    

O  M

„Ovzdušie Francúzska, kde Stravinskij žil už dlhé roky, a azda aj obdiv k Čaj-
kovskému ho pravdepodobne podnietili, aby svoje úžasné farebné orientálne 
umenie s takmer ázijskou atmosférou, zložitými harmóniami a barbarský-
mi rytmami prudkými ako uragán, vystriedal hudbou striedmou, obmedzu-
júcou sa na podstatné a s veľkým zmyslom pre proporcie, čo jej však neube-
ralo na veľkosti ani na pôvabe, ale vyvolávalo v nás cit bez vyumelkovanosti, 
čistý a zjasnený,“ napísal v spomienkach Darius Milhaud. Nová cesta, na 
ktorú skladateľ nastúpil v Pulcinellovi (1920), námetom akomsi talian-
skom bratrancovi Petrušku, sa nepozdávala rovnako všetkým. Nemecký 
skladateľ Hans Eisler novej štýlovej orientácii Stravinského v duchu svoj-
ho marxistického presvedčenia vyčítal buržoázny pôvod a génius taktovky 

Wilhelm Furtwängler označil neoklasicizmus bez rešpektu za triviálny se-
condhand s poznámkou, že vždy radšej uprednostní „hlúpeho Brucknera 
než premúdrelého Stravinského“. Nemožno obísť ani apoštola hudobnej 
avantgardy Adorna, pre ktorého sa skladateľ touto zmenou stal raz a navž-
dy symbolom reakcionárstva. „Môže skladateľ siahnuť po hudbe minulosti 
a súčasne sa pohybovať vpred?“ pýta sa Stravinskij v knihe Témy a epizó-
dy (1966), aby vzápätí priznal, že odpoveď na takúto akademickú otázku 
ho nikdy netrápila. Našťastie, inak by možno nevznikli diela ako Apollon 
musagète  alebo Žalmová symfónia, o ktorej Šostakovič napísal: „Akonáhle 
som získal partitúru, prepísal som ju pre klavír štvorručne. Prehral som ju 
svojim študentom. Pritom som si všimol, že v jej konštrukcii niečo nehrá. Je 
spichnutá príliš nahrubo, je vidieť švy. V Symfónii v troch častiach je to ešte 
zjavnejšie. U Stravinského sa to vlastne stáva dosť často; konštrukcia trčí zo 

skladieb ako lešenie zo stavby. Žiadne prirodzené, plynulé prechody. To ma 
irituje, na druhej strane to ale poslucháčom uľahčuje porozumenie. V tom 
asi tkvie jedno z tajomstiev Stravinského popularity.“ Jedným z dôvodov na 
pohľad do minulosti, spoločný pre celú generáciu, bola nechuť voči opot-
rebovanému romantickému klišé i senzuálnosti impresionizmu. Nádej na 

šťastnú budúcnosť ľudstva sa rozplynula vo víre 
vojnového besnenia, pohľad späť bol pochopi-
teľný. „Preč s vlnami, rusalkami a vôňami noci. 
Potrebujeme umenie, ktoré stojí na zemi, hudbu 
všedného dňa – objektívne umenie oddelené od 
indivídua, ktoré necháva poslucháča pri jasnom 
vedomí – dokonalé, čisté bez prebytočných orna-
mentov,“ napísal ešte v roku 1918 Jean Cocte-
au, neskôr autor libreta k Stravinského oratóriu 
Oedipus Rex, a v jeho slovách v istom zmysle 
cítiť odraz najcitovanejšej myšlienky ruského 
skladateľa: „Hudba podľa mňa vo svojej samot-
nej podstate nie je schopná vyjadriť nič: či už ide 

o pocit, postoj, psychický stav, prírodný jav etc.“ V stave duchaplnej inercie 
a pri klasických témach zotrval skladateľ v podstate až do 50. rokov 20. sto-
ročia. Jedným z impulzov ďalšej zmeny bolo uvedenie opery Život rozto-
pašníka v Paríži. Mestu, osudovo spätému so skladateľovou kariérou, sa 
Stravinskij zrazu zdal málo zaujímavý. V tom čase sa hudobníkovi, ktorý sa 
od roku 1945 staral ako „najslávnejší žijúci skladateľ“ o rozruch v Spoje-
ných štátoch amerických, prihlásil mladík, živo sa zaujímajúci o jeho dielo. 
Dnes 89-ročný Robert Craft, na ktorého webovej stránke hrdo svieti nápis 
„dôverník Igora Stravinského“, pripomínajúci tak trochu Schindlerove vi-
zitky „priateľ Beethovena“, mal povesť zdatného organizátora a dirigenta 
súčasnej hudby. Medzi jeho špeciality patrili aj diela 2. viedenskej školy. 
Napriek tomu, že Stravinskij obdivoval Schönbergovu melodrámu Pier-
rot lunaire už v čase jej vzniku, zmienkam o jej tvorcovi sa v rozhovoroch 
dlhú dobu takmer programovo vyhýbal s poznámkou, že je príliš vzdialený 
jeho estetike. A napriek tomu, že v Hollywoode nebývali od seba ďaleko, 
spoločenský Rus a introvertný intelektuál z Rakúska sa spolu nestretli ani 
v „americkej továrni na sny“. Po Schönbergovej smrti a pod Craftovým 
vplyvom sa však Stravinskij postupne začal zaujímať o serializmus a vý-
sledkom boli diela ako Canticum sacrum (1955), Threni (1958), Move-
ments pre klavír a orchester alebo Potopa (1962). „Samozrejme vyžaduje 
väčšie úsilie učiť sa od mladších [...]Keď však máte sedemdesiatpäť rokov 
a vašu generáciu vystriedali štyri ďalšie, už sa nemôžete rozhodovať, ako 
ďaleko môže skladateľ zájsť�, ale pokúšať sa objaviť, čo je to nové, čo robí 
novú generáciu novou,“ povedal Stravinskij v rozhovore s Craftom. Zmena 
skladateľovho štýlu bola opäť zdrojom polemík,  a bol to Šostakovič, kto sa 
ho zastal: „Nevzdelanci tvrdia, že v starobe Stravinskij komponoval zle. To 
je ohováranie a závisť. Podľa mňa je to naopak.“ 

R 

„Moju najväčšiu a jedinú skladateľskú krízu priniesla strata Ruska a kon-
taktu s jeho jazykom, nielen hudobným, ale i rečou,“ napísal v Kronike môjho 
života skladateľ. V exile žijúci svetobežník sa do Sovietskeho zväzu krátko 
vrátil v roku 1962. Návrat bol triumfom, na koncerty sa tlačili tisícky ľudí 
a Stravinského zrazu s pompou vítali súdruhovia, ktorí predtým verejne 
hanobili jeho meno. Dmitrij Šostakovič neskôr na túto návštevu spomínal 
nasledovne: „Jednému z týchto pokrytcov podal Stravinskij namiesto ruky 
svoju palicu. Ten ju musel prijať a ukázať tak svoju lokajskú dušičku. Ďalší 
sa obšmietal okolo, ale neodvážil sa ku Stravinskému pristúpiť, pretože mal 
priveľa masla na hlave.“ A Craft si do denníka poznamenal: „...byť uzná-
vaný a oslavovaný v Rusku ako Rus a môcť tam predniesť svoje diela zname-
nalo pre neho viac ako hocičo po celý čas, čo som sa s ním poznal.“ Napriek 
tomu, že vo svojej knihe prednášok pre Harvard s názvom Hudobná po-
etika sa Stravinskij k hudobnému životu v Rusku vyjadruje veľmi kriticky, 
na kritiku iných vo vzťahu k svojej starej vlasti bol veľmi citlivý. V rokoch 
1958–1968 sa Stravinskij venoval dirigovaniu a nahrávaniu vlastných diel 
pre nahrávaciu spoločnosť Columbia, na ktorom intenzívne spolupraco-
val s Craftom. Kvôli striktnému presvedčeniu, že interpret má skladateľo-
vo dielo reprodukovať, považoval vlastné nahrávky za defi nitívne a v jeho 
očiach nenašli milosť starí priatelia (Monteau, Ansermet) ani nové diri-

„Stravinskij je jediným skladate-
ľom nášho storočia, ktorého by 
som bez váhania nazval veľkým.”

Dmitrij Šostakovič

„Grieg má v malíčku viac hudby 
ako je v celom Stravinskom.”

Frederick Delius

I. Stravinskij a R. Craft [foto: archív]
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gentské hviezdy (Karajan). Od 
roku 1967 začal skladateľ slab-
núť a jeho zdravie sa zhoršovalo. 
Zomrel 6. apríla 1971 vo svojom 
newyorskom byte. Jeho telo pre-
pravili do Talianska a pochovali 
podobne ako Ďagileva na os-
trove San Michele v benátskej 
lagúne. V meste viseli plagáty, 
ktoré oznamovali, že „Benátky 
si uctia veľkého hudobníka Igora 
Stravinského, ktorý si ako gesto 
mimoriadneho priateľstva želal 
byť pochovaný v meste, ktoré mi-
loval viac než ktorékoľvek iné.“ 
Tvorbu Stravinského výstižne 
glosoval Leonard Bernstein: 
„Počas dlhého a plodného života 
vytvoril mimoriadne osobité die-
lo, ktoré akoby obsiahlo všetku 
hudbu – od primitívneho ľudo-

vého umenia po vysoko sofi stikovaný serializmus, od asketickej cirkevnej 
hudby po otvorený jazz. Cez osobitú alchýmiu, akýmsi tajným kúzlom do-
kázal toto všetko absorbovať a vydať späť v úplne novej, originálnej a nena-
podobiteľnej podobe.“ 

Andrej ŠUBA

S, 

„Máme voči hudbe povinnosť, musíme ju vynájsť.“ 
„Umenie je svojou podstatou konštruktívne. Revolúcia zahŕňa prudké na-
rušenie rovnováhy. Hovoriť o revolúcii znamená hovoriť o dočasnom cha-
ose. No a umenie je opak chaosu. Ak podlieha chaosu, jeho živé diela sú 
okamžite ohrozené, ohrozená je jeho samotná existencia.“
„Dielo sa teda odhaľuje a zdôvodňuje slobodnou hrou svojich funkcií. 
Môžeme teda slobodne pristúpiť či nepristúpiť na túto hru, no nikto 

[foto: archív]

S   R D

SDI, 22. 3.: 21.00–23.00 h
Svätenie jari (Cleveland Symphony Orchestra, dir. L. Maazel)

Musica vocalis, 24. 3.: 16.00–17.00 h 
Lišiak (sólisti G. English, J. Mitchinson, P. Glossop, J. Rouleau), Mavra  

(sólisti J. Carlyle, H. Watts, M. Sinclair, K. Macdonald), L‘Orchestre de la Suisse Ro-

mande, dir. Ernest Ansermet

Exkluzívne koncerty zo sveta, 26. 3.: 20.00–22.00 h 
I. Stravinskij: Koncert pre klavír a dychové nástroje (N. Magaloff , NDR Symphony Or-

chestra, dir. G.Wand)

Poludňajší koncert, 29. 3.: 12.03–13.00 h 
I. Stravinskij: Dumbarton Oaks (Moskovský komorný orchester, dir. I. Bezrodny)

Operný večer,  31. 3.: od 20.00 h
I. Stravinskij: Osud zhýralca (Alexander Young, Don Garrard, Jean Manning, John Re-

ardon, Judith Raskin, Kevin Miller, Peter Tracey, Regina Sarfaty. Sadler´s Wells Opera 

Chorus, Royal Philharmonic Orchestra. Na nahrávke z roku 1964 diriguje I. Stravinskij.

Classica nuova, 1. 4.: 19.00–20.00 h
In Memoriam Igor Stravinsky

V relácii zaznejú diela Bouleza (Memoriale), Schnittkeho (Canon in Memoriam Igor 

Stravinsky) a Oleho Schmidta (Hommage a Stravinsky). Okrem nich aj spomienkové 

skladby Stravinského (o. i. Variations Aldous Huxley In Memoriam, In Memoriam 

Dylan Thomas, Introitus: T. S. Elliot In Memoriam, Monumentum pro Gesualdo di 

Venosa ad CD annum)

Čo si prečítať

Najznámejšie knihy z pera Sravinského 
vznikli v spolupráci s Robertom Craftom 
(Conversations with Igor Stravinsky, Me-
mories and Commentaries, Expositions 
and Developments, Dialogues and Diary, 
Themes and Episodes …) a o autentickosti 
sa dnes polemizuje podobne ako o Šosta-
kovičových pamätiach, ktoré spísal Solo-
mon Volkov. V každom prípade je v nich 
zachytený Stravinskij ako chcel vyzerať 
pred svojimi obdivovateľmi: charizma-
tický intelektuál s vyhranenými názormi 
a britkým humorom. V slovenskom preklade je dostupná Hudobná poeti-
ka, šesť prednášok vytvorených pre Harvard, a Kronika môjho života (Hu-
dobné centrum, 2002). Tento titul by nemal chýbať v žiadnej hudobnej 
knižnici. Najvýznamnejším bádateľom Stravinského diela je v poslednej 
dobe americký muzikológ Richard Taruskin (Stravinsky and the Russian 
Traditions, 1996), pomerne nové sú aj kniha Charlesa Josepha Stravinsky 
Inside Out (2001) zaoberajúca sa jeho americkým obdobím a dvojdielna 
biografi cká práca Stephena Walsha (Stravinsky, 2008). Obidve posled-
né knihy sú dostupné aj v elektronickom formáte pre čítačku kindle. Me-
dzi najzaujímavejšie knihy o skladateľovi patrí titul Apolónsky hodinový 
strojček (1982), ktorého spoluautorom je holandský skladateľ Louis An-
driessen. Kombinuje eseje, brilantné analytické sondy a putovanie za pa-
mätníkmi Stravinského diela. Z textov slovenských autorov neobvyklým 

vhľadom do diela zaujme esej muzikológa Miroslava Filipa Fanatik dis-
ciplíny (text z roku 1964 opäť vyšiel v Slovenskej hudbe 1999/1). Za pre-
čítanie tiež stojí kratšia esej Jána Albrechta a Stravinskij a Borges. Pokus 
o dvojportrét (zaradené do knihy Luk a lýra) od Vladimíra Godára. 

(aj)

Čo určite neprehliadnuť medzi nahrávkami 

V množstve nahrávok by vážny záujemca 
o Stravinského nemal prehliadnuť 22 CD 
vydavateľstva Sony z rokov 1991 a 2007 
(zmieňované nahrávky LP pre Colum-
biu), ktoré mapujú takmer celé sklada-
teľovo dielo. Dirigentmi sú sám Stravin-
skij a Robert Craft. Komplet je doplnený 
historickými záznamami sólových a ko-
morných diel, zvukovými dokumentmi 
zo skúšok a rozhovormi. Craft nedávno 
zrealizoval sériu nahrávok Stravinského 
diel pre Naxos. S chirurgickou dôklad-
nosťou sa na hudbu ruského skladateľa 
pozrel bývalý skeptik ohľadom hodnoty 
Stravinského diela Pierre Boulez. Šesť 
diskov s najlepšími americkými a európ-
skymi orchestrami vyšlo aj ako komplet 
vo vydavateľstve Deutsche Grammophon 
(2010). 

(aj)

nemá právo popierať jej existenciu.“
„Tradícia vychádza z vedomého a uváženého prijatia niečoho. Ozajst-
ná tradícia nie je svedectvom o minulosti. Je to živá sila, ktorá podnecuje 
a poúča prítomnosť.“ 
„Čím viac obmedzení si vnútime, tým viac sa vyslobodzujeme z pút, ktoré 
zväzujú ducha.“
„Keď sa to tak vezme, dávam prednosť úprimným výčitkám odvážneho po-
slucháča, ktorý nič nepochopil, pred falošnými poklonami, ktoré sú rovna-
ko zbytočné pre tých, čo ich udeľujú, ako pre toho, kto ich prijíma.“
„Hriech proti duchu diela sa vždy začína hriechom proti litere.“
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Na scéne Emília, v živote Elena
Zomrela Elena Kittnarová 
(2. 6. 1931 – 12. 2. 2012)
Slová z titulky mi napadli, keď som sa dozvedela, že tíško, bez pátosu 
javiskovej Eliny Makropulos, bájnej Čapkovej dramatickej a Janáčkovej 
opernej hrdinky, odišla spomedzi živých skvostná a nezabudnuteľná 
Emília Marty z legendárnej Kriškovej a Vychodilovej inscenácie Veci 
Makropulos, dlhoročná heroína prvej slovenskej opernej scény, národná 
umelkyňa Elena Kittnarová. Pred necelými piatimi mesiacmi, 11.septem-
bra minulého roku, sme sa s ňou stretli v kruhu jej priaznivcov, bývalých 
divákov, priateľov, kolegov a obdivovateľov na matiné v novej budove 
SND. Trochu oneskorene, no o to srdečnejšie si SND takto pripomenu-
lo jej osemdesiatiny. Podujatie sa nieslo v slnečnej atmosfére, akú vie 
vyčariť pri podobných príležitostiach iba PhDr. Jaroslav Blaho, autor 
a moderátor cyklu divadelných matiné. Ešte aj počasie bolo onoho ne-
deľného predpoludnia krásne, poznačené pozvoľna odchádzajúcimi ho-
rúčavami a začínajúcim babím letom. Nikto z nás vtedy netušil, že sme 
sa tu stretli s niekdajšou prvou dámou Opery SND Elenou Kittnarovou 
naposledy. 

Hodnota každého človeka je nevyčísliteľná 
i plná tajomstiev. Elena Kittnarová patrila ce-
lou svojou osobnosťou divadlu, a preto aj jej ta-
jomstvá ostali ukryté za historickými stenami 
Národného divadla. Tu odovzdávala plnou ná-
ručou dary svojho talentu. O súkromom živo-
te veľa nehovorila, pritom ho žila v láske a ab-
solútnej oddanosti manželovi, dcére a blízkym. 

Na javisku Opery SND bola však celkom iná, 
podliehajúc mágii umenia. Stávala sa dokona-
le stvárnenou hrdinkou, do ktorej vnášala svoje 
bohaté ženské vnútro i božiu iskru. 
Posledné predstavenie v historickej budove 
SND mala 12. 6. 1995, kedy už ako hosť spie-
vala Abigail v Gyermekovej inscenácii Verdi-
ho Nabucca. Mala vtedy 64 rokov. V tejto dlhé 

roky reprízovanej produkcii z roku 1966 (hra-
la sa 420-krát) sa vymenili mnohí speváci a zo-
dral nejeden kostým. Iba Kittnarová ako Abi-
gail dokázala od počiatku ťahať v tejto vypätej 
role neuveriteľnú šnúru dvesto predstavení. 
Ale to bola len jedna z mnohých jej veľkých po-
stáv! V Opere SND ich vytvorila vyše 40, mno-
hé vo viacerých naštudovaniach. 

Pritom jej cesta na prvú opernú scénu 
nebola priamočiara. Po štúdiu na Štát-
nom konzervatóriu u prof. Anny Korín-
skej ju sem najprv prijali na jednu sezó-
nu ako elévku (1952–1953). Keďže po 
jej uplynutí nemali pre ňu miesto, odišla 
mladá speváčka do spevohry Novej scé-
ny, kde dostala miesto zboristky s povin-
nosťou malých úloh.
Na Novej scéne bola pri vzkriesení kla-
sického operetného žánru, spolupo-
dieľala sa na uvádzaní pôvodnej i so-
vietskej operety a zažila i nástup prvej 
éry muzikálu. V nie ľahkom repertoá-
ri a jeho širokom rozpätí vytvorila 24 
operetných a muzikálových rolí (Ro-
salinda v Netopierovi, Jessie v Zvonoch 
zo San Diega, Leila v Gül Babovi, Anič-
ka v Hrnčiarskom bále, Eržika v Paríž-
skom hosťovi, Sabina vo Vojakovi kráľov-
nej Madagaskaru, Zuzka v operete Nie 
je všedný deň, Toňa v Bielom agáte, Bar-
bara v Noci v Benátkach, Vilma v Ško-
le zaťov, Violetta z Fialky z Montmar-
tru, Ľusia v Moskve-Čeriomušky, Idu-

na v Ohňostroji, Lili v Pobozkaj ma Katarína, 
Hana Glavari vo Veselej vdove, Christina v Pa-
rížskom živote, Eliza Doolittle v My Fair Lady, 
Sylvia v Dusíkovej Modrej ruži a i.). 
Ako primadona Novej scény začala v SND naj-
prv hosťovať: ako Giulietta v Offenbachových 
Hoffmannových poviedkach (1963), potom ako 
Líza v Pikovej dáme (1964) či Anna Gomezová 

v Menottiho Konzulovi (1966). Po týchto „overo-
vacích“ kreáciách  sa stala napokon 1. 10. 1960 
sólistkou Opery SND. Tu vytvorila nesmierne 
všestranná a hlasovo nezlomná umelkyňa celý 
rad štýlovo odlišných postáv: Leonoru vo Ver-
diho Trubadúrovi, Jenny v Brittenovej Žobrác-
kej opere, Aidu v rovnomennej opere Giuseppe 
Verdiho, dva razy jeho Lady Macbeth – to všet-
ko v réžiách Júliusa Gyermeka, ďalej Tatianu 
v Čajkovského Eugenovi Oneginovi, Madeleine 
de Coigny v Andrém Chénierovi Umberta Gior-
dana, trikrát naštudovala Leonoru v Beethove-
novom Fideliovi a tiež Ľutomíru v Suchoňovom 
Svätoplukovi (1970, 1985 a 1990). Po mladistvej 
Rusalke, s ktorou ako absolventka konzervató-
ria hosťovala v SND, bola v zrelom veku Cudzou 
kňažnou i Ježibabou v tomto Dvořákovom maj-
strovskom diele, a to v inscenačnom stvárnení 
Miroslava Fischera. S týmto režisérom naštudo-
vala potom i svoje vrcholné vokálno-dramatické 
kreácie titulných hrdiniek v Straussových ope-
rách Salome a Elektra. Krátko nato sa predsta-
vila v celkom odlišnej, komediálnej Argii v Ha-
zonovej Sobášnej kancelárii... Kittnarová bola 
i Alžbetou z Valois v Donovi Carlosovi i vrúcnou 
Miladou v Smetanovom Daliborovi. S Braňom 
Kriškom – ďalšou režisérskou legendou Opery 
SND – vytvorila o. i. Emíliu Marty v Janáčko-
vej Veci Makropulos a v tom istom roku (1973) 
doštudovala na režisérovo prianie i Musettu (!) 
do Pucciniho Bohémy a tiež Tosku. Vrcholom jej 
vokálnych dispozícií v modernej opere bola po-
pri Eline Makropulos, Salome a Elektre postava 
Ráchel v Hostine od slovenského skladateľa Ju-
raja Beneša (1984). Nemožno tiež zabudnúť na 
jej charakterovo zložitú, výrazovo nesmierne su-
gestívnu Kostelníčku v Janáčkovej Jej pastorky-
ni (1986). 
Emília Marty v Janáčkovej Veci Makropulos 
(1973) je spočiatku prenasledovaná túžbou po 
elixíre mladosti, za čo je ochotná obetovať vá-

Elektra, 1980 foto: archív SND

Emília Marty, 1989 
foto: archív SND
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šeň, vzťahy a všetko cenné vo svojom vyše tristo-
ročnom živote. Napokon však rezignujúc, una-
vená neustálym opakovaním všetkého krásne-
ho i špatného v ňom, vyspieva poznanie o šťas-
tí prirodzeného, smrťou ohraničeného života. 
Elena Kittnarová vytvorila Emíliu Marty spôso-
bom, ktorý bol možný nielen vďaka jej nezdola-
teľnému hlasu a hereckému nadaniu, ale i vďaka 
šťastnej konštelácii vtedajšieho tvorivého tímu 
(dramaturg a šéf opery Pavol Bagin, režisér Bra-
nislav Kriška, scénograf Ladislav Vychodil, kos-
týmová výtvarníčka Helena Bezáková, šéfdiri-
gent Zdeněk Košler). S touto postavou pochodi-
la potom Kittnarová kus sveta a dostala mnohé 
významné ocenenia. Najvzdialenejšou scénou 
na tomto jej „janáčkovskom turné“ bolo  legen-
dárne argentínske Teatro Colón v Buenos Aires. 
Krátko po Veci Makropulos nasledovali v kariére 
zrelej speváčky dve už spomenuté vokálne i psy-
chologicky „krkolomné“ Straussove hrdinky 
Salome (1975) a Elektra (1980), kreácie nabi-
té dramatizmom, vášňou a nenávisťou. V nich 
Kittnarovej dramatický spev, herectvo, zmysel 
pre pohyb, štylizovaný a expresívny tanec do-
zreli do maximálnej miery. 
Elena Kittnarová spolu s niekoľkými ďalšími 
výraznými predstaviteľmi svojej generácie vý-
razne posunula dopredu moderné operné he-
rectvo – štylizovanými prvkami, mierou vku-
su, zmyslom pre priestor, partnera, javisko, 
ale aj disciplínou v rámci režijnej a dirigentskej 
koncepcie tvorcov, ktorí spolu s ňou vytvárali 

Glosa

Posledným dozvukom minuloroč-
ného Krištáľového plesu s jeho vý-
hradne zúčastnenej „smotánke“ ad-
resovaným exhibičným vystúpením 
troch operných hviezd Anny Netreb-
ko, Erwina Schrotta a Josého Curu 
bolo dlho ohlasované hosťovanie tre-
tieho zo zúčastnených v novej insce-
nácii Verdiho Otella na javisku Opery 
SND. Uskutočnilo sa napokon 11. 2.  
(druhé predstavenie 2. 3.) a treba po-
vedať, že z celého spomenutého kon-
textu vyčnieva ako jediný pozitívny 
počin divadla smerom k svojmu pub-
liku a celej domácej opernej verejnos-
ti. Navyše, i v odborným kruhoch za-
rezonoval výkon argentínskeho teno-
ristu v zmysle zásadnej esencie, kto-
rú bratislavský, koncepčne neduživý 
Otello životne potreboval. Cura vy-
tvoril kreáciu, ktorá naplnila mdlé re-
alistické kontúry inscenácie živým, nesmier-
ne sugestívnym titulným charakterom. Jeho 
zásluhou ožili v nových farbách i mizanscény 
a ďalším hlavným postavám príbehu ponú-
kol výraznejšie i hlbšie podtexty ich drama-
tického zástoja. A to všetko i napriek tomu, 
že možno už dnes nepatrí do prvej svetovej 
„top“ desiatky a že nie všetko bolo z čisto vo-

Bratislavský Otello sa dočkal svojho hrdinu

kálneho hľadiska krásne a bezchybné. Napo-
kon, už zopár rokov to nie je len spev, čo napĺ-
ňa Curove umelecké ambície – medzičasom sa 
spevák chopil i dirigentskej paličky, réžie, scé-
nografi e, ba dokonca i kompozície. Pohľad na 
odvrátenú stranu tej istej mince však nevystavu-
je zároveň najlepšiu vizitku samotnému divad-
lu, keď k profi lu a pointe musí inscenácii dopo-

môcť až v takomto improvizovanom režime 
prominentný hosť! Pri všetkej úcte ku kvali-
tám „domáceho“ obsadenia i osobnosti diri-
genta Ondreja Lenárda... I pre neho, napriek 
chvíľami napínavým tempovým improvizáci-
ám, to však bol partner, s ktorým sa dalo sia-
hať po vyšších estetických métach geniálnej 
Verdiho hudobnej drámy. Cura i z hudobné-
ho pohľadu priniesol do svojej kreácie inter-
pretačné akcenty, ktoré sú pre Otella zásadné 
a podstatné. Tmavú farebnosť, kovovú razan-
ciu krytého registra, znelosť materiálu  v kaž-
dej polohe, ktorá zniesla konfrontáciu s veľ-
kým orchestrom bez toho, aby stratila do-
minanciu, výraz, vychádzajúci z farby a me-
lodickej emocionality, odkrývanie významu 
slova prostredníctvom krehkej hudobnej po-
inty balansujúcej medzi rečovou expresiou 
a abstrahujúcou melódiou. 
Aký by to však ešte mohol byť Otello, keby 
takýmto sólistickým kvalitám sekundova-
la i nemenej originálna a prepracovaná in-
scenačná podoba diela! A keby so zásadný-
mi kvalitami, Otella ako hudobnú drámu 
bytostne podmieňujúcimi, mohol pracovať 
dirigent formátu Ondreja Lenárda v štan-
dardnom skúšobnom procese?!

Slavomír JAKUBEK

veľkú éru Opery SND v 70. a 80. rokoch pre-
došlého storočia. Nemala zamatový, poetic-
ky zasnený hlas. Príroda ju obdarila striebor-
ne znejúcim kovovým sopránom, ktorý nezlo-
mil ani čas. Ponad hľadisko historickej budovy 
SND vždy žiaril ako jasný slnečný lúč. Vedela 
ho však zoštíhliť do pianissima, pri ktorom sa 

človeku zatajil dych, a vzápätí s ním zostúpiť 
do samého pekla vášní. Dala ľuďom veľa krásy 
a poznania o osude veľkých operných hrdiniek. 
Preto i smrť bola ku nej milosrdná a veľkorysá. 
Zbohom, Elenka.
                                      

 Terézia URSÍNYOVÁ

Ako Čajkovského Tatiana spolu 

s O. Hanákovou (Filipievna) 
foto: archív SND

foto: A. Klenková
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Osobnosť v zrkadle historických kontextov

Nedokončená ária
Imricha Jakubeka
(1. 3. 1922 – 9. 5. 1969)
Na prelome 50. a 60. rokov sa vedenie Opery Slovenského národného divadla
muselo obzerať po ďalšom prvoodborovom tenoristovi, potrebovalo predovšet-
kým spinto tenor, ktorý by bol zárukou kvalitnej interpretácie širokého, najmä
talianskeho romantického a veristického repertoáru. Štefan Hoza už celkom 
zamenil sólistickú profesiu za pedagogickú a pokúšal sa o réžiu, Janko Blaho
sa blížil k šesťdesiatke, František Šubert a Alexander Baránek výkonnostne mi-
nimálne stagnovali. Čo ako sa Dr. Gustáv Papp dobre cítil v kostýmoch Alfre-
da, Cavaradossiho či Fausta, skutočnou doménou jeho dramatického tenoru
wagnerovského strihu boli skôr skvelý a vo vtedajších československých relá-
ciách ojedinelý Dalibor a expresívny Otello než vláčne belcantové partie. Naj-
väčší talent generácie prvých odchovancov VŠMU Andrej Kucharský sa pre-
zieravo držal lyrického odboru a navyše odišiel v roku 1961 do zahraničného
angažmánu. Formou pohostinských predstavení testovala preto Opera SND čes-
kých tenoristov z Prahy, Brna i Liberca, aj košického Oswalda Bugela. Od jesene
1960 sa tak na bratislavskom javisku pravidelne objavoval aj z Brna dochádzajú-
ci Imrich Jakubek. Slovák, rodák z Rajca, absolvent bratislavského konzervatória, 
niekdajší sólista prešovskej spevohry a potom i košickej opery. 

Do staršieho bratislavského repertoáru vhupol 
s obrovskou vehemenciou. Ako zjav, „na ktorý 
sa chodí“. Publikum počulo od Jakubeka dáv-
no nepočuté: parádnu klenutú frázu, južanskú 
stredomorskú farebnosť, uchvacujúci kov vy-
sokých tónov. Mäkké, poetické piano aj nástoj-

čivé, dravé, strhujúce forte. A  taliansku manie-
ru v tom najlepšom zmysle slova, hoci sa všetko 
spievalo po slovensky! Nie náhodou sa o štvrť-
storočie neskôr, na vrchole svojej oslňujúcej ka-
riéry, hlásil Peter Dvorský vo viedenskom pred-
premiérovom matiné, ktoré moderoval legen-
dárny Marcel Prawy, z domácich predchodcov 
popri Petrákovi práve k Jakubekovi!

Jakubek chodí z Brna pohostinsky spievať Ro-
dolfa, Cavaradossiho i Alfreda z Traviaty, kde 
si v prvom dejstve za scénou dovolí exportné 
trojčiarkované c. V Carmen žiari pri debute 
Ľuby Baricovej v titulnej úlohe a Juraja Hru-
banta v postave Escamilla. Tretieho marca 

1962 spieva Cania v Komediantoch. 
Po árii Vesti la giubba sa na javisku 
zotmie a nasleduje orchestrálne inter-
mezzo. Ibaže publikum tlieska a tlieska 
a tak tenorista chtiac-nechtiac musí vy-
stúpiť z roly a príde sa na proscénium 
poďakovať. V tých časoch čosi celkom 
nevšedné! Už predtým sa dostalo cel-
kom ojedinelého prijatia jeho Radame-
sovi. Vo fráze a pevnosti tónu dokonale 
zvládnutá Celeste Aida v samom úvode 
opery, oslnivé, neobvyklým kovom zvo-
niace vstupy v zborovej scéne zasväte-
nia v chráme (2. obraz) a v závere níl-
skej scény trikrát opakovane nasadené 
a do nekonečna držané a: „Sacerdote 
– io – resto a te“. A samozrejme vrúc-
na citovosť v dvojspeve spoločnej smr-
ti s Aidou. S titulnou predstaviteľkou 
Margitou Česányiovou boli nepreko-
nateľnou dvojicou a samotný Radames 
bol, podľa mojej mienky, Jakubekova 
najúžasnejšia úloha. 
Manrica v premiére Trubadúra v júni 
1963 spieva Imrich Jakubek už ako só-
lista Opery SND a potom spolu s Jiřím 

Zahradníčkom, ktorý do súboru prišiel z Ostra-
vy, alternujú v ďalších kvalitných naštudova-
niach talianskych opier – v Maškarnom bále, 
Sile osudu, Turandot, Andreovi Chénierovi. Ja-
kubek oblieka aj kostým Smetanovho Jeníka 
v nezvykle italianizujúcom vokálnom podaní, 
Janáčkovho Števu, Wagnerovho Rienziho a Ly-
onela vo Flotowovej Marte. Vytvára tiež On-

dreja v Zacharovej inscenácii Krútňavy a pre 
zájazd do Talianska doštuduje dokonca aj Svä-
topluka mladšieho v Suchoňovej historizujúcej 
freske. 
Na jar 1964, krátko pred premiérou Maškar-
ného bálu, sa objavujú prvé vážnejšie dôsledky 
srdcového ochorenia. Spieva až v jednej z re-
príz, ale opäť exceluje. V predstavení Turan-
dot (dcéra legendárneho Benjamina Gigliho je 
v ten večer Liu a mladučká Hana Svobodová-
-Janků exportnou Turandot) si dovolí na veľké 
potešenie obecenstva odspievať Nessun dorma 
v jazykovom origináli! Ale večerov v indispo-
zícii je stále viac a viac, pribúdajú odrieknuté 
predstavenia. Hlas čosi stráca na údernosti, vy-
soká poloha na kove a istote, ale farba a fráza 
stále očarúvajú. Na druhej premiére Andreu 
Chéniera 2. októbra 1967 sa opakuje situácia 
spred rokov. Po Come un bel di di maggio pub-
likum dovtedy vyvoláva Jakubeka, kým sa mu 
nepríde na rampu poďakovať. Na scéne sa bás-
nik v skoré májové ráno lúči s múzami i so živo-
tom;  Chénierovi zostáva už len niekoľko oka-
mihov do smrti pod gilotínou. Básnikovi bel-
cantovej frázy zostávali vtedy necelé dva roky. 
Na jar 1968 spieva Jakubek ešte Luigiho v pre-
miére Pucciniho Plášťa a o rok v Hradci Krá-
lové sa už nedočká operácie. Deviateho mája 
1969 Imrich Jakubek v královohradeckej ne-
mocnici zomiera. Niekoľko dní predtým od-
chádza súbor Opery SND z historickej budovy, 
ktorá vstupuje do tri roky trvajúcej rekonštruk-
cie. Je niekoľko mesiacov po okupácii, niektorí 
sólisti emigrujú či odídu pre neistoty nasledu-
júceho trojročného provizória, u iných sa hlá-
sia o slovo roky. Slávna éra Opery SND rokov 
šesťdesiatych, ktorej dávali punc predovšet-
kým spevácke osobnosti, sa končí.

Jaroslav BLAHO

Verdiho Radames

foto: archív SND

Ako Manrico s M. Česányiovou 

(Leonora) vo Verdiho Trubadúrovi 

foto: archív SND



Qaartsiluni Ensemble foto: A. I. Pető

 Stredoeurópske portréty 
Budapeštianska ouvertúra Qaartsiluni Ensemble

Dom súčasného umenia Trafó je najvýznamnej-
ším, už aj medzinárodne registrovaným centrom 
alternatívneho divadla v Budapešti, ktorý z času 
na čas poskytuje priestor i koncertom súčasnej 
hudby. Budúcnosť inštitúcie je momentálne úpl-
ne neistá, pretože pod tlakom  nešťastnej politic-
kej situácie v Maďarsku preberá od nasledujúcej 
sezóny jej riadenie nové – z odborného hľadiska 
otázne – vedenie. V súvislosti so súčasným ume-
ním však nemôžeme nevyspytateľnosť a riziko-
vosť spomínať iba s negatívnymi konotáciami, 
veď oproti očakávateľnej stabilite inštitucionál-
neho rámca súčasné umenie samo osebe sľubuje 
vždy niečo nové, nevypočítateľné a objavné. Keď 
bol koncom januára hosťom v Trafó úžasný Jérô-
me Bel so svojím predstavením, jedna z kľúčo-
vých viet večera znela približne takto: „V súčas-
nom umení sa obecenstvo správa presne tak, ako 
na dostihoch: vsádza, kupuje si lístky na také pred-
stavenia, ktorých výsledok sa nedá predpovedať, 
a je si vedomé i toho, že aj keď sa mu predstavenie 
nebude páčiť, svoje peniaze naspäť nedostane.“
Čo sa mňa týka, ponáhľajúc sa na koncert nového 

maďarského ansámblu súčasnej hudby, ktorý sa 
mal v Trafó predstaviť pred verejnosťou prvýkrát, 
bol som si niekoľkonásobne istý, že pôjde o napí-
navý zážitok. Jedným z dôvodov bola skutočnosť, 
že som prichádzal aj ako pedagóg so skupinou 
univerzitných študentov zúčastňujúcich sa na 
„terénnom výcviku“ z dejín hudby. Keďže ani 
jeden z poslucháčov nemal predtým blízky vzťah 
k súčasnej hudbe (študovali v rôznych odboroch 
príbuzných umení a dizajnu), mimoriadne zve-
davo som čakal, ako v očiach týchto nezaujatých 
záujemcov zloží skúšku Qaartsiluni Ensemble 
pod vedením známeho klarinetistu Lajosa Roz-
mána, doplnený navyše výborným huslistom 
Milanom Paľom. S ešte väčším napätím som ča-
kal názory na diela dvojice skladateľov – maďar-
ského Ádáma Kondora a slovenského Mariána 
Lejavu –, ktoré boli centrom večera (popri čias-
točne premiérovo predvedených dielach týchto 
dvoch umelcov odzneli po jednej skladbe aj diela 
Christiana Wolffa, Attilu Bozaya a Lucu Lom-
bardiho). 
Aký bol výsledok? Názor študentov nepriniesol 
ani najmenšie prekvapenie: páčilo sa im najviac 
to, v čom našiel zaľúbenie i kritik, a najsilnejšie 

odmietali, čo sa aj jemu zdalo najproblematickej-
šie. Treba však poznamenať, že výkon umelcov 
všetci jednohlasne hodnotili ako výborný. Na-
priek tomu Milan Paľa interpretačne jednoznačne 
prevyšoval ostatných a jeho prednes Lejavovej 
skladby Violin solo predstavoval jeden z vr-
cholov večera. Zakladateľ ansámblu Lajos 
Rozmán je výborným hudobníkom, ktorý sa 
už desaťročia zaoberá súčasnou komornou 
hudbou (predtým bol členom Tria Lignum). 
V skladbách, ktoré odzneli na začiatku kon-
certu (Wolff: Serenade, Kondor: Quartet to 
Christian Wolff), hral na klarinete s fantas-
tickým plastickým tónom, v úlohe dirigenta 
však nebol presvedčivý, čo sa prejavilo najmä 
v skladbách pre väčšie obsadenia (najmä hráč 
na bicie László Tömösközi sa zdal byť občas 
neistý). Lejava, ktorý dirigoval záverečný kus 
koncertu – svoje vlastné reVENIr –, si však 
našiel cestu k srdciam maďarského obecen-
stva nielen ako skladateľ (kompozícia vyvola-
la úprimné nadšenie aj medzi univerzitnými 
poslucháčmi), ale predstavil sa v Budapešti 
aj ako nádejný dirigent. Kým Lejava pôsobil 
dojmom tvorcu, schopného viesť množstvo 
farieb, vrstiev a tkaniva jediným smerom 
a zmiesiť ich veľmi efektívne, Ádám Kondor 
sa orientuje opačným smerom: ponúka – 
majstrovsky, treba uznať – nekompatibilné, 
harmonicky nezlučiteľné množstvo (hudob-
ných) perspektív spôsobom, ktorý evokuje svet 
kubistických malieb. Táto poetika však pre poslu-
cháča predstavuje značnú výzvu: predovšetkým 
je ťažké citovo prijať, že hudba neponúka žiadne 
body pre stotožnenie sa, nikde sa jej nemôžeme 
uvoľnene oddať.    
Hudobný svet Kondora a Lejavu bol v zaujíma-
vom kontrapunkte – diela Wolffa a Lombardiho 
obraz legitímne doplňovali, avšak polstoročný 

opus Bozayho vykopali úplne zbytočne. Strieda-
vé znenie diel maďarského a slovenského tvorcu 
poskytne obecenstvu účinný striedavý – teplý 
a studený – kúpeľ napätej bdelosti a poetického 
polosna nepochybne aj na ďalších zastávkach sé-

rie koncertov, ktorá sa začala v Trafó. (Qaartsiluni 
Ensemble doplnený hosťami nakreslí portréty 
dvoch skladateľov znovu a znovu – a vždy inak – 
aj na 4 ďalších koncertoch sezóny v Stavebníckom 
centre FUGA a v Trafó v Budapešti a v synagó-
gach v Šahách a v Šamoríne na Slovensku).

Bálint VERES

(Preklad Monika DORNA)

3 otázky pre 
Mariána Lejavu

 Mohol by si krátko predstaviť projekt „Portréty“?

Tento medzinárodný projekt pripravil orga-
nizačne, dramaturgicky i umelecky maďar-
ský klarinetista Lajos Rozmán. Na štyroch 
koncertoch zaznejú diela Ádáma Kondo-
ra a moje staršie i novšie skladby, vrátane 
viacerých premiér. Marcový koncert bude 
z kompozícií pre triové obsadenie, ďalší kon-
cert bude zborový, májové podujatie je veno-
vané dielam pre dychové kvinteto.  

 Poznal si tvorbu Ádáma Kondora už predtým?

Stretli sme sa kedysi na Ostravských dňoch 
novej hudby. Jeho tvorba silne čerpá zo 
štrukturálnej línie avantgardy 50. rokov 
20. storočia. Ide o zaujímavé diela, ktoré sú 

ťažiskovo orientované na racionálne kom-
pozičné procesy. Ádám Kondor okrem kom-
ponovania učí na Lisztovej akadémii, kde je 
činný aj ako teoretik a pedagóg. 

 V čom vidíš prínos podobných „cezhranič-

ných“ podujatí?

Myslím si, že podobných podujatí by malo byť 
viac. Škoda, že sme väčšinou limitovaní fi -
nanciami, pretože vzájomné kontakty medzi 
hudobníkmi sú na rozdiel od politikov veľmi 
dobré. Máme radosť z možnosti spoločne tvo-
riť hudbu a ponúkať ju publiku. Okrem mňa 
bude tento rok slovenskú stranu zastupovať aj 
huslista Milan Paľa, ktorý je hosťujúcim kon-
certným majstrom Qaartsiluni Ensemble, vy-
stúpia tiež Marek a Peter Zwiebelovci. Teším 
sa na spoluprácu a verím, že projekt bude mať 
pokračovanie i na Slovensku. 

(aj)

Qaartsiluni Ensemble foto: A. I. Pető & V. Kaulics

23

ZAHRANIČIE



24 3 | 2012

ZAHRANIČIE

Pikantnú príchuť, akou oplýval mýtus o Salome na sklonku 19. storočia, si možno na pozadí dnešného mediálneho a infor-
mačného pel-mel už len ťažko predstaviť. Podobne ako škandál, ktorý sprevádzal uvedenie rovnomennej Straussovej opery 
na začiatku 20. storočia. Obnažené prsia Salome v tanci siedmich závojov dokážu dnešného operného diváka sotva šokovať. 
Podobne ako na svoju dobu odvážne disonantné harmonické trenice v partitúre Straussovej prvej jednoaktovky. Guy Joosten, 
ktorý pred dvoma rokmi ponúkol v Bruseli psychologicko-realistickú Elektru, však novým pohľadom na Salome šokuje aj dnes. e
Jeho inscenácia siaha opäť po aktualizačných výrazových prostriedkoch s cieľom sprostredkovať a priblížiť sujet Straussovej 
partitúry súčasnému divákovi detailne prepracovanou psychológiou postáv a ich vzťahov.

Psychologický realista Guy Joosten nech-
cel svoju javiskovú interpretáciu obmedziť 
na ústrednú dvojicu Salome a Jochanaana, 
a tak do divadelného textu inscenácie začlenil 
aj dramaturgické prvky literárnej predlohy. 
V priestore akéhosi napoly zbúraného paláca s 
provizórnym, plastikovými stenami ohraniče-
ným pavilónom (scéna Martin Zehetgruber), 
v ktorom Herodes častuje svojich hostí opulent-
nou večerou, inscenuje rozhádanú spoločnosť 

židovských rabínov a kresťanských kňazov. 
Elegantné kostýmy celej spoločnosti s priamymi 
citátmi štýlu módneho návrhára Karla Lagerfel-
da z dielne Heide Kastlerovej posúvajú príbeh 
do sprisahaneckého a skorumpovaného pod-
svetia s osobnými strážcami, ľahkými ženami 
a kšeftami so zbraňami. Joostenova Salome je 
rozmaznaná, vyumelkovaná dcéruška bohatého 
oligarchu à la Paris Hilton. Politické reči pri stole 
ju ani trochu nezaujímajú, a tak unudene opúš-
ťa rozhádanú spoločnosť, aby našla rozptýlenie 
v chodbách tetrarchovho paláca. Tu sa stretne 
aj s Jochanaanom, ktorý sa v Herodesovom 
dome voľne pohybuje. Na rozdiel od fajnovej 
spoločnosti je oblečený nedbalo, obnosené sako 
a neupravené strapaté vlasy mu dodávajú punc 
akéhosi voľnomyšlienkárskeho enfant terrible. 
Joosten sa v tomto momente očividne odvoláva 
na libreto opery, v ktorom sa Herodes zo stra-
chu pred náboženským konfl iktom zdráha vy-
hovieť želaniu Salome nechať sťať Jochanaana 
ako odmenu za jej tanec. Kľúčom k odhaleniu 
motivácie konania jednotlivých postáv je Joos-
tenova veľmi originálna choreografi a a inter-
pretácia tanca siedmich závojov. Po úvodných 

Richard Strauss: Salome/drigent: Carlo 
Rizzi/réžia: Guy Joosten/scéna: Martin 
Zehetgruber/kostýmy: Heide Kastler/Ger-
hard Siegel (Herodes), Hedwig Fassbender 
(Herodias), Nicola Beller Carbone (Salome), 
Scott Hendricks (Jochanaan), Gordon Gietz 
(Narraboth)/ La Monnaie, navštívené pred-
stavenie: 2. 2. 

taktoch zmizne Salome pod stolom, za ktorým 
sedia cirkevní hodnostári a tetrarcha s manžel-
kou, a na druhej strane tabule vyjde s obalom 
od videokazety, z ktorej vypadne hrebeň. Telesní 
strážcovia natiahnu medzi seba plátno a zvyšok 
orchestrálneho tanca ilustruje fi lm s češúcim sa 
mladým dievčaťom (video Claudio Pazienza). 
Prítomným je odrazu jasné, že Salome je obeťou 
Herodesových pedofi lných chúťok. Všetkým, až 
na naivne tlieskajúceho katolíckeho kňaza, kto-

rý fi lm zjavne nepochopil, je situácia nesmierne 
trápna. V spoločnosti nastane zmätok, Herodes 
sa pokúša zrušiť sľub, ktorý dal Salome, no tá zo-
stáva neoblomná. Napokon vydá príkaz, splní, 
čo sľúbil, a cirkevní hodnostári vybehnú v pa-
nike z miestnosti. Spolu s telesnými strážcami 
so zbraňami v rukách pobehujú v pozadí scény 
až kým sa neozve explózia atentátu, ktorého 
obeťou sa stal jeden z rabínov. Herodias vchá-
dza triumfálne do miestnosti spolu s jedným 
z ochrankárov, ktorý prináša na striebornom 
podnose hlavu proroka Jochanaana. Záverečný 
spev Salome je triumfom lásky, ktorej zvrátenosť 
Joosten scénicky odôvodnil fi lmovou sekvenciou 
o zneužitej maloletej Salome. Frapantnosť celej 
situácie znásobuje hudba, v ktorej Strauss vzdá-
va lyrickým motívom hold láske ako takej, čím 
umocňuje dramaturgický účinok „milostného 
monológu“ ústrednej hrdinky. Harmonická ni-
velizácia jej hudby v závere opery a motivické 
prepletenie s hudobným motívom Jochanaana 
sú dôkazom, že jej smrť je z morálneho hľadis-
ka nevyhnutná a divadelne účinná, no z pohľa-
du psychologického vývoja postavy zbytočná. 
V súlade s touto hudobnou dramaturgiou nezo-

miera ani Joostenova Salome. Po Herodesovom 
hysterickom rozsudku smrti nad Salome „Man 
töte dieses Weib“, sa na javisku opäť objavuje 
Jochanaan a to hneď niekoľkonásobne. Salome 
vychádza z celého príbehu ako morálne posilne-
ná žena konfrontovaná s charakterom proroka. 
Herecky výrazná a atraktívna Nicola Beller 
Carbone bola typovo vynikajúcou Salome, 
plne zodpovedajúcou Joostenovej koncepcii 
založenej na silne psychologicky prepracova-
nom charaktere. Jediným mankom bol jej nie 
príliš objemný soprán, ktorý si navyše šetrila 
pre svoj vrcholný záverečný monológ. Narra-
bothovi Gordona Nietza chýbali priebojnosť 
a lesk, jeho výstup v úvode inscenácie hlaso-
vo takmer zanikol. Herecký koncert Hedwigy 
Fassbenderovej v postave Herodias bol doslo-
va pastvou pre oči. Jej miestami ostrý timbre 
vynikajúco dopĺňal charakter ženy, ktorej je-
dinou životnou náplňou sa stala túžba po moci 
a majetku a jediným relaxom šampanské. He-
rodes tetrarcha Gerharda Siegela vynikol ako 
zvrhlý oligarcha svojím vysokým a hystericky 
zafarbeným tenorom, pričom sa vedel presa-
diť i voči miestami príliš hlasnému orchestru. 
Podobne ako Scott Hendricks, ktorý svojím 
žiarivým, čistým a príjemne zafarbeným bary-
tónom výborne zapadol do úlohy morálnej au-
tority proroka. Orchester bruselskej La Mon-
naie sa opäť nechal počuť ako disciplinované 
a artikulačne precízne teleso. Pod taktovkou 
Carla Rizziho ponúkol komplementárne k Jo-
ostenovej inscenácii neobyčajne detailne vy-
kreslené hudobné motívy jednotlivých postáv.
Guy Joosten sa prezentoval v Bruseli tou najčis-
tejšou esenciou inteligentného režijného divadla 
opierajúceho sa o jasný hudobný a dramaturgic-
ký koncept. La Monnaie opäť potvrdila, že patrí 
v súčasnosti k najpozoruhodnejším operným di-
vadlám Európy. Dovolím si tvrdiť, že Joostenova 
Salome sa na dlhšie obdobie stane referenčnou 
interpretáciou tohto Straussovho sugestívneho 
a nesmierne náročného operného opusu.

Robert BAYER

N. Beller Carbone a G. Siegel 
foto: C. & M. Baus



25

ZAHRANIČIE

V parížskej Bastille klasicky i moderne
Vybrať si pri návšteve Paríža predstavenia Piko-
vej dámy, Rigoletta a Manon nevyzerá zvlášť in-
venčne. Mňa na nich lákali jednak účasť spevác-
kych hviezd Natalie Dessayovej a Piotra Becza-
lu, ale aj mená režisérskych osobností Leva Do-
dina a Jérôma Savaryho, ktorých inscenácie sa 
vrátili na parížske operné javisko po dvanástich, 
resp. šiestich rokoch. Massenetova Manon bola 
zasa novou inscenáciou, ktorej úroveň som mo-
hol porovnávať najmä s milánskou inscenáciou 
z La Scaly z roku 2005.
Režisér Lev Dodin sa pri inscenovaní Čajkovské-
ho opery (išlo o koprodukciu Bastille s amster-

damskou operou a Maggio Musicale Fiorentino) 
priklonil k Puškinovej literárnej verzii, v ktorej 
Herman skončí v psychiatrickom sanatóriu. Na 
prázdnom javisku s bielym, strohým zadným 
horizontom a vyvýšenou rampou je iba nemoc-
ničná posteľ. Na nej Herman prežíva svoj príbeh 
o troch kartách príležitostne vstupujúc alebo vy-
stupujúc z javiskového diania. Spočiatku sa zdá, 
že kým na ploche javiska pôjde o reálny svet, na 
vyvýšenej rampe sa odohrajú retrospektívy a ha-
lucinačné vízie nešťastníka. Režisér však toto čle-
nenie skoro opustí a tak sa reálna a nadreálna di-
menzia navzájom prepletajú. Zvolenú koncepciu 
uplatnili inscenátori väčšinou s mimoriadnym 

emotívnym účinkom (tanec Hermana s Gróf-
kou bezprostredne po Grétryho romanci, zjave-
nie mŕtvej grófky v podobe nemocničnej sestry, 
pastorela spievaná a tancovaná triom Herman – 
Líza – Grófka alebo v úvode posledného obrazu 
tanec Surina s mŕtvou Lízou, ktorý pripomenul 
Konwitschného Onegina). Len občas čosi zaškrí-
palo – napríklad nepresvedčivo zvládnutý výjav 
Grófky, ktorá prichytí Lízu s Hermanom, alebo 
niektoré zborové scény, v akých ich protagonisti 
– dementní pacienti podivne kontrastovali s idy-
lickým (zbor dievčat u Lízy) či slávnostným (na 
plese) charakterom hudby.

Po viacročnej pauze som opäť počul spievať 
Vladimíra Galuzina a Oľgu Guriakovu. Kým 
tenorista si až prekvapujúco udržiava niekdajšiu 
formu a bol po hereckej i speváckej stránke ozdo-
bou večera, sopranistka ma značne sklamala 
– najmä nadmerným vibratom vo výškach a ne-
presnosťami v intonácii. Príkladným legatom a 
lyrickou vrúcnosťou zaujal Jeleckij Ludovica Té-
ziera. Grófka Larisy Diadkovej, komornejšia, 
no farebne pôsobivá, patrila tiež ku kvalitným 
kreáciám. Basbarytonistovi Jevgenijovi Nikiti-
novi ako Tomskému chýbali sonórnejšie hĺbky 
a výšky boli wagnerovsky tvrdé. Zvláštnosťou 
bolo, že niektoré časti jeho rozprávania o troch 

kartách režisér prisúdil Grófke. Výborne si počí-
nal mladučký ruský dirigent Dmitrij Jurovskij, 
ktorý v dolných dynamických polohách priam 
kúzlil, cítil so spevákmi a vedel dosiahnuť dra-
matickosť bez toho, aby prekrýval sólistov.

Jérôme Savary kedysi inklinoval k opere ako vý-
pravnej a hýrivej šou. Už počas ouvertúry k Rigo-
lettovi exponoval Monteroneho, ako žiali nad dcé-
rou ležiacou v objatí zhýralého Vojvodu. Pri prvých 
taktoch úvodného obrazu sa javisko (scéna pred-
stavovala rozpadávajúci sa palác) zaplní klaunmi 
a nasleduje defi lé na čele s Vojvodom na alego-
rickom voze v tvare lebky. Tým sa však režisérov 
výklad skončil, ak odhliadneme od takých nepod-
statných detailov, akými bolo spektakulárne spus-
tenie sa Gildiných únoscov zo strechy, Vojvodova 
cabaletta, počas ktorej služobníctvo v úzadí pripra-
vovalo lôžko, kde malo dôjsť k zneucteniu Gildy, 
alebo svetelné navodenie ilúzie rieky v poslednom 
dejstve. Všetko ostatné išlo po vyšliapaných chod-
níčkoch známych z mnohých predchádzajúcich 
inscenácií, hoci v tomto prípade na výtvarne pôso-
bivej scéne Michela Leboisa.
Namiesto sľúbenej súčasnej hviezdy Piotra Becza-
lu na poslednú chvíľu zaskočil v postave Vojvodu 
mladý víťaz speváckej súťaže Plácida Dominga 
z roku 2010, Rumun Stefan Pop. Je to tenorista 
s mäkkým, farebným vokálnym materiálom, dob-
rou vyššou polohou končiacou však už na dvojčiar-
kovanom b. Spevák sa tiež pričasto utieka k polo-
hám mezza voce. Na výkone Nino Machaidzeovej 
v úlohe Gildy sa mi nepodarilo nájsť nijakej chybič-
ky. Nebola koloratúrnou naivkou, ale vrúcne milu-
júcou ženou, a to v hereckom i vokálnom podaní. 
Chorvát Željko Lučić patrí dnes ku špičke verdiov-
ských barytonistov. Jeho hlas je objemný, spieva 
dynamicky pestro, výrazovo bohato, vo forte však 
jeho tónu chýba ušľachtilosť. Neviem, či dirigent 
Daniele Callegari nútil spevákov prísne dodržia-
vať pôvodný Verdiho zápis, pretože všetci traja 
protagonisti vypúšťali niektoré tradíciou ustálené 
alternatívne vysoké tóny. Z ostatných účinkujúcich 
ma nadchol tmavý bas Dmitrija Ivaščenka alias 
Sparafucileho. Orchester parížskej opery hral aj 
tentoraz výborne a dirigent (podobne ako speváci) 
mal Verdiho štýl v malíčku.

Massenetova Manon, jeho najhranejšia opera, ne-
bola v Bastille inscenovaná tak konzervatívne ako 
v La Scale v roku 2005, zato trocha tradičnejšie 
ako v posledných viedenských a berlínskych pred-
vedeniach Na opernom poli málo skúsená fi lmová 
režisérka Coline Serreau chcela v ideovej rovine 
podčiarknuť aktuálnosť príbehu, a tak do tradičné-
ho scénografi ckého obrazu implantovala namiesto 
dostavníka autobus a motocykel. Nezmyselne 
tiež pôsobili dievčatá na kolieskových korčuliach 
v kostole Saint Sulpice. Kostýmová výtvarníčka 
Elsa Pavanel išla v režisérkiných šľapajách a popri 
tradične odetých zboristoch miešala oblečenie só-
listov od rokokového po súčasné, reprezentované 
predovšetkým pankerskou či rockerskou módou. 
Z celej koncepcie ma oslovili dve miesta. Na začiat-

Rigoletto  foto: Ch. Leiber
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ku druhého obrazu sa spustila na prázdne javisko 
maketa idylickej fasády domčeka, ktorá sa vzápätí 
preklopila a preniesla nás do idylického interiéru 
hniezdočka lásky mladých milencov. Druhým pô-
sobivým miestom bol až apokalypticky pôsobiaci 
sprievod kurtizán v snehovej fujavici v poslednom 
obraze opery, pričom kostýmy strážcov spojili do-
kopy všetky možné epochy počnúc starým Rímom 
a končiac začiatkom 20. storočia. Ešte výraznejšie 
bolo miešanie epoch a štýlov v predchádzajúcom 

obraze, kde sa v herni stretli dnešní pankeri s gang-
stermi z čias Al Caponeho a garde im robili pašeráci 
akoby vystrihnutí z Bizetovej Carmen. Spoločným 
rysom réžie Manon a Pikovej dámy bolo plynulé spá-
janie obrazov.
Hudobné naštudovanie Evelina Pidòa bolo rov-
nako kvalitné ako v prípade Rigoletta. Vyhýbalo 
sa nadmernej sentimentalite a zbory v naštudova-

ní Patricka Marie Auberta zneli ešte lepšie ako 
v dvoch predchádzajúcich produkciách (zbormaj-
ster Alessandro di Stefano). Namiesto Natalie 
Dessayovej zaskočila v titulnej úlohe jej alternant-
ka, len štyri roky umelecky aktívna Kanaďanka 
Marianne Fiset. Niektoré pasáže partu boli pre 
ňu umiestnené privysoko (je lyrickou a nie kolo-
ratúrnou sopranistkou), takže v exponovaných 
miestach buď volila nižšie položenú alternatívu, 
alebo tóny v „koloratúrnej“ oktáve strácali na tó-

novej kvalite. Inak mi ale jej dramatickejšie 
poňatie (na rozdiel od niektorých divákov) 
plne vyhovovalo, vo vyššej polohe je jej hlas 
nosný a výrazovo obsažný. Po tom, ako 
som nedávno počul Giuseppe Filianotiho 
nie veľmi presvedčivo spievať Dona Otta-
via v novej produkcii Dona Giovanniho v La 
Scale, teraz akoby išlo o úplne iného spevá-
ka. Massenetov štýl je mu samozrejme ove-
ľa bližší, jeho výšky mali lesk a jas, dobre 
frázoval a bol náležite vášnivým milencom. 
Z predstaviteľov ďalších úloh treba spome-
núť Francka Ferrariho disponujúceho 
v strednej polohe úderne znejúcim barytó-
nom (Lescaut). Podobne ako v predošlých 

inscenáciách i v Manon odspievali speváci veľkú 
časť svojich partov nie smerom k partnerom na 
javisku, ale priamo do hľadiska.
Parížska národná opera bezo sporu patrí k najpre-
stížnejším v Európe. Jej predstavenia sú zárukou 
kvality, čo platí predovšetkým o hudobných na-
študovaniach. V zložke režijnej sa však aj tu často 
hľadá ten adekvátny kľúč, ako sprostredkovať 

Jules Massenet: Manon/dirigent: Evelino Pidò/
réžia: Coline Serreau/scéna: Jean-Marc Stehlé, 
Antoine Fontaine/kostýmy: Elsa Pavanel/Ma-
rianne Fiset (Manon), Giuseppe Filianoti (des 
Grieux), Franck Ferrari (Lescaut) a i./ Opéra 
Bastille, navštívené predstavenie 2. 2. 

Giuseppe Verdi: Rigoletto/dirigent: Daniele 
Callegari/réžia: Jérôme Savary/scéna: Michel 
Lebois/kostýmy: Jacques Schmidt, Emmanuel 
Peduzzi/Stefan Pop (Vojvoda), Željko Lučić 
(Rigoletto), Nino Machaidze (Gilda) a i./ Opé-
ra Bastille, navštívené predstavenie 1. 2. 

P. I. Čajkovskij: Piková dáma/dirigent: Dmitrij 
Jurovskij/réžia: Lev Dodin/scéna: David Bo-
rovsky/kostýmy: Chloe Obolensky/Vladimir 
Galuzin (Hermann), Jevgenij Nikitin (Tom-
skij), Ludovic Tézier (Jeleckij), Oľga Gurjakova 
(Líza) a i./Opéra Bastille, navštívené predsta-
venie 31. 1. 

klasický operný odkaz dnešnému divákovi. Tak-
že pokúšať sa o moderné divadelné výklady alebo 
radšej rezignovať v duchu želania Giuseppe Ver-
diho, ktorý v súvislosti s Rigolettom povedal: „Keď 
sa opera neuvádza tak, ako si ju predstavoval sám 
jej autor, je lepšie sa jej uvedenia zriecť!“ Odpoveď 
dnes hľadajú inscenátori i diváci.

Vladimír BLAHO

Manon  foto: E. Haberer

Aktuality

BBC premiérovalo neznámu 
Brahmsovu skladbu

Britská rozhlasová stanica BBC Ra-
dio 3 uviedla koncom januára premiéru 
neznámeho Brahmsovho diela, ktoré 
bolo nájdené v knižnici Princetonskej 
univerzity v USA. Klavírnu skladbu Al-
bumblatt, v trvaní približne dve minúty, 
objavil známy špecialista na historicky 
poučenú interpretáciu, dirigent a muzi-
kológ Christopher Hogwood. Kompo-
zícia dvadsaťročného skladateľa vznikla 
v roku 1853. V relácii Toma Servicea Mu-
sic Matters uviedol novodobú premiéru 
po 160 rokoch od skomponovania diela 
renomovaný maďarský klavirista András 
Schiff. Podľa BBC má skladba rovnakú 
tému ako 2. časť Hornového tria op. 40. 
Ako upozornil Hogwood, autor novej edí-
cie Hornového tria,  téma tak vznikla už 
o dvanásť rokov skôr ako známa skladba. 
„Albumblatt je neuveriteľným objavom, 
ktorý poskytuje fascinujúci vhľad do tvor-
by tohto veľkého skladateľa,“ povedal šéf 
vysielania BBC Radio 3 Roger Wright. 
„Bolo pre nás cťou vysielať premiéru tejto 
skladby,“ dodal. Reláciu si možno vypo-
čuť na webovej stránke rozhlasovej sta-
nice.  

(www.bbc.co.uk/aj)

Odišiel aristokrat čembala

Po odchode speváčky Monserat Figueras, ume-
leckej i životnej partnerky Jordiho Savalla, na 
sklonku uplynulého roku zomrel v polovici janu-
ára vo veku 83 rokov v Amsterdame i svetozná-

my holandský čembalista, organista, dirigent, 
muzikológ a jeden z najvýznamnejších prie-
kopníkov tzv. historicky poučenej interpretácie 
Gustav Leonhardt (30. 5. 1928–16. 1. 2012). 
Stalo sa tak len mesiac po jeho decembrovom 
recitáli v Paríži, ktorý považoval za svoju rozlúč-
ku s koncertným pódiom. Leonhardt študoval 
organ na Schole Cantorum v Bazileji a dirigova-
nie vo Viedni u Hansa Swarowského, kde v roku 
1950 absolvoval debut ako čembalista. Uviedol 
Umenie fúgy, napísal tiež monografi u o tomto 

diele, kde vyslovil dnes všeobecne príjmanú 
hypotézu, že skladba je určená pre klávesový 
nástroj. Vo Viedni sa stretol aj s Nikolausom 
Harnoncourtom. Spoločná nahrávka kom-
pletu Bachových kantát súborov Leonhardt 
Consort a Concentus Musicus Wien pre vy-

davateľstvo Teldec patrí k míľ-
nikom nahrávacieho priemyslu. 
Okrem Bachovho diela Gustav 
Leonhardt sprístupňoval publi-
ku na koncertoch i prostredníc-
tvom nahrávok zvuk vzácnych 
historických nástrojov a hudbu 
svojich obľúbených skladateľov, 
medzi ktorých patrili Frescobal-
di, Froberger, Louis Couperin, 
Sweelinck, Rameau, ale aj An-
gličania Purcell či Byrd. Bol je-
diným členom poroty prestížnej 
čembalovej súťaže v Brugách, 

ktorý sa zúčastnil všetkých ročníkov od 60. 
rokov 20. storočia. Domovom svetoznáme-
ho hudobníka sa stal Amsterdam, kde pôso-
bil ako pedagóg na tamojšom konzervatóriu 
i ako organista v kostoloch Waalse Kerk 
a Nieuwe Kerk. Medzi jeho žiakov patria via-
ceré rešpektované mená zo sveta starej hudby, 
o. i. Christopher Hogwood, Ton Koopman, 
Bob van Asperen, Alan Curtis alebo Pierre 
Hantaï. 

(aj)

G. Leonhardt foto: archív
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Rýnske zlato v Bavorskej štátnej opere
Sľubný začiatok jubilejného Nibelungovho prsteňa
Keď Bavorská štátna opera ohlásila vlani nový Wagnerov Prsteň, ozvali sa aj hlasy, ktoré pochybovali o tom, či sa vôbec ešte dá ň
ponúknuť nový pohľad na tento v Nemecku tak často inscenovaný Wagnerov opus magnum. Februárová premiéra Rýnskeho zlata
každopádne potvrdila, že aj po 143 rokoch si tento mýtus o stvorení a konci sveta zachováva svoju nadčasovosť. 

Luxus nového Prsteňa so všetkými nárokmi kla-
denými na divadlo si Mníchovčania dopria-
li takmer presne 6 rokov po poslednej opone os-
tatnej inscenácie z dielne Davida Aldena a Zubi-
na Mehtu. V komplexe štyroch hudobných drám 
cyklu Nibelungovho prsteňa zaujíma Rýnske zla-
to pozíciu predohry. Nielen svojou dĺžkou, ale aj 
charakterom stojí mimo ťažiskovej trilógie po-
zostávajúcej z Valkýry, Siegfrieda a Súmraku bo-
hov. Tento úvod k nibelungovskej dráme by sa dal 
pokojne nadpísať rozprávkovým „Kde bolo, tam 
bolo…“. Aj režisér Andreas Kriegenburg chápe 
naratívnu podstatu Rýnskeho zlata ako „predprí-
behu“, ktorý vysvetľuje logiku dramaturgie a mo-
tívy konania postáv v neskoršej tragédii o Sieg-
friedovi. Rýnske zlato situuje do momentu po 
„požiari sveta“ zo Súmraku bohov. Už po prícho-
de do hľadiska vidíme otvorenú, prázdnu, dre-
vom obloženú scénu Haralda Thora, na ktorej 
pokojne diskutujú a piknikujú mladí, pekní ľudia 
oblečení v bielom. Tu prejde cez scénu akoby mi-
movoľne inšpicientka, aby sa zamiešala do roz-
hovoru v popredí posedávajúcej skupiny pijúcej 
čaj, tam sa zase objaví Johannes Martin Kränzle 
v kostýme Albericha, aby sa pristavil pri troch dl-
hovlasých blondínkach v akvamarínových splý-
vavých šatách. Z orchestriska sa postupne ozve 
špliechanie vody, do ktorého sa pomaly vpletie 
predohra. Svetlá v sále hasnú a dav na scéne sa 
vyzlieka zo šiat, aby vzápätí svoje nahé telá natrel 
na modro. Asi dvestočlenný zbor v choreografi i 
Zenty Haerterovej sa presúva na proscénium. 
Spleť tiel vyzerá ako vzdúvajúca sa voda, milova-
nie, ako počiatok života. Telá sa stávajú kulisami 
a rekvizitami rozprávania o vzniku sveta a rozo-
hrávajú tak prázdne javisko. Sú tečúcim Rýnom, 
múrom Walhally, hromobitím i bielym mostom, 
po ktorom v záverečnom obraze kráčajú bohovia 
do Walhally. Monochromatická scéna sa v me-
dzihrách akoby vymykala fyzikálnym zákonom. 
Svietením a klopením masívnych drevených 
blokov pôsobila neobyčajne odľahčene, vzduš-
ne a v spojení s jej masívnosťou až psychedelic-
ky, čo vyvolávalo dojem, akoby sa priestor pred 
každým dejstvom formoval mimovoľne. Sties-
ňujúci a ponurý svet Niebelheimu prekvapil jed-
noduchosťou a efektným divadelným účinkom. 
Podlaha i strop natočené diagonálne k sebe ne-
chali v zadnom cípe úzky priezor, v ktorom bolo 
vidieť nekonečný zástup tyranizovaných škriat-
kov, vláčiacich spoza zadného prospektu ťažké 
bremená. Každého vysileného Nibelunga vyra-
dil dozorca s bičom z pracovného procesu a jeho 
nehybné telo potom jeho pomocníci vhodili do 
otvorov v prepadlisku, odkiaľ šľahal plameň. Na-
priek takýmto obrazom však inscenácia neskĺz-
la do popisnej a silenej aktualizácie kritiky kapi-
talizmu. Režisér Andreas Kriegenburg už neraz 

prekvapil v činohre originálnym divadelným kon-
ceptom. Aj keď sa opernému fachu venoval zatiaľ 
len veľmi sporadicky, v Rýnskom zlate potvrdil, že 
je majstrom svojho remesla. Nevysvetľoval, ne-
poučoval a nepúšťal sa ani do nadinterpretácie. 
Umne a predovšetkým zvnútra partitúry rozpra-
coval psychológiu jednotlivých postáv a ich vzťa-
hov a ukázal, že Wagnerov bohatý svet významo-
vých obrazov vie čítať aj v hudbe. V jeho koncepcii 
nie je Fricka len xantipou molestujúcou Wotana. 
Je racionálnou, no pritom citlivou ženou, ktorá aj 
po odstúpení prsteňa obrom stojí za svojím man-
želom. Kriegenburg veľmi správne vyčítal z hud-
by aj štokholmský syndróm 
Freie, charakterizovaný v scé-
ne vyjednávania o zlato motí-
vom lásky medzi Freiou a Fa-
soltom. 
Andrea Schraad obliekla bo-
hov do klasických spoločen-
ských šiat, no bez konkrétne-
ho historického odkazu. Ab-
straktne vedený príbeh upria-
muje pozornosť na obsah. Za 
touto koncepciou stojí aj Kent 
Nagano, ktorý vedie orches-
ter racionálne, premyslene, 
bez zbytočných čipiek, roman-
tického pátosu a unáhlených 
temp. Štíhla línia orchestra by 
síce v medzihrách zniesla aj 
trochu viac symfonickosti, no 
spolu s veľmi čisto artikulova-
ným spevom tvorí kompaktný a homogénny zvu-
kový obraz v prospech zrozumiteľnosti partitúry. 
Johan Reuter je nesmierne atraktívny, no nie príliš 
voluminózny Wotan, ktorého si je v dynamicky vy-
pätých pasážach Valkýry zatiaľ len ťažké predstaviť. 
Sophie Koch ponúkla herecky presvedčivú a hlaso-
vo zdatnú Fricku s veľmi príjemným hlasovým za-
farbením. Aga Mikolaj ako Freia excelovala čistým 
dramatickým sopránom schopným aj mäkších ly-
rických polôh. Tvárny basbarytón dopomohol Jo-
hannesovi Martinovi Kränzlemu napriek zásko-
ku k presvedčivej, dynamickej kreácii démonické-
ho Albericha. Členovia zboru Phillip Ens a Thor-
sten Grümbel boli disciplinovaní a pohybliví obri 
v montérkach a Ulrich Reß ako Mime opäť doká-
zal svoje kvality ako všestranne talentovaný operný 
spevák. Skúsené Okka von der Damerau (Floßhil-
de), Angela Brower (Wellgunde) a Eri Nakamura 
(Woglinde) stelesnili veľmi harmonické a hravé trio 
rýnskych panien. V prípade Erdy by však bolo mož-
no vhodnejšie angažovať speváčku so zemitejším 
timbrom. Mezzosoprán Catherine Wyn-Roger-
sovej pôsobil vzhľadom na charakter tejto postavy 
príliš ľahko. Miláčikom publika sa stal Štefan Mar-
gita. Jeho rafi novaný a prešibaný Loge v mnohom 

pripomínal legendárneho Heinza Zednika. Niekto-
rým mohol trochu prekážať jeho výrazný akcent, 
horším prehreškom však bolo v mojich očiach pre-
hrávanie a miestami forsírovaná deklamácia. 
Bavorská štátna opera neinscenuje Prsteň len 
na javisku. Po predstavení Rýnskeho zlata po-
kračovalo rozprávanie o ságe Nibelungov aj na 
priečelí divadla. Efektná osemminútová svetelná 
inštalácia Weltenbrand (Požiar sveta) z dielne vi-
zuálnych dizajnérov Friendly Fire doslova vypá-
lila a zdemolovala fasádu divadla. Touto akciou 
a pre mníchovskú operu už tradične informačne 
bohatým a vkusným bulletinom celebruje jedna 

z najnavštevovanejších nemeckých operných 
scén svoju inscenáciu Wagnerovho Ringu ako 
multimediálny divadelný „spektákel“. V Bavor-
skej štátnej opere ukuli veľmi sľubný začiatok 
cyklu Prsteň Nibelungov, ktorý má ambíciu vý-
razne ovplyvniť recepciu tohto diela v blížiacom 
sa jubilejnom wagnerovskom roku.

Robert BAYER

foto: W. Hösl

Richard Wagner: Das Rheingold/hudobné 
naštudovanie: Kent Nagano/réžia: Andreas 
Kriegenburg/scéna: Harald B. Thor/kostýmy: 
Andrea Schraad/svetlo: Stefan Bolliger/chore-
ografi a: Zenta Haerter/Johan Reuter (Wotan), 
Levente Molnár (Donner), Thomas Blondelle 
(Froh), Štefan Margita (Loge), Johannes Mar-
tin Kränzle (Alberich), Ulrich Reß (Mime), 
Thorsten Grümbel (Fasolt) Phillip Ens (Fafner), 
Sophie Koch (Fricka), Aga Mikolaj (Freia), 
Catherine Wyn-Rogers (Erda), Eri Nakamu-
ra (Woglinde), Angela Brower (Wellgunde), 
Okka von der Damerau (Floßhilde)/Bayerische 
Staatsoper, navštívené preds tavenie 12. 2. 
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Jediným zo zakladateľskej generácie svetového 
jazzu narodeným priamo v Taliansku bol trub-
kár Francesco Guarante (1893–1942), kto-
rý do USA emigroval v roku 1910 a v období 
1914–1916 pôsobil v New Orleanse, a to i v klu-
boch Storyville. Tu sa spriatelil s Kingom Oli-
verom, ktorého učil hrať z nôt a neskôr ovplyv-
nil i vývoj Bixa Beiderbecka. Pre taliansky jazz 
sa stal Guarante veľkou inšpiráciou v období po 
roku 1925, keď so svojím skvelým Georgians 
Band často účinkoval na európskych zájazdoch. 
Priamo v Taliansku vznikli kvalitné ansámble 
hot dance music v priebehu 30. rokov a najväč-
ší vplyv z nich mali Syncopated Orchestra, ktorý 
viedol Arturo Agazzi, ako aj skupiny skvelého 
harmonikára a kontrabasistu Gorniho Krame-
ra (1913–1995), ktorý ako jeden z mála dokázal 
hrať jazz (a to vyhranenejší swing) na verejnosti 
aj počas fašistického režimu. 

50. roky: Mussolini a Rotondo
Nástup fašizmu bol pre jazz krajne nepriazni-
vý, Benito Mussolini bol známy diktátorský-
mi manierami a nekompromisnými protiame-
rickými postojmi. Zvláštnym paradoxom his-
tórie je, že jeho najmladší syn Romano Mus-

solini (1927–2006) sa stal jednou zo zaklada-
teľských postáv talianskeho moderného jazzu. 
Zriedkakedy sa stane, že jazzová publicistika 
môže ponúknuť bulvárnej tlači tému, akou sú 
životné osudy Romana Mussoliniho.1 Na me-
dzinárodnej scéne začal účinkovať pod pseudo-
nymom Romano Full (o. i. na albumoch Nun-

zia Rotonda) a v roku 1956 vydal prvú nahráv-
ku pod vlastným menom. Mussolini bol pôvod-
ne ovplyvnený Budom Powellom a neskôr Os-
carom Petersonom; vďaka jeho všestrannosti, 
prispôsobivosti a harmonickej vynaliezavosti 
s ním na európskych zájazdoch radi spolupra-
covali slávni Američania (Dizzy Gillespie, Chet 
Baker, Helen Merrill a i.). A opačne, medzi pr-
vými európskymi jazzmanmi často účinkoval 
v známych kluboch v USA.
Nekompromisným priekopníkom jazzu bol 
trubkár Nunzio Rotondo (1924–2009), kto-
rý v roku 1948 založil skupinu Hot Club di 
Roma. Spočiatku bola táto formácia zamera-
ná na swingový mainstream a sprevádzala aj 
Louisa Armstronga na niekoľkých koncertoch 
v Ríme. Rotondo a jeho spoluhráči (najčastej-
šie klaviristi Romano Mussolini alebo Fran-
co D'Andrea, bubeník Gilberto Cuppini, kon-
trabasista Bruno Tomasso a v priebehu rokov 
množstvo ďalších hudobníkov) čoskoro zmenili 
orientáciu na bebop a cool jazz. Rotondove po-
stavenie na európskej scéne podporil v samých 
začiatkoch Charles Delaunay, ktorý ho v roku 
1952 pozval na prestížny parížsky festival Salo-
ne du Jazz v Salle Pleyel. Rotondova a Mussoli-
niho pozícia medzinárodne známych osobností 
bola v 50. rokoch medzi talianskymi jazzmanmi 
ojedinelá; čiastočne k nim môžeme priradiť gi-
taristu Franka Cerriho (1926), ktorý v povoj-
nových rokoch hral v skupine Djanga Reinhard-
ta a neskôr sprevádzal tiež Cheta Bakera, Billie 
Holidayovú a iných Američanov. Nezaslúžene 
lokálnymi javmi ostali mnohí skvelí talianski 
hudobníci, pripomeňme napríklad tenorsaxo-
fonistu Giancarla Barigozziho (1930–2008) 
a na svoju dobu progresívne cooljazzové kvin-
teto, ktoré viedli trubkár Oscar Valdambrini 
(1924–1996) a tenorsaxofonista Gianni Basso 
(1931–2009).

Giogio Gaslini a „totálna hudba”
Prelomový význam pre taliansku a zároveň eu-
rópsku scénu má nezvyčajná osobnosť Giorgia 
Gasliniho (1929), ktorý udržiava svoj tvorivý 
potenciál atypicky dlhé obdobie, priebežne od 
konca 50. rokov až do súčasnosti. Gaslini zá-
sadne ovplyvnil taliansku scénu a pod jeho vply-
vom je garnitúra tamojších hudobníkov aktív-

na v klasickej hudbe, ako i v rôznych podobách 
jazzu. Gasliniho primárnym spôsobom jazzovej 
expresie je free jazz, v ktorom často kolážovým 
spôsobom uplatňuje názvuky mediteránskej 
hudby a fúziu jazzu s technikami novej hudby. 
Gaslini ako skladateľ čerpá z tak rôznorodých 
zdrojov ako serializmus, aleatorika a elektronic-
ká hudba a tieto východiská spravidla (nie vždy) 

spája s jazzom. Svoj spôsob hudobnej expresie 
nazval „totálna hudba“ a pod týmto názvom vy-
dal knihu i album.2 Napriek transparentnému 
proklamovaniu hudobnej koexistencie môžeme 
Gasliniho tvorbu vymedziť do separátnych okru-
hov jazzu a artifi ciálnej hudby a tiež do presahov 
a fúzií jednotlivých kategórií hudby. Inými slo-
vami: jeho tvorbu čiastočne charakterizujú pre-
sahy, ako aj žánrová vyhranenosť. Ako hudob-
nému skladateľovi mimo oblasti jazzu sa k jeho 
menu viaže niekoľko operných diel, balety, or-
chestrálne a inštrumentálne skladby. V jazze 
sa Gaslini preslávil už v roku 1960, keď so svo-
jím kvartetom nahral hudbu pre jeden z naj-
dôležitejších fi lmov Michelangela Antonioniho 
La notte (Noc), kde po boku slávnych hercov 
(Mastroianni, Moreau, Vitti) účinkuje aj v ob-
raze.3 Gaslini je priekopníkom európskeho po-
nímania jazzu v rôznorodých smeroch. Zvláštne 
miesto zaujímajú jeho sólové klavírne nahrávky 
vyzdvihujúce skladateľský prínos veľkých osob-
ností jazzu. Tu v zreteľnej podobe dokumentuje 
svoj prístup k improvizácii, ktorému predchá-
dza dôkladná analýza a štúdium. V tejto podo-
be zdôraznil skladateľský význam osobností ako 

Jazz a Európa XXIV.
Taliansko
Nástup jazzu v Taliansku bol ovplyvnený obľúbenosťou tamojšej tradič-
nej populárnej hudby, ktorá odďaľovala širší nástup módnej hudby jaz-
zového okruhu. V Spojených štátoch pôsobiaci hudobníci talianskeho 
pôvodu (Nick LaRocca, Tony Parenti, Eddie Lang, Joe Venuti a mnohí iní) 
však dokázali, že Taliani majú pre jazz veľké nadanie. 

Igor WASSERBERGER

R. Mussolini, 1962 
foto: archív
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Sun Ra, Albert Ayler pre jazz a priam vzorovú 
demonštráciu analytického prístupu k objektu 
jeho záujmu znamenajú jeho štylizácie skladieb 
Theloniousa Monka.4 Zaujímavé je tiež Gasli-
niho spojenie racionality a analýzy so sponta-
neitou; túto jeho zdanlivo protichodnú črtu hu-
dobného myslenia ocenili veľké osobnosti free 
jazzu spravidla bazírujúce na bezprostrednej 
slobode prejavu. V rôznych zoskupeniach Gas-
lini pôsobil predovšetkým s Donom Cherrym, 
Gatom Barbierim a Anthonym Braxtonom. 
Zvlášť veľký ohlas mali jeho nahrávky v due-
tách s Roswellom Ruddom (1978) a Eddiem 
Gomezom (1981). Široký poslucháčsky úspech 
mal spoločný album s Jeanom-Lucom Pontym 
(Jean-Luc Ponty meets Giorgio Gaslini, Produt-
tori Associati 1976).
Určujúci význam pre taliansky jazz má Gaslini-
ho vplyv na ďalšie generácie hudobníkov. Pod 
jeho vedením nasledovali hudobníci jeho metó-
dy eklektického nazerania na jazz a spolu s ním 
tvoria charakteristickú školu talianskeho jazzu, 
ktorá si vydobyla dôležité miesto v rámci svetovej 
jazzovej avantgardy. V 90. rokoch (a sporadicky 
aj neskôr až do súčasnosti) sa okruh týchto hu-
dobníkov združoval v big bande Italian Instabi-
le Orchestra, s ktorým Gaslini spolupracoval do 
roku 1996. Najvýznamnejším produktom tejto 
spolupráce je suita Skies of Europe (ECM 1994), 
ktorá je európskym protipólom suity Ornetta 
Colemana Skies of America. Jednotlivé časti sú 
dedikované rôznorodým osobnostiam európskej 
kultúry (Duchamp, Satie, Fellini).

Enrico Rava – sila 
svojbytného výrazu
Za svetovo najznámejšieho talianskeho 
jazzmana môžeme považovať trubkára Enrica 
Ravu (1939). Kým Gaslini je permanentnou 

súčasťou domácej scény, Rava je svetobežník, 
do Talianska sa však z času na čas vracia a s do-
mácou scénou neprerušil kontakt. Zaujímavou 
okolnosťou Ravovho pôsobenia je neslabnúca 
aktuálnosť – jeho postavenie na svetovej scéne 
je plynulé a kulminovalo v minulom desaťročí, 

predovšetkým vďaka albumom 
na značke ECM, kde okrem no-
vých nahrávok vyšli aj reedície 
z minulých období. Práve vďaka 
týmto reedíciám nadobudli Ra-
vove nahrávky najmä z konca 
70. rokov opäť aktuálnosť. Jeho 
častým spoluhráčom od konca 
90. rokov je klavirista Stefano 
Bollani (1972) a ich spoluprá-
ca priniesla impozantné výsled-
ky.5 Recenzenti nahrávok Enrica 
Ravu  spravidla vyzdvihujú cha-
rakteristické, rozpoznateľné vy-
znenie, podmanivú lyriku výrazu 
a nenásilné spojenie s prvkami 
tradície talianskej hudby.6 
Rava začal hrať na trúbke pod 
dojmom z hry Milesa Davisa 
a pre jeho vývoj bolo dôležité zo-
známenie sa a od roku 1962 spo-
ločné hranie s argentínskym te-
norsaxofonistom Gatom Bar-
bierim (1932), ktorý v priebehu 
60. rokov pôsobil väčšinou v Ta-
liansku a mal na tunajšiu scénu 
veľký vplyv. Toto hudobné pro-
stredie nasmerovalo Ravu k spo-
lupráci s osobnosťami free jaz-
zu (Steve Lacy, Cecil Taylor, Ro-
swell Rudd, Manfred Schoof), 
veľký ohlas mali tiež jeho na-
hrávky s Giorgiom Gaslinim 
(1966) a Leem Konitzom (1968). V tom období 
začal nahrávať pod svojím menom (Il Giro del 
Giorno in 80 Mondi, Black Saint 1976). V ro-
koch 1967–1989 Rava pôsobil v rôznych kra-
jinách; najskôr žil dva roky v New Yorku, kde 
vycestoval so skupinou Steva Lacyho, a potom 

striedavo v Buenos Aires (tu žila jeho manžel-
ka), v Taliansku a v New Yorku. Popri spoluprá-
ci s veľkými menami jazzu viedol vlastné for-
mácie, najčastejšie kvartetá bez klavíra (jeho 
diskografi a ako lídra obsahuje vyše 30 titulov), 
pôsobil s ansámblom Italian Instabile Orches-

tra (1990–1991) a v tom istom období bol aj 
členom kolektívne vedenej formácie Quatre 
(D'Andrea – klavír, Miroslav Vitouš – kontra-
bas, Daniel Humair – bicie).  
Koncom 90. rokov Rava upozornil na ďalšie-
ho talianského trubkára, ktorý sa postupne vy-

pracoval medzi svetovú špičku; je ním Paolo 
Fresu (1961), ktorého príležitostne koopto-
val do svojej skupiny a nahral s ním trojicu al-
bumov zdôrazňujúcich ich spoločný vzťah ku 
klasikom jazzovej trúbky: For Bix and Pops 
bol poctou Armstrongovi a Beiderbeckovi 

S. Bollani foto: P. Španko

P. Fresu foto: P. Španko

E. Rava foto: P. Španko
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(Philology 1994), Shades of Chet (Via Venu-
to 1999) venovali Chetovi Bakerovi a posled-
ným bol Play Miles Davis (Label Bleu 2002). 
Po roku 2005 sa Rava zameral na spoluprácu 
s talianskymi hudobníkmi o niekoľko generá-
cií mladšími a nahral sériu úspešných albumov 
pre ECM. Najviac zaujala jeho obnovená spo-
lupráca so Stefanom Bollanim, s ktorým naj-

častejšie účinkuje v duu (The Third Man, ECM 
2007). V minulom roku zostavil kvinteto Tribe 
(Tribe, ECM 2011), v ktorom exceluje Gianlu-
ca Petrella (1975), medzinárodne považova-
ný za najvýraznejší talent medzi trombonista-
mi (v rokoch 2006 a 2007 opakované víťazstvo 
v ankete kritikov DownBeatu v kategórii no-
vých talentov).7

Spoľahlivá úroveň 
nestabilného orchestra 
Príležitostne fungujúce európske big bandy, 
ktoré napriek nestálosti obsadenia dokážu dl-
hodobo udržiavať svoju existenciu, poskytujú 
okruhu participujúcich hudobníkov platfor-
mu tvorivej dielne a tiež základňu na uvede-
nie pôvodných skladieb. K rôznorodosti typic-
ky európskeho ponímania jazzu prispeli svo-
jím  charakteristickým spôsobom napr. Lon-
don Jazz Composers Orchestra, holandský 
Kollektief Willema Breukera, Vienna Art Or-
chestra, medzinárodnou platformou free jaz-
zu bol v Nemecku sa schádzajúci Globe Uni-
ty Orchestra. Ku spoločným znakom uvede-
ných (a viacerých ďalších) ansámblov patrí 
nezávislosť od amerických prototypov, ako aj 
hľadanie a nachádzanie nových východísk pre 
jazz. Pre taliansku scénu túto funkciu tvorivé-
ho laboratória spĺňal Italian Instabile Orches-
tra a jeho pôsobenie napomohlo k vytvoreniu 
typických a špecifi ckých podôb tzv. medite-
ránskeho jazzu. Orchester s obľubou využíva 
metódu koláže, ktorú tvoria fragmenty prelína-
nia folklóru, tradičnej populárnej hudby, histo-
rického jazzu, free jazzu a ich základnou von-
kajškovou polohou je humorný nadhľad. Sú-
bor nadviazal na predchádzajúcu tvorbu Gior-
gia Gasliniho a Enrica Ravu a obaja menovaní 
boli kratší čas členmi ansámblu. Vznikol v roku 
1990, dosiaľ nahral 5 albumov, pričom na po-
slednom The Owner of the Riverboat (Enja 
2004) spoluúčinkoval Cecil Taylor. Po tom-
to nahrávaní orchester vystúpil ešte na nie-
koľkých koncertoch.

K okruhu „nestabilného“ orchestra pat-
ria mnohí skvelí hudobníci, ktorí znamena-
jú pre taliansku scénu bohatý tvorivý poten-
ciál: trubkár Pino Minafra (1951), saxofo-
nisti Mario Schiano (1933–2008), Euge-
nio Colombo (1953), trombonisti Giancar-
lo Schiaffi ni a Sebi Tramontana (1960), 
kontrabasista Paolo Damiani (1952) a ďalší. 

Všetci menovaní sa uplat-
nili aj v medzinárodnom 
kontexte, ale ich mená nie 
sú také známe, ako by si 
ich hudba zaslúžila. Spo-
medzi nich sa výraznej-
šie etabloval saxofonis-
ta, fl autista a klarinetista 
Gianluigi Trovesi (1944), 
ktorý patrí k najdôležitej-
ším protagonistom európ-
skeho ponímania jazzu. 
K silným stránkam jeho 
prejavu patrí prepájanie 
vplyvov amerického jazzu 
s prvkami tradičnej talian-

skej hudby. Zvláštnosťou je využitie talian-
skeho „saltarella“ – talianskej tanečnej hudby 
známej od 13. storočia, v ktorej sa ako typický 

nástroj objavuje baroková fl auta. Trovesiho 
muzikalita, zjednocujúce a strhujúce jazzové 
cítenie vytvárajú koláž, v rámci ktorej umelec 
prezentuje prvky z celej histórie jazzu (blu-
es, marching jazz, bop, free jazz) s európskou 
hudbou šiestich storočí (gregoriánsky chorál, 
belcantové árie, tradičné tance a ľudové pies-
ne, šansón a i.).8

Zem prekvapení
Napriek mnohým medzinárodným úspechom 
nie je taliansky jazz v mnohých ohľadoch plne 
docenený. Tunajšia scéna skrýva množstvo 
prekvapení a kvalita hudobníkov vyjde často 

„na povrch“ pri ich účinkovaní v USA alebo 
na medzinárodných festivaloch. Veľkú záso-
báreň nie vždy dostatočne využitých talentov 
pre svetový jazz znamenajú speváčky. V 80. ro-
koch na seba upozornila svojou všestrannos-
ťou (od mainstreamu po free jazz) Tiziana 
Ghiglioni (1956) a hneď jej prvý album Lone-
ly Woman (Dischi Della Quercia 1981) s titul-
nou skladbou Ornetta Colemana vyvolal veľkú 
pozornosť. V jej rozsiahlej diskografi i vynika-
jú tituly nahrané v duu s klaviristami Mike-
om Melillom (Goodbye Chet, Philology 1988) 
a Paulom Bleyom (Lyrics, Splasc(H) 1991). 
Iný typ speváčky reprezentuje Maria Pia De 
Vito (1960), ktorá sa zaoberá presahmi tra-
dičných vokálnych techník talianskeho folkló-
ru a staršej populárnej hudby so súčasným jaz-
zovým poňatím. Medzinárodne najvýraznejšie 
úspechy dosiahla v triu s Johnom Taylorom 
a Ralphom Townerom, ktoré pôsobilo v obdo-
bí 1997–2001 (nahrali dve CD na značke Pro-
vocateur Records). Tiziana Simona je spe-
váčka s podmanivým introvertným lyrickým 
nábojom; z jej nahrávok vyniká album Gigolo 
(I.T.M. Records 1986), ktorý realizovala spo-
ločne s Kennym Wheelerom. Napriek tomu, 
že najznámejšia speváčka talianskej prove-

niencie Roberta Gambarini (1972) 
žije od roku 1998 v USA, odkedy je 
aj súčasťou americkej scény, stále 
ju označujú ako taliansku speváč-
ku. Svoje kvality preukázala už po-
čas domáceho pôsobenia a z nahrá-
vok tohto obdobia zaujal album Ap-
reslude (Splasc(H) Records 1991) 
s gitaristom Antoniom Scaranom. 
Zamerala sa tu na slávne osobnos-
ti povojnového jazzu a k niektorým 
ich skladbám napísala vlastné texty 
(Miles Davis: Nefertiti, Thelonious 
Monk: Criss Cross, Ornette Cole-
man: Ramblin', Mal Waldron: Soul 
Eyes). Po odchode do USA sa venuje 
predovšetkým starším štandardom; 
v tomto smere je prelomové CD 
Easy to Love (Forward Music 2006) 
nominované na Grammy. Nadšenú 
odozvu v odborných kruhoch vyvo-
lalo duo s Hankom Jonesom (You 
Are There, EmArcy 2008), a práve 
podľa Jonesa je Gambarini najta-
lentovanejšou jazzovou speváčkou, 
ktorá sa objavila v uplynulom pol-
storočí: označil ju za dôstojnú ná-

stupkyňu Sarah Vaughanovej a Elly Fitzgeral-
dovej. V každom prípade po tomto albume sa 
jej postavenie na americkej scéne stabilizovalo 
a v anketách časopisov (vrátane DownBeatu) 
sa umiestňuje v prvej pätici speváčok.
Taliansky jazz disponuje aj množstvom výbor-
ných klaviristov rôznych generácií. Okrem do-
teraz uvedených pripomeňme doyena talian-
skeho jazzu Renata Sellaniho (1927), domá-
cou jazzovou publicistikou označovaného za ta-
lianskeho Hanka Jonesa. Za svojho učiteľa pok-
ladajú viacerí súčasní klaviristi (vrátane Bolla-
niho) skvelého nedoceneného Lucu Floresa 
(1956–1995). Ďalšie pozoruhodné osobnosti 
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na seba upozornili v priebehu 80. a 90. rokov: 
Stefano Battaglia (1965), Riccardo Arrighini 
(1967), Danilo Rea (1975), veľký talent súčas-
nosti Giovanni Guidi (1985) a „zázračné dieťa“ 
Alessandro Lanzoni (1994), ktorý ako pätnásť-
ročný začal nahrávať s hudobníkmi svetového 
mena (album Lee Konitz meets Alessandro Lan-

zoni Trio, Philology 2009). Zásobáreň talentov 
s potenciou obohatenia svetového jazzu má ta-
lianska scéna aj v ďalších nástrojoch a vývoj sú-
časného jazzu ukazuje na ich stále výraznejšie 
uplatnenie na svetovej scéne.                       

Poznámky: 

1 Romano Mussolini, diktátorov najmladší syn, 
v detstve sprevádzal otca (amatérskeho huslistu) pri 
hraní ľahších klasických skladieb. V 50. rokoch vyni-
kol medzi talianskymi jazzovými hudobníkmi a ako 
prvý z nich často hrával v amerických jazzových klu-
boch. V r. 1962 sa oženil s Annou Mariou Scicolone, 
sestrou herečky Sophie Lorenovej, a mali spolu dve 
dcéry. O otcovi a o politike sa Romano Mussolini 
dlhé roky nevyjadroval, čo sa zmenilo v poslednom 
období jeho života. Pravdepodobne z komerčných 
dôvodov napísal dve knihy spomienok z detstva 
a jeho dcéra, členka Európskeho parlamentu Ales-
sandra Mussolini, je líderkou pravicovej neofašistic-
kej strany.  
2 G. Gaslini: Musica Totale, Feltrinelli, Milano 
1975. Na CD rovnakého mena (Azzurra Music 
2006) prezentuje improvizácie a variácie na témy au-
torov rôznych období a zameraní (Monk, Jarrett, 
Ayler, Dvořák, Bach a i.). 
3 Gaslini skomponoval hudbu k 12 celovečerným 
fi lmom. Okrem najslávnejšej spolupráce s Antonio-
nim písal hudbu k dielam režisérov ako Miklós Jan-
csó (La pacifi sta, 1971), Dario Argento (La cinque 
giornate, 1973), Carlo Lizzani (Kleinhoff Hotel, 
1977) a i.  
4 Gaslini realizoval tri sólové albumy: Ayler's 
Wings (Soul Note 1990), Gaslini Plays Sun Ra (Soul 
Note 2005) a predovšetkým Gaslini Plays Monk 

(Soul Note 1981), kde napísal analytickú štúdiu do 
bookletu a neskôr danej tematike venoval analytickú 
monografi u (G. Gaslini: Thelonious Monk, Stampa 
Alternativa, Viterbo 1994, druhé doplnené vydanie 
2003). V booklete o svojom vzťahu k Monkovi 
a o metóde svojho prístupu okrem iného konštatoval: 
„I consider Monk a musical genius and his music has 
been familiar to me for many years. What fascinated 
me about his beautiful themes and their internal 
structures, neatly hidden, which Monk uses to build 
his little masterpieces. It is clear that the author rea-
ched them through the straight-ahead way with a uni-
que and quite personal technique: his spontaneous ar-
tistic intuition. So I started analyzing these micro-
structures; the smaller parts of the more simple form–
the theme. Out of any single small structure, I took 
‚material‘ and put it, timewise, before the theme. 
Then, nearly always, it is not a matter of THEME 
AND VARIATIONS, but of STRUCTURAL SE-
QUENCES AND THEME. The result is a new inven-
tive process which announces ‚a priori‘ what happens 
afterwards, i.e. Monk’s theme. You can see this pro-
cess especially in Monk’s Mood, Ask Me Now and 
Epistrophy. In other cases, it is only a micro-structure 
which expands into a great initial sequence, which 
leads to the theme. This is the case with Let’s Cool 
One.  Then I also used the expansion of the harmonic 
structures of the theme, working on improvisations 
with processes taken from the thematic material.“ 
http://www.giorgiogaslini.it/en/dischi/dischi_de-
tail.php?id=31 
5 V r. 2011 získal Bollani vo svete jazzu veľký ohlas 
nahrávkou Orvieto (ECM 2007) v duu s Chickom Co-
reom. 
6 V časopise Harmonie (4/2007) Lubomír Dorůž-
ka v recenzii CD The Words and The Days (ECM 
2007) vyzdvihuje nadčasovú svojbytnosť Ravovej 
hudby: „Jeho způsob hry poznáte po několika minu-
tách: útržkovité, téměř staccatovité, nebo naopak le-
gatově plynulé tóny, které nebudí dojem chorusové im-
provizace, sledující akordické schéma, ale spíše po-
stupné motivické práce, skládané do zádumčivé sta-
vebnice, které se čas od času rozletí do prudkých vyjek-
nutí do vyššího, téměř úzkostně rozzlobeného rejstří-
ku. Je to soudobý jazz s převahou pomalých temp, 
zdůrazněním kompoziční sazby a s beatem spíše cítě-
ným, než zpřítomňovaným pravidelnou rytmikou, ale 
současně s velkou dávkou hravosti, která jej přibližuje 
posluchačům.“ http://www.muzikus.cz/klasicka-
hudba-jazz-recenze/Enrico-Rava-Quintet 
Ten istý autor pri hodnotení CD New York Days 
(ECM 2009) na túto charakteristiku nadväzuje: „Je-
denasedmdesátiletý Ital Enrico Rava patří k nejvýraz-
nějším osobnostem současného jazzu. Posluchači ho 
spolehlivě poznají už po několika taktech: trubka úz-
kostlivého tónu, jakoby davisovského ražení, velmi 
často s dusítkem, střídá plynulé vyprávěcí fráze s náh-
lými, závratně vzlykavými výlety do vyššího rejstříku, 
a přitom neustále udržuje základní náladu osobitých 
skladeb s převahou pomalých temp.“ http://zpravy.
idnes.cz/tak-zni-nezamenitelny-trumpetista-enrico-
r a v a - t e n t o k r a t - v - n e w - y o r k u - 1 2 p - / k a v a r n a .
aspx?c=A110107_113832  
Berendt a Huesmann označujú Ravu za priekopníka 
európskeho ponímania jazzu a jeho spôsob hry cha-
rakterizujú: „He is a master of melisma in the Italian 
tradition, and plays in a ‚singing horn‘ style that has 
been part of jazz since its beginnings. Rava is infl uen-
ced by Miles Davis, but has transposed Miles’ sound 
to a jazz environment inspired by Italian opera, fi lled 
with melos and internal drama.“  
J. E. Berendt/G. Huesmann: The Jazz Book, Lawren-
ce Hill Books, Chicago 2009, s. 263 
7 Na stránkach Hudobného života (1-2/2012) v re-
cenzii Tribe Robert Kolář okrem iného konštatuje: 

„Niektoré z tém na Tribe sú známe už zo starších Ra-
vových albumov, no nový šat im celkom pristane. Podľa 
očakávania prevláda baladický tón a voľnejšie tempá; 
v úvodnej Amnesii sa naplno prejavuje Ravov sklon 
k lyrizmu a uvoľneným, občas až trochu letargicky frá-
zovaným melodickým líniám skvele kontruje zafarbe-
niu ľudského hlasu blízky zvuk Petrellovho trombónu. 
Úctyhodný vek Enricovi Ravovi zatiaľ našťastie neub-
ral na schopnosti tvoriť krásny, mäkký, no pritom plne 
znejúci tón a perfektne intonovať, skôr možno hovoriť 
o pokračovaní dozrievania.“ 
8 Zvláštnosťou Trovesiho uplatnenia na českej scé-
ne je jeho účinkovanie na festivale Jazz Goes To Town 
v Hradci Králové, a to tri ročníky za sebou (2007, 
2008, 2009). Tieto vystúpenia priblížili základné po-
lohy súčasných Trovesiho hudobných aktivít. 
V r. 2007 tu prezentoval fascinujúceho akordeonistu 
Gianniho Cosciu, s ktorým často koncertuje a nahral 
s ním trojicu albumov pre ECM. Hudbu dua štylizu-
júceho sa do úlohy pouličných muzikantov charakte-
rizoval riaditeľ festivalu Martin Brunner: „Přístup 
dua je nesmírně vynalézavý a pružný, balancují na 
hranici mezi žánry, přičemž své jazzové kořeny oživují 
odkazy na klasickou, lidovou a populární hudbu. Vy-
tvářejí překvapivou škálu zvuků a nálad a jejich hra 
jde od srdce. Vyjadřují sentimentalitu, aniž by sklou-
závali do triviálnosti, nostalgii, aniž by upadali do kli-
šé, jako by tyto pocity poprvé objevovali. Trovesi a Cos-
cia nejenže vědí, jak správně zacházet s lidovou hud-
bou, vědí rovněž, jak ji nebrat příliš vážně. Je to hudba 
nezařaditelná, nejenže jsou Gianluigi Trovesi a Gian-
ni Coscia nejlepší v tom, co dělají, oni jsou zároveň je-
diní, kdo to dělají.“ http://www.jazzgoestotown.cz/
ucinkujici/0/kapely/0/1969/ 
Ďalšie královohradecké vystúpenie patrilo Trovesiho 
oktetu: „Jednu z evropských poloh jazzu (mozaikovité 
propojení americké a evropské tradice) předvedlo 
okteto Gianluigiho Trovesiho. Základem je raný free 
jazz ve své době označovaný jako new thing (zejména 
Coleman a Dolphy) z rozhraní 50. a 60. let a možná, 
že nadšení z produkce může být podmíněno i generač-
ně; Trovesi pamětníkovi připomíná překvapení a fasci-
naci z prvních setkání s Colemanovou hudbou, a tento 
efekt působí i dnes. K danému rámci přistupují ‚vlož-
ky‘ diametrálně odlišné (swing, dixieland, funk, hard 
bop a pod.) a kromě nejazzového mixu nechybí ani pa-
sáže italské hudby, některé připomínající Rotovy moti-
vy pro Felliniho fi lmy. Tato eklektičnost nicméně půso-
bila nenásilně a přirozeně. Do soundu okteta byla cit-
livě včleněná elektronika, která nijak nenarušila iluzi 
výsledného akustického dojmu. Zvláštní pozornost by 
si zasloužili skvělí hudebníci okteta. Uveďme alespoň 
trumpetistu Massima Greca, který, ač málo známý, 
na sebe upozornil i v sousedství celé galerie výtečných 
protagonistů tohoto nástroje (Randy Brecker, Juraj 
Bartoš, Erik Truffaz, Herb Robertson).“ I. Wasser-
berger: Jazzové kontinenty v Hradci. In: Harmonie 
12/2008 
V r. 2009 sa Trovesi predstavil ako skladateľ a hosťu-
júci sólista vo svojej suite Dedalo, ktorú pôvodne na-
hral WDR Big Band (ENJA 2003, CD získalo ocene-
nie ako nahrávka roka). V Hradci Králové skladbu 
uviedol Prague Conservatory Jazz Orchestra, pod ve-
dením Milana Svobodu so sólistami Michalom Ge-
rom a Trovesim. 

JAZZ
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 Aké boli tvoje hudobné začiatky?

Obaja starí otcovia, otec aj strýko sú hudobní-
ci. Odmalička som hral na klavíri, čo je veľmi 
dôležité pre každého. Je to nástroj, pri ktorom sa 
učíme harmóniu, cibríme si hudobnú predstavi-
vosť, dokážeme zreteľne analyzovať harmonické 
súvislosti. Na klavíri by mali hrať všetci inštru-
mentalisti – preto je obligátnym nastrojom na 
konzervatóriách. 

 Hudobné školy väčšinou vychádzajú z klasické-

ho repertoáru a harmóniou sa zaoberajú okrajovo. 

Určite si však „pochytil“ niečo aj z domu...

Štúdium klasickej hudby je veľmi dôležité, 
pretože pomáha riešiť problematiku nástro-
ja. Každý, kto chce ovládať nástroj, by mal 
naštudovať klasický repertoár, pretože mu 
to pomôže k jeho zvládnutiu. Bez klasiky to 
jednoducho nejde. K vnímaniu harmónie ma 
podnietilo domáce prostredie, kde som dos-
tával lekcie „sluchovej analýzy“. Starký hral 
na viole, strýko na akordeóne a otec na hus-
liach. Asi v desiatich rokoch mi hrali ľudové 
pesničky, ktoré som musel identifikovať a 
zároveň na klavíri aplikovať harmóniu podľa 
sluchu. Keď som niektorým harmonickým 
postupom nerozumel, pomaly sme ich analy-
zovali, ale potom som už musel hľadať sám. 
Hrával som aj s mojimi rovesníkmi, naprík-
lad s klaviristom Klaudiom Kováčom alebo 
huslistom Markom Balogom a cimbalistom 
Deziderom Oláhom. Marek absolútny sluch. 

Keď sme niekde hrali a ľudia žiadali pesnič-
ku, ktorú nepoznal, vynašiel sa a vravel, nech 
mu ju zaspievajú. Zopakoval frázy, ktoré mu 
predspievali, a nám „vzadu“ hovoril harmó-
niu, keď sme nevedeli, čo bude nasledovať. Je 
to veľký muzikant, dnes vedie svoj orchester 
v Čechách. Všetci sme rodákmi z Lučenca a 
zostali sme pri hudbe.

 Ako si sa dostal ku kontrabasu?

S ďalším priateľom z detstva, Tonkom, sme 
chodili na teóriu a chceli sme založiť kape-
lu. Obaja sme boli klaviristami, ale tam, kde 
mával otec rozloženú aparatúru, bol iba je-
den klavír. Keďže „basa tvrdí muziku“, cho-
pil som sa basgitary a začali sme hrať čosi 
od Europe alebo Phila Collinsa, kde som sa 
naučil basovú linku. Nepamätám si presne, 
ale údajne mi to trvalo veľmi krátko. Neskôr 
som v rádiu započul Dvořákovu Humoresku 
na kontrabase. Páčil sa mi jeho hlboký tón, 
začalo ma to zaujímať. Pýtal som sa otca na 
ladenie, chcel som na tom nástroji hrať. Úpl-
ne ma však „dorazilo“, keď som počul trio 
Oscara Petersona s virtuóznym Niels-Hen-
ningom Ørstedom Pedersenom. Bol to silný 
zážitok, pri ktorom som si uvedomil, že toto 
je môj nástroj a žáner, ktorý chcem v živote 
robiť. Mal som asi trinásť rokov. Doma sme 
potom riešili problematiku sláčikovej techni-
ky a spolu s cimbalistom Dežkom a Markom 
sme začali hrávať ľudovky.

 Ďalším krokom bolo konzervatórium...

Keď som sa rozhodol pre kontrabas a konzerva-
tórium, musel som trochu zabrať, bol to ťažký 
začiatok. Ale v podstate na kontrabase sa nedá 
len tak začať, treba naň určité fyzické predpo-
klady. Vedel som, že sa musím dobre naučiť hrať 
klasiku, aby som zvládol nástroj. Stále som hrá-
val ľudovky, čo bol určitý zdroj príjmov, ale chcel 
som hrať jazz. Ten som hral iba tak „námatko-
vo“ a ľudovú hudbu v podstate „za pochodu“ 
v rôznych súboroch. Ešte v Lučenci to boli det-
ské súbory, neskôr som hral aj s profesionálny-
mi telesami, napríklad so SĽUK-om.

 Prečo si nedokončil štúdim na VŠMU?                                                                               

Bol som v triede pána profesora Šašinu a v tom 
období som mal pocit, že naštudovanie klasic-
kých diel mi zabralo toľko času a ubralo toľko 
energie, že som sa nestihol venovať tomu, čo 
som chcel robiť, – jazzu. To bol hlavný dôvod 
zanechania štúdia. Konečne som mal čas  len na 
jazz. Absolvoval som súkromné hodiny u ma-
ďarského kontrabasistu Roberta Rácza, u ktoré-
ho som sa naučil techniku pizzicato.

 Hral si terchovský, detviansky alebo cigánsky 

folklór, máš skúsenosti s hudbou iných národov. Ako 

vnímaš rozdiely medzi ľudovou hudbou jednotlivých 

kultúr v stredoeurópskom regióne?

Keď si vezmeš, aký rozmanitý je slovanský folk-
lór, pramení to z rôznej historickej skúsenos-
ti. Sú tu napríklad Bulhari a Srbi ovplyvnení 

Pripravil Erik ROTHENSTEIN, foto Patrick ŠPANKO

Rozhovor

Štefan „Pišta” 

Bartuš: 
Hudba je reč, ktorou sa nedá uraziť

Hľadanie rovnováhy medzi dvoma polohami prejavu hudobníka, medzi emóciou a ra-
tiom – k tomuto balansu možno dospieť pomocou kolektívnej spolupráce interpretov 

v interakcii s publikom. Tento podnet viedol kontrabasistu Štefana „Pištu”  Bartuša 
s kapelou Jazz Brothers k nahrávke živého albumu Collectivity. 
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osmanskou kultúrou. V ich folklóre sa často 
vyskytujú nepárne metrá prebrané z Ázie. S ne-
párnymi metrami som sa prvýkrát stretol v tvo-
jej kapele a zvládol som to vďaka tomu, že som 
predtým poznal rumunský foklór. Nehral som 
ho, ale mal som to napočúvané, nebol pre mňa 
neznámy. Náš folklór je rozmanitý – od Myjavy 
cez Terchovú, Hont, Gemer až po východ a juh, 
ktorý je ovplyvnený Maďarskom. V Maďarsku je 
svojou kultivovanosťou na vyššej úrovni nielen 
foklór, ale i klasika a jazz. Napríklad na formu 
halgató sa nedá pravidelne počítať, aj keď má 
rytmus, tep. Všetko závisí od individuálneho 
vkladu člena skupiny do hudobného procesu, 
niekedy aj primáš, ktorý skupinu vedie, musí 
počkať na violistu, až potom môže pokračovať. 
Mnohí obdivujú maďarsko-cigánsky folklór 
aj jazzmanov. Z tejto tradície čerpal Branford 
Marsalis, Elvin Jones dokonca povedal, že cigá-
ni „vymysleli hudbu“.

 Ako si sa prepracoval k jazzovému hraniu?

Aktívne som začal hrávať jazz v Traditional Jazz 
Bande Lučenec. Najprv som len zaskakoval, 
až po skončení konzervatória som sa stal aktív-
nym členom. S Klaudiom Kováčom sme pre-
berali jazzovú históriu a teóriu, čítal som knihy 
a potom sme o tom diskutovali pri pive. Ale sa-
mozrejme aj doma pri nástrojoch. Klaudio ma na 
začiatku veľa naučil. Raz sme mali s istým gitaris-
tom klasický polorecitál v Banskej Bystrici a tam 
sa Klaudio zoznámil s „Raganovcami“, ktorí ho 
vzali do kapely, kde dostával nové informácie. 
O tie sa potom delil so mnou. Postupne som sa 
cez Klaudia dostal k jeho bratancovi Ondrovi 
Krajňákovi, Radovi Tariškovi, Ľubovi Šrámkovi 
a k tebe. Dlho sme hrali v kvartete s Milom Su-

chomelom, Majom Ševčíkom a Klaudiom. Veľ-
mi som sa potešil, keď ma k sebe zavolal Matúš 
Jakabčic; dovtedy som jeho a všetkých starších 
jazzmanov sledoval iba v televízii.

 V týchto dňoch vychádza tvoj profi lový album 

Collectivity, ktorého myšlienka zrejme v tebe dozrie-

vala dlhší čas. Aké si mal dôvody?

Vo veku tridsiatich troch rokov som sa rozhodol 
zorganizovať a urobiť svoj vlastný projekt. Sú to 
Kristove roky, už som emocionálne vyzretejší, 
skúsenejší a nie som ešte taký starý. Doteraz som 
si to nedovolil. Chcel som všetko počúvať, sledo-
vať. Aby človek mohol niečo napísať, musí mať 
určitú zrelosť a skúsenosť. Preto som sa rozhodol, 
že spravím aj niečo pre seba, čosi svoje. Hral som 

s rôznymi domácimi aj zahraničnými hudobník-
mi ich kompozície, a to všetko ma ovplyvnilo. 
Stále som hral hudbu niekoho, s mnohými veca-
mi som sa stotožňoval, s inými nie. Preto som sa 
chcel kompozične vyjadriť.

 Akým spôsobom si pracoval na kompozíciách? 

Ako vnímaš problémy spojené s organizovaním tur-

né vlastnej kapely?

Každá skladba má príbeh. Grandmother som na-
písal v roku 2005, keď mi zomrela stará mama. 
S Traditional Jazz Bandom som odišiel do Švaj-
čiarska a keď som sa vrátil, bola už v nemocnici. 
Zomrela mi priamo pred očami. Mal som vtedy 
veľkú depresiu, ťažko som sa s tým zmieroval. 
Okrem toho som bol v zlej fi nančnej situácii 
a odišiel som hrať na loď. Keď som skomponoval 
baladu Grandmother, výrazne sa mi uľavilo. Žiaľ 
som pretavil do muziky. Rozhodol som sa ju za-
radiť na album, aj keď je staršieho dáta. Dnes by 
som ju napísal inak. Dreams vznikla, keď sme na 
Vianoce pripravovali výzdobu a všetky veci. Bol 

som šťastný a sadol som si za klavír. Hral som 
nejaké motívy, zachytil som vianočnú atmosféru 
a neskôr ju rozvinul. Nemá pravidelný pulz, všet-
ko plynie prirodzene. Skladbu som venoval man-
želke, je o láske k hudbe, k nej, k rodine. Láska 
má veľa podôb. Ďalšia skladba Soundcheck je ve-
novaná zvukárom. Zvukár je ďalším členom ka-
pely. Môže proces vylepšiť, ale aj poškodiť. Chcel 
som sa im poďakovať, lebo nám vždy pomáhajú. 
Na zvukovej skúške musíš stále niečo hrať. Keď 
som zahral tretí-štvrtýkrát to isté, zapáčilo sa mi 
to a spravil som na ten motív harmóniu a celú 
skladbu. Je tam stredná časť Back Home, preto-
že sa z tých zvukových skúšok a koncertov stále 
vraciam domov a potom znova späť. Čo sa týka 
organizovania – je to záležitosť, ktorú by umelci 
nemali riešiť osobne. Pokiaľ sa však inak nedá, 
je to náročné. Mať organizačnú zodpovednosť 
a zároveň podať výkon, to je vec, ktorú ešte ne-
ovládam a stále sa učím. S manažovaním turné 
je spojených mnoho komplikácií, potrebná je tr-
pezlivosť. Manažérsky talent v tomto smere po-
máha k úspešnému výsledku celého produktu.

 Na album si zaradil aj štandard How Deep is the 

Ocean. Prečo práve túto skladbu? Viem, že si fasci-

novaný vodou, má to nejaký súvis?

Voda je silný živel, zničí všetko. Bol som pol roka 
na lodi a všade, kam som sa pozrel, som videl 
vodu. Uvedomil som si, aká je hlboká a široká. 
V tej dobe som počúval Cheta Bakera, ako tú 
pieseň spieva. Chodil som na provu a prechá-
dzal sa. Okrem toho to je veľmi krásna pieseň. 
How deep is the Ocean, how high is the Sky...

 Skladbu si reharmonizoval...

V niektorých „fakebookoch“ nie je harmónia práve 
najšťastnejšia. Okrem toho som cítil, že tá „voda“ 
je hlbšia ako klasická harmónia v tomto štandarde 
a trochu som ju rozšíril. Nie je tam veľa akordov, 
snažil som sa o hĺbku. Hráme ju v c mol, G pedál 
bas začína na dominante, po zmenšenom akorde 
sa opakuje c mol a Gsus, nasleduje krásny postup 
g mol, Eb6 s neustálym G v base. To všetko pochá-
dza z klasiky. Potom však namiesto c mol príde 
modifi kovaná tonika Fsus, čo zmení farbu aj at-

mosféru. Známy štandard možno prearanžovať do 
rôznych podôb a takto sa na skladbu pozerám ja.  

 Ako si sa dostal k americkému saxofonistovi An-

dymu Middletonovi a prečo si zvolil kombináciu 

dvoch harmonických nástrojov – gitary a klavíra? 

Bolo to kvôli konkrétnym hudobníkom alebo si mal 

tento koncept v hlave?

S Andym som si „zadžemoval“ v Piešťanoch 
v klube Doda Šošoku. Bol to vianočný dvojkon-
cert, na ktorom som hral s Hankou Gregušo-
vou, Ondrejom Krajňákom a Majom Ševčíkom. 
Andy vtedy hral so svojím rakúskym bandom. 
Lákala ma spolupráca so svetovým umelcom, 
ktorý navyše pôsobí v neďalekej Viedni. Hralo 
sa nám dobre, takže na spoluprácu rád pristú-
pil. Prvé turné sme odohrali len v kvartete s kla-
vírom, mal som však defi cit v predstave farby 
a celkového soundu mojich skladieb. Inšpiro-
vala ma kapela gitaristu Kurta Rosenwinkela so 
saxofonistom Markom Turnerom. Sound tenor-
saxofónu s gitarou je pre mňa veľmi príťažlivý, 
milujem zvukomalebné možnosti gitary, takže 

zľava Ľ. Šrámek, P. Solárik, Š. Bartuš, A. Middleton, M. Bugala
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Deep Purple: Burn 

(EMI/Purple 1974) – 

toto je môj Deep Purple, 

všetky ostatné významné 

a slávne platne vôbec 

nepoznám. Je to fajnová 

muzika a páči sa mi, keď 

to „šlape“ práve takýmto 

spôsobom. Všetky sóla som si v jedenástich-dvanás-

tich rokoch poctivo stiahol, ako som najlepšie vedel.

Al Di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucía: 

Friday Night in San Francisco (Philips 1981) 

a neskôr aj ďalšie projek-

ty. Keď som to prvýkrát 

počul v trinástich rokoch, 

bol to pre mňa šok. 

Šialenstvo troch bláznov, 

naživo, s ľahkosťou a at-

mosférou, ktorá na tom 

koncerte bola. Veľmi ma 

to naštartovalo a posunulo. Pamätám si ten pocit, 

keď som si uvedomil, že s gitarou môžem robiť, čo 

len chcem. Rio Ancho, Frevo Rasgado či Guardian 

Angel som sťahoval priamo z vinylu. Najkrajšie roky 

môjho života… Precíznosť, dokonalosť, akademic-

kosť sa mi páčia hlavne v ďalších projektoch.

Iris Szeghy a neznámy, 

neidentifi kovateľný 

koncert z košickej syna-

gógy, ktorý som zachytil 

v rádiu niekedy v rokoch 

1986–1988. Úžasné! 

Veľmi dobrá hudba 

s názorom. Zatiaľ sa mi 

páčilo všetko, čo som od nej počul. 

Len 5 platní je málo, 

preto aspoň skrat-

kovito: Jimi Hendrix, 

Genesis, piesne a sym-

fónie Gustava Mahlera, 

Johann Sebastian Bach, 

Wolfgang Amadeus 

Mozart, Igor Stravin-

skij, Chick Corea, Paco de Lucía, Dežo Ursiny, 

Marián Varga a Prúdy, Radim Hladík, Fermáta... 

To všetko bolo pre mňa v mojich „štartovacích“ 

rokoch veľmi významné a mnohé z toho ostalo 

významné doteraz. Keith Jarrett Trio – nemám 

čo dodať…

Niccolo Paganini: 

Husľový koncert 

č. 1 D dur, Zino Fran-

cescatti a Filadelfská 

fi lharmónia s dirigentom 

Eugenom Ormandym. 

Vinyl som predral…

(mot)
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som prizval Miška Bugalu. Keď som hral v jeho 
novom projekte, cítil som sa veľmi dobre. Účin-
kovanie v jeho formácii ma veľmi inšpirovalo 
a dá sa povedať, že aj podnietilo k vytvoreniu 
vlastného projektu. Preto som zavolal aj „Pepa“ 
Solárika na bicie, na klavíri hral Klaudio Kováč, 
no na šnúre ochorel a musel ísť do nemocnice. 
Našťastie ho promptne a veľmi profesionálne 
nahradil Ľuboš Šrámek, ktorý potom ostal v ka-
pele. S terajším zvukom som spokojný. Ešte by 
som rád počul moje skladby aj s orchestrom...

 Kto ťa ešte inšpiruje v tvorbe?

Brad Mehldau a Wayne Shorter. Tiež súčasná 
newyorská scéna a samozrejme vážna hudba.

 Jeden známy americký jazzman nám raz na work-

shope povedal, že dobrých basistov nájdete v každom 

meste troch-štyroch, iba v New Yorku ich je tristo-šty-

risto. Je to pravda, že basista má najviac roboty? Bez 

tohto nástroja si je ťažké predstaviť funkčnú kapelu...

V prvom rade dúfam, že Američan trochu nad-
sadzoval, ale je pravda, že dobrých basistov je 
málo. Kontrabas alebo basgitara zväčša nechý-
bajú v žiadnej kapele, no existuje mnoho rôz-
nych formácií aj bez nástroja, ktorý potvrdzuje 
rytmickú, harmonickú a basovými líniami aj 
melodickú funkciu v hudbe. Ak chýba basa, väč-
šinou ju nahrádza klavír alebo gitara. Ale dobrý 
basista sa zväčša uplatní.

 Hrával si s rôznymi hudobníkmi, máš vybudova-

ný široký repertoár, keď sprevádzaš spevákov, musíš 

hrávať skladby v rôznych tóninách. Máš systém, ako 

sa učiť skladby a ako ich transponovať? 

Základom transpozície je pre mňa uvedomenie si 
tonálnych centier jednotlivých častí a to, v akom 
vzťahu sú k základnej tónine. Pri štandardoch 
býva väčšinou bridge modulovaný. Uvedomova-
nie a pamätanie si harmonických stupňov je asi 
ten najlepší spôsob. Pri hraní sa však aj tak nako-

niec spolieham na sluch a na hmatníku tam ruka 
nakoniec „skočí“. (Smiech.) Prax je veľmi doležitá.

 Z Lučenca sa chystáš presťahovať do rakúskeho 

Neusiedlu. Čo ťa k tomu primälo?

V Lučenci nie je pre mňa uplatnenie. Tento plán 
je starý najmenej tri roky, teraz dozrel čas. Stále 
som jazdil kvôli hraniu do Bratislavy, mal som 
tu štyri roky privát, prechodné bydlisko, čo bolo 
fyzicky aj fi nančne náročné. Takto budem medzi 
Bratislavou a Viedňou a pokúsim sa uplatniť aj 
tam. Spomeniem ešte príhodu so saxofonistom 
Ondrejom Štveráčkom. Bývali sme na priváte 
na Dlhých dieloch a chodili na obedy do reštau-
rácie. Keď tam raz skoro nikto nebol, poprosil 
som čašníčku, aby nám prepla rádio. Naladila 
vysielanie, kde hrali klasiku. Potom prišli ďalší 
hostia a medzitým začali hrať Bartóka, predtým 
znel barok. Začal som z ľudí cítiť zlú energiu. Dí-
vali sa na nás ako na nejakých vydedencov a ču-
dákov. Po zaplatení čašníčka okamžite preladila 
na komerčné rádio a výrazne pridala hlasitosť. 
My sme sa čudovali im, oni nám. Náš národ v 
kultúre zaostáva za susednými štátmi, čo mi po 
turné potvrdil aj Andy, pretože keď sme hrali v 
niektorých kluboch, nedostatočná pozornosť 
publika ho dokázala zdeprimovať. V západných 
krajinách sa to nestáva, nebol na to priprave-
ný. Ľudia nedokážu identifi kovať a rešpektovať 
hodnotné veci. Hudobný priemysel ide po zisku 
na úkor kvality, hudobný vkus, intelekt a este-
tika tým pádom upadajú. Dnes sa ľudia rýchlo 
hrnú za materiálnymi hodnotami a nepripravu-
je sa „úrodná pôda“ pre ďalšie generácie. Z mé-
dií sa na ľudí valí komercia. Zrejme potrebujeme 
viac projektov typu Jazz Goes to School Lucie 
Lužinskej a iné výchovné koncerty...

 Na muziku si dal aj svojho syna, dokonca k tvojej 

bývalej pani učiteľke...

Má veľký talent. Bude mať jedenásť rokov a bol 

som prekvapený, keď sa podľa sluchu naučil me-
lódiu How Deep is the Ocean. Počúvali sme moju 
nahrávku a keď dohrala, hneď ju zahral. Čo robiť 
s takým synom? Bola by škoda ignorovať jeho 
talent. Hudba je reč, ktorou sa nedá uraziť. Ľudí 
dokážeš väčšinou len povzniesť. Bez slov. Pre 
nás muzikantov je najväčším posolstvom hud-
ba a zadosťučinením spokojné publikum, ktoré 
nám dá energiu pokračovať ďalej. Práve ono 
dokáže počas našej produkcie hudobný proces 
„pochovať“ alebo povzniesť. Keď spoluhráči 
v kapele reagujú rovnako a nastane symbióza, 
myseľ sa dostane na iný, vyšší level. Stáva sa mi 
to, keď hrám s dobrými hudobníkmi – vtedy pre-
stávam vnímať realitu.  

Kontrabasista Štefan BARTUŠ 

(1979) pochádza z hudobníc-

kej rodiny. Po ukončení štúdia 

na Konzervatóriu J. L. Bellu 

v Banskej Bystrici pôsobil vo 

viacerých hudobných telesách (SĽUK, Traditional 

Jazz Band, M. Suchomel Quartet, J. Dodo Šošoka 

Quartet, L. Lužinská & All Time Jazz, P. Bodnár 

Interjazzional Band). Spolupracoval s mnohými 

renomovanými umelcami (H. Sokal, J. Gardner, 

H. Curtis, J. Muniak, I. Gyárfás, G. Winand). Dosia-

hol viacero úspechov v jazzových súťažiach (Jazz 

Hoeilaart International 2003, Belgicko – 4. miesto 

s M. Suchomel Quartet, Swingin’ Saxonia 2006 

Glauchau, Nemecko – 1. miesto s All Time Jazz Trio). 

V týchto dňoch vydáva profi lový album Collectivity 

(Hudobný fond) spolu s koncertným videozázna-

mom z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom 

a dokumentom z koncertného turné. Krst albumu sa 

uskutoční 15. 3. 2012 v bratislavskom divadle Aréna, 

kde budú jeho spoluhráčmi slovinský saxofonista 

Jure Pukl, gitarista Michal Bugala, klavirista Ľuboš 

Šrámek a bubeník Peter Solárik.



Jewels of Romanticism
Schumann, Mendels-
sohn, Chopin
D. Varínska
Diskant 2011

Všestranne aktívna Daniela Varínska 

sa ohlásila s novým titulom na domá-

com trhu, ktorý v segmente sólových 

profi lových nahrávok našich klaviristov 

rozhodne preplnený nie je. Tentokrát 

sa Varínska zamerala na rozsiahlejšie, 

závažnejšie kusy čiastočne raného, čias-

točne vrcholného romantizmu z tvorby 

jeho troch špičkových predstaviteľov. 

Pozornosť hudobného labužníka by 

mohli pútať najmä Schumannova Hu-

moreska a Mendelssohnove Seriózne 

variácie – Chopinova Sonáta b mol je 

z kategórie notoricky známych a možno 

až príliš často obohrávaných. Humo-

reska B dur op. 20 od Roberta Schu-

manna je v rozpore so svojím názvom 

polhodinovým mozaikovým cyklom, 

nie veselším ani vtipnejším ako ostatné 

kompozície tohto autora. Hráva sa síce 

podstatne menej, ale v sviežosti inven-

cie za nimi príliš nezaostáva. Devízami 

Varínskeho poňatia Humoresky sú 

zvuková priezračnosť, jasnosť frázova-

nia, ale aj všadeprítomné expresívne 

teplo a nad všetkým dominujúca kulti-

vovanosť. Toto smerovanie k elegancii 

a vyrovnanosti však stavia do úzadia 

niektoré rozhodujúce črty Schumanno-

vej hudobnej reči: uvoľnenosť roman-

tickej fantázie, temperamentnú silu 
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Violin Solo 3
(2 CD/2 DVD-Audio)
Pavlík Records 2011

Veľkolepý projekt Milana Paľu vo 

vydavateľstve Pavlík Records, mapujúci 

tvorbu slovenských autorov pre sólové 

husle, zahŕňa už tri vydané dvojalbumy 

a pred sebou má plány na ďalšie nosiče. 

Tento v dejinách slovenského nahrá-

vacieho „priemyslu“ doteraz nevídaný 

projekt vznikol z Paľovej iniciatívy a je 

prehliadkou diel autorov rôznych gene-

rácií a kompozičných prístupov.

Kým prvý dvojalbum (recenzia Ľ. Cha-

lupku v HŽ 11/2010) bol venovaný 

dielam Ilju Zeljenku a Ladislava Burla-

sa, dramaturgiu prvého disku druhého 

dvojalbumu takmer výhradne tvoria 

diela Jevgenija Iršaia. Jeho systematickú 

spoluprácu s Milanom Paľom tu doku-

mentuje šesť kompozícií. Omni tempo-

re evokuje modlitbu, jednohlasná línia 

je predeľovaná výrazovými pauzami, 

postupne sa pridávajú obohacujúce 

prvky a skladba vrcholí nástupom 

sext „à la Bach“, po ktorom nasleduje 

mystický diel v pianissime s opätovným 

návratom bachovskej alúzie. From 

Nowhere With Love refl ektuje osud 

ruského básnika Iosifa Brodského 

pred vyhnanstvom do USA a dielo Lost 

Notes je čisto „ruská“ epizóda s ukrytou 

šostakovičovskou alúziou plná tmavých 

farieb a tlmených výkrikov nástroja. 

Pimpampunči, malý, voľný cyklus 

šiestich prídavkových skladbičiek, zasa 

prezentuje Iršaiovu minimalistickú 

polohu, ktorá Paľovi interpretačne 

klasika

RECENZIE

nesmierne sedí. Nasledujúce dielo 

Vodever (od anglického „whatever“) 

začína doslova z „niente“ v tichej, me-

ditatívnej polohe. Minimum znejúcej 

hudby sa rozvíja do intenzívnej polohy 

a záver tvoria rozsiahle glissandové 

plochy. Vrchol iršaiovského bloku tvorí 

kompozícia Ex foedere. Táto náročná 

skladba využíva široké spektrum rôz-

nych husľových techník od éterického 

pizzicata a pôsobivých dvojzvukov 

cez expresívne glissandové skoky, 

dramatické ostinato či perkusívne 

efekty (dupanie), no obsahuje i krásne 

smutnú kantilénu a kvázi tonálne pasá-

že. Poslednou skladbou na CD je Play 

Violin od Petra Grolla pre husle a živú 

elektroniku. Táto skladba, napísaná 

pôvodne pre violu, nie je veľkolepou 

prehliadkou kybernetickej zvukovosti, 

ale naopak, veľmi delikátnou, lyrickou 

ozvenou partu sólových huslí v tlmenej 

atmosfére mierne rozmazaného zvuku.

Druhé CD obsahuje diela mladých 

slovenských autorov. V úvode znie 

Frammento di Epos od Mateja Háasza. 

Jeho štruktúra je založená na útržkovite 

plynúcom jednohlase vo vysokej polohe 

a v kvílivej meditácii. Tvorba Adriána 

Demoča je zastúpená na disku trikrát, 

v skladbe Violin, Katharsis a Apogeum. 

Kým Violin je skôr meditatívna, Kathar-

sis je plná razantných dynamických 

nástupov a Apogeum prináša plochy 

expresívneho tremola a dramatických 

emócií. Album ďalej ponúka diela Lucie 

Koňakovskej At the Bottom of Nonsen-

se, ktorého široké frázy a dramatické 

línie postupne klesajú do tichej agónie, 

kým jej skladba Schizofrescoes je mode-

lovaná skôr na báze tonálnych plôch a 

pôsobivej kantilény vo vysokej polohe. 

Anton Steinecker sa tu prezentuje die-

lami Preludium a Invention. Preludium 

je miniatúra s elegickou atmosférou a 

Invention je založená na kontraste bri-

lantnej a dravej fúgy s pôsobivým cho-

rálom v pizzicate. Violino Solo Mariána 

Lejavu zasa obsahuje uzavreté výrazové 

„bunky“ striedajúce pokojné pasáže 

a kontrastné motorické tremolo, plné 

akcentovaných „nárazov“ agresívneho 

zvuku smerujúceho do záverečnej me-

lanchólie. Skladba Imagination 5. Lucie 

Papanetzovej naproti tomu stelesňuje 

mystický pokoj a smútok. V jej voľne 

plynúcom prúde zaznievajú citáty motí-

vov hudby k fi lmu Schindlerov zoznam.

Tretí dvojdisk je venovaný tzv. strednej 

generácii slovenských skladateľov, hoci 

vekovo ide o pomerne rozptýlenú sku-

pinu. Torqued Images od Petra Machaj-

díka obsahuje päť častí pomenovaných 

podľa piatich svetových sochárov a ma-

liarov (Kapoor, Rothko, Kiefer, Richter 

a Serra). Sú to charakterové drobno-

kresby zľahka sa pohrávajúce s ryt-

mickou štruktúrou a tonalitou. Album 

obsahuje i dve diela Iris Szeghyovej, 

Ciacconu a Slovak Dance. Kým Slovak 

Dance je milá miniatúra evokujúca 

ľudový idióm s výraznými „výkrikmi“ 

huslí a ponáškou na zvuk gájd, Ciacco-

na je poctou tejto barokovej forme, ale 

svojimi extenzívnymi technikami hry 

(fl ažolety, pasáže, tonálne polia, koláže 

zvuku) posúva jej koncept výrazovo 

omnoho ďalej. Pavol Malovec je zastú-

pený skladbami Invocazione I a II. Zdr-

žanlivé kontrastné plochy a meditácia, 

ale aj krásne legatové plochy a rozšírená 

tonalita dodávajú týmto dielam čaro 

mysticizmu. Cadenza III op. 63 Vladi-

míra Bokesa prináša vzletný výraz a vir-

tuóznu polohu prchavého pohybu piz-

zicat, kým jeho La Follia, Ciaccona op. 

3 je zasa avantgardnou meditáciou nad 

starou formulou La Follie obohatenou 

o iskrivé prvky novej zvukovosti. Album 

ďalej obsahuje zaujímavé dielo Oľgy 

Kroupovej Quintessenz vychádzajúce 

z intervalu kvinty, naliehavých fi gurácií 

a pomaly sa rozbiehajúcej expresívnej 

línie. Dianoia Hanuša Domanského je 

plná rétorických fi gúr a rapsodického 

výrazu, Sonáta Mirka Krajčiho zasa 

pracuje s motívom B-A-C-H. Tvorbu 

Vladimíra Godára reprezentuje O Crux, 

Meditation, pôvodne pre violončelo. 

Táto kompozícia postupne rozvíja líniu 

narastajúcu po jednom tóne v prísne 

limitovanej štruktúre a meditatívnych 

vzdychoch ostro kontrastujúcich s plo-

chami krehkej harmónie. Záverečné 

dielo albumu tvorí Godárova Sonáta 

z roku 2004. Jej prvá časť prináša do-

slova démonickú atmosféru naplnenú 

dynamikou a vyzývavými dvojhmatmi 

v sekvenciách často oscilujúcich v rámci 

rozšírenej tonality a voľne komentujú-

cich Bachovo dielo. Druhú časť tvorí 

clivá melódia na spôsob fi lmovej hudby, 

tretie Intermezzo prináša pizzicatové 

plochy s rezkými tanečnými epizóda-

mi. Záverečná Passacaglia obsahuje 

bachovskú meditatívnu ponášku v au-

tentickej d mol postavenú na zostup-

nom rade tónov, postupne však stále 

viac evokujúcu skôr pachelbelovskú 

zádumčivosť v škále pôvodnej molovej 

stupnice.

Všetky tri dvojalbumy vyšli v luxusnom 

balení v obojstrannej verzii CD/DVD-

-Audio spolu s podrobne spracovanými 

textami bookletov. Na interpretácii 

počuť, že Milan Paľa so všetkými skla-

dateľmi dlhodobo spolupracuje, jeho 

ponor a obdivuhodné stotožnenie sa 

s obsahom diel pôsobí absolútne auten-

ticky. Iniciuje vznik nových diel, ktoré 

uvádza a nahráva, a jeho repertoárové 

portfólio je mimoriadne. Veľké formy 

tejto edície (Szeghy, Bokes, Godár, 

Krajči) prednáša veľkolepo a dokáže 

udržať napätie na neskutočne rozsiahlej 

ploche. Vyzdvihnúť treba najmä jeho 

interpretáciu Godárovej Sonáty a Irša-

iovho Ex foedere. Paľa je umelec, ktoré-

ho schopnosti nekončia pri bezbrehej 

virtuozite a dravej koncepcii extrém-

neho výrazu, napĺňajúceho hudbu 

maximálnym emocionálnym obsahom 

(Burlas, Godár), ale nadchnú aj vyvá-

ženou zvukovou kvalitou, schopnosťou 

skvelej miniaturizácie (Machajdík, Iršai, 

Steinecker), dokonale zvládnutými 

technickými a výrazovými aspektmi 

husľovej hry i rozsiahlymi meditatív-

nymi plochami, melanchóliou, zdržan-

livosťou a lyrikou (Malovec, Godár, 

Koňakovská, Papanetzová). Projekt 

bude pokračovať nahrávkami ďalších 

slovenských diel, ktoré si nepochybne 

udržia vysoko nastavenú úroveň.

Peter KATINA

Milan Paľa
Violin Solo 2
(2 CD/2 DVD-Audio)



a slobodnú vášeň či rýchlo sa meniaci 

kaleidoskop poetických nálad. Potom 

sa jej Schumann miestami javí ako málo 

priebojný, málo zaujímavý, málo dife-

rencovaný, málo kontrastný... Chýbajú 

mi väčšie rozdiely v tempách, dynami-

ke, pestrejšia agogika a zaokrúhlenejšia 

forma celku.

Skromnosť a pokora, ktoré túto kla-

viristku bytostne vystihujú, sa stávajú 

cnosťou v Mendelssohnových Varia-

tions sérieuses d mol op. 54. Skladbu 

v jej podaní charakterizujú presvedčivé 

emocionálne vlny, variabilita rubát 

a drobných dynamických prechodov 

a aj naďalej veľmi plastické frázovanie; 

stavebná klenba formy je pevnejšia, me-

lodické línie sugestívnejšie a motorický 

elán výborne podčiarkuje základnú ná-

ladu. Zvedavo som očakával Varínskej 

koncepciu Chopinovej Sonáty b mol. 

Každý klavirista sa ocitá v nezávidenia-

hodnej situácii, ak o tomto diele chce 

„povedať“ niečo nové. V prvej časti ma 

upútala dramatická naliehavosť hudby, 

no druhá časť už pôsobila trochu fádne 

(najmä v triu som očakával väčšiu kreh-

kosť lyriky). V smútočnom pochode a v 

surrealisticky rozorvanom fi nále sa opäť 

prejavili rozpory z Humoresky: vša-

deprítomná uhladenosť výrazu sa stala 

prekážkou pre vystihnutie dôležitých 

zvukových a charakterových, prípadne 

tempových kontrastov (zdravá agresia, 

nebojácna výbušnosť kontra intímna 

vrúcnosť, zdržanlivá meditácia). Treba 

však pochváliť nádhernú kantilénu v 

triu smútočného pochodu a plnofareb-

né rozozvučanie klavíra na mnohých 

miestach. 

Obal nahrávky má „trendové“ riešenie 

skladačky a anglicko-nemecko-sloven-

ský booklet poskytuje základné infor-

mácie o dielach i klaviristke.

Tamás HORKAY
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Groove Brothers
R. Kákoni, M. Ragač,
V. Máčaj, J. Oriško,
N. Nikitin,
E. Rothenstein,
M. Motýľ, E. Portella
Hudobný fond 2011

Bolo to pred mnohými rokmi, za čias 

nášho spoločného účinkovania vo 

Frutti di mare, keď sme si s kontraba-

z posledného obdobia vo veľmi citlivej 

interpretácii Františka Perglera. Disk 

obsahuje 4 cyklické skladby: Dvaja nad 

kolískou (triptych inšpirovaný Lupien-

kami z jabloní Milana Rúfusa), zbierku 

miniatúr pre deti Spievaj, klavír!, trip-

tych Bolo – nebolo... (obsahovo úzko 

zviazaný s básňou Tomasa Tranströme-

ra Madrigal) a jednočasťovú sonátu so 

sopránovým sólom ad libitum Stopy. 

Ako bonus je pripojená dvojminútová 

Pieseň pre malú Rae, ktorá je zakom-

ponovaná do sonáty Stopy, a na tejto 

nahrávke je v čisto inštrumentálnej 

verzii. Súčasťou kompletu je booklet 

s príspevkami od Ľubomíra Chalupku, 

Evy Čunderlíkovej a Juraja Hatríka, in-

formáciami o interpretoch, niekoľkými 

fotografi ami a anglickým prekladom.

Hatrík sa predstavuje ako osobitý tvor-

ca, ktorý vo svojom diele originálnym 

spôsobom spája svoje fi lozofi cké a 

hudobné ambície. Realizuje predstavu 

o prirodzenej programovosti skladieb – 

celé Hatríkovo dielo dokumentuje jeho 

základný názor, že hudba sa najlepšie 

uplatňuje ako nositeľ nejakého posol-

stva, najcitlivejšie v spojení s textom. 

Prejavuje sa to na ojedinelom stvárnení 

jeho kompozičnej metódy s výcho-

diskom v slovenskej ľudovej piesni. Je 

moderný, nadväzuje na vývin po Euge-

novi Suchoňovi, ale všetko sa deje akosi 

vnútri skladieb; nenásilne, presvedčivo 

a nenapodobiteľne. Majstrovsky ovláda 

klavírnu sadzbu a farebnosť. To všetko 

by nebolo také pôsobivé, keby to nedo-

kázal skvele stvárniť František Pergler. 

Zdá sa, že sa vzácnym spôsobom 

stotožnil so skladateľovým zámerom 

a plne ho realizoval.

Hneď úvodný triptych Dvaja nad 

kolískou prináša typickú hatríkovskú 

hudbu. Interpret tlmočí nehu v uspá-

vanke (Dana rúčky, dana), hravosť 

v riekanke (Varila myšička kašičku), 

kde sú rafi nované metrorytmické pa-

sáže, ale aj v interpretačne náročnejšej 

modlitbe (Klnka, klnka, daj nám 

slnka). Skladateľ pritom vždy prináša 

prekvapivý záver.

Zbierka Spievaj, klavír! obsahuje cel-

kom 22 skladbičiek od tých najľahších 

po stredne ťažké. Striedajú rôzne formy 

klavírneho spracovania, faktúry, vyu-

žívajú agogiku, zmeny tempa, pričom 

sa stupňujú nároky na klaviristickú 

zdatnosť. Je to dokonalá učebnica hry 

na klavíri na základe spojenia obsahu 

s hudobným vyjadrením. Základom je 

myšlienka spevu, spevnej melodickej 

línie, kde je text čím ďalej menej potreb-

ný, až napokon tóny úplne prevezmú 

svoju moc. Spievaj, klavír! však prináša 

i novú jasnú orientáciu na ľudovú pie-

seň. Využíva stredoveké mody, ťahavosť 

ľudových piesní, ich rytmickú i metrickú 

nepravidelnosť. To všetko znamená 

jazz

Stopy
František Pergler hrá 
klavírne skladby 
Juraja Hatríka
F. Pergler, klavír
T. Maličkayová, soprán 
H plus 2011

Koncom minulého roka vyšlo k sedem-

desiatinám Juraja Hatríka pozoruhodné 

CD s jeho klavírnymi skladbami 

Gianluigi Trovesi
Gianni Coscia
Frère Jacques
Round about Off en-
bach
ECM 2011
distribúcia DIVYD

Ako to dopadne, keď si dvaja páni v ro-

koch dajú rande s Off enbachom? V prí-

pade  Gianluigiho Trovesiho (klarinety) 

a akordeonistu Gianniho Cosciu je 

výsledkom imaginárny hudobný dialóg, 

ktorému nechýba južanská štipka sen-

timentu, ale najmä zriedkavý nadhľad, 

i novú obsahovosť, ktorá sa viaže na 

slovenské ľudové riekanky a pesničky, 

a kde to nejde, zloží si autor texty sám. 

Aj preto je jednoduchosť zápisu iba 

zdanlivá; presne určený obsah si vyža-

duje zodpovedajúci výraz, preto detské 

skladby sú rovnako náročné na inter-

pretáciu ako tie pre dospelých. Rozdiel 

je len v ich dĺžke a tempách. František 

Pergler obohacuje skladby krásou tónu; 

jeho piana sú až dojímavé.

Dve posledné skladby CD sú rozsiahlej-

šie, asi 20-minútové diela zrelého maj-

stra spojené s fi lozofi ckým posolstvom. 

V triptychu Bolo – nebolo... prezentuje 

svoj spôsob stavby kompozície na prin-

cípe svojráznej variačnej práce s nená-

padným motívom, ktorý sa rozrastá; 

vždy však tvorí členenú výpoveď ako 

v zbierke Spievaj, klavír!, len na väčšej 

ploche. Veľmi výrazne využíva kon-

trapunkt ako najúplnejšie vyjadrenie 

zložitosti ľudskej osobnosti a graduje 

ho k strhujúcej výpovedi. V sonáte 

pre klavír Stopy dovršuje Hatrík svoju 

fi lozofi u v tónoch. Rešpektuje všetky 

svoje výdobytky v komponovaní, ešte 

ich stupňuje, nebojí sa ani najostrejších 

disonancií a dynamických protikladov 

a po všetkých zápasoch prichádza 

stíšenie, vyrovnanie, pokoj, mier...

Záverečná Pieseň pre malú Rae je 

voľnou parafrázou textu Richarda Ba-

cha Nikto nie je ďaleko. Text so slovami: 

„…môže nás diaľka naozaj deliť od 

priateľov?… Stačila myšlienka a znova 

budeme spolu, uprostred veľkej sláv-

nosti, ktorá sa nikdy neskončí...,“ tvorí 

akýsi optimistický myšlienkový záver 

celého CD.

Ľudmila VLKOVÁ

hravosť a vtip. Za objekt svojich ko-

mentárov si talianski hudobníci vybrali 

melódie zo známych Off enbachových 

operiet Krásna Helena, Veľkovojvodky-

ňa z Gerolsteinu či z opery Hoff manove 

poviedky. Adaptácie viac či menej 

rozpoznateľných tém striedajú autorské 

výtvory, ktoré dávajú tušiť kľúč k obsa-

hu už svojimi názvami (Tangoff enbach, 

Galop … trottelerando). Skladby na 

CD sú väčšinou usporiadané v pároch, 

napríklad na Ah! Que les hommes sont 

bêtes z Off enbachovej operety La Péri-

chole odpovedá dvojica Trovesi – Coscia 

ironickým povzdychom Mon Dieu, mon 

Dieu a proti Paridovmu súdu z Krás-

nej Heleny vehementne protestuje 

skladbou Ma! Non so!. Hudobne je 

nahrávka pestrou mozaikou klasických 

tém, názvukov na stredomorský folklór, 

šansónovej poetickosti, tanečných ryt-

mov (Beguine del fauno) a staromilsky 

chápaného jazzu. Tieto štýlové a žán-

rové ingrediencie sú však namiešané so 

šarmom, vkusom a improvizačnou ľah-

kosťou, takže aj pri opakovanom počú-

vaní vyvolávajú dojem bezprostrednosti 

a nenútenosti. V pomerne vyrovnanej 

dvojici s úctyhodným vekovým prieme-

rom okolo sedemdesiatky predsa len 

o niečo viac dominuje Trovesi. Podobne 

ako na jeho predchádzajúcom albume 

pre ECM Gianluigi Trovesi All’Opera: 

Profumo di Violetta (2009) nevyžadujú 

všetky skladby sústredené počúvanie 

a príležitostne sa stávajú príjemnou 

hudbou v pozadí. V každom prípade 

však ide o inteligentný a komorne 

pôsobiaci hudobný humor s príjemnou 

dávkou nostalgie, ktorý sa výborne hodí 

k dobrej fľaši vína.   

Andrej ŠUBA
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Miloš Železňák
Blue (Ž, ako Že blues)
M. Železňák, R. Ragan,
P. Solárik, M. Motýľ,
A. Harvan,
E. Rothenstein
Hevhetia 2011

„Varovanie! Tento disk nie je určený 

tým, čo berú život príliš vážne...“ 

Približne  v duchu takejto výstrahy 

na mňa zapôsobilo vstupné číslo 

čerstvo vydaného albumu Miloša 

Železňáka. Ostrovná (tak sa táto 

ouvertúra volá) so svojimi ťarbavými 

fanfárami, hrmotom bicích a hekticky 

improvizovanými vstupmi mierne 

rozladenej gitary sa na poslucháča 

doslova zosype, aby prenechala 

miesto piesni o hádzaní hrachu 

o stenu. V nej nad nehybným basom 

a ostinátnym rytmom zaznieva s ľah-

Jon Balke
Batagraf
Say And Play
ECM 2011
distribúcia DIVYD

Aj keď je Jon Balke označovaný za 

jazzového klaviristu a skladateľa a na 

konte má spoluprácu s kľúčovými 

osobnosťami nórskej jazzovej scény 

(Arild Andersen, Arve Henriksen, 

Radka Toneff a iní), jeho skladby 

a jeho hra sa často pohybujú na 

hraniciach iných žánrov – súčasnej 

vážnej a experimentálnej hudby či 

rôznych tradícií etnickej hudby – a sú 

z hľadiska štýlu prakticky nezaradi-

teľné. Roku 2002 založil perkusio-

nistickú skupinu Batagraf (názov od-

kazuje na slovo „batá“, typ bubnov 

používaných v západnej Afrike) a ich 

prvý album Statements (ECM 2006) 

je pestrou zmesou jazzu, elektroniky, 

afrických bubnových patternov 

a textov recitovaných v angličtine 

i západoafrickom jazyku wolof.

S podobnou koncepciou, hoci teraz 

v omnoho komornejšej realizácii, 

prichádza Balke aj na Say And Play. 

Albumu spočiatku vládnu rytmické 

patterny perkusií (no bez toho, 

aby sa explicitne tvárili ako „etno-

-hudba“) a decentná elektronika 

okorenená ambientnými zvukmi. 

Keď sa poslucháč naladí na túto vlnu 

a začína ju chápať ako akýsi základ 

sistom Vladom Máčajom a bubeníkom 

Janom Oriškom zahrali aj mimo tohto 

projektu. Nezáväzné, spontánne 

„skúšobňové“ jamovanie bez prípravy 

a bez nárokov na dokonalosť... Pamä-

tám sa, že výsledok bol veľmi živelný 

a hudobne takmer neorganizovaný. 

Dnes veci vyzerajú trochu inak – okolo 

spomenutých dvoch pánov vznikla 

formácia s názvom Groove Brothers, 

ktorá si už stihla získať ohlas aj svoj 

okruh fanúšikov, a nedávno bolo uve-

dené do života prvé (dúfam, že nie aj 

posledné) CD pod jej hlavičkou. Pô-

vodné nápady získali pevnú a konkrét-

nu štruktúru aj kvalitne pripravené 

aranžérske ošatenie, v hudbe zavládol 

poriadok, no ostala zachovaná aj 

spomínaná dravosť a energia, hoci, 

prirodzene, už v trochu inej podobe.

Keď som už čestne priznal, že pri hod-

notení tohto titulu nebudem celkom 

nestranný, pokúsim sa aspoň ako-tak 

objektívne predostrieť jeho negatíva 

a pozitíva. V prvom rade, 55 minút 

hudby postavenej na groovoch môže 

byť – aj pri všetkej rozmanitosti temp, 

tónin a nálad – pre niekoho dôvodom 

k ochabnutiu pozornosti. A 5/8, 7/8 

či kombinované metrá majú v sebe 

vždy niečo mechanického. Faktorom, 

ktorý neprispieva k tomu, aby mal 

album vyhranenejšiu identitu, sú 

prizvaní hostia. Nie z dôvodu ich 

kvality, ale jednoducho pre objektívny 

fakt, že slovenská jazzová scéna je 

malá, takže sa človek stretáva s tými 

istými menami (zvlášť pri takých úz-

koprofi lových odboroch ako trombón 

či barytónsaxofón) aj na projektoch 

s diametrálne odlišnou poetikou. 

Ale čo sa dá robiť, keď tu aranžmány 

skladieb vyslovene stoja na dychovej 

sekcii. O to väčšia poklona Michalovi 

Motýľovi, Nikolajovi Nikitinovi a Eri-

kovi Rothensteinovi, že sa – každý 

svojou mierou – dokázali naladiť na 

potrebnú vlnovú dĺžku a v sólových 

vstupoch predstaviť vlastný interpre-

tačný názor na predkladaný hudobný 

materiál.

Azda najsilnejšou stránkou albumu 

sú kompozície a ich aranžmány. Líder 

formácie je autorom deviatich z desia-

tich skladieb a ukazuje sa, že to nie je 

len zdatný kontrabasista s kvalitným 

„tučným“ zvukom a výborným rytmic-

kým cítením, ale aj nádejný skladateľ. 

Cítiť, že jednotlivé nápady starostlivo 

prešli procesom dozrievania, než 

získali svoju výslednú podobu. Tak 

napríklad z čisto muzikantského pote-

šenia z hypnotického striedania E dur 

a d mol vzniká rytmicky aj formovo 

členitá Seven, zo zemitého šesťdobého 

groovu rytmicky aj zvukovo šťavnatá 

Mist, z podobne jednoduchých motí-

vov sa odvíjajú sofi stikované aranžmá-

té“ latinom, funky groove, letmú 

pripomienku Freddieho Freeloadera 

z Kind of Blue (Maják) alebo „púštne 

blues“ (hoci v názve má prívlastok 

„mesačné“) s gitarovým štýlom a kvá-

zi „afro“ vokálmi à la Ali Farka Touré 

– no všetko iba „akože“.

Nemožno nespomenúť krásny 

booklet. Je ním malá a pekne ilu-

strovaná knižočka s textami piesní, 

ktorá je vlepená vnútri obálky. A tiež 

preklep na zadnej strane, ktorý však 

v duchu atmosféry albumu netreba 

brať smrteľne vážne: nástroj Erika 

Rothensteina sa (na rozdiel od an-

gličtiny) po slovensky píše s y. Je to 

snáď jediná zjavná chyba na šarmant-

nom, nápaditom a profesionálne 

zrealizovanom dielku.

Robert KOLÁŘ

ny Room 433, Crossing the Knom 

(žeby alúzia niektorej z Monkových 

tém?) alebo úvodná Essence. Náj-

deme tu však aj úderne priamočiaru 

hudbu (s neustále narastajúcim napä-

tím sa valiaca Groove Brothers Theme, 

kde počuť, že bubeníkovi sú blízke aj 

„tvrdšie“ žánre ako jazz), a tiež ležérne 

uvoľnené kusy ako Silver Lake či 

Africa Song, vkusne podfarbenú per-

kusiami Eddyho Portellu. Nechýba ani 

blues – v záverečnej skladbe Blues for 

Elvin (súvis s veľmi podobne pomeno-

vanou skladbou Johna Coltrana som 

v nej však nepostrehol; možno Mr. 

Day z toho istého albumu...), sólis-

ticky jednom z najbezprostrednejších 

čísel albumu.

Treba sa zmieniť aj o zvyšných kme-

ňových členoch skupiny. Klavirista 

Michal Ragač má skvele zvládnutý 

jazzový „language“ a s výborne zohra-

tou rytmikou bezchybne pulzuje; trub-

kár Rajmund Kákoni ml. má príjemný 

tón a pekne frázuje, škoda len, že sa 

sólisticky neuplatnil trochu viac.

Dobre zostavený a kvalitne nahratý 

album je príjemným počúvaním, 

ktorému nechýba iskra ani sviežosť 

nápadov. Zo strany Hudobného 

fondu, orientujúceho sa prednostne 

na domácu vážnu hudbu, určite nešlo 

o márny edičný počin.

Robert KOLÁŘ

kým nádychom insitnosti Železňákov 

hlas deklamujúci text Štefana Baláža 

a dojem ľahostajnosti z opakovania 

nezmyselnej činnosti (teda hádzania 

hrachu) je priam dokonalý. Ak vás ta-

kýto úvod viac pobaví namiesto toho, 

aby ste s pohoršením raz a navždy 

vybrali CD z prehrávača, oceníte na 

tomto albume oveľa viac než jeho 

(aspoň z môjho pohľadu) mierne 

ironický podtón, ktorý mu prepoži-

čiava sympatické odľahčenie. A toho, 

čo možno oceniť, nie je málo – od 

autorských a aranžérskych nápadov 

cez poctivé hudobnícke výkony až po 

kvalitu spracovania zvuku či nápadité 

riešenie obálky. V neposlednom rade 

je to aj celková dĺžka trvania (35:40), 

vďaka ktorej si album možno poľahky 

vypočuť vcelku bez toho, aby sa sti-

hol stať nudným.

Miloša Železňáka som zachytil najmä 

ako člena Trojky Zuzany Homolovej 

(spolu s huslistom Samom Smeta-

nom), po zvukovej aj štýlovej stránke 

veľmi zaujímavého zoskupenia, a ako 

autora albumu rusnacké (Hevhetia 

2008), no jeho „žánrový rozptyl“ je 

omnoho širší. Výsledkom je, že Že-

lezňáka zrejme nikdy nebude možné 

zaradiť do tej či onej „škatuľky“, 

vždy bude mať punc všestranného 

a nezaraditeľného hudobníka, ktorý 

ide vlastnou cestou. Netreba veľmi 

hovoriť o tom, že v našej krajine to 

nie je práve ideálnou zábezpekou 

masovej obľuby...

Všetky piesne a niekoľko inštru-

mentálnych skladieb pochádzajú 

z jeho autorskej a aranžérskej dielne. 

Nechýba im nápad, ani náladové 

súznenie s Balážovými, niekedy 

surrealistickými, inokedy ironizu-

júcimi a kde-tu triviálnymi textami. 

K úspešnej hudobnej realizácii 

Železňákových nápadov značnou 

mierou prispievajú osvedčení spo-

luhráči – skvelá rytmika v obsadení 

Robo Ragan a Peter Solárik a traja 

hosťujúci „dychári“, bastrombonista 

Michal Motýľ, altsaxofonista Adrián 

Harvan a barytónsaxofonista Erik 

Rothenstein. Z tejto trojice ma osob-

ne najviac oslovil prvý menovaný 

(v Kam idú „vystrúhal“ podarené 

sólo), no ani saxofonisti sa nedajú 

zahanbiť, napr. pri spoločnom 

nezáväzne improvizovanom kontra-

punkte v Beguine pre Zuzanku (riff y 

dychových nástrojov v tejto skladbe 

sú zaranžované prosto geniálne!) 

či v svižnom záverečnom Verbungu 

pivárskom. Apropo blues. To „klasic-

ké gitarové“ by sme tu v čistej podo-

be hľadali márne, no z bluesového 

feelingu a bluesovej formy vychádza 

podstatná časť materiálu na albume. 

Nájdeme tu jeho podoby „šmrncnu-
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Novinky – ACT Music

Lars Danielsson

Liberetto 

Lars Danielsson – kontrabas, 

violončelo

Tigran – klavír, spev

John Parricelli – gitara

Arve Henriksen – trúbka

Magnus Öström – bicie, perkusie

20,00 € 

Ulf Wakenius

Wagabond

Ulf Wakenius – akustická gitara, oud, 

spev

Vincent Peirani – akordeón, spev

Lars Danielsson – kontrabas, 

violončelo

20,00 € 

Vijay Iyer Trio

Accelerando

Vijay Iyer – klavír

Stephan Crump – kontrabas

Marcus Gilmore – bicie

20,00 € 

Esbjörn Svensson Trio

301

Esbjörn Svensson – klavír, elektronika 

Dan Berglund – kontrabas, elektronika

Magnus Öström – bicie, elektronika, 

spev

20,00 € 

RECENZIE

identity celého albumu, jeho cha-

rakter sa hneď a pomerne radikálne 

mení prvou z piesní (všetky sú v an-

gličtine), kde sa prezentuje speváčka 

Emilie Stoesen Christensen. Niekde 

sú to len nadhodené a uvoľnene 

podané krátke motívy, inde badať 

súvislú melodickú líniu a zmysluplný 

harmonický sprievod. Ďalšou radi-

kálne odlišnou vrstvou albumu sú 

hovorené texty sprevádzané hudbou 

v pozadí. Angličtinu a africký kmeňo-

vý jazyk tu nahradila írečitá nórčina 

Torgeira Rebolleda Pedersena, ktorý 

prednáša svoje básne. Na prvé po-

čutie pomerne nesúrodá zmes, do 

ktorej občas prispeje Balke svojimi 

klavírnymi improvizáciami, a tie jedi-

né znesú štýlovú nálepku „jazz“...

Pri opätovnom počúvaní však táto 

zmes dovoľuje odkryť aj hlbšie sú-

vislosti. V prvom rade ju stmeľujú 

perkusívne rytmy, ktoré sú prítomné 

v každej skladbe, no nikdy nepôsobia 

vtieravo ani agresívne. Tvoria akúsi 

percepčnú bázu, „podpovrchový 

pulz“ dynamizujúci inak seversky in-

trovertný a miestami melancholický 

kolorit celku. Say And Play nie je tak 

nekonečne dlhý a ani nudný a jedno-

tvárny ako podobne ladené albumy 

z produkcie ECM. Žiada si len väčšiu 

otvorenosť zo strany poslucháča 

(v zmysle zanechania otázok typu 

„toto má byť jazz?“) a pochopenie 

pre jeho škandinávsku poetiku. 

K tomu nabádajú hlavne recitované 

pasáže; Pedersenove básne obsahujú 

množstvo zvukomalebných momen-

tov, slovných hračiek a opakovaných 

slov a ich význam plne pochopí iba 

človek dokonale ovládajúci nórsky 

jazyk. Pre mňa osobne sú zaujímavé 

práve tým, že na základe podobností 

s angličtinou, nemčinou a švédčinou 

dokážem dešifrovať ich útržky, no 

nie celok. Ich rytmus – či už to vyplý-

va z prirodzenej intonácie hovorenej 

nórčiny, alebo z typicky nadnesené-

ho spôsobu prednesu básnika – však 

výborne zapadá do patternov per-

kusií a tvorí k nim akúsi komplemen-

tárnu vrstvu, ktorá môže mať rýdzo 

hudobný význam. Tým, čo siahnu po 

tomto albume, teda prajem úspešné 

objavovanie a prenikanie do vôd pre 

nás trochu zvláštnej, no nepopie-

rateľne svojskej seversky chápanej 

hudobnej kreativity.

Robert KOLÁŘ

Stefano Battaglia Trio
The River of Anyder
ECM 2011
distribúcia DIVYD

Taliansky klavirista Stefano Battaglia 

je jedným z rodu „obojživelníkov“, 

teda hudobníkov s klasickým aj 

jazzovým pozadím. Od roku 2004 

nahráva pod krídlami mníchovského 

vydavateľstva ECM a jeho diskografi a 

sa nedávno rozrástla o album The 

River of Anyder, ktorý je akoby 

voľným pokračovaním nie tak dávno 

vydaných projektov Re: Pasolini 

(2007) a Pastorale (2008), len možno 

v trochu tradičnejšom zvukovom šate 

a bez vykročení mimo hraníc bežne 

chápanej poetiky jazzového tria.

Aj tu možno nájsť mimohudobné 

inšpirácie, predovšetkým poetické 

– v booklete je ku každej skladbe 

priradený fragment básnického textu 

spolu s čiernobielou reprodukciou 

abstraktných obrazov. Geografi cký aj 

historický rozptyl vybraných textov 

je ozaj široký, nájdeme tu úryvok 

z Utópie Thomasa Moora, zo Sylva 

Sylvarum Francisa Bacona, z Ilumi-

nácií Arthura Rimbauda, sekvencie 

Columba Aspexit Hildegardy von Bin-

gen, ale aj niekoľko básní sufi ckého 

mystika z 13. storočia Džalála ad-Dín 

Rúmího. Battaglia chcel vytvoriť 

hudbu „nedotknutú sofi stikovanos-

ťou súčasných hudobných jazykov, 

hudbu, ktorá mohla znieť na starých 

nástrojoch spred tisíc rokov“.

Pri počúvaní mám však určité pochyb-

nosti o „nadčasovosti“ spomínanej 

v portfóliu tohto albumu na stránke 

ECM; skôr mám pocit, že vyššie 

spomenutý zámer vyústil až do príliš 

povedomej podoby charakteristickej 

pre produkciu vydavateľstva za po-

sledné desaťročie. Áno, presne tak, 

album trvá príliš dlho (zdá sa mi, 

akoby producent Manfred Eicher pri 

podpise zmluvy zaväzoval interpre-



HUDOBNINY, NOTY, 

CD & LP & DVD  

klasická hudba & jazz & world 

music & alternatíva  

www.noty.sk  

 

MUSIC FORUM v.o.s. 

Na vŕšku 1,  

811 01 Bratislava  

tel.: 02 / 5443 0998  

CD novinky slovenských 
vydavateľstiev:

Štefan Németh-Šamorínsky
Piano Music 
Magdaléna Bajuszová
Diskant 2012

Johann Matthias Sperger
Sonáty pre kontrabas a violu
Radoslav Šašina,
Miloš Valent
Diskant 2012

Violin Solo 3
skladby slovenských skladateľov pre 
sólové husle
Milan Paľa
 Pavlík Records 2011

Well Inspired Liszt
Daniel Buranovský
Pavlík Records 2011
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tov, aby nahrávací čas poskytovaný 

kapacitou kompaktného disku využili 

do poslednej sekundy...) a výraznejšie 

kontrasty sú tu takmer neznámym 

pojmom. Netvrdím, že celkom chýba 

napätie alebo miestami vôľa k trochu 

rýchlejšiemu pohybu, no všetko 

splýva v jednom dlhom a trochu jed-

notvárnom pásme mierneho tempa 

a stredných registrov.

Z tém Battagliových kompozícií 

najviac vyčnievajú melódie dýchajúce 

arménskym koloritom – kvintový 

zdvih, sekvencie, melodické ozdoby, 

bourdonové tóny, balansovanie medzi 

dur a mol, mixolydický a frýgický 

modus charakterizujú Ararat Dance 

a niekoľko ďalších skladieb. Nechýba 

im podmanivosť (hoci mi okrem 

tradičnej arménskej hudby evokujú 

aj klavírny štýl tamojších skladateľov 

sovietskej éry), hudobná zaujímavosť 

(melódiu hrá kontrabas v prísnom ká-

none s klavírom) a v spojení s krásnou 

Rúmího básňou ani fantazijný prvok. 

„Lokálny kolorit“ však v dnešnej 

postinformačnej dobe, keď prostred-

níctvom nahrávacieho priemyslu a 

internetu možno spoznať prakticky 

aj tie najvzdialenejšie hudobné kul-

túry, stráca svoju pôsobivosť a ani 

po implantovaní do súvislostí iného 

žánru (ktorý – aspoň v podobe pre-

zentovanej ECM – tiež stráca dych) už 

nepôsobí inovatívne.

The River of Anyder  je kvalitne nahra-

ný album a jeho aktéri nepochybne 

venovali veľa poctivého úsilia tak 

detailom, ako aj celkovej koncepcii. Je 

totiž ponímaný ako cyklické a uzavreté 

dielo s niekoľkými „leitmotívmi“, ktoré 

sa po čase (a fakticky len s malými 

obmenami) objavujú znova, aby vy-

tvorili dojem celku. Pri enormnej dĺžke 

albumu však tento postup skôr vyvo-

láva pocit, že na prehrávači je omylom 

spustená funkcia „continuous play“...

Robert KOLÁŘ
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KAM / KEDY

Termíny na predklada-
nie žiadostí o poskyt-
nutie tvorivých pod-
pôr Hudobného fondu 
v 1. polroku 2012

Prémie za hudobné diela vysokej 

umeleckej hodnoty v oblasti 

vážnej hudby: 19. 4.

Prémie v oblasti populárnej 

hudby, jazzu a ostatných žánrov 

populárnej hudby: 7. 3., 11. 4.,  

9. 5.,  6. 6.

Prémie za interpretačné výkony 

vysokej umeleckej hodnoty v ob-

lasti vážnej hudby, realizované od 

16. 4. do 17. 4. 2012: 19. 4.

Ceny Hudobného fondu na súťa-

žiach:  7. 3., 11. 4.,  9. 5.,  6. 6.

Študijné štipendiá v oblasti 

jazzovej tvorby a interpretácie: 

7. 3., 11. 4.,  9. 5.,  6. 6.

Štipendiá na tvorivé aktivity:  

7. 3., 11. 4.,  9. 5.,  6. 6.

(posledný deň odovzdania 

žiadostí na kurzy v júli a auguste:  

6. 6.)

Granty na projekty, ktoré sa 

začnú realizovať  1. 7. 2012 a nie 

neskôr ako 31. 12. 2012: 27. 4.

Príspevky na výrobu profi lového

CD slovenských koncertných 

umelcov v oblasti vážnej hudby: 

19. 4.

Tlačivá žiadostí na stiahnutie 

a informácie: www.hf.sk.

Vydavateľstvo Perife-
riamusic ponúka pub-
likáciu s CD prílohou
Harry Sparnaay:

The Bass Clarinet – a personal 

history / El Clarinete bajo – una

historia personal

Cena: 69 EUR            

Info: http://www.harrysparnaay.

info/book.htm

www.periferiamusic.com

Využite zvýhodnené
predplatné časopisu 
Hudobný život

Pravidelne informujeme o hu-

dobnom dianí doma i v zahraničí, 

prinášame reportáže, refl exie,

rozhovory, profi ly, recenzie,

články a seriály z oblasti hudob-

nej histórie, pedagogiky a jazzu.

Ponúkame priestor pre komerčnú 

inzerciu, oznamy a informácie 

hudobných inštitúcií a mediálne

partnerstvá.

Cena jedného čísla: 2,16€

Cena dvojčísla: 2,92€

Zvýhodnená cena – predpla-

titelia:

8 čísel a 2 dvojčísla: 17,92€

Informácie a objednávky:

02/20470460

distribucia@hc.sk, 

www.hudobnyzivot.sk

Bratislava

Slovenská fi lharmónia  

Št 8. 3. – Pi 9. 3.

SF, E. Villaume

SFZ, Jozef Chabroň

Bratislavský chlapčenský zbor, M. 

Rovňáková

A. von Oeyen, klavír

O. Klein, tenor

S. Valentová, hovorená rola

Rameau, Mozart, Stravinskij

Ne 11. 3. 

Malá sála SF, 16.00

SKO B. Warchala, J. Ružička

G. Touvron, trúbka

Corelli, Marcello, Hummel, Mozart, 

Vivaldi

Ut 13. 3.

Malá sála SF, 19.00

Solamente naturali, M. Valent

Salve Regina / Pocta Márii

Vivaldi, Pergolesi, Haydn, Schubert

Št 15. 3. – Pi  16. 3.

SF, E. Villaume

Poulenc, Ravel, Debussy

Št 22. 3. – Pi 23. 3.

SF, E. Villaume

Mozart, R. Strauss

Ne 25. 3.

Malá sála SF, 16.00

SKO B. Warchala, E. Danel

H. Tatár, husle

J. Kinoshita, klavír

Zeljenka, Mendelssohn-Bartholdy, 

Čajkovskij

Ut 27. 3.

Malá sála SF, 19.00

A. Yu, klavír    

Á. Banda, husle

I. Lajkó, klavír

Koncert v spolupráci s International 

Holland Music Sessions

Debussy, Liszt, J. S. Bach, Bartók, Hubay

Št 29. 3.

SF, L. Svárovský

SFZ, J. Chabroň

Puccini

So 31. 3.

Koncertná sieň SF, 16.00

SF, L. Svárovský

SFZ, J. Chabroň

M. Vanek, moderátor 

Puccini

Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu

St 21. 3.

SOSR, A. Kokoš 

Ch. Makariou, soprán

M. Hanyová, soprán

P. Remenár, barytón

M. Trávniček, bas

Dvořák, Čajkovskij, Mascagni, Puccini, 

J. Strauss ml., Lieskovský, Lehár, Kéler, 

Moreno Torroba, Penella, Gimenez

St  28. 3.

SOSR, C. Austin

T. Kerkezos, saxofón

Kolkovič, Creston, Gershwin, Con-

stantinides

Hudobné centrum

Nedeľné matiné v Mirbachovom 

paláci, 10.30

Ne 4. 3.

Po stopách violonu – praotca kon-

trabasu

J. Krigovský, violon, kontrabas

T. Kardoš, barokové violončelo, 

barokový fagot

J. Čižmár, teorba

K. Krigovská, pozitív

K. Krigovská, barokové husle

J. Prievozník, kontrabas, barokový kontrabas

Kontrabasový súbor Basynase (R. Uh-

líková, M. Podolský, J. Krigovský, 

J. Prievozník) 

M. Benda, kontratenor

E. Ondrejička, umelecké slovo

Frescobaldi, Fontana, Gianotti, Bödec-

ker, Braun, Speer, Caccini, Händel

Ne 11. 3.

A. Jablokov, husle

Telemann, J. S. Bach, Paganini

Ne 18. 3.

Piano-sesion s poslucháčmi VŠMU 

v Bratislave z klavírnej triedy prof. 

I. Černeckej

P. Nágel, Z. Vontorčíková, P. Šandor, E. Lenner

Beethoven, Liszt, Ravel, Poulenc

 

Ne 25. 3.

M. Porubčinová, soprán

B. Bertok, gitara

Weiss, J. S. Bach, Sor, Giordani, 

Durante, Rodrigo, Sannes, Brouwer, 

P. Martinček

Žilina

Štátny komorný 
orchester Žilina

Št 1. 3.

ŠKO, E. Yaslicam

J. Bartoš, trúbka

Mozart, Hummel, Beethoven

Št 8. 3.

ŠKO, B. H. Van de Velde

A. Fedorova, klavír

predpremiéra programu na koncertné 

turné v Holandsku

Mozart, Schubert, Beethoven

Št 22. 3.

ŠKO, L. Svárovský

H. Tatár, husle

J. Kinoshita, klavír

Steinecker, Mendelssohn-Bartholdy, 

Vivaldi, Dvořák

Ne 25. 3., 16.00

Nedeľné matiné pre deti a rodičov

ŠKO, L. Svárovský

J. Tarinová, scénar a moderovanie

Št 29. 3.

ŠKO, O. Dohnányi

E. Ciccarelli, klavír

Š. Bučko, recitácia

Schumann, Schumannová, Haydn

Banská Bystrica

Štátna opera

Ut 6. 3. Cikker: Coriolanus 

Pi 16. 3. Mozart: Cosi fan tutte – I. premiéra

So 17. 3. Mozart: Cosi fan tutte – II. premiéra

Ut 20. 3. Lehár: Veselá vdova

Št 22. 3. Pauer: Ferdo mravec

Pi 23. 3. Slávnostný koncert pri 

príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ 

Jána Cikkera

Ut 27. 3. Donizetti: Nápoj lásky

Št 29. 3. Dinková: Biele peklo alebo 

Mne sa to stať nemôže, 10.00 

Št 29. 3. Dinková: Biele peklo alebo 

Mne sa to stať nemôže, 18.30

So 31. 3. Lehár: Cigánska láska

Košice 

Štátna fi lharmónia Košice 

Št 8. 3.

Hudobné potulky Európou

ŠfK, Z. Müller

J. M. Pedrero, organ 

Berlioz, Poulenc, Bartholdy 

Št  15. 3.

Dráma v hudbe

ŠfK, Z. Müller

V. Krahulík, klavír

Elgar, Berlioz, Beethoven

Št  22. 3

ŠfK, D. Švec

Jiří Stivín, fl auta

Copland, Telemann, Vivaldi, Stivín

Ut 27. 3. – St 28. 3.

Koncerty pre deti a mládež 

Hudba ako hra

ŠfK, Z. Müller

Beethoven, Haydn, Stravinskij

Štátne divadlo Košice 

St 7. 3. Bizet/Ščedrin: Paquita, 

Carmen

Pi 9. 3. Janáček: Jej pastorkyňa

So 10. 3. Čajkovskij: Labutie jazero

St 14. 3. Verdi: Nabucco

Pi 23. 3. Harvan: Doktor Jajbolí – 

baletná rozprávka

So 24. 3. Harvan: Doktor Jajbolí – 

baletná rozprávka – premiéra

Ne 25. 3. Harvan: Doktor Jajbolí – 

baletná rozprávka

Pi 30. 3. Donizetti: Lucia di Lam-

mermoor

Infoservis Oddelenia 
dokumentácie a informatiky

Zahraničné festivaly

Cyklus koncertov Schubertiade 2012

20.–24. 4., 3.–11. 10. 2012 (Hohenems) 

16.–25. 6., 27. 8. – 9. 9. 2012 

(Schwarzenberg)

Hohenems, Schwarzenberg, Rakúsko

Súčasťou sú majstrovské kurzy.

Info: info@schubertiade.at, 

www. schubertiade.at

Händel Festspiele 2012

31. 5. – 10. 6. 2012

Halle (Saale), Nemecko

Info: www.haendelhaus.de

Innsbrucker Festwochen 2012

10. – 31. 7. 2012 (Ambraser Schlos-

skonzerte)

8. – 26. 8. 2012 (Innsbrucker Festwo-

chen) 

Innsbruck, Rakúsko

Festival starej hudby

Info: www.altemusik.at

Solothurn Classics 2012

28. 6. – 7. 7. 2012

Solothurn, Švajčiarsko

Operný festival

Info: www.solothurn-classics.ch

Zahraničné súťaže

Medzinárodná husľová súťaž Arama 

Chačaturiana 2012

6. – 13. 6. 2012

Jerevan, Arménsko

Vekový limit: nar. medzi 6. 6. 1980 – 

6. 6. 1996

Vstupný poplatok: 100 EUR

Uzávierka: 15. 3. 2012 

Info: Cultural Foundation, info@akhic.

am, www.akhic.am

Medzinárodná hudobná súťaž ARD 

Mníchov 2012

6. – 21. 9. 2012

Mníchov, Nemecko

Kategória: spev, klarinet, sláčikové 

kvarteto

Vekový limit: spev – nar. medzi 1980 

– 1992, klarinet – nar. medzi 1983 – 

1995, sláčikové kvarteto – nar. medzi 

1983 – 1995 

Uzávierka: 31. 3. 2012 

Info: Internationaler Musikwett-

bewerb der ARD, ard.musikwett-

bewerb@brnet.de, www.ard-musi-

kwettbewerb.de

Medzinárodná akadémia Moscow 

Contemporary Music Ensemble 

1. – 12. 9. 2012

Perm, Ruská federácia

Ponuka pre mladých skladateľov 

pracovať 2 týždne na novej skladbe 

pod patronátom renomovaných 

pedagógov (Mark Andre, Francúzsko, 

Johannes Schoellhorn, Nemecko). 

Diela uvedie Moscow Contempo-

rary Music Ensemble na festivaloch 

v Perme a Moskve.

Kategória: skladatelia do 30 rokov

Uzávierka: 15. 4. 2012

Info: http://academy.iscmrussia.ru/

academy-applicat.html, moscowen-

semble.academy@gmail.com

Ne 11. 3. 

Nedeľné matiné, 10.30

Priamy prenos organového 

koncertu Stefana Schmidta (D) v 

rámci 15. ročníka cyklu Organových 

koncertov pod pyramídou. 

J. S.Bach, F. Mendelssohn-Barthol-

dy, L. Vierne, M. Durufl é

St 21. 3.

Hudba pod pyramídou, 19.05

Záznam koncertu slovenskej jazzo-

vej formácie Pacora Trio, ktorého 

súčasťou je uvedenie nového CD.

St 28. 3.

Hudba pod pyramídou, 19.05

Priamy prenos koncertu SOSR

C Austin, dirigent

T. Kerkezos, saxofón 

J. Kolkovič: Still life

P. Creston: Sonata for saxophone 

and orchestra

G. Gershwin: Porgy a Bess, výber

D. Constantinides: Folk Concerto

G. Gershwin: Jazz Prelude, Američan v Paríži

Ne 1. 4.

Nedeľné matiné, 10.30

Priamy prenos organového kon-

certu Thomasa Schmögnera (A) 

v rámci 15. ročníka cyklu Organo-

vých koncertov pod pyramídou. 

J. S. Bach, G. Böhm, T. Schmögner, 

A. Heiller, F. Schmidt

Ne 8. 4.

Aeterna musica, 13.00

Veľkonočná tvorba J. Dismasa 

Zelenku. Komentovaný koncert 

starej hudby uvádza A. Rajter.

St 11. 4. 

Hudba pod pyramídou, 19.05

Záznam z mimoriadneho Jarného 

koncertu SOSR

A. Kokoš, dirigent

Ch. Makariou, soprán

M. Hanyová, soprán

P. Remenár, barytón

M. Trávniček, bas

Dvořák, Čajkovskij, Mascagni, 

Puccini, J. Strauss ml., Lieskovský, 

Lehár, Kéler, Moreno Torroba, 

Penella, Gimenez



22. 3. 2012 o 18.00 hod.

APERTA TRIO / Ronald Šebesta - klarinet, Jozef Lupták - violončelo, Nora Skuta - klavír

Program: L. van Beethoven, I. Xenakis, P. Zagar, P. Hindemith, J. Brahms

25. 4. 2012 o 18.00 hod.

4-RUČNÝ KLAVÍR / Peter Pažický - klavír, Aleš Solárik - klavír

Program: F. Schubert, C. Debussy, A. Schönberg, E. Satie, I. Stravinsky, M. Feldman

17. 5. 2012 o 18.00 hod.

VLADIMÍR GODÁR (profilový koncert)

Quasars ensemble:  Ivan Buffa (umelecký vedúci) - klavír, Petra Noskaiová - mezzosoprán,

Maroš Potokár - husle, Peter Mosorjak - husle, Peter Zwiebel - viola, Andrej Gál - violončelo, Diana Buffa - klavír

Program: V. Godár

Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra / www.nitrianskagaleria.sk
Vstupné: 3 Eur dospelí / 2 Eur študenti, deti, dôchodcovia, ZŤP s finančným príspevkom Hudobného fondu

 
© Anabela Sládek

Klavírne recitály 
v kultúrnom uzle Stanica Žilina-Záriečie 
program na rok 2012

8. 2.  František Pergler
11. 4.   Daniela Varínska
13. 6.   Miki Skuta
10. 10.  Ivan Šiller
12. 12.  Kamil Mihalov

Podporte náš projekt 
„Na krídle (klavír pre Stanicu)“ 
na www.dobrakrajina.sk. 
Ďakujeme.

© foto Dušan Dobiaš 2010

www.stanica.sk

počúvať umenie počúvať umenie počúvať umenie počúvať umenie počúvať umenie počúvať 



ROČNÍK XLIV

2,16 € / 65 Sk

2012

ROČNÍK XLIV

3

Spravodajstvo: Slovenská fi lharmónia v obnovenej Redute, rozhovor s R. Baborákom / 
Zahraničie: V parížskej Bastille klasicky i moderne / Jazz: CD Štefana „Pištu” Bartuša

Prsteň Nibelungov 
v Bavorskej štátnej opere
Zomrela Elena Kittnarová
Skladateľ mesiaca: Igor Stravinskij
Rozhovor s Viktóriou Stracenskou
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