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Vážení �itatelia,

posledné tohtoro�né vydanie 
Hudobného života otvára 
prostredníctvom rozsiahlej diskusie 
tému historických organov, ktorá 
je na Slovensku stále spojená 
s mnohými otáznikmi. Aké kvality 
majú ma� organy, aby boli 
pamiatkovo chránené? Panuje u nás 
zhoda v posudzovaní krá�ovských 
nástrojov zo strany organológov, 
organistov, pamiatkarov a cirkvi? 
Ako je možné, že viaceré vzácne 
historické nástroje chátrajú? Majú 
na tento stav vplyv vzdelávanie 
a nedostato�né kompetencie 
absolventov štúdia organovej hry 
a cirkevnej hudby? Zmenilo by 
sa nie�o, keby sa u nás etablovala profesia cirkevného 
hudobníka? Organy sú jedine�nými svedkami doby. 
Každý z nich predstavuje v�aka dispozícii a jedine�nému 
umiestneniu v priestore unikátny doklad o hudobnom 
a estetickom cítení predchádzajúcich generácií. Ak sa kvôli 
nevedomosti �i ignorantstvu zni�ia, nemožno ich nahradi�. 
Rastúci záujem o kultúrne dedi�stvo, ktoré u nás obdivujú 
milovníci organovej hudby zo zahrani�ia, naš�astie 
potvrdzujú neustále pribúdajúce organové festivaly. 
Okrem hudobných zážitkov môžu podnieti� zdravú hrdos� 
a potrebu chráni� nie�o, �omu po stáro�ia na�úvali naši 
predkovia. Aj preto sa na pôde Hudobného centra stretli 
rešpektované osobnosti domáceho organového umenia 
a experti v oblasti historických organov, aby hovorili 
o problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých. 
      

Pokojný viano�ný �as 
v mene celej redakcie praje

Peter MOTY�KA
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SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Fantastická s mladíckou sviežos$ou...
V rámci cyklu Slo-
venská � lharmónia 
mladým sa 28. 10. 
uskuto�nil koncert 

Mládežníckeho orchestra nadácie Animato 
(Philharmonie der Animato Stiftung) s di-
rigentom Thierrym Fischerom a klaviristom 
Louisom Schwizgebelom.
Na úvod koncertu bolo zaradené dielo Michaela 
Jarrella (1958) z roku 2009 so siahodlhým prog-
ramovým názvom ... Le ciel, tout a l’heure encore 
si limpide, soudain se trouble horriblement... 
Hovorí sa tu o oblohe, ktorá bola pred hodinou 
jasná a odrazu sa zamra�ila... Predovšetkým 
treba poveda�, že ide výsostne sonoristickú 
hudbu, bez akýchko�vek náznakov horizontál-
nej tematickej práce. Išlo o nepretržité bloky 
inštrumentálnych, zvä�ša hekticky znejúcich 
montáží, ktoré by mohli slúži� ako scénická 
hudba k hororovému príbehu. Striedanie blokov 
s expresívnym podfarbením sa úplne vymklo 
svojmu zámeru. Pôsobilo skôr únavne a dep-
resívne – ako „inžinierska sklada�ka“, ktorá 
totálne prevalcovala fantazijnú zložku. Neustále 
som o�akával záblesk hudobnej myšlienky, 
aspo� zrnko tematickej práce. Žia�, ni� podobné 
sa v tejto „zvukohre“ neodohralo, ani náznak 
„jasnej oblohy“. Dirigent aj orchester však 
odviedli profesionálnu prácu; naštudovanie 
takejto montáže istotne nebolo jednoduché.
Kone�ne zaznela hudba. Koncert pre klavír 
a orchester �. 2 c mol op. 18 Sergeja Rachmani-

nova. I ke� ide o výsostne koncertantné dielo, 
Rachmaninov mu vtla�il symfonický rozmer, 
ktorý dirigent Fischer náležite zdôraznil. 
Dokonca niekedy viac, ako bolo treba – dielo 
vyznelo skôr ako symfónia. V gradáciách 
by zniesol klavírny part výraznejšiu inten-
zitu a jednozna�nejšiu dominanciu. Výkon 

klaviristu Louisa Schwizgebela však znesie 
tie najprísnejšie kritériá. Na rozdiel od naj-
renomovanejších interpretov, ktorí v tomto 
diele �asto sk�znu k pátosu, vniesol klavirista 
do interpretácie vzácnu vyrovnanos� a zvnú-
tornenú muzikalitu. Energický vstup klavíra 
v úvode diela bol úplne fascinujúci, jeho kan-
tilény zasa vrúcne a spontánne. Sólista v plnej 
miere pochopil duchovnú podstatu diela. Jeho 
výklad sa v každom okamihu stotož�oval so 

skladate�ovým zámerom a s od-
kazom interpreta�nej tradície. 
Ak sa o Schwizgebelovi píše ako 
o vychádzajúcej hviezde medziná-
rodnej klavírnej scény, je to celkom 
oprávnené.
Záver koncertu patril Berliozovej 
Fantastickej symfónii. Poznám 
interpretácie tohto diela od najroz-
manitejších špi�kových orchestrov 
a dirigentov, no v tomto výklade 
bolo cíti� sviežu mlados�. Mládež-
nícky orchester spolu s dirigentom 
symfóniu vnútorne prežíval, 
program vzrušujúcich obrazov 
tejto hudobnej vízie vykreslil �o 
najpresved�ivejšie a so zdravou 
posadnutos�ou. Berliozova ob-
javná inštrumentácia vyznela 
v ich podaní nesmierne farbisto 
a kompaktne. Jednotlivé �asti boli 
výrazne diferencované a nechýbala 
im expresívna noblesa.

Igor BERGER

Jazz vo % lharmónii
Populárny cyklus Slovenskej % lharmónie priniesol 30. 10. výnimo�ný koncert 
s názvom „Jazz v symfonickej hudbe”. Jeho návštevníci mali možnos$ po�u$ diela 
skladate'ov 20. storo�ia, ktorých tvorba bola viac �i menej pozna�ená syntézou 
jazzu a kompozi�ných techník európskej skladate'skej tradície.

Slovenská � lharmónia s Leošom Svárov-
ským priniesla posluchá�om lahôdku vo forme 
jazzom ovplyvnených diel klasikov. Kubánska 
predohra (1932) Georgea Gershwina vznikla 
po skladate�ovom pobyte na Kube. Je plná 
karibských rytmov,  tradi�ných kubánskych 
perkusií i orchestrálnej farebnosti, a nesie vplyv 
vtedajších hitov ako Echale Salsita �i La Palo-
ma. Komorná a výrazovo svieža Jazzová suita 
H172 (1928) Bohuslava Martin	 pre malý 
orchester je priamou odozvou jeho mladíckeho 
zanietenia pre jazzovú hudbu a vplyvu sklada-
te �ov Parížskej šestky. Jazzová suita �. 1 (1934) 
Dmitrija Šostakovi�a s od�ah�enou atmosférou 
re
 ektuje vplyvy tane�nej hudby 30. rokov. 
�alšia Šostakovi�ova skladba, Tahiti Trot 
op.16 (1927), poukázala na jeho skladate�skú 
a aranžérsku genialitu. Vznikla totiž ako stávka 
s dirigentom Nikolajom Malkom po spolo�nom 
vypo�utí piesne Tea for Two, dnes známeho 
jazzového štandardu. Výzvou bolo do hodiny 
spamäti vytvori� úplne novú orchestráciu tejto 

skladby, �o 22-ro�ný Šostakovi� zvládol za ne-
uverite�ných 45 minút a stávku napokon vyhral. 
S akou hravos�ou, zvukovou a rytmickou pes-
tros�ou dokázal melódiu tejto piesne adaptova� 
do symfonického orchestra, mali možnos� 
po�u� aj nadšení posluchá�i. Tri tance z ob�úbe-
ného muzikálu On the Town (1944) Leonarda 
Bernsteina s kompozi�ne brilantne použitými 
rytmami, nepravidelným metrom, elegantnou 
jazzovou melodikou, sviežou jazzovou harmó-
niou a pestrou inštrumentáciou patrili k vrcho-
lom ve�era.
Ve�kým lákadlom však bola aj kompozícia 
Jazzphony – Concerto pre jazzový súbor a symfo-
nický orchester Egona Kráka. Je autorovou reak-
ciou na pobyt v USA, kde ho o�arilo prirodzené 
prepájanie jazzovej a klasickej hudby. Preto 
oslovil svojich priate�ov, amerických a sloven-
ských jazzmanov, aby ú�inkovali v jeho diele, 
ktoré premiérovo odznelo v roku 2010. Jazzový 
súbor tvorilo septeto hrá�ov, vrátane dvoch 
hostí z USA: Adam Gaines (trúbka), Steve 

Johnson (sopránsaxofón), Erik Rothenstein 
(barytónsaxofón), Michal Bugala (gitara), 
Klaudius Ková� (klavír), Robert Ragan (kon-
trabas), Peter Solárik (bicie), pri�om traja po-
sledne menovaní tvoria dlhoro�nú zostavu Not-
hing But Swing Trio. Egon Krák v troj�as�ovej 
skladbe (Sleepers, Elysium, Farewell) uplatnil 
princíp concerta grossa a zvukovú plnos� sym-
fonického orchestra striedal so striedmos�ou 
jazzového telesa. Improvizácie jazzových hu-
dobníkov podporovali orchestrálne aranžmány 
v duchu big bandov i � lmovej hudby. Mohutný 
zvuk orchestra od�ah�ila priezra�ná stredná 
�as�, ktorej dominoval sólový klavír s prie�nou 

 autou, neskôr baladická nálada so sólami 
gitary, kontrabasu, klavíra a barytónsaxofónu. 
V závere�nej �asti už výraz jazzového septeta 
v orchestri pôsobil zvukovo zovretým, takmer 
utopeným dojmom. Publikum však skladate�a 
za u nás jedine�né dielo zaslúžene odmenilo 
dlhotrvajúcim aplauzom. Jazzoví hostia na 
pódiu ešte zotrvali a v prídavku (Solar Milesa 
Davisa) predviedli skuto�nú silu malého jazzo-
vého súboru. Skvele zohratí �lenovia Nothing 
But Swing Tria excelentne podporovali svojich 
kolegov, ktorí po každom energiou nabitom sóle 
roztlieskali publikum, �o sa v priestoroch � lhar-
mónie skuto�ne �asto nevidí.

Miroslav ZAHRADNÍK

�alšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/

L. Schwizgebel 
foto: M. Borrgreve�
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Výrazný Arendárik, výre�ný Bale& 
Hudba dvoch 
ve�kých romantikov 
Brahmsa a �ajkov-
ského bola ústred-

nou dramaturgickou témou abonentných 
koncertov v rámci Symfonicko-vokálneho 
cyklu 20. A 21. 11. Interpreta�nými aktérmi 
stretnutia s Brahmsovým Koncertom pre kla-
vír a orchester �. 1 d mol op. 15 a �ajkovského 
Symfóniou �. 1 g mol Zimné sny op. 13 boli or-
chester Slovenskej � lharmónie, dirigent Pavel 
Baleff a klavirista Matej Are ndárik.
Brahmsovo dielo istotne patrí k nevšedným 
tvorivým po�inom �udského ducha, no pred 
rovnako ve�kou úlohou tu stoja aj interpreti, 
predovšetkým preto, aby sk�bili symfonicko-
koncertantnú re� skladate�a a aby prepojili 
dvojjedinos� klasicisticko-romantickej re�i, 
v ktorej sa spája duchovné dedi�stvo minulosti 
s víziou nového kompozi�ného slovníka. Só-
lista i dirigent od prvého taktu  pochopili svoju 
úlohu. Arendárik sa prejavil predovšetkým 
svojím prirodzeným muzikantským cítením. 
Žiadna prehnaná emocionalita; hudobný 
prejav bol vždy sústredený dovnútra, intro-
vertne... Ke�že interpretáciu nesprevádzali 
nijaké technické problémy tohto koncer-
tantného diela, všetka pozornos� sa mohla 
sústredi� na jej obsahovú a duchovnú stránku. 
Napríklad v Adagiu sa objavujú kantilény 

s chorálovým podtextom (�o sa vyskytuje 
aj v Brahmsových klavírnych sonátach...), 
reminiscencie barokovej hudby. V takýchto 
úsekoch si sólista plne uvedomoval dôležitos� 
správnej pedalizácie, aby harmonické súvis-

losti nepresahovali jedna do druhej, no aby 
tiež nevyznievali izolovane. Dosiahnu�  �isté 
vyznenie melodicko-harmonických súvislostí 
je skuto�ným ideálom. A to sa vo všetkých 
prípadoch vydarilo. Dirigent aj orchester 
cie�avedome sledovali svoju symfonickú líniu 
(pokazili ju iba technické prehrešky v sekcii 
plechových nástrojov). Matej Arendárik 
je výraznou osobnos�ou; ide o klaviristu, ktorý 

má v obrovskej medzinárodnej konkurencii 
šancu „prehovori�“  zaujímavým spôsobom. 
K Brahmsovi mu možno iba blahožela�.
Zatia� �o Brahms je napriek nízkemu opuso-
vému �íslu svojho koncertu už dokonale osob-
nostne vyzretý (a to i napriek reminiscenciám 
Beethovena a �iasto�ne aj barokovej hudby), 
�ajkovskij v ranej Symfónii �. 1 ove�a výraz-

nejšie koketuje s minulos�ou. 
Pravda, záblesky rodiacej sa 
geniality sú �itate�né už tu. 
V interpreta�nom kreovaní 
rozsiahleho diela zohral výz-
namnú úlohu vklad dirigenta. 
Do najmenších detailov pre-
pracovaná predstava o sym-
fónii zanechala hlboký dojem 
a zaú�inkovala na celý or-
chester. Dynamické a farebné 
premeny inštrumentácie pri-
pomínali priam impresionis-
tické sfarbenie. Dirigentova 
�avá ruka bola taká výre�ná, 
že som ni� podobné ani u tých 

najvä�ších dirigentských osobností nezažil. 
Jeho gestá mali v sebe priam choreogra� ckú 
bohatos�. Pozera� na jeho ruky a po�úva� 
hudbu vyznievalo ako ve�ký súlad výre�nosti 
a vykres�ovania pocitov a záchvevov hudby. 
Neprávom zriedkavo po�u� toto dielo naživo, 
�o je ve�ká škoda.

Igor BERGER

Nede'né matiné 
v Mirbachovom paláci
Dramaturgicky i interpreta�ne výnimo�ný bol 
koncert  2. 11., na ktorom sa v dielach Johanna 
Sebastiana Bacha, Romana Bergera a Juraja 
Beneša zaskvel Miki Škuta. Klavírne umenie 
tohto interpreta v sebe spája bezprostrednos� 
zážitku, schopnos� postihnú� zámer skladate�a 
i kompozi�no-technické a hudobnoestetické 
súvislosti predvádzaných diel. Ur�ite by si na 
Slovensku zaslúžil viac priestoru. Hoci Škutov 
interpreta�ný štýl, využívajúci rovný obnažený 
tón, nemusí každému vyhovova�, jeho hra je 
vyváženou kombináciou racionality a emoci-
onality. Príkladom zásadného interpreta�ného 
vkladu bola dvojica Bachových tokát D dur 
(BWV 912) a e mol (BWV 914). Nekompro-
misnos� koncepcie týchto diel sa odrazila i v ich 
predvedení, ktorému dominovali jasný tón, 
preh�adné frázy a plastickos� kontrapunktu. 
Motivická úspornos� Soft November Music 
Romana Bergera našla odraz vo výrazovej 
zdržanlivosti interpretácie. Harmónia, rytmus 
i tektonika v hudbe tejto nádhernej skladby boli 
chápané hudobno-poeticky a pod�iarkli tak 
umeleckú i obsahovú ucelenos� diela. V rovna-
kej línii pokra�oval Škuta i v Nokturnách �. 6 a 7 
Juraja Beneša. Interpretova koncepcia sa niesla 
v znamení pochopenia štýlového spektra od 

chopinovskej re
 exie cez impresionistické 
 os-
kuly až po osobnostné štýlové znaky skladate�a. 
Pri po�úvaní si bolo možné uvedomi�, že odchod 
skladate�a zo života bol skuto�ne priskorý. 
„Vyberte si svoju hudbu!“, znelo heslo ne-
tradi�ného matiné Moyzesovho kvarteta 
(9. 11.). Posluchá�i si z rozsiahleho repertoáru 
súboru mohli zvoli� �as� diela, k dispozícii 
bolo až štyridsa� možností. Publikum na túto 
hru pristúpilo a stalo sa tak spolutvorcom 
dramaturgie. Kvarteto sa predstavilo v dobrej 
forme, vo viacerých skladbách sa objavil i jeho 
charakteristický zvuk, ktorý je typický kom-
paktnos�ou, �ahkos�ou, sústredenos�ou a pre-
sved�ivým vyjadrením hudobných emócií. 
Mimoriadne pôsobivý bol koncert Radky 
a Martina Kraj�ovcov (16. 11.), pre ktorých 
hru je typická bezproblémová technika, ryt-
mická a intona�ná istota i výrazová pôsobi-
vos�. V ich interpretácii tak vyzneli zaujímavo 
aj skladby J. K. Mertza (Ständchen, Barcarole 
op. 41, Unruhe a Elégia �. 1 „Am Grabe der 
Geliebten“), tvorcu pôvodného gitarového 
repertoáru, ktorého dielo však nie je umelecky 
vždy na rovnakej úrovni. Virtuózne skladby, 
varia�ný cyklus Souvenir de Russie op. 63 
Fernanda Sora a Pot-pourri op. 67 Maura Giu-

lianiho boli zaujímavým príkladom gitarovej 
hudby v 19. storo�í i pôsobivej komornej inter-
pretácie na dobových nástrojoch. 
Na matiné 23. 11. pripravila Petra Pogády, bra-
tislavská rodá�ka žijúca v Rakúsku, atraktívne 
klavírne predpoludnie, v rámci ktorého zazneli 
koncertné parafrázy a fantázie na operné témy od 
Franza Liszta. Lisztove adaptácie (Salve Maria 
z Lombar�anov, Danza sacra e duetto � nale z Aidy 
a fantázia na témy z Rigoletta Giuseppe Verdiho, 
Wolframova piese� O du, mein holder Abendstern 
z Tannhäusera a Izoldina Liebestod z Tristana 
a Izoldy od Richarda Wagnera) predviedla sústre-
dene, bezchybne, s prienikom do koncepcie lisz-
tovského štýlu a osobitou hudobnou poetickos�ou. 
Posledné novembrové matiné 30. 11. patrilo 
Sucho�ovmu kvintetu (
 auta, hoboj, klarinet, 
fagot, lesný roh) pod umeleckým vedením Jána 
Figuru. V interpretácii hudobne a zvukovo 
vyrovnanej zostavy hrá�ov ŠKO Žilina zaznelo 
ve�mi pekne a s jasnou predstavou Divertimento 
B dur Josepha Haydna. Zmysel pre iný prístup 
k štýlu, štrukturálny charakter rytmu a humor 
sa objavil v o�arujúcom Sextete Francisa Pou-
lenca a v Sextete B dur op. 6 Ludwiga Thuilleho. 
V nich sa k súboru pridala Michiko Otaki 
z USA a jej tónová kultúra i diskrétny výraz 
prezradili, že ide o vynikajúcu komornú inter-
pretku, ktorej spoluú�inkovanie so žilinským 
kvintetom patrilo medzi hudobné zážitky. 

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

P. Baleff 
foto: J. Bongartz�
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Galéria hudby v Nitre
D�a 8. 10. sa uskuto�nil prvý z koncertov 
každoro�ného jesenného cyklu Galéria hud-
by. Bol ním klavírny recitál Ivana Gajana. 
V prvej polovici koncertu zazneli �ajkovského 
Ro�né obdobia. Umelcovi sa podarilo úspešne 
vyrovna� s úskaliami, ktoré romantický cyk-
lus dvanástich malých náladových obrázkov 
v štýle Mendelssohnových Piesní bez slov 
predstavuje. Prevažne lyricko-pies�ový cha-
rakter ruských romansov, z neho vyplývajúca 
výrazovo-obsahová uni� kovanos� hudobnej 
výpovede, ale i vysoká miera opakovaní na 
malej ploche nesú v sebe pre menej inšpirova-
ného interpreta riziko stereotypu a krátkody-
chosti. Gajan však dokázal �ajkovského skla-
date�skú poetiku interpreta�ne diverzi� kova� 
a zanecha� v posluchá�ovi pocit kontinuity 
a homogénnosti. Príkladom môže by� plas-
tickos� inverzných protimelódií alebo typické 
„ozveny“ motívov v basovom registri, ktoré 
dokázal vhodne farebne odlíši� (Január/Pri 
krbe, Marec/ Piese� škovránka, Apríl/Snehové 
zvon�eky). Gajan dokáže zauja� emocionál-
nym prístupom k hudbe. V jeho interpretácii 
vystupovali do popredia diferencovanie vä�-
ších fráz na menšie segmenty, vyššia miera 
agogického zvlnenia a výrazná rubatová 
metrorytmická uvo�nenos� (Máj/Májová noc), 
a to i napriek tomu, že pokyn un poco rubato 
je v �ajkovského notovom texte prítomný len 
raz (Apríl). Druhá polovica recitálu bola ve-
novaná Chopinovi (Polonéza cis mol op. 26/1, 
Nokturno Fis dur op. 15/2, Val�ík As dur op. 
69/1, Scherzo b mol op. 31/2). Podobné ten-
dencie k uvo�nenosti ako pri �ajkovskom sa 
prejavili i v Polonéze, no v celkom odlišných 
významových kontextoch: po razantnej intro-
dukcii s charakteristickou tane�nou rytmic-
kou � gúrou v základnej téme (u Gajana však 
s jemným štylistickým odtie�om vyhrotenejšej 
„bodkovanej rytmiky“) a jej kontrastnom  
ukon�ení vo vo�nejších triolách. Tieto dve 
�asti polonézovej témy-vety boli v výrazne 
roz�lenené a oddelené. V strednej �asti (Meno 
mosso/con anima) zaznela pôsobivá kantiléna 
s výraznou „pointou“. Predstavovali ju chro-
matickými tónmi a komplementárnymi trio-
lami melodiku rozvíjajúce � gurácie kantilény, 
ktoré boli klaviristom prezentované akoby 
v „spomalenom zábere kamery“. Nasledujúce 
Nokturno Fis dur sa vyzna�ovalo dôrazným 
a ve�mi pomalým tempom (azda ešte pomal-
ším ako predpísané Larghetto) so zredukova-
nou farbou i akcentmi, ako aj s pomyselnými 
fermátami na vstupnej bodkovanej rytmickej 
� gúre a pomalými arpeggiami v sprievode. 
Z tohto sotto voce kontinua sa pôsobivo vyná-
rali a opä� v �om zanikali rytmicky a zvukovo 
ostrejšie tvary bodkovaného rytmu a melo-
dických mikrohodnôt. Vo Val�íku As dur však 
neostré kontúry bodkovaného rytmu pôsobili 
skôr ako nedostatok koncentrácie. Závere�né 
Scherzo �. 2 b mol bolo v Gajanovom podaní 
hudbou ve�korysého a presved�ivého gesta 

prítomného vo vstupných prudkých kontrast-
ných motívoch i v následnej lyrickej kantabi-
lite (Con anima), ako aj v strednej zdržanlivej 
a výrazovo úspornej �asti Sostenuto. Gajan 
akoby nechcel dopria� posluchá�ovi oddych, 
jeho pozornos� držal v napätí až do konca.
Koncert 22. 10. patril recitálu basistu Štefana
Kocána s klavírnym sprievodom Dagmar
Duždovej. Dramaturgiu tvoril �ažiskovo 
repertoár ruských romansov �ajkovského 
a Rachmaninova, zaznela však i Musorgského 
Piese� o blche a Rachmaninovov Moment 
musical. Kocán je umelcom dominujúcim 
na domácich i svetových operných scénach 
a v tomto duchu sa nieslo i jeho vystúpenie. 
Prejavil sa ako spevák s neoby�ajným hla-

sovým fondom. Piesne v jeho podaní mali 
miestami takmer javiskovú dramatickos�, �o 
nitrianske publikum neoby�ajne oslovovalo. 
Niektoré si prekomponovanos�ou takýto 
prístup do istej miery i vyžadovali, napríklad 
�ajkovského Serenáda Dona Juana, Uprostred 
hlu�ného bálu alebo Musorgského Piese� o bl-
che. Repertoár ruských romansov však patrí 
do komorného žánru, obsahom a zameraním 
vyžaduje odlišný prístup ako opera. V tomto 
zmysle pôsobil Kocánov operný prejav svojou 
intenzitou a dramatickým vyhrotením �asto 
dos� rušivo, najmä v �ajkovského pies�ach 
Môj génius, môj anjel, môj priate� a Žehnám 
vás lesy. O�akával by som vä�ší zmysel pre 
detailnejšiu drobnokresbu a výstavbu hudob-
nej architektúry, ale aj celkové „stíšenie sa“ 
v prejave, ktoré by si ur�ite žiadali Rachma-
ninovove diela Nespievaj krásavica, Sen, Bol 
som s �ou, Smutná noc, Jarné vody. Podobné 
o�akávania sa týkali i Duždovej klavírneho 
sprievodu. Ten zostával výrazne v „tieni“ Ko-
cánovho expresívneho prejavu, hoci klavírny 
part �ajkovského a Rachmaninovových diel 
má nepochybne vä�ší potenciál by� rovnocen-
ným partnerom, nie iba sprievodom. Z tie�a 
speváka vystúpila klaviristka �iasto�ne len 
v Rachmaninovovej skladbe Moment musical 
op. 16/5, hoci aj tu mi chýbala vä�šia vnútorná 
zainteresovanos�.

Piateho novembra sa uskuto�nil v poradí tretí 
koncert cyklu, na ktorom vystúpil komorný 
súbor sú�asnej hudby THReNSeMBle z Ma-
�arska. Prezentoval nielen hudbu mladých 
ma�arských, ale aj ukážky z tvorby strednej 
generácie slovenských skladate�ov. Je chvály-
hodné, že sa dramaturgi�ka Lucia Vadelová 
rozhodla po Österreichisches Ensemble für 
Neue Musik a Miloslav Ištvan Quartet zaradi� 
do programu podobný koncert. Umož�u-
je poznanie ako sa pre mnohých zdanlivo 
ustálené hranice pojmu sú�asná hudba opä� 
posúvajú. Dramaturgiu koncertu bolo možno 
chápa� ako prezentovanie kultúrnej genera�-
nej kontinuity medzi mladými a ve�mi mla-
dými skladate�mi. V súbore dochádza k fúzii 
funkcií hudobného skladate�a a interpreta. 
Dirigent Balázs Horváth, huslista/violista 
Péter Tornay a klavirista Balázs Futó boli 

autormi i interpretmi svojich skladieb. Tor-
nayova skladba Flakla Husviklavi (pôvodne 
Fukla Hegozovi, 2009) je svojou klesajúcou 
melodickou formulou reminiscenciou na pas-
sacagliu/ciacconu v klastrových kontextoch. 
Skladba holandsko-gréckeho skladate�a Yan-
nisa Kyriakidesa Paramyth (2010) pre husle, 
klarinet, klavír a po�íta� oživila aj s pomocou 
digitálne simulovaných ženských hlasov le-
gendu o kniežati Modrofúzovi. B. Futó zahral 
vlastnú klavírnu kompozíciu Toccata (2003), 
ktorá je vytvorená z � guratívnych sprievodov 
a rozložených akordov Mozartových sonát. 
V skladbe B. Horvátha Cirkuszoid (2007) 
rozohral perkusionista János Nevelö v úlohe 
klauna na pozadí tria klavíra, violy a klarinetu 
celé spektrum neobvyklých idiofónov (napr. 
na zem padajúcich predmetov). Skladba 
M. Bujdosóa ...read the unshapeable shock 
night bola postavená na kvartovej zádrži. 
V skladbe Dániela Dinyésa Hommage à Kodá-
ly, or music should belong to everyone  (2012) 
je do performance symbolicky „v�ahované“ 
i obecenstvo. Diela Daniela Matej In the End 
(1989) a Martina Burlasa Hymnus pre za-
budnutých (2005) predstavovala v programe 
ma�arského súboru slovenskú re
 exiu mini-
malizmu.

Vladimír FULKA
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THReNSeMBle 
foto: archív�



miniprofi l

 Minulý rok si absolvovala vie-
denskú Universität für Musik und 
darstellende Kunst. Ako vnímaš toto 
prostredie?
Som ve�mi š�astná, že som tam 
mohla študova�, a rozhodne 
nejde len o dobré „meno“ ško-
ly. Myslím, že pozitíva vidím 
v úplne všetkých smeroch: 
celkovo vysoká úrove�, skvelí 
pedagógovia, rozvrhnutie pred-
metov, projekty, na ktorých bolo 
možné participova�, ale tiež 
konkurencia medzi študentmi... 
To všetko môže da� ve�a každému 
muzikantovi a myslím si, že mne 
ur�ite dalo. ažiskom štúdia bola 
komorná hra, takže som hrávala 
v rôznych zoskupeniach od duí 
až po komorný orchester, ale tiež 
v symfonickom orchestri. Okrem 
univerzitného orchestra som 
hrávala vo výbornom komornom 
súbore Camerata Polonia a malá 
som tú �es� zahra� si nieko�ko-
krát ako výpomoc aj s Wiener 
Symphoniker.

 Ale teraz už opä� pôsobíš v Bra-
tislave...
Nebolo tomu tak, že by som 
po�as štúdia vo Viedni kontakty 
so Slovenskom prerušila, už 
vtedy som pravidelne využívala 
možnos� hra� aj tu. Momentálne 
hrám v Bratislave v dvoch orches-
troch – v Slovenskej � lharmónii 
a v SND, v oboch prípadoch 
však ide o zastupujúce miesta za 
hrá�ky na materskej dovolenke. 
Okrem toho mám tiež polovi�ný 
úväzok vo Filharmonii Bohuslava 
Martin	 v Zlíne.

 Operné a baletné predstavenia 
majú vo svojej podstate odlišný 
charakter ako symfonické koncerty. 
�o z toho �a baví viac?
Každý orchester prináša pozitíva 
aj negatíva, ale divadlo mi za 
uplynulú sezónu dos� prirástlo 
k srdcu. �elista na prvej stoli�ke 
si tam zahrá ve�mi dobre, v ba-
letoch aj operách je pomerne 
ve�a violon�elových sól (ktoré sú 
navyše ve�mi krásne!). Ur�ite je 
užito�né tento repertoár nado-
budnú�, vnímam to ako ve�mi 
obohacujúce. Zárove� mi ale 
vyhovuje, že hrám aj symfonickú 
hudbu – z každého rožku trošku... 

 Ostáva ti popri troch orches-
troch �as aj na �alšie umelecké 
aktivity?
Žia�, vo�ného �asu je ve�mi 
málo. Snažím sa využi� všetky 
možnosti na komorné hranie, 
�i už v komornom orchestri 
alebo inom zoskupení – hrám 
v klavírnom triu, pravidelne 
spolupracujem s Komorným 
orchestrom ZOE a so 
Sinfoniettou Bratislava... Je iné 
hra� v telese, kde �lovek nie 
je zamestnaný, ale stretáva 
sa v �om s �u�mi, ktorí sú 
jednoducho priatelia a baví ich 
spolu hra�. V prípade orchestra 
ZOE je to navyše aj duchovná 
dimenzia, ktorá nás spája.

 Máš repertoárové alebo štýlové 
preferencie?
V orchestri si �lovek ve�mi nena-
vyberá... (Smiech.) Všeobecne 
sa ale cítim by� univerzálnou 
hrá�kou a rada si zahrám barok, 
klasicizmus, romantizmus, 
20. storo�ie i sú�asnú hudbu. 
Je dôležité vedie� v každom 
štýle vyzdvihnú� to podstatné. 
Nerada hovorím o konkrétnych 
skladate�och alebo dielach ako 
o „ob�úbených“ – tie ostatné 
by som potom istým spôsobom 
urazila. Samozrejme, fenomé-
nom pre m�a ostáva napríklad 
Johann Sebastian Bach. Avšak 
štúdium každej skladby je h�ada-
ním nie�oho nového. Napríklad, 
ke� som hrala skladbu Lucie 
Ko�akovskej Zo života skaly pre 
sólové violon�elo, mala som spo-
�iatku predsudky. Až postupne 
som prichádzala na to, �o všetko 
sa v nej dá nájs�... 

 Bola si v kontakte aj s �alšími 
dielami slovenských skladate�ov?
Samozrejme, najmä na konzer-
vatóriu. Ako zaujímavos� môžem 
spomenú�, že som premiérovala 
skladbu Scherzo pre violon�e-
lo a klavír od môjho starého 
otca Antona Petríka, ktorý bol 
dlhoro�ným hrá�om Štátnej 
� lharmónie Košice a popri tom 
sa venoval aj aranžovaniu a kom-
ponovaniu.

Pripravil 
Juraj BUBNÁŠ

violon�elo
Štúdiá: 2002–2008  Konzervatórium v Bratislave (K. Filipovi�), 
2007–2013  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni 
(S.  Krop	 tsch)

Majstrovské kurzy: Antonín Moravec, Julia Gartmann, Vladimir Slowa-
chevsky, Stefan Krop	 tsch, Reinhard Latzko, Louis Claret

Ceny a sú�aže: Medzinárodný violon�elový festival Augustína Procházku 
Košice (1995, 1996, 1998 – 1.miesto), Heranova violon�elová sú�až Ústí 
nad Orlicí (1997, 1999 – 3. miesto), Sú�až slovenských konzervatórií 
(2002, 2005, 2007 – 1. cena), Medzinárodná violon�elová sú�až Liezen 
(2000 – 2. cena), �írenie talentov Dolný Kubín (2002 – 3. miesto)

Spolupráca: Orchestre – Slovenská 	 lharmónia (zástupky�a koncert-
ného majstra violon�iel), Orchester opery SND (2. koncertný majster), 
Filharmonie Bohuslava Martin� Zlín (1. zástupca koncertného majstra); 
stála spolupráca – Komorný orchester ZOE, Sinfonietta Bratislava; v mi-
nulosti Youth Euphony Orchestra, Webern Sinfonietta, Wiener Sympho-
niker, Camerata Polonia. Komorná spolupráca – Klavírne trio (P. Bogacz, 
Z. Králiková Poh�nková), Slá�ikové duo (L. Kmi�)

Karolína HURAYOVÁ
* 1987

[foto: D. Rietveld]

 Je možné porovna� � lharmónie v Bratislave a v Zlíne?
V prvom rade, Zlín je menšie mesto, takže aj � lharmonický orchester je 
o dos� menší. To sa samozrejme prejavuje v repertoári – hrá sa viac diel 
z obdobia klasicizmu. Iné aspekty ale ešte neviem ve�mi zhodnoti�, ke�-
že som tam pomerne krátko.

5

MINIPROFIL



6 12 | 2014

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Osem dní spolupatri�nosti 
Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

27. ro�ník, 7. – 14. novembra, Spolok slovenských skladate'ov 

Už dávno sa mi to nepodarilo. Festival som až na dva popolud(ajšie recitály ab-
solvoval celý. Priznávam sa, že ako starý �lovek s nespo'ahlivým zdravím som mal 
spo�iatku obavy. Ako �as plynul a program sa nap)(al, získaval som �oraz lepší, zre-
te'nejší pocit zmysluplnosti, profesionálnej spolupatri�nosti, kreatívnej vyspelosti 
kolegov – genera�ne blízkych i vzdialenejších. Niektoré súvislosti a kontexty ku mne 
prehovorili celkom neo�akávane a priniesli nemálo podnetov na premýš'anie, nie-
len o iných („tých druhých”), ale aj o sebe.

V tom to práve je. Záujmom, jeho sústavným 
nap��aním, akoby sa vytrácal neurotický po-
cit z toho, že „tí druhí“ vôbec existujú; za�ína 
prevažova� zážitok z „komunity“ a tým aj 
kontinuity prirodzeného re�azenia vecí minu-
lých s aktuálnymi. Nikdy som spomínanou 
neurózou príliš netrpel, predsa som však po-
cítil blahodarný ú�inok na typický slovenský 
profesionálny syndróm neustáleho „o�uchá-

vania“, kto je viac „svetový“, „trendy“, „in“ 
a ktorý v kombinácii s miznúcou schopnos-
�ou evidova� prirodzené historické plynutie 
vlastného osudu, rešpektova� „inakos�“ ako 
blahodarnú komplementaritu, vnáša do slo-
venského prostredia neznesite�ný a nepravdi-
vý snobizmus...

De( prvý 
(7. 11., Jezuitský kostol)

Na otváracom koncerte zazneli liturgické 
skladby, hudba – ako píše vo festivalovom 
bulletine Peter Hochel – „zo sféry, ktorej sa 
na Slovensku celé desa�ro�ia príliš nedarilo 
a z ktorej sa v poslednej dobe dokonca už 
celkom vytráca“. Štýlovo i genera�ne bohatý 
okruh autorov (Ví�azoslav Kubi�ka, �uboš 
Bernáth, Peter Groll, Stanislav Hochel, Pe-
ter Hochel, Milan Dubovský, Rastislav Du-
bovský, Mirko Kraj�i, Rastislav Adamko, 
Robert Dinuš). Dvakrát kontinuita „otec-
syn“, pestros� štýlov, techník, tri zhudobne-

nia Ave Maria (jedno krajšie ako druhé), Ave 
verum, Lauda anima mea, Ubi caritas, Žalm 
131, ale aj prosté osobné modlitby zbožného 
a vytrvalého pútnika Kubi�ku z cyklu Bože, 
prí� mi na pomoc. Povrchná evidencia hudob-
ných pozícií autorov ani ich porovnávanie 
nemá zmysel. Zbožnos�, zmysel pre trascen-
dentno, meditáciu, ponor do tajomstva 
a pokoru preukázali všetci. Hoci tieto kvality 

neboli rovnako rozvinuté, vo výsledkoch ne-
strašila revnivos� �i snaha vyniknú�. Akoby sa 
„spolo�ne dívali na oltár“ a svoju hudbu pri-
rodzene, bez egocentrizmu adresovali týmto 
„jediným smerom“. Spolu s množstvom mla-
dých, no dobre pripravených interpretov, sme 
boli v chráme Božom. Neviem si predstavi� 
povznášajúcejší úvod do festivalu.

De( druhý 
(8. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

Roberta Rudolfa (1963), svojho dávneho 
žiaka, ktorý už dlho žije vo Francúzsku, som 
stretol ve�er po koncerte. Práve priletel do 
Bratislavy, chcel z festivalu stihnú� aspo� 
nie�o. Nepo�ul tak svoje staršie dielo Trom-
bománia (1989). Nebolo by ho asi príliš 
nadchlo. Traja „ve�mi dobrí trombonisti“ za 
obrovským pultom s trojmetrovým partom 
sa preplazili poza chrbát trpkosmiešneho 
príbehu skladby. Chýbala scénická predsta-
va (pohyb, svetlá), ktorú hudba obsahuje 

i potrebuje. Ide o tri postavy, zatrpknutých 
klaunov, ktorí však tentokrát neožili. Škoda. 
Autorova výnimo�ná, roky evidentná dispozí-
cia k tomuto typu výpovede tak zostala mimo. 
Na inom koncerte, o štyri dni neskôr v Story 
pre hlas a mg pás (1995) od Iris Szeghyovej 
(1956), podobný koncept prehovoril pre-
sved�ivejšie a divadelne. A pritom sta�ilo 
tak málo: k dobrej, dramaturgicky rozvážne 
vybudovanej skladbe zhasnú� „ve�né svetlo“ 
v Malom koncertnom štúdiu a v tme intímne 
nasvieti� iba charizmatickú tvár skvelej spe-
vá�ky (Eva Šušková). Ale o tom ešte slovo-
dve v iný de�...
�o Jevgenij Iršai (1951) považuje za „hu-
dobné omrvinky“ z iných svojich skladieb, 
robiac z nich „brikoláž“, za to by možno via-
cerí menej disponovaní autori dali majetok. 
Pre neho, ve�kého umelca, je to však ako vždy 
príležitos� na brilantnú hru, ktorú nehrá ani 
tak s publikom (to veru ani nemám príliš 
rád), ale sám so sebou. A pre seba. Skrátka, 
Majster! „Neoklasické dielko“ pre dycho-
vé kvinteto Viliama Gräf� ngera (1980) 

v podobe výborných Variácií na Händlovu 
tému, pôvodne ešte konzervatoriálna práca, 
ma vnútorne osviežilo. Je to mladá a vtipná 
skladba. Gräf� nger sa medzi�asom zatúlal 
a zabýval už všelikde, ide o ve�mi tvárneho 
autora. Jeho humor v tejto hudbe však prí-
jemne uspokojuje svojou vážnos�ou, nie je 
to „šašek po�máranej“, lebo i takí sú. Zatia� 
však nedosiahol miesto, na ktoré sa dostala 
�ubica Malachovská �ekovská (1975) svo-
jou skladbou Evenodd pre dychové kvinteto. 
Je pre m�a jedna z „prvých dám“ slovenskej 
hudby. Humor ako rados�, životný postoj 
ako prirodzená, imanentná kvalita hudobnej 
kreativity. Škoda, že nebola na koncerte. 
A propos: podaktorým interpretom akoby 
autori ani ve�mi nechýbali. Ani len pokus 
o zdvorilo-spýtavé gesto do publika, od-
kia� sa z tmavého kúta vynorí neistá � gúra 
„hriešnika“, ktorý sa vo�ky-nevo�ky musí pri-
zna� k otcovstvu. To majster Svárovský kaž-
dú notu cizeluje bez oh�adu na reálne kvality 
skladby s úctou. Prípadne, ak ide o dámu, 

B. Dugovi� V. Šarišský, V. Harvan a R. Harvan
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ešte aj galantne pobozká skladate�skú ru�i�-
ku. Táto noblesa akoby vymrela. Alebo sa to 
už jednoducho nenosí? 

Urban Hudák 
(8. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

To, �o v ten istý de� naservírovali na elektric-
kých gitarách, theremine, klavíri a so spe-
vom traja (akoby „spod mosta“) prichádza-
júci Attila Tver�ák, Boris Vaitovi� a košický 
skladate� Juraj Vajó (1970), bolo fascinujú-
ce. �ary elektrickej gitary sa dali �aka� (je to 
úžasný nástroj!), ale výsledky ma najmä 
v skladbách Petra Machajdíka (1961), 
Vajóa a Boška Milakovi�a (1973) úprimne 
o�arili! Machajdíkov troj�as�ový cyklus Let 
je �osi také krásne, samozrejmé a z h�bky 
prirodzene radostné a bezstarostné, že sa to 
pre m�a stalo jedným z vrcholov festivalu. 
Nielen preto, že autor dobre pozná elektric-
kú gitaru a jej možnosti (sám hrával), ale 
asi (a hlavne) preto, že je s Tver�ákovou hu-
dobnou � lozo� ou naozaj „duchovne spätý“. 
Vajó je na Slovensku fenoménom. Drobná, 

krehká fyziognómia skromne popleteného 
�udáka, kresliaceho neuchopite�né gra� cké 
partitúry, z ktorých, obávam sa, vie hra� 
asi len on sám, je akoby ovládaná „tremen-
dom“, ur-líniami prastarých náboženských 
predstáv a rituálov, mágiou ticha a výkrikov; 
zmieta sa medzi nimi v �udnom tranze. Po-
�ul som názor, že by vo svojich skladbách 
nemal spieva�... Preboha, len to nie! On je 
predsa tým rozhodujúcim médiom, cez ktoré 
k nám z nevedomia cez praskliny vo vedomí 
preniká archetypálne vanutie nemajúce ob-
dobu, neopakovate�né a nenapodobite�né! 
V absolútnom a fascinujúcom kontraste 
k Vajóovi stála hudba Milakovi�a, ve�kého 
a vyzretého konštruktéra, bizarného štruk-
turalistu a konceptualistu. Kolega Vladimír 
Bokes jeho Continuous (Hommage à Morton 
Feldman) z roku 2009 vnímal ako stretnutie 
skladate�a s pevným systémom (Milakovi�) 
s tvorcom principiálne sa vyhýbajúcim systé-
movosti (Feldman). Nuž, neviem. Pre m�a je 
Feldman práve zjavením systémovosti, ktorá 

sa dokázala napoji� na Nekone�no. Milako-
vi� ho umne skomprimoval akoby do štádia 
pred „big bangom“, do tajomne uzavretého 
stavu „vají�ka“, ktorého dokonalý tvar je 
potenciálne nabitý práve nekone�nými mož-
nos�ami, chveje sa vnútorným pretlakom, 
teší sa na to, až raz praskne. Rozhodne to nie 
je „reho�nícky“ prísny poriadok a spútanos� 
Lucie Papanetzovej (1978), v ktorej sa sama 
ako „matka predstavená“ pokorne snaží 
ustráži� nepokojné jadro svojho diela (Ko-
morná symfónia), aby „ani na okamih neuhlo 
zo svojej línie“. Také nie�o vyžaduje ve�kú 
námahu. A vä�šinou sa jej to, chvalabohu, 
ani nepodarí. Každé dobré dielo nakoniec 
niekde a nie�ím „vykypí“ z externej reguly...

De( tretí 
(9. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

Iršaiov žiak Vladislav Šarišský (1984) 
zažiaril v tento ve�er i bez komickej a mód-
nej prezývky z popsféry „Slnko“. Trio pre 
husle, violon�elo a klavír (2009) autor zahral 
s úžasnými umelcami, bratmi Harvanovcami 

(�lenovia ŠKO Žilina), ako fascinujúci príbeh 
o dozrievaní a o�is�ovaní mysle, jej presvet-
lení skuto�nou ve�kou emóciou. Originalita 
výrazových prostriedkov, striedmos�, pokora 
a pritom sila imaginácie. Vô�a po poriadku 
a porozumení s inými. Ve�ký, strhujúco do-
zrievajúci autor! Roman Berger (1930), 
zrelý a múdry doyen sú�asnej slovenskej 
hudby, napísal drobnos� pre sólový klarinet 
a Branislav Dugovi� jej s ve�kým porozume-
ním vdýchol život. Stopový prvok núdzového 
volania SOS sa v dômyselných líniách diela 
iba mihne ako takmer nepostrehnute�ný „ví-
rus“ alebo „gén“, no predsa pôsobí osudovo, 
najmä v spojení s tendenciou k absolútnemu 
stíšeniu, ktoré smeruje až do nepo�ute�nosti. 
Berger umne a múdro potvrdzuje ono ham-
letovsko-rúfusovské: „To posledné je – ml�a-
nie...“ Lucia Chu�ková (1984) je o. i. úspeš-
ná a skvelá autorka pre akordeón, znova to 
potvrdila aj jej „hudobná rozprávka“ Baja-
jan. Aj ja som ako die�a miloval rozprávku 
o princovi Bajajovi, aj ja si vážim dobré hra-

nie a komponovanie pre dodnes ob�as stále 
podce�ovaný bajan. Takže sme sa s Luckou 
na seba s chu�ou (ve� je stále Chu�ková, i ke� 
sa medzi�asom vydala) úprimne usmievali: 
vtipný názov, dobrá skladba...
Bolo mi �úto charizmatického, nadmieru 
muzikálneho kolegu Róberta Gašparíka 
(1961), ktorý sa vo svojej Eupefónii op. 59 
akoby po �ase „vrátil“ do umeleckej hudby. 
Nie všetko sa vydarilo, v tvarovosti a mak-
roforme, 3-�as�ový cyklus akoby splietal 
všetko so všetkým. Duo �elistiek na pódiu 
rozhodne nedosahovalo vzor, ktorý ho 
k skladbe inšpiroval (Nouzovský – Prochác). 
Navyše diev�atá ani len poh�adom nezava-
dili o autora, ktorý si skladbu z prvého radu, 
tri metre od nich nahrával na video. Akoby 
tam ani nebol!

De( štvrtý 
(10. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

Ivan Buffa (1979) je výborný autor, zru�ný 
dirigent, skvelý klavirista, navyše dobrý autor 
textov o hudbe. Vie prehovori� o Hemerkovi 

�i Vilecovi s rovnakou úctou a porozumením, 
ako i o dielach mladších tvorcov, �asto vrs-
tovníkov. Pre toto všetko je aj inven�ným dra-
maturgom. Dokázal to nielen celkovou kon-
cepciou 27. ro�níka festivalu, ale napríklad aj 
koncertom s Quasars Ensemble, na ktorom 
sa stretli Old	ich Hemerka (1862–1946), 
Jozef Grešák (1907–1987), Miro Bázlik 
(1931), Vladimír Bokes (1946), Peter Mar-
tin�ek (1962, s originálnym krásnym dielom 
Beyond the Sky II) a Lucia Papanetzová. 
Povedali by ste: tak toto nikto nedá dohro-
mady! Buffa dal. Hoci „naj�erstvejšia“ bola 
Komorná symfónia Papanetzovej, „najmlad-
ším“ autorom bol takmer sedemdesiatnik 
Bokes, ktorý vo Fragmentoch oprášil svoju 
podobu spred 52 rokov (!), kedy sa na svet 
díval o�ami 16-ro�ného. Rád by som prob-
lém „relatívnosti veku“ diela predostrel na 
zamyslenie všetkým, ktorí radi „škatu�kujú“ 
štýly, obdobia, historické epochy. Pod�a m�a 
je napríklad Malá symfónia B dur op. 17b 
Alexandra Moyzesa z 30. rokov minulého 

J. Palovi�ová Quasars Ensemble
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storo�ia „mladším“ dielom (vtedy 27-ro�-
ného skladate�a!) ako napríklad spomínaná 
Komorná symfónia 36-ro�nej Papanetzovej �i 
aktuálna 4. symfónia Podprockého, �erstvého 
sedemdesiatnika. (Nerád by som teraz pod�a 
tejto vágnej mustry za�al porovnáva� skladby, 
ide o tenký �ad, predsa mi nedá: Bázlikových 
Pä� piesní na �ínsku poéziu z roku 1960, Gre-
šákove Morceau I. a II. zo za�iatku 70. rokov, 
nádherné Godárove Uspávanky Jana Skácela 
z 80. rokov sú na zlos� všetkým štýlovým pu-
ritánom, „aktualistom“, stále skvelé, mladé 
a inšpirujúce, žiadne múzeum.) Na „vek die-
la“ a jeho hodnotu teda pôsobí ve�a faktorov. 
Ale ur�ite je štipka pravdy v slávnom Weri-
chovom výroku, že niektorí sedemdesiatnici 
sú pre neho stále mladí, kým mnohí tridsiat-
nici tu už dávno ani nemuseli by�. Odpoveda� 
na tieto otázky nemôže uspokojivo ten, kto 
v „bedekeri modernosti“ a „aktuálnych 
trendov“ klopká kostliveckým prstom, aby 
vykázal všetku starinu. V tom je genialita 
Buffovej koncepcie: hrajú sa „novinky“, no 

zárove� sa rozumne a s citom plánujú i „ná-
vraty“. Výsledkom by mohla by� upravená 
skratka nášho festivalu NN:SH 2014, teda 
„Novinky, návraty: slovenská hudba 2014“. 
Navrhujem Výboru Spolku skladate�ov, pre-
tože tým, �ím sme, sme aj v�aka tomu, �ím 
sme boli. Len zakomplexovaný slovenský/
svetový aktualista to dodnes nechápe. Treba 
sa s tým poráta�. Tak po buffovsky, �ahu�ko, 
s chápavým úsmevom a úctou k všetkému, 
�o je a bolo dobré.

De( piaty 
(11. 11., Koncertná sie� Dvorana VŠMU)

Tri pozoruhodné skladby ve�era – In memo-
riam (1999) od Ladislava Burlasa (1927, 
ke�že cyklus piesní Milana Nováka odpadol 
pre ochorenie spevá�ky, išlo o najstaršieho 
žijúceho autora hraného na festivale), Hudba 
pre violon�elo a slá�iky (1986–1994) Pavla 
Šimaia (1930) a Hudba pre 14 slá�ikových 
nástrojov Petra Kolmana (1937) – zasiahli 
presne stred ter�a slovenských predsudkov. 

Burlas vytvoril svojou skladbou rovnocenné 
„dvoj�a“ svojmu známejšiemu dielu Plan-
ctus, aj tu po�ujeme smútok, žia�, boles�, 
možno až osudové zúfalstvo, ale prijaté 
mužne, zrelo, v nádhernej a suverénne tvaro-
vanej bartókovsko-šostakovi�ovskej gestike. 
Šimaiova skladba je taká bohatá, inven�ná, 
citlivá, �istá a intelektuálne vycibrená, že ju 
možno zaradi� medzi najvzácnejšie klenoty 
sú�asnej slovenskej hudby. Aj Kolman v diele 
z roku 1978 napísanom „hne� po vynútenom 
odchode z �eskoslovenska“ vytvoril pod�a 
m�a nesmrte�ný umelecký obraz všetkej 
biedy, hrôzy, ale aj sily a vzdoru, ktoré v slo-
venskom hudobnom umení vyzreli a dozreli 
v �asoch normalizácie. Ve�mi mi prekážajú 
zavádzajúce názory, že v 70. rokoch nevzni-
kalo dobré umenie, že nepokra�oval, ba bol 
potla�ený rozvoj zo 60. rokov. Vznikalo. Po-
kra�oval. Aj ke� dve z troch menovaných diel 
vznikli v emigrácii. To len dogmatické frf�a-
nie nasilu prema�ováva skuto�nú umeleckú 
pravdu o našej, nie tak dávnej minulosti, aj 

ke� ur�ite zlej a bolestnej. Kolmanovo ve�die-
lo by bez normalizácie asi nevzniklo. Je evi-
dentne protestom, odvážnym �inom ve�kého 
slovenského umelca, ktorého domáce pome-
ry vyhnali do cudziny. Symptomatické bolo, 
že aj interpreta�ný výkon dirigenta a telesa 
(Ewald Danel, Slovenský komorný orchester 
Bohdana Warchala) s kvalitou skladieb stú-
pol do najvyššieho rangu.

De( šiesty 
(12. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

Zo Želislavy Sojak Suboti� (1989) spravili 
kultúrni redaktori našich dvoch mienkotvor-
ných denníkov Želislava Suboti�a. Feminis-
tky by mohli právom sopti�! Skladbu Blue 
Fairy Tales uvádza trocha popletený pseudo-
estetický text autorky, ktorá si fandí, že jej 
dielo „má v sebe ur�itú poetiku, že vyjadruje 
jej myšlienky a rados� z tvorenia“. „Skladba 
re� ektuje zvedavos� po inovatívnych prvkoch, 
rados� z objavovania, transcendentálnos� 
v hudbe a umení vôbec, slobodu v umení, kto-

rá by mala vyjadrova� svet okolo nás, ktorý sa 
ešte vyvíja, ale takisto posúva� �alší vývoj...“ 
Ambiciózne, sebavedomé slová. Pre m�a je 
však rozhodujúce, že skladba sa len v názna-
ku (bohatou farebnos�ou) približuje názvom 
indikovanému princípu „rozprávky“ (a ešte 
k tomu modrej!). Chýba v nej nielen mágia 
rozprávkovej naratívnosti, ale tiež h�bka 
archetypálnej etiky (je v tom príliš ve�a JA). 
Nepribližuje sa die�a�u (ani die�a�u v nás, 
dospelých), jeho duši. A pritom išlo o vekovo 
najmladšiu autorku tohtoro�ného festivalu 
(možno práve preto). To Anton Steinecker 
(1971) v skladbe Kaddish tra� l „klinec po 
hlavi�ke“ frapantným, pritom neteatrálnym, 
hlboko archetypálnym obrazom modlitby 
v žiali a utrpení. Ve�mi silná a presved�ivá 
hudba! Podobne Lukáš Borzík (1979) vo 
svojom 	akaní na Góreckého (Waiting for 
Górecki) vykumštoval �alší štrukturálno-
významový labyrint, v ktorom nás spo�iatku 
poriadne potrápil, aby nás z neho nakoniec 
s jemným úsmevom a taktnos�ou ozajst-

ného majstra a múdreho �loveka bezpe�ne 
vyviedol. Borzík vzdal dôstojnú poctu �lo-
veku, „ktorému túžba by� pravdivým, a to 
nielen v umení, bola jedinou možnou cestou“. 
On sám už neraz dokázal, že je tiež taký. Pre-
to medzi svojimi genera�nými druhmi stojí 
akoby celkom zvláštne a osamotene nasvie-
tená postava...
Všetka �es� ŠKO Žilina, klavírnemu sólistovi 
Petrovi Pažickému a majstrovi Svárovskému: 
spravodlivo, v úcte k hudbe ako takej, poslú-
žili nielen mladým (Suboti�ovej a Petrovi Ja-
vorkovi s jeho študentskou prácou z roku 
2010), ale aj �alším, renomovaným autorom 
(Steineckerovi i Pavlovi Krškovi (1949) 
s jeho Koncertom pre klavír a orchester). 
Vzácna zrelos� skuto�ných umelcov!

De( siedmy 
(13. 11., Malé koncertné štúdio SRo)

Na tomto koncerte som mal dve skladby, obe 
ako premiéry: tri �asti z cyklu Für Enik
 pre 
cimbal sólo (slovenská premiéra) a diptych 
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Hommage à Hesse (2013, svetová premiéra). 
Zazneli v skvelej interpretácii cimbalistky 
Enik� Ginzeryovej, mezzosopranistky Petry 
Noskaiovej a violistu Ivana Palovi�a. V�aka 
za koncentrovaný a zasvätený výkon! Dar-
mo, ja to môžem posúdi� najautentickejšie... 
Pá�il sa mi i cyklus piesní na texty Maše Ha-
�amovej pre soprán a klavír v podaní úžasnej 
Evy Šuškovej a samotného autora Tomáša 
Boroša (1971). Je to vynaliezavý skladate�, 
no v tomto prípade sa v intelektuálskom 
pokušení podobral na márny experiment: 
ukáza�, ako sú „(neraz) nepreniknute�né 
hranice ženského a mužského“. Vieme, a vie 
to ur�ite i on, že „mužské“ a „ženské“ je 
v �loveku prepojené – do tohto poznania 
nakoniec vyús�uje i jeho skladba. Pod�a m�a 
však Ha�amovej poézia nie je najvhodnejším 
terénom na podobné experimenty. Je síce 
(vo vrcholnom období) zrelá a vyrovnaná, 
no vždy silno ženská, sú�asne však fascinu-
júca svojou vyváženou �udskos�ou. Elektro-
akustická skladba Iris Szeghyovej (1956) 

s live (ozvu�eným) spevom bola pre m�a, 
ako takmer všetky jej skladby, ve�kým zá-
žitkom. Story (1995) premiérovala a v Bra-
tislave kedysi v 90. rokoch uviedla slávna 
Sigune von Osten. Bol som pri tom. Mám 
pocit, že „benígne“ štádium zvukového 
obrazu harmónie medzi Prírodou a �love-
kom je postavené dokonale; štádium krízy, 
spejúcej ku katastrofe (ruchy agresivity, 
násilia, vojny) sa mi vidí príliš stru�né a ne-
dotiahnuté, propor�ne prehrávajúce svoj boj 
s krásou „prapo�iatkov“. Bolo to celé dobre 
zaranžované ako monodráma. �o však ob-
rátilo celý koncert „naruby“, bol zvukový 
obraz skladby, oproti ostatným najmenej 
(v priemere) o 30 decibelov hlasnejšej. Zvyš-
né komorné diela boli bez šancí! Pre�o nebol 
naplánovaný (ako to už neraz bolo) samo-
statný koncert elektroakustickej slovenskej 
hudby? Keby sa len z tvorby klasika Jozefa 
Malovca uviedlo medzinárodne ocenené 
dielo Orthogenesis �i uhran�ivé Tabu, ocitla 
by sa aj Szeghy vo férovej konfrontácii. Do-
konca s príbuznou tematikou...

H'a, Majster! 
(13. 11., Ve�ké koncertné štúdio SRo)

Na 4. symfóniu svojho prvého, nezabudnute�-
ného a skvelého žiaka Jozefa Podprockého 
(1944) som �akal s napätím. Nesklamala, 
je to významné dielo, ale interpreta�ne ešte 
nedozrelo. Teším sa na jeho zrelšiu podobu. 
Podrobnosti v tejto chvíli nemajú zmysel. 
Vyslovene ma prekvapil Koncert pre klavír 
a orchester od Jaroslava Kone�ného (1977), 
venovaný pamiatke Dušana Martin�eka, 
geniálneho slovenského skladate�a a záro-
ve� skvelého klaviristu. Kone�ný, podobne 
ako „mladý“ Martin�ek, je synom slávneho 
otca a slovenská kritika ho �asto, a nie vždy 
neprávom, marginalizuje. Tentoraz „mladý“ 
Kone�ný (jeho otec Ivan bol mojím vrstovní-
kom, disponoval geniálnym nadaním, no jeho 
plnému rozvoju tragicky zabránila choroba, 
inak by sa bol ur�ite presadil v neoby�ajne 
silnej konfrontácii so svojím spolužiakom 
Jozefom Sixtom) dosiahol vo svojej ur�itej 

„prostoduchosti“ �osi mimoriadne: pravdivý 
výraz skuto�nej muzikality, v disciplinovanom 
až asketickom podaní. Ve�mi tomu pravdaže 
napomohol geniálny výkon Ivana Buffu, 
v ktorom akoby ožil „starý Martin�ek“ a za 
pomoci asistencie dirigenta Maria Košika 
a Symfonického orchestra Slovenského roz-
hlasu vznikol jeden z najkrajších okamihov 
celého festivalu. O „mladom“ Moyzesovi 
(1906–1984) a jeho 3. symfónii som sa už 
zmienil. Popri malebnosti, švihu, humore 
a temperamente diela treba oceni� aj konge-
niálne naštudovanie dirigenta a orchestra. 
Ke� po�as dlhotrvajúceho aplauzu vzal do rúk 
partitúru a ukázal ju publiku s gestom: „H�a, 
Majster!“, mal úplnú pravdu. Skvelý zážitok!

De( ôsmy 
(14. 11., Slovenská � lharmónia)

Hanuš Domanský (1944) sa tento rok dožíva 
sedemdesiatky. Jeho predohra Chvála zeme 
(1987) má už tiež svoj vek. Podobne ako pri 
premiére z nej stále vanie moravský genius 

loci, ktorý jej autor na Slovensko ako mladý 
študent priniesol a prostredníctvom ktorého 
sa uchytil v blízkej krajine natrvalo. Pá�ila sa 
mi aj Balada – koncert pre violu a orchester 
Mira Bázlika (1931) v civilnom, ale citlivom 
podaní Petra Zwiebela. Je to tiež „mladý 
Bázlik“ zo 60. rokov, hudba plná mužnej 
lyriky, krásna, tajomná a konštruk�ne skvelá. 
Dezider Kardoš (1914–1991) sa Koncertom 
pre orchester zaradil medzi najzaujímavejších 
tvorcov prehliadky. Dielom štyridsiatnika 
(1958) sme tak oslávili jeho storo�nicu (!), 
no na jubilantovi to nebolo pozna�! Skladba 
je dokonale postavená, pou�ená aktuálnou 
sú�asnos�ou v �ase svojho vzniku a Orchester 
SF ju pod taktovkou hos�ujúceho Szymona 
Bywalca zahral tak strhujúco, brilantne a odu-
ševnene, že to všetkých doslova „priklincova-
lo“ k sedadlám. Zaslúžené bravo, bravissimo! 
Nakoniec som si nechal pár slov k dielu Jany 
Kmi�ovej (1976), úžasnej slovenskej autorky, 
ktorá pod�a m�a rovnocenne patrí do žiarivé-
ho „súhvezdia“ �ekovská-Szeghy-Kmi�ová 

(vidím v �om, samozrejme, aj Petru Bachratú, 
ktorá tentoraz na NSH absentovala). Máme 
skladate�ky – ve�ké osobnosti. Kmi�ová, tak 
ako sa predstavila v Troch žalmových fragmen-
toch (2007), je neopakovate�ným, o�arujúcim 
fenoménom! �isto inštrumentálnu orchestrál-
nu skladbu duchovne inšpirovali tri nádherné, 
poetické a hlboké fragmenty zo Žalmov 51, 49 
a 13/17. Autorka pod�a vlastných slov tasí v 
tomto diele svoj �istý, štrukturálne dokonale 
„ukutý“ „jean d’arcovský“ me� „proti kon-
zumnému duchu tejto doby“, aby bránila „dnes 
síce nemoderné“ hodnoty, bez ktorých však 
„nemá naša existencia žiaden zmysel“. Prial 
by som si, aby sa toto vyznanie skvelej mladej 
slovenskej skladate�ky i dokonalos� a lesk jej 
hudobného me�a proti Zlu trvalo skveli nad 
našimi hlavami, ktoré sa nakoniec všetci-všet-
ci, �o sme zbrataní vo svete umenia, snažíme 
drža� a udrža� nad hladinou špiny a kalu, do 
ktorého sa ponára dnešný svet...

Juraj HATRÍK
fotografie: Alena �IERNA ml.

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

L. Svárovský a ŠKO Žilina T. Boroš a E. Šušková
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Štátna % lharmónia Košice
Október v znamení 
slovensko-�eskej vzájomnosti

Otvárací koncert 46. sezóny Štátnej � lharmó-
nie Košice (9. 10.) sa konal za mimoriadneho 
záujmu verejnosti, �o (aj) v tomto prípade 
znamenalo vypredanú sálu. Už po druhýkrát 
po�as jesene mali hudobníci na svojich pul-
toch skladbu od Dezidera Kardoša: tentokrát 
išlo o Hrdinskú baladu pre slá�ikový orchester 
(1959). V porovnaní s extrémne kon
 iktnou 
a dramatickou Piatou symfóniou je Hrdinská 
balada ladená viac kontemplatívne a mono-
tematicky. Hrá�i pod vedením šéfdirigenta 
Zby�ka Müllera preukázali zodpovedný 
a seriózny prístup a Kardošovo hudobné 
„zamyslenie sa“ nad osudmi národa v podobe 
pocty padlým v SNP dostalo dôstojnú a púta-
vú zvukovú podobu. ažko však pochybova� 
o tom, že stovky posluchá�ov netrpezlivo 
�akali na �alšie �íslo ve�era, Koncert pre husle 
a orchester e mol op. 64 Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho v podaní nášho špi�kového hus-
listu Dalibora Karvaya. S rados�ou možno 
konštatova�, že aktéri ve�era ich ani trochu 

nesklamali. Mendelssohnov koncert preky-
poval �ahkos�ou, iskrou a vzletom, ktorému 
dominoval sólistov nenapodobite�ne žiarivý 
tón. Ni� však nemožno namieta� ani proti 
presnosti a synchrónnosti orchestrálneho 
sprievodu (kto pozná partitúru poslednej 
�asti, vie, aké pasce pre súhru skrýva). V prvej 
�asti sme si mohli vychutna� najmä expresívnu 
silu a plastické frázovanie, v druhej noblesnú 
lyrickú meditáciu a v tretej strhujúco prirodze-
nú spontánnos� muzicírovania.

Druhá polovica ve�era patrila �esko-sloven-
skej vzájomnosti a prvým trom symfonickým 
bás�am Bed�icha Smetanu z cyklu Má vlast. 
Hoci takéto „rozseknutie“ nie je obvyklé, 
možno pre� nájs� pragmatické dôvody. Jed-
ným z nich je aj fakt, že predvedenie celého 
cyklu na samostatnom koncerte by mohlo 
by� posudzované prísnejšie... Aj Vyšehrad, 
Vltava a Šárka však patria k notoricky zná-
mym kompozíciám, pri�om každé zakolísanie 
významným spôsobom ohrozuje ich vyznenie. 
Možno poveda�, že hlavne Vyšehrad a Vltavu 
predviedol orchester na �ele s �eským šéfdiri-
gentom na jednotku s hviezdi�kou. Bezchybné 
boli tempové relácie, preh�adné vertikálne 
zvukové štruktúry, vynikajúce sólistické vý-
kony od harfy po 
 auty. Vo Vyšehrade vládla 
striedavo hymnická dôstojnos� a dynamická 
výbojnos�, Vltava jednoducho fascinovala... 
Ani Müller nepristupoval k hrá�om príliš di-
rektívne, ale inšpiroval, podnecoval a viedol 
ich k brilantnému a nadšenému výkonu na-
prie� dôverne známym, výrazovo a náladovo 
rôznorodým zákutiami partitúry. Šárka taktiež 
znela jednotne, dravo a pregnantne, len nuan-

sovanie niektorých detailov mohlo by� trochu 
precíznejšie. To však ni� nemení na tom, že 
úvodný koncert novej � lharmonickej sezóny 
v Košiciach zodpovedal špi�kovým európskym 
parametrom.
O týžde� neskôr (16. 10.) dostali slovo 
v Dome umenia Beethoven, Brahms a opä� 
husle ako sólový nástroj, dokonca „Husle 
zázra�nice“ – tak znel názov koncertu. Veru, 
Vilmos Szabadi hrá na husliach z dielne Sto-
rioni (1777) a s nimi sa dajú robi� takmer zá-

zra�né kúsky. Aktéri ve�era, Szabadi a dirigent 
László Kovács, patria ku špi�ke ma�arského 
interpreta�ného umenia. Hus�ový koncert 
D dur op. 61 Ludwiga van Beethovena znel 
v ich podaní zrelo, suverénne a s dokonalým 
nadh�adom; zaujalo najmä vrúcne frázovanie 
ved�ajšej témy z 1. �asti, kým 3. �as� pôsobila 
trochu pohodlne. Spoluprácu orchestra so 
sólistom možno hodnoti� ako výbornú. Sza-
badiho tón je plný, diferencovaný a schopný 
mnohotvárnych farebných premien, no ob�as 
by si umelec mohol dovoli� viac vášnivosti 
a slobodného rozletu. Jeho hru možno prirov-
na� k dokonale vyzretému tokajskému vínu 
s jemnou prímesou profesionálnej rutiny. 
Symfóniu �. 3 F dur op. 90 Johannesa Brahm-
sa som o�akával s ur�itými obavami, lebo 
k�ú�ové diela nemeckého romantizmu nie sú 
u našich orchestrov vždy objektom horlivej 
lásky. Aj v podaní ŠfK pod Kovácsovou tak-
tovkou som v 1. �asti zaregistroval istú nesú-
stredenos� a „roztrasenos�“, no �alší priebeh 
symfónie moje o�akávania pred�il. Z pódia sa 
smerom k publiku šírili typická brahmsovská 
nostalgia a lyrický konštruktivizmus, neha 
a expresia, ktoré dosiahli svoj vrchol v dyna-
micky elektrizujúcej poslednej �asti.
Krása komorného zvuku dostala priestor 

na literárno-hudobnom ve�ere 
(22. 10.) vo foyeri Domu umenia. 
Nie je veru �astým javom po�u� tak 
perfektne zohrané teleso s takým 
cizelovaným zvukom, akým je 
Kvarteto Martin
. Štvorica hu-
dobníkov za�ala svoju existenciu 
v roku 1976 pod názvom Havláto-
vo kvarteto, no po deviatich rokoch 
zmenila názov na ten dnešný. V�a-
ka nesmierne zaujímavej konfron-
tácii a spojeniu s ríšou slov sme 
si mohli vypo�u� obidve kvartetá 
Bed�icha Smetanu a úryvky z jeho 
životopisu, ktoré inšpirujúco tlmo-
�il Alfred Strej�ek. Kým Slá�ikové 
kvarteto �. 1 e mol „Z mého života“ 
je ešte typicky smetanovské, Slá-
�ikové kvarteto �. 2 d mol vzniklo 
už v neskorom období a napriek 
zákazu lekárov (Smetana vraj vJab-
keniciach tajne komponoval aspo� 
jeden riadok denne). Výsledkom je 
dokonale prekomponovaná, s�aby 
experimentálne zvrásnená kompo-
zícia. Na interpreta�nom prejave 
Kvarteta Martin	 zaujali nielen  
zohranos� a doslova spolo�né 

dýchanie, ale aj zvuková vyváženos�, transpa-
rentnos� neraz zložitej faktúry, mužná citovos� 
a dravos� �i prepracovanos� dynamických 
a agogických detailov. Bonusom bola kantáta 
Otvírání studánek Bohuslava Martin	 pre ne-
štandardné interpreta�né zoskupenie: klavírne 
kvarteto, ženský alebo detský zbor, barytón 
a recitátora. Partiu hudobníkov, ktorá zah��a-
la Ženský zbor �eského spolku v Košiciach 
(zbormajsterka O�ga Varínska), barytonistu 
Mariána Luká�a, sopranistku Alžbetu Smo-

Kvarteto Martin� 
foto: archív�
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linkovú, altistku Barbaru Sopkovú a klaviris-
tku Zuzanu Žegle�ovú, dirigoval Igor Doho-
vi�. Spätos� s prírodou a �udovými tradíciami 
sú najsilnejšími devízami tejto skladby a tie sa 
v�aka angažovanému entuziazmu všetkých 
ú�inkujúcich naplno uplatnili (aj napriek re-
zervám v intonácii zboru).
Aj posledný októbrový koncert v Dome 
umenia (30. 10.) sa niesol v znamení v �es-
kej hudby. V spolupráci s �eským spolkom 
a v rámci Mesiaca slovensko-�eskej vzá-
jomnosti a Dní �eskej kultúry sme si mohli 
vypo�u� tri intenzívne pro� lované diela, 
jedno slovenské a dve �eské. Suita pre ve�ký 
orchester Dolu Váhom Alexandra Moyzesa 
zaznela v empatickej interpretácii ŠfK pod 
vedením Zby�ka Müllera. Nechýbali jej 
triumfálny lesk, poetické �aro ani presved-
�ivos� ve�kých stavebných oblúkov. Klavírny 
koncert g mol op. 33 Antonína Dvo�áka je 
relatívne málo frekventovanou kompozí-
ciou. Podanie novovychádzajúcej hviezdy 
slovenského klavírneho umenia Mateja 
Arendárika vyvolávalo pocit, že neprávom. 
Klavirista pristupoval k dielu s rešpektom, 
ktorý však nezatienil jeho nespútaný tempe-
rament a obdivuhodnú brilantnú suverenitu. 
Arendárik preukázal obdivuhodnú schopnos� 
farebného „pohrávania sa“ s tónom a zmysel 

pre logickú výstavbu, ktorú umožnil jeho 
ve�ký nadh�ad. Sólista však kládol dôraz aj na 
precízne modelovanie fráz a vystihnutie ná-
ladových odtie�ov, kontrastov medzi �as�ami 
a úsekmi. V druhej polovici koncertu znela 
troj�as�ová symfonická rapsódia Taras Bulba 
Leoša Janá�ka, ktorá zaujala perfektným 
pointovaním hudobného obsahu tragických 
a vizionárskych momentov. Orchester a diri-
gent podali opä� vynikajúci výkon a prispeli 
k povznesenej nálade publika...

Te Deum a Godár

Z novembrového diania v Štátnej � lharmónii 
Košice by som chcel vyzdvihnú� koncert cyklu A 
v rámci Festivalu sakrálneho umenia (20. 11.), 
venovaný 25. výro�iu 17. novembra 1989. 
Sakrálny prvok predstavovali dve diela rôznej 
konfesijnej orientácie. Najprv to bola málo hrá-
vaná Symfónia �. 5 d mol op. 107 „Reforma�ná“ 
Felixa Mendelssohna Bartholdyho, oslavu-
júca 300. výro�ie proklamácie protestantstva 
v Augsburgu. Štátna � lharmónia Košice pod 
taktovkou šéfdirigenta Zby�ka Müllera podala 
jeden zo svojich lepších výkonov; symfónia mala 
�ah, druhá �as� bola ohnivá a radostná, tretia 
emocionálne nasýtená a � nále so spracovaním 
chorálu Hrad prepevný znelo hymnicky a majes-
tátne, hoci rýchle slá�ikové pasáže ob�as mohli 
by� zrozumite�nejšie. Tragická predohra op. 81 
Johannesa Brahmsa sa mi zdala trocha málo 
závažná a potrebovala by azda viac rytmickej 
pregnantnosti. Vrchol ve�era však ponúkol 
skuto�nú lahôdku, Te Deum Antonína Dvo�áka. 
Na realizácii �akovnej omše sa zú�astnili až dva 
spevácke zbory: Spevácky zbor Masarykovej 
univerzity Brno (zbormajster Michal Vajda) 
a Collegium Technicum z Košíc (zbormajster-
ka Tatiana Kanišáková-Švajková). Jediným 
nedostatkom Dvo�ákovej euforickej skladby je, 
že je azda príliš krátkou... Zbory spievali �isto, 
s nadšením, priezra�ne a hlasovo vyvážene. 
Sólistické výkony Alžbety Polá�kovej (soprán) 
a Gustáva Belá�ka (bas) v každom oh�ade 
sp��ali najvyššie kritériá; Zbyn�k Müller doká-
zal strhnú� interpreta�ný aparát k famóznemu 
vyzneniu skladby.
Ako bonus pre abonentov bol naplánovaný 
monotematický koncert (27. 11.) s názvom 
Godár symfonický i � lmový. Hoci v porovnaní 
so sakrálnym koncertom boli rady posluchá-
�ov v Dome umenia redšie, po konci nasledo-
valo standing ovation. Najprv sa však návštev-
níci koncertu popasovali s Hudbou pre orches-
ter od mladého košického skladate�a Petra 
Duchnického. Škoda, že o kompozícii sme sa 
nedozvedeli žiadne �alšie informácie (a pri-
tom išlo o premiéru). Duchnický sa ukázal ako 
autor so zmyslom pre vkus, logickú stavbu 
a vtipné náladové pointovanie. Potom už vlá-
dol v koncertnej sále Godár. Postupne sme si 
vypo�uli jeho Barkarolu v úprave pre violon-
�elo a slá�iky (sólista Jozef Lupták), Malú 
suitu pre malého Dávida v úprave pre husle, 
violon�elo a orchester (sólisti Jozef Lupták 
a Peter Biely), skladbu Emmeleia a najmä 
reprezentatívny Daria�angin sad, mýtus pod�a 
Otara 	iladzeho pre violu, violon�elo a or-
chester (sólisti Milan Pa�a a Jozef Lupták). 
Koši�ania si mohli dosýta uži� godárovského 
minimalizmu a temného symfonizmu, jeho 
ve�kých expresívnych oblúkov a existenciál-
nych výpovedí. K tomu im výrazne pomohol 
dirigent Leoš Svárovský, ktorý k interpretácii 
partitúr pristupoval nanajvýš zodpovedne 
a inšpiroval orchester ŠfK k presved�ivému, 
hlboko empatickému výkonu.

Tamás HORKAY

Nadácia Tatra banky po 19-krát ocenilay
osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom 
roku prispeli k rozvoju slovenského umenia
vo � lme, literatúre, hudbe, na divadelnej 
scéne alebo vo výtvarnom umení. Hlavnú 
cenu za hudbu získal dirigent Juraj Val-
�uha (za predvedenie Messa da Requiem
Giuseppe Verdiho v rámci BHS 2013), v ka-
tegórii Mladý tvorca (umelci do 35 rokov) 
sa laureátom stal huslista Milan Pa�a (za
nahrávku Slovenských hus�ových koncertov
z vydavate�stva Hudobného fondu).

Prezident Andrej Kiska vymenoval 19. no-
vembra 31 nových vysokoškolských pro-
fesorov – medzi nimi v odbore estetika aj 
doc. PhDr. Júliusa Fujaka, PhD. 

Šestnás�ro�ná slovenská sopranistka
Patricia Jane�ková sa stala absolútnou
ví�azkou medzinárodnej speváckej sú�aže
Concorso Musica Sacra 2014 v Ríme.
Na podujatí, ktoré sa konalo v d�och 
4.–8. novembra 2014 zví�azila v silnej
medzinárodnej konkurencii spevákov vo
veku do 36 rokov.

Laureátmi Cien Pavla Straussa za rok 
2014 sa stali hudobný skladate� Vladi-
mír Godár a literárny vedecr Peter Liba. 
Ocenenie Filozo� ckej fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, pomenované 
po významnom humanistovi, � lozofovi, 
spisovate�ovi a lekárovi, získavajú od roku 
2005 významné slovenské osobnosti za 
trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. 

V. Godár 
foto: archív�

V. Szabadi 
foto: archív�

P. Jane�ková 
foto: archív�
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na vstup do krajiny a musel Tretiu ríšu opusti�. 
Moja matka zasa pochádzala z rodiny, ktorá 
dlhé roky žila na Podkarpatskej Rusi, stará 
matka sa potom pres�ahovala do Berlína, kde 
sa mama narodila.

 V dvojjazy�nom prostredí ste žili prakticky od 
narodenia, doma ste hovorili po nemecky, v škole 
zasa po rusky. 
Moji rodi�ia žili v Moskve, kde otec pôsobil 
ako dirigent rozhlasového orchestra. A ke� 
v lete 1941, po napadnutí ZSSR nacistickými 
vojskami, evakuovali z Moskvy významných 
hudobníkov, hercov �i spisovate�ov, odišli spo-
lu s rodinou otcovho brata, ktorý v sovietskom 
Rusku ešte pred nástupom fašistického reži-
mu pracoval ako architekt,vlakom smerom 
na Sibír. A v každej stanici, kde vlak zastavil, 
otec vystúpil a na vedení mesta sa informoval 
o pracovných príležitostiach. No márne, diri-
genta nikde nepotrebovali. Situácia bola zúfa-
lá a rodi�ia v istej chvíli uvažovali, že skoncujú 
so životom. No v jednom meste náhodou 
natra� l na svojho známeho, ktorý otcovi po-
radil, aby išiel ihne� na magistrát, kde na�ho 
�aká telegram. A skuto�ne, bol tam telegram 
od vedenia Leningradskej � lharmónie, ktoré 
si môjho otca vyžiadalo, popri Jevgenijovi 
Mravinskom, ako druhého dirigenta orches-
tra (otec už predtým opakovane s telesom 
hos�oval). Leningrad�ania boli evakuovaní 
v kirgizskom Frunze, v teplom prostredí, ktoré 
by bolo mojej mame vyhovovalo. Ale otec sa 
napokon rozhodol pracova� radšej s menej 
prominentným telesom, a tak rodi�ia zakotvili 
v Novosibirsku, kde som prišiel na svet.

 Váš otec bol svetoznámym dirigentom, jeden 
z legendárnych predstavite�ov nemeckej dirigent-
skej školy. Je známe, že prežil bohatý, no pohnutý 
osobný i umelecký život. O vašej matke Nine Bo-
bathovej sa však toho ve�a nevie. Môžete na úvod 
priblíži� vaše rodinné zázemie?
Moji rodi�ia pochádzali z Berlína a zoznámili 
sa až v emigrácii v Sovietskom zväze. Matka 
prišla do sovietskeho Ruska so svojím prvým 
manželom, lekárom. Usadili sa v malej dedinke 
za Uralom, kde doktor Bobath získal lekársku 
prax. Po krátkom �ase ho však sovietske orgány 
zatkli a matka ostala sama, bez prostriedkov 
i bez jazykových znalostí (vtedy nemala ešte ani 
20 rokov). Ujala sa jej ale riadite�ka miestnej 
škôlky a po �ase sa dostala do Moskvy. Nemohla 
si však nájs� prácu, pretože bola manželkou 
„nepriate�a �udu“ a nedostala ani „bumažku“ 
na trvalý pobyt. Ke� už strácala akúko�vek ná-
dej, na základe inzerátu sa prihlásila na miesto 
fyzioterapeutky v moskovskej nemocnici a ke� 
robila vstupný pohovor, priznala sa, že má muža 
vo väzení. Ukázalo sa však, že aj lekárka, ktorá 
ju do zamestnania prijímala, mala muža vo vä-
zení, a tak ju prijala. O �osi neskôr sa dozvedela, 
že jej manžela odsúdili na dvadsa�pä� rokov 
väzenia bez práva na poštový styk, �o v praxi 
znamenalo, že ho už zastrelili. Potom sa zozná-
mila s mojím otcom a po krátkom �ase sa vzali. 

 Takže rodi�ia nepatrili medzi tých �lenov 
Komunistickej strany Nemecka, ktorí po nástupe 
Hitlera k moci emigrovali do ZSSR...
Nie, ani jeden. Môj otec mal dirigentské po-
zvanie do Metropolitnej opery v New Yorku, 
ale nezískal tzv. af� davit, americké povolenie 

 Kedy ste si po prvýkrát uvedomili, že žijete 
v inom jazykovom prostredí? Cítili ste sa ako Ne-
mec alebo ako Rus?
Na svoje detské roky v Novosibirsku si vôbec 
nepamätám, bol som príliš malý. Neskôr v Le-
ningrade, na ulici medzi rovesníkmi a v škole, 
mi ve�mi nedovo�ovali, aby som sa cítil ako 
Rus. Hne� som vedel, že som v tomto pro-
stredí cudzí. Zato v ruštine som sa od prvého 
momentu cítil doma. Rodi�ia so mnou, pocho-
pite�ne, hovorili po nemecky, ruštinu síce oba-
ja dobre ovládali, ale nechceli, aby som si ju 
osvojoval s chybami. Pritom, otec sa s ruskou 
kultúrou v priebehu exilových rokov dôverne 
zžil, Puškina �i Gogo�a �ítal v origináli.

 Po maturite ste sa ako 17-ro�ný vrátili spolu 
s rodi�mi do Berlína, vtedy hlavného mesta NDR.
Áno, v lete 1960 som zmaturoval na špeciálnej 
hudobnej škole Leningradského konzervatória 
a od jesene toho roku otec nastúpil na post 
hlavného dirigenta Berlínskeho symfonické-
ho orchestra. Prechod bol pomerne plynulý, 
v štúdiu som pokra�oval na miestnej Hudobnej 
akadémii Hannsa Eislera. Ale ako tínedžer 
som, pochopite�ne, vnímal rozdiely medzi 
týmito mestami. Sovietsky Leningrad si do 
ur�itej miery zachoval �rty cárskeho Sankt 
Peterburgu, bolo to kozmopolitné mesto s pre-
pychovou architektúrou a noblesnými obyva-
te�mi. Ja som už predtým poznal �osi zo starej 
Európy, s otcom som navštívil estónsky Tallin 
a po�sko-ukrajinský �vov. Do Berlína som pri-
chádzal s ve�kými o�akávaniami, bolo to mesto 
s bohatým kultúrnym a historickým pozadím, 
s plejádou divadelných scén, koncertných pódií 
a s dvomi znamenitými opernými domami. 
Po po príchode na berlínsku Hudobnú akadé-
miu som bol trochu sklamaný, výu�ba na lenin-
gradskom hudobnom u�ilišti bola na podstatne 
vyššej úrovni. Ale nemecké kultúrne prostredie 
bolo pre m�a od prvej chvíle inšpiratívne.

Narodil sa v sovietskom Novosibirsku, kde sa 
jeho otec Kurt Sanderling, dirigent Leningrad-
skej � lharmónie, ocitol po úteku z nacistické-
ho Nemecka a po napadnutí ZSSR nemeckými 
vojskami v exile. Vyrástol v dvojjazy�nom 
prostredí, po rusky hovorí rovnako plynulo 
a bez akcentu ako po nemecky. Po maturite 
v Leningrade sa s rodi�mi vrátil do Nemeckej 
demokratickej republiky, kde pokra�oval 
v štúdiu hudby, no väzby na rodnú krajinu si 
uchoval. V�aka otcovi mal možnos� dôverne 
spozna� osobnos� i dielo Dmitrija Šostakovi�a. 
Za�iatkom novembra stál po prvýkrát za di-
rigentským pultom Slovenskej � lharmónie. 
Dirigent Thomas Sanderling.

Pripravil Ivan MARTON
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Thomas Sanderling
Stretnutie so Šostakovi�om patrilo 
v mojom živote medzi najdôležitejšie
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ROZHOVOR

 Teda žiadna nostalgia za sovietskym prostre-
dím...
Musím otvorene prizna�, že môj otec, ako 
nemecký emigrant, bol v sovietskom Rusku 
síce tolerovaný, no vo svojej umeleckej kariére 
obmedzovaný a limitovaný. Do cudziny mohol 
cestova� len s orchestrom, samostatne nie. 
Po návrate do vlasti však patril medzi ume-
leckú elitu krajiny a zaradil sa medzi celebrity 
typu Kurta Masura, Petra Schreiera �i Thea 
Adama.  V NDR sa k nemu správali celkom 
inak ako v ZSSR.

 V NDR ste za�ali študova� hru na husliach, až 
neskôr ste sa rozhodli pre dirigentskú dráhu.
Vlastne už v Leningrade som sa rozhodol, 
že budem dirigentom. Po�as tretieho roku 
môjho štúdia som zví�azil na akejsi dirigent-
skej sú�aži a môj profesor ma poslal do mesta 
Sondershausen, 50 km severne od Erfurtu, 
kde malý lokálny orchester h�adal umelec-
kého šéfa. Tam som získal prvý angažmán 
a školu som dokon�il dia�kovo. Orchester 
tam pôsobí dodnes.

 Po odchode do Berlína ste zväzky s ruskou 
hudbou a kultúrou istotne neprerušili. Kedy ste 
sa potom znova dostali do sovietskeho Ruska? 
Kedy ste vlastne za�ali dirigova� diela Proko� eva 
a Šostakovi�a?
Prvé pozvanie na hos�ovanie v Leningrade 
som dostal ešte po�as berlínskeho štúdia, 
bolo dojímavé vráti� sa po rokoch do mesta, 
v ktorom som vyrastal. Dmitrij Šostakovi� bol 
v NDR váženým a uctievaným skladate�om. 
Po prvýkrát zavítal do krajiny v roku 1950, ke� 
sa v Lipsku zú�astnil na oslavách 200. výro�ia 
narodenia J. S. Bacha.

 Vášho otca zoznámil so Šostakovi�om hu-
dobný vedec Ivan Sollertinskij, jeden z najbližších 
skladate�ových priate�ov. Váš otec v jednom rozho-
vore spomínal, že Sollertinskij k nemu Šostakovi�a 
priviedol s poznámkou: „S týmto �lovekom môžeš 
hovori� otvorene.“
Áno, tak to vraj bolo. Ale môj otec sa so Šosta-
kovi�om zblížil z celkom praktických dôvodov. 
Mal kdesi dirigova� jeho Šiestu symfóniu 
a v tom �ase nebola k dispozícii nahrávka die-
la. Ivan Sollertinskij mal však blízky vz�ah aj 

s mojím otcom, ove�a dôvernejší ako so samot-
ným Mravinským. Otec teda chcel �osi konzul-
tova� a Šostakovi� mu spamäti celú symfóniu 
prehral na klavíri. Mal fenomenálnu pamä�. 
Otec mal svoju koncepciu Šiestej a nenechal 
sa ovplyvni� názormi iných, ba ani samotným 
autorom. To Šostakovi�ovi imponovalo.

 A kedy ste sa vy po prvýkrát stretli so Šosta-
kovi�om?
Ja som Šostakovi�a �asto vídaval na � lharmo-
nických koncertoch, ve� všetky jeho vrcholné 
symfónie, po�núc Piatou až po Jedenástu, mali 
(s výnimkou Siedmej) premiéru v Leningrade 
pod Mravinského taktovkou. Ke� som po 
prvýkrát na pozvanie Jevgenija Svetlanova 
hos�oval v Moskve, prišiel na môj koncert aj 
Šostakovi� s manželkou Irinou Antonovnou, 
hoci jeho skladby na programe koncertu neboli. 
Po koncerte ma navštívil v šatni a pozval ma 
na nasledujúci de� k nemu domov. Strávil som 
s ním vtedy nieko�ko hodín a musím poveda�, 
že to bolo jedno z mojich najdôležitejších život-
ných stretnutí. Ke� sme sa napokon rozlú�ili, 

náhle odbehol a vrátil sa s partitúrami svojej 
Trinástej a Štrnástej symfónie, do ktorých mi 
vpísal venovanie. Partitúry týchto diel sa nedali 
nikde v ZSSR zohna�, bolo to pre m�a ve�ké 
vyznamenanie. A prirodzene súhlasil, aby som 
tieto symfónie v NDR uviedol. A tak došlo 
k celonemeckým premiéram Štrnástej a neskôr 
aj Trinástej symfónie pod mojou taktovkou. Ke� 
som chcel jeho odporú�anie na ruských vokál-
nych sólistov, povedal, že si praje, aby diela boli 
uvedené v nem�ine, s nemeckými spevákmi. 
A zoširoka mi vysvet�oval, pre�o kategoricky 
trvá na tom, aby sa jeho vokálno-symfonické 
diela uvádzali v jazyku príslušnej krajiny. Pri-
pravil som teda surový preklad týchto ruských 
textov do nem�iny a požiadal pani Waltraud 

Levinovú, skvelú nemeckú prekladate�ku 
operných libriet, aby tieto preklady upravila 
do špeci� ckého vokálneho jazyka. Nebolo to 
jednoduché, pretože u Šostakovi�a sa príslušné 
tónové zoskupenia prísne viazali na text (tam 
zvuk malého bubienka, inde pizzicato v slá�i-
koch �i glissando v pozaunách). Ak by sa takéto 
slovo ocitlo v inom hudobnom prostredí, zme-
nilo by to význam príslušného miesta skladby 
a zmysel by sa jednoducho stratil. Toto zásadné 
skladate�ovo stanovisko sme museli rešpekto-
va�, preto sme na mnohých miestach pôvodný 
rým obetovali v prospech hudobného významu. 
A spomínam si tiež, že Šostakovi� bol znepo-
kojený, ako sa podarí umiestni� dve Rilkeho 
básne v Štrnástej symfónii, ktoré mali zaznie� 
v origináli.Tie sme predsa nemohli z ruštiny 
prebásni� spä� do nemeckej podoby, to by bolo 
nezmyselné. A tak sa stalo, že v predposlednej 
�asti symfónie, vzh�adom na skuto�nos�, že 
ruština na rozdiel od nem�iny nemá gramatické 
�leny, odrazu chýbalo na pokrytie textu zopár 
tónov. Ke� som na to Šostakovi�a upozornil, 
problém vyriešil tým, že príslušné miesto na 
mieste prekomponoval.Takto, so Šostakovi�o-
vou asistenciou, som neskôr v nemeckej verzii 
uviedol aj Trinástu symfóniu a napokon aj Suitu 
na Michelangelove sonety, kde sa text prekladal 
z talianskych originálov.

 Ale pokia� viem, v 60. rokoch minulého sto-
ro�ia bolo na Šostakovi�ovu Trinástu symfóniu 
v ZSSR po jej premiére v roku 1962 uvalené 
embargo.
Presne tak, ale v NDR sa dielo pod mojou tak-
tovkou predsa len podarilo uvies�. Skladate� 
na premiéru symfónie do Berlína pricestoval, 
po�as skúšok ma doma zopárkrát navštívil, 
viedli sme zaujímavé rozhovory na mnoho tém 
a naše kontakty sa ve�mi utužili. Šostakovi� 
mal zvláštny spôsob komunikácie s �u�mi, bolo 
potrebné sa na�ho naladi� a prija� ho. Nerád sa 

nechával v�ahova� do dôverných 
rozhovorov, koniec-koncov celou 
svojou bytos�ou bol protitotalitne 
založený a ke� chcel vyjadri� svoj 
postoj, vyjadril ho hudbou.

 Spomínate si ešte na to, ako 
prebiehali orchestrálne skúšky pri 
príprave jeho symfónií?
Šostakovi� interpretom rozumel 

a mal k nim blízko. Do skúšobného procesu 
nikdy nezasahoval a nikdy ho neprerušoval. Stá-
valo sa však, že po skúške prišiel za dirigentom 
s drobnými požiadavkami typu: „Mohol by som, 
poprosi� tam a tam o vä�šie diminuendo v kontra-
basoch?“ Vtedy bolo zrejmé, že ho interpretácia 
zaujala a dirigentovi práve vyslovil pochvalu. Ale 
ak dirigentovu kreáciu odbavil slovami: „�aku-
jem, bolo to znamenité,“ – bolo zjavné, že s �ou 
nie je spokojný a považuje za zbyto�né, o tom 
�alej hovori�, lebo dirigent si s dielom aj tak 
lepšie neporadí.

 Je všeobecne známe, že okolnosti uvedenia 
Šostakovi�ovej Trinástej symfónie „Babij Jar“ 
v ZSSR boli mimoriadne dramatické. 

Šostakovi� mal zvláštny spôsob komunikácie 
s �u�mi, bolo potrebné sa na�ho naladi� a prija� 
ho. Nerád sa nechal vtiahnu� do dôverných 
rozhovorov, koniec-koncov celou svojou 
bytos�ou bol protitotalitne založený a ke� chcel 
vyjadri� svoj postoj, vyjadril ho hudbou.

 
foto: © A. Trizuljak�
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V tom �ase som už v sovietskom Rusku nežil, 
ale z otcovho i zo skladate�ovho rozprávania 
si tie udalosti dobre pamätám. Mestský soviet 
v Kyjeve za�iatkom 60. rokov prijal rozhodnutie 
vybudova� na okraji ukrajinskej metropoly zá-
bavný park. Pri výkopových prácach robotníci 
narazili na ve�ké množstvo �udských pozostat-
kov. Bolo to v regióne s názvom Babij Jar, kde 
po�as nacistickej okupácie Ukrajiny nemecké 
vojská v priebehu dvoch dní postrie�ali 39 000 
�udí, v drvivej vä�šine Židov. Bol to vari najvä�ší 

masaker v novodobých európskych dejinách. 
O udalosti sa medzi �u�mi vedelo, no sovietske 
orgány o nej pred verejnos�ou ml�ali. Ke� sa to 
napokon prevalilo, básnik Jevgenij Jevtušenko 
napísal o masakri rozhor�enú poému. Vtedy si 
politbyro u ktoréhosi bezvýznamného autora 
objednalo napísanie kontrapoetického útvaru, 
kde sa tvrdilo, že na tom mieste vraždili najmä 
Rusov a Ukrajincov. To Šostakovi�a roz�úlilo 
do takej miery, že sa rozhodol Jevtušenkovu poé-
mu zhudobni�. Tak vzniklo symfonicko-vokálne 
dielo s názvom Babij Jar, ku ktorému skladate� 
skomponoval �alšie štyri �asti. Za interpreta 
sólového partu si vyhliadol slávneho ukrajinské-
ho basistu Borisa Gmyriu, speváka s neoby�ajne 
podmanivým, hlbokým hlasom.Vyšlo však 
najavo, že Gmyria po�as nacistického obsadenia 
krajiny absolvoval koncerty pre nemeckých 
okupantov a pred povojnovým postihom ako 
kolaboranta ho zachránil zásah vtedajšieho šéfa 
strany Chruš�ova.  Spevák si preto uvedomoval, 
že jeho ú�inkovanie na premiérovom uvedení 
Šostakovi�ovho diela by z tohto dôvodu nebolo 
náležité, a tak ponuku odmietol. Dirigent Kirill 
Kondrašin sa potom rozhodol oslovi� promi-
nentného sólistu moskovského Ve�kého divadla 
Ivana Petrova. Ten však pochádzal z nemeckej 
povolžskej menšiny a jeho pôvodné meno bolo 
Ivan Krauze. Teda z politického h�adiska znova 
nevhodný interpret. To sa však už do celého 
prípadu vložili najvyšší stranícki �initelia na �ele 
s Chruš�ovom a Ivanovi Petrovovi ú�inkovanie 
neodporu�ili. Zopakoval sa tak príbeh Štvrtej 
symfónie spred tridsiatich rokov.  Sólista sa zo 
záhadných dôvodov nedostavil na generálnu 
skúšku a basový part  tak dostal do ruky v kon-
certnej sále náhodou sediaci Vitalij Gromad-
skij. S ním sa napokon moskovská premiéra 
diela v roku 1962 uskuto�nila, �alšie uvedenia 
v ZSSR však už nie.

 V NDR sa ale dielo podarilo uvies� bez vä�-
ších �ažkostí.
Ako som povedal, mal som priamo od Šosta-

kovi�a partitúru diela, mal som aj zvukový 
záznam, ktorý tajne zhotovil ktosi z moskovskej 
premiéry a túžil som toto dielo uvies� v Ber-
líne. S otcom som mal však dohodu, že sa za 
dirigentský pult Berlínskeho symfonického 
orchestra, ktorý umelecky viedol, nikdy nepo-
stavím, aby nevznikol dojem, že ma protežuje. 
K miestnemu rozhlasovému orchestru som mal 
však otvorenú cestu, tam ma dirigova� pravi-
delne pozývali. A jeho vedenie sa napokon roz-
hodlo, že Trinástu symfóniu, napriek nesúhlasu 

Moskvy, uvedie. Aj takéto veci sa stávali 
vo východnom Nemecku. V rovnakom 
�ase chcel symfóniu s lipským Gewand-
hausorchestrom uvies� Kurt Masur, 
no lipské stranícke úrady uvedenie 
zakázali. Berlínsky rozhlasový orches-
ter nespadal pod kuratelu ministerstva 
kultúry, riadilo ho priamo vedenie 
komunistickej strany (SED). Ke� sa tí 
o veci dozvedeli a chceli zasiahnu�, bolo 
už neskoro. Zrodil by sa škandál, ktorý 
by bol pre stranícke vedenie v susedstve 
Západného Berlína ve�mi nepríjemný. 

Koncert sa teda konal, ale prakticky v utajení, 
ani jediné médium z neho neprinieslo recenziu. 
Prešiel ve�mi dlhý �as, kým sa Trinásta symfónia 
znova objavila v koncertnom programe výcho-
donemeckého orchestra. 

 Vaša dirigentská kariéra sa v NDR úspešne 
rozvíjala, mali ste stály umelecký post a �asto ste 
hos�ovali s inými orchestrami krajiny. V roku 1983  
ste sa však náhle rozhodli emigrova� do Spolkovej 
republiky Nemecko. Aké dôvody vás k tomu vied-
li? Váš otec ostal predsa na�alej ži� a pôsobi� vo 
Východnom Berlíne.
V �ase, ke� som sa dopustil tzv. trestného �inu, 
opustenia republiky, bol môj otec už nieko�ko 
rokov v dôchodku a dirigoval len z �asu na �as. 
V 70. rokoch som síce mal v NDR ve�a diri-
gentských príležitostí, no zárove� prichádzalo 
�oraz viac pozvaní na ú�inkovanie v západných 
krajinách. Jedno z nich prišlo zo Západného 
Berlína, mal som tam s orchestrom RSO Berlin 
(dnes pôsobí pod názvom Deutsche Sympho-
nie-Orchester Berlin) dirigova� Štvrtú symfóniu 
Šostakovi�a, ktorú som predtým nahral pre 
vydavate�stvo Eterna a západoberlínski kole-
govia si túto nahrávku vypo�uli. Pár mesiacov 
pred termínom koncertu mi však telefonoval 
skladate� Peter Ruzicka, v tom �ase riadite� 
orchestra, že moja agentúra im stále neposlala 
potvrdenú zmluvu na koncert. Ja som dovtedy 
o žiadnej zmluve nevedel, zavolal som teda do 
agentúry, kde sa príslušný pracovník sprvu 
ve�mi ošíval a potom ma pozval na osobný 
rozhovor. A tam som sa od neho dozvedel, že 
tento koncertný projekt by sa nemal uskuto�-
ni�, ke�že moja zmluva zah��a aj rozhlasové 
šírenie nahrávky koncertu. A to je neprípustné, 
ke�že RIAS Berlin bola americká rozhlasová 
stanica, ktorú po�úvali aj ob�ania na východe 
a pre štátnu moc by bolo neprijate�né, aby 
výkon východonemeckého umelca vysielala 
štvavá rozhlasová vysiela�ka. S�ažoval som sa 
na ústrednom výbore SED u najvyššie postave-
ného funkcionára, ktorý mal na starosti kultúru 

(bol to neslávne známy Kurt Hager) a dosiahol 
som, že mi výjazd napokon povolili. Bolo však 
už neskoro, môj koncert preobsadili a mne 
ponúkli termín s dvojro�ným posunom. A vtedy 
sa zopakovalo to isté, navyše mi neumožnili 
vycestova� do Kolína, kde som mal ú�inkova� 
s orchestrom WDR. Mal som už toho dos� a pri 
najbližšej príležitosti som ostal na Západe. 
Môj otec sa vtedy zachoval ako �estný �lovek: 
napriek výzve ministerstva kultúry ma odmietol 
nabáda� na návrat a tiež odmietol preruši� so 
mnou kontakt. Po svete som cestoval s pasom 
SRN a do Východného Berlína som sa vrátil 
ako slobodný ob�an až po zmene režimu – 
v roku 1990.

Thomas SANDERLING (1942) najstarší syn 
legendárneho nemeckého dirigenta, študoval na 
leningradskom Konzervatóriu. V štúdiu dirigova-
nia pokra�oval od roku 1960 na Hudobnej aka-
démii H. Eislera v Berlíne. Ako dirigent debutoval 
v roku 1962, nasledovali konzultácie u známeho 
viedenského pedagóga H. Swarovského, pôsobil 
ako asistent H. von Karajana a L. Bernsteina. 
V roku 1966 sa na nieko�ko sezón stal hudobným 
riadite�om opery v Halle. V roku 1978 debutoval 
za dirigentským pultom viedenskej, neskôr aj 
bavorskej Štátnej opery a nieko�ko rokov pôsobil 
ako stály hos�ujúci dirigent berlínskej Staatsoper. 
V roku 1983 presídlil do Spolkovej republiky 
Nemecko, kde svoju umeleckú dráhu rozvíjal 
najmä ako operný dirigent. V rokoch 1984–1986 
bol vedúcim telesa Amsterdams Philharmonisch 
Orkest. V priebehu dlhoro�nej dirigentskej karié-
ry pracoval s významnými svetovými orchestrami 
(Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester 
Leipzig, Philharmonia Orchestra London, Lon-
don Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony 
Orchestra, Wiener Symphoniker, WDR Sinfonie-
orchester Köln, Symfonický orchester Bavorské-
ho rozhlasu ai.). Pod jeho taktovkou ú�inkovali 
svetoznámi interpreti (D. Oistrach, E. Gilels, 
G. Kremer, R. Buchbinder, G. Janowitz, N. Gut-
man a �). Th. Sanderling  je stálym hos�ujúcim 
dirigentom orchestra vo svojom rodnom meste 
a tiež dirigentom Národnej 	 lharmónie v Mos-
kve. Symfonický orchester v japonskej Osake, 
s ktorým umelec dvakrát získal Ve�kú cenu domá-
cej kritiky, mu udelil titul doživotného �estného 
hudobného riadite�a. Osobitné priate�stvo spájalo 
dirigenta s D. Šostakovi�om. Slávny skladate� bol 
prítomný pri Sanderlingovom moskovskom diri-
gentskom debute a zveril mu nemeckú premiéru 
svojej 13. i 14. symfónie (a zárove� i nemecký 
preklad básnických textov oboch symfónií). Vzá-
pätí nasledovala prvá nahrávka Šostakovi�ovho 
pies�ového cyklu na Michelangelove básne pre 
Deutsche Grammophon, ktorá získala prestížne 
ocenenie �asopisu The Gramophone. V máji 
2013 dirigoval Thomas Sanderling premiéru 
opery Idiot M. Weinberga v mannheimskej opere.
Uznanie si získala aj umelcova nahrávka Mahle-
rovej 6. symfónie s Peterburskými 	 lharmonikmi 
a najmä nahrávka kompletu Brahmsových symfó-
nií s britským orchestrom Philharmonia. Th. San-
derling žije od roku 1988 vo Ve�kej Británii.

 
foto: © A. Trizuljak�
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Figura in memoriam
Sympatickou �rtou dramaturgickej koncepcie abonentných koncertov ŠKO je pozor-
nos$ obrátená k jubileám. Najmä k tým špeciálnym, viažucim sa k osobnostiam, spo-
jeným s hudobným životom mesta a regiónu. Koncert 23. 10. pripomenul nedožité 
90. narodeniny zakladajúceho riadite'a ŠKO Jána Figuru, ktorý zanechal v histórii 
Žiliny nezmazate'nú stopu. Presadenie myšlienky, následné založenie a etablova-
nie profesionálneho telesa v kraji, to sú bazálne kroky a zásluhy prvého riadite'a 
inštitúcie, kultivujúcej a determinujúcej tvár kultúry nielen v reláciách kraja.

Program ve�era bol nasýtený množstvom 
symbolov, šifrovaných aj �itate�ných odkazov 
na osobu jubilanta. Tým najzrete�nejším bola 
aktívna sólistická participácia troch �lenov 
hudobníckeho � gurovského „klanu“: Františ-
ka, huslistu a koncertného majstra orchestra, 

 autistu Jána a  �embalistky �ubice. Strhu-
júci úvod patril Mozartovej predohre k opere 
Figarova svadba, pod ktorú sa charakteris-
tickým rukopisom s �rtami priam živelného 
prežívania a potlá�aného eruptívneho tem-
peramentu podpísal dirigent, žilinský rodák 
a odchovanec tunajších odborných škôl Karol 
Kevický. V Koncerte pre dvoje huslí d mol 
J. S. Bacha sa jedného z partov popri skvelom 
Františkovi Figurovi zhostil syn prvého 
šéfdirigenta ŠKO Eduarda Fischera, Pavel 
Fischer. Napriek príkladnej súhre a inšpiro-
vanému dialógu bolo zjavné, že sa na pódiu 
stretli odlišné interpreta�né typy. Fischerov 
asertívny prejav konvenoval viac v jazzovej 
barokizujúcej štylizácii od známeho �eského 
skladate�a a klaviristu Milana Svobodu. Jeho 
brilantne sformulované Concerto grosso pre 

husle, klavír a slá�iky bolo netypickým osvie-
žením s elektrizujúcim ú�inkom. �embalistka 
�ubica Figurová vstúpila do deja lakonic-
kým príspevkom, �as�ou Largo z Bachovho 

Koncertu f mol BWV 1056. V pôvabnom, no 
na súhru a rytmickú koncentráciu náro�nom 
Koncerte pre � autu, harfu a orchester KV 299 
W. A. Mozarta popri spo�ahlivom Jánovi 
Figurovi zapôsobila har� stka Katarína Tur-
nerová. Efektný záver, Saltarello z Talianskej 
symfónie Felixa Mendelssohna Bartholdyho, 
dal v plnej miere vyznie� umeleckému natu-
relu mladého dirigenta. Sugestívny �ah, ná-
kazlivá živelnos� a neskrývaná rados� vytvorili 

grada�ný dramatický vrchol programu, ktorý 
oslovil, oslávil a velebil pamiatku �loveka 
a jeho na prvý poh�ad neokázalých �inov, 
ktoré však ostávajú...

Štyridsa$ rokov ŠKO Žilina

Aj nasledujúca dvojica koncertov (6. a 7. 11.) 
prebiehala v povznesenom duchu. Pripome-
nula totiž 40 rokov od vzniku orchestra, �o je 
jubileum hodné dôstojnej oslavy. Zdravice od 
mestských aj štátnych inštitúcií aj modero-
vaný úvod (s mierne estrádnym nádychom) 

predznamenali výnimo�nos� 
ve�era, plynúceho pod taktovkou 
sú�asného šéfdirigenta Olivera 
Dohnányiho. Znova tu bola 
symbolika adekvátna atmosfére: 
Cikkerove Spomienky op. 25 sú 
sú�as�ou kme�ového repertoáru 
ŠKO. Orchester ich interpreto-
val nespo�etnekrát doma, ale aj 
ako reprezentatívnu vzorku slo-
venskej hudby na zahrani�ných 
koncertných cestách. Cikker, 
ktorý bol ako autorita stimulá-
torom pri zrode telesa, zaznel 
opä� v kvalitnej, plne zaintereso-
vanej kreácii. Vo�ba sólistu pre 
túto príležitos� bola exkluzívna. 
Dalibor Karvay vyrastal v žilin-
skom hudobno-pedagogickom 
prostredí (prof. B. Urban), dnes 
patrí k európskej hus�ovej elite. 

Návraty na domovské pódiá mu však o�ivid-
ne lichotia, inšpirujú ho – ako to prezentoval 
aj v Koncerte e mol op. 64 F. Mendelssohna 
Bartholdyho. Bezchybná technika, architek-
tonická logika a minuciózne modelovanie 
fráz, presnos�, krištá�ový tón... Pri všetkej 

dokonalosti sa však vo mne ob�as ozve na-
liehanie: priala by som si menej „sterilnú“ 
koncepciu, azda aj nad�ah�ený, osobnostný 
poh�ad na part. (Paganiniovský prídavok sa 
však dotkol hviezd!)
Program korunovala pôvabná Korunova�ná 
omša KV 317 W. A. Mozarta so sólistami 
Natáliou Melnik (soprán), Teréziou Kruž-
liakovou (mezzosoprán), Jozefom Gráfom 
(tenor), Gustávom Belá�kom (basbarytón), 
s participáciou organistu Marka Štrbáka 
a ú�as�ou Žilinského miešaného zboru, 
Cantica Collegium Musica Martin (zbor-
majster Štefan Sedlický). Dohnányi omšu 
vybudoval s noblesou aj „�ahom“, ve�koryso sa 
pohral s pointovaním jednotlivých �astí. Vo-
kálne kvarteto vyznelo kompaktne, s menšou 
výhradou na margo dramatizujúcich tendencií 
v sopránovom parte. Výsledok bol uspokoju-
júci, ale v komplexe celého aparátu by sa dali 
eliminova� ur�ité zvukové diskrepancie. Solíd-
ne pripravený zbor prezentoval oproti orches-
tru a štvorici sólistov nadmernú dynamickú 
vehemenciu. Napriek artikulovaným výhra-
dám ku koncertu možno orchestru blahožela� 
a popria� mu ve�a energie a invencie do �alších 
dekád (storo�í...).

Stranu pripravila: Lýdia DOHNALOVÁ
fotogra	 e: Roderik KU�AVÍK

Jubilejný koncert

D. Karvay
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Stanislav ŠURIN: Spomínali ste zvukové, 
konštruk�né �i výtvarné parametre histo-
rických nástrojov; bohužia� mnohé zápisy 
pamiatkových úradov nezodpovedajú realite, 
napríklad chýba zmienka o tom, že nástroj 
bol nieko�kokrát prestavaný a z barokovej 
�asti organovej skrine v podstate zostala len 
stredná �as�, navyše nie v pôvodnom stave. 
Samozrejme, hodnotu nástroja zvyšuje jeho 
�o najoriginálnejší stav, hoci možno pripusti� 
zmeny, ktoré nejakým spôsobom prispeli roz-
voju nástroja a nedevalvovali ho. Organista 
by sa nemal snaži� prispôsobova� si nástroj 
svojim podmienkam a upravova� ho bez úcty 
k samotnému nástroju, jeho tvorcovi a kon-
cepcii. Potom môže dôjs� k prestavbám v po-

dobe zrezávania a úprav registrov, ako sme 
videli zo strany viacerých slovenských � riem. 
Historický organ má svoju hodnotu a tomu by 
mal zodpoveda� aj prístup organistu pri výbere 
literatúry; treba spomenú�, že toto profesor 
Michalko pri dramaturgiách festivalu Sloven-
ské historické organy vždy vyžaduje.
JVM: �o sa týka spolupráce s Pamiatkovým 
úradom, rozbehli sme �alšie kroky, aby bola 
odbornejšia a profesionálnejšia a aby mohli 
pamiatkari prehodnoti� existujúci zoznam 
nástrojov. V�aka dohode o spolupráci medzi 
Hudobným centrom a Pamiatkovým úradom 

 V rámci festivalu Slovenské historické organy, 
ktorý sa tento rok uskuto�nil dvadsiaty tretí krát, 
sa objavujú rozli�né typy nástrojov ako s mechanic-
kou, tak s pneumatickou traktúrou. Na úvod mož-
no upresnenie: ktoré organy vlastne považujeme 
za historické?
Marian Alojz MAYER: Je to komplikovaná 
otázka, ktorá nemôže závisie� od typu trak-
túry, lebo pamiatkovým organom je každý 
nástroj, ktorý nejakým pozoruhodným spôso-
bom reprezentuje dobu a miesto vzniku. Je to 
skuto�ne široký pojem zah��ajúci nástroje 
staré i mladšie, dokonca za pamiatku môžeme 
považova� nástroje zo 70. �i 80. rokov minulé-
ho storo�ia.
Ján Vladimír MICHALKO: Treba rozlišova� 
medzi pamiatkovými organmi, ktoré majú 
technickú, výtvarnú �i zvukovú hodnotu, cha-
rakterizujú výrobcu alebo lokalitu a historický-
mi organmi. Tie sú rovnako pamiatkovými, ale 
prostredníctvom �alších kritérií vyhodnotili 
nástrojári aj interpreti takýto nástroj ako 
výnimo�ný. A to sa vývojom nemení – jeho 
hodnota ostane, pokia� sa nepokazí zásahmi 
zvonku. Z viacerých cenných nástrojov sa 
zachoval len prospekt a takýto organ nie je 
kompletnou pamiatkou. Organ je hudobný 
nástroj, preto je plnohodnotný len v stave, ke� 
znie a jeho prostredníctvom sa šíri živá hudba. 
Toto si musia uvedomi� pamiatkari i vlastníci, 
pretože pokia� hrajú na nástroji �udia, ktorí 
ho nevedia použi� v celej kvalite a šírke, tak aj 
samotní vlastníci strácajú povedomie hodnoty 
nástroja a vnímajú napríklad len jeho výtvarnú 
�i technickú stránku, nie však tú najvlastnej-
šiu – že je to nástroj, pretože na �om nepo�ujú 
hra� organovú literatúru. Potom sa stáva takz-
vaným „liturgickým nástrojom“, ktorý už vraj 
„nemusí“ ma� kvality „koncertného nástroja“, 
�o je hlboké nedorozumenie. Vyhroteniu 
týchto problémov na Slovensku dopomohla aj 
skuto�nos�, že organy slúžili 40 rokov hlavne 
na liturgické ú�ely. 

bude ustanovená komisia odborníkov pod 
vedením doktora Mayera ako garanta, ktorá 
preverí sú�asný zoznam a navrhne zmeny, 
aby zodpovedali reálnemu stavu. Zápisy budú 
prebieha� pod�a nových kritérií získaných prá-
cou a výskumom, ktorej prvým výsledkom je aj 
databáza organov na DVD Organy a organári 
na Slovensku 1651–2006.
SŠ: V susedných krajinách sa o organy starajú 
aj samotné cirkvi. Napríklad v �eskej repub-
like má každá diecéza svojho diecézneho or-
ganológa. Ja som túto na Slovensku ojedinelú 
funkciu zastával necelé 2 roky v niekdajšej 
Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze, predtým, 
ani potom, už neexistovala. Úlohou diecéz-
nych organológov je dokumentova� historické 
i moderné nástroje, pri�om pri historických 
majú povinnos� spolupracova� s pamiatkový-
mi orgánmi. Potom nemôžu vzniknú� situácie, 
s akými sme sa u nás mnohokrát stretli, ke� 
napríklad v Hrn�iarovciach nad Parnou na 

základe vlastného rozhod-
nutia farár s farskou radou 
rozrúbali a vyhodili historický 
organ Martina Šaška mladšie-
ho a nahradili ho digitálnym, 
podobne v Petrovej Vsi bol 
barbarským spôsobom pre-
stavaný nástroj toho istého 
organára.

 Neboli spomínané nástroje 
registrované ako pamiatky?
SŠ: Žia�, neboli, ke�že za�iat-
kom 90. rokov sa za historické 

pamiatky považovali predovšetkým barokové 
organy. Boli to „divoké“ roky pamiatkovej 
starostlivosti.
MAM: Problém je v skuto�nosti širší, ke�že 
dodnes nemáme na Slovensku vypracovaný 
generálny zoznam všetkých nástrojov, hoci 
snahy boli už v polovici 60. rokov na pôde 
novovzniknutého Hudobného oddelenia Slo-
venského národného múzea. V roku 1973 sa 
síce podarilo zvola� odbornú komisiu, ktorá 
mala ma� na starosti historické organy, no 
ani jeden z jej �lenov nebol v Komunistickej 
strane a ustanovujúca schôdza bola zárove� 

Na pôde Hudobného centra sa nedáv-
no stretli rešpektované osobnosti slo-
venského organového umenia 
a experti v oblasti historických orga-
nov, aby za okrúhlym stolom diskuto-
vali o aktuálnom stave, v ktorom sa 
vzácne nástroje nachádzajú, ako aj 
o spolupráci s inštitúciami �i podpore 
zo strany cirkví i štátu. Ponúkame 
skrátený prepis diskusie, ktorú s profe-
sorom Jánom Vladimírom Michalkom 
a doktorom Marianom Alojzom May-
erom viedol organista Stanislav Šurin.

Pripravili Peter MOTY�KA a Stanislav ŠURIN, fotografi e: Marian Alojz MAYER

Gelnica – kostol ev. a. v.

Pripravili Peter MOTY�KA a Stanislav ŠURIN fotografie: Marian

Perspektíva mnohých 
historických organov 
na Slovensku je desivá

Gelnica
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aj poslednou. Výskumu sa naš�astie venovali 
nestori slovenskej organológie PhDr. Otmár 
Gergelyi a MUDr. Karol Wurm, hoci len sú-
kromne a na vlastné náklady. Ich záujem však 
kon�il 19. storo�ím, kedy za�ali prichádza� 
organy s pneumatickými alebo elektrickými 
traktúrami. Ke� sa snažili svoje výsledky 
publikova�, na Slovensku o to nikto neprejavil 
záujem. Až v�aka riadite�ovi strediska Slo-
venského ústavu pamiatkovej starostlivosti 
v Banskej Bystrici sa podarilo v roku 1973 
vyda� aspo� zborník Pamiatkové organy 
stredného Slovenska. Pokra�ovania vyšli už 
len v odbornom �asopise Acta organologica 
v Západnom Nemecku; Západoslovenský kraj 
v roku 1980 a Východoslovenský kraj až v roku 
1991. Po smrti oboch sa pokra�ovaniu v tom-
to prieskume nevenoval už nikto. Až v roku 
1997 vznikla pri Hudobnom centre komisia 
(okrem nás s profesorom Michalkom tam boli 
Ferdinand Klinda a Imrich Szabó), ktorá mala 
ma� gestorstvo nad pokra�ovaním výskumu 
a hoci výsledok nebol taký, aký sme o�akávali, 
za�al sa dop��a� zoznam všetkých organov 
na Slovensku; teda nie len v kostoloch, ale aj 
v múzeách �i na hradoch, tých však nie je ve�a. 
A hoci na zozname robíme takmer dve desa�-
ro�ia – spo�iatku som bol sám, neskôr sa ku 
mne pridal absolvent našej fakulty Dr. Cepko, 
do dnešného d�a je spracovaných približne 
80 % územia Slovenska; najvä�šie medzery 
máme na východnom Slovensku. Po dokon�e-
ní prác môže dôjs� k revízii všetkých organov 
na území Slovenska. 
JVM: Medzistup�om v systematickom 
spracovávaní databáz organov je spomínané 
DVD, ktoré je v našich pomeroch ve�kým kro-
kom vpred, hoci o dve-tri desa�ro�ia neskôr, 
ako v iných krajinách. Na margo spolupráce 
s cirkvami musím doda�, že sme sa o �u 
pokúšali aj v evanjelickej cirkvi. Ur�itý �as 

sme v rámci �innosti Výboru cirkevnej hudby 
za�ali mapova� nástroje, navštevovali sme 
cirkevné zbory a kreovali štatút, pod�a ktoré-
ho by vlastníci nesmeli robi� žiadne zásahy 
do nástroja bez súhlasu Výboru. Podobne ako 
v bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze, 
aj u nás to trvalo len krátko a odvtedy ape-
lujeme na cirkvi, aby ustanovili diecéznych, 
respektíve dištriktuálnych organológov. Dôle-
žité je, aby to boli skuto�ní odborníci. Na Slo-
vensku sa totiž stáva, že neodborné zásahy do 
organa, na základe ktorých dochádza k ne-
odstránite�ným chybám, sa konajú práve pod 

gestorstvom „odborníka“. Cirkev a vlastníci 
sa obávajú, že zapísaním nástroja do zozna-
mu pre nich vznikajú obmedzenia, kompliká-
cie a povinnos� stara� sa o kultúrnu pamiatku. 
Potom radšej dajú nástroj „opravi�“, ako 

vedia. Aj preto sa pokúšame 
spolo�ne dosiahnu� stav, aby 
vlastník nemohol odmietnu� 
návrh Pamiatkového úradu 
na zápis do Ústredného zo-
znamu pamiatok.

Oprava �i poprava?

 Mnohé historické organy sa 
však nachádzajú vo farnostiach 
s kostolom �i farou v dezolátnom 
stave...

MAM: Samozrejme, pokia� sú nástroje v ob-
jektoch tesne pred zrútením, je to obrovský 
problém. Ale bavíme sa aj o farnostiach, ktoré 
peniaze evidentne majú, dokonca ich investo-
vali aj do organa, no takým spôsobom, ktorý je 
neakceptovate�ný! 
SŠ: Na margo organov v dezolátnych priesto-
roch by som chcel spomenú� ideu organového 
múzea, ktorú som navrhol primátorovi mesta 
Skalica. Bývalý jezuitský kostol v sú�asnosti 
patrí mestu a využíva sa predovšetkým na 
kultúrne ciele. Nachádza sa tam aj historický 
organ, ktorý sme spolu s organárom Jánom 

Valovi�om priviezli z Anglicka 
a on ho zreštauroval, rov-
nako tam pôjde aj mediálne 
najznámejší slovenský organ 
z Dómu sv. Martina. Do pries-
torov v bo�ných kaplnkách by 
sa mohli presunú� ohrozené 
nástroje a organové múzeum 
by zárove� slúžilo na kurzy �i 
koncerty – tie tam už bývajú 
v rámci festivalu Musica Sac-
ra Skalica. 
JVM: Podobné aktivity stoja 
a padajú na záujme zodpoved-
ných �inite�ov miest �i cirkví 
a ich vz�ahu k hudbe. Nazdá-
vam sa, že vä�šina cirkevných 
zborov alebo farností má 
približne rovnaké � nan�né 
možnosti. Niekde dokážu za 
pomoci mesta, cirkvi i odbor-
níkov nástroj zachráni�, hoci 
nemajú ve�a pe�azí. Ale majú 
vz�ah a vô�u. Samozrejme to 
súvisí aj s výchovou, vzdelá-
vaním. Nemalo by sa stáva�, 
že niekto minie peniaze na zlý 

projekt a prácu nekompetentného organára, 
�iže v skuto�nosti „vyhodí“ peniaze a poškodí 
kultúrnu pamiatku. 
SŠ: Najmä v 90. rokoch utrpelo množstvo 
nástrojov pri neodborných opravách, ke�že 

na organársku živnos� vtedy 
mnohým sta�ila pe�iatka 
z farského úradu. Mne sa 
s kolegami v roku 2000 po-
darilo v Bratislave zorgani-
zova� konferenciu Historické
organy – úlohy pre výskum, 
organárstvo, pamiatkové 
úrady a cirkvi, na ktorej sme 
mali zahrani�ných odbor-

níkov a zo Slovenska sme pozvali prakticky 
všetkých, ktorí mali nejakým spôsobom do 
�inenia s organom. Spozoroval som, že potom 
si viacerí aspo� trocha za�ali dáva� pozor 
a nedochádzalo v takej miere k podobným 
devasta�ným „opravám“ nástrojov, ako v spo-
menutej Petrovej Vsi. 
MAM: Ak môžem doplni�, rovnaká � rma – 
nechcem ju menova� – �o „opravila“ organ 
v Petrovej Vsi, zni�ila aj Országov organ zo 
70. rokov 19. storo�ia v Štefanovej. Vyhodili 
historické vzdušnice, pridali elektrickú traktú-
ru, zlikvidovali hrací stôl a nový postavili dole 
v lodi kostola. Trúfam si poveda�, že jeden zo 
zásahov – zle zaviazaná hracia traktúra pedá-
la – nemá obdoby na celom svete; ke� stla�íte 
ve�ké C, ozve sa najvyšší tón danej vzdušnice 
a naopak, pri stla�ení najvyššieho tónu pe-
dálovej klaviatúry s unikátnym klávesovým 
rozsahom C–e0 sa ozve ve�ké C! A toto si nikto 
nevšimol ani pri kolaudácii...
JVM: Treba si všimnú� aj pozitívne výsledky 
starostlivosti o organy a spomenú� medziná-
rodný festival Slovenské historické organy, 
ktorý tiež dopomohol k istej orientácii a mo-
tivácii vlastníkov, aby sa nástrojom venovali. 

Organ je hudobný nástroj, 
preto je plnohodnotný len v stave, 
ke� znie a jeho prostredníctvom 
sa šíri živá hudba.

Pruské

Pruské – kostol sv. Petra a Pavla
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Každý rok prezentujeme nástroje, ktoré sú 
opravené �i, lepšie povedané, reštaurované, 
ke�že medzi tie „opravené“ patria aj spome-
nuté, ktoré po opravách nehrajú; dalo by sa 
parafrázova�, že niektorí „opravári“ organy 
neopravujú, ale „popravujú“. Za 24 rokov 
existencie festivalu sa podarilo prezentova� 
asi 80 nástrojov. V za�iatkoch niektoré ešte 
neboli reštaurované, no kvôli „naštartova-
niu“ procesu sa hralo aj na nástrojoch prip-
ravených len na koncert. Paralelnou �as�ou 
projektu je zaznamenávanie zvuku reštauro-
vaných organov na CD v rámci rovnomennej 
edície. Za�alo to dobre zreštaurovaným 

nástrojom v Spišskej Novej Vsi, významným 
a na slovenské pomery aj ve�kým dvojmanu-
álovým nástrojom Friedricha Deutschman-
na, po kolaudácii ktorého som oslovil Ctibora 
Kolínskeho z vydavate�stva Diskant. Nazdá-
val som sa, že je škoda neurobi� záznam ná-
stroja vo výbornom stave. Ke�že sme nerátali 
s opakovaným zaznamenávaním reštaurova-
ných organov, prvé CD ani nemá poradové 
�íslo. Na desiatich CD je doteraz zaznamena-
ných 18 nástrojov – významných z h�adiska 
stavite�ov organov i lokalít, od najstaršieho 
nástroja Bartolomeja Fromma v Kežmarku 
z roku 1651 po nástroje z konca 19. storo-
�ia, od malých pozitívov po dvojmanuálové 
nástroje Martina Šaška, najvýznamnejšieho 
stavite�a 19. storo�ia na Slovensku. Aj zahra-
ni�ní interpreti prichádzajúci na naše orga-
nové festivaly hodnotia kvalitu nástrojov ve�-
mi vysoko, nielen ako pamiatok, ale skuto�ne 
ako živých nástrojov porovnate�ných s inými 
krajinami. Naozaj sa nemusíme hanbi�, skôr 
o týchto veciach treba hovori� a medializova� 
ich. Podobné diskusie a rozhovory sú pod�a 
m�a jednou z možností, ako pomôc� tomu, 
aby sa verejnos� dozvedela, že nielen hrady 
a zámky, ale aj organy sú nesmierne cennými 
kultúrnymi pamiatkami.
SŠ: ... predovšetkým sú pamiatkami slú-
žiacimi prvoradému cie�u, pre ktorý boli 
vytvorené, a ak sú v dobrom stave, fungujú 
jedine�ne – po zvukovej �i technickej stránke 
ich nemožno nahradi�. Organové festivaly 
sú navyše ve�mi dobrým spôsobom, ako pri 

poukázaní na hodnoty historických organov 
vybudi� lokálpatriotizmus. Napríklad pri 
reštaurovaní dvojmanuálového pneumatické-
ho organa v Zohore bolo cíti� skuto�ný en-
tuziazmus zo strany �lenov obecnej i farskej 
rady a tamojší koncert, ktorý sme zaradili do 
Katedrálneho organového festivalu, sa stretol 
s obrovským úspechom a nadšením. Podobne 
v Modre, kde vo farskom kostole „driemal“ 
jeden z najvzácnejších historických organov 
19. storo�ia s jedine�ným zvukom; spome-
niem 
 autový register na druhom manuáli, 
pri po�úvaní ktorého sa budete pozera� na 
chór a h�ada� skuto�nú 
 autistku. Toto sú 

historické organy par excellence, 
ktoré uchovávajú svoju zvukovú 
originalitu spojenú s najvyššou kva-
litou. Máme hendikep malého náro-
da, ktorý sa ešte celkom neprebudil 
a obdivuje všetko anglické, francúz-
ske �i od iných ve�kých národov. Ke� 
použijem terminus technicus „Or-
gellandschaft“, tak smelo môžeme 
doda�, že existuje ve�mi zaujímavá 
„Orgellandschaft Slowakei“. Kra-
jiny západnej Európy si v rámci ne-
ustáleho napredovania a progresív-
neho vývoja �asto aj uškodili, no my 
sme si v�aka absencii tohto pokroku 
zachovali niektoré unikátne nástro-
je. Spomeniem organ vo Ve�kom 
evanjelickom kostole v Bratislave, 
mladšieho „brata“ organa v Bazilike 

Sv. Mikuláša v Trnave. Ke� k nám prídu orga-
nisti z vyspelých organových krajín, zvyknutí 
na moderné krásne mechanické nástroje, 
obdivujú, že sa u nás zachovali originálne or-
gany s pneumatickou traktúrou a s pôvodnou 
intonáciou. Každý dobre opravený historický 
organ alebo postavený nový nástroj sa má 
plnohodnotne využíva� pri liturgii. Zárove� 
by bola škoda nevyužíva� každý takýto nástroj 
aj na koncertné ú�ely.
MAM: Som rád, že sa môžeme prezentova� 
ve�mi slušne zreštaurovanými nástrojmi, 
ktoré oprávnene budia pozornos�, ale nedá mi 
nespomenú� aj také organy, ktoré majú nevy-
�íslite�nú hodnotu a ich perspektíva je desivá. 
Napríklad jeden z najvä�ších Pažického orga-
nov v Pruskom z roku 1777 je unikátnym ná-
strojom, ktorý sotva možno použi� na liturgic-

ké ú�ely, o koncertoch ani nemožno uvažova�. 
V kritickom stave sú tiež ve�ký dvojmanuálový 
nástroj Michala Podkonického v evanjelickom 
kostole v Gelnici alebo Pažického organ z roku 
1797 v katolíckom kostole vo Viš�ovom. A je 
ich omnoho viac.

Na omši sa „môže”...

 Nie je možné zaradi� nástroje vyžadujúce 
urgentnú starostlivos� do prioritných programov, 
napríklad v rámci grantových systémov Minister-
stva kultúry? 
JVM: Ešte za �ias Dr. Mokrého poskytla naša 
komisia ministerstvu zoznam týchto priorit-
ných nástrojov. Mnohé farnosti �i zanikajúce 
cirkevné zbory si však nemôžu dovoli� poda� 
žiados� o dotáciu z ministerstva, napríklad 
prostredníctvom programu Obnovme si svoj 
dom alebo z európskych fondov, pretože 
spoluú�as� je pre nich � nan�ne neprijate�ná. 
Majú stále menší po�et veriacich a zápasia 
o to, aby existen�ne prežili. Na podobné 
prípady majú v zahrani�í systémové riešenia; 
napríklad evanjelická cirkev v Nemecku má 
fond pre záchranu nástrojov. Úbytok veria-
cich sa bude dotýka� aj problematiky organa 
ako takého. Chvalabohu, zatia� máme na Slo-
vensku nadšencov a za posledných 5 rokov sa 
u nás postavilo nieko�ko výborných nástro-
jov, najmä v Dóme sv. Martina, v Redute �i 
v Dolnom Kubíne.
SŠ: Dodám, že v Dolnom Kubíne bolo na ko-

lauda�nom koncerte 1300 
�udí. To sú naozaj pozitívne 
momenty, pretože po roku 
1989 sa v mnohých nových 
kostoloch s organom v pô-
vodnom slova zmysle vôbec 
nerátalo! Ako zamestnanec 
Arcibiskupského úradu som 
mal možnos� vidie� riešenia 
sakrálnych novostavieb, kde 
boli na chóre naprojekto-
vané minimálne priestory 
s jedinou možnos�ou – digi-
tálneho nástroja. 
JVM: Je to paradox, preto-
že po zmene spolo�enských 
pomerov v roku 1989 sme 

si to predstavovali iná�. Nebolo by zlé vyhod-
noti� toto obdobie, aj cirkvi by sa o to mohli 
sebakriticky pokúsi�, �o sa za slobodných 
25 rokov v tomto smere urobilo. Nazdávali 
sme sa, že sa cirkev otvorí kultúre a že bude 
opä� centrom umenia. No paradoxne sa 
stáva, že pokia� kedysi koncerty zakazovali 
komunisti, dnes ich konanie nedovolí ducho-
venstvo. Kto má v cirkevnom zbore alebo vo 
farnosti ukáza�, že organ je potrebný, ke� sú 
tam amatéri, ktorí tomu �asto nerozumejú? 
V mnohých prípadoch domáci tvrdia, že sa 
na ich organe stále dá hra� a že na omši, �i na 
službách Božích, sa to „môže“. Akože môže? 
Kultúrny �lovek musí poveda�, že nemôže 
a musíme to opravi�! Toto žia� nemá kto po-
veda�, ak je tam neodborník na strane ducho-
venstva i organistu.

TÉMA

Pruské

J. V. Michalko 
foto: P. Brenkus�
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 Kde je potom množstvo absolventov cirkev-
ných �i štátnych konzervatórií, študentov cirkevnej 
hudby? Za 25 rokov ich musí by� na Slovensku 
pomerne dos� a kto iný, ak nie oni, by mali zlepšo-
va� povedomie...
JVM: Oddelenie cirkevnej hudby sa na Slo-
vensku otvorilo na konzervatóriách a neskôr 
na vysokej škole po 45 rokoch. Na VŠMU dnes 
máme jediného študenta cirkevnej hudby, 
medzitým vznikla napríklad Katedra cirkevnej 
hudby na univerzite v Ružomberku, kde je tých 
študentov viac, no na o� ciálnych miestach or-
ganistov pôsobia máloktorí. Pokúšali sme sa to 
zmapova�, ke�že som na konferencii o budúc-
nosti organa v Zürichu v roku 2011 podával 
o Slovensku správu; zástupcovia európskych 
krajín tam referovali napríklad aj o vzdelávaní, 
o uplatnení organistov �i stavbách nových 
nástrojov. Zistili sme, že v evanjelickej cirkvi 
nie je profesionálne obsadené ani jedno mies-
to, v katolíckej cirkvi je ich možno desiatka. 
Pritom sa tam núka kombinácia medzi prácou 

v cirkvi a napríklad u�ite�ským povolaním, 
absolventi cirkevnej hudby môžu vies� miestne 
spevácke zbory. Obávam sa, že pokia� cirkvi 
neprijmú nejaké generálne pravidlá, budúc-
nos� je skôr v lokálnych riešeniach. Namiesto 
toho, aby sa to sprofesionalizovalo, však zá-
ujemcovia a nadšenci po rokoch odchádzajú, 
pretože nenachádzajú priestor na uplatnenie 
svojich umeleckých predstáv. 
SŠ: Nazdávam sa, že doplácame aj na vz�ah 
k�azov �i cirkví k hudbe. Vnímam to takmer 
ako „hriech“. Je to ve�ká škoda, že sa vzdávajú 
silnej kultúrnej pozície v spolo�nosti. Z istého 
poh�adu to pripomína pílenie si konára pod 
sebou, pretože mnoho �udí je odradených ta-
kýmto spôsobom a hoci cirkevné dokumenty 
vyzývajú k dokonalej úrovni hudby pri liturgii, 
v skuto�nosti je opak �asto pravdou. 

JVM: Ur�ite je škoda, že sa nechceme pou�i� z 
vývoja v Západnej Európe i v Severnej Amerike. 
Napojenie organa na kres�anstvo je také silné, 
že úvahy o budúcnosti organa ako koncertného 
nástroja mimo kostolov je pre m�a osobne 
neprijate�né. Práve na spomínanej konferencii 
v Zürichu sa diskutovalo aj o organoch v kon-
certných sie�ach a hoci majú v tamojšej kon-
certnej sieni skvelý nástroj, na jeden �i dva kon-
certy ro�ne príde oproti chrámovým koncertom 
nieko�ko �udí. Práve kultúrna stránka na vysokej 
úrovni môže napomôc� cirkvám aj pri upevnení 
komunity veriacich. V evanjelickej cirkvi sme 
napríklad za�ali po 50 rokoch robi� Bachove 
kantáty v rámci služieb Božích, �o je v našich 
podmienkach unikum, no cirkevná vrchnos� 
sa k tomu stavala, akoby to bolo proti cirkev-
ným predpisom a bohoslužobným poriadkom. 
Pritom to fungovalo s Milošom Valentom na 
kolegiálnej báze bez ve�kých � nan�ných nákla-
dov. Cirkev disponuje nádhernými priestormi 
a môže s nimi skuto�ne dobre pracova�. Ak sa 

dá za prenájom zorganizova� to, že veriaci zažijú 
na bohoslužbách �osi, o �om predtým len po�uli 
a odrazu je to realitou, je to unikátne prepojenie 
duchovného s umeleckým a kultúrnym.

 V rámci výskumu a propagácie historických 
organov sa zvä�ša objavujú tie isté mená. Nejavia 
mladí organisti a organári záujem?
SŠ: Chcel by som spomenú� Martina Baka, 
ktorý je na domácej scéne ako interpret �i 
improvizátor nedocenený, no pokia� by som 
si mal niekoho prizva� ku kolaudácii organa, 
pozval by som ur�ite jeho. V sú�asnej dobe 
spisuje výsledky reštaurátorského prieskumu 
organa v nitrianskej katedrále, kde sa bude 
do starej historickej skrine stava� nový organ. 
Je to pozoruhodný projekt. Doktor Mayer bol 
pri objavení píš�al od štyroch rôznych organá-
rov v tomto nástroji, je tu zachovaný prospekt. 
Martin Bako je �lovekom, ktorého potenciál 
by bolo dobré využi�. Okrem toho, že je vyni-
kajúci interpret a improvizátor, pracuje aj ako 
organár a má bohaté praktické skúsenosti.
MAM: S absenciou nových mien v tejto ob-
lasti súvisí aj problém diplomových prác na 
VŠMU. Spomínam si jedine na mená Šurin, 
Cepko, Štafura �i Bako. Viacerí k tomu mož-
no aj majú vz�ah, no po zrušení teoretickej 
�asti diplomovej práce už nie sú ani len mož-
nosti. Študentom tak ostali 3 semestre náuky 
o organe, ako aj dejiny nástroja... 
JVM: Opä� sa dostávame ku kvalite výu�by; 
k nám prichádzajúci absolventi konzervatória 
�asto nemajú dostato�né organologické zna-

losti, hoci na škole mali 4 roky náuku o organe. 
U mnohých hudobníkov, a to žia� aj u tých 
dobrých, prežíva názor, že ako interpreti nepo-
trebujú komplexné teoretické vzdelanie. Úrove� 
umeleckého školstva na Slovensku je však 
samostatná problematika pripomínajúca hru na 
vlastnom piesku. Nie je dostato�ný záujem spo-
ji� sa a vytvori� jednu kvalitnú školu, ktorá by ve-
dela konkurova� tým európskym. Aj v zahrani�í 
už dochádza k pretlaku vo�ných miest a mnohí 
študenti, ktorí by u nás v minulosti �ažko prešli 
sa na zahrani�né školy dostanú. Na Hudobnej 
a tane�nej fakulte VŠMU obmedzujeme teore-
tické �asti diplomových prác, znižujeme po�ty 
hodín estetiky i dejín hudby. �asto nedoce�uje-
me, že predpokladom kvalitnej interpretácie je 
komplexná interpreta�ná analýza. 

Ján Vladimír MICHALKO (1951) študoval na 
Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave (I. Skuhrová, 
F. Klinda) a na mníchovskej Hochschule für Musik 
(1972–1973, K. Richter). Paralelne absolvoval 
Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK. Od r. 1983 
pôsobí na HTF VŠMU, kde sa v r. 1998 stal profe-
sorom, v období 2000–2007 bol dekanom Hudob-
nej a tane�nej fakulty VŠMU. Je organistom Ve�ké-
ho evanjelického kostola v Bratislave (od r. 1982). 
Zaslúžil sa o záchranu a propagáciu mnohých 
vzácnych nástrojov, organizuje medzinárodný 
festival Slovenské historické organy a v spolupráci 
s vydavate�stvom Diskant zdokumentoval na sérii 
10 CD zvuk historických organov najvýznamnej-
ších organárov pôsobiacich na Slovensku. 

Marian Alojz MAYER (1948) pôsobil na Katedre 
teórie a dejín architektúry kreslenia a modelovania 
(SVŠT Bratislava), neskôr bol externým ašpiran-
tom na Umenovednom ústave SAV (1983–1988). 
Od r. 1990 prednáša náuku o organe a dejiny 
organa na VŠMU v Bratislave. Venoval sa opravám 
významných historických organov (najmä z dielne 
M. Šašku), ale aj novším nástrojom. Publikuje od-
borné �lánky a referuje na medzinárodných fórach, 
spolupracuje s festivalom Slovenské historické or-
gany. V poslednom období  systematicky pracuje na 
výskume organov na Slovensku. Je autorom viace-
rých monogra	 í – Martin Šaško a jeho organárska 
škola, Dejiny organa na Slovensku: od najstarších 
�ias po sú�asnos�, Organy v Bratislave: dispozície 
a základný technický popis (spolu so S. Šurinom). 

Stanislav ŠURIN (1971) študoval na Konzerva-
tóriu a VŠMU v Bratislave (I. Szabó, I. Sokol), na 
Diecéznom konzervatóriu vo Viedni a súkromne 
v Grazi (J. Trummer). Ako sólista ú�inkuje a nahráva 
doma i v zahrani�í. Hru na organe vyu�uje na KU 
v Ružomberku, publikuje v oblasti organa a cirkev-
nej hudby. Venuje sa aj kompozícii (Trnavská omša, 
Antifóny a duchovné piesne). Pôsobil vo funkcii 
Diecézneho hudobníka Bratislavsko-trnavskej 
arcidiecézy (2006–2008), je poradcom pri opravách 
historických a pri stavbe nových organov. Organizu-
je medzinárodné organové festivaly v Trnave, Pieš�a-
noch, Skalici, Modre a v bratislavskej katedrále. 

TÉMA

Špišská Nová Ves – kostol ev. a. v. 



Plné PKO – 2006

Joshua Redman – 2013

Tomasz Sta	ko – 2007

Richard Galliano – 2010 Three Pianos (
. Šrámek, O. Kraj�ák, K. Ková�) – 2006

Jon Hendricks a Benny Golson – 1996David Kollar – 2006
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40
rokov
Bratislavských 
jazzových dní
Históriu Bratislavských jazzových 
dní za�ala v roku 1975 písa� skupinka 
jazzových nadšencov a z lokálneho 
podujatia, ktoré uvádzalo hudobní-
kov zo spriatelených socialistických 
krajín, sa �oskoro stala platforma, as-
po� na nieko�ko dní v roku pripodob-
�ujúca normalizovanú Bratislavu tým 
ostatným, „normálnym“ mestám. 
Osobnú históriu „jazzákov“ má kaž-
dý z nás vo vlastných spomienkach 
odohrávajúcich sa v domáckejších, 
„staromilsky“ pôsobiacich priesto-
roch PKO, ale aj v mierne „sterilnej-
šej“ Inchebe. 
Som rád, že v retrospektívnom výbe-
re fotogra� í z posledných ro�níkov 
nechýba kontrabasový veterán Ray 
Brown, ktorého „štyri“ zosob�ovali 
dokonalos� swingového mainstrea-
mu, �i Esbjörn Svensson, ktorý pre-
zieravo poukázal na územia dovtedy 
nedobyté jazzovými priekopníkmi. 
A samozrejme Benny Golson s Jonom 
Hendricksom, ktorých legendárny 
koncert na „jazzákoch“ bol mojím 
prvým skuto�ným stretom s tou naj-
vyberanejšou jazzovou ligou. Aj za to 
patrí v�aka štyrom dekádam jazzu! 

text: Peter MOTY�KA
foto: Patrick ŠPANKO



Al Jarreau dostáva tortu od Petra Lipu – 2008

Gustav Brom Big Band – 2010 Maria João – 2009

Christian Scott – 2010 Nicholas Payton Quintet – 2011

Esbjörn Svensson – 2011 Ray Brown – 1992 Chris Potter – 2013

S.M.V. Trio (S. Clarke, M. Miller, V. Wooten) – 2008
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Ars Nova 2014
Medzinárodný festival sú�asného umenia, 3.– 9. novembra, 
Kasárne/Kulturpark, Dom umenia, K13, ISCM – Slovenská sekcia, 
ŠfK, Košice

Metropola východu hostila medzinárodný festival s pestrou paletou toho najlepšie-
ho, �o sú�asná a hudba druhej polovice 20. storo�ia ponúka. Okrem hlavnej hviezdy, 
huslistu Gidona Kremera, ktorý sa v Košiciach predstavil takmer po štyroch desa$ro-
�iach, festival uviedol viacero pozoruhodných domácich ansámblov i sólistov, prog-
ram doplnili koncerty žiakov základných umeleckých škôl a študentov košického 
konzervatória, výstava košického maliara Jána Vasilka i workshop VENI ACADEMY.

Portréty
Otvárací koncert detí z košických ZUŠ a ZUŠ 
Sabinov s názvom Portréty, ktorý je sú�as�ou 
projektu New Music for Kids and Teens, za-
pojil do aktívneho poznávania sú�asnej hudby 
najmladších ú�astníkov. Jeho sú�as�ou je i da-
tabáza nových skladieb obsahujúcich rozšíre-
né techniky hry a netradi�né spôsoby notácie 
ako napríklad gra� cké partitúry. Mladí hudob-
níci preukázali výnimo�ný talent i techniku 
v náro�ných kompozíciách, ktoré obsahovali 
polyrytmy �i komplikované repetitívne vzorce. 
K pozoruhodným patrili rozhodne vystúpe-
nia gitaristu Benedikta Lukáša v Suite des 
Fantômes od Marie Linnemann plné glissánd 
a náro�ných 
 ažoletov �i Patrika Hermana, 
ktorý zahral na klavíri Prší, prší  v náro�nom 
polyfonickom aranžmáne �ubice �ekovskej. 
Netradi�ným bolo aj jazzové kvarteto štyroch 
trombonistov ú�inkujúce v skladbe Bye Bye 
Bones od Uliho Nehlsa. Závere�ný spevác-
ky zbor Goldky so sprievodom orchestra 

a rytmickej sekcie pôsobil síce ve�kolepo, ale 
výber i aranžmán zvoleného repertoáru (John 
Leavitt, Piotr Rubik, Karl Jenkins) vyzneli 
„popovo“ a gý�ovo.  

Quasars Ensemble 
a Musica Cassovia
Druhý koncertný ve�er v Dome umenia patril 
Quasars Ensemble a slá�ikovému orchestru 
Musica Cassovia, ktorí na spolo�nom pódiu 
predstavili diela „klasikov“ Šostakovi�a a Hin-
demitha spolu s tvorbou sú�asných slovenských 

skladate�ov. Témy a citácie zo Šostakovi�ových 
prelomových skladieb sú v Komornej symfónii 
op. 110a nabité silnými emóciami a hudobnými 
postupmi so všadeprítomným autobiogra� c-

kým motívom d-es-c-h. 
Zmiešané pocity vyvo-
lávala len poloprázdna 
sála. Suitová štruktúra 
a zaujímavé obsadenie 
Concertina pre trúbku, 
klavír a slá�ikový orches-
ter od �uboša Bernátha 
predstavovalo príjemný 
protipól k sovietskemu 
klasikovi. Ako sólisti sa 
predstavili Ivan Buffa 
a trubkár István Siket. 
Buffovo Quasars pre 
violu a komorný súbor 
vzniklo ako inštrumen-
tálna podoba rovno-
menného diela pre violu 

so sprievodom klavíra. Melodické motívy hrané 
na strunách klavíra sa pôsobivo dop��ali s virtu-
óznymi 
 ažoletmi slá�ikov a viachlasmi dreve-
ných dychových nástrojov. Okrem Bernáthovej 
skladby zaznela premiérovo aj Komorná symfó-
nia Lucie Papanetzovej. Skladba pre zdvojené 
slá�ikové kvarteto, klavír, tri dychové nástroje 
a tympany obsahuje atonálne pôsobiacu melo-
diku, série a expresívne harmónie. Dominan-
tným nástrojom bola trúbka, vytvárajúca nosnú 
kantilénu diela. V závere�nej Hindemithovej 
Komornej hudbe �.1 op. 24 sa obe telesá spojili. 

Pestrá zmes hudby striedajúca závratné tempá 
v unisonových behoch klavíra a xylofónu, ex-
plózie tympanov, malého bubna a �inelov vys-
triedalo v 3. �asti delikátne jemné, polyfonické 
dychové kvarteto. V poslednej �asti sa však sála 
opä� otriasala ostrými rytmami bicích a polyryt-
mickými pasážami slá�ikov a trúbky. Náro�né 
party akoby interpretom nerobili najmenšie 
problémy a po závere�nej siréne a standing 
ovation museli hudobníci ešte raz zopakova� 
divokú 1. �as� Sehr schnell und wild.

Classic Malts
Z Domu umenia sa festivalové dianie pre-
miestnilo do kasárenských priestorov Kul-
turparku. Na poschodí medzi�asom v plnom 
prúde prebiehal hudobný workshop VENI  
ACADEMY, kde sa medzinárodný kolektív 

mladých hudobníkov pod vedením Daniela 
Mateja a jeho kolegov pripravoval na turné po 
slovenských mestách. Tretí de� festivalu za�al 
klarinetovým recitálom Ronalda Šebestu. 
Názov Classic Malts si zvolil sólista ako me-
taforu ozna�ujúcu prvotriednu whisky z jed-
notlivých regiónov Škótska, ktorú prirovnal 
k výberu najlepších diel pre sólový klarinet. 
„Vo�ba názvu je zárove� vyjadrením môjho 
obdivu a a� nity k svetu single malt whisky, v jej 
mnohorakosti a uš�achtilej komplexnosti.“ 
Na koncerte zaznelo pä� skladieb pre sólový 
klarinet od Stravinského, Scelsiho, Sciarrina, 
Stockhausena a Reicha. Skladby v rôznom 
pomere obsahovali rozšírené nástrojové tech-
niky (práca s alikvotnými tónmi, multifoniky, 
tremolá �i priestorovo odlíšené farby nástro-
ja), ktoré v prípade Stockhausena vyžadovali 
fyzický pohyb hrá�a po javisku pre odlíšenie 
priestorovej akustiky jednotlivých varia�ných 
tém. V prípade New York Counterpoint Steva 
Reicha znela desiatka repetitívnych klarinetov 
z playbacku, sólista naživo dop��al jedenásty 
hlas. (Všetky hlasy si Šebesta nahral sám, 
ke�že nebol spokojný s pôvodne dodanou 
nahrávkou sprievodných hlasov.) Po bravúrne 
koncentrovanom výkone, ktorý odhalil nové 
zvukové vymoženosti nástroja, nasledovala 
zaslúžená odmena v podobe ochutnávky spo-
mínanej škótskej whisky...  

Musica Cassovia

I. Siket R. Šebesta
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Hommage à Schnittke
Druhý koncert toho istého ve�era niesol 
názov Venované Alfredovi Schnittkemu. 
�lenovia Quasars Ensemble Andrej Gál 
a Ivan Buffa naštudovali náro�ný program, 
ktorý pozostával z diel Schnittkeho a Vla-
dimíra Godára. (Rovnakú dramaturgiu 
zopakovali aj 24. 11. v Po�skom inštitúte 
v Bratislave, v de� Schnittkeho nedožitých 
osemdesiatych narodenín.) Improvizácia pre 
sólové violon�elo patrí k posledným Schnitt-
keho kompozíciám. Štýl jeho závere�ného, 
tretieho tvorivého obdobia charakterizuje 
pochmúrna nálada s množstvom tmavých 
farieb. Priestor dostali sústredené rozvíjania 
nieko�kých ob�úbených skladate�ových moti-
vických útvarov – sekundové parlando, ostré 
septimové a nónové súzvuky �i zmierlivé 
prepojenia kvárt a tritonov. Z Gálovej sólovej 

interpretácie vyžaroval absolútny vnútor-
ný pokoj a nadh�ad. Sonáta �. 1 pre klavír 
a violon�elo priniesla typickú Schnittkeho 
polyštýlovos�. Po viac ako tridsiatich rokoch 
znovu ožil na pódiu i Godárov Trigram pre 
klavír, ktorý skladate� napísal v roku 1972 
ako študent na bratislavskom konzervatóriu 
a z h�adiska tónového materiálu je pod�a slov 
autora pokusom o syntézu dodekafónie a tó-
novej centralizácie, ovplyvnenej Xenakisom 
�i staro�ínskou knihou I-�ing. V závere�nej 
Sonáte na pamä� Viktora Šklovského vzdali 

obaja umelci hold tomuto priekopníkovi ana-
lýzy umeleckej tvorby, ku dielu ktorého má 
Vladimír Godár ve�mi blízky vz�ah.

VENI ACADEMY
Štvrtý de� patril študentom Košického kon-
zervatória (Mladá krv 2) a medzinárodnému 
dynamickému kolektívu VENI ACADEMY.
Množstvo ú�inkujúcich konzervatoristov sa 
odrazilo aj v preplnenom h�adisku, ke�že sa na 
mladých hudobníkov prišli pozrie� celé rodiny, 
vytvoriac tak silnú podporu obecenstva, akú 
tento priestor po�as festivalu ešte nezažil. 
V deviatich dielach sa predstavilo 30 ú�inku-
júcich, vä�šina skladieb zaznela ako premiéry 
mladých skladate�ov. Vysoká kvalita vystúpení 
pripravila výnimo�ný ve�er plný brilantných 
okamihov. Iba 16-ro�ná Timea Maš�áková 
svoju skladbu Adoré pre soprán, 
 autu, dvoje 

huslí a gitaru, napísala 
na základe melódie, 
ktorá sa je prisnila 
v noci. Text spomína 
ženskú postavu Adoré, 
ku ktorej sa prihovára 
jej vlastné ja z „bu-
dúcnosti“ – to má už 
iný poh�ad na život 
a trápenie, ktorým mla-
dá Adoré prechádza. 
Jej �alšiu kompozíciu 
Hiraeth  tvorí dvojica 
pre klavír a kontra-
bas. Názov pochádza 
z m�tveho keltského 
jazyka a vyjadruje pocit 
pri spomienkach na 

momenty a miesta, ktoré sa už nedajú vráti� 
alebo už neexistujú. Dvadsa�ro�ný Matej 
Demko predstavil svoje Tri kusy pre klavír in-
špirované commediou dell’arte a jej typickými 
postavi�kami (napr. Pulcinella). Celok riešil 
ako malú suitu, v ktorej každá �as� je v troj-
dielnej pies�ovej forme. V Slá�ikovom kvartete 
zasa preukázal precíznu prácu s dodekafóniou. 
Po prestávke nastúpili VENI ACADEMY, 
úspešný projekt, ktorý má za sebou štvorro�nú 
históriu, desiatky koncertov a pro� lové 2CD 
ocenené Radio_Head Awards 2013. Týmto 

ro�níkom zahajuje novú generáciu hudob-
níkov, ktorí sa po intenzívnom týžd�ovom 
workshope predstavili v Košiciach, Ružom-
berku a v Bratislave. Pod vedením Daniela
Mateja a kolegov z „prvoligového“ VENI 
ensemble – Branislava Dugovi�a, Fera Kirá-
lya, Ivana Šillera, Davida Danela a Mariána 
Lejavu – zostavili program plný gra� ckých �i 
otvorených partitúr, zameraných na sonoristi-
ku, hru so zvukmi, aktívnu improvizáciu a h�a-
danie nových možností využitia jednotlivých 
nástrojov orchestra. Pod�a slov Daniela Mateja 
tieto partitúry kladú istým spôsobom vyššie 
nároky na predstavivos�, kreativitu, osob-
nostný vklad a zodpovednos� interpreta, než 
hudba „do bodky“ zaznamenaná skladate�om 
v notách. Zazneli kompozície Bálinta Bolc-
sóa, Zygmunta Krauzeho a dvojica gra� ckých 
partitúr Poonsoirée a Con� gurazione dei due 

elementi Milana Adam�iaka. Netradi�nou bola 
aj Mimescore Andresa Lóoa, ktorá sa skladala 
len z videonahrávky, na ktorej skladate� po-
hybmi hlavou a mimikou znázor�oval emócie, 
ktoré mal orchester za úlohu vyjadri� zvukom. 
Dielo tak vytvorilo multimediálny zážitok 
pre obecenstvo aj pre samotných aktérov. 
Dirigovania sa v druhej polovici koncertu ujal 
študent Marco Vlasák. Ako posledná zaznela 
minimalistická Jesus’ Blood Never Failed Me 
Yet Gavina Bryarsa, jediná skladba v klasicky 
notovanej štruktúre. Dvadsa� minút hudby, 
ktorá v približne dvadsa�sekundovej slu�ke 
gradovala pripájaním sa jednotlivých nástro-
jových sekcií so sprievodom audio nahrávky 
speváka vyústilo attacca pri zhasnutých svet-
lách do závere�nej zvukovej koláže Daniela 
Mateja JBNFMY.  Pod�a slov umeleckého 
riadite�a K13 Vladimíra Beskida je zámerom 
festivalu pripravova� pravidelnú hudobnú 
slávnos� s bohatou ochutnávkou nových, ne-
tradi�ných zvukových chodov aj nahliadnutím 
do kuchyne sú�asných skladate�ov. Rozvíja� 
sú�asné hudobné myslenie a komunikáciu 
v medzinárodnom priestore. Tento zámer sa 
ur�ite potvrdil a s ve�kými ambíciami možno 
o�akáva� aj nasledujúci ro�ník. 

Tibor FELEDI
fotogra	 e: Jaroslav AŠ

M. Vlasák

Quasars EnsembleI. Buffa
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Medzi symbolizmom 
a psychologickým realizmom
Len ako vzdialenú ozvenu si dnes vieme predstavi$, s akou intenzitou rozdrásal 
dobové publikum dekadentný námet zvrátenej Salome od pikantného spisovate'a 
Oscara Wilda v preklade manželky jedného z najvä�ších anarchistov vtedajšej doby, 
ktorý geniálne zhudobnil Richard Strauss.

Ve�koplošná psychologizácia postáv odkrýva-
júca podvedomé štruktúry �udskej existencie, 
s akou sa stretávame v komplikovane pre-
pletených rodinných vz�ahoch Wagnerovho 
Prste�a �i neskôr v ambivalencii lásky a smrti 
Tristana a Izoldy, znamenala iba predvoj po-
zvo�ného rozleptávania spolo�enských tabu 
obdobia � n de siècle. Jednodejstvová forma 
bola u operných skladate�ov za�ínajúceho 
20. storo�ia (Leoncavallo, Puccini, Ravel, 
Strauss) vysoko v kurze. Prekrytím reálneho 
�asu s �asom rozprávaného príbehu totiž 
umožnila plastické vykreslenie charakterov 
a psychológie ich vz�ahov. V intencii aris-
totelovskej poetiky jednoty deja a �asu tak 
dokázala na pomerne krátkej ploche vytvori� 
efektný lievik, ktorý svojou intenzitou vtiahol 
diváka priamo do deja, aby ho vyviedol do 
katarzného prúdu koncentrovaného divadel-
ného zážitku. 
Nebol to len lokálny kolorit príbehu z po-
�iatku zrodu kres�anstva, ktorý demontoval 
vtedajšiu rozšírenú winckelmannovskú 
predstavu o vznešenosti antiky. Koncept 
rozmaznanej pastorkyne patriarchálneho 
vládcu, otupenej blahobytom a emocionál-
nou mizériou, šokoval. Ú�inok poznania, že 
princeznú Salome vedela k najvznešenejšie-
mu spomedzi citov – schopnosti milova� – 
rozhýba� až extrémna situácia konfrontácie 
s od�atou hlavou Mesiášovho zvestovate�a 
Jochanaana, sa rovnal dnešnému dobrodruž-
stvu všakovakých sexuálnych fetišov, ktoré 
sa pomaly stávajú bežným obsahom médií 
stredného prúdu. 
Pre nemeckého �inoherného režiséra a dra-
maturga Hansa-Joachima Ruckhäberleho 
je príbeh Salome nad�asový. Abstrahujúca 
scénogra� a Helmuta Staubacha a Uweho
Kuckertza pripomína redukovaný symbo-
lizmus novej vecnosti. Pozadiu javiska do-
minuje obrovský kruh ako centrálna lunárna 
metafora hlavnej hrdinky. Celkom v intencii 
vstupnej scény hudobnej drámy, v ktorej sa 
vojak Narraboth vyznáva z lásky k Salome, 
ignorujúc varovanie páža�a o jej chladnej 
kráse, sa aj Ruckhäberleho judská princezná 
rodí z mesa�nej beloby. V cukríkovo ružových 
šatách s bielym golierikom vstupuje na scénu 
nasvietením v sprievode intrigánskej matky 
Herodias, ktorá je uš�achtilým zjavom skôr 
dcérinou konkurentkou.
Charakterovou protiváhou silných žien sú 
slabí muži: Narraboth (lyricky �ubozvu�ný 
Tomáš Juhás), ktorý si z neopätovanej lásky 
k Salome siahne na život, ale aj tragikomicky 
ubedákaný tetrarcha so „šarmom“ krá�a 

Ubu. Hodnotnou stránkou réžie je výrazná 
orientácia na kreáciu psychogramu hlavných 
postáv. No hoci je libreto na dialógy skúpe 
a pozostáva takmer výlu�ne z monológov, 
inscenácii by sved�al hlbší ponor aj do vz�a-
hov medzi jednotlivými postavami, o ktorých 
rozpráva hudobný text naratívne pestrej 
a výre�nej partitúry. Medzi �istými líniami 
náznakovej scénogra� e, doplnenej o konkre-
tizujúci sémantický charakter porozostavo-
vaných stoli�iek rozli�ných štýlov, sa takýto 
režijný koncept priam ponúkal. 

Presved�ivá herecká kreácia Salome v podaní 
Jolany Fogašovej je to najlepšie, �ím brati-
slavská inscenácia disponuje. Aj napriek spe-
vá�kinej nejasnej artikulácii nemeckého textu, 
ob�asným chybám vo frázovaní, hlasovým 
rezervám v strednej polohe �i nezvládnutej 
technike sprechgesangu. Jej javisková argu-
mentácia štúdie hlavnej postavy, prekonáva-
júcej široký vývojový oblúk od femme enfant 
k femme fatale, sa vyzna�uje obdivuhodným 
nasadením a suverénnou vysokou polohou. 
V krátkom zamatovom negližé, �ižmách, s te-
tovaním, charakteristickou výraznou o�nou 
linkou a natupírovaným ú�esom (kostýmy 
Ngozi Unamba-Oparah) bola o�ividne inšpi-
rovaná tragickou postavou americkej popovej 
spevá�ky Amy Winehouse, ktorá v roku 2011 
zomrela na následky otravy alkoholom. Aktu-
alizácia postavy Salome nepôsobí cudzorodo, 
no ani inven�ne. 
Jan Vacík ako zrozumite�ný, textovo suverén-
ny, vo vysokej polohe však miestami labilný 
Herodes bol herecky výrazným sparring part-
nerom Jolany Fogašovej. Mankom zostalo iba 
prehrávanie v závere�nej scéne, kedy zbyto�ne 
ostentatívnymi gestami, demonštrujúcimi 
znechutenie nad laškovaním Salome s hlavou 

Jochanaana, ochudob�oval dramatickos� 
situácie. Temne zvu�ná a suverénna Herodias 
Denisy Hamarovej by si zaslúžila zaujímavej-
šie vedenú hereckú líniu, jej silnému a charak-
teristickému výrazu by v tejto postave pristalo 
skromnejšie nasadenie gesta. S režisérskou 
bezradnos�ou sme sa však stretli najmä pri 
zbore cirkevných hodnostárov, ktorý zostal 
v pozícii štatistov odsunutých na rampu. Ne-
koncep�nos� zborovej réžie nezachránil ani 
nápad rozsvieti� sálu po�as hašterenia sa o ná-
boženských témach, ktorý vyznel ako rekurz 
na polarizovanú (slovenskú) spolo�nos�. 
Modernos� Straussovej Salome nespo�íva 
len v pikantnej literárnej predlohe. Hne� na 
úvod klarinetový beh nahor v rozmedzí jednej 
oktávy v gis, ktorý nesmeruje k hlavnému 
tónu a, ale ústi do cis mol, tvorí spolu s malou 
sextou v nasledujúcom takte, hranou ako sixte 
ajoutée, rad zdanlivo nesúvisiacich a nelogic-
kých hudobných � gúr. Strauss síce pracuje 
s leitmotívmi pod�a vzoru Richarda Wagnera, 

no ich chápanie už ne-
podrobuje divadelné-
mu ú�inku, lež opisu 
psychologických sta-
vov, z ktorých vzniká 
charakteristická fareb-
ná polyfónia. Tonalita 
Salome participuje na 
tomto psychologickom 
hudobnom šifrovaní, 
pri�om sa sama stáva 
sú�as�ou „psychickej 
polyfónie“. 
Orchester Opery 
SND pod vedením šéf-
dirigenta Friedricha
Haidera už v Lohen-
grinovi ukázal, že hu-

dobné teleso, ktoré hrá najmä „po taliansky“, 
vie prehovori� aj jazykom nemeckej hudobnej 
drámy. Mnohovrstvovos� Straussovej partitú-
ry zvládol, i s prihliadnutím na jeho doterajšiu 
umeleckú prax, vcelku úspešne. Skúsenému 
posluchá�ovi však neušla istá jednotvárnos� 
farby a zvuku. Niektoré z hudobných motívov 
zostali príliš ploché a vyššie spomínaná poly-
fónia tak trochu bez lesku. Ni�, na �om by sa 
nedalo kontinuálne pracova�. 
Základy príspevku Opery SND k práve sa 
kon�iacemu straussovskému roku sú solídne. 
Pre skalného diváka bude ur�ite zaujímavé 
sledova�, ako budú speváci a orchester od 
predstavenia k predstaveniu vybrusova� psy-
chologický realizmus tohto, z mnohých h�a-
dísk atraktívneho, repertoárového prírastku.

Robert BAYER

J. Vacík a J. Fogašová 
foto: J. Barinka�

Richard Strauss: Salome
Dirigent: Friedrich Haider 
Scéna: Helmut Staubach, Uwe Kuckertz
Kostýmy: Ngozi Unamba-Oparah
Réžia: Hans-Joachim Ruckhäberle
Premiéra v Opere SND 14. 11.   
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Pod�a vzoru mnohých svetových operných di-
vadiel sa aj Slovenské národné divadlo v tejto 
sezóne rozhodlo v rámci cyklu Voci da camera 
uvádza� koncerty piesní �i árií. Túto iniciatívu 
treba privíta�, ke�že najmä pies�ová koncert-
ná prezentácia je u nás stále popoluškou. 
Dramaturg Vladimír Zvara ponúkol poslu-
chá�om v historickej budove SND (23. 11.) 
koncert venovaný jubilujúcemu Leošovi Ja-
ná�kovi. Skladate�ova mimooperná vokálna 
tvorba (ak nepo�ítame zborové kompozície) 
nie je príliš bohatá, a tak medzi dve spievané 
�ísla vsunuli autori programu tri piesne z prvej 
�asti klavírneho cyklu Po zarostlém chodní�-
ku v interpretácii Branka Ladi�a. Táto �as� 
programu však vyznela len ako akýsi predel 
medzi oboma vokálnymi vstupmi, hoci najmä 
skladba Sý�ek neodletel je pôsobivá.
Koncert otvorilo Šest národních písní, jež 
zpívala Gabel Eva (z roku 1909), ktoré skla-
date� upravil a doplnil o klavírny sprievod. 
Mezzospranistka Terézia Kružliaková ich 

zaspievala pomerne jednostrunne, no reha-
bilitovala sa v deviatej až jedenástej piesni 
skvelého cyklu Zápisník zmizelého (v SND ho 
poloscénicky uviedli v roku 1969), kde dodala 
spevu cigánky Zefky adekvátnu zmyselnos�.  
Dielo poskytuje ve�kú príležitos� predovšet-
kým tenoristovi a �udovít Ludha ju dokonale 
využil. Jeho expresívny, no výrazovo bohato 
diferencovaný spev dokázal vyjadri� rôzne po-
lohy minipríbehu – pokušenie, váše�, vý�itky 
svedomia, zmierenie sa s osudom. Aj tentoraz 
bolo dielo po�até poloscénicky, s premieta-
ním náladotvorných „luha�ovských lesných 
zákutí“ na zadný horizont. Nádherný cyklus 
o láske zaujal vokálne, menej už v klavírnom 
sprievode Branka Ladi�a. 
Mená Terézie Kružliakovej a �udovíta Ludhu 
� gurovali tiež na otváracom koncerte Dní 

taliansko-slovenského priate�stva 
v bratislavskom Primaciálnom 
paláci (24. 11.), popri nich sa za 
domácu stranu predstavila aj Mar-

tina Masaryková. Všetci traja predviedli hod-
notné výkony, ozdobou ve�era však bola ú�as� 
jedného z najvýznamnejších basových inter-
pretov verdiovských postáv v celosvetových 
reláciách, Riccarda Zanellata. Taliansky 
umelec (po�uli sme ho v rokoch 2006 a 2010 
na Zámockých hrách zvolenských) o�aril 
nad�ah�eným duetom s Zerlinou z Dona Gio-
vanniho, kantabilne a emotívne po�atou áriou 
Filipa II. z Dona Carlosa i úderne farebným 
duetom z Belliniho Puritánov, ktorý spieval 
s menej známym krajanom Alessandrom 
Civilim. Je ve�kou škodou, že prítomnos� 
speváka takých kvalít, aké predstavuje talian-
sky basista, nebola prezentovaná ako udalos� 
bratislavského operného života.

Vladimír BLAHO

Do bohatého operného odkazu ruských klasi-
kov sa v sú�asnosti na�iera zriedka a aj ve�ké 
scény sa spravidla obmedzujú len na pár zná-
mych titulov. Z tohto poh�adu sa zaujímavo 
javí aktuálna viedenská sezóna. Po �ajkovské-
ho 	arodejke, uvedenej v Theater an der Wien, 
zaradila Viedenská štátna opera do svojho 
repertoáru Musorgského Chovanš�inu. 
Z viacerých verzií diela, ktoré Musorgskij ne-
dokon�il, si dirigent Semyon Bychkov vybral 
Šostakovi�ovu, ktorá najviac korešponduje 
so skladate�ovým zámerom vytvori� hudobný 
obraz tragédie ruského národa. Dirigentova 
premyslená koncepcia našla odozvu v skvelom 
výkone orchestra a strhla pozornos� publika.
Ak všeobecne platí, že opera stojí a padá na 
spevákoch, tak Chovanš�ina stojí a padá na 

zboroch. Pre 
rozsiahle scény 
bol 70-�lenný 
domáci súbor 
posilnený 

o 75 spevákov Slovenského � lharmonické-
ho zboru (zbormajster Jozef Chabro�), ktorí 
tak po Borisovi Godunovovi, Mojžišovi a Áro-
novi a Tannhäuserovi rozšírili portfólio svojej 
spolupráce s prvou rakúskou scénou o �alší 
vydarený príspevok. Výkon zborového telesa 
bol strhujúci: presne nadávkovaná revolta 
armády strelcov, trpite�ský smútok prostého 
�udu i bezvýchodisková odovzdanos� staro-
vercov, voliacich dobrovo�nú smr� na hranici, 
dop��ajú tragiku Musorgského hudby. 
V titulnej role Ivana Chovanského sa neza-
menite�ným hlasom predviedol Ferruccio 
Furlanetto, ktorý vymodeloval plastický 
obraz postavy, smerujúcej od temer zvrcho-
vanej moci k izolácii, kon�iacej smr�ou na 
príkaz cárskeho dvora. Vodcu starovercov 

Dosifeja stvárnil sýtym, znelým basom Ain 
Anger, trojicu hlavných mužských postáv 
uzatvára Šaklovityj v podaní spevácky aj 
herecky výborného Andrzeja Dobbera. 
Rolu Marfy plným mezzosopránom prí-
jemného sfarbenia, s istými výškami aj 
znelými hrudnými tónmi, spievala Elena 
Maximova. 
Režírovanie výseku stredovekých ruských 
dejín zvádza k folklorizovanej alebo spolitizo-
vanej verzii. Lev Dodin sa vyhol obom mož-
nostiam a ponúkol statickú inscenáciu, v kto-
rej hudobný vnem prevažuje nad vizuálnym. 
Nájs� k�ú� k štvorhodinovej opere, uzavretej 
do kocky kovovej konštrukcie, však môže by� 
pre diváka bez znalosti diela a vz�ahov medzi 
postavami problém. No i napriek rozporným 
názorom na Dodinovu réžiu má prvá vieden-
ská scéna v repertoári ve�mi kvalitné dielo, na 
ktoré stojí za to nájs� si �as. 

Vladimíra KME�OVÁ

Sledova� prenosy opier v po�íta�i naozaj nie 
je ideálny umelecký zážitok. Ale práve do 
po�íta�a sa mi dostala informácia od dirigen-
ta Tomáša Hanusa, že 1. 11. sa uskuto�ní 
internetový live HD prenos Veci Makropulos 
z mníchovskej opery (recenziu inscenácie sme 
priniesli v HŽ 11/2014, pozn. red.), ktorý Ha-
nus hudobne vedie a na ktorý srde�ne pozýva. 
Tomáša Hanusa som už dlhší �as nemala mož-
nos� zaži�, preto som sa rozhodla virtuálnu 
pozvánku prija�. Už aj z toho dôvodu, že v po-
slednom �ase som sa s jeho umelecky nadanou 
rodinou �asto v myšlienkach stretávala. 
V mníchovskej histórii recepcie tohto diela 
zaznela Vec Makropulos premiérovo v �eštine. 
A navyše, po prvýkrát v histórii existencie 
opery vôbec, bola uvedená v kritickej edí-
cii, ktorej ju podrobil sám dirigent Hanus. 
Doposia� uvádzané verzie Veci Makropulos 

nepoznám nato�ko dôverne, aby som moh-
la analyzova� konkrétne zmeny. Ale to, �o 
v prenose pod Hanusovou taktovkou zaznelo, 
posunulo genialitu Janá�ka ešte o mí�u do-
predu. Jeho hudobná re� predo mnou ešte 
nikdy nede� lovala v takej úzkej spätosti so 
slovom, s jeho rytmom, agogikou �i melo-
dickos�ou. Ešte nikdy som v nej nepostrehla 
to�ko nástoj�ivosti, prí�ažlivosti a erotiky; 
ešte nikdy som nezaregistrovala také výrazné 
frázovanie a preh�adnos� Janá�kovho farba-
mi hýriaceho orchestra. Bolo to strhujúce 
predstavenie, doslova triler. Na jednej strane 
dramaticky úto�ný, v protipóloch o�arúvajúci 
kantabilitou. 

Po�as závere�nej, 
hudobne i obsaho-
vo závratnej kul-
minácie, kon�iacej 

slovami Emilie Marty „Ot�e náš“, nebolo 
možné nemyslie� na bezprostredných predkov 
dirigenta Hanusa: na jeho matku, klaviristku 
a spevá�ku Annu Flachovú-Hanusovú, a jej 
sestru, tetu dirigenta, bývalú baletku SND Ali-
cu Flachovú-Pástorovú. Obe umelecky nadané 
diev�atá pretrpeli a prežili v tínedžerských ro-
koch koncentra�ný tábor Terezín, Alica (stvár-
nená vo � lme V tichu, ktorý sme recenzovali 
v HŽ 11/2014, pozn. red.) i Osvien�im a Ber-
gen-Belsen. Takže iba v�aka zrnie�ku š�astia 
môžeme dirigentovi Tomášovi Hanusovi v�a�i� 
za ve�kolepý Janá�kov operný ve�er. 

Agata SCHINDLER

Musorgskij vo Viedni 
so Slovenským % lharmonickým zborom 

Pozvánka od Tomáša Hanusa

Koncertné podve�ery
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Wien Modern 2014
Hlavná idea Wien Modern 2014 by sa pod'a slov umeleckého riadite'a festivalu 
Matthiasa Lošeka dala zhrnú$ dvoma anglickými slovami: „on screen”. V predhovo-
re v programovom bulletine vysvet'uje, že „on screen” znamená rozhranie medzi 
% lmom, resp. televíziou, a sú�asnou hudbou. Takže nie je prekvapením, že vä�šina 
festivalových podujatí obsahovala dôrazný vizuálny element. To mi pripomenulo 
jednu z recenzií na tohtoro�né Letné kurzy v Darmstadte: „Das Auge hört mit” 
(„Oko na�úva”), skonštatovala Barbara Eckle v najnovšom vydaní Neue Zeitschrift 
für Musik. Zdá sa, že svet sa zmenil; nemecky hovoriaca Stredná Európa, pre niekto-
rých mekka absolútnej hudby, sa ohliada inam.

V prípade Wien Modern je však ešte jedna 
téma, hoci nie spomenutá v bulletine, no mož-
no ešte o to zásadnejšia, v�aka ktorej možno 
lepšie pochopi� tento obrat k vizuálnemu. 
Je �ou rúcanie hraníc medzi vysokou a nízkou 
kultúrou. Život „za ve�kou deliacou �iarou“, 
ak si pomôžem titulom knihy Andreasa Huys-
sena, samozrejme nie je ni�ím novým. Hovorí 
sa o tom celé desa�ro�ia, možno viac ako treba. 
Táto idea je v každom prípade dôležitá pre po-
chopenie jednotlivých podujatí tohtoro�ného 
festivalu, ale aj ich vzájomného prepojenia.
Akoko�vek nazveme mix vysokého a nízkeho 
(termín „postmoderna“ stratil nadmerným 
používaním svoju ú�innos�) a akoko�vek 
sa ho snažíme poníma� (bu� ho chápeme 
ako nie�o odlišné od moderny, alebo ako jej 
závere�nú fázu, �i ako koniec metanarácie, 
koniec domnelého zákazu populárnej kultúry, 
koniec prestíže estetickej autonómie �i iba 
ako využívanie citátov), zdá sa, že zodpovedá 
životu v sú�asnom svete – teda aspo� u bo-
hatých západných konzumentov. Nech je to 
akoko�vek, odráža to tieto slobody, pri ktorých 
teoretická (hoci ur�ite nie skuto�ná) rovnos� 
všetkého vyús�uje do strachu, že niektoré veci 
budú uznané za hodnotnejšie než iné.
Napríklad televízny sitcom môže by� poklada-
ný za rovnako hodnotný ako Shakespearova 
dráma. Tento príklad som si nevybral náho-
dou. Jednou z ústredných udalostí festivalu 
bola premiéra „sitcom opery“ rakúskeho 
skladate�a Bernharda Gandera. Ganderovo 
skladate�ské dielo údajne „otriasa základmi 
slonovinovej veže“ sú�asnej hudby. Ale je 
diskutabilné, �i to možno poveda� o skladate-
�ovi, ktorý získal prestížne ceny mesta Viedne, 
Rakúskej republiky a jednej z najvä�ších 
stredoeurópskych bánk, ktorého partitúry 
vydáva Peters, ktorého premiéry sa konajú 
v najdôležitejších koncertných sálach Viedne 
a na významných európskych festivaloch 
a ktorý študoval na renomovaných univerzi-
tách a v štúdiách elektronickej hudby. Gander 
ako dôkaz svojej „inakosti“ uvádza rôzne 
vplyvy, predovšetkým heavymetalovú hudbu, 
hororové � lmy, komiksových hrdinov (�o by 
niektorí kritici mohli ozna�i� za prípad one-
skorenej puberty). O mnohom vypovedá fakt, 
že Gandera pri odovzdávaní cien vždy vidno 
v deathmetalovom tri�ku. Je to dobrá a dobre 
fungujúca marketingová stratégia. Okrem 
toho o sebe priznáva, že je sitcomovým „zá-

vislákom“. Obdivuje presnú konštrukciu 
a pôsobivos� sitcomov, ktoré pokladá za 
dôkladne usporiadané, zábavné a schopné 
predostrie� vážne sociálne otázky. Preto jeho 
záujem vytvori� sitcomovú operu – nový žá-
ner, ktorý mieša vysoké a nízke formy kultúry 
a má priamy súvis s mottom festivalu. 
Opera je rozdelená na sedem 25-minútových 
sekcií (každá z nich má d�žku a dramatickú 

štruktúru typickú pre sitcomovú epizódu), 
ktoré boli predvedené po�as troch ve�erov 
v priebehu festivalu. Okrem opery predviedli 
Ganderovi rad �alších diel, �ím sa zaradil hne� 
za hlavnú postavu festivalu, Georga Friedricha 
Haasa, taktiež Rakúšana. 
Je �ažké predstavi� si dvoch odlišnejších 
skladate�ov, ako sú Gander a Haas, nielen 
po stránke zvukovej identity, ale aj poeti-
kou a � lozo� ckými založením. Haas ostáva 
verný názorom svojho u�ite�a Friedricha 
Cerhu: trvá na tom, že jednotlivec má vlastnú 
vnútornú hodnotu, a odmieta akúko�vek 
podriadenos� kolektívnej identite. Máme do 
�inenia so skladate�om, ktorý berie záväzky 
povojnového (nemeckého) modernizmu 
a vysokej kultúry vážne. Rozdiel vo�i Gan-

derovi je zjavný do takej miery, až vzniká 
pocit, že �lovek je chránený pred tým, aby 
bola jeho subjektívna sloboda realizovaná 
práve prostredníctvom síl masovej kultúry, 
vrátane amerických sitcomov, komiksových 
hrdinov a hororov. Len na pripomenutie, 
Haas je skladate�om spektrálnej hudby a ne-
dávno získal post profesora na Columbia 
University v New Yorku. Predvedenia nie-
ktorých jeho diel patrili k vrcholom festivalu. 
Na limited approximations pre šes� klavírov 
(v mikrointervalových ladeniach) a orchester 
a na kompletné predvedenie slá�ikových 
kvartet (s výnimkou Kvarteta �. 8) v podaní 
Arditti Quartet po�as dvoch ve�erov nikdy 
nezabudnem. Boli to krehké a premenlivé 
zvukové svety, ktoré rád navštívim znova. 
Ak na m�a jeho concerto grosso Nr. 2, ob-
jednané festivalom a premiérované na otvá-
racom koncerte, zapôsobilo menej, prekryli 
ho silnejšie dojmy z Haasových �alších diel 
a takisto Griseyových Transitoires, predvede-
ných na tom istom koncerte, ktoré, hoci boli 

napísané v roku 1981, sa zdali by� 
jednou z najsviežejších a najnepreko-
nate�nejších skladieb na festivale.
Pri viac ako 60 podujatiach uspo-
riadaných po�as vyše troch týžd�ov 
ponúklo Wien Modern 2014 ove�a viac 
než Gandera a Haasa. Znela hudba 
mnohých �alších skladate�ov, vráta-
ne rozhodne neviedenského Philla 
Niblocka a Trevora Wisharta, ktorým 
boli venované samostatné autorské 
koncerty, a množstvo �alších objedná-
vok a premiér. Festival navyše ponúkol 
no�né párty v miestnych kluboch, 
audiovizuálne a tane�né predstavenia, 
detské programy, trojd�ové sympó-
zium venované � lmovej hudbe �i seriál 
venovaný � lmom využívajúcim novú 
hudbu, ako napríklad 2001: A Space 
Odyssey Stanleyho Kubricka. Za ob-
zvláš� dobrú a prínosnú myšlienku 
považujem zriadenie bezplatnej 
knižnice v Café Heumarkt, ktorá ob-
sahovala partitúry takmer všetkých 
diel predvedených na festivale, ako aj 
knihy o sú�asnej hudbe. 
Hoci som nebol na všetkých koncer-

toch, po�ul (a videl) som vä�šinu festivalu 
a ur�ite dos� na to, aby som si uvedomil, že 
Wien Modern je ve�kým dobrodením pre 
sú�asnú hudbu: 27 rokov po založení Clau-
diom Abbadom stále prekvitá a ostáva ne-
nahradite�ným – bez oh�adu na individuálne 
estetické preferencie. Množstvo návštevníkov 
to potvrdzovalo a je dobrou vizitkou mesta 
Viedne, že sa takéto podujatie konalo a že sa 
teší skvelej povesti. 
Sú�asná hudba potrebuje priaznivcov. A po-
�etní organizátori, podporovatelia a hudob-
níci, stojaci za Wien Modern, priaznivcami 
sú�asnej hudby celkom iste sú.

Marcus ZAGORSKI 
(preklad Robert KOLÁ�)

B. Gander 
foto: archív�
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27. Expozice nové hudby: 
festival bez octového pachu
Expozice nové hudby v Brne patrí medzi dobre etablované festivaly sú�asnej 
a experimentálnej hudby. No aj ke= mu pomaly „tiahne na tridsiatku”, návšteva 
hoci len prvých dvoch dní z jeho pä$d(ovej ponuky (29. 10. – 2. 11.) presved�ila 
o tom, že sa nemusí obáva$ straty dramaturgickej sviežosti, inovatívneho ducha ani 
záujmu publika.

Octový syndróm
Za motto aktuálneho ro�níka si organizátori 
zvolili „octový syndróm“. Je to pomenovanie 
pre rozkladný chemický proces, ku ktorému 
dochádza v dlho konzervovanom � lmovom 
materiáli a ktorý ho deštruuje. Alebo, presnej-
šie povedané, modi� kuje. Materiál, zbavený 
pôvodného poslania, pôvodnej informácie, 
a tým oslobodený od pôvodného kontextu, 
získava hodnotu autonómneho artefaktu a ako 
taký môže poslúži� k �alšiemu umeleckému 
spracovaniu – môže sa sta� napríklad „libre-
tom“ novovytvoreného hudobného diela alebo 
jeho sprievodnou vizuálnou zložkou. Na feno-
mén takéhoto pretvárania a tiež na možnosti 
vzájomných interakcií zvukového a vizuálneho 
sa sústredila vä�šina festivalových podujatí. 
Vzácna ideová zhoda s aktuálnym ro�níkom 
Wien Modern, no zárove� – vzh�adom na 
vývoj v ostatných desa�ro�iach – celkom po-
chopite�ný jav, v�aka ktorému dramaturgovia 
Jozef Cseres a Viktor Pant
�ek zrejme ne-
mali vä�šie �ažkosti namieša� pestrý mix tak 
z miestnej, ako aj z medzinárodnej ponuky.

Zabudnutý minimalista
Otvárací koncert mal dve polovice – v doslov-
nom aj prenesenom zmysle. Filharmonie 
Brno pod vedením Macieja Tworeka pred-
viedla pred takmer plným auditóriom Besed-
ného domu najprv dve tradi�né koncertantné 
diela: klavírnu verziu Koncertu pre �embalo 
(alebo klavír) op. 40 Henryka Miko�aja Górec-
kého a �eskú premiéru Koncertu pre �embalo 
Philipa Glassa. Kým prvú zo skladieb som 
vnímal jednoducho ako „východoeurópsku 
klasiku“, tú druhú by som neváhal ozna�i� za 
komer�ný brak. Octový syndróm zjavne nena-
padá iba � lmy... 
Pre mnohých sa festival fakticky za�al až po 
prestávke. Za prítomnosti autorov zazneli dve 
premiéry, �eská a svetová. Litovská sklada-
te�ka Just� Janulyt� (1982) ozna�uje za svoj 
ve�ký vzor a „u�ite�a“ Philla Niblocka, hoci 
u�ho nikdy neštudovala. Jej Predlžovanie noci 
pre 21 slá�ikových nástrojov (resp. imaginár-
ny „supernástroj“ s 84 strunami) priznávalo 
nadväznos� na svojský litovský minimalizmus 
a pôsobilo nesmierne jemne a evokatívne. Za-
chytil som v �om severské, možno sibeliovské 
tóny, no bez �ažoby epigónstva. A nakoniec 
sa dostal k slovu samotný Phill Niblock, ktorý 
krátko pred príchodom do Brna dokon�il 
partitúru Number Nine, komponovanú na 
objednávku festivalu. Netradi�ne s tradi�ne 

rozsadeným orchestrom, bez premietania 
a s pomerne vysokou mierou hudobného 
pohybu. Stále to bola typicky niblockovská 
polhodinová zvuková stena, no v�aka �astým 
mikrointervalovým posunom prekvapivá 
a vzrušujúca. 
Zaži� Philla Niblocka, tohto „zabudnutého 
minimalistu“, v jeho obvyklejšej polohe 
mohli v nasledujúce popoludnie návštevníci 
Univerzitného kina Scala. Niblock neza�í-
nal kariéru ako hudobník, ale ako fotograf 

a � lmár-dokumentarista. K hudbe dospel 
neskôr ako samouk a obe médiá za�al spája�. 
Na plátno sa dostali jeho krátke � lmy z druhej 
polovice 60. rokov (prevažne detailné zábery 
�astí rastlín a pod., neraz „dramatizované“ 
chvejúcim sa objektívom), ktoré Niblock 
sprevádzal prehrávaním vlastných „drone 
pieces“ – dlho vydržiavaných zvukov, vy-
tvorených vrstvením a strihaním záznamov 
nástrojov ako eufónium, trombón alebo gajdy. 
Hoci, pod�a Niblockovej zásady, obraz a zvuk 
nemajú žiadny súvis, prítomnos� akustickej 
zložky unikátnym spôsobom estetizovala krás-
ne organické tvary. A bolo ve�mi inšpiratívne 
vidie�, ako 81-ro�ný autor sedí za laptopom 
a (s neodmyslite�ným pohárikom �erveného 
vína) v reálnom �ase vytvára umenie, ktoré bez 
vä�ších polemík znesie prívlastok „sú�asné“.

Zvuk, obraz, re�
Ma�arský hudobník, � lmár a intermediálny 
umelec Tibor Szemz popri hudbe a � lme vý-
razne pracuje s �alším fenoménom – jazykom. 
Jeho zvuková kvalita, ale aj schopnos� vytvára� 
asociácie a fungova� vo viacerých séman-
tických rovinách, predstavujú pre Szemz�a 

základ pre intelektuálne hry s divákom/poslu-
chá�om. Tractatus s � lmovými úryvkami jeho 
spolupracovníka Pétera Forgácsa oslovil ve�mi 
zaujímavým konceptom: v rôznych jazykoch 
(popri ma�ar�ine, angli�tine, �eštine �i rušti-
ne aj perzština alebo jidiš) zaznievali úryvky 
z Wittgensteinovho Traktátu.
Technicko-realiza�ne náro�ná (no dobre 
zvládnutá) bola kompozícia Jsem 	echoslo-
vák, žiju však na jihu pre slá�ikové trio a tri 
premieta�ky. �lenovia brnianskeho Indigo 
Quartetu – Martin Flašar, Martina Hime-
rová a Pavel Borský – hrali �asti opakujúcej 
sa šestnás�taktovej sekvencie, pri�om dotyk 
slá�ika so strunou uvádzal do chodu premie-
ta�ku, spojenú s daným nástrojom. Szemz� 
teda svojimi dirigentskými pokynmi zapínal 
a vypínal hudbu i premietanie krátkych � l-
mových slu�iek, ktoré objavil práchnivejúce 
na slovenskom zámku, kedysi patriacom 
jeho rodine.
Fenomén re�i, hoci v celkom odlišnom zmysle, 
hral významnú úlohu aj v Shadow Boxing, 

spolo�nom projekte 
dvoch hviezdnych 
hostí festivalu Pierra 
Héberta a Boba 
Ostertaga. Kanadský 
� lmár a výtvarník 
s americkým impro-
vizátorom pripravili 
– napriek po�iato�-
ným technickým 
problémom – neza-
budnute�nú perfor-
manciu, úto�iacu na 
zmysly množstvom 
vyslaných informácií, 
no bez toho, aby bol 
percep�ný aparát 
príjemcu pre�ažený 

a vyradený z prevádzky. Hébertove na mieste 
vznikajúce kresby boli snímané kamerou a v re-
álnom �ase modi� kované a animované pomo-
cou softvéru. Fantastické abstraktné obrazce 
premietané na plátno univerzitného kina oži-
voval nezastavite�ný prúd dravej elektronickej 
improvizácie. Bola vyslovene „ostertagovská“: 
plná prvkov vychádzajúcich z re�ových preja-
vov pri hrani�ných afektoch. Bizarný, chaotic-
ký, energiou nabitý virtuálny komiks.
Prirodzene, festival ponúkol v nasledujúcich 
d�och ešte omnoho viac. Sympatickou novin-
kou je sprevádzkovanie klubu Praha, situované-
ho oproti Besednému domu. V tesnej blízkosti 
„establishmentu“ � lharmonického sídla pôsobí 
svojím výzorom, programovou ponukou aj 
formou prezentácie, zameranou na mladé pub-
likum, ako zdravo provokatívna výzva. Tu sa 
v komornej atmosfére konali dopolud�ajšie 
besedy s hos�ami festivalu a v noci zasa búrlivé, 
excentrické vystúpenia mladých formácií, ktoré 
sú dobre známe stabilným návštevníkom nášho 
NEXT-u. Atmosféra dáva tuši�, že sa festival 
o svoju budúcnos� nemusí obáva�.

Robert KOLÁ�

B. Ostertag 
foto: P. Francán�
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Nový poh'ad drámu posunul, 
no neokorenil
Stopä$desiate výro�ie narodenia Richarda Straussa pohlo dramaturgickými plánmi 
aj v divadlách, ktoré sa tvorbou nemeckého velikána nezaoberajú systematicky. 
Napriek celkom solídnej tradícii, vinúcej sa scénami pražského Národného divadla 
(Salome sa tu po prvýkrát objavila už roku 1906, teda pä$ mesiacov po dráž=anskej 
premiére), �eská metropola sa v povojnovom období vä�šmi vracala k najhranejších 
straussovským titulom. 

Nová inscenácia Salome, ktorá vznikla v ko-
produkcii s Národnou operou vo Varšave a jej 
umeleckým vedením (po�ský režisér Mariusz 
Treli�ski je jej riadite�om), vysiela tiež signál 
o nastúpenom trende nového vedenia prvej 
�eskej scény. Riadite�ka Opery ND Silvia 
Hroncová prilákala Treli�ského tím už po�as 
svojho pôsobenia na �ele SND (Gluckov Or-
feus a Eurydika, 2008) a teraz vo�bu zopako-
vala. Prítomnos� špi�kového po�ského režiséra 
na akejko�vek scéne býva oživením prevádzky, 
prísunom nových podnetov a zárove� výzvou 
do diskusie, spravidla sprevádzanej polarizá-
ciou názorov. �o opernému umeniu nikdy nie 
je na škodu.
Koncepcia Mariusza Treli�ského, slovenského 
scénografa Borisa Kudli�ku a kostýmové-
ho výtvarníka Marka Adamského vytrhla 
Straussovu jednodejstvovú drámu z tradi�nej 
re
 exie biblického príbehu. Ten má už v zá-
rodku nesmiernu dramatickú silu a ú�innos�, 
je provokujúci, apelatívny. S tým sa však 
po�ský tím neuspokojil. Vydal sa cestou h�a-
dania paralelného života predlohy – cestou 
nevydláždenou vidinou zaru�enej akceptácie, 
skôr zranite�nou. Inscenátori kladú divákovi 
až prive�a otázok. Je dobré, ak každé „pre�o“ 
z režijnej koncepcie dostane svoje javiskové 
„preto“. Obávam sa, že v prípade Salome bolo 
otázok viac než odpovedí. 
Aktualizácia dejiska a jeho premena na mo-
derný byt zámožného, arogantného Herodesa 
(k nemu patria služobníctvo, plná chladni�ka, 
cigarety) a najmä „parapríbeh“ o mladej žene, 
v detstve zneužívanej ot�imom, neprinášajú 
predlohe pridanú hodnotu. Neobohacujú ju 
o vrstvu znásobujúcu drámu. �i zvolená verzia 
motivuje náhradu Tanca siedmich závojov spo-
mienkami ústrednej hrdinky na detstvo (tu sa 
prejavil Treli�ského � lmársky duch), alebo 
práve pre túto scénu vznikla samotná myšlien-
ka posunu, je jednou z tém k zamysleniu. Hoci 
do seba zapadajú a hudobnému toku sa ne-
vzpierajú (�o je každopádne dobre), s textom 
sa neraz dostávajú do kontroverzie.
Nesedí aj nieko�ko �alších zásadných vecí. 
Predovšetkým odstrihnutie Jochanaana od 
živých javiskových akcií, od priamej konfron-
tácie so Salome. Spieva totiž v civilnom obleku 
z orchestrálnej jamy a jeho náhrada akousi 
inkarnáciou (tmavý nahý muž, zvä�ša za mi-
havou projekciou) otupuje dramatické scény 
i samotný akt odrezania hlavy. M�tvych akosi 
Treli�ski nemá rád. Aj Narraboth po samo-

vražde vstane a Salome v závere kon�í svoju 
životnú pú� len symbolicky. 
Režisér nezaprel svoju � lmársku minulos�, 
projekcie sú sú�as�ou výpovede, i ke� táto 
metóda v svetovom meradle je už skôr spro-

fanovaná než objavná. Podobne je to so scé-
nogra� ou Borisa Kudli�ku, opretou o bytový 
�i kuchynský mobiliár. Celý ve�er sa zvä�ša 
odohráva v šere, takže detailné herecké nuan-
sy môžu diváci zo vzdialenejších miest v h�a-
disku nanajvýš tuši�.
Príliš nenadchlo ani hudobné naštudovanie 
Heika Mathiasa Förstera. Z miesta na príze-
mí, na ktorom som sedel (udávam ho len z dô-
vodov heterogénnej akustiky Štátnej opery), 
nepôsobil orchester dos� kompaktne, z niekto-
rých skupín tr�ali jednotlivé nástroje, slá�ikom 
zavše chýbal sýtejší prúd. V dynamických nu-
ansách pôsobilo naštudovanie skôr nazna�ene 
a orchester miestami dos� prekrýval hlasy. 
Ak by bol v titulnej úlohe k dispozícii skuto�ný 
dramatický soprán, bola by koncepcia ostro 
farbenej „symfonickej básne“ prijate�ná. Ne-
mecká sopranistka Gun-Brit Barkmin však 
vlastní hlas lyrickejšej povahy, s nie dostato�-
ným objemom tónu v strednej a hlbšej polohe, 
pri�om ani vo výške (okrem vygradovanej 
závere�nej scény) nedokázala vo�ne a s rezer-
vou dominova� nad orchestrom. Typovo sa do 
Treli�ského koncepcie hodí, no jej charaktero-
vá drobnokresba, ktorá by možno zabrala na 

kameru, nepriniesla vo ve�kom priestore a na 
takmer stále tmavej scéne zamýš�aný ú�inok. 
Škoda, že najzaujímavejší hlas inscenácie, 
svetoznámy po�ský basbarytonista Tomasz 
Konieczny, sa do postavy Jochanaana mohol 
dosta� len spevácky. Bol vyradený z javiskové-
ho diania, no aj tak jeho markantný hlas znel 
z orchestriska plnohodnotne a výrazovo diferen-
covane. Po�ský tenorista Jacek Laszczkowski 
(Herodes) sa stotožnil s režijnou koncepciou, no 
vokálne – hoci rola si nevyžaduje „pekný“, ale 
skôr charakterový hlas – bol približný a vo vý-
slovnosti ve�mi nepresný. Veronika Hajnová 
(Herodias) bola na poh�ad výraznou a nápadito 
kostýmovanou � gúrou, v �om spo�íval jej zjavný 
náskok pred jednorozmerným vokálnym pre-
javom. Po hos�ovi siahli Pražania aj v postave 
Narrabotha (Zbygniew Malak, takisto z Po�-

ska), hoci lepších tenoristov by našli aj doma. 
V menších úlohách spievali Št�pánka Pu�ál-
ková (Páža), Lenka Pavlovi� (Otroky�a), Josef 
Moravec, Aleš Vorá�ek, Václav Sibera, Václav 
Barth, Ivo Hrachovec (Židia) a �alší.
V �eskom odbornom prostredí vyvolala nová 
inscenácia Salome rozporné ohlasy. Zriedka 
sa stane, že recenzie sa pohybujú v rozpätí od 
takmer bezvýhradného nadšenia po hlboké 
sklamanie. Pravdu (akýže to relatívny pojem!) 
vidím kdesi uprostred. Každopádne však vznik 
hoci aj kontroverznej inscenácie je v živote Štát-
nej opery krokom dopredu. Vizitkou, že nové 
vedenie Opery Národného divadla je odhodlané 
prináša� svojmu divákovi nové podnety.

 Pavel UNGER

Richard Strauss: Salome
Dirigent: Heiko Mathias Förster 
Scéna: Boris Kudli�ka 
Kostýmy: Marek Adamski 
Réžia: Mariusz Treli�ski 
Premiéra v Štátnej opere Praha 23.10. 
(navštívená 2. premiéra 26. 10.)   

G.-B. Barkmin 
foto: I. Sochorová�
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Schizofrenická doba
Ukon�i$ divadelnú sezónu kamenného divadla v nemecky hovoriacej oblasti krátko 
pred zahájením festivalovej sezóny premiérou Wagnerovho Tristana si vyžaduje 
guráž, ktorá však stuttgartskej dramaturgii nikdy nechýbala (vi= svetová premiéra 
Andreho opery wunderzaichen, recenzovaná v HŽ 4/14). A s rovnakou odvahou otvo-
rila aj aktuálnu sezónu, ke= uviedla komornú operu Wolfganga Rihma o literátovi 
Jakobovi Lenzovi. 

Inscena�ná tradícia wagnerovského „opusu 
metaphysicum“, nad ktorým sa ešte stále 
vznáša aureola rešpektu a nedotknute�nosti, 
doteraz nezaznamenala výrazné režijné pre-
formulovanie. Ani Konwitschného mníchov-
ská inscenácia, pri realizácii ktorej Waltraud 
Meier pohrozila odrieknutím premiéry (1997), 
ani obrazovo silná interpretácia amerického 
videoumelca Billa Violu, ktorá sa dala napo-
sledy vidie� v madridskom Teatro Real (febru-
ár 2014), neboli revolu�nými interpreta�nými 
po�inmi v zmysle radikalizácie javiskovej 
narácie. Koncept Jossiho Wielera a Sergia
Morabita (premiéra 21. 7., navštívená repríza 
24. 10.) bol v prvých dvoch dejstvách na naj-
lepšej ceste tento stav zmeni�. No tretie dejstvo 
ukázalo, že zlyhanie je legitímnou sú�as�ou 
nejedného odvážneho režisérskeho zámeru. 
Inscena�ný štýl režisérsko-dramaturgického 
dua Wieler/Morabito charakterizuje analytic-
ký interpreta�ný prístup k predlohám. Odkrý-
vanie vz�ahov medzi postavami i dramatickej 
motivácie a pôvodu � gúr je najvýraznejšou 
�rtou ich osobitej, divadelne mimoriadne 
ú�innej poetiky. Prísne zameranie na drámu 
inscenácie opierajúcu sa o hudobnú re� par-
titúry ich vymedzuje vo�i poetikám, v ktorých 
dominuje vizuálne náro�ná a výtvarne prepra-
covaná výprava. S istou nadsádzkou môžeme 
poveda�, že Wieler a Morabito, to je v prvom 
rade dráma, nie show. 
Hne� po�as predohry je divák prostredníctvom 
ma�by na opone konfrontovaný s Panopti-
conom, ktorý v roku 1791 navrhol anglický 
utilitaristický � lozof Jeremy Benthan ako 
okrúhlu väznicu s dokonalým systémom kon-
troly. Z jedinej veže v strede tejto monštruóznej 
stavby má strážca v oku všetky cely umiestnené 
na pavla�iach po obvode budovy. Aj záhrada 
druhého – centrálneho dejstva má vo svojom 
strede túto vežu. Z nej Brangäne stráži laškujú-
ci milostný pár, no takisto sa v nej skrýva Melot, 
ktorý ich napokon zradí. V prvom dejstve vidí-
me, celkom pod�a pokynov partitúry, drevenú 
bárku so s�až�om bez plachty. Pri kormidle 
stojí Tristan oble�ený v palete a cylindri z �ias 
Richarda Wagnera. Izolda má na sebe �ervený 
nohavicový kostým zo sedemdesiatych rokov 
minulého storo�ia. V hlbokých tónoch bezpe�-
ne ukotvená a vo vysokej polohe žiarivá Bran-
gäne Katariny Karnéusovej so šatkou na hlave 
pôsobí skôr vidiecky, vzory na jej splývavom 
háve napovedajú azda o charaktere �arodejni-
ce. Ilúziu plavby a rozbúreného mora evokuje 
prospekt s nama�ovanými vlnami, pohybujúci 
sa hore-dole, celkom ako v barokovom divadle. 

Izolda pobieha nervózne po palube, Brangäne 
jej ušú�a cigaretu na upokojenie. Niet divu, že 
pri takom vlnobití jej príde z celej tej nervozity 
(a cigarety) nevo�no, takže zatia� �o slá�iky v or-
chestrisku tkajú temný koberec hrozby, Izolda 
prehnutá cez zábradlie zvracia do mora. Bran-
gäne vymení �arovné nápoje z roztržitosti – �o 

sa po vypití nápoja lásky udeje medzi Tristanom 
a Izoldou na dlážke paluby, tušíme len z jej 
zhrozeného a udiveného poh�adu. 
Citácia rozli�ných dobových štýlov a iných 
Wagnerových opier nepôsobí ako koláž. Aj za-
�iatok druhého dejstva s Izoldou za kolovrát-
kom ako citát z Blúdiaceho Holan�ana treba 
chápa� v zmysle dekonštrukcie wagnerovské-
ho mýtu. Pátos milostného duetu od�ah�ujú 
protagonisti jeho nadsadeným hraním, vediac, 
že sú sledovaní. O to úprimnejšie však pôsobia 
ich gestá. Nie v slovách, lež v nemej interak-
cii za sprievodu hudby vyznieva ich láska 
najúprimnejšie. Schizofrénia lásky v �asoch 
totálnej kontroly a špehovania, patetická seba-
inscenácia a cit, ktorý nepotrebuje slová.
Deformácia privátnej sféry, odkrytie politickej 

dimenzie sujetu a jeho demýtizácia by si však 
vyžadovali dôraznejší výraz. Najmä neskúse-
nejšieho diváka by bolo treba lepšie vzia� za 
ruku. Wieler a Morabito však neradi operujú 
s jednozna�nos�ou. Mnohé nechávajú len 
na�rtnuté: zdvihnutý varovný prst by mohol 
�ahko rozpu�i� subtílnos� poézie diela. A tak 
sa v tre�om dejstve vracia mýtus v celej svojej 
sile. Rozpadnutá bárka z prvého dejstva ako 
symbol zániku kultúry a intimity, nasvietená 
neónovou polkruhovou stenou, a � lozofujúci 
Tristan, ktorý je zranený viac duševne než 
telesne. Izolda ho už nevie zachráni�. Závere�-
né splynutie milencov sa deje iba na dia�ku, 
v prie�nej diagonále. 
V úlohe Izoldy debutujúca Christiane Iven už 
na závere�né „Lust“ nedosiahla, z vysokého 
� s sa priam zošmykla. Jej Izolda zaujala najmä 

v medzitónoch speváckou 
i hereckou inteligenciou. Erin
Caves zostal predovšetkým 
v poslednom dejstve verný 
sám sebe a svojej technike, 
v extrémnych monologických 
pasážach zariskoval a neforsí-
roval, napriek ob�asným za-
kolísaniam podal presved�ivo 
zlomeného Tristana. Geniálny 
Shigeo Ishino (Kurwenal) 
mu bol intona�ne presným 
a zrozumite�ným druhom. 
Vynikajúco, najmä v h�bkach 
objemne a vo vysokej polohe 
nezastreto zaznel aj bas Lian-
ga Liho (Marke). 
Sylvain Cambreling, ktorý 
v �asoch šéfovania orchestru 
bruselskej La Monnaie na-
zbieral bohaté skúsenosti aj 
vo wagnerovskom fachu, vie-
dol Orchester Stuttgartskej 
opery celkom v demýtizujúcej 
intencii réžie. Pragmatické 
a presné dychy i slá�ikové 
skupiny zdráhajúce sa vzlykov 
a vzdychov však miestami 
vyzneli s oh�adom na hlasový 
volúmen sólistov (s výnimkou 
Ishina a Liho) prihlasno. 
Celkovo však Cambreling 

ponúkol vyváženú a s réžiou súznejúcu in-
terpretáciu, ktorú sa v spojení s inscenáciou 
oplatí po�u� aj viacnásobne. 

Posadi� sa iba o de� neskôr – s doznievajúcim 
mohutným hudobným aparátom Tristana 
v uchu a rozmýš�ajúc nad schizofréniou 
politiky verejného a privátneho v posolstve 
Wielerovej a Morabitovej réžie – do rovnakého 
h�adiska pri premiére Rihmovej komornej 
opery Jakob Lenz (25. 10.), bolo odvahou 
a dobrodružstvom zárove�.
Tragický osud spisovate�a Jakoba Lenza 
(autora novely Vojaci zhudobnenej Berndom 
Aloisom Zimmermannom) na motívy fas-
cinujúcej novely Lenz od Georga Büchnera 
zhudobnil Wolfgang Rihm ešte v rokoch 

Jakob Lenz 
foto: B. Uhlig�
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1977 – 1978. Vo�ne pod�a jeho bonmotu „Ko-
morná opera nie je žiadna operka“ sa v Stutt-
garte nezdráhali inscenova� tento pomerne 
�asto uvádzaný opus, skomponovaný pre je-
denás� hrá�ov, tri hlavné postavy a šes��lenný 
zbor, na ve�kom javisku. Epizodický príbeh 
schizofréniou postihnutého Lenza prerozprá-
vala režisérka Andrea Breth takmer � lmovo. 
Sled relatívne krátkych trinástich scén prede-
lených tmou rozvíril na ploche osemdesiatich 
minút stále rýchlejšie sa otá�ajúcu krút�avu, 
ktorá bleskovo pohltila Lenza v jeho chorobe 
a diváka v jeho súcite, existenciálnom stra-
chu a napokon aj šoku.
Hne� v úvode predstavenia sa zošmykne 
z povraziska postava Lenzovho dvojníka. 
�inoherný dablér inscenuje rozpoltenos� Len-
zovej osobnosti, po�as inscenácie vstupuje 
do interakcie so spevákom alebo javiskovými 
obrazmi. Tie pozostávajú z temnej biederme-
ierovskej miestnosti vydláždenej šikmou plo-
chou, po ktorej ako symbol nestálej Lenzovej 
psyché nepretržite stekajú cícerky a potoky 
vody. Fantastická krajina duše (scéna Martin 
Zehetgruber) s rozostavenými �iernymi ka-

me�mi funguje raz ako múzeum, inokedy ako 
knižnica s prázdnymi regálmi �i ako do podlahy 
zapustený priestor s vysokými pochmúrnymi 
stenami. Mimoriadne �inoherne nadaný a s pri-
hliadnutím na obtiažnos� speváckeho partu 
aj odvážny Georg Nigl kreoval nesmierne ná-
stoj�ivý psychogram schizofrenického literáta. 
Visiac cez temné skaly, vtesnaný do prázdneho 
regálu knižnice s Goetheho bustou alebo zvia-
zaný vo zvieracej kazajke, pošpinený vlastnými 
exkrementmi, ohuroval, želel i odpudzoval. 
Do všetkých strán uzavretá kafkovská duševná 
dioráma Zehetgruberovej scény, s difúznym 
svetlom prenikajúcim na sietnicu diváka cez 
závoj, frapantne ilustrovala �asovú i priestoro-
vú relativitu, v ktorej Lenz žil. 
Rihmov nápad zhudobni� námet schizofre-
nického Lenza do podoby komornej opery bol 
geniálny. Žiadne iné umenie totiž nie je tak 
vhodné pre re
 exiu „našepkávajúcich“ hlasov 
chorej mysle. Ich inscenovaním v podobe šes�-
�lenného zboru potvrdila Andrea Breth kumšt 
svojho remesla. Raz ako študenti v múzeu, 
inokedy ako nemé prízraky rozvešané po ste-
nách �i ako hrozivý zbor pútnikov, ktorý sa po 

diagonále zakrádal k Lenzovi a s jednoduchým 
dreveným kruci� xom ho nabádal k samovraž-
de, boli Brethovej zboristi pôsobivou metafo-
rou duše zmietanej rozpoltenos�ou. 
Mierne zastretý hlas Henryho Waddingtona 
v úlohe farára Oberlina vynikajúco sekundoval 
dramaticky žiarivému Niglovi. Podobne aj ostrý 
John Graham-Wall v úlohe Lenzovho priate�a 
Kaufmanna, ktorému Breth vierohodne obliek-
la biely pláš� psychiatra (práve on sa totiž snaží 
konfrontova� Lenza s jeho chorobou). Orches-
ter zložený z violon�iel, klarinetov, hobojov, 
pozáun, �embala a bicích, s centrálnym zvu-
kom tritonu h-f-ges ako nepokojným  motívom 
Lenzovej duše, bol pod taktovkou Francka 
Ollu konzekventným a rytmicky nervóznym 
hudobným sprievodom. 
V Stuttgarte si hne� na úvod sezóny nasadili 
vysokú latku. Geniálnu inscenáciu ocenilo publi-
kum búrlivými ováciami a skladate� pri závere�-
nej kla�a�ke slzami dojatia. V�aka koprodukcii 
poputuje Lenz aj do Berlína a Bruselu. Vycesto-
va� za ním sa rozhodne oplatí. 

Robert BAYER

BERGAMO

Po stopách neznámeho Donizettiho
Bergamo Musica Festival Gaetano Donizetti má už v názve zakódovanú hlavnú 
dramaturgickú ideu. Aj v deviatom ro�níku ju tvorila pocta Donizettimu, ktorému 
rodisko pripravilo na jese( inscenácie dvoch rarít: Torquata Tassa (premiéra 7. 11.) 
a Betly (premiéra 27. 9., navštívená repríza 8. 11.). 

Torquato Tasso (1833, Rím) a Betly (1836, 
Neapol) nepatria do tucta skladate�ových 
opier, ktoré sa s vä�šou �i menšou pravi-
delnos�ou objavujú na plagátoch svetových 
divadiel. No hoci nepatria k tomu najlepšie-
mu, �o slávny majster belcanta zanechal, pre 
medzinárodnú divácku klientelu festivalu, 
tvorenú nadšencami aj odborníkmi, je každý 
dotyk s neznámou partitúrou pou�ný. Obe 
odzneli v nových kritických edíciách vedeckej 
inštitúcie Fondazione Donizetti, bazírujúcich 
na rešpektovaní originálu. 
Príbeh o Torquatovi Tassovi je výsekom zo 
života legendárneho talianskeho básnika 
16. storo�ia, portrétom senzibilnej a zranite�-
nej individuality. Dielo vzniklo za šes� týžd�ov 
a re
 ektovalo objednávku rímskeho Teatro 
Valle na žáner semiserie. Donizetti s libretis-
tom Jacopom Ferrettim ju akceptovali a dra-
matický tok deja ozvláštnili postavou Dona 
Gherarda, vnášajúceho spievaným parlandom 
komickejší kontrast. Najzaujímavejšou �as�ou 
opery je tretie dejstvo. Patrí výlu�ne titulnému 
hrdinovi, jeho ve�kej scéne v žalári a nadobud-
nutej slobode.
Pod vizuálny obraz sa podpísal Federico 
Bertolani, ktorý s výtvarníkom Angelom 
Salom ostali v rovine aranžovania na jedno-
duchej scéne s pohyblivými panelmi a nála-
dotvorným svietením. Najmä v prvom dejstve 
pôsobila ich výpove� skôr ako kostýmový 
koncert, záver však už priniesol viac divadla. 

Dominantným bolo hudobné naštudovanie 
Sebastiana Rolliho, ktorý opä� dokázal kom-
petenciu v kresbe predverdiovských partitúr. 
Vtisol jej inšpirujúci kontrast drámy, lyrickej 
meditatívnosti i komiky. 
V kontexte predchádzajúcich skúseností s fes-
tivalom úrove� sólistického obsadenia po-
klesla. Juhokórejský barytonista Leo An v ná-
ro�nom parte Tassa len postupne dokazoval, 
že ho je hoden. Jeho hlas nemá osobitú farbu 
ani suverenitu výšok, polhodinový záver však 
vygradoval a vtisol mu rozmer emocionality. 
Gilda Fiume aj pri skromnejších korunách 

vo výške po�ala rolu Eleonory so štýlovou 
frázou a okrúhlym sopránom. Tenor Giorgia
Misseriho (Roberto) znel priúzko a chýbala 
mu škála dynamiky. Marzio Giossi (Gherar-
do) pôsobil bezfarebne, unavene a hoci rýchle 
komické pasáže vyspieval, neprispel k po-
zdvihnutiu speváckej úrovne premiéry.
Jednoaktovka Betly prešla kritickou edíciou 

amerických muzi-
kologi�iek, sestier 
Lockhartových. 
Vrátili sa k pôvodnej 
verzii, prepájajúcej 
sedem hudobných 
�ísel prózou (v mi-
nulosti sa tvar opery 
viackrát menil), �ím 
ju žánrovo priblížili 
k francúzskej opéra 
comique alebo ne-
meckému singspielu. 
Dej je prostý, sche-
matický, ale zodpo-
vedajúci požiadavke 
neapolského Teatro 
Nuovo na skompono-
vanie frašky. Trojica 
speváckych partov je 

písaná s nemalými nárokmi na tónový roz-
sah a ozdobný spev.
Režisér Luigi Barilone zasadil príbeh do švaj-
�iarskych Álp a scénu i kostýmy vtipne prispô-
sobil dvadsiatym rokom minulého storo�ia. 
Dirigent Giovanni Battista Rigon viedol 
mladý orchestrálny súbor k sviežej hre, no 
sólisti ani tento raz neexcelovali – najmenej 
z nich predstavite�ka titulnej postavy Elisa
Maffi, ktorej vstupná jódlovaná kavatína 
ostala v subretnej polohe. 

 Pavel UNGER 

L. An, Torquato Tasso 
foto: archív festivalu�
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BERLÍN

Malé ve'ké kúsky
Po�as rekonštrukcie budovy na triede Unter den Linden hrá súbor berlínskej 
Štátnej opery v Schillerovom divadle a jeho technické zázemie využíva popri 
obvyklom repertoári aj na uvádzanie alternatívnych �i experimentálnych projektov 
a netradi�ných titulov. Werkstatt (diel(a) ozna�uje nielen priestor, ale tiež spôsob 
práce, priam program. V tomto duchu sa niesla i scénická realizácia Janá�kovho 
cyklu Zápisník zmizelého a Poulencovej opernej monodrámy pod'a Cocteauovej hry 
La Voix humaine (@udský hlas). 

Mylne som predpokladal, že tituly budú uve-
dené po sebe a považoval som to za sarkastic-
kú dramaturgickú myšlienku: konfrontova� 
za�iatok vášnivého vz�ahu (Zápisník) a jeho 
vyhorenie (�udský hlas), prípadne mužskú 
a ženskú situáciu opúš�ajúceho a opúš�anej. 
Obe diela (premiéra 7. 11., navštívená repríza 
14. 11.) sa však na moje prekvapenie hrali 
sú�asne a bez prestávky. 
Dramaturg Detlef Giese pripravil hudobno-
-dramatickú koláž, v ktorej sa za klavírneho 
sprievodu striedali Janá�kov protagonista 
s Poulencovou ženou, každý so svojím par-
tom. Po vzore stredovekých mansionov mali 
obaja vlastné malé pódium, na ktorom boli 
postavené drevené hranoly predstavujúce 
konštrukciu domu bez stien (výprava Stefan 
von Wedel). Odlišná konštrukcia „domov“ 
signalizovala rozdiely medzi vidieckym sve-
tom muža a mondénnym mestským svetom 
ženy – pri prvom bola nazna�ená sedlová 
strecha, druhý pripomínal skôr byt. Rovnako 
kostýmy uchovali reálie z �asu vzniku diel, 
ktoré delí pol storo�ia (žena v šatách a neskôr 
v saténovom negližé a lodi�kách, muž v sed-
liackom oble�ení s �ižmami). 
Oba opusy i obe postavy vstupujú zo svojej 
doby, svojho prostredia, vo svojom jazyku a vo 
svojej hudobnej re�i do vzájomného dialógu, 
z ktorého sa behom ve�era k�ujú nové význa-
my: žena, ktorá v Cocteauovej hre telefonuje 
s rozvádzajúcim sa manželom, aby sa napriek 
svojmu až ponižujúcemu úsiliu utvrdila v ne-
zvratnosti situácie, akoby sa tu rozchádzala 
s mužom zo Zápisníka, sediacim oproti nej 
a oznamujúcim, že opúš�a domov pre svoj žia-
dostivý pomer k Zefke. Treba ale poznamena�, 
že táto intelektuálna konštrukcia vyzerá lepšie 
na papieri, než vyznela v realizácii. Podobnos� 
diel je skôr vonkajšková �i tematická (intro-
spektívna, vo svojej podstate realistická ana-
lýza hrdinu vo vypätej životnej situácii), zatia� 
�o hudobne i obsahovo sú celkom odlišné. 
Janá�kovo je expresionistickým výbuchom, 
slobodným výkrikom romantického hrdinu, 
u Poulenca ide o kompozíciu v tradícii fran-
cúzskej konverza�nej hry, ktorá napriek ur�i-
tému dramatizmu situácie zostáva uhladená, 
skôr melancholická a od�ažito „rezonérska“, 
takže ved�a Janá�ka unavovala a retardovala 
dramatický spád. Obe diela majú vlastnú 
logickú štruktúru a dobre „fungujú“ samostat-
ne,  takáto koláž im skôr ublížila.
Réžia Isabel Ostermannovej stavala predo-
všetkým na sólistoch, ktorých tesná blízkos�, 

dokonca o�ný kontakt s divákom, dodávala 
zážitku bezprostrednos�. Viac než na realistic-
ké aspekty dbala na výraz a psychológiu (napr. 
žena vedie rozhovor s manželom raz v telefó-
ne, inokedy s hereckým partnerom, prípadne 
sa obracia na publikum). Mladej mezzosopra-
nistke Carolin Löffl erovej úloha Poulencovej 
ženy (menej už chví�kové odsko�enie do roly 
Zefky) ideálne sedela – preukázala osobnost-
nú zrelos�, vynikajúcu techniku a schopnos� 
odlíši� subtílne výrazové odtiene jemného 
pradiva partitúry. To nemožno poveda� o he-
recky neistom islandskom tenoristovi Bene-
diktovi Kristjánssonovi, jeho hlas síce znel 
v strednej polohe príjemne, no nedosiahol na 

výšky. Obaja sólisti boli dobre jazykovo pripra-
vení, zaujala najmä Kristjánssonom dokonalo 
naštudovaná �eština s pochopením významov 
(škoda len, že nemecký divák prišiel o jadrný 
jazyk Ozefa Kaldu v nepresných a mravne 
scenzurovaných titulkoch). Klavírny sprievod 
pre ochorenie klaviristu zabezpe�il dramaturg 
skôr na pracovnej úrovni.

Podobne experimentálne boli východiská 
iného komorného titulu – Brittenovej opery 
Zneuctenie Lukrécie (The Rape of Lucretia). 
Inscenácia Fiony Shawovej vznikla pre 
Glyndebournský festival (2013) a do Berlína 
ju preniesli na dve predstavenia (navštívená 
repríza 16. 11.), uvedené súborom Deutsche
Oper v rámci podujatí celoro�ne usporadúva-
ných pod zna�kou Berliner Festspiele.
Ur�ujúcim výtvarným prvkom zdvíhajúcej sa 
javiskovej šikminy (scéna Michael Levine) je 
všadeprítomná �ierna zemina, v ktorej sa všet-

ky postavy boria. Prezentovaná je v rôznych 
významových súvislostiach: hlina vojenských 
zákopov, hlina vyhadzovaná do vzduchu ako 
znak konského trysku, piesok ako špina lepia-
ca sa na zneuctenú Lukréciu at�. Na za�iatku 
brookovsky pustý priestor s hrobmi (bojisko) 
sa vztý�ením na zemi ležiacej celty razom 
premení na vojenský tábor. Po odstránení 
celty vidno na holej zemi kame�mi nazna�ený 
pôdorys niekdajšieho domu. Postava ženy 
(ženského „zboru“) vymedzí pásmom okolo 
tohto priestoru štvorec a vytvorí pôsobivý 
dojem archeologického náleziska, na ktoré 
sa diváci pozerajú s odstupom tisícro�í a kto-
ré pred nimi ožíva Brittenovým príbehom. 
Toto riešenie je o to priliehavejšie, že Britten 
obohacuje vlastnú antickú históriu-mýtus 
o kres�anský aspekt, ke� do deja vstupuje 
epickými komentármi mužského a ženského 
zboru (nejde v skuto�nosti o zbor, ale o dve 
postavy, pripomínajúce chór antických tra-
gédií), s nadh�adom diskutujúceho o dianí na 
javisku, vyjadrujúceho sa z pozície kres�anské-
ho pozorovate�a z doby vzniku opery (kostýmy 
„zboru“ sa vz�ahujú k 50. rokom).
Ke�že osobne nepovažujem Brittenovu po-
trebu vies� paralelu s Kristovou obe�ou z di-

vadelného h�adiska 
za príhodnú (najmä 
v epilógu po tragic-
kej kataklizme mi 
pripadá zbyto�ne 
doslovná), o to 
viac oce�ujem 
režisérkino ucho-
penie skladate�ovej 
výzvy – i ke� zá-
vere�né umiest-
nenie odrezanej 
Lukréciinej hlavy 
a jej paží do tvaru 
kríža na zemi bolo 
príliš makabrózne. 
Shaw tiež vhodne 
vystihla Brittenov 
paci� stický tón, 

ke� sa rozhodla inscenova� vojenské scény nie 
ako antické výjavy, ale ako sú�asné realistické 
obrazy, akoby z vojnového spravodajstva. 
Najvä�ší prínos jej réžie však spo�íva v mi-
moriadne sugestívnom herecko-speváckom 
koncerte, pri�om pre herectvo nezvolila 
vnútorne psychologizujúci prístup, ale skôr 
epický nadh�ad. 
Nebolo by dobrého predstavenia bez skvelého 
výkonu dirigenta Nicholasa Cartera, ktorý 
vykresal z orchestra expresívny výkon plný 
bohatých farieb, pritom však citlivý k sólistom, 
s rešpektom k zrozumite�nosti spievaného 
slova. K dispozícii mal ansámbel vynikajúcich, 
herecky aj spevácky disponovaných sólistov. 
Osobitné vyzdvihnutie patrí Katarine Bradi-
covej v titulnej úlohe, Thomasovi Blondellovi 
a Ingele Brimbergovej (mužský a ženský 
zbor) a Duncanovi Rockovi (Tarquinius). 

Rudo LEŠKA

Zneuctenie Lukrécie 
foto: M. Lieberenz�



A4: Sharp/Davis/Zabelka/
Mani/Lunch

Exkluzívny predvoj fes-
tivalu NEXT. Tak by sa 
dal nazva� ve�er 13. 11. 

v bratislavskej A4, ktorý upozornil na blížiaci 
sa 15. ro�ník dnes už kultového festivalu. 
V�aka Ve�erom novej hudby v Bratislave dob-
re známy gitarista a skladate� Elliott Sharp 
spolu s basklarinetistom Garethom Davisom 
predviedli projekt Sylva Sylvarum. Videopar-
titúra (na plátno premietaná hudobná gra� ka 
vytvorená z navrstvených a rôznymi spôsobmi 

deformovaných nota�ných zápisov) však slúžila 
skôr ako vizuálny „sprievod“; nemal som po-
cit, že by sa hudobníci pri improvizácii snažili 
škrupulózne dodržiava� jej priebeh. Nezname-
ná to však, že by len celkom spontánne hrali, 

práve naopak – ich 
improvizácia bola sta-
rostlivo štruktúrovaná 
a nechýbali jej atribúty 
hudobnej formy. Mám 
dojem, že to bolo vý-
sledkom mimoriadne 
bohatých skúseností 
oboch hrá�ov, ktoré im 
dovo�ovali bez rizika 
budova� ve�ké a navzá-
jom kontrastné plochy 
tak, aby celok dával 

zmysel. Sved�ila o tom aj samotná ich hra, 
ktorej nechýbala nápaditos�, poézia, vzájomná 
interakcia, schopnos� odhadnú�, kedy prejs� na 
iný typ štruktúry, kedy presta�... Krásne inštru-
mentálno-elektronicko-vizuálne pásmo, ktoré 

podnecovalo imagináciu bez toho, aby zbyto�-
ne úto�ilo na ušné bubienky.
Celkom inak to vyzeralo, ke� pódium obsadila 
Lydia Lunch. Text na stránkach A4 pozývajúci 

na tento koncert s�ubo-
val �osi pripomínajúce 
„hypnotickú, evokatív-
nu, no�nú rozhlasovú 
drámu“; bol to však 
skôr výjav z newyorské-
ho no�ného podniku 
po závere�nej, kde si 
frustrovaná, opotrebo-
vaná americká kráska 
vylieva dušu pri bare. 
Pozadie k jej vykri-
�anému hrdelnému, 
prefaj�enému a prepi-
tému hlasu vytvárala 
Mia Zabelka (husle 

prehnané cez množstvo efektových krabi�iek), 
podobne šialená ako Lunch, hoci trocha iným 
spôsobom, a tichá, skromná a vždy v šere 
pozadia skrytá Zahra Mani (elektronika, bas-
gitara). Dojem dokonale dotváral evokatívny 
vizuál, tvoriaci akési paralelné pásmo asociácií 
k témam nadhodeným v takmer nepretržitom 
improvizovanom vokálnom prúde newyorskej 
performerky. Sex, politika, náboženstvo, zne-
chutenie z establishmentu, dezilúzia z krachu 
amerického sna... Lunch hovorí bez servítky, 
so zapálenou cigaretou – sú�as�ou hry môže by� 
�oko�vek. A  ono „�oko�vek“ tentokrát (najmä 
v�aka Lunchovej spoluhrá�kam) vynikajúco 
zafungovalo; obecenstvo bolo bezozvyšku 
„vtiahnuté“, hypnotizované, fascinované...

Robert KOLÁ�

MINISLOVNÍK

Drone music
Ak sa v dnešnej dobe na verejnosti vysloví 
termín drone, okamžite to spustí vlnu asociá-
cií s vojenskými zásahmi USA na Blízkom 
Východe �i s najnovšou hra�kou, ktorou sa 
pýšia hipsterskí technokrati. Málokto však 
vie, že kde-tu sa na koncertoch objavia drony 
bez toho, aby poletovali nad hlavami zú�ast-
nených. V hudbe existoval drone (vo fr. bour-
don) už od dávna, nájdeme ho v prejave 
austrálskeho didgeridoo, japonského gagaku, 
v škótskych gajdách �i v podobe byzantského 
isonu, odkia� sa tento prvok dostal aj do stre-
dovekého viachlasu. Áno, ide o tónovú zádrž 
v nižšom registri, používanú ako pevný základ 
harmónie ur�itých hudobných žánrov. Nosnú 
funkciu dronu ešte zvýraz�uje kontrast medzi 
európskou a indickou hudbou. V tej európskej 
tonika jasne vyplýva zo štruktúry stupnice, 
existuje tu menej modov. Indická hudba má 
naopak množstvo modov a rozli�ných kombi-
nácií intervalov, �o robí proces ur�enia toniky 
pod�a tohto pravidla prakticky nemožným – je 
nutné nájs� iný spôsob a tým je práve tónová 

zádrž (tento princíp využívajú hrá�i na indic-
kom tambure). Umož�uje objasni� štruktúru 
stupnice a rozširuje možnosti na vytvorenie 
naozaj komplexných modov. Drony vo svojej 
tvorbe používali aj skladatelia hudby 20. sto-
ro�ia, ktorí experimentovali so zadržanými 
tónmi a tichom – možno najlepším študijným 
materiálom je tvorba La Monte Younga, ktorý 
býva viacerými považovaný aj za „objavite-
�a“ drone music ako umeleckého projektu 
v modernom ponímaní. Ak si chcete vypo�u� 
ukážku z jeho dronov, ešte lepšie, ako pusti� 
si nahrávku, je navštívi� Dream House (Dom 

snov), kde sa nachádza jeho drone 
inštalácia The Base 9:7:4 Symmetry 
in Prime Time When Centered above 
and below The Lowest Term Primes 
in The Range 288 to 224 … (názov 
je príliš dlhý, aby sme ho tu uviedli 
celý), doplnená o tie�ové skulptúry, 
ktorých autorkou je Marian Zaze-
ela. Vplyv tohto hudobného prvku 
sa dostal aj do populárnej hud-
by – konkrétne prostredníctvom 
Yoko Ono, �o sa prejavilo v skladbe 
Tomorrow Never Knows od Beatles. 
Drony nájdeme aj v hudbe umelcov 

ako Kraftwerk, Brian Eno, Miles Davis, Aphex 
Twin �i Radiohead. �asom sa drone music 
stala samostatným hudobným žánrom. Je to 
možno zvláštne, ke�že sa tu akoby „glori� ku-
je“ jednoduchá zádrž. Dnešnej dobe, ktorá je 
posadnutá nekone�nými a �asto triviálnymi 
inováciami, môže takéto nie�o imponova�. 
Takže na scéne máme drone rock, drone 
metal, drone techno, drone-folk a podobne. 
Vyzerá to tak, že aj variácie na drony sú nevy-
�erpate�né.

Filip HOŠKO
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Mia Zabelka, Zahra Mani 
foto: B. Grebe�í�

Elliott Sharp & Gareth Davis 
foto: B. Grebe�í�


foto: www.bagpipes.co.uk�
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Varady a Marsalis v Bratislave
Koncertný cyklus CITY SOUNDS predstavil po�as dvoch rokov sériu unikátnych 
koncertov jazzových umelcov, na ktorých boli doteraz domáci jazzoví nadšenci 
nútení vycestova� do ne�alekej Viedne �i Budapešti. Jesenné podujatia opä� 
potvrdili vysoko nastavenú latku.  

Pokia� sa medzi mladými hudobníkmi objaví 
naozaj výnimo�ný talent, vyvolá zvy�ajne 
senzáciu. V prípade menšej (napríklad našej 
domácej) scény má tento rozruch lokálne 
rozmery, no šoubiznis na „Západe“ disponuje 
omnoho výraznejším „akcelera�ným potenciá-
lom“, efektívnejším pri vyh�adávaní i propa-
gácii nadaných umelcov. Podobne tomu bolo 
aj v prípade „slovenského exportu“ Andreasa
Varadyho, ktorý sa pred nieko�kými rokmi 
pres�ahoval s rodinou do Írska, kde sa naplno 
rozbehla jeho kariéra. Na Slovensku narodený 
gitarista ma�arsko-rómskeho pôvodu má 
hudbu naozaj v krvi a v rodine nebude jedi-
ným – na koncerte 11. 10. v Ateliéri Babylon to 
potvrdili aj jeho brat, bubeník Adrian Varady, 
i otec, basgitarista Bandi Varady. Za�iatkom 
septembra vyšiel na prestížnej zna�ke Verve 
album nazvaný jednoducho Andreas Varady, 
prezentovaný aj na bratislavskom koncerte. 
Vä�šina obecenstva zrejme o�akávala, že sa 
im Andreas prihovorí po slovensky – to sa 
však nestalo a líder sa prezentoval len plynu-
lou angli�tinou. Ešte lepšie mu však „sadol“ 
univerzálnejší jazyk hudby prostredníctvom 
gitary (podpisový model Benedetto Bambino), 
ktorá v kombinácii s akustickým zosil�ova�om 
a vynikajúcou technikou hry poskytovala sku-
to�ne lahodný zvuk. Devízou bol Andreasov 
zmysel pre harmóniu a naozaj majstrovská 
výstavba sól i gitarových liniek. Pokia� by som 
na chví�u zavrel o�i, vnímal by som presved-
�ivo znejúceho a vyzretého gitaristu v rokoch. 
Na pódiu ale stál tínedžer, ktorého hra za tým-
to ideálom nijako nezaostávala, ale naopak, 
ohúrila. V sólach sa neopakoval, aj komplexné 
arpeggiá zvládal s nadh�adom a sebavedomím 
virtuóza. Varady sa ukázal nielen ako výni-
mo�ný interpret, ale aj ako inven�ný skladate�. 
Jeho autorská tvorba �i aranžmány známych 
hitov neboli len prvoplánovými po�inmi 
mladej hviezdy, ktorá potrebuje prezenta�ný 
materiál. Premyslené a nápadité kompozície 
oplývali životaschopnými témami a nápaditou 
rytmikou, �i už to boli autorská Lost Memo-
ries, Jacksonova Human Nature alebo na ko-
rene afroamerickej hudby poukazujúce Blues
Forever. Do programu sa dostali aj skladby 
smerujúce k hip-hopu a koncert uzavreli 
prídavky v podobe Coltranovej Giant Steps �i 
„beatlesovky“ Come Together. Lepšiemu doj-
mu z koncertu by napomohla dravšia rytmická 
sekcia, hoci o kvalite (a nespornom nadaní) 
hudobníkov tria nemožno pochybova�. Ležér-
na hra bubeníka �i celková „prispôsobivos�“ 
rytmiky však miestami vyznievali len ako 
„backing track“ pre sólistu. Dovo�ovalo to síce 
úplne vyniknú� Andreasovmu umeniu (možno 
to bol aj zámer), avšak po sledovaní videa so 

sekundujúcim bubeníckym fenoménom Dávi-
dom Hodekom niet pochýb o tom, že Andreas 
Varady si naozaj zaslúži prvoligových spolu-
hrá�ov, s ktorými môže jeho hudba získa� ešte 
vä�ší „drive“ a objem. Napriek tomu však išlo 
o nezabudnute�ný ve�er a je nutné doda�, že 
úspech tohto gitarového esa na svetových pó-
diách je (aj v�aka patronátu Quincyho Jonesa) 
ur�ite neodvratný.

Filip HOŠKO

Presne 25 rokov po „Nežnej“ do Bratislavy 
vôbec po prvýkrát zavítal Branford Marsalis, 
aby so svojím kvartetom pripravil vo Ve�kom 
koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu 
nezabudnute�ný ve�er.
Svetoznámy saxofonista a skladate� patrí 
desa�ro�ia k špi�ke medzi americkými jazzo-
vými inštrumentalistami a tiež k „strážcom 
tradície“, siahajúcej cez Coltrana, Monka �i 
Ellingtona až k neworleanským kore�om, 
hoci nie v dogmatickom zmysle, ale spôso-
bom obohacovania týchto kore�ov o nové, 
�asto inožánrové vplyvy. Sved�í o tom aj 
charakter produkcie jeho kvarteta, ktorého 

�alší �lenovia – klavirista Joey Calderazzo 
a kontrabasista Eric Revis – popri lídrovi tak-
tiež prispievajú ako autori skladieb a dovedna 
tvoria jednotne cítiaci a dýchajúci celok. Ten 
dostal istú trhlinu, ke�že stabilného bubeníka 
kvarteta Justina Faulknera na európskom tur-
né nahradil iba 21-ro�ný Evan Sherman. Jeho 

diferencovaná hra (obsahu-
júca všetko na škále medzi 
ohlušujúcim �inelovým „ná-
rezom“ a diskrétnym šeptom 
metli�iek) zaujímavým spô-
sobom „nabúrala“ rutinný 
chod formácie a dodávala mu 
výbušný drive a bola neustá-
lym zdrojom neo�akávaného. 
To sa, pravda, nemuselo pá�i� 
každému.
K�ú�om k úspechu Marsa-
lisovho konceptu je pod�a 
m�a (okrem „americky“ 
bezprostredného hrá�skeho 
prejavu) princíp jednoty 
v rozmanitosti. Po�as pri-
bližne jedenapolhodinovej 
„cesty“ ponúknu hudobníci 
straight ahead, uvo�nené 
balady s tendenciou k vo�nej 
improvizácii, pár letmých 
dotykov s klasickou hudbou, 
nemôže chýba� bebop a Mar-
salisov ob�úbený Thelonious 
Monk (v tomto prípade znela 
52nd Street Theme), neskôr 
lídrov sopránsaxofón na 
chví�u asociuje blízkový-
chodný duduk, inokedy zasa 
neworleanský klarinet... 
Ni� z toho však nepôsobí 
cudzorodo, ni� nenarúša 

elektrizujúci prúd improvizácie podopretý 
dokonale zvládnutým remeslom vyvierajú-
cim zo základov jazzovej tradície. Všetko je 
povedané expresívnym, autenticky jazzovým 
jazykom, všade sa k slovu dostávajú overené, 
no vždy kreatívne použité stratégie jazzovej 
improvizácie.
Okrem toho je Marsalisovo kvarteto vlastne 
prepojením všetkých myslite�ných dvoj- a troj-
kombinácií nástrojov, �o otvára možnosti 
experimentova� s formou, budova� vzájomne 
kontrastné plochy, necha� hudbu spontánne 
prechádza� vlnami extatického vytrženia 
a uvo��ovania bez toho, aby posluchá� musel 
uvažova� nad tým, ako je urobená. A k tomu 
„pridaná hodnota“ americkej nenútenosti 
a humoru, ktorý preniká hoci aj pohrebným 
obradom – ako pri závere�nom Saint James 
Infi rmary Blues zahranom (nie bez výdatnej 
dávky vtipu a irónie) v duchu neworleanského 
marching bandu. Nádielka muzikality a ener-
gie, akú 17. novembra dostalo nadšené obe-
censtvo v rozhlasovom štúdiu, by veru postavi-
la na nohy aj m�tveho... Jazzový koncert, ktorý 
sa oplatilo nepremeška�.

Robert KOLÁ�

A. Varady 
foto: P. Španko�
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Jazzový festival 
oslávil štyridsiatku
Jubilejný ro�ník Bratislavských jazzových dní 
(23.–26. 10.) prebiehal v znamení osláv na 
dvoch miestach, výnimo�ne rozšírený na štyri 
ve�ery. Ten úvodný, pod názvom „Hviezdy 
slovenského jazzu“, patril prehliadke domá-
cich kapiel a projektov, ktoré sa v priestoroch 

Starej tržnice predstavili v krátkych, približne 
10-minútových blokoch. Na dvoch pódiách 
s minimálnymi prestojmi mohli záujemcovia 
sledova� Anton Jaro Projekt, Jozef Döme Trio, 
Pacora Trio, Expresie Sisy Michalidesovej, 
Hanka Gregušová Jazz Band, Jazz in the City 
Mila Suchomela, Stanislav Po�aji & Juraj 
Schweigert Duo, Eugen Botoš Finally, Boris 
�ellár Trio feat. Lucia Lužinská, Peter Lipa 
Band, Adriena Bartošová a Juraj Griglák 
& Company. Sú�as�ou osláv bol premiérovo 
odvysielaný dokument RTVS Peter a Pavel 
a džezáky, ktorý pred za�iatkom koncertov 
v priestoroch bratislavskej Incheby priblížil di-
vákom históriu festivalu prostredníctvom roz-
hovorov s organizátormi Petrom Lipom a Pav-

lom Dan�kom, ale aj s inými osobnos�ami 
domácej kultúry. Aj tento rok prebehla v rámci 
festivalu sú�až Pódium mladých talentov Na-
dácie SPP. Na základe hlasovania divákov sa 
ví�azom aktuálneho ro�níka stala kapela Gro-
ove Hub z Bratislavy, ktorá sa na budúci rok 

predstaví na hlavnom pódiu. Tentoraz zahájil 
prvý festivalový ve�er vla�ajší ví�az – nesmelo 
pôsobiace kvarteto Maringotka.

Afrika aj Amerika

Úžasnou �ahkos�ou a charizmou prekvapila 
v piatkovom programe kapela juhoafrického 
trubkára a speváka Hugha Masekelu. V Spo-
jených štátoch pôsobiaci nasledovník svojich 
mentorov – Louisa Armstronga a Dizzyho Gil-
lespieho, vkladal do piesní esenciu domoviny 
nesmierne presved�ivo a úprimne, jeho etnicky 
podfarbený jazz znel mimoriadne sviežo a ori-
ginálne. Popri lídrovi a skvelej rytmike osl�oval 
gitarista Cameron Ward nekonven�nými, 

africkou melodikou podfarbenými sólami. 
Emocionálnym vyvrcholením Masekelovho 
vystúpenia bol sociálne ladený song Stimela. 
Pravý americký akustický jazz priniesol v sobo-
tu vibrafonista Joe Locke, ktorého strhujúce 
vystúpenie možno prirovna� k minuloro�nej 
smršti kvarteta saxofonistu Joshuu Redmana. 
Lockeho živelnú hru sprevádzala afroame-
rická zostava spoluhrá�ov s excelentným 
vokalistom Kennym Washingtonom. Rodák 
z New Orleansu prekvapil virtuóznou tech-
nikou scatu i naturálnym soulovým cítením, 

vo funky-groovovom spracovaní 
soulového hitu Ain’t No Sunshine 
Billa Withersa dostala priestor 
predvies� neoby�ajnú technickú 
a improviza�nú zru�nos� celá 
kapela. Klavirista Danny Gris-
sett, ktorého eleganciu a krásu 
hry prirovnal Locke k velikánom 
postbopového klavíra Hankovi 
Jonesovi, Kennymu Baronovi �i 
Mulgrewovi Millerovi, zaujal ob-
divuhodne sviežou reharmoniza�-
nou invenciou. Lockeho kvinteto 
tvorilo jeden z vrcholov festivalu 
a standing ovation bolo spontán-
nym diváckym po�akovaním.

Trio aj orchester

Headlinerom sobotného ve�era (a sná� aj 
celého festivalu) bolo trio gitaristu Johna 
Scofi elda s basgitaristom Stevem Swallo-
wom a bubeníkom Billom Stewartom. Ich 
excelentné bratislavské vystúpenie spred 
dvoch rokov majú mnohí ešte v pamäti 
a organizátori ich do programu zaradili na 
základe ankety, ktorá ukázala, že stále patria 
k najžiadanejším umelcom. Opä� sme mali 
možnos� po�u� absolútne dokonalú súhru 
kapely jedného z najrešpektovanejších jaz-
zových gitaristov. Známe Sco� eldovo Trio 
Blues, nádherne hlbokú Lawns skladate�ky 
Carly Blay, funky Green Tea �i priezra�nú 

J. ScofieldAs Guests

Joe Locke Quartet L. Pale
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Jazz START UP 2014
Ví�azom druhého ro�níka sú�aže talentov Jazz 
START UP je Trio Andreja Urminského, ab-
solventa prestížnej Universität für Musik und 
darstellende Kunst v rakúskom Grazi. Gitarista 
posledný rok viedol viaceré zoskupenia a popri 
ú�inkovaní na sú�aži vystúpil na festivaloch 
Trnavský jazzyk �i Festival Doda Šošoku. 
Jazz START UP je výsledkom spolupráce 
portálu jazz.sk s rádiom Devín, ktoré po�as 
šiestich mesiacov pravidelne predstavovali 
dvanás� hudobných zoskupení. Semi� nalisti, 
ktorých svojím hlasovaním vybrala verej-
nos�, dostali možnos� koncertnej prezentácie 
v priestoroch bratislavského V-klubu a o ví-

�azovi rozhodla odborná porota (J. Griglák, 
G. Jonáš, B. �ellár, R. Ragan, L. Lužinská, 
P. Solárik). Cenou pre Trio Andreja Urminské-
ho s kontrabasistom Róbertom Raganom ml. 
a bubeníkom Jurajom Rašim je možnos� na-
hrávky CD i DVD a ú�inkovanie na Open Jazz 
Feste a Radio_Head Awards. „Všetci ú�astníci 
majú k dispozícii profesionálnu sú�ažnú na-
hrávku, ví�azi jednotlivých kôl nenahradite�nú 
skúsenos� z naživo vysielaného vystúpenia. 
Každá z kapiel tiež dostala priestor vo vysielaní 
Rádia Devín v relácii Jazz START UP “, po-
pisuje bene� ty sú�aže organizátor a gitarista 
Boris �ellár. Prihlášky na �alší ro�ník Jazz 
START UP 2015 môžu záujemcovia posiela� 
do 21. 12. na startup@jazz.sk.

(mot)

JAZZ

baladu What’s New doplnili nové kompozície 
lídra, záver patril jednoduchému, takmer do 
tranzu gradujúcemu groovu Twang, ktorým 
si kapela úplne podmanila publikum. 
Rovnako vysokú úrove� priniesli aj 
zostavy, ktoré si celosvetové renomé 
ešte len budujú. Po nieko�kých rokoch 
pôsobenia v Holandsku sa na európskej 
jazzovej scéne úspešne etablovala dvojica 
slovenských hrá�ov – vibrafonista Miro 
Herák a klavirista Michal Va�ou�ek, 
ktorí spolu s dánskym kontrabasistom 
Clausom Kaarsgaardom, bubeníkom 

Petrom Solárikom a španielskym 
 autistom 
Rodrigom Pajerom predstavili projekt 
AsGuests. Ich kompozície sú postavené na 
výrazných melódiách s vplyvom slovenského 
folklóru, balkánskych nepravidelných 
rytmických štruktúrach, neustálych zmenách 
tempa a metra, ale i na bohatej harmonizácii, 
�i repetitívnych prvkoch. AsGuests predviedli 
bravúrne inštrumentálne a improviza�né 
výkony a vysoko so� stikovanú ukážku 
sú�asnej prekomponovanej hudby.
Pozoruhodným bolo aj vystúpenie talen-
tovanej rakúskej spevá�ky, klaviristky 
a flautistky Lie Pale, ktorá vnáša do jazzu 
prvky klasickej hudby a popu. Na sobotnom 
koncerte predstavila Schubertove piesne 
z cyklu Zimná cesta vo vlastnom anglic-
kom preklade, zaranžované klaviristom 

Mathiasom Rüeggom, ktorý tri desa�ro�ia 
viedol legendárny Vienna Art Orchestra. 
Piesne v mierne kabaretnom šate dokázali, 
že bohatú inšpiráciu môže jazz nachádza� aj 
v inej hudbe. Mimoriadne svieže bolo nede�-
né vystúpenie Ed Partyka Jazz Orchestra, 
mladého bigbandu európskeho formátu, 
ktorého lídrom je mimochodom �alší dl-
horo�ný �len Vienna Art Orchestra. Prog-
resívne kompozície a aranžmány, hrá�ska 
virtuozita, ako aj charizmatická spevá�ka 
Julia Oschewsky ukázali, že zvuk big ban-
du môže znie� aj nekonven�ne.

Fúzia aj omyl

Piatkový i sobot�ajší ve�er vrcholili fúzia-
mi – skvelým funky-bluesovým koncertom 
amerického gitaristu a speváka Roberta Craya 
a strhujúcim, spontánnou energiou nabitým 
predstavením kubánskej spevá�ky a klaviristky 
Bellity s kapelou Jazztumbata. Obrovskú 
dávku energie v nede�u odovzdal gitarista Mike 
Stern so svojou fantasticky zohranou kapelou 
(tenorsaxofonista Bob Franceschini, kontra-
basista Chris Minh Doky a bubeník Keith Car-
lock). Charakteristicky výrazná „sternovská“ 
bebopová melodika, obdivuhodná inštrumen-
tálna technika a ohromujúca muzikalita úplne 
rozburácala publikum, s ktorým sa americký 
gitarista (a tentoraz prekvapivo aj spevák) roz-
lú�il Hendrixovou Red House zo svojho nového 

albumu. Nasledujúce vystúpenie hviezdneho 
basgitaristu Victora Wootena vyznelo oproti 
Sternovej koncepcii len ako samoú�elné pred-
vádzanie virtuóznej techniky, pri ktorej vyni-
kajúci inštrumentalisti zabúdajú na samotnú 
hudbu. Na menšom B-pódiu sme mali možnos� 
vidie� �alšieho výnimo�ného amerického gi-
taristu Marka Whit� elda, ktorý sa predstavil 
s vynikajúcim prešovským AMC Triom. Zará-
žal jedine polhodinový priestor vyhradený ich 
vystúpeniu a je škoda, že sa nedostali na hlavné 
pódium namiesto Djabe, fádneho ma�arského 
pokusu o etno-fusion. 

Jubilejné „jazzáky“ boli dramaturgicky vydarené 
a zostáva len popria� organizátorom ve�a po-
dobne kvalitných ro�níkov. A ke�že stále mnoho 
skvelých svetových hrá�ov, pravidelne ú�inku-
júcich v susednom Brne �i Viedni, nedostalo na 
Slovensku možnos� vystúpi�, nech sa festival 
stane podujatím, ktoré svojho posluchá�a viac 
formuje, ako sa mu prispôsobuje.

Miroslav ZAHRADNÍK
fotografi e: Patrick ŠPANKO

Ed Partyka Jazz Orchestra M. Stern
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MieczysXav Weinberg
G. Kremer
Kremerata Baltica
2CD ECM 2014/DIVYD

Gidon Kremer už dlhé roky pro-
paguje tvorbu skladate�ov z krajín 
bývalého Sovietskeho zväzu a obja-
vuje pritom množstvo zabudnutých 
diel, ktoré kedysi tvorili živú sú�as� 
sovietskej, respektíve ruskej kul-
túry. Jednou z takýchto postáv je 
i Weinberg, mimoriadne nadaný 
(objavuje ho Šostakovi�, ktorý ho 
�asto „zachra�uje“ pred likvida�nou 
politikou sovietskeho režimu) a plod-
ný (kvantitatívne potentnejší ako 
Šostakovi�) tvorca, ktorý však napo-
kon kon�í svoj život v polozabudnutí. 
Až posledné desa�ro�ie znamená 
pre jeho dielo renesanciu. Existuje 
nahrávka kompletu slá�ikových 
kvartet (17 diel v interpretácii Danel 
Quartet), skladieb pre violon�elo, 
piesní i inštrumentálnych koncertov 
a postupne sa dop��a i komplet 
symfónií (22 diel, rôzni interpreti). 
Pod�a recenzenta Steva Schwartza 
patrí Weinberg spolu s Proko	 evom 
a Šostakovi�om medzi najvä�ších 
ruských skladate�ov 20. storo�ia. 
Otázkou zostáva, pre�o sa jeho diela 
neudržali v repertoári a približne do 
roku 2006 zaznievali len sporadicky. 
Až koncertné uvedenie opery Pasa-
žier (Moskva, 2006; neskôr scénické 
uvedenie na festivale v Bregenzi: 
réžia David Pountney, dirigent Teo-
dor Currentzis) znamenali senzáciu 
a zásadný obrat. (Ako dirigent som 
mal možnos� spolupracova� so 
slávnym režisérom pri inscenácii 
Weinbergovej opery Portrét v roku 
2010 vo francúzskom Nancy.) We-
inbergovo dielo je silne ukotvené 
v tradíciách ruskej hudby, konkrétne 
Proko	 eva, Miaskovského a Šostako-
vi�a (obaja dlhé roky žili v susedstve 
a denne diskutovali o hudbe i vlast-
ných dielach). Z európskej tvorby sú 
jeho inšpiráciami Bartók a Mahler. 
Weinbergov jazyk je �asto sentimen-
tálny, katarzné plochy majú odtie� 
rezignácie. Podobne ako Šostakovi� 

Magnus Lindberg
Violin Concerto
Jubilees, Souvenir
P. Kuusisto, M. Lindberg
Tapiola Sinfonietta
Ondine 2013

Fínskemu skladate�ovi Magnusovi 
Lindbergovi bola koncertantná forma 
vždy ve�mi blízka. Po dvoch klavírnych, 
jednom klarinetovom a violon�elovom 
koncerte z predošlých rokov napísal 
v roku 2006 aj koncert pre husle. Hoci 
objednávka súvisela s 250. výro�ím 
Mozartovho narodenia a dielo bolo 
v roku 2006 uvedené na festivale 
Mostly Mozart v New Yorku, azda 
jediným spolo�ným prvkom je ve�kos� 
ansámblu v rozsahu malého mozartov-
ského orchestra. Troj�as�ový koncert, 
ktorého �asti na seba nadväzujú bez 
prerušenia, ukazuje, ako �aleko sa 
Lindberg posunul od svojich zvukovo 
nekompromisných raných diel smerom 
k mäkšiemu sonoristickému ideálu. 
Prvá �as� obsahuje zrete�né tonálne 
štruktúry okolo jasných harmonických 
centier, Lindberg sa tu silne opiera 
o svoje spektralistické korene, ktoré 
ho od štúdia v IRCAM-e natrvalo 
ovplyvnili. Okrem spektralizmu patrí 
k neodmyslite�nej sú�asti Lindbergo-
vej skladate�skej poetiky zvažovanie 
výsledného zvuku v zmysle akceptova-
te�nej percep�nej kvality diel umož�u-
júcich interakciu s posluchá�mi, �o sú 
hodnoty, ktoré Lindberg prezentoval 
spolu so skladate�mi Kaijou Saaria-
ho, Esa-Pekka Salonenom a Jounim 
Kaipainenom už v neformálnom 
združení Korvat auki! (Uši dokorán), 
založenom v roku 1980 na podporu 
„mainstreamového modernizmu.“ 
Oproti Lindbergovým predchádzajú-
cim atematickým dielam je v hus�ovom 
koncerte cíti� vä�šiu a	 nitu k tema-
tickej práci s hudobným materiálom. 
S ob�ubou narúša textúry súvislého 
zvukového kontinua orchestra pomo-
cou trilkov, glissánd, tremola a vibrata 
i náhlych vpádov brutálnej rytmiky 
tympanov a kontrabasov do partu 
sólistu, pohybujúceho sa neprestajne 
v celej škále nástrojového rozsahu. 
Lindbergova hudba už na prvé po�utie 
syntetizuje všetku myslite�nú hudobnú 
minulos�, concerto grosso, imita�né 

aj on s �ahkos�ou strieda rôzne štýly, 
jeho energia je však defenzívnejšia. 
Je lyrickejší a menej priamy. Na dvo-
jalbume predstavujú Gidon Kremer 
a Kremerata Baltica pä� diel z dvoch 
období skladate�a. Concertino pre 
husle a slá�ikový orchester op. 
42 (1948) je �ahká skladba plná 
romantického vzletu. Sonatína pre 
husle a klavír op. 46 (1949) sa nesie 
v podobnom duchu. Má klasický 
troj�as�ový pôdorys s typickým 
pochodom namiesto 	 nále, hudba 
je však plná jemných, �asto prekva-
pivých sonoristických odtie�ov. Trio 
pre husle, violu a violon�elo op. 48 
(1950)  je majstrovské dramatické 
dielo, ktoré má blízko k svetu Šosta-
kovi�ovej hudby: evokuje ho kompli-
kovaný kontrapunkt, melancholické 
a temné plochy, od�ah�ený, priam 
banálny pochod a závere�ná rezigná-
cia, štrukturálne morendo. Zvukovo 
skladate� vyvoláva dojem slá�ikového 
orchestra. Z druhého obdobia (diela 
napísané o takmer 20 rokov neskôr) 
Kremer siaha po Symfónii �. 10 
op. 98 (1968), ktorá tvorí vrchol 
nahrávky. V nej Weinberg najvýraz-
nejšie (spomedzi diel dvojalbumu) 
vykro�il smerom k avantgarde 
a dotkol sa i dodekafónie. Zvukovos� 
diela predznamenáva Schnittkeho. 
Popri hus�ových sólach sú ve�mi 
výrazné a expresívne aj sólové party 
violy, violon�ela a kontrabasu. 
Spolu s Kremerom ich majstrovsky 
interpretujú Daniil Grishin, Giedre 
Dirvanauskaite a Danielis Rubinas. 
Samotný Kremer otvára celú nahráv-
ku komplexnou Sonátou �. 3 pre 
sólové husle op. 126 (1979). Dielo 
je interpreta�ne i percep�ne expono-
vané: sedem úsekov evokuje štvor-
�as�ový pôdorys klasickej sonáty 
s reminiscenciami jednotlivých �astí. 
Kremer hrá dielo brilantne. Obrov-
ská znalos� skladate�ovej hudby do 
najmenších detailov tu slávi svoj 
úspech. Orchester má vyrovnaný, 
plný tón, hrá s ve�kým oduševnením 
a zápalom. Sólisti spomenutí vyššie 
i klavirista Daniil Trifonov sú sveto-
vou triedou a Kremerovi absolútne 
vyrovnanými partnermi. Ten svojím 
umením a bohatými skúsenos�ami 
s obrovským preh�adom vedie celú 
produkciu. Spracovanie má tradi�ne 
vysokú úrove�, ECM nenadarmo 
patrí medzi top labely (nielen) pre 
sú�asnú hudbu. Otázkou je samotná 
Weinbergova hudba. Myslím si, že jej 
treba da� ešte �as. Na druhej strane 
jej �as už pominul. Jej životnos� teda 
zostane na vôli interpretov a záujme 
publika. Tak ako ve�a hudby pred 
�ou i po nej.

Marián LEJAVA

klasika
techniky, skriabinovské postupy, ideu 
sibeliovského tzv. kontinuálneho 
zvuku, expresionizmus i prvky rocko-
vej a popovej hudby v �asto vtipných 
ponáškach na 	 lmovú hudbu. V prvom 
rade ide ale o výsostne aktuálnu, 
mimoriadne so	 stikovanú, mnoho-
vrstevnú, prepracovanú „pulzujúcu“ 
štruktúru nesmierne komplikovaných 
metrických modulácií, ktoré v procese 
tvorby kontroluje Lindbergom vyvinu-
tý software a ktoré sólistovi i ansámblu 
doslova nedajú vydýchnu�. Huslista 
Pekka Kuusisto dokonca hovorí o ag-
resívnom charaktere koncertu, ktorého 
1. �as� sólistu „odtlá�a“ do úzadia, kým 
zvyšné dve sa pokúšajú nájs� zmierlivú 
rovnováhu medzi oboma entitami. 
Druhá �as� prináša lyrické momenty 
a typický prvok Lindbergovej hudby – 
„odkrývanie“ akordickej štruktúry 
pomocou postupných ligatúr, rozkla-
dov a arpeggií, ktoré akoby schválne 
transparentne odha�ovali vertikálny 
prierez akordov, vytváraných pomo-
cou spektrálnej analýzy tónov. Nie 
je bez zaujímavosti, že na konci �asti 
zaznie priam klasicisticky po�atá ka-
dencia sólistu. Finále koncertu je plné 
dramatického výrazu s priznanými 
jazzovými a rockovými prvkami a na 
samom vrchole Lindberg namieša do 
spektralistického „kotla“ ešte koktail 
„dvo�ákovských“ symfonických farieb 
krížených azda s Johnom Williamsom. 
Sólista tu potvrdzuje, že popri renomé, 
ktoré má ako interpret diel klasicko-ro-
mantickej tradície, patrí predovšetkým 
k vyh�adávaným interpretom diel 
sú�asnej hudby. Je obdivuhodné, ako 
dokáže popri extrémne náro�nom 
diele, akým je Lindbergov hus�ový 
koncert, sú�asne dirigova� orchester 
Tapiola Sinfonietta „od nástroja“.
Druhým dielom, uvedeným na albume, 
je cyklus šiestich orchestrálnych minia-
túr pod názvom Jubilees (2000/2002), 
ktoré pôvodne Lindberg napísal pre 
klavír na po�es� Pierra Bouleza. Ich or-
chestrálna adaptácia je presným prepi-
som klavírneho partu a pre Lindberga 
znamenala podobnú výzvu, ako svojho 
�asu pre Ravela transkripcia klavír-
neho diela Le Tombeau de Couperin. 
Šes� �astí cyklu sa pravidelne strieda 
v kontrastných tempách, rýchle sú plné 
pitoreskných farieb, krátkych dyna-
mických oblúkov a náhlych prerušení, 
pomalé sú naplnené vrúcnou lyrikou 
a exotickou ornamentikou. 
Poslednou skladbou je orchestrálne 
dielo Souvenir (2010). Dielo vzniklo 
ako pocta dvom Lindbergovým peda-
gógom, Gérardovi Griseymu a Franco-
vi Donatonimu, u ktorých v 80. rokoch 
v Paríži študoval. Skladbu možno 
charakterizova� ako komornú symfó-
niu a jej tri �asti nepokryte vychádzajú 
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Standards One
Otto Hejnic Trio
O. Kraj�ák, J. Fe�o,
O. Hejnic
Hevhetia 2014

Nahrávanie štandardov sú�asnými 
jazzovými kapelami je vždy trocha kon-
troverzná záležitos�. Napriek tomu sa 
�lenovia tria Otta Hejnica rozhodli na 
svoj druhý album zaradi� dobre známe 
skladby, po�núc „parkerovkou“ Scrap-
ple from the Apple a Stella by Starlight 
Victora Younga kon�iac. Po skvelom 
debutovom CD One, zostavenom vý-
hradne z autorských kompozícií lídra, 
možno formáciu len �ažko podozrieva� 
z nedostatku kreatívneho potenciálu. 
Ostáva teda možnos�, že týmto gestom 
chce trio poukáza� aj na svoj komer�ný 
potenciál. Myslím si však, že to nebolo 
hlavnou motiváciou, ke�že hudobníci 
takých kvalít, ako sú Ondrej Kraj�ák 
(klavír), Josef Fe�o (kontrabas) �i 
Otto Hejnic (bicie), sa jednoducho 
„predávajú sami“. Ale nakoniec, pre�o 
nie štandardy? Je automaticky jasné, 
že v podaní menovaných pánov budú 
znie� inak, než ako zneli pred 60 �i 65 
rokmi vo svojich pôvodných podobách, 
a že budú ma� punc originality.
Samozrejme, kapela si pred príchodom 
do štúdia bola dobre vedomá možných 
rizík svojho rozhodnutia. A môžem iba 
oceni�, že neprepadla prílišnej snahe 
o odlíšenie sa a nevydala sa cestou 
k��ovitých aranžérskych excesov. Me-
lódie možno vždy �ahko identi	 kova�, 
nestráca sa ich pôvodný harmonický 
kontext ani rytmický feeling; Besame 
Mucho ostáva uvo�neným latinom, Mis-
ty citlivou baladou, Stella by Starlight �i 
Scrapple from the Apple poctivo swin-
gujú. Aj improviza�nú koncepciu On-
dreja Kraj�áka by som charakterizoval 

Crux Gloriosa
Mono- and polyphonic 
Liturgical Chants in 
Honour of the Holy 
Cross
Schola Hungarica
J. Szendrei, L. Dobszay
BMC 2013

Album obsahuje trinás� jednohlasných 
stredovekých kompozícií o kríži, ktoré 
sa striedajú so šiestimi viachlasnými 
skladbami s touto témou od Dunstab-
la, Gomberta, Clemensa non Papa 
a Palestrinu. Texty skladieb o uctievaní 
kríža re� ektujú teologické kontexty 
tohto kres�anského symbolu spásy. 
uctievanie kríža je uctievaním toho, 

Wildern
T. Christl
ACT Music 2014/DIVYD

„Pytliactvo“ – asi tak by v preklade 
znel názov tohto CD, v prevažnej 
miere zostaveného z rôznorodého 
mixu prevzatých popových a roc-
kových hitov. To, že ide o jazzový 
album, zdôraz�uje jeho autor, 
35-ro�ný Tobias Christl (spev, efekty) 
v predhovore: „Wildern ist Jazz. Aber 
Wildern steht auf Pop- & Rockper-
len“. Tu to máme – �alší album „zjaz-
zovaných coverov“? Nie tak rýchlo. 
Už pri vypo�utí prvej skladby je jas-
né, že až také jasné a priamo�iare to 
nebude. Totiž, úvodná piese� Sound 

jazz

kto bol na �om ukrižovaný a ktorého 
smr� priniesla svetu vykúpenie. Spevy 
interpretuje ma�arský vokálny súbor 
Schola Hungarica, ktorý má od svojho 
vzniku v roku 1969 na konte obdi-
vuhodný po�et cca. 50 (!) nahrávok. 
Usporiadanie stredovekých spevov 
na tomto albume odráža premyslenú 
dramaturgickú koncepciu. Dirigenti 
a zárove� významní muzikológovia 
Janka Szendrei a László Dobszay 
(†2011) vybrali spevy z rukopisov 
viacerých európskych tradícií z rôznych 
lokalít a nieko�kých stáro�í, �o si iste 
vyžadovalo množstvo mraven�ej bá-
date�skej práce. Spevy sú rozdelené do 
štyroch okruhov. Tie v prvom okruhu 
adorujú Krista a jeho kríž, a repre-
zentujú starobylé chorálne tradície 
z Talianska: beneventskú, starorímsku 
a ambroziánsku (v antifóne z bene-
ventského rukopisu je okrem latin�iny 
aj grécky text). Druhý okruh obsahuje 
omšové spevy zo sviatkov povýšenia 
a nájdenia sv. kríža z rukopisov z Fran-
cúzska a Anglicka z 11. a 15. storo�ia. 
Tretí okruh prezentuje omšové spevy, 
napríklad z rukopisu z Ravenny 
z 11.–12. storo�ia so zvláštnym tex-
tom, ktorý nepochádza z Biblie, ale 
zo známej legendy o rímskom cisárovi 
Konštantínovi a o jeho ví�azstve v bitke 
pri Ríme v roku 312 v znamení Kríža. 
Vo štvrtom okruhu sú neskorostredo-
veké kompozície z kódexov z územia 
Uhorska. Okrem spevov z Istanbulské-
ho antifonára je tu aj antifóna z Brati-
slavského antifonára IV z 15. storo�ia, 
ktorý sa používal v Dóme sv. Martina 
v Bratislave. V interpretácii stredove-
kých spevov sa striedajú a kombinujú 
mužské, ženské a pravdepodobne aj 
detské hlasy, niekedy v rámci jednej 
kompozície. V booklete nie je infor-
mácia o schóle, o po�te spevákov, ale 
možno sa domnieva�, že aj na tomto 
albume, podobne ako aj na iných 
projektoch, sa podie�ali 12–15-�lenné 
mužské, ženské a detské zoskupenia. 
Ženská �as� schóly má jasný zvuk, 
v porovnaní s mužskou pôsobí o �osi 
�ahšie a vzdušnejšie. Schóla preferuje 
rýchlejšie tempá. Melizmy (a rozšírené 
neumy) však vyznievajú príliš rýchlo 
a bez vnútorného rytmického štruktu-
rovania. Uvítala by som markantnejšie 
stvárnenie cie�ového smerovania 
tónového pohybu v neumách a tiež 
viac hudobného napätia vo vedení 
melodických línií. Na opodstatnenos� 
rytmického diferencovania tónov 
v neumách a zoh�ad�ovania ich 
cie�ovo-pohybových tendencií pri 
interpretácii poukazujú od 50. rokov 
20. storo�ia aj vedecké výsledky grego-
riánskej semiológie, ktoré sú založené 
na štúdiu najstarších európskych (no 
nota�ne ve�mi obsažných a precíznych) 

zo symfonickej tradície. V prvej sa 
nachádzajú masívne symfonické plo-
chy plné náhlych zmien i vtipnej rytmi-
zácie, divoký pohyb a zlovestné tóny, 
Lindberg túto �as� opísal ako „smrš�, 
rýchlu a úse�nú hudbu, kde dochádza 
ku kolízii hudobných udalostí.“ Druhá 
�as� prináša zrete�ne exotické, orien-
tálne prvky a vysokú formu expresivity 
v komplikovaných textúrach, v ktorých 
dokonale vyniká vybrúsená Lindber-
gova hudobná rétorika. Lyrické farby 
drevených dychov a ravelovská �istota 
inštrumentácie striedajú burácajúce 
vrcholy, s ktorými ostro kontrastujú 
osamotené sólistické vstupy individuál-
nych nástrojov – klavíra, harfy a huslí. 
Lindberg  pripúš�a, že „pôvodne to 
mala by� pomalá �as�, ktorá sa však 
vystup�ovala do grandióznej kulmi-
nácie.“ Finále je alúziou tokáty, ktorá 
plná energického pohybu smeruje 
k strhujúcemu vyvrcholeniu v podobe 
burácajúcich durových akordov. Tento 
„short tonal wink“ –  záver diela v �isto 
tonálnej harmónii, je poznávacím 
znamením celej Lindbergovej tvorby. 
Diela Jubilees a Souvenir diriguje sám 
autor. Interpretácia je vynikajúca, 
precízna a �istá, vynikajú najmä 
skvelé dychové nástroje, ale i farebné 
perkusie a všetky nástroje sú skvele 
rozmiestnené v priestore a sú jasne 
�itate�né. Magnus Lindberg patrí už 
desa�ro�ia medzi najužšiu svetovú elitu 
sú�asnej kompozície a tento album 
jeho pozíciu na výslní iba potvrdzuje.

Peter KATINA

rukopisov stredovekého chorálu. In-
terpretácia polyfonických skladieb pod 
dirigentským vedením L. Dobszaya 
pôsobí vcelku presved�ivo. Booklet 
v angli�tine a ma�ar�ine obsahuje 
informa�ný text L. Dobszaya, texty 
spevov a informácie o prame�och. 

Sylvia URDOVÁ

ako „umiernenú“ – v zmysle ve�mi kon-
trolovaného narábania s harmonickými 
prostriedkami, resp. „nekon� iktným“ 
postavením melódie vo�i harmónii, nie 
však �o sa týka emocionality hrá�skeho 
prejavu. V tejto oblasti Kraj�ák typicky 
„rozdáva“ plnými priehrštiami. Jeho 
sóla majú vždy vynikajúco postavenú 
dramaturgiu a dominuje im výrazná 
melodická linka, neraz prezrádzajúca 
bluesové korene. Melodické sú v istom 
zmysle aj sóla bubeníka, u ktorého 
môžem opä� (rovnako ako pri prvom 
albume) vyzdvihnú� – popri prvotried-
nych technických kvalitách – aj schop-
nos� úspešne sa vyvarova� sk�znutiu 
do narcistického predvádzania sa. 
Výsledný drive tria prirodzene živí aj 
neochabujúce nadšenie kontrabasistu, 
ktorého technické dispozície a muzi-
kantská pohotovos� ma fascinovali od 
prvého kontaktu pred nieko�kými rok-
mi, a rovnako je tomu aj dnes...
Sú to stále štandardy, mnohokrát 
po�uté a obohrané, no predsa znejú 
trocha „inak“. Standards One poteší 
v prvom rade tradi�nejšie orientova-
ných jazzových fanúšikov, no jeho kva-
lity ur�ite dokáže oceni� omnoho širšia 
posluchá�ska základ�a. Zaujímavos�ou 
sú dve kratu�ké interlúdiá a postlú-
dium, akési „ochutnávky“ spontánnej 
štúdiovej improvizácie. Ich živelný 
pulz a moderné razenie nazna�ujú, že 
by stálo za pokus nasledujúci album 
nahra� práve (a možno aj výlu�ne) 
takýmto spôsobom.

Robert KOLÁ� 
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Jazzy Christmas
Paolo Fresu Quintet
Tuk Music 2014

Viano�né albumy sú �asto kompromisom 
medzi snahou o kvalitný umelecký pro-
dukt a  komer�nými ašpiráciami, výsledok 
však �asto po sviatkoch plní výpredajové 
koše hypermarketov. Viano�ný album 
renomovaného talianskeho jazzového 
trubkára Paola Fresu pod názvom Jazzy 
Christmas je výnimkou. Nahrávka vznikla 
naživo po�as koncertu v Nuovo Teatro 
Comunale v Sassari na Sardínii v roku 
2012. Zostava je výhradne talianska, tvo-
ria ju Paolo Fresu Quintet a hos�ujúci hrá� 
na bandoneóne Daniele di Bonaventura. 
Program tvoria dve skupiny viano�ných 
piesní: známe „world“ koledy typu White 
Christmas a menej frekventované via-
no�né piesne autorskej dvojice Agostino 
Sanna a Pietro Casu, ktorí adaptovali 
ob�úbené viano�né melódie zo Sardínie. 
Všetky skladby zaranžoval Paolo Fresu. 
Album ponúka nádherne znejúce duetá 
trúbky s bandoneónom s vynikajúcimi 
improvizáciami (swingujúca I'll be Home  
for Christmas �i „händlovská“ Joy To the 
World, kde bandoneón v polyfonických 

pasážach nahrádza zvuk organu), i plný 
zvuk kompletnej zostavy v skladbách 
White Christmas alebo The Christmas 
Song. Piesne Sannu a Casua prinášajú skôr 
introvertnú, meditatívnu stránku Vianoc. 
Sú to zádum�ivé, jemné talianske koledy, 
kde Fresu spolu so saxofonistom Tinom 
Tracannom excelujú v krásnych melodic-
kých líniách, napríklad v piesni In Sa Notte 
Profundha alebo v kolede Notte De Chelu, 
ktorá prináša delikátne farby trúbky v du-
ete s Bonaventurom. Doslova magická je 
aj interpretácia „štandardu“ Have Yourself 
a Merry Little Christmas, v ktorej dueto 
Fresu a klaviristu Roberta Cipelliho prináša 
výraznejšie odklonenia od základnej témy 
a kreslí �arovné melancholické odtiene. 
Subtílne, nostalgické farby sú typické aj 
pre pôvodne škandinávsku koledu Till 
Betlehem. Dravejšiu swingujúcu polohu 
kapely zastupujú skladby ako O Little Town 
of Betlehem �i piese� The Christmas Song. 
Pri po�úvaní tohto albumu posluchá� úplne 
zabudne, že po�úva mnohokrát omie�ané 
viano�né koledy a aranžmány Paola Fresu 
mu umožnia dokonale si vychutna� �íre 
muzicírovanie hudobníkov, ktorí namiesto 
jazzového „prerábania“ ponúkajú v podsta-
te úplne nové skladby v ojedinelej, myste-
rióznej atmosfére, ve�mi osobitej, farebnej 
„kolorizácii“ a nedostižnej inštrumentálnej 
virtuozite, ktorá prebleskuje pomedzi 
vzdušné línie tohto ve�mi intímneho 
albumu. Okrem toho, že Jazzy Christmas 
predstavuje jeden z najkrajších tohtoro�-
ných viano�ných dar�ekov pre všetkých 
hudobných milovníkov, je tiež výnimo�ným 
umeleckým po�inom, presahujúcim žánro-
vo obmedzený formát viano�ných albumov.

Peter KATINA

of Silence (Simon & Garfunkel) sa 
iba letmo podobá na svoju predlohu 
a možno jediné, �o mi hne� vzbudí 
asociáciu, je text (a harmonický 
postup). Ale inak sú kontúry skladby 
rozmazané ako videnie kr�mového 
štamgasta o štvrtej ráno. Asi najpô-
vodnejšie znie nasledujúca Anywhere 
I Lay My Head (Tom Waits), ktorá 
má zo všetkých trackov na albume 
najmenej „pridaného materiálu“. 
Možno paradoxne, ale bol to jeden 
z po�inov, ktoré na m�a pôsobili naj-
lepšie – je zrejmé, že týmto skladbám 
sadne jednoduchos�, v ktorej sa ne-
stráca nosnos� ich výpovede (aj ke� 
tú asi moderný jazz nepotrebuje). 
Piese� je prerobená vkusne na pod-
klade pulzujúceho groovu, Christl 
tu tiež pridal vokálne sólo, v ktorom 
ukázal svoj spevácky aj muzikantský 
potenciál bez toho, aby narušil 
integritu piesne. Nasledovné tracky 
už priniesli viac experimentu, �o 
bolo po�ute�né hne� v �alšej skladbe 
Take On Me (a-ha), ktorá za�ala 
saxofónovým ri� om v slu�ke (Peter 
Ehwald), priniesla skreslenú elek-
trickú gitaru (Sebastian Müller) a na 
rad prišli aj kataklizmatické výbuchy 
v „sóle“ vo forme vo�nej improvizácie 
(kontrast s predchádzajúcou sklad-
bou). V Avalanche (Leonard Cohen) 
sa mihol náznak perkusívnych vokál-
nych techník a pri skladbe König von 
Deutschland (Rio Reiser) som mal 
ob�as nutkanie skontrolova� si, �i sa 
mi nezaseklo CD v prehráva�i (to�ko 
na margo loopov). Vítaná zmena 
sa udiala pri piesni Toxic (Britney 

Spears), kde Christla za mikrofó-
nom vystriedala nemecká rodá�ka 
s afgánskymi kore�mi Simin Tander, 
disponujúca zaujímavou farbou 
hlasu. Tu, ako aj v I Will (Radiohead) 
dotváral atmosféru Ehwaldov kla-
rinet, �o bol tiež ve�mi dobrý výber. 
Kvalitnú prácu odviedla aj rytmická 
sekcia v zložení Matthias Akeo 
Nowak (kontrabas) a Etienne Nille-
sen (bicie). Album aj napriek tomu 
zanechal trochu rozpa�itý dojem – je 
ve�mi sympatické, že sa hudobníci 
rozhodli nevyda� sa po vyšliapanej 
ceste a urobi� nie�o im blízke (Christl 
okrem iného pôsobí aj v popovej 
kapele Herbe Sahne – v preklade asi 
„Horká š�aha�ka“), ale prevedenie 
jednotlivých skladieb �astokrát ne-
dokázalo úplne presved�i� o tom, že 
ich umelec uchopil pevne do svojich 
rúk predtým, než do nich za�al v�ta� 
a vnáša� vlastné prvky. Hudba tu 
pôsobí dos� excentricky, zárove� aj 
trochu nepremyslene a improvizova-
ne (doslova) – �o by nevadilo, ak by 
išlo len o bezmenný postup akordov, 
ale v rámci týchto ikonických skla-
dieb... Možno by to chcelo odlišný 
prístup, ako má napr. Turtle Island 
Quartet, ale zase o to Christlovi ne-
šlo, skôr o spomenutú vlastnú pe�a�. 
Zámerom bolo „spracova� piesne do 
iného kontextu, oddeli� od originálu 
a necha� vyrás� ako emancipované 
verzie“. Žiadna skladba nemá by� len 
„prerábkou“, ale hommage, ktorá má 
ukáza� originál v odlišnom svetle. �i 
sa to podarilo, posú�te sami.

Filip HOŠKO
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Využite mimoriadnu cenovú ponuku 
na Bärenreiter Urtext tituly – �eská 
hudba, v predajni

Vydavate�stvo Bärenreiter prichádza 
po rokoch s novým vydaním najpopu-
lárnejšieho koncertu pre violon�elo 
19. storo�ia. Renomovaný editor 
Jonathan Del Mar znovu preštudoval 
všetky dostupné pramene a výsled-
kom je edícia koncertu, ktorá prvýkrát 
od vydania v roku 1896 (Simrockom) 
predkladá Dvo�ákovu kone�nú 
verziu sólového violon�elového 
partu (v mnohom odlišnú od dnes 
používanej).

Editorom nového kritického vydania 
Dvo�ákovej 7. symfónie je známy 
britský muzikológ Jonathan Del Mar, 
ktorý edi�ne pripravil viaceré Beetho-
venove a Elgarove orchestrálne diela. 
Tak ako v prípade Dvo�ákovho violon-
�elového koncertu, aj pri tejto kompo-
zícii pracoval so všetkými  dostupnými 
prame�mi a korešpondenciou. Ra-
ritou vydania je tla� pôvodnej dlhšej 
verzie 2. �asti symfónie v dodatku 
partitúry a partov.
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NOCZ & Iva Bittová
Hevhetia 2014

Slovenské vydavate�stvo Hevhetia po-
núka v poradí druhý album jazzového zo-
skupenia NOCZ, tentokrát v spolupráci 
s �eskou spevá�kou, huslistkou a sklada-
te�kou Ivou Bittovou. Túto originálnu hu-
dobnú osobnos�, ktorú popredný britský 
mesa�ník fRoots zaoberajúci sa svetovou 
folk music ozna�il za kultúrnu ikonu, 
netreba slovenskému publiku zvláš� 
predstavova�. Hudobní�ka, v prejave 
ktorej cíti� vplyvy moravského folklóru, 
prešla mnohými žánrami od alternatívy 
cez rock až po klasickú hudbu. Je to 
však jazz, ktorý ju spojil s �esko-nórskym 
jazzovým kvartetom NOCZ. Súbor vlani 
debutoval v Hevhetii albumom Toys, 
Toys And Toys. CD s prozaickým názvom 
NOCZ & Iva Bittová dominuje rukopis 
Didrika Ingvaldsena. Ten má na svedomí 
vä�šinu kompozícií a jeho hra na trúbke 
vystupuje na nahrávke do popredia i v�a-
ka použitiu wah wah pedálu a harmoni-
zéru. Celkový sound zaujme prirodzene 
a teplo znejúcimi akustickými nástrojmi: 
saxofónom (Radim Hanousek), kontra-
basom (Marian Friedl), bicími (Václav 
Pálka) a napokon „hrou hlasu a huslí“, 
ktorá dodáva albumu jedine�nos�. 
V prvých štyridsiatich sekundách zaznie-
va Bittovej sólo v podobe „na�žezlej“ 
a avantgardne zvukomalebnej vokalízy 
s exotickou melodikou. Tá pokra�uje 
delikátnym rozhovorom s kontrabasom. 
Na pozadí �inelov a elektri	 kovanej 
trúbky slá�iky pomaly rozoznievajú 
struny huslí a kontrabasu, ktorý preberá 
úlohu zdroja repetitívneho pohybu, 
nad ktorým postupne gradujú nástroje, 
pridávajúce zvuku farbu. Rytmicky 
vo�ná skladba plynie k záveru v pokojnej 
improvizovanej symbióze všetkých 
zú�astnených. Kontrast prichádza 
v nasledujúcej skladbe, kde pitoreskný 
úvodný motív imitujúci vojenskú dychov-
ku, pripomína tak trochu tragikomickú 
rytmiku pochodu z Príbehu vojaka Igora 
Stravinského. Vokalízu koketujúcu v uni-
sone a dvojhlase s jazzbandom uzatvára 
úvodný motív. Celý album (14 skladieb) 
je nabitý vo�nými improvizáciami vychá-
dzajúcimi z momentálneho naladenia 
i prvkami neidiomatickej improvizácie. 
Faktom však je, že výsledok nie je žiadny 
vizionársky po�in, ale skôr „jazzová 

Life is...
S. Clynes
MoonJune Records 2014/
Hevhetia

Tri živé koncerty, dva nahrávacie priesto-
ry, jeden album. To je výsledok aktivít 
belgickej spevá�ky, klaviristky a sklada-
te�ky Susan Clynes a jej hostí. Live album 
s názvom Life is... je medzinárodný debut 
vydaný newyorským MoonJune Records 
vo februári 2014. Jedenás� skladieb spája 
pesni�kárstvo, inštrumentálne kompo-
zície i improvizácie. Vo všetkých 	 guruje 
Susan Clynes, vyštudovaná skladate�ka 
a klaviristka. Live nahrávanie prebiehalo 
v troch rôznych zostavách. Prvýkrát sa 
na pódiu v historickom bare L’Archiduc 
(v štýle art deco v Bruseli, ktorý existuje 
už od roku 1937) predstavila v triu (Nico 

moderna“ s tradi�nými návratmi hlav-
ných tém pretkaných improvizovaným 
free jazzom. K silným stránkam albumu 
patria hravos�, detailná artikulácia 
a výborný zvuk. 

Michal SVORADA

Chki	  – bicie, Pierre Mottet – kontrabas). 
Pri druhom nahrávaní v knižnici kultúr-
neho centra v Bree si spevá�ka sadla za 
klavír sama. Posledné nahrávanie bolo 
návratom do L’Archiduc, tentokrát v duu 
s violon�elistom Simonom Lenskim. Všet-
ky tri vystúpenia priniesli na nahrávku 
jedine�né a neintencionálne ambientné 
zvuky, ktoré jej pridávajú na autentickos-
ti. Nahrávacia technika, miking, pedálové 
efekty violon�elistu a všetky tie neu�e-
sané frekvencie �i vystúpené sykavky 
v speve pôsobia naturálne a zaujímavo. 
Ide o realitu živého nahrávania, ktorá 
sa nesnaží o �o najdokonalejší záznam 
v nahrávacom štúdiu. Necháva veci také, 
aké sú, �aží zo spontánnosti prítomného 
okamihu, ktorý sa stáva pridanou hod-
notou . Pomerne pokojne plynúca hudba 
neprináša zásadné zvraty. Výnimkou je 
piese� A Good Man, ktorá má ako jediná 
výrazný rockový beat v refréne a ener-
gický drive. Inštrumentálna kompozícia 
Les Larmes zase prináša okúz�ujúcu 
a chladnú melodiku harmonickej molovej 
tóniny, ktorej nápev akoby prišiel od 
skladate�ov ruskej národnej hudby. Texty 
i hudba sú plné lásky, pravdy a mieru. 
Melanchólia na albume nie je tragická, 
obsahuje nádej a poznanie potreby šíri� 
tento stav vôkol seba. Hodnoty hudby 
takéhoto razenia pochopite�ne netreba 
h�ada� v inštrumentálnej brilantnosti, 
skôr v myšlienkovej. Live is... je presne 
tou hudbou, ktorá nemá ambície ohúri� 
navonok. Chce zahria� na duši, a tým je 
tento album zaujímavý.

Michal SVORADA 



Tibor Tallián

BÉLA
BARTÓK
Úprava ma arského textu: Csilla Mária Pintér
Preklad: Peter Macsovszky
Odborná spolupráca: Alžbeta Rajterová

Prvá rozsiahla práca o živote a tvorbe Bélu 
Bartóka vychádzajúca v slovenskom jazyku.

Aktualizované poznatky bartókovského bádania 
z pera významného ma arského muzikológa 
Tibora Talliána.

„ itate  má pocit, že tu vidí odhalenejšiu 
Bartókovu tvár.“ (György Kroó)

www.hc.sk
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Bratislava

Pi 26. 12., 15.00
Dóm sv. Martina
Viano�ný koncert Warchalovci a Adoremus 
Spevácky zbor Adoremus
D. Bill, zbormajster
�lenovia Slovenského komorného 
orchestra Bohdana Warchala
E. Danel, umelecký vedúci
Corelli, Ryba, viano�né koledy

Nede'né matiné 
v Mirbachovom paláci, 10.30

Ne 14. 12.
�ESKÉ TRIO                                     
M. Langer, klavír
D. Vlachová, husle
M. Petráš,  violon�elo
Š. Gyöpös, husle
J. Podhoranský,  violon�elo
M. Mockov�áková, klavír
Suk, Janá�ek, Fišer, Martin�      
Koncert venovaný Roku �eskej hudby 
sa koná v spolupráci s �eským cen-
trom v Bratislave.

Ne 21. 12.
I. Gabrišová, � auta
NBS TRIO
K. Ková�, klavír
R. Ragan, kontrabas
P. Solárik, bicie nástroje 
Schmitz, Wells, Ková�, Jones, Coots, 
Bolling

Ne 28. 12.
Sviato�né re� exie
L. Trutzová, umelecký prednes
D. Výberová, soprán
P. Šubert, barytón
J. Purdeš, bas
M. Mockov�áková, klavír
Händel, Mozart, Dvo�ák, Ryba, 
K�i�ka, Luzzi, Gounod 

Slovenská % lharmónia

Št 11. 12., Pi 12. 12.
Slovenská 	 lharmónia
E. Villaume, dirigent
J. Pernoo, violon�elo
Britten, O� enbach, Schumann

Ne 14. 12. 
W. Capek, organ
Bach, Reger, Schmidt, Capek, Daquin, 
Lefebure-Wely, Nibelle, Dupré

Ut 16. 12.
Viano�ný koncert
Solamente naturali 
M. Valent, umelecký vedúci, husle
Ryba

Št 18. 12., Pi 19. 12.
Slovenská 	 lharmónia
Slovenský 	 lharmonický zbor
E. Villaume, dirigent
J. Chabro�, zbormajster
A. von Oeyen, klavír
A. Kohútková, soprán
M. Malachovský, basbarytón
Penderecki, Mozart, Fauré

Ne 21. 12., Po 22. 12.
Slovenská 	 lharmónia
Bratislavský chlap�enský zbor
R. Štúr, dirigent
M. Rov�áková, zbormajsterka
M. Garajová, soprán
viano�né koledy

St 31. 12, 16.00, Št 1.1 2015, 19.00
Silvestrovský koncert
Novoro�ný koncert
Slovenská 	 lharmónia
R. Štúr, dirigent
E. Hornyáková, soprán
O. Klein, tenor
Johann Strauss a jeho sú�asníci

Št 8. 1.
Slovenská 	 lharmónia
J. Talich dirigent
D. Varínska klavír
Smetana, Mozart, Dvo�ák 

Ne 11. 1. 
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Cantus  
E. Danel, umelecký vedúci, dirigent
J. Jartim  zbormajster
Corelli, Michna, Dvo�ák, Mozart, 
Händel

Ut 13. 1.
R. Janál, barytón
M. Lapšanský, klavír
P. Vajdová, hovorené slovo
Robert a Clara Schumann – pies�ová 
tvorba

Št 15. 1., Pi 16. 1.
Slovenská 	 lharmónia
E. Villaume, dirigent
S. Dohr, lesný roh
Strauss, Mozart

Št 22. 1., Pi 23. 1.
Slovenská 	 lharmónia
E. Villaume dirigent
Mahler

Ne 25. 1., 16.00
Hommage à Warchal
Slovenský komorný orchester 
E. Danel, umelecký vedúci, husle
I. Fábera, hoboj
Händel, Kupkovi�, Dvo�ák

Ut 27. 1.
N. Mukumiy, klavír 
Chopin, Musorgskij

Št 29. 1., Pi 30. 1.
Slovenská 	 lharmónia
E. Villaume, dirigent
B. Fink, mezzosoprán
Albrecht, Chausson, Skriabin

Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu

Ut 16. 12.
�esko-slovenský viano�ný koncert
Spoluú�inkuje Big Band Vlada 
Valovi�a

Pi 30. 1. 2015
N. Gum, dirigent
D. Ottensamer, klarinet
Machajdík, Nielsen, Mozart

Pi 13. 2.
M. Košik, dirigent
S. Pingitzer, � auta
M. Svetlík, husle
J. Laferriére, violon�elo
Iršai, Saint-Saens, Bizet

Žilina

Štátny komorný orchester

Št 11. 12.
Hudba je len jedna
A. Popovi�, dirigent
Andrej Šeban Band
A. Šeban, gitara, spev
D. Špiner, klavír
P. Rus�ák, basgitara
M. Fedor, bicie nástroje
Šeban  

St 17. 12., Št 18. 12., Pi 19. 12., 
So 20. 12.
Viano�né koncerty
L. Svárovský, dirigent
F. Figura, husle
L. Szentkereszty, husle
K. Bírošová, husle
O. Szaniewska, husle

B. Jílková, soprán, �R
A. Kropá�ková, mezzosoprán
. Popík, barytón
Žilinský miešaný zbor
Š. Sedlický, zbormajster
Gluck, Corelli, Vivaldi, Pascha, Zrunek

Košice

Ne 14. 12.
Predviano�ný koncert  
Štátna 	 lharmónia Košice
M. Štryncl, dirigent 
M. Chudada, klavír 
E. Kolková, soprán
V. Chlebková, alt
J. Ondrejka , tenor 
M. Trávni�ek, bas 
Košický spevácky zbor u�ite�ov
M. Potokár, zbormajster
Mozart, Ryba, viano�né koledy v úpra-
ve A. Harvana 

Po 15. 12.
Predviano�ný koncert
Štátna 	 lharmónia Košice
M. Štryncl, dirigent  
I. Siket, trúbka 
E. Kolková, soprán
V. Chlebková, alt
Collegium Technicum
T. Kanišáková-Švajková, zbor-
majsterka
B�hme, Schneider–Trnavský, viano�né 
koledy v úprave A. Harvana 

Ut 16. 12., 10.00 a 11.30
Predviano�né koncerty pre školy  
M. Štryncl, dirigent
M. Chudada, klavír

Ne 11. 1. 2015
Novoro�ný koncert
Štátna 	 lharmónia Košice
P. Valentovi�, dirigent
U. Aliaj, soprán
Thomas Paul, tenor
Árie, duetá a val�íky Franza Lehára

Po 12. 1., 17.00
Novoro�ný koncert pre SAV
Štátna 	 lharmónia Košice
Program a sólisti ako 11. 1.

Zahrani�né festivaly

Koncertný cyklus Bayerischer Rund-
funk Musica Viva 2014/2015
12. 12. – 19. 12., 20. 12. 2014
21. 2., 20. 3., 8. 5. 2015
Bayerischer Rundfunk, Mníchov, 
Nemecko
Cyklus koncertov sú�asnej hudby 
s premiérami skladieb.

Info: musicaviva@br.de, www.br.de/
musica-viva

Koncertný cyklus Musica Nova 
2014/2015
26. 11. 2014 – 14. 1. 2015
25. 2., 29. 4., 10. 6. 2015
Mendelssohnova sála, Gewandhaus 
Lipsko, Nemecko
Koncerty hudby 20. a 21. storo�ia.
Info: www.gewandhaus.de/spielplan/

Mládežnícky orchester 
Európskej únie EUYO 
poriada konkurz pre 
sezónu 2015/2016.
Uzávierka prihlášok pre uchádza-
�ov zo Slovenska je 8. februára.
www.euyo.org.uk

Konkurz 
do Slovenskej 
% lharmónie

Generálny riadite� Slovenskej 
	 lharmónie vypisuje konkurz do 
orchestra SF

• na miesto tutti hrá�a v skupine 
II. huslí
• na miesto tutti hrá�a v skupine 
viol

Konkurzy sa uskuto�nia v Kon-
certnej sieni Slovenskej 	 lharmó-
nie, Medená 3, d�a 27. 1. 2015 
(utorok) – na miesto tutti hrá�a 
v skupine II. huslí o 14.30 hod. 
a na miesto tutti hrá�a v skupine 
viol o 16.30 hod.

Požadované vzdelanie: absolu-
tórium konzervatória alebo VŠ 
príslušného smeru.

Podrobné podmienky konkurzov 
sú uverejnené na internetovej 
stránke www.	 lharmonia.sk 
a prihláseným uchádza�om budú 
zaslané písomne spolu s pozván-
kou na konkurz.

Prihlášky so stru�ným životo-
pisom a umeleckým pro	 lom 
zasielajte do 13.01.2015 písomne 
na adresu Slovenská 	 lharmónia, 
816 01 Bratislava, prípadne 
e-mailom na albina.korcekova@
	 lharmonia.sk.

Janá�k\v máj, o.p.s. 
v spolupráci 
s Partnerstvím OSA 
vyhlasuje 4. ro�ník Me-
dzinárodnej skladate'skej 
sú$aže „GENERACE”

pre skladate�ov do 30 rokov 
z �eskej republiky, Slovenska, 
Po�ska a Ma�arska

I. kategória – skladatelia, ktorí 
k 31.12. 2014 nedov�šili 30 rokov
II. kategória – skladatelia, ktorí 
k 31.12. 2014 nedov�šili 21 rokov

Do oboch kategórií môžu sú�ažiaci 
zasla� skladby
• pre sólové nástroje bez do-
provodu 
• s doprovodom jedného nástroja 
(klavír, organ, gitara a pod.) alebo 
nástroja zastúpeného v symfonic-
kom orchestri
• pre malé komorné súbory 
od dvoch do jedenás� nástrojov 
(v rôznych kombináciách)  
• pre ustálené nástrojové obsa-
denia (duo, trio, kvartet, kvintet, 
komorný orchester do 24 �lenov 
a komorný spevácky zbor)

Sú�ažiaci je povinný doda� partitúru 
v 7 nevratných vyhotoveniach. Od-
porú�ame priloži� orienta�nú zvuko-
vú nahrávku. Doba trvania skladby 
nesmie presiahnu� 20 minút.

Každý autor je povinný priloži� 
k prihlasovanej skladbe svoje 
osobné dáta, vrátane telefónneho 
a mailového spojenia, adresy 
bydliska, prípadne korešponden�-
nej adresy.
 
Zápisné – administratívny 
poplatok zahrani�ných ú�ast-
níkov je 20€. Ú�astník sú�aže 
uhradí poplatok v januári 2015 
bankovým prevodom na ú�et 
�. 198496071/0300, variabilný 
symbol 30012015, BIC: CE-
KOCZPP, IBAN: CZ79 0300 0000 
0001 9849 6071

Sú�ažné skladby s ozna�ením 
„Generace 2015” zašle ú�astník 
do 30. januára 2015 na adresu:

Janá�k�v máj, o.p.s.
28. íjna 124/2556
702 00 Ostrava



Darujte 
hudbu!

Slovenská filharmónia
December 
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visitbratislava.com

CASSANDRA 
WILSON
11. 12. 2014
Nová scéna · Bratislava

GREGORY 
PORTER
22. 4. 2015
Stará tržnica · Bratislava

citysounds.sk · ticketportal.sk




