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Vážení �iatelia,

druhá augustová nede�a bude patri� 
výraznej skladate�skej osobnosti 
– Romanovi Bergerovi. Náro�ky 
neuvádzam „domácej“, ke�že ako 
konštatuje Ivan Buffa v texte ku 
koncertu Quasars Ensemble – Pocta 
Romanovi Bergerovi, „je ako umelec 
mostom medzi Slovenskom – kraji-
nou, v ktorej sa ocitol nedobrovo�ne 
a rodným Po�skom, ktoré mu navždy 
ostalo v srdci a miestom, kam sa 
vždy rád vracia, odkedy mu to je 
dovolené.“ Dramaturgia koncertu 
(9. 8.) v košickom Dóme Sv. Alžbety 
v rámci Letného hudobného 
festivalu Hevhetia „konfrontuje 
majstrove diela z mladosti, preky-
pujúce mladíckym temperamentom 
a avantgardnou dráždivos�ou s jeho 
poslednými prácami, v ktorých sa 
hudobný jazyk štýlovo vypro� loval 
do celkom originálnej sú�asti slov-
enskej hudobnej postmoderny.“ 
Zaznejú Sonáta 1960, rozsiahle Trio pre dychové nástroje, 
nedávne Ex abrupto pre � autu a klavír �i exponované 
vokálno-inštrumentálne memento Korczak in me-
moriam, mystérium obety zosobnené židovským ped-
agógom Januszom Korczakom, ktorý neuteká, hoci môže, 
a spolo�ne so svojimi chránencami sa dobrovo�ne uberá do 
plynovej komory varšavského geta…
Životné jubileum Romana Bergera môžeme vníma� 
prostredníctvom jeho hudby, ktorá je v posledných ro-
koch prítomná nielen na jeho pro� lových nahrávkach 
(Memento vo vydavate�stve Hudobného fondu �i najnovšie 
Pathetique v podaní The Berger Trio pod krídlami celosve-
tovo distribuovaného Naxosu), ale aj na albumoch Sergeja 
Kop�áka (Posledné slová, Hudobné centrum 2012), Milana 
Pa�u (Violin Solo 5, Pavlík Records 2013), Eleny Let�anovej 
(Plays Works by Slovak Composers, Hudobný fond 2014), 
Moyzesovho kvarteta (String Quartets, Hudobný fond 
2015), �i dokonca na opä� populárnom �iernom vinyle 
Experimental Studio Bratislava Series 1 (VŠMU 2015), kde sa 
objavila jeho Elégia in memoriam Ján Rú�ka z bratislav-
ského Experimentálneho štúdia.
Samozrejme, nemožno opomenú� � lmový dokument 
Marka Šulíka, ktorý v rámci projektu Hudba dneška 
zachytáva ucelenú výpove� jednej skladate�skej generácie. 
Z prvej série monogra� ckých portrétov sa �oskoro môžeme 
teši� na snímky venované Pavlovi Šimaiovi, Ladislavovi 
Kupkovi�ovi a Romanovi Bergerovi. Kompletný Bergerov 
triptych Konvergencie pre slá�ikové nástroje (husle, violu 
i violon�elo sólo) spolu so zmieneným dokumentmi zažijú 
návštevníci septembrových Konvergencií v Bratislave, 
majstrovo výro�ie budeme samozrejme re� ektova� i na 
stránkach Hudobného života.

Príjemné letné �ítanie praje
Peter MOTY	KA
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Operné hriešnice Dagmar Peckovej

	eská, v Nemecku žijúca mezzosopranistka 
Dagmar Pecková nahrala tento rok so Sloven-
skou � lharmóniou CD s názvom Operné hrieš-
nice, ktorého dramaturgiu použila aj pre svoj 
bratislavský koncert (18. 6.) na sklonku sezóny 
Slovenskej � lharmónie. Doteraz som naživo 
po�ul Peckovú jediný raz na BHS pri interpre-
tácii Mahlerových piesní, v 	eskej televízii ma 

zaujal dokument o jej umeleckom i súkrom-
nom živote a v televíznom prenose z Bruselu 
som ju dávnejšie sledoval ako Maddalenu z Ri-
goletta. Ako spieva umelky�a dnes?
Repertoár jej bratislavského recitálu na 90% 
kopíroval dramaturgiu nahrávky. Bol vysta-
vaný mimoriadne nápadito z árií osudových 
heroín antiky a mytológie v spracovaní fran-
cúzskych a nemeckých skladate�ov v závere 
doplnených o Igora Stravinského. Aj orches-
trálne �ísla v podaní SF a dirigenta Aleksanda-
ra Markovi�a nepôsobili ako náhodná výpl� 
medzi áriami, ale ideovo s nimi súzneli. Azda 
len Saint-Saënsov Danse macabre nezapadol 
medzi Straussa, Wagnera a Stravinského, skôr 
„z�ah�oval“ druhú, percep�ne náro�nejšiu �as� 
programu. Objavom bola Massenetova orches-
trálna predohra k Racinovej dráme Phèdre 
z roku 1873, rané dielo pôsobiace dramatickej-
šie než jeho neskoršie operné opusy (Debussy 
na margo prevládajúcej lyriky a sladkej melo-
diky prehlásil, že Massenet mohol by� géniom, 
keby nebral oh�ad na vkus parížskych dám). 
V Bakchanáliách zo Saint-Saënsovho Samsona 
a Dalily i v Straussovom Tanci siedmich závojov 
dirigent volil miestami až strhujúce tempá.
Pecková vie, o �om spieva. Z h�adiska interpre-
ta�ných schopností je stále špi�kovou spevá�-
kou. Bohužia�, výsledný dojem sa láme na jej 

momentálnych hlasových kvalitách. Nejde ani 
tak o únavu materiálu, ktorú možno sem-tam 
zaznamena�, ale predovšetkým o volúmen 
jej hlasu. Tón zostáva akoby uzavretý a tiež 
neschopný vä�šieho dynamického rozpätia. 
Zaznelo nieko�ko pekných hrudných tónov, 
hysterické výšky síce nepôsobili najestetickej-
šie, ale korešpondovali aspo� so spievaným 
textom. Najmä v nižších stredoch (a v stre-
doch vôbec) však bol jej hlas po�ute�ným, len 
ak spievala bez sprievodu orchestra alebo s or-
chestrom hrajúcim v piane. To však protire�ilo 
zvoleným partitúram „hriešnic“, ktoré sú síce 
aj trpiacimi, no predovšetkým pudmi posad-
nutými ženami, �o treba vyjadri� dramatic-
kým pátosom. Ani zvodnos� Dalily, v jedinom 
všeobecne známom spievanom �ísle, nemala 
napriek interpreta�nej snahe potrebnú opojnú 
atmosféru. Za prínos koncertu som považoval 
skôr možnos� vypo�u� si hudobné �ísla, ako 
áriu Massenetovej Herodiady, Straussovej 
Klytaimnestry, Wagnerovej Kundry a Stravin-
ského Jokasty, ktorej prednes spevá�ke vyšiel 
vari najlepšie. Peckovej recitál, podobne ako 
koncert Josepha Calleju, nás upozornil na zá-
važnú skuto�nos�: ak spevák uvádza, že ú�in-
koval v Londýne, Berlíne, Mníchove alebo „ešte 
vyššie“, treba si uvedomi�, kedy tam spieval, 
�o spieval (dá sa to overi�) a pre�o tam spieval. 
Práve to zrejme v niektorých prípadoch zostá-
va záhadou...

Vladimír BLAHO

Hudba dneška v SNG #14
V Slovenskej národnej galérii sa 16. 6. usku-
to�nil �alší koncert sú�asnej hudby z cyklu 
Hudba dneška v SNG, tentokrát s podtitulom 
„interpretation – improvisation“. Pozvanie 
prijala dvojica improvizujúcich hudobníkov 

 Seijiro Murayama a Jean-Luc Guionnet. 
V druhej �asti sa k nim pridali �lenovia VENI 
ACADEMY/VENI ensemble a spolo�ne zahrali 
premiéru Murayamovej kompozície Less for 
the Improvisers. Koncert sa výnimo�ne usku-
to�nil na prvom poschodí v priestore (ne)stá-
lej expozície sôch neskorej gotiky, nie na ná-
dvorí, ako býva zvykom. Tmavý priestor ob-
kolesený sochami s náboženským motívom 
vytváral zvláštne predkoncertné napätie, �o 
bolo aj zámerom, ktorý v príhovore potvrdil 
Daniel Matej.
Koncert dvojice hudobníkov za�al asi mi-
nútou ticha, z ktorého sa postupne vynáral 
šumový drone, vytváraný fúkaním do saxo-
fónu (Guionnet) naprázdno a „miešaním“ 
metli�kami na malom bubne (Murayama). 
Zvuková masa postupne silnela a pridávali 
sa punktualistické zvuky bicích, �inelov a sa-
xofónový piskot. Úžasnou prácou s tichom 
a variáciami zvukov hudobníci vytvorili až 
meditatívne pozadie, po�as ktorého vystrie-
dali všetky možné techniky hry. Murayama 
predviedol viachlasný spev, hru slá�ikom na 
�ineloch, trenie pali�iek o klobú�ik a precíz-

nu prácu so strunami malého bubna. Guion-
net zasa celú paletu saxofónových techník: 
slapovanie, frullato �i multifoniky, s ktorý-
mi vytváral neuverite�né viachlasné línie 
a akordické plochy, a cirkulárnym dýchaním 

tvoril vydržiavané tóny, všetko v sínusovom 
priebehu crescenda a decrescenda. Duo 

predviedlo majstrovskú súhru, za 
ktorou stojí desa� rokov vzájomnej 
spolupráce.
Po vyše 40-minútovej improvizo-
vanej meditácii nasledovala druhá 
�as� koncertu. V nej sa ku dvojici 
pridali Robert Kolá� – trúbka, 
Milan Osadský – akordeón, Ro-
zália Tomášková – husle, Peter 
Dvorský – viola, Jonatán „Pjoni“ 
Pastir�ák – violon�elo a Daniel 
Matej, ktorý hral na netradi�nom 
bicom nástroji z Bali, rúrkach 
s natiahnutou blanou a pružinou 
uprostred. Vzniknutý oktet zahral 
spomenutú Murayamovu kompo-
zíciu. Každý hrá� si zvolil vlastný 
hudobný motív, ktorý hral vo vo-
pred ur�enom �asovom rozmedzí. 
Hudobníci spolo�ne sledovali stop-
ky a vytvárali zaujímavé zvukové 
konštelácie s podobným princípom, 
ako napríklad v Cageovom Four6. 
Seijiro Murayama za najdôležitejší 
spôsob realizácie svojich umelec-
kých zámerov považuje improvi-

záciu, aj ke� tá nemusí nevyhnutne by� ich 
kone�ným cie�om. Priestor, miesto, energia 
�i rôzne kvality ticha sú pre�ho hlavnými 
umeleckými atribútmi.

Tibor FELEDI

S. Murayama a J.-L. Guionnet (foto G. Kuchta)

D. Pecková s albumom Operné hriešnice (foto archív)
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Nie je všetko zlato, čo sa blyští
Meno Josepha Calleju zdobia euforické prívlastky: „zlatý hlas z Malty“, pokračovateľ 
Jussiho Björlinga, Beniamina Gigliho i Enrica Carusa, nástupca Luciana Pavarottiho. 
Reklama nám múti hlavy vo všetkých životných oblastiach, operný biznis neostáva 
bokom. Kým sa pod pozlátkou skrýva zdravé jadro, nech sa páči. O tom však – súdiac 
podľa bratislavského galakoncertu (16. 6.) – v prípade tridsaťsedemročného tenoristu 
hovoriť nemožno. 

Ak sa na nevydarenom vystúpení, ktoré bolo 
sú�as�ou cyklu „Svetové operné hviezdy“, po-
die�ala umelcova indispozícia, považovala by 
som za férové ju ohlási� (a za ešte férovejšie 
koncert preloži�). Ke�že sa tak nestalo, môže-
me sa domnieva�, že nepríjemne klokotajúce, 
chr�iace a inak „špinavé“ tóny nad dvoj�iar-
kovaným g, aj zastrené (navyše len poskrom-
ne používané) piana patria k spevákovej 
farebno-technickej výbave. Oba defekty sa 
najzrete�nejšie prejavili v rozsahovo chúlos-
tivých �íslach programu – v árii Gounodovho 
Romea Ah! Lève-toi, soleil! a v árii Hoffmanna 
z prológu Offenbachovej opery. V strednej 
polohe i v dynamickej hladine v rozpätí mez-
zoforte – forte sa dala vytuši� pekná hustá 
farba smerujúca už skôr k lirico spinto než 
k lyrickému odboru (gros Callejovho reperto-
áru, v ktorom ho poznajú na najvä�ších sve-

tových scénach). I tu však interpret unavoval 
jednotvárnym výrazom bez elegancie a zmys-
lu pre dramaturgickú výstavbu vokálnych 
�ísiel i neprirodzenou, nelogickou dynamikou 
(slávne Lamento Federica z Cileovej Arlézan-
ky, populárna ária Cavaradossiho E lucevan 
le stelle z Pucciniho Tosky). Z desiatich �ísiel 
repertoáru umelcovi najlepšie sadli pohodlná 
tessitúra árie Macduffa z Verdiho Macbetha 
a technicky nenáro�ná piese� Vaghissima 
sembianza od Stefana Donaudyho.
	o sa týka dramaturgie koncertu, v náhod-
nom patchworku operných (Verdi, Gounod, 
Offenbach, Puccini) a pies�ových (	ajkovskij, 
Donaudy, Tosti) kúskov �ažko h�ada� akúko�vek 
logiku. Ak by sme galakoncertom pre main-
streamové publikum aj priznali legitimitu me-
tódy „zaspievam vám to, �o máme radi vy i ja“, 
žiadalo by sa zoh�adni� aspo� h�adisko drama-

tickej akcelerácie. U Josepha Calleju išlo o štýlo-
vo-žánrový mišmaš bez pridanej hodnoty. 
Podobne ako vokálne �ísla, ani zostava orches-
trálnych skladieb nesledovala vyššiu ambíciu, 
než poteši� publikum krásnymi melódiami. 
No v tomto prípade ich posluchá�i aspo� do-
stali v adekvátnej interpreta�nej kvalite (s vý-
nimkou �ažkopádnej Polonézy z 	ajkovského 
Eugena Onegina). Predohry k Massenetovmu 
Wertherovi, Verdiho Luise Miller, Sile osudu, 
Nabuccovi a Intermezzo z Pucciniho Manon 
Lescaut vystaval Rastislav Štúr s intenzívnym 
citom pre mikro- aj makroštruktúru koncep-
cie (vi� motivická �itate�nos�, vycizelovaná 
dynamická klenba, v prípade Pucciniho priam 
divadelné vykreslenie atmosféry) a Orchester 
Slovenskej � lharmónie ich vybavil š�avna-
tým, farebne sýtym zvukom (aj ke� dychy kde-
tu zneli predimenzovane).
Koncertné cykly „Ve�ké slovenské hlasy a Sve-
tové operné hviezdy“ z produkcie Agentúry 
KAPOS patria už štyri roky k vrcholom bratis-
lavskej opernej sezóny. Kvalitatívna sínusoida 
sa jemne vlní, vysoko nastavená latka však 
doteraz nebola podlezená. Že k tomu práve 
došlo, vä�šina prítomného publika – súdiac 
pod�a aplauzu a obligátnych ovácií postoja�ky 
– ani nezaregistrovala. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Ruský komorný večer 
Ani horúce počasie nezabránilo milovníkom vokálneho umenia prísť 15. 6. do Histo-
rickej budovy SND na ďalší z cyklu komorných koncertov sólistov Opery SND Voci da 
camera, tentokrát zameranom na ruskú piesňovú literatúru. 

Na úvod programu, ktorý mezzosopranistka 
Monika Fabianová predniesla s klaviristom 
Róbertom Pechancom, odznela jedna z naj-
známejších 	ajkovského piesní Net, to�ko tot 
kto znal, skomponovaná na slová Leva Meja. 

V podobnom komornom duchu predniesla 
mezzosopranistka pomerne dlhú Piese� ci-
gánky z cyklu Dvanás� romansov op. 60, svie-
ži pohyblivejší romans Ja li v pole da ne tra-
vuška byla zo Siedmich romansov op. 47 a De� 
li cari� z toho istého opusu. Hlas umelkyne 
znel zamatovo mäkko, nosne, s dokonale 

zaoblenými tónmi. Výrazovo si žiada viac di-
ferenciácie a dynamického oh�a, nielen ko-
morne preferovanej štýlovosti. V precíznom 
Pechancovom sprievode zazneli krásne Špa-
nielske piesne op. 100 Dmitrija Šostakovi�a. 

Úvodné �íslo Proš�aj Granada, 
kolorované hispánskou me-
lodikou, však spevá�ka opä� 
predniesla viac v introvert-
nom než expresívnom duchu. 
V piesni Zvjozdo�ki s výrazovo 
silnejším klavírnym sprievo-
dom preferovala hrudný tón, 
vyjadrujúc prudký tok hudby. 
V lento tempe predniesla Per-
vuju vstre�u, s inšpiratívnou 
kontrastnos�ou troch dielov. 
Rondo sa za�alo brilantným 
úvodom klavíra, so zdôraz-
�ovanými rytmickými „od-
pichmi“ tanca, no spevácky 
vyznelo vä�šmi repetitívne. 

�ernookaja a Son uzatvárali cyklus s celkovo 
introvertným výrazom. 
Barytonista Sergej Tolstov, sprevádzaný 
klaviristom Brankom Ladi�om, vybral do 
programu romansy Sergeja Rachmaninova 
a Musorgského Piesne a tance smrti. Ruština 
v ústach rodeného Sibír�ana znie zrozumite�-

ne, krásne a logicky v každej fráze. Tolstovova 
farba i vokálne danosti spo�ívajú v basbary-
tónovom odbore, kde najistejšie znie spodný 
register. Umelec však disponuje aj ve�kým 
zmyslom pre vnútorné prežívanie (V�era my 
vstretilis s intimitou rozlú�ky; forsírovaná ko-
runka v krásne modelovanej Ja opja� odinok). 
Romansy sú vä�šinou potiahnuté nostalgiou 
a ruskou sebatrýz�ou. Hmlovinou spomienok 
tak boli pozna�ené i Rachmaninovove roman-
ce v druhom bloku Tolstovovho vystúpenia. 
Od úvodnej My otdochnem, ktorá sa niesla 
v krásne zdržanlivom mezza voce, prešiel spe-
vák v Pora! od komornosti k výrazovo ú�in-
nejšiemu spevu, �o ešte vygradoval v Christos 
voskres s vokálne efektným, závere�ným lega-
tom. Vrcholom Tolstovovho vystúpenia však 
bol Musorgského démonický cyklus na slová 
Arsenija Goleniš�eva-Kutuzova. V Uspávanke 
strašidelne vyzneli vokálne pasáže Smrti, 
ktorá kolíše umierajúce die�a. Drámu vystihol 
Tolstov hrôzostrašne, s vo�nejšími stredmi, 
pri�om záver (Bajuški, baju) modeloval v pia-
nissime. Serenáda Smrti, spievaná umiera-
júcej diev�ine, zaznela v štýle ve�kej opernej 
scény, v závere gradujúc do vlastníckeho 
„Ty maja...“. Trepak vyznel v beznádejnom 
„koloto�i“ umierajúceho opitého sedliaka 
v zamrznutom lese. Polkovodca – obraz Smrti 
stojacej nad po�om plným m�tvol – podal 
Tolstov s fascinujúcim vokálno-dramatickým 
nasadením, ústiacim do meditácie. V�aka 
spevákovi i sprevádzajúcemu klaviristovi sme 
naplno prežili silu Musorgského vokálnej 
drámy. 

Terézia URSÍNYOVÁ

M. Fabianová a S. Tolstov (foto: M. Črep)
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Bratislavský organový festival
12. 7.–21. 7., ORGANYzácia, Bratislava 

Štvrtý ro�ník Bratislavského organového fes-
tivalu ponúkol pä� rôznorodých koncertov. 
Už prvý z nich (12. 7.) priniesol novinku – im-
proviza�ný projekt Organová Biblia, pozostá-
vajúci z úvodného prológu a siedmich impro-
vizácií re� ektujúcich texty Žalmov (135, 137, 
138, 142, 144, 147, 150). 	ítal ich herec Vladimír 
Kobielsky a na organe vo Ve�kom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu improvizoval 
mladý �eský organista Karel Martínek, kto-
rý pôsobí v chráme sv. Mórica v Olomouci 
(so slávnym historickým nástrojom Michaela 
Englera) a systematicky sa venuje improvizácii 
(v sú�asnosti pod vedením Philippa Lefebvra, 
predtým Karla Pokoru). Skúsenosti s tematic-
kými improviza�nými ve�ermi inšpirovanými 
biblickými textami ho priviedli k jedine�nému 
projektu: od adventu 2012 (do plánovaného 
ukon�enia na Ve�kú noc 2016) zverej�uje na 
You Tube denne jednu improvizáciu a kapitolu 
z Biblie. Na koncerte sa predstavil v nápa-
ditých, zárove� však tematicky aj formovo 
koncentrovaných a disciplinovaných improvi-

záciách. Biblické texty rôznorodého duchovné-
ho obsahu (chválospev, spomienka Izraelitov 
na babylonské zajatie, v�aka za vernú Božiu 
pomoc, modlitba opusteného a prenasledova-
ného) našli adekvátne hudobné spracovanie, 
pri�om hudobný jazyk organistu (harmónia, 
rytmus, forma, gradácie) nachádzal tú správ-
nu mieru oscilácie medzi tradíciou a moder-
nou, zaru�ujúcu komunikatívnos� smerom 
k posluchá�ovi. Popri improviza�nej invencii 
preukázal umelec aj zna�nú dávku technickej 
nástrojovej suverenity a virtuozity. 
Miestom nasledujúcich koncertov bola Hu-
dobná sie� Bratislavského hradu. Recitál 
vynikajúcej interpreta�nej úrovne ponúkol 
významný po�ský organista mladšej generácie 
a profesor organovej improvizácie na Chopi-
novej akadémii vo Varšave Michal Marku-
szewski (14. 7.). Popri hudbe starších období 
(Georg Muffat, Georg Böhm, Toccata, adagio 
a fúga C dur BWV 564 a Fúga G dur BWV 577 
J. S. Bacha, populárne Mozartovo Andante F dur 
KV 616) predniesol aj hudbu svojich krajanov 

– Mieczys�awa Surzyského, Jana Gawlasa 
a dve nádherné improvizácie (v romantickom 
i v barokovom štýle) na tému slovenskej �udo-
vej piesne Dobrú noc, má milá, ktorú dostal od 
umeleckého riadite�a festivalu Marka Vrábla 
tesne pred koncertom. Jeho hra sa vyzna�o-
vala �ahkou, vzdušnou artikuláciou, pevnou 
metricko-rytmickou pulzáciou, mladíckym 
elánom a rados�ou, ktoré dokázal prenies� 
na posluchá�ov. Recitál uzavrel Slávnostným 
prelúdiom na chorál Lobet den Herren Nielsa 
Wilhelma Gadeho, ktoré �asto hráva vo svojom 
pôsobisku – kostole Reformovanej cirkvi vo 
Varšave, kde sa zaslúžil o reštaurovanie histo-
rického organa � rmy Schlag und Söhne.
K programovým cie�om festivalu patrí pred-
stavova� mladých umelcov na za�iatku s�ub-
nej kariéry. Tento rok dostal priestor mladý 
22-ro�ný Slovák Tomáš Mihalik (16. 7.), po-
sluchá� VŠMU v Bratislave a absolútny ví�az 
minuloro�nej Medzinárodnej organovej sú-
�aže Petra Ebena v Opave. Po dielach baroko-
vých majstrov (Toccata a fúga E dur BWV 566 

J. S. Bacha, J. Stanley, D. Buxtehude a G. Muf-
fat) predniesol Sonátu A dur op. 65 �. 3 Felixa 
Mendelssohna Bartholdyho a výber z cyklu 
Momenti d’organo Petra Ebena. Recitál zakon-
�il vlastnou improvizáciou na �udovú piese� 
Na tej Detve stud�a murovaná. Nepopierate�ný 
technický a muzikantský potenciál mladého 
umelca potrebuje ešte interpreta�ne dozrie� 
v koncentrácii, štýlovosti a zvukovej zrozumi-
te�nosti vo vz�ahu ku posluchá�ovi.

�ažiskom dramaturgie koncertu starej hudby 
(19. 7.) s organistom Markom Vráblom a súbo-
rom Musica aeterna pod umeleckým vedením 
Petra Zají�ka, boli dva organové koncerty 
Georga Friedricha Händla (F dur: op. 4 �. 4 HWV 
292 a �. 13 HWV 295). V 2. �asti koncertu HWV 
295 s podtitulom „Kuku�ka a slávik“ Händel 
vtipne využíva kuku�kový motív, ktorý v kom-
binácii so štebotavými šestnástinami vytvára 
dojem vtá�ieho dialógu. Svieža rozjasaná 
hudba vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá sa 
neminula ú�inkom (hoci sa koncert uskuto�-

nil pri extrémnych horú�avách dosahujúcich 
38ºC). Program vhodne dop��ali dve sinfonie 
s koncertantným organovým partom z Bacho-
vej kantáty Geist und Seele wird verwirret BWV 
35 a populárne Concerto a mol op. 3 �. 8 RV 522 
Antonia Vivaldiho v brilantnej Bachovej úpra-
ve pre sólový organ. Musica aeterna zaradila 
do programu aj inštrumentálnu Chacconne zo 
serenády Il Parnasso in festa HWV 73. Súbor 
v komornom obsadení (1. husle, 2. husle, viola, 
violon�elo, violon, spinet), ktorý kvôli súhre 
s organom zdvihol ladenie zo štandardných 
415 Hz na 443 Hz, naplnil sie� Bratislavského 
hradu sýtym zvukom. Publikom v�a�ne prijatý 
koncert uzavrel Marek Vrábel „vtá�ím“ prí-
davkom – miniatúrou Seykorka od Františka 
Xavera Brixiho.
Dôstojným záverom festivalu bol netradi�ný 
komorný koncert dvoch profesorov bratislav-
skej VŠMU – organistu Jána Vladimíra Mi-
chalka a akordeonistu Borisa Lenka (21. 7.). 
V klávesovej hudbe talianskych majstrov 
prelomu 16. a 17. storo�ia nájdeme kompozície 
využívajúce podobný priestorový zvukový efekt, 
aký poznáme z osemhlasných barokových 
vokálnych skladieb so striedajúcimi sa zbormi 
a v mnohých (nielen) talianskych chrámoch sa 
nachádza viacero organov umož�ujúcich hra-

nie týchto diel. Sú hudobne mimo-
riadne zaujímavé nestereotypnou 
rytmickou originalitou – pri 
striedavých úsekoch so zrete�ne 
odlišným metrom si oba nástroje 
odpovedajú �astokrát nepravi-
delne a v pestrých renesan�ných 
rytmoch. Kvôli vyniknutiu pries-
torového efektu hral akordeonista 
vzadu na balkóne sály. Skvelú 
dramaturgiu obohatili umelci só-
lovými skladbami. Michalko zau-
jal programovou Biblickou sonátou 
�. 3 (Jákobova skladba) od Johanna 
Kuhnaua ilustrujúcou známy bib-
lický príbeh. V kontraste k hudbe 

starších období predstavili interpreti odlišné 
výrazové polohy a možnosti – Michalko v Liga-
túrach Ilju Zeljenku a v improvizácii na vtá�ie 
motívy v štýle Oliviera Messiaena, Lenko vo 
vlastnej kompozícii Arwa vystavanej vo ve�kom 
grada�nom oblúku s vrcholom v zlatom reze. 
V závere�nom dvoj�as�ovom (I. Afectuoso. 
Andante non largo – II. Minué ) Koncerte �. 4 
pre dva organy Padreho Antonia Solera obaja 
interpreti dokázali, že aj pri netypickej nástro-
jovej kombinácii možno dosiahnu� dokonalú 
rytmickú súhru, zvukovú vyváženos� a svižnú 
virtuozitu pri zachovaní delikátnej kultivova-
nosti umeleckého prejavu.
Námaha organizátorov festivalu s jeho � nan-
�ným a organiza�ným zabezpe�ením bola od-
menená hojnou ú�as�ou a pozornos�ou pub-
lika na všetkých koncertoch, pri posledných 
dvoch bola Koncertná sála Bratislavského 
hradu obsadená do posledného miesta. Tra-
di�ným pozitívnym atribútom boli príhovory 
samotných interpretov. 

Stanislav TICHÝ

K. Martínek (foto: J. Lukas)M. Vrábel a Musica aeterna (foto: J. Lukas)
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Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
Jún bol posledným mesiacom nede�ných 
matiné v aktuálnej sezóne. Na koncerte 7. 6. 
vystúpil klavirista Eduard Lenner, dobre prip-
ravený interpret s dramaturgiou vychádzajú-
cou v ústrety publiku. Ku každému z diel mal 
osobitý prístup, expresia jednotlivých skladieb 
rešpektovala rozmanitos� skladate�ských 
poetík a ich vyjadrenie v klavírnej faktúre. 
Hudobný obsah bol v jeho hre v najlepšom 
slova zmysle v súlade s mimohudobným 
programom v intenciách štýlu 19. storo�ia. 
Na úvod recitálu si vybral sedem z dvanástich 
skladieb 	ajkovského cyklu Ro�né obdobia, 
v ktorých triezvo uchopil ich lyrickos� a emo-
cionalitu. Recitál vystup�ovala Sonáta �. 1 
� s mol op. 11 Roberta Schumanna, zriedkavo 
hrávané dielo ur�ené pôvodne pre Claru 
Wieckovú a pripravujúce premenu klavírneho 
štýlu. Interpret v nej nemá ve�a priestoru na 
prezentáciu, hudobné prostriedky (práca s 
pedálom, bodkovaný rytmus, akordická hra) 
sa rýchlo striedajú, výraz sa mení, skladate� 
tvorí svoj štýl. Lennerov premyslený výkon 
v tomto „nev�a�nom“ diele si zaslúži rešpekt. 
V Introduzione boli zdôraznené všetky kompo-
zi�né detaily, Ária a Lento priniesli do tektoni-
ky diela potrebný pokoj, Finále malo nepatrný 
nádych úto�nosti. Umelec dokázal reagova� 
na náladové zmeny, sledova� vnútorné kon-
trasty, pochopi� hudobno-estetický zámer 
skladate�a, preniknú� do štruktúry kompozí-
cie a vytvori� dynamický hudobný obraz diela. 
Matiné 14. 6. patrilo medzinárodnému saxo-
fónovému kvartetu Sax4Femme (Dominika 

Knapp-Jaurová, sopránový saxofón, 
Alexander Pe�ovnik, altový saxofón – namies-
to pôvodne avizovanej Johanny Kirnerovej, 
Christina Dorner, tenorový saxofón, Nicole 
Klose, barytónový saxofón). Spoluú�inkovali 
v Rakúsku a v Nemecku pôsobiaci klavirista 
Richard Pfadenhauer a slovenský huslista 
Juraj Tomka. Interpreti prezentovali nové 
saxofónové kompozície, výsledok skladate�s-
kej sú�aže pre tento nástroj, ktorú v roku 2014 
iniciovalo o. z. Peggy v spolupráci s Centrom 
vo�ného �asu na Kulíškovej ulici. Ukázalo sa, že 
saxofón s bohatými farebnými a technickými 
možnos�ami púta pozornos� autorov najmlad-
šej skladate�skej generácie mäkkým, zastre-
ným a mierne tajuplným timbrom. Skladby 
ako Nie�o tam �erchá Rastislava Veja, Epitaf 
Petra Javorku, Suita pre dva saxofóny Viliama 
Kudleja (držitelia prvých troch miest sú�aže) 
zapôsobili poetickos�ou, hudobnou vyváže-
nos�ou a dobre využitými možnos�ami práce 
so saxofónovým timbrom a technikou. Zdá sa 
však, akoby skladatelia stratili vô�u k experi-
mentom, objavovaniu nového. Tri závere�né 
skladby (City in Progress Petra Engla, S x 4 op. 
169 Johanna Hausla a Sculptures Timothyho 
Blinka) prezrádzali autorov so skúsenos�ami 
a inven�nos�ou. Kompozície navyše zaujali hu-
dobno-výrazovou uvo�nenos�ou.
Posledné z mirbachovských matiné (21. 6.) bolo 
venované tvorbe Ludwiga van Beethovena. 
V prípade Jozefa Podhoranského (violon�elo) 
a Ivana Gajana (klavír) netreba zvláš� zdôraz-
�ova� kvality týchto umelcov. Podhoranský 

zaujme zvláštnym odstupom od interpreto-
vaného diela. Zdá sa, akoby ho uchopil pri-
márne racionálne, emócie sú až v druhom 
pláne. Napokon však obidve tieto zložky do 
seba dokonale zapadnú. Spojenie s umelcom 
Gajanovho hudobného temperamentu vedie 
k vzájomnému interpreta�nému porozumeniu 
a inšpirácii, hoci by sa mohlo zda�, že medzi 
takými rozdielnymi osobnos�ami spojenie 
nemôže vzniknú�. Adagio sostenuto zo Sonáty 
F dur �. 1 op. 5/1 bolo príkladom mladíckej ne-
konven�nosti Beethovena i pochopenia hudob-
ného obsahu zo strany interpretov. V sonáte 
sú dôležité motívy uvedené klavírom, vrcho-
lom je Allegro, napokon prichádza violon�elo 
v unisone s klavírom, ktoré ostáva v centre 
pozornosti posluchá�a až po bizarne pôsobiace 
rondo v Allegro vivace. Dvanás� variácií G dur 
na Händlovu tému „See, the Conqu’ring Hero 
Comes“ z oratória Júda Makabejský WoO 45 
poskytuje vyvážený priestor klavíru a violon-
�elu, ktoré dominuje len ob�asne. Interpreti 
túto rovnováhu partov pôsobivo vyzdvihli. 
Na záver zaznela Sonáta g mol op. 5/2 �. 2, 
ktorej hudobný obraz je úplne odlišný. Súvisí 
to aj s rozvážnejším prístupom k dielu zo stra-
ny skladate�a, ktorý umelci dokázali vhodne 
vystihnú�. Zvláš� pôsobivo vyznel rozsiahly 
pomalý úvod Adagio sostenuto ed espressivo. 
Vyzdvihnutie materiálu jednotlivých partov, 
ve�korysá melodika zverená violon�elu, to 
všetko zintenzív�ovalo svojráznos� a plasticitu 
tohto opusu. Výsledná interpretácia bola pre-
javom pochopenia zmyslu hudobnej estetiky 
predvádzaných skladieb a prezentácie inter-
preta�nej sebadôvery.

Ingeborg ŠIŠKOVÁ

Spravodajstvo:  Allegretto Žilina / Reportáž: Muzički biennale Zagreb 2015, jazzahead! Brémy / 

Seriál: Prvý fonograf v službách slovenskej etnomuzikológie / Esej: Načo sú nám režiséri?

RO NÍK XLIV

2,16 €

2015

ROČNÍK XLVII
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Pēteris VASKS 
hosťom festivalu Allegretto Žilina

Joseph Kaspar Mertz 

Spravodajstvo:  Allegretto Žilina / Reportáž: Muzič

S riál:Seriál: Prvý fonog
 Prvý raf v službách slovenskej etnomuzikológie / Esej: Na

OVA / Rozhovor: Pavol Zelenay / História: Karl Goldmark / 

bé / Zahraničie: Mníchovská Lucia a jej slovenskí muži
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ROČNÍK XLVII
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Seriál 

Nahrávanie folklóru 
na území Slovenska  

Alexander RAHBARI
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 SOSR po novom aj po starom / Jubileum: Pierre Boulez / Rozhovor: Carolina 

 Zabudnuté piesne stredoveku / Zahraničie: Festival Opera 2015
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Peter Zajíček
Potrebuje oficiálna slovenská hudobná 

kultúra kvalitnú starú hudbu?

Enigma Richter
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2,16 €
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Spravodajstvo: Košická hudobná jar / História: Alexandrine Rossi-Esterházyová / Diskusia: Nemá-

me čo hrať? / Úvaha: „Východná, Východná“ / Hudobné divadlo: Made in Slovak Ballet 2014/2015 
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2015
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Miki SKUTA 
Žijem vo vnútornej emigrácii  

ô – festival zvukovej poézie  

Enigma Richter

Miki S
Žijem vo vnútornej eemigráci

ô – festival zvukoveej poézie 

čítajte 
hudbu!

Bonusové CD/DVD 
z produkcie Hudobného centra 
pre nových predplatiteľov

distribucia@hc.sk
www.hudobnyzivot.sk
www.facebook.com/
HudobnyZivot
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Il duello musicale
Úvodný koncert Dní starej hudby (2. 6.), ktorý 
ponúkol inštrumentálne a vokálno-inštru-
mentálne duchovné diela v Bratislave pôso-
biaceho Samuela Capricorna a viedenského 
cisárskeho kapelníka Antonia Bertaliho, bol 
interpreta�ne (Musica aeterna, The Czech 
Ensemble Baroque Vocal Quintet) i drama-
turgicky mimoriadne vydarený. Koho zasko-
�ilo zvláštne ozna�enie uvádzaných sonát à 3, 
v baroku ide o bežné ur�enie skladby, ktorá 
nie je triovou sonátou, ale má tri koncertujúce 
hlasy a basso continuo. Continuo môže tvori� 
�ubovo�né množstvo nástrojov, ale obvykle 

sa používa klávesový, slá�ikový a brnkací: 
v tomto prípade to bol organový pozitív (Jana 
Zelenková), talianske barokové violon�elo 
(Tomáš Kardoš), 5-strunové violone pre-
robené z 200-ro�ného nemeckého malého 
kontrabasu (Ján Prievozník) a chitarrone 
(Jakub Mitrík). Posledné dva basové nástroje 
pridávali orchestru „molto dolce colore“. Viola 
da gamba (Lucia Krommer) bola ešte staršia, 
�o jasne prezrádzal nielen lak, ale aj zvuk. 
Išlo o originálny taliansky nástroj z roku 1716 
z viedenskej zbierky Josého Vasqueza, ktorý 
postavil Matteo Albanus. Kvalita husie� (Peter 
Zají�ek, Peter Zelenka) a violy (Ján Gréner) 
zvukovo dobre zapadala do tohto mäkkého 
základu. Na témy bohaté Bertaliho sonáty 

zo zbierky Prothimia suavissima prima obsa-
hujú ve�a krátkych �astí, �o si vyžaduje neus-
tálu pozornos� pri �astých kadenciách a zme-
nách tempa i metra. Peter Zají�ek všetky tieto 
nástrahy bez problémov oddirigoval, on i jeho 
kultivovane hrajúci súbor boli na túto náro�-
nú hudbu naozaj vynikajúco pripravení. Viola 
da gamba Lucie Krommerovej mala krásny 
zvuk, ktorý umoc�ovali technická istota 
a muzikalita interpretky. Ani druhé husle 
neboli tie�om prvých, ako to �asto býva, teda 
aj v tomto mal Peter Zají�ek š�astnú ruku. 
Hoci mali slabší volúmen, Peter Zelenka svoje 
sóla odohral s evidentnou rados�ou. Tak to 

má by�: hudba ako potešenie pre interpreta in 
primum, ako potešenie pre posluchá�a in se-
cundum. Capricornove sonáty z Continuation 
der neuen wohl=angestimmten Taffel-Lust-
Music majú tiež ve�a �astí, sú však už o nie�o 
dlhšie než v prípade Bertaliho. Antonio Bertali 
sa narodil v roku 1605, Capricornus v roku 
1628, �o je zrejmé nielen z dlhších �astí, ale 
tiež zo širších fráz. Prvá zo sonát umožnila 
sólovo muzicírova� najprv gambe, následne 
sekundom a potom aj prvým husliam. Zau-
jímavá bola lyrická Sonata 3tia so vzdychmi 
gamby, ktoré sa vzniesli do výšky imitované 
v husliach. Skladba à 4 (koncertovali prvé 
husle, druhé, gamba a violon�elo), v ktorej 
bolo cíti� plnšiu faktúru, sa skon�ila napína-

vým a efektným ppp. Hudobníci s chápaním 
Bertaliho a Capricornovej hudby nemali žiad-
ne problémy. Mali ju vžitú do poslednej noty: 
Peter Zelenka sa v nej zjavne vyžíval, Peter Za-
jí�ek exceloval. Po Bertaliho sonátach zaznel 
Bertaliho Dixit Dominus (Žalm 110). V �om sa 
predstavil zbor The Czech Ensemble Baroque 
Vocal Quintet (um. vedúca Tereza Válková) 
s dvoma sopránmi, mužským altom, teno-
rom a basom. V orchestri pribudlo violone. 
Ako vidno z obsadenia zboru (i diela), každý 
hlas je sólový, �o vplýva na hudobné stvár-
nenie skladby. Každý spevák sa snaží svoj 
part zaspieva� �o najvýraznejšie a rytmicky 

�o najpregnantnejšie, 
�o nie je možné, ak je 
hlas obsadený viacerý-
mi spevákmi. Najviac 
sa to darilo tenorovi 
Jakubovi Kubínovi. 
Aj basista Martin Va-
cula, hoci nemá ve�ký 
hlas, spieval ve�mi 
výrazne. V tutti malo 
kvinteto ve�mi peknú 
farbu, v závere�nom 
akorde skladby krás-
ne zasvietila kvinta 
altu. V nádhernom 
sopránovom duete 

Capricorna O Traurigkeit, o Herzeleid à 5 sa 
predstavili sopranistky Helga Varga Bachová 
a Hilda Gulyásová. V úvodnej �asti nieko�ko-
krát zazneli náro�né prie�ažné sekundy. Ich 
disonantnos� však vyznela skvostne. Bol to 
prekrásny duet citlivo sprevádzaný ansám-
blom hudobníkov. Obe sopranistky spievali 
pôsobivé melodické oblúky a dokázali udrža� 
publikum v napätí, ktoré povolilo až pri záve-
re�nom akorde. Na záver koncertu zazneli tri 
latinské kantáty Capricorna Jesu dulcis me-
moria, Rex virtutum, Rex gloriae a Jesu in pace 
imperat. Boli to obsadením pestré skladby à 5, 
v ktorých sa striedali zbor a sólisti: v Jesu dul-
cis memoria to bol duet altu s tenorom a sólo 
basu, v Rex virtutum v opa�nom poradí: sólo 

Musica aeterna & Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet H. Varga Bachová a H. Gulyásová

Dni starej hudby 2015 
Baroková Európa
20. ročník, 2.–8. júna, Bratislava, Centrum starej hudby o. z. 
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basu, duet altu a tenoru, Jesu in pace imperat 
zdobil duet sopránov. Všetky sóla boli pre spe-
vákov dobrou príležitos�ou ulahodi� publiku 
výrazom i farbou hlasu. Každý z nich mal 
odlišné danosti a to bolo dobré, ako celok mal 
zbor jasný a �istý zvuk. Úvodný koncert vyšiel 
výborne. Obrovské nasadenie umeleckého 
vedúceho Petra Zají�ka prinieslo príjemné 
plody, publikum bolo nadšené.

Organové recitály 
v Primaciálnom paláci
Program Moniky Melcovej (4. 6.) bol nazvaný 
„Organové prieniky barokovou Európou“, no 
hudobní�ka v Kaplnke sv. Ladislava pred-
stavila skôr francúzsky impresionistický 
organový zvukový ideál. Koncert za�ala tro-
mi sonátami Domenica Scarlattiho. Má sa 
vôbec hra� Scarlatti na organe? V sonátach 
pre �embalo �asto písal v base F1 a v diskante 
f3. Jediné zachované portugalské �embalo 
z roku 1756, ktoré postavil J. J. Antunes rok po 
zni�ujúcom lisabonskom zemetrasení, má 
síce v diskante rozsah po f3, no v base klesá 
iba po H1, takže mnohé sonáty by sa na �om 
nedali hra�. Potrebný rozsah mali iba ve�ké 
francúzske alebo � ámske �embalá prerobené 
na grand ravellement a neskoré ve�ké a dlhé 
talianske 2-manuálové �embalá. Staré or-
gany mávali klaviatúru od C po c3, moderné 
po f3 až c4. V base však organová klaviatúra 
nikdy neklesla pod C (ak neberieme do úvahy 
staré stredoveké klaviatúry). To znamená, že 
mnohé Scarlattiho sonáty sa v jeho dobe na 
organe nemohli hra�. Scarlatti navyše �asto 
používal efekt striedania polôh a skokov do 

basu (vrátane kontraoktávy). To sa na organe 
nedá zahra� a ani to neznie presved�ivo. (So-
náta in D K. 492, t. 98: v base je kontra E a Fis, 
nie v oktávach! Sonáta in F K. 446 obsahuje e3 
a f3, Melcová na tomto mieste musela �aro-
va�: skáka� o oktávu nižšie.) Scarlatti písaval 
lomené oktávy (Sonáta in F K. 82, t. 134–136). 
Ak sa na organe použijú dva registre rozdiel-
nej stopovej výšky, lomené oktávy znejú ako 
držaný tón. Ak použijeme tri a viac registrov, 
je to ešte horšie. Lomené oktávy jednoducho 
na organ nepatria, ide o typický výrazový 
prostriedok �embala a neskôr klavíra. Organy 
boli ve�mi dlho ladené do stredotónu. Ako by 
v stredotóne zneli t. 20–29 v Sonáte in F K. 446, 
kde Scarlatti cez f mol moduluje do As dur? 

Poriadne by to „�ahalo“ za uši! Táto sonáta sa 
na organe ur�ite nikdy nehrala. Ak si chcem 
vypo�u� Scarlattiho sonáty, nesiahnem po CD 
�embalistu a už vonkoncom nie organistu, ale 
po historických nahrávkach Vladimíra Horo-
witza. Pre�o? Horowitz mal dar výnimo�ného 
rytmu a zo Scarlattiho sonát vytváral jemné 
noblesné zvukové kreácie. Scarlattiho hral na 
klavíri tichu�ko a s neomylným akcentova-
ným rytmom. Toto všetko Monike Melcovej 
chýbalo: zo Scarlattiho sonát uchom Marca 
Chagalla vytvorila rozkošné impresionistické 
obrazy Faurého. �ažký takt hocikedy padol 
na �ahkú dobu a opa�ne. Nebolo to akusti-
kou kaplnky, ktorá je malá, Melcovej rytmus 
a metrum boli jednoducho ve�mi vágne. 
V Banchieriho Canzone „La organistina bella“ 
musela echo vytvára� registrovaním, a tak sa 
vždy oneskorilo. Ricercar del settimo tono od 

Andreu Gabrieliho obsahuje 
okrem polových nôt aj šest-
nástiny, tie boli ve�mi nejas-
né, „odšmírované“ (alebo nad 
sily organovej vzdušnice, kto-
rá nestíhala reagova�), a tak 
�ah ricercaru nebol kontinu-
álny. Capriccio sopra il Cu-Cu 
od Johanna Caspara Kerlla 
bolo azda najlepšie. Organis-
tka ho hrala na sólovej 4� ko-
pule, �o bolo ve�mi vhodné 
a zvukomalebné. Hernando 
de Cabezón napísal Canción 
glosada Doulce memoire ako 

intavoláciu štvorhlasného zboru Pierra San-
drina Doulce memoire en plaisir consommée. 
Je to štvorhlasná skladba v dos� nízkej polohe 
a s komplikovaným rytmom v závere (ve�ké 
trioly v t. 57, v t. 93–96 je ostinátny bas a o jed-
nu štvr�ku vo ve�kej triole posunutý diskant 
s tou istou melódiou ako v base). Žia�, také 
� nesy interpretke unikli. Monika Melcová ve-
dela, na akom pozitíve bude hra�. Pre�o si po-
tom vybrala ešte aj Pasacalles in primo tono? 
Juan Cabanilles tieto variácie na passacagliu 
napísal pre ve�ký organ. V 12. a 13. variácii 
predpokladá récit de trompete a v 14.–16. va-
riácii bas de trompete, teda hru na dvoch ma-
nuáloch. Na to boli takmer všetky španielske 
organy vynikajúco vybavené: mali chamades, 

horizontálne jazykové registre, trúbky, clairo-
ny, pozauny v každej polohe, od 16� po 2�. Je to 
skuto�ne ve�kolepá skladba, ktorá si vyžaduje 
ve�ký organ, nie malý pozitív. Monika Mel-
cová bola technicky dobre pripravená, hrala 
�isto, v rýchlych tempách, len keby nebolo 
toho kolísavého metra! Publiku sa ale jej fran-
cúzsky impresionistický ideál zvuku zjavne 
pá�il. Ve� je dnes nejaký rozdiel medzi Scar-
lattim a Faurém? Už asi ani nie, chlieb predsa 
nebude lacnejší. Sú�as�ou koncertu boli aj 
improvizácie, ktorých témou boli akési ve�mi 
lascívne melódie z Talianska alebo Španiel-
ska. Organistka improvizovala tak, že melódiu 
uvádzala zvy�ajne v sopráne. Jednotlivé va-
riácie by sa dali popísa� asi nasledovne: 1. �osi 
moderné, „tehla na klávesoch“, 2. kvázi Mes-
siaen, 3. kvázi chorál, 4. kvázi stredoveký cho-
rál, 5. variácia zopakovala �as� 3. variácie. Tak 

štýlovo rozbité 
pêle-mêle impro-
vizácie bez taktu 
a metra som ešte 
nepo�ul. V histórii 
hudby nepo-
známe príklad, 
že by skladate� 
napísal variácie 
v rôznych štýloch 
(v moderne azda 
áno). Ak poviem 
posluchá�om: 
zaimprovizujem 
vám na klavíri 
ranú Beethoveno-
vu sonátu, bude 
1. �as� à la raný 

Beethoven, 2. à la Chopin a 3. à la Bartók? To 
by asi nikomu nenapadlo. Aj improvizácia 
musí ma� svoju formu a jednotný štýl. Ak 
improvizujem na francúzsku suitu, musí ma� 
formu francúzskej suity. Ak to má by� nemecká 
partita, tiež sa musí formálne drža� tohto vzo-
ru. Ke� hrá Traditional Jazz Band a príde k slo-
vu sólový klavír, odkia� vie saxofonista, kedy 
má za�a�? Improvizuje pod�a šablóny 4+4, 8+8 
alebo 16+16. Skuto�ná organová improvizácia sa 
prevádza inak: publikum dá organistovi témy 
a ten má oznámi�, �o bude improvizova�, �i 
fúgu, tokátu alebo suitu. Posluchá�i majú pred-
sa vedie�, �o budú po�úva�. Improvizácia nikdy 
neznamenala, že si môžem hra�, �o sa mi za-
chce! Ak tomu tak je, hudba bude ako �udesný 
kolá�ik, v ktorom sú okrem orieškov aj jahody, 
dijonská hor�ica a nakladané uhorky. M�am! 

Händel na každý deň
Uvedenie Händlovho oratória Júda Makabejský 
(6. 6.) v Dóme sv. Martina súborom The 
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
(dir. Roman Válek) a sólistami bolo v znamení 
tých najvyšších kritérií. V Händlovi ú�inkovali 
viaceré známe tváre z úvodného koncertu Dní 
starej hudby. Koncertným majstrom bol Peter 
Zají�ek, na violone hral Ján Prievozník, ako 
sólisti a �lenovia zboru sa predstavili speváci 
z The Czech Ensemble Baroque Vocal Quintet: 
sopranistky Lenka �uricová-Cafourková, 

M. Melcová

Czech Ensemble Baroque
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dirigentka zboru Tereza Válková, kontra-
tenorista Martin Ptá�ek a tenorista Jakub 
Kubín. Na talianskom �embale od Víta Bébara 
(Bílovice nad Svitavou, 2014) hrala Barbara 
Maria Willi. Ouvertúra bola tradi�ne na 
Lullyho spôsob: po pomalom úvode s ostrým 
bodkovaným rytmom nastúpila rýchla fúga, 
po ktorej sa pomalý za�iatok opä� vrátil. 
Na záver opä� krátko zaznela fúga, ktorá ou-
vertúru ukon�ila. Vznešený za�iatok, orchester 
znel �isto, pregnantne a presved�ivo. Z nasle-
dujúceho priebehu oratória zaznel dvojhodi-
nový výber. Aj tento však sta�il na vykreslenie 
Händlovej geniality. V orchestri boli okrem 
slá�ikov dychové nástroje, o ktorých je známe, 
že sa na nich �ažko hrá a ešte �ažšie intonuje. 
Boli to dve drevené barokové prie�ne � auty, 
alternované dvomi sopránovými zobcovými 
� autami, dva barokové hoboje, jeden baroko-
vý fagot, dve „naturhorny“ (prirodzené rohy) 
a tri klariny, kópie barokových sopránových 
trúbok. K nim boli pri�lenené dvoje tympany 
a „tambur militaire“. Na všetkých dychových 
nástrojoch hrali profesionáli, ktorí ladili bez 
jediného zaváhania, rohy dokonca trilkovali. 
Jednou z najkrajších �astí bol pastorálny reci-
tatív a ária Izraelskej ženy (�. 49), ktoré stvár-
nila Lenka �uricová-Cafourková. Prie�ne 
� auty, hoboje, fagot a lesné rohy tu vytvorili 
nádhernú prírodnú scenériu. Ke� Júda spieval: 
„nech po�nica neznie nadarmo“, klariny sku-
to�ne zazneli. Ke� však soprán spieval „precit-
ni moja lutna a harfa“, chitarrone nedostalo 
sólo a o harfe nebolo ani slychu (ária �. 56, re-
klamova� u Händla). Zvukovým vrcholom bol 
pochod (�. 58–60), v ktorom hrali lesné rohy, 
klariny, sopránové zobcové � auty a k slovu 
prišiel aj tambur militaire. Orchester vedený 
Petrom Zají�kom i zbor presne reagovali na 
vysoké tempá, ktoré diktoval dirigent Roman 
Válek. V zborových fugátach a fúgach boli 
skuto�ne dos� svižné, no starú hudbu oživovali 
a dávali jej prí�ažlivý lesk. Napríklad fugáto 
O Jehovah, all nations may know (�. 22) bolo 
ve�mi rýchle, no pritom technicky úplne �isté. 
Málokedy možno po�u� oratórium s takými 
vyrovnanými sólistami. Všetci mali zvu�ný 
hlas, charakteristický timbre a dokonalú spe-
vácku techniku, ktorá im v kadenciách umož-
nila trilkova�. Efektne vyzneli trilky v duete 
sopranistky a kontratenoristu v sextách (�. 4), 
�i trilok basu v závere árie �. 10. Tenorista 
Jaroslav B�ezina predviedol dokonalú spevác-
ku techniku v árii �. 13, kde sa blysol dlhými 
� oritúrami a držaným vysokým tónom s fer-
mátou na slove „men“ v árii �. 45. Spieval ako 
skuto�ná baroková hviezda. Aj sopranistka 
Lenka �uricová-Cafourková excelovala v dl-
hých � oritúrach na slová „acts“ a „rejoiceth“. 
Basista Roman Janál vyspieval svojím zvu�-
ným hlasom náro�né koloratúry v slovách 
„worketh“, „glory“, „thunders“ (ária �. 43). 
Jednou z najkrajších árií bola �. 53. Altista 
Jakub Bury�ski ve�mi pôsobivo zaspieval dve 
slová modlitby Father of Heav�n! bez sprievodu 
orchestra a s fermátami. Bolo to skuto�ne po-
vznášajúce. Predstavil sa aj druhý kontratenor 
zo zboru (Martin Ptá�ek, recitatívy �. 39, 57) 

a druhý bas (Ji�í Miroslav Procházka, 2. posol, 
recitatív �. 57), ktorý si zaspieval so sólovým 
organom, �o bolo tiež ve�mi pôsobivé. Obidvaja 
neboli nijako pozadu za sólistami, mali plne 
vyvinutý hlasový fond a špeci� ckú farbu. Zbor, 
orchester a všetci sólisti si za uvedenie toh-
to náro�ného diela zaslúžia len to najvyššie 
ohodnotenie. Hlavnými tvorcami tohto ume-
leckého úspechu boli dirigent Roman Válek, 
zbormajsterka Tereza Válková a koncertný 
majster Peter Zají�ek. Bolo to ideálne predve-
denie. Takéhoto Händla by som vedel po�úva� 
každý de�.

Dvaja Bachovia
Nikolaus Harnoncourt o Bachových kan-
tátach napísal: „Boli sme ohromení a žasli 
sme [...], ako mohol jediný �lovek prinies� 
také podmanivé bohatstvo kompozi�nej 
originality a inšpirácie [...], každá nová 
ária je [...] dobrodružstvom a objavom...“ 
Podobným objavom a obohatením bol 
výnimo�ný koncert ma�arského Orfeo 
Orchestra & Purcell Choir (dir. György 
Vashegyi) vo Ve�kom evanjelickom kos-
tole (7. 6). Na úvod zaznela kantáta/
moteto Johanna Christopha Bacha Mit 
Weinen hebt sich�s an, ktorá za�ala zbo-
rom a cappella, ku ktorému sa postupne 
pridal inštrumentálny súbor (husle, viola, 

chitarrone, organ, violon�elo, dve violy da 
gamba a kontrabas). Pri slovách „schmer-
zensvolle Ton“ zaznel nádherný akord na 
druhom stupni v širokej polohe a vo forte, 
ktorý vzápätí vystriedala molová tonika 
v úzkej polohe a pianissimo, tento efekt 
sa opakoval pri všetkých troch veršoch. 
Krásna komorná kantáta preverila hlavne 
dynamické schopnosti zboru. V pôsobi-
vom lamente Ach, daß ich Wassers gnug 
hätte sa predstavila Bernadett Nagy, 
ktorá má krásne tmavo sfarbený hlas. 
V orchestri vynikali dve violy da gamba, 
ktoré na d strune hrali disonantné vzdy-
chy. Gamby zahrali aj krátke postlúdium. 
V kantáte Fürchte dich nicht na biblické 
texty (Iz. 43:1 a Luk 23:43) a báse� Johanna 
Rista ú�inkoval zbor iba s nástrojmi 
continua (organ, violon�elo, chitarrone 
a kontrabas). Na chóre boli štyri sopra-

nistky, ktoré spievali chorál, kým zbor 
dole spieval moteto. Bolo to neopísate�ne 
nádherné, ke� sa chorál v polových no-
tách vznášal nad kontrapunktom zboru. 
Nasledovala kantáta Johanna Sebastiana 
Bacha Actus Tragicus. Úvodnú sonátu 
hrali dve gamby a dve altové zobcové 
� auty spolu s continuom. „Tiché nástro-
je“ (� auty a gamby) tu vytvorili �arovnú 
atmosféru. Zbor uviedol kantátu � lozo� c-
kým konštatovaním: „Lebo v �om žijeme, 
hýbeme sa a sme.“ (Sk 17:28) Ariózo mod-
litby Žalmu 90 zaspieval tenorista Péter 
Mészáros krásne zafarbeným timbrom. 
Kontrabas tu pauzoval, takže zvuk gámb 
bol zrete�nejší. O krutej pravde z Izaiáša 
38:1 spieval basista Domonkos Blazsó 
ve�kým a dramatickým basom. Pridal 
sa tu i kontrabas a � auty zahrali postlú-
dium. Bach citoval aj zo Širacha 14:18. Zbor 
sa tu predstavil len s continuom, nako-
niec sa pridal soprán s textom zo Zjavenia 
22:20. Bolo to mimoriadne krásne. Slová 
zo Žalmu 31 zazneli v najintímnejšom 
zvuku: kontratenorista Zoltán Gavodi 
svojím jemne zafarbeným altom bol spre-
vádzaný iba organom s 8� krytom. Basové 
ariózo zaspieval opä� Domonkos Blazsó 
s organom a violon�elom a alty spievali 
do basových � oritúr pri slove „paradies“ 

chorál z Lutherovej piesne Mit Fried und 
Freud (1524). Bolo to duchovne povznáša-
júce. Kontrapunkt slov Luthera a Ježiša 
bol plný nádeje. Ve�mi výrazne tu zneli 
gamby. Závere�ný zbor na báse� Adama 
Reusnera (1533) bol sprevádzaný tutti or-
chestrom. Amen bola rýchla fúga s kratu-
linkou kódou � áut a gámb. Toto geniálne 
dielo sme po�uli nieko�kokrát, ale vždy 
je objavom a ve�kým dobrodružstvom. 
V kantáte Nach dir, Herr, verlanget mich 
kra�ovala descenden�ná chromatika. 
Sinfonia s ve�mi skromným obsadením 
(husle, viola, fagot a continuo) bola ve�mi 
dramatická. Na barokovom fagote hra-
la mladá Dóra Király. Zbor z pomalého 
tempa pozna�eného chromatikou zrýchlil 
do poriadne rýchleho tempa, rovnako 
v druhom zbore sa �asto menilo tempo. 
V triu altu, tenoru a basu boli rýchle � -

E. Baráth
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oritúry, podobne aj vo fagote. �ažiskom 
kantáty bola závere�ná Ciaccona, v ktorej 
husle hrali virtuózne rozklady akordov 
a v ktorej sa trúchlivá nálada zmenila 
na rados�. Posledná kantáta, tentokrát 
opä� od Johanna Christopha Bacha, bola 
skuto�ným objavom. Meine Freundin, 
du bist schön na texty z Piesne piesní je 

svadobným dialógom basu a sopránu. 
Na slovách „môj milý je môj a ja som jeho“ 
(Piese� piesní 2:16) Bach vybudoval ve�ko-
lepú ciacconu, v ktorej tieto slová soprán 
opakoval takmer extaticky. V skladbe 
zažiarila sopranistka Emöke Baráth. 
Jej hlas dramaticky zvonil vo výškach 
a dojímal lyrikou v nižších polohách. 
Koncertný majster László Paulik hral 
rýchle, virtuózne akordické rozklady. Dlhá 
ciaccona sved�í o majstrovstve Johanna 
Christopha. Na záver kantáty hral celý 
orchester (dvoje huslí, viola, dve gamby 
a continuo), rýchle rozklady akordov 
a zbor spieval chorál. Dirigent tu hnal 
orchester a zbor do ve�mi rýchleho tempa, 
hrani�iaceho s technickými možnos�ami 
sólistov, ktorí tiež spievali drobné hodno-
ty. Všetci sólisti mali zvu�né hlasy s cha-
rakteristickou farbou, zbor znel kom-
paktne, orchester, hoci malý, bol zvukovo 
ve�mi farebný a prirodzene profesionálne 
pripravený – zobcové � auty perfektne 
ladili, podobne aj fagot. Bachove diela boli 
dokonale predvedené. Efekt bol obrovský. 
Barokové kantáty sa u nás nehrávajú �as-
to, skôr zriedka. Preto bol dramaturgický 
prínos koncertu skuto�ne nevšedný.

Variácie bez porozumenia 
Bach ako die�a spieval v cirkevnom zbore, 
kde získal základné vedomosti o melódii, 
stavbe hudobnej vety, kadenciách, takte, met-
re i kontrapunkte. Metrický systém v hudbe 
je ve�mi dôležitý, pretože pojednáva o �až-
kých a �ahkých dobách, o �ažkých a �ahkých 
taktoch a iných metrických jednotkách. Kto 

nespieval v zbore, musí si túto náuku osvoji� 
inak. V zbore je táto problematika názorná 
a živá, v školskej lavici �ažká a nezáživná. 
Ak však hudobník vedomosti nezíska, môže 
spôsobi� viac škody než osohu. A môže ma� 
hoci aj lisztovskú techniku, umelcom sa nes-
tane. Pri štúdiu diela si ho treba vždy najprv 
zaspieva�, aby interpret zistil, kde je potrebné 

sa „nadýchnu�“, kam smeruje hudobná výpo-
ve�. Ak prebehne miesta nádychov, melódia 
nezíska správny pulz. To sa stalo Mahanovi 
Esfahanimu (8. 6., Dvorana VŠMU). Goldber-
gove variácie za�ínajú témou zloženou z dvoj-
taktí a už jej názov „ária“ vypovedá o vokál-
nom pôvode. Na konci prvého dvojtaktia však 
nenastal potrebný pokoj (záver), podobne ani 
na konci druhého. Od 27. taktu za�al interpret 
zrých�ova�, hoci na to nebol žiaden dôvod. 
Hudba tak stratila pôvab, pôsobila nervózne 
a nepokojne. Aj vo 8. takte od konca za�al 
Esfahani zrých�ova�, hoci opä� na to nebol žia-
den dôvod. Neveštilo to ni� dobré. A skuto�ne: 
1. variácia bola prirýchla a vo 8. takte došlo 
k rytmickému chaosu. Esfahani hral nemet-
ricky, bez rozlišovania �ahkých a �ažkých dôb, 
išlo o sled nôt od za�iatku do konca. Druhej 
variácii chýbala lyrika, hra non legato totiž 
na melodickosti nepridáva. Ba �o viac, 4. va-

riácia bola staccato a �embalo so 4� registrom 
tu znelo príkro až nepríjemne. Metrum sa 
priebežne strácalo, až v závere zaniklo úplne. 
V 12. takte 8. variácie došlo k chaosu, 11. bola 
chaotická od za�iatku do konca. Zaznela 
prirýchlo a hoci bez chýb, výsledok pôsobil, 
ako by bol hraný na šijacom stroji, nie na 
hudobnom nástroji. Melódiu v pravej ruke ne-
bolo možné odlíši� od množstva nôt okolo nej. 
Dvanásta variácia (podobne ako 18.) si vyža-
duje legato, no znelo iba non legato. V 13. va-
riácii mali by� drobné notové hodnoty od 
13. taktu pokojné, ale Esfahani z nich urobil 
etudu. Štrnásta variácia sa zmenila na vo�nú, 
nemetrickú, beztaktovú tokátu. Tu bolo ryt-
mické skreslenie azda najvä�šie. Nedostatok 
vokálneho školenia sa prejavil aj na plochom 
výraze. V 15. variácii Bach predpísal viazané 
dvojtónové „vzdychy“. Je to ve�mi dramatický 
prvok, ak sa však všetko hrá non legato, výraz 
sa stratí. Ouvertúra (16. variácia) bola úplným 
rytmickým chaosom, �embalo so 4� registrom 
znelo opä� pich�avo a nepríjemne. Dvadsiata 
variácia bola výkladnou skri�ou rytmického 
chaosu a jasným dokladom, ako chápe Esfa-
hani „hudobnú výpove� “: lisztovsky prebe-
hnú� skladbu od prvej po poslednú notu, bez 
taktu, bez �ažkých a �ahkých dôb. To ale nie 
je hudba, ale �osi hrôzostrašné! V 23. variácii 
�embalo opä� znelo nepríjemne, noty boli 

prira�ované jedna za 
druhou. Dvadsiata 
šiesta variácia bola 
bezduchá etuda, 
29. vo�ná rapsódia. 
Nedajú sa tieto kr-
kolomné variácie 
zahra� pekne, �úbivo, 
melodicky a ryt-
micky? Dajú. Žia�, 
Esfahani urobil �em-
balu zlú reklamu 
a ešte horšiu Bacho-
vi. 	udujem sa, že 
vynaložil enormné 
úsilie na zvládnutie 
tejto technicky ve�mi 
náro�nej skladby 

a pritom nevyužil ani štipku hudobnej pred-
stavivosti. Všetky Bachove jemnôstky a � nesy 
boli zasypané uragánom hrubých, neotesa-
ných nôt akoby vysypaných z vreca. Vari sa 
už pominuli doby vynikajúcich klaviristov, 
�embalistov a organistov, z ktorých metric-
ky jasnej hry sa dal opísa� notový záznam? 
Vypo�ujte si CD nahrávky s hudobníkmi, nie 
hrá�mi na šijacom stroji a uvidíte, že Goldber-
gove variácie sú skvost. Žia�, my sme skvost 
nepo�uli. Esfahani hral technicky bravúrne 
a celkom �isto, �ím ohúril publikum, ktoré ho 
za bohapustú ekvilibristiku nevypískalo, ale 
sa radšej z neznalosti nechalo opi� rožkom, 
no Bachova hudba zostala vymknutá pred 
dverami Dvorany. 

Vladimír RUSÓ
Fotografie: Richard BENKA-RYBÁR/

Centrum starej hudby  

G. Vasheghy, Orfeo Orchestra & Purcell Choir

M. Esfahani
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ŠKO Žilina
Šanca mladým
Posledná skladba programu koncertu ŠKO 
Žilina zo 4. 6., Symfónia �. 4 A dur „Talianska“ 
Felixa Mendelssohna Bartholdyho, je z rodu 
tých diel, ktoré pre svoju prirodzenú „prítul-
nos�“ môžu spôsobi� obsedantné „ozvu�enie 
vedomia“ aj na nieko�ko dní. A tak mi táto 

pôvabná kompozícia po živom koncerte robila 
spolo�nos� aj po�as nasledujúcich chví�. Som 
však presved�ená, že podiel na tom mala aj 
interpretácia: ŠKO dirigoval mladý talentova-
ný Lukáš Poh�nek, ktorý vzišiel zo žilinského 
prostredia a z hudobníckej rodiny. Absolvent 
pražskej AMU (L. Svárovský, Ch. Olivieri-
Munroe, T. Koutník) má za sebou stáž 
v Krakove (R. Delekta), študijné pobyty a kur-
zy, z ktorých zaiste treba spomenú� nedávny 
úspech a ú�inkovania s MSM Symphony New 
York po seminároch u Kurta Masura. Zdá sa, 
že mladý umelec je na dobrej ceste: jeho am-
bície a danosti sú evidentné, talent dostato�ne 
vyzretý a toto všetko je navyše podporované 
pracovitos�ou.
Jeho „Talianska“ bola umne vystavaná, „tr-
pezlivo“ a dôkladne premyslená. Imponujúci 
je nielen Poh�nkov stavebný inštinkt, ale i cit 
pre globálny tvar s ozrejmovaním kontras-
tov a prácu s farebnými odtie�mi orchestra. 
Atraktívnou novinkou bola skladba sú�asného 
autora Aulisa Sallinena Chamber music V 
op. 80 „Barabbas variations“ pre akordeón 
a slá�ikový orchester. Hlavná protagonistka, 
výborne disponovaná slovinská akordeonis-
tka Manca Dornik, je laureátkou mnohých 
interpreta�ných sú�aží a tiež aktívnou ú�ast-
ní�kou �iastkových podujatí projektu ONE. 
Fínska kompozícia kvalitou plne potvrdila 
kredit a silnú pozíciu, ktoré si v konfrontácii 
s európskou hudbou vydobyla táto severská 
hudobná kultúra. Chamber Music V je š�avna-
tým prúdom skvele konštelovaných hudob-
ných situácií, naplnených neustálym pulzom, 
napätím aj vtipnými riešeniami. Na nanajvýš 
priaznivom vyznení mala ve�kú dávku zásluh 
brilantná, hudbou sršiaca Manca Dornik. 
Trojicu interpretov, prezentovaných pod podti-
tulom koncertu „Šanca mladým“, doplnil dnes 

už hviezdny huslista Milan Pa	a. Tentoraz 
sa chopil sólového partu v Proko� evovom 
Hus�ovom koncerte �. 2 g mol op. 63. Hovori� 
o jeho stvárnení by bolo znova len plytvaním 
superlatívmi. Pa�a už neraz presved�il, že 
patrí k skuto�nej elite. Diamantovo presne 
„rezaný“ tón, výrazová razancia a na druhej 

strane bezbrehá neha, to je (len zbežný) dia-
pazón z jeho kreácií. Pa�ovi je vlastné preni-
kavé pochopenie pre hudbu a jeho „výklad“ 
Proko� evovho opusu som poci�ovala ako ne-
spochybnite�ný, priam ako axiómu...

Skutov introspektívny 
Beethoven
Závere�ným koncertom (11. 6.) sa uzavrela 
41. koncertná sezóna ŠKO Žilina. Bol to rad 
podujatí s množstvom zážitkov, prekvapení 
a sem-tam aj roz�arovaní. V málo ži�livých 
podmienkach sú�asnosti odovzdáva ŠKO cez 
hudbu posolstvá, zuš�ach�uje prostredie, kulti-
vuje nových priaznivcov hudobného umenia...

Finále sezóny bolo dramaturgicky efektne zo-
stavené: klasicky ob�úbení Mozart, Beethoven, 
Haydn a k tomu milá�ik žilinského publika 
dirigent Misha Katz a skvelý sólista Miki 
Skuta. Mená, ktoré zaplnili Dom umenia Fatra 
bezozvyšku. Zdá sa, že k charakteristike ume-
leckého pro� lu Mishu Katza som v minulosti 
použila všetky priliehavé epitetá. Možno zopa-

kova� a zdôrazni� jeho muzikalitu, hudobnícku 
vehemenciu, vtip, vynachádzavos� a množstvo 
�alších vlastností, ktoré dokáže uplat�ova� 
a mieša� ich s osobným šarmom. Orchester 
žilinských rozmerov mu o�ividne pristane. 
V jeho teréne dokáže tvori� ad hoc, pružne rea-
gova� na impulzy, odpoveda� aj na nevyslovené 
otázky. V najskôr trochu nejasne formulova-
nom úvode Mozartovej predohry k opere Così 
fan tutte KV 588 v plnom lesku rozbalil bravú-

ru, ktorú priebežne stup�oval 
až k absolútnemu klimaxu 
v Haydnovej Symfónii �. 103 
Es dur „S vírením tympanov“ 
(ako oby�ajne s brilantným 
Liborom Cabejškom). Katz 
sa teší z hudby, modeluje ju 
konkrétnym aj imaginárnym 
gestom, vyzdvihuje nepozna-
né detaily a vytvára nevšedné, 
takmer virtuálne komentáre 
k daným témam. Je prenik-
nutý poéziou, zavše sa �ou 
nechá zvies� a premôc�, vždy 
však s návratom do limitov 
štýlu aj vkusu. Bodku za sezó-
nou dal Beethovenov Koncert 

�. 1 C dur pre klavír a orchester op. 15 s Mikim 
Skutom. Bolo vzácne po�u� menej frekventova-
ný opus práve v stvárnení tohto excelentného 
klaviristu. Jeho všestrannos� a priam expan-
zívna kreativita sú prítomné v každej skladbe, 
ktorú hrá, a to bez oh�adu na druh �i žáner. 
Skuta má svoj charakteristický interpreta�ný 
rukopis, poh�ad intelektuála, ktorý neostáva 

pri „exteriéri“ kompozície. Jeho koncepcia 
Beethovenovho koncertu bola introspektívna, 
podliehajúca uvážlivým rozhodnutiam, no 
v kone�nom dôsledku sústredená na vyústenie 
do ve�korysých stavebných celkov.

Lýdia DOHNALOVÁ
Fotografie: Roderik KUČAVÍK

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

L. Pohůnek M. Dornik

M. Katz M. Skuta
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 Ars organi Nitra 
26. 4. – 24. 5., mesto Nitra, Cirkevný zbor ECAV v Nitre

Aktuálny 8. ro�ník medzinárodného festivalu 
Ars Organi Nitra ponúkol tradi�ne 5 koncer-
tov a špi�kové výkony interpretov. Otvárací 
koncert (26. 4.) patril mladému francúzskemu 
organistovi Vincentovi Duboisovi, ktorý v Pia-
ristickom kostole sv. Ladislava spamäti pred-
viedol nesmierne náro�ný program. Sústrede-
ný a kultivovaný prejav v Prelúdiu a fúge e mol 
BWV 548 Johanna Sebastiana Bacha pokra�oval 
v pokojnej modlitbe Prière Césara Francka, 
ktorá sa niesla v transcendentálnej atmosfére. 
Po 1. �asti Allegro maestoso zo Symfónie �. 6 
op. 42. Charlesa-Mariu Widora zaznelo Scherzo 
zo Symfónie �. 6 op. 59 Louisa Vierneho. Po�as 
závere�nej improvizácie na tému slovenských 
�udových piesní Limbora, limbora a Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj skombinoval Dubois techniky 
hudby 20. storo�ia a jazzu s vplyvmi francúz-
skej organovej školy a svojou dokonalou hrou 
takmer „vnútil“ publiku, že hra na organe je 
tou naj�ahšou vecou na svete. 

Po triumfálnom festivalovom úvode mala ná-
ro�nejšiu pozíciu �ínsko-švaj�iarska organis-
tka Yun Zaunmayr (3. 5.), ktorá v Evanjelic-
kom kostole Svätého Ducha za�ala unikátnou 
desa�hlasnou skladbou Ascendo ad patrem 
meum Arnolta Schlicka. Nasledovala Sonáta 
F dur Wq 70/3 Carla Philippa Emanuela Ba-
cha, po výrazovej stránke u�ebnicová, po tech-
nickej neistá, najmä v úvode. Kompaktnejšie 
nevyznela ani jedna zo Šiestich fúg na B-A-C-
H op. 60 Roberta Schumanna (Nr. 2 Lebhaft). 
O nie�o lepšie si organistka po�ínala vo vý-
bere z Umenia fúgy BWV 1080 (Contrapunctus 
I, VII, XII, XVIII) J. S. Bacha aj pri jeho choráli 
Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668. 
Napriek neistote v technike treba vyzdvihnú� 
dramaturgické riešenie koncertu ukon�eného 
temperamentnou Salamancou Guya Boveta 
i prídavkom v podobe �ínskej piesne. Škoda, 
že do programu nezaradila viac podobnej exo-
tiky, ktorá jej zjavne sedela najlepšie. 
Rakúska organistka Maria Grillenberger za-
�ala svoj recitál (10. 5.) Bachovým Prelúdiom 

a fúgou G dur BWV 541 a jej hra sa napriek 
menším zaváhaniam niesla v mäkkosti. Troji-
cu skladieb Maxa Regera z cyklu Devä� skladieb 
pre organ op. 129 (Capriccio g mol, Basso osti-
nato g mol, Prelúdium a fúga h mol) predniesla 
�ahko a preh�adne, rešpektujúc tak zámer 
skladate�a. Po zvukovo farebnom Tiento de 2° 
Tono por Gesolreut, sobre la Letanía de la Virgen 
Pabla Bruna patril záver Olivierovi Messiaenovi 
a Dans le Verbe était la Vie et la Vie était la Lu-
miére z jeho Méditations sur le mystére de la 
Sainte Trinité s úvodnou témou z gregoriánske-
ho chorálu spievanou organistkou. 
Predposledný recitál (17. 5.) patril Marekovi 
Vrábelovi, ktorý ako jeden z mála umelcov 
festivalu s istotou využil celý potenciál nástro-
ja v Evanjelickom kostole Sv. Ducha. Po Toccate 
II in d Johanna Jacoba Frobergera nasledovalo 
technicky precízne Prelúdium F dur Františka 
Xavera Brixiho, ktorého skladby boli v Nitre 
ob�úbené už po�as obdobia klasicizmu. V Ciac-

cone f mol Johanna 
Pachelbela Vrábel 
presved�il, že zauja� 
posluchá�a dokáže aj 
delikátnym pianissi-
mom. Zvládnuté bolo 
aj pedálové sólo v roz-
siahlej Toccate a fúge F 
dur BWV 540 J. S. Ba-
cha. Najlepšie však vy-
znela Sonáta �. 6 d mol 
op. 65 Felixa Mendels-
sohna Bartholdyho, 
ktorú organista veno-
val svojmu profeso-
rovi Ivanovi Sokolovi. 
Vygradovaním i precí-
tením perfekcionista 

Vrábel dokázal, že dielo má pre neho skuto�ne 
osobný význam. Koncert ukon�il grandióznym 
ve�kono�ným Offertoire pour le Jour de Paques 
Alexandra Pierra Françoisa Boëlyho. 
Záver festivalu (24. 5.) patril jeho zakladate�ke 
a organizátorke Márii Magyarovej Plšekovej 
a basistovi svetového formátu Štefanovi 
Kocánovi. V naplnenom Piaristickom kostole 
sv. Ladislava za�al známou Händlovou áriou 
Ombra mai fu a hoci v Pieta Signore Alessandra 
Stradellu zarazil neistým nástupom, jeho 
Sarastro z Mozartovej �arovnej 	 auty už naplno 
prekvapil h�bkou a farbou hlasu. Plšeková sa 
v sprievodnej úlohe osved�ila už dávnejšie, prek-
vapila však ako autorka podarených transkrip-
cií (ária Fiesta z Verdiho Simone Boccanegru) 
i ako sólistka v náro�nom Preambulum E dur 
Vincenta Lübecka, Prelúdiu a fúge C dur BWV 
545 J. S. Bacha a 1. �asti z Widorovej Symfónie 
�. 5 op. 42. Výborný koncert ukon�il úspešný 
festival, ktorý sa budúcim ro�níkom za�ne blíži� 
k svojej dekáde.

Magdaléna STÝBLOVÁ

Koncom júna (23. 6. 2015) zomrel hudobný 
skladate� a publicista Miroslav Pejhovský. 
Narodil sa vo Viedni (1945) v hudobníckej 
rodine (otec Anton bol huslista a pedagóg, 
matka Terézia koloratúrna sopranistka), 
od roku 1947 žil v Bratislave. Študoval hru 
na klavíri (súkromne u E. Smidžárovej 
a  M. Vá�u, neskôr u R. Bergera na  
Konzervatóriu v Bratislave) a hudobnú 
vedu na Filozo� ckej fakulte UK 
v Bratislave (1966–1971, diplomová práca 
Náuka o kompozícii Johanna Georga 
Albrechtsbergera). Pôsobil ako pedagóg 
na hudobných školách v Bratislave, 
Dunajskej Strede a Štúrove, ako archivár 
v Slovenskej � lharmónii a v Slovenskom 
hudobnom fonde a tiež  ako interný 
odborný lektor Osvety. Podie�al sa na 
tvorbe rozhlasových relácií. Ako hudobný 
publicista napísal množstvo �lánkov 
a recenzií pre Hudobný život, Literárny 
(dvoj)týždenník, Historickú revue a i., 
je autorom knihy Zázra�ný svet opery. 
Vytvoril približne 50 kompozícií, jeho 
posledným premiérovo uvedeným dielom 
bola Hudba k  vernisáži pre sólovú 	 autu 
na festivale Nová slovenská hudba 2012.

V španielskom Bilbau zomrel 17. júla 
violon�elista Richard Vandra (nar. 1944). 
Absolvent bratislavského Konzervatória 
(J. Ve�erný), brnenskej JAMU (B. Heran, 
K. Krafka) a  postgraduálneho štúdia v Paríži 
(A. Navarra) pôsobil dlhodobo v zahrani�í. 
Po štúdiách rozvinul bohatú koncertnú 
�innos� ako sólista vo francúzskom 
Ensemble instrumental Andrée Colson 
v Langeais. V 80. rokoch hos�oval ako 
koncertný majster ŠKO Žilina a v iných 
slovenských a �eských orchestroch. 
Okrem sólistických aktivít sa angažoval 
ako �len Tria Istropolitanum a Bilbao tria. 
K jeho pedagogickým pôsobiskám patrili 
VŠMU, Higher Institut of Music v Kuvajte, 
konzervatóriá v Krom��íži, Santanderi 
a Conservatorio superior de J. C. Arriaga 
v Bilbau. Posledným profesionálnym 
pôsobiskom Richarda Vandru bolo Bilbao 
Orkestra Sinfonikao.

(red)

Š. Kocán a M. Magyarová Plšeková (foto: archív festivalu)

R. Vandra (foto: archív)
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Skalické Divergencie
Centrum Záhoria sa pýši mnohými lichoti-
vými prívlastkami a kolorit meste�ka s ar-
chitektonickými pôvabmi (a regionálnymi 
delikatesami) dotvára festivalové podujatie, 
ktoré si Skali�ania, bystrí umom, pred siedmi-
mi rokmi adoptovali z malokarpatskej Modry. 
Moyzesovo kvarteto s agilným organiza�ným 
spiritus movens – violon�elistom Jánom Slávi-
kom teda na�as presídlili na záhorskú stranu 
a ústretoví predstavitelia mesta vtedy možno 
ani netušili, aký uš�achtilý kúsok priniesli do 
svojho regiónu, akceptujúc nie „populárny“ 
druh umenia. Divergencie sa v Skalici za-
hniezdili, rozbiehajú a zbiehajú sa, a nau�ili 
miestnych, aj �udí z okolia, vníma� a rešpekto-
va� aj klasickú hudbu. Skali�ania v súvislosti 
s festivalom nezabudnú pripomenú� 5. ro�ník 
Divergencií, ktorý sa pre nich stal pamätným: 
v meste po prvýkrát hos�oval orchester Slo-
venskej � lharmónie. Vtedy to bolo v novo-
zrekonštruovaných a práve sprístupnených 
priestoroch Jezuitského kostola. Od tých �ias 
festival otvára na rovnakom mieste to isté 
teleso! Tento rok znelo na otváracom koncerte 
7. ro�níka (14. 6.) jedno z najvä�ších diel his-
tórie hudby, Beethovenov Koncert pre klavír, 
husle a violon�elo pod vedením entuziazmom 
sršiaceho Leoša Svárovského, protagonistami 

boli Daniela Varínska, Dalibor Karvay a Ján 
Slávik. Chrámová akustika nebýva ži�livá 
k vä�ším hudobným produkciám. Dispozície 
skalického kostola však, naopak, práve neoby-
�ajne priaznivo, prispeli k úspechu vyznenia 

Trojkoncertu i �úbeznej suity Josefa Suka Po-
hádka op. 16. Pitoreskná je azda len okolnos�, 
že ve�ery komornej hudby (ako znie podtitul 
Divergencií) otvára symfonické teleso... 
K zažitým dramaturgickým prvkom skalického 
podujatia patrí aj exkurz do sveta krásnej litera-

túry. Skvelá Ida Rapai�ová verbálnymi vstupmi 
umocnila podve�er 15. 6. s interpreta�ným 
príspevkom �oraz viac populárnych Saxophone 
Syncopators (Pavol Ho
a, Ján Gašpárek, Ladi-
slav Fan�ovi�, Frederika Babuliaková). Festival 
by nemohol osta� bez usporiadate�ského Moy-
zesovho kvarteta. A sú to práve štyri desa�ro�ia, 
�o títo „mladíci“ spolu v súbore ú�inkujú, nelezú 

si (o�ividne) na nervy a sú 
spokojní, aj inven�ní. 	leno-
via Moyzesovho kvarteta si 
navyše vedia muzikantsky 
vychutna� svoje jubileá: raz 
to bolo vystupovanie v ku-
chárskom �i folklórnom 
odeve, potom pozvania (aj 
pózovania) skladate�sky 
zainteresovaných osobnos-
tí. Tentokrát (16. 6.) si zvolili 
pre publikum symbolických 
štyridsa� skladieb (resp. 
fragmentov), ktoré ich 
charakterizujú a pre vo�bu, 
priam v štýle hitparád, 
zvolili anketové lístky. A po-

sluchá�i volili... Napokon z toho bol hodinový 
koncert (s konferovaním J. Slávika) a publikum 
odchádzalo nasýtené hudbou. Kiež to Skali�a-
nom vydrží, kiež to pôvabné meste�ko Moyze-
sovci ešte nejaké to storo�ie ustoja...

Lýdia DOHNALOVÁ

Monika Melcová 
na Dňoch starej hudby  
V rámci 20. ro�níka festivalu Dní starej hudby 
predstavila Monika Melcová (4. 6.) historický 
organový pozitív z konca 70. rokov 18. storo�ia 
v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci 
v Bratislave. Skuto�ný majster sa spozná, ke� 
musí pracova� v obmedzených podmienkach: 

nástroj má rozsah manuálu C – d‘‘‘ s krátkou 
spodnou oktávou (chýbajú tóny Cis, Dis, Fis, 
Gis), �o bol u nás v danom období štandard 
a disponuje len štyrmi registrami (Copula 
maior 8‘, Copula minor 4‘, Principál 2‘ a Oktá-
va 1‘). Posledne menovaný register možno 
viac-menej použi� len výnimo�ne vo funkcii 

zvukovej koruny spolu so všetkými ostatný-
mi, pretože na tóne c‘‘ dochádza k oktávovej 
repetícii (pri melodickom postupe z klávesy h‘ 
na c‘‘ zvuk registra ská�e o oktávu nižšie, �o 
môže pri registráciách napr. 8‘+4‘+1‘, 8‘+1‘ alebo 
4‘+1‘ znejas�ova� vedenie vrchných hlasov). 

Na zvukové stvárnenie vä�šiny 
skladieb sa hodia len zvyšné 
tri registre. Postavi� na takom-
to miniatúrnom nástroji dra-
maturgicky ú�inný hodinový 
sólový recitál je skuto�ne tvrdý 
oriešok aj pre skúseného inter-
preta. Monike Melcovej sa táto 
úloha podarila skvele. Z po-
kladnice starej hudby, ktorá je 
predur�ená pre tento typ ná-
stroja (talianska, juhonemecká 
a španielska hudba) zostavila 
program, ktorý dokázal zauja� 
a udrža� pozornos� znalcov aj 
bežných posluchá�ov. 

Koncert odštartoval výberom troch vzájomne 
kontrastných, no hudobne sviežich kláveso-
vých sonát Domenica Scarlattiho (D dur K 492, 
F dur K 446 a F dur K 82) v brilantnej inter-
pretácii. Blok talianskej hudby pokra�oval od 
svetskej Canzony in echo s milým názvom La 
organistina bella (Pekná organistka) Adriana 

Banchieriho k najstaršiemu autorovi progra-
mu (Andrea Gabrieli), z ktorého tvorby zaznel 
kontrapunktický Ricercar del settimo tono. 
Z juhonemeckej barokovej hudby si Melcová 
vybrala populárne Capriccio sopra il Cu-Cu Jo-
hanna Caspara Kerlla. Skladbu interpretovala 
s od�ah�eným virtuóznym šarmom a dôra-
zom na fantazijné zvukomalebné pohrávanie 
si s kuku�kovými motívmi. Blok španielskej 
hudby reprezentovali variácie na piese� fran-
cúzskeho pôvodu Douce mémorie (Nežná spo-
mienka) od Hernanda de Cabezón (syna zná-
mejšieho Antonia de Cabezón) a harmonicky 
i rytmicky nápaditá Passacalle II Juana Ca-
banillesa. Vedomým používaním výrazových 
prostriedkov (artikulácia, akcentácia, agogika, 
registrácia, vo�ba temp) umelky�a pod�iarkla 
individuálny charakter jednotlivých cha-
rakterovo a formovo odlišných kompozícií 
– virtuozitu scarlattiovskej klávesovej sonáty, 
spevnos� talianskej melodiky, zvukoma�bu, 
kontrastnos� variácií, v kontrapunktických 
formách dôraz na melodickú i rytmickú zre-
te�nos� jednotlivých hlasov. Recitál umelky�a 
uzavrela pôvabnými vlastnými improvizácia-
mi na témy svetských piesní z južnej Európy 
16. storo�ia. Na úspechu koncertu, ktorý sa 
kvôli malému po�tu miest na sedenie musel 
opakova� (17.00 a 20.00), sa popri výsostne 
kreatívnom prístupe interpretky významnou 
mierou podie�ala aj ukážková zvuková symbi-
óza organového pozitívu a akustiky kaplnky, 
v ktorej je nástroj postavený.

Stanislav TICHÝ

Moyzesovo kvarteto (foto: archív)

M. Melcová (foto: R. Benka-Rybár)
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MIDEM 2015 – budúcnosť hudby 
v digitálnom priestore
Streaming. Tak znie pravdepodobne najčastejšie skloňované slovo na tohtoročnom 
MIDEMe, prestížnom hudobnom a mediálnom veľtrhu, ktorý sa každoročne odohráva 
v Cannes. Dostupnosť hudby na internete, presun od fyzických nosičov k digitálnym 
formátom, problém pirátstva, zmeny vzájomného postavenia vydavateľov, producentov, 
autorských ochranných zväzov, promotérov, predajcov a samotných umelcov – to sú 
najhorúcejšie témy súčasnosti, ktorým boli venované panelové diskusie na veľtrhu. 
Slovenské vydavateľské aktivity, už tradične v spojení s českým stánkom, prezentovalo 
Hudobné centrum na čele s riaditeľkou Oľgou Smetanovou.

Bolo to v apríli tohto roka, kedy návštevníkov 
ob�úbeného servera Grooveshark.com „ví-
tal“ oznam o zatvorení služby 
 bezplatného 
streamingu nepreberného množstva trackov 
hudby všetkých možných žánrov (na svoje si 
tu mohli prís� aj priaznivci klasiky a najmä 
jazzu) 
 s ospravedlnením, že poskytovatelia 
nemali práva k hudbe, ktorú poskytovali. 
Jasný príznak toho, že možnosti bezbrehej 
dostupnosti neraz kompletných albumov za-
darmo (hoci iba na po�úvanie) prejdú v blízkej 
budúcnosti istými zmenami.

Samozrejme, dnes existuje rad služieb, ktoré 
ponúkajú legitímne, platené po�úvanie a s�a-
hovanie hudby (ako Deezer, Spotify, iTunes, 
Naxos Music Library a i.), nevyriešenou však 
ostáva otázka, akým spôsobom a v akom po-
diele sa peniaze vybrané od užívate�a dostanú 
k tvorcom. A tiež problém, ako v digitálnom 
prostredí vôbec preniknú� do povedomia 
potenciálnych záujemcov, �o sa týka najmä 
za�ínajúcich �i z rôznych dôvodov neetablo-
vaných autorov a interpretov. Nad možnými 
riešeniami sa zamýš�ali zástupcovia YouTube, 
SoundCloud �i promotérskych spolo�ností 
prevažne zo západnej Európy, Ameriky alebo 
východnej Ázie. Otázniky visia aj nad budúc-
nos�ou „klasických“ nosi�ov, akými sú CD, 
DVD, tla�ené knihy a noty. To sa obzvláš� do-
týka aj Hudobného centra, ke�že vä�šina jej 
produkcie má dodnes práve túto podobu. „Ešte 
veríte v kompaktné disky?“ spýtala sa s trocha 
skeptickým úsmevom riadite�ka Litovského 
hudobného centra Asta Pakarklyt� pri návšteve 
slovenského stánku. Naša odpove� bola klad-
ná, aj z toho dôvodu, že fyzický nosi� stále do-
káže dobre poslúži� na ú�ely propagácie práve 
na podujatiach, akým je MIDEM. Inšpiráciou 
by nám mohli by� �eskí kolegovia, sídliaci, tak 
ako po minulé roky, v „modrej“ �asti stanoviš�a 

(tá slovenská je tradi�ne sfarbená do �ervena 
a propaguje festival Melos-Étos), oproti kto-
rým zaostávame napríklad v tom, že nemáme 
k dispozícii reprezentatívne antológie �i aspo� 
samplery našej klasickej hudby (na podobné 
príležitosti by sa ve�mi hodil komplet pred-
stavujúci v ukážkach všetko od Bratislavského 
notovaného misála po Borzíka �i Lejavu...) alebo 
jazzu. Okamihy, kedy sa pri stánku zastavila 
napríklad redaktorka jazzového vysielania 
Radio France s cieleným záujmom o aktuálny 
slovenský jazz, potom zanechávali príchu� 

nevyužitej príležitosti... Okrem 	e-
chov nás v tomto oh�ade predbehli 
napríklad Katalánci �i Litov�ania, 
sklamaním boli oproti predošlým 
rokom ve�mi skromne zastúpení 
severania 
 mali�ký nórsko-fín-
sky kiosk neponúkal prakticky 
ni� zaujímavé, �o prekvapuje o to 
viac, že v severských krajinách 
je sú�asná scéna (nielen) klasic-
kej hudby a jazzu ve�mi aktívna 
a vä�šinou aj dobre propagovaná.

�alšou oblas�ou, v ktorej zaostávame, je 
umož�ovanie prístupu k domácej tvorbe 
na internete. MIDEM bol plný promotérov 
a zástupcov spolo�ností, ktoré umelcom 
a producentom pomáhajú s umiest�ovaním 
ich produktu na digitálnom trhu. Je jasné, 
že dostupnos� hudby online je dnes pre jej 
šírenie absolútne k�ú�ová, a otázkou sa už 
nieko�ko rokov zaoberá aj naša organizácia, 
rokovania s potenciálnymi partnermi však 
vždy zlyhávajú na nepružnosti našej legis-
latívy v oblasti autorských práv. Ostáva teda 
ponúka� to, �o je dostupné fyzicky. Pozornos� 
a uznanie (konkrétne zo strany španielskych 
vydavate�ov) si napríklad vyslúžila naša no-
tová (aj zvuková) edícia organovej a komornej 

tvorby Jána Levoslava Bellu, všeobecnej pozor-
nosti sa tešili nahrávky klavírnych diel Jána 
Cikkera (Jordana Palovi�ová), Martina Burlasa 
a Vladimíra Godára (Maroš Klátik) alebo súbo-
ru Solamente naturali.
Spomínané trendy majú jeden nesporne klad-
ný sprievodný jav. Vzrastajúca dostupnos� 
hudby na internete (a následný devalva�ný 
efekt) spôsobuje, že sa znova oživuje záujem 
o živé predvedenia. Zážitok z nich dodnes 
nedokáže plne nahradi� ani najdokonalejšia 
reproduk�ná technika a potvrdzovali to aj 
koncertné podujatia v rámci MIDEMu. Vä�ši-
na z nich poskytla priestor zatia� neetablova-
ným rockovým �i popovým kapelám, ke�že 
jednou z nosných tém aktuálneho ro�níka 
boli stratégie startupov, teda rozbiehania 
kariéry pre za�ínajúce skupiny (The MIDEM 
Artist Accelerator). Odohrávali sa na pódiách 
postavených ne�aleko pláže a tešili sa po-
merne vysokej návštevnosti. Pre náro�nejších 
tu bol rad koncertov klasickej hudby. 	estné 
miesto tento rok patrilo po�etnej delegácii 
z Arménska. Jej poslaním bolo šíri� povedo-
mie o kultúre zakaukazskej krajiny, ale aj 
o strašnej genocíde, ktorej storo�nicu si svet 
v tomto roku pripomína. Prednášky o �udo-
vej hudbe, prezentácie arménskeho duduka 
v podaní virtuóza Gevorga Dabaghyna �i špe-
cialít arménskej kuchyne dop��ali koncertné 
vystúpenia Arménskeho štátneho jazzového 
orchestra, komorného speváckeho zboru Ho-
ver a Štátneho mládežníckeho symfonického 
orchestra Arménska. Posledné menované bolo 
ve�kolepou, o� ciálnou udalos�ou odohrávajú-
cou sa za prítomnosti arménskeho prezidenta 
Sargsyana a tiež Krzysztofa Pendereckého, 
ktorého Adagio z opery Stratený raj dop��alo 

program pozostávajúci z Debus-
syho Mora a diel arménskych 
autorov. Hodnotenie umeleckej 
úrovne by vyžadovalo istú dávku 
zhovievavosti, jednozna�nou 
hviezdou bol však violon�elis-
ta Narek Hakhnazaryan (hral 
krkolomný sólový part Cha�atu-
rianovho Koncertu-rapsódie pre 
violon�elo a orchester), ktorý žal 
úspechy aj na žilinskom Allegret-
te pred dvoma rokmi. Penderecki 
bol osobne prítomný aj na zbo-

rovom koncerte v miestnom protestantskom 
kostole, kde zaznela premiéra jeho skladby 
venovanej obetiam genocídy. Zbor, ktorý má 
v repertoári ukážky arménskej liturgickej 
hudby, ale aj skladby Brittena �i Gubajduliny, 
príjemne prekvapil kultúrou a vyváženos�ou 
zvuku a interpretáciou úryvkov z nádhernej 
Komitasovej Božskej liturgie doslova chytal 
za srdce. A potvrdilo sa to, �o bolo spomenuté 
skôr: koncert bol pre Arménov triumfom, 
obecenstvo neprestávalo prejavova� nadšenie 
a žiada� si prídavky, no z CD nahrávok zboru, 
ktoré si návštevníci mohli kúpi� pri vchode, 
sa nepredalo ani jediné...

Robert KOLÁŘ
Fotografie: Viktória SLATKOVSKÁ

SPRAVODAJSTVO

Návštevníci česko-slovenskej expozície 
počas záverečného večierka

Slovenský stánok



7– 8 | 201514

ROZHOVOR

o tom dávnejšie hovori� holandských, nemec-
kých a francúzskych umelcov. A v Anglicku 
sa už dávnejšie hudobníci musia stara� sami 
o seba. Ak ste si kedysi v New Yorku zavolali 
taxík, boli ve�ké šance, že vodi�om bol hudob-
ník, spisovate� alebo herec. Už to neplatí, pro-
fesiu ovládli imigranti. Je to náro�ná práca, 
ale dajú sa �ou zarobi� peniaze. 

 Nikdy ste nemali pocit, že išlo o čas, kto-
rý ste mohli venovať hudbe? 
Odviezol som deti ráno do školy, o tretej popo-
ludní som vzal taxík, jazdil som s ním do jed-
nej v noci a potom som do šiestej ráno písal 
hudbu. Potom som vzal deti do školy a po 
návrate som si �ahol spa�. Bolo to OK. 

 V Európe pôsobí väčšina skladateľov na 
školách...
Ak máte povahu, ktorá sa zlu�uje s akade-
mickým životom, môže ís� o ve�mi príjemný 
spôsob existencie. Ak však k u�eniu neinklinu-

 Čítal som vaše memoáre Words Without 
Music a...
Naozaj? A aké to bolo?

 Bolo to zaujímavé čítanie. Ale rozsiahle 
pasáže, týkajúce sa inštalatérskej profesie, 
by som mal zrejme problém pochopiť aj 
v slovenčine...
V knihe to bolo pôvodne myslené ako vtip. 
(Smiech.) Viacmenej som po�ítal s tým, že edi-
tor tento text pri redigovaní vyhodí. Vo vyda-
vate�stve mi ale povedali, že sa im pá�i, lebo 
pôsobí realisticky. A ja skuto�ne opisujem 
reálny život. 

 Jeho súčasťou bola nielen profesia inšta-
latéra, ale aj taxikára...
Bolo to krajinou, v ktorej som žil. Musel som 
si zarába� na živobytie. V Spojených štátoch 
spolo�nos� nepovažuje za povinnos� podpo-
rova� umelcov. Mám pocit, že tento prístup 
postupne prevážil aj v Európe. Po�ul som 

Patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov, ktorí sú známi ako 
minimalisti (hoci termín repetitívna hudba je považovaný za korektnejší), 
je vďaka svojej filmovej hudbe určite najpopulárnejší a najznámejší. Philip 
Glass bol hosťom festivalov Viva Musica! v Bratislave a letnej časti ARS 
NOVA 2015 v Košiciach, na ktorých spoluúčinkoval pri uvedení kompletu 
svojich klavírnych etúd.   

Pripravil: Andrej ŠUBA

jete, môže to by� rovnako no�ná mora. Ja som 
si zvolil odlišnú cestu, no nekritizujem �udí, 
ktorí sa zariadili inak. Rozprával som sa o tom 
s Louisom Andriessenom. „Louis, ko�ko máš 
študentov?” pýtam sa ho. „Tridsa�,” povedal. 
„Bože môj, tridsa�, ako to môžeš robi�?” hovo-
rím. Ale on mi nadšením vysvetlil: „Môj otec 
i starý otec boli u�itelia, milujem u�enie.“ Je to 
š�astný �lovek, no svojím spôsobom som ním 
i ja. Ke�že ma u�enie nikdy nepri�ahovalo, 
nestrácal som ním �as. Tiež som neprepadol 
zlozvyku vysvet�ova� samého seba. A pretože 
som nemusel nikdy nikomu ni� vysvetlova�, 
bol som vždy pripravený robi� nie�o nové. Mo-
hol som tak �ahšie napredova�... Moje sklada-
te�ské dozrievanie umožnili kontakty s tane�-
níkmi, divadelníkmi a � lmármi. Ak by som 
ostal na konzervatóriu alebo akadémii a len 
u�il, nikdy by som sa sám ni� nenau�il. 

 Prečo sú tanečníci, divadelníci a filmári 
skôr otvorení „novej hudbe“ ako hudobníci? 
Neviem. Hudobníci sú asi príliš zaneprázd-
není, musia cvi�i� a tak podobne... (Smiech.)

 Ako chápete vzťah medzi životom a tvor-
bou? 
Môj dobrý priate� Allen Ginsberg nosil tri�ko, 
na ktorom bolo vysvetlenie, pre�o píše poéziu: 
„Well, while I am here I�ll do the work – and 
what is the work? To ease the pain of living.“ 
Pekne povedané, však?

 Komponujete z rovnakého dôvodu?
Obvyklá predstava je, že umelec preukazuje 
svojou tvorbou svetu akúsi ve�kodušnos�. 
No pod�a m�a to nie je skuto�ný dôvod, pre�o 
sa �udia venujú umeniu. Robia to jednoducho 
preto, pretože majú potrebu komponova� hud-
bu, písa� poéziu alebo ma�ova� obrazy. Moje 
komponovanie je výsledkom potreby sebavy-
jadrenia. Píšete? Je to podobné. Pre �udí, ktorí 
píšu, býva niekedy už samotný akt písania 
cie�om. 

 Cesta ako cieľ?
Cesta poznania by mala vies� k pochopeniu 
zmyslu života. Pre umelca je takouto cestou 
tvorba. Pre�o by inak �udia tvorili až do úplné-
ho konca? Nedokon�ená báse�, nedopísaný 
román �i symfónia, ko�ko takýchto diel poz-
náme... 

 Veríte v nadčasovosť umenia?
Verím v ne�asovos� �asu. Myslíme si, že �as 
predstavuje pravidelné, lineárne plynutie, no 
nevieme, �i je to naozaj pravda. Ke� som bol 
desa�ro�ný chlapec, mal som pocit, že leto 
je nesmierne dlhé. Môj syn mi v rovnakom 
veku hovorieval, že leto strašne letí. Teraz sa 
to zdá už aj mne. Plynutie �asu má evidentne 
subjektívnu dimenziu, ktorej objektivizovanie 
je ve�mi náro�né. Netvrdím, samozrejme, že 
je to jediná dimenzia �asu, hovorím len, že je 
reálna. Akonáhle však použijete slovo subjek-
tívny, obsahuje to v sebe vieru, teda nie�o, �o 

Philip 
GLASS 
„Verím v nečasovosť času.“
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nemožno odmera�. Vedci budú, samozrejme, 
hne� protestova�, že pokia� nemôžete nie�o 
odmera�, potom to nie je skuto�né. Ale to len 
preto, lebo sami veria v hodinky a pravítka. 
Nie je bláznivé tvrdi�, že len preto, že nedoká-
žeme svet popísa�, nie je skuto�ný? Deti vám 
povedia, že leto plynie rýchlejšie, ako sa kedy-
si zdalo vám a vy si hovoríte: „Je možné, že sa 
svet naozaj zrých�uje?“ 	o si o tom myslíte? 

 Nemám potuchy... 
Ani ja. (Smiech.) Ale to, že nie�o neviem, pred-
sa ešte neznamená, že na tom nemôže nie�o 
by�. Znamená to len, že som dosiahol svoje 
limity o nie�om uvažova�, vlastné hranice 
chápania, ktoré nemajú ni� spolo�né s tým, 
ako funguje svet. Príroda je �asto usporiadaná 
úplne inak, ako si predstavujeme. 

 Zaujalo ma, že na začiatku kariéry ste 
boli rezidenčným skladateľom pre školské 
súbory. Nedávno som sa rozprával s riadi-
teľkou Bostonského festivalu starej hudby. 

Na hudobné programy na základných 
a stredných školách spomínala veľmi pozi-
tívne. Vyjadrila ľútosť, že nič porovnateľné 
dnes v Spojených štátoch plošne neexistuje. 
Áno, písal som hudbu pre deti a mladých �udí. 
Študenti na strednej škole mali orchestre, ka-
pely, zbory, slá�ikové kvartetá... Vyrastali s hud-
bou a ako 15- �i 16-ro�ní už vedeli celkom slušne 
hra�. Zrušenie hudobných programov bolo igno-
rantstvom zo strany vlády, ktorá si jednoducho 
povedala, že umenie nepotrebujeme. �u�om 
v senáte a kongrese sa zdalo, že za� platíme 
prive�a. Hudba predsa nie je dôležitá, a tak sa 
jej zbavili. Je na škodu veci, že v demokratic-
kom systéme nemusíte by� nijako mimoriadne 
bystrý, aby ste sa ocitli vo vláde. Tento problém 
sa potom stáva problémom pre všetkých. Pre 
imigrantov, Latinoameri�anov alebo Afroameri-
�anov, ktorí sa s hudbou stretli na školách, bola 
hudba prostriedkom, ako si zlepši� svoju život-
nú situáciu, ako sa dosta� z geta. Zlikvidovaním 
hudobného vzdelávania sa tieto dvere zatvorili. 
V hudbe sa možno, samozrejme, vzdeláva� na 
súkromných školách, no len ak máte peniaze. 

 V čom vidíte význam hudby v dnešnom 
svete?
U�enie sa hudbe patrí k zásadným skúsenos-
tiam, ktoré škola môže sprostredkova�. Je to 
spôsob, akým sa u�íme disciplíne, trpezli-
vosti, sociálnym interakciám, socializácii, 
akceptovaniu autority. Hudba patrí k základ-
nému vzdelaniu, ak nie je jeho sú�as�ou, 
berieme de�om nástroj na �alšie vzdelávanie 
a rozvoj. Za redukciou hudobného vzdeláva-
nia stála ve�mi nekompetentná idea, ktorá 
vznikla tak, že �udia, ktorí o tom rozhodovali, 
považovali umenie a zábavu za to isté, �o nie 
je pravda. Zábava je úplne v poriadku, ale 
umenie môže by� vážnou záležitos�ou. Tieto 
zmeny v školstve sa udiali po�as Reaganovej 
vlády, ktorý vzal peniaze i vysokým školám. 
Napríklad v Kalifornii ich zredukoval tak, že 
sa z toho už nikdy nespamätali. Školy ako 
Berkeley sú stále dôležité, no predtým boli na 
ove�a vyššej akademickej úrovni. Ke�že školy 
nedostávajú peniaze od štátu, stávajú sa biz-
nisom a vzdelávanie sa v procese získavanie 

� nancií pre školy stalo sekundárnym. Ako 
reakcia vznikli alternatívne spôsoby vzdelá-
vania – súkromné školy, domáce vzdelávanie 
a podobne. Tie sa ale netýkajú všetkých. Ke� 
som písal hudbu pre školy, boli tam i deti zo 
slabšie � nan�ne situovaných rodín, mnohé 
z nich sa neskôr stali hudobníkmi. Dúfam, 
že Európania neurobia nie�o podobné, no zdá 
sa mi, že to už robia. Je to zlé, sta�í sa pozrie� 
na dôsledky. 

 Ostaňme ešte chvíľu pri učení. Možno 
podľa vás komponovaniu naučiť?
Môj najlepší pedagóg kompozície paradoxne 
neu�il kompozíciu. Nadia Boulanger sa v Parí-
ži na hodinách nevenovala skladbe, ale tech-
nike. Ke� sa u�íte narába� s pílkou, kladivom 
alebo mera�, neu�íte sa ešte robi� stôl. No ak 
ho budete chcie� urobi�, s týmito zru�nos-
�ami to dokážete. Ak však neviete ako drža� 
pílku, stôl nebude. Existujú ur�ité základné 
zru�nosti, ktoré musia spisovate�, skladate�, 
tane�ník alebo maliar ovláda�. Keby som mal 
die�a, ktoré inklinuje k písaniu, nástojil by 

som na tom, aby sa nau�ilo strojopis, ovláda-
nie po�íta�a je samozrejme tiež nevyhnutné. 
Technológie sú tiež nástrojmi a dokážu by� 
neuverite�ne efektívnymi asistentmi pri tvori-
vom procese. Technológia a technika sú slová, 
ktoré spolu súvisia. Študova� techniku v prí-
pade hudby znamená študova� harmóniu, 
kontrapunkt, rytmiku... 

 Vo vašej knihe sa mi páčila myšlienka, že 
štýl je špeciálnym prípadom techniky...
Ke� si vypo�ujem takt od Scarlattiho a takt od 
Schuberta, okamžite viem, ktorý je ktorý. Nie-
kedy sta�ia aj dva akordy. Tendencia rozvies� 
harmóniu ur�itým spôsobom je štýlovým 
znakom Mozarta i Wagnera. Štýl je preto špe-
ciálnym prípadom techniky. Bez techniky niet 
štýlu. Je to aj logicky nemožné, pretože ide 
o sylogizmus. Ak je technika sú�as�ou štýlu, 
potom ak nie je technika, nie je ani štýl. 

 Všetko, o čom sme hovorili, je dôležité 
vedieť pre tvorcu, no ako je to s publikom? 
To je otázkou aj pre m�a. Môj otec nevedel 
�íta� noty, no pritom bol expertom na hudbu. 
Mal obchod s plat�ami, musel sa ním sta�. 
A ja som sa u�il od neho. Ke� niekto prišiel, 
že chce kúpi� Beethovenove symfónie, zá-
kladná otázka bola: „Máte hudbu radi rýchlo 
alebo pomaly?“ „Ak pomaly, potom si vezmite 
Furtwänglera, ak rýchlo, potom je tu Tosca-
nini.“ Ne�ítal noty, hudbu sa nau�il chápa� 
iným spôsobom. Pre umelca je technika k�ú-
�ová, pre recipienta nie je až taká dôležitá. 
Prijímanie umenia môže by� teda intuitívne, 
no jeho tvorba nie je nevyhnutne taká. Sú-
hlasíte s tým?

 Miera intuitívnosti či poznania závisí 
podľa mňa aj od toho, čo počúvame...
Problém vh�adu do hudby je neustálou vý-
zvou aj pre skladate�a. Asi ste sa už stretli 
s niekým, kto vám povedal: „Po�ujem hud-
bu, no nedokážem ju zapísa�.“ Myslím si, že 
v takom prípade to, �o po�uje vo svojej hlave, 
asi nie je celkom presne to, �o si myslí, že 
po�uje. Jednou z vecí, ktorú sa skladate� 
musí nau�i�, je presne zapísa� po�uté. Pes-
tovanie sluchovej predstavivosti je skuto�ný 
skladate�ský tréning a významná sú�as� 
kompozi�nej práce. Do istej miery je to zále-
žitos� techniky, no súvisí to i s individualitou 
tvorcu. Jeden de� nie�o napíšem, na druhý 
de� sa na to pozriem, že �o do pekla to má 
by� a musím to korigova�. Od detailov zápi-
su závisí predvedenie. Napríklad v indickej 
hudbe rozlišovanie rág súvisí so smernos�ou 
tónov. Ak melódia klesá, má rága inú formu, 
ako ke� stúpa. V závislosti od toho sa líši 
predvedenie. 

 Spomenuli ste indickú hudbu. Pri vašej 
tvorbe sa zvykne uvádzať viacero „exotic-
kých“ inšpirácií. Obvykle sme zakorenení 
vo vlastnej duchovnej a kultúrnej tradícii 
hlbšie, než sme si schopní pripustiť. Nejde 
v prípade takýchto vplyvov skôr o istý druh 
exotizmu?

A. Batagov, Ph. Glass a M. Namekawa (foto: Z. Hanout)
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Ke� som bol v roku 1972 alebo 1973 v Dharm-
sale v Indii, požiadal som o stretnutie dalaj-
lámu. Mal vtedy možno tridsa�sedem rokov, 
nezískal ešte Nobelovu cenu, bol to výnimo�-
ný �lovek, no ešte z�aleka nie taký známy 
ako dnes. Ke� sme sa spolu rozprávali, položil 
som mu rovnakú otázku: „Je možné pre jednu 
kultúru porozumie� druhej?“ A on povedal: 
„Samozrejme.“ A ja som sa opýtal: „Ako je to 
možné?“ A on mi odpovedal: „Pretože �udský 
mozog je rovnaký.“ Na to som nemal odpove� 
a odvtedy na to celé roky myslím. Pozrime 
sa na to z inej strany. Ak ste sa narodili ako 
Angli�an, získavate spolu so vzdelaním istý 
poh�ad na svet. To, ako hovoríte, ako chápete, 
je „anglické“. Niekto narodený v Rusku chápe 

svet odlišne – nie úplne, pretože „dvere“ sú 
stále „dverami“, „deti“ „de�mi“, no ur�ite nu-
ansy sú iné. Je to tiež otázka jazyka, ktorý je 
nástrojom zmien v chápaní. Povedzme, že sa 
chcete nau�i� nejaký africký jazyk na elemen-
tárnej úrovni. Aj takáto malá �as� zmení váš 
vz�ah k �u�om, ktorí týmto jazykom hovoria 
a rovnako ich vz�ah k vám. Joseph Conrad 
za�al písa� po�sky, jeho �alším jazykom bola 
nem�ina, potom si vyskúšal francúzštinu 
a napokon sa stal jedným z najvä�ších an-
glických spisovate�ov. Podobne sa to podarilo 
Nabokovovi, ktorý sa stal majstrom anglické-
ho jazyka. Ako to je možné? Môžeme poveda�, 
že hudba je rovnako jazykom tak, ako existuje 
re� tela alebo farieb.

 Čas na rozhovor takmer je takmer na 
konci a my sme sa nedostali k vašej tvorbe. 
Vo svojej knihe píšete pomerne obsiahlo 
o operách, filmovej hudbe, ale takmer ne-
zmieňujete symfónie, ktorých ste skompono-
vali už desať...
Knihy sa píšu pre �itate�ov a som si istý, 
že pre vä�šinu z nich je zaujímavejšie �íta� 
o mojej � lmovej hudbe a operách. Symfónie 
sú pre vä�šinu �udí príliš abstraktná téma. 
V roku 1987 som napísal knihu, ktorá bola viac 
zameraná na technické otázky a nikto ju ne-
�ítal. Teraz som napísal knihu pre �udí, ktorí 
po�úvajú hudbu, ale nemusia nevyhnutne 
rozumie� notám...

ROZHOVOR

Glassworks
Komplet klavírnych etúd Philipa Glassa 
pozostáva z dvadsiatich skladieb, ktoré 
vznikali medzi rokmi 1991–2012. Tla�ou 
vyšli minulý rok vo vydavate�stve Chester 
Music. (V tejto súvislosti je zaujímavá infor-
mácia, že jeden z výrazných propagátorov 
Glassovej tvorby na Slovensku, Fero Király, 
hral už pred �asom niektoré z týchto diel 
z neautorizovanej transkripcie z nahrávky.) 
Skladate� etudy pod�a vlastných slov napí-
sal, aby sa nau�il viac o klavíri a zlepšil si 
techniku hry na tomto nástroji, 1. knihu 
aj nahral. Viaceré z etúd vznikli na objed-
návku, najviac (šes� z nich) pri príležitosti 
50. narodenín jedného z Glassových dvor-
ných interpretov, Dennisa Russela Daviesa. 
Philip Glass sa ako interpret vlastnej hudby 
v Bratislave a Košiciach predstavil v šiestich 
skladbách (1, 2, 8, 9, 10, 17), pochádzajúcich 
prevažne z 1. knihy etúd. Uvedenie vlastných 
diel skladate�om je vždy špeci� ckým zážit-
kom, v tomto prípade by som ho opísal asi 
nasledovne: prítomnos� ikonického a cha-
rizmatického skladate�a jednozna�ne prepo-
ži�ala koncertu auru výnimo�nosti, no keby 
hral dlhšie, po�as dvojhodinového klavírne-
ho maratónu by košickú Kunsthalle opustilo 
nepochybne viac posluchá�ov. Rovnako je 
pravdou, že keby nehral, sála by pravdepo-
dobne nikdy nebola naplnená do posledné-
ho miesta. Tieto riadky píšem s rešpektom 
vo�i dlhoro�nej kariére Philipa Glassa ako 
interpreta vlastných diel a s plným vedo-
mím toho, že vä�šina populácie vo veku 
78 rokov už h�adá a rieši úplne iné veci ako 
zablúdené tóny na klavíri. Aby som však 
nebol nespravodlivý: éterická 2. etuda, za-
ložená na slede � gurácií durovo ve�kých 
septakordov rozvedených do sextakordu 
C dur, striedaní 7/8 a 4/4 taktu a oktávových 
zádržiach v base a diskante mi na chrbte 
vyvolala príjemné „popové“ mrazenie. Pub-
likum v potrebnom napätí udržiavali Maki 
Namekawa, ktorá nahrala komplet etúd pre 
skladate�ov label Orange Mountain Music 
(2014) a ruský skladate�, klavirista Anton 

Batagov. Na nahrávke zmastrovanej pre iTu-
nes sa píše o nespútanej energii, technickej 
zdatnosti a melodickej senzitívnosti Japon-
ky – jej výkon som však prevažne vnímal 
ako „gymnastický“, zameraný na virtuozitu. 
Výnimkou v jej hre nebolo ani nerešpekto-
vanie dynamiky, �o zvláš� tomuto druhu 
hudby prináša nebezpe�enstvo výrazovej 
monotónnosti. Dialo sa tak asi s požehna-

ním autora a musím pripusti�, že hrá�ske-
mu naturelu interpretky bol prispôsobený 
i výber skladieb. Objavom ve�era bol pre 
m�a Batagov, ktorý hral s nadh�adom, inte-
ligentne a nesmierne kultivovane. Až v jeho 
interpretácii som si intenzívnejšie uvedomil 
väzbu 14. etudy (in As) na blues. Kým na na-
hrávke znie ostináto v base ako kolovrátok 
so stereotypnými akordickými synkopami 
v pravej ruke, klavirista urobil zo sprievodu 
„walking bass“, akcenty sa stali „štip�a-
vejšími“ a ke� sa pravá ruka rozbehla do 
akordických rozkladov (všetko s citom pre 
primeranú štylizáciu), mal som chu� od ra-
dosti zvýsknu�. A tak hudba plynula, plynula 
a plynula: na prvé po�utie prevažne v najmä 
až stereotypne pôsobiach triolách a osmi-
nách, v pulzácii viacvrstvových ostinát, 
odha�ujúc pri podrobnejšom poh�ade zaují-

mavú súhru artikulácie, frázovania, rytmov 
a harmónií a ponúkala u Glassa už viackrát 
po�uté (striedanie dur-mol, chromatické �i 
diatonické posúvanie akordických tvarov, 
terciové príbuznosti, na ktoré sa radi „chy-
tajú“ milovníci � lmovej hudby), krásu i ba-
nalitu, azda až gý�. Dve hodiny hudby, ktoré 
potvrdili, že Glass smeruje od hypnotickej 
pulzácie a abstraktných štruktúr, prevažu-

júcich v 1. knihe etúd, ku komplexnejším, 
�lenitejším a koncertantnejším tvarom 
s „romantickejšou“ expresiou (2. kniha), 
ktorá je prítomná aj v jeho symfóniách. 
„Toto je také zvrhlé, že sa mi to za�ína pá�i�,“ 
divoko sa zasmial ved�a sediaci a pozorne 
po�úvajúci skladate� Daniel Matej pri sérii 
stupnicových pasáží v protipohybe v Etude 
�. 13. Myslím si, že s touto hudbou je to tak 
trochu ako v známej historke o Glazunovovi 
a Debussym. „Za�nete ju po�úva� a nakoniec 
sa vám bude pá�i�,“ povedal údajne ruský 
skladate� o hudbe Francúza. Nemôžem asi 
celkom poveda�, že by sa mi to pá�ilo, ur-
�ite nie všetko rovnako, ale koncert Philipa 
Glassa v Košiciach som si užil ur�ite. Do po-
sledných tónov, ktorými hudba v Etude �. 20 
postupne zastala v tichu.

Andrej ŠUBA

M. Namekawa (foto: Z. Hanout)
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„Ak nevieš, �o máš robi�, je tu skvelá šanca 
za�a� robi� nie�o nové.” Philip GLASS (1937, 
Baltimore, USA) získal základy hudobného 
vzdelania už v ranom veku. Po skon�ení 
štúdií kompozície na Juilliard School v New 
Yorku nemal v USA dalšie možnosti for-
málneho vzdelávania a premýš�al, kam by 
mohli �alej smerova� jeho kroky. Rozhodol 
sa pre študijný pobyt v Paríži v rámci prog-
ramu Fulbrightovej nadácie, kde sa dostáva 
na takmer dva roky do kompozi�nej triedy 
Nadie Boulangerovej (1887–1979). Boulanger 
takmer od základov prepracovala jeho kom-
pozi�nú techniku a štúdium u nej spo�ívalo 
najmä v kontrapunkte – �i už prísnom alebo 
vo�nom. Na druhej strane stála Glassova 
spolupráca s legendárnym hrá�om na sitar 
– Ravim Shankarom (1920–2012), ktorému 
v tom �ase pomáhal s prepisovaním jeho 
hudby k � lmu Chappaqua (réž. Conrad 
Rooks, premiéra v roku 1967) do tradi�nej 
európskej notácie. Ovplyvnený tradi�nou in-
dickou hudbou a nekompromisným štúdiom 
kontrapunktu sa Glass v roku 1966 vracia 
do USA, kde sa snaží tieto princípy apliko-
va� do vlastnej kompozi�nej práce. Treba 
podotknú�, že vplyv na jeho osobnos� mali 
aj iní umelci tohto obdobia, predovšetkým 
La Monte Young (1935), Steve Reich (1936) 
�i John Cage (1912–1992). V roku 1967 vzniká 
prvá Glassova skladba, ktorá predstavuje 
esenciu jeho novovznikajúceho štýlu, 1+1 pre 
ozvu�ený stôl. Aplikuje tu princíp jednodu-
chého rytmického modelu, ktorý rozvíja me-
tódou prira�ovania a od�ítavania. Tento po-
merne jednoduchý princíp sa stal základom 
pre jeho �alšie kompozície. Po návrate z Eu-
rópy postupne zis�uje, že jeho nové skladby 
nie sú hudobníci ochotní hra�. Problém rieši 
svojsky a v roku 1968 zakladá s bývalými 
spolužiakmi svoj vlastný ansámbel The 
Philip Glass Ensemble, ktorý sa zameriava 
výlu�ne na interpretáciu jeho hudby. Zaují-
mavos�ou je, že tento súbor funguje s men-
šími obmenami dodnes a zara�uje sa medzi 
najdlhšie pôsobiace súbory sú�asnosti. Glass 
objavil vynikajúco fungujúci systém, v kto-
rom dokázal svojich hudobníkov udrža� po 
dlhé desa�ro�ia. Na jednej strane to boli pra-
videlné možnosti hrania v USA �i Európe; na 
druhej strane štedrý sociálny systém v USA 
a poistenie proti nezamestnanosti. V období, 
ke� ansámbel aktívne nehral, boli jeho �le-
novia � nan�ne krytí zo sociálneho poistenia. 
Glass si však na fungovanie svojho súboru 
zarábal aj mimohudobnými �innos�ami 
– stretnú� ho bolo možné za volantom ne-
wyorského taxíka, ako inštalatéra �i pracov-
níka vlastnej s�ahovacej � rmy Chelsea Light 
Moving, ktorú na krátky �as založil spolu so 
Stevom Reichom. Na prvé turné v Európe sa 
jeho súbor dostáva spolo�ne so sochárom 
Richardom Serrom (1939), ktorého bol Glass 
v tom �ase asistentom. Ten mu s�úbil, že 
mu zabezpe�í koncert všade tam, kde bude 
vystavova�. Nevynechali najdôležitejšie stán-

ky sú�asného umenia v západnej Európe. 
Po návrate domov turné zopakoval v �alších 
ôsmich mestách USA. V tomto �ase súbor 
realizoval aj prvé nahrávky v prenajatom po-
jazdnom štúdiu Johna Lennona v New Yorku 
a vydal ich pod zna�kou Chatam Square 
Records. Vrcholom jeho ranej kariéry bola 
práca na opere Einstein on the Beach, na kto-
rej spolupracoval s režisérom Robertom Wil-
sonom a choreografkou Lucindou Childso-
vou. Po premiére vo francúzskom Avignone 
v roku 1976 nasledovalo nieko�ko predstavení 
v newyorskej Metropolitnej opere. Finan�ne 
nákladný prenájom sály však platil Glass 
z vlastného vrecka, na dlhšie obdobie skon�il 
v dlhoch a opä� si za�al privyrába�, už ako po-
merne známy umelec, riadením taxíka. Ne-
skôr skomponoval nieko�ko úspešných opier 
a symfónií, podie�al sa na � lmovej hudbe, �o 
ho zaradilo medzi najdôležitejších skladate�ov 
hudby 20. a 21. storo�ia a to jeho kariéru od-
štartovalo rapídnou rýchlos�ou.
Kompozi�ný štýl raných diel Philipa Glassa 
napísaných v rokoch 1967–1974 sa dá charak-
terizova� ako vysoko reduktívny s dôrazom 
na prácu s repetitívnymi štruktúrami. Ich 

forma je vo vä�šine prípadov zárove� aj 
ich obsahom. Glass znovuobjavuje princíp 
jednohlasu v skladbe Two Pages (for Steve 
Reich) z roku 1968. Obsahuje iba pä� rôznych 
tónov, ktoré sú opakované v nepretržitom 
slede. Pracuje tu s princípom základnej 
bunky (skupinky tónov), ktorú rozširuje �i 
skracuje pod�a špeci� ckých pravidiel. Ne-
skôr, po nezhodách so samotným Stevom 
Reichom, ktorému ju pôvodne dedikoval, 
tento názov upravil na Two Pages. O rok 
neskôr, v roku 1969 komponuje skladbu pre 
dva hlasy Music in Fifths (Hudba v kvintách) 
a je presne tým, �o napovedá jej názov – 
plynie v kvintách. Krátko potom vzniká už 
trojhlasná Music in Contrary Motion (Hudba 
v protipohybe). Zaujímavos�ou je, že v rámci 
jedného patternu využíva Glass protipohyb 
a zrkadlové postupy na horizontálnej, ale 

aj vertikálnej línii. Patterny tu rozširuje na 
mimoriadne ve�ké a dlhotrvajúce plochy. 
Z toho istého obdobia je aj skladba Music 
in Similar Motion, do ktorej Glass postupne 
zapája už štyri rôzne hlasy. Aj ke� presné 
obsadenie skladieb nede� nuje Glass pres-
ne, pri komponovaní má na mysli najmä 
zvuk svojho ansámblu. V závislosti od 
konkrétnej skladby ho tvoria 2–3 elektrické 
organy, 2 � auty, saxofón a soprán. Práve pri 
nácviku skladby Music in Similar Motion 
vznikli mimoriadne zaujímavé akustické 
javy, ktoré Glass neskôr vedome uplatnil 
v inštrumentácii. V koncertnej sále s kruho-
vým pôdorysom za�ali v závere�nej pasáži 
znie� tóny (diferen�né tóny) pripomínajúce 
�udský hlas, ktoré v partitúre neboli. Vznikli 
miešaním alikvótnych a diferen�ných tó-
nov. Glass ich v �alšej skladbe Music with 
Changing Parts z roku 1970 aplikuje v in-
štrumentácii ako dlhé držané tóny. Vzniká 
tu priestor, kde mohli hrá�i tóny vo�ne 
zadržiava� (a zdôraz�ova� ich), takže sa 
v priebehu skladby vytvoril aj istý priestor 
na improvizáciu v rámci znejúcej štruktúry. 
Existencia rezultujúcich tónov výraznejšie 

posúva do popre-
dia harmonický 
moment, ktorý 
nebol v jeho skor-
šej tvorbe nato�ko 
výrazný. Glass 
s týmto fenomé-
nom naplno pra-
cuje aj v neskoršej 
tvorbe. Za vrchol 
jeho ranej tvorby 
je považované 
monumentálne, 
takmer 4 hodiny 
trvajúce dielo Mu-
sic in Twelve Parts, 
ktoré Glass skom-
ponoval v rokoch 
1971–1974. Je zau-
jímavé z h�adiska 
využitia všetkých 

jeho kompozi�ných princípov predchádza-
júcich rokov a taktiež v mnohých momen-
toch anticipuje operu Einstein on the Beach. 
Toto dielo považuje Glass za koniec „mini-
malizmu“ v jeho tvorbe, aj ke� sa s týmto 
ozna�ením dostato�ne nestotož�uje. „Pre 
m�a to bol koniec minimalizmu. Osem alebo 
devä� rokov som vymýš�al systém a teraz 
som sa ním prepísal na druhý koniec a vy-
liezol z neho von.“ Jeho originálny rukopis 
a estetika, ktorú formoval v 60. a 70. ro-
koch, sa v jeho �alšej tvorbe vytráca a za�í-
na komponova� s dôrazom na tradi�nejšie 
harmonické postupy a formy. Philip Glass 
je �erstvým držite�om prestížnej ceny Glenn 
Gould Prize. Žije a tvorí v New Yorku a stále 
sa aktívne podie�a na predvedení jeho diel 
ako hrá� na klávesových nástrojoch.

Juraj BERÁTS

ROZHOVOR

Cluster Ensemble uviedol v prítomnosti 
Ph. Glassa v Košiciach jeho Music With 

Changing Parts (foto: archív CE)
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Zvukový objekt Brno...
alebo dojmy z 28. Expozice nové hudby
Jednou z charakteristických čŕt tohto festivalu je jeho pohyblivý termín. Kým minulo-
ročná Expozice prebehla v neskorej jeseni, jej tohtoročné vydanie padlo už na skoré 
leto (10.– 14. 6.). Dôvodom je koordinácia s ďalšími festivalmi, ktoré spolu s Expozíciou 
zastrešuje Filharmonie Brno. Tento samotný fakt môže znieť slovenským ušiam ako 
utópia – skúsme si predstaviť, že by sa napríklad Slovenská filharmónia organizačne 
aj finančne podieľala na usporadúvaní festivalu NEXT... Na druhej strane, je pravda, že 
Expozice má trocha odlišný dramaturgický profil a popri typicky „nextovských“ poduja-
tiach ponúka vždy aj orchestrálny koncert (ten je zároveň súčasťou abonentnej sezóny fil-
harmónie), komorné koncerty, zvukové inštalácie, výstavy či besedy s tvorcami. A okrem 
toho je „expozíciou“ tých najrozličnejších objektov a priestorov, kde hudba bežne neza-
znieva a ktoré sú mnohokrát netušenou devízou v talóne juhomoravskej metropoly. Brno 
sa na niekoľko dní stalo zvukovým objektom, nabádajúcim návštevníka doslova „prechá-
dzať hudbou“ (tak znelo motto aktuálneho ročníka), zastaviť sa, pozorne načúvať...

Zvuky tu budú vždy
Známy výrok Johna Cagea, prednesený po 
pobyte v anechologickej komore a vyjadru-
júci vieru, že zvuky budú existova� ve�ne, 
by mohol by� rozšírený o prívlastok „repro-
dukované“. To bolo pod�a m�a hlavné (hoci 
zrejme neplánované) posolstvo prvej z akcií, 
ktoré som v rámci troch dní môjho pobytu 
na festivale navštívil. Benoît Maubrey ne-
chal pre svoj � uxisticky ladený happening 
v západnej priekope hradu Špilberk postavi� 
približne pä�metrovú gilotínu, pomocou ktorej 
chcel „popravova�“ hromadu starých, už vy-
radených, no stále funk�ných reproduktorov. 
Interaktivita spo�ívala v tom, že návštevníci 
mohli nahra� �ubovo�ný hlasový prejav, ktorý 
bol následne uzatvorený do slu�ky a prehráva-
ný „odsúdeným“ reproduktorom. Potom už len 
sta�ilo zatiahnu� za lano a na hrajúcu krabicu 
sa spustila �ažká drevená klada, ktorá ju mala 
rozdrvi�. Pôsobilo to neoby�ajne komicky, pre-
tože zaznamenané loopy (napríklad smiešne 
disonantná heterofónia zdravice „Mnohaja 

lita“ v podaní �lenov univerzitného amatér-
skeho zboru Láska opravdivá �i ma�arský 
jazykolam maliara Sándora Gy�rffyho, ktorý 
v Brne vystavoval svoje Recyklované záblesky) 
svojím nástoj�ivým opakovaním samy osebe 
výdatne rozochvievali bránice okolostojacich, 
nehovoriac o tom, že vä�šinu „obetí“ bolo 
treba gilotínova� aspo� na pä� pokusov (ako 
prvá ve�mi �estne obstála stropkovská Tesla...) 

a zvuk, hoci už oklieštený o alikvóty, sa �asto 
ozýval aj po úplnom rozbití reproduktorovej 
skrine. Happening napokon ukon�ilo tech-
nické zlyhávanie samotnej gilotíny; staré 
reproduktory (a zvuky z nich vychádzajúce) sa 
skrátka ukázali ako omnoho trvácnejšie, nie-
ktoré priam ako nezni�ite�né...
Omnoho šetrnejšia k reproduktorom bola 
inštalácia Magdy Stawarskej-Beavan Kra-
ków to Venice in 12 Hours. Sústava ôsmich 
reproduktorov „zavesená“ v priechode na 
zadné nádvorie Novej radnice hrala autorkine 
terénne záznamy z dvanástich miest na trase 
rýchlika Krakov – Benátky, ktorá zah��a Brno 
aj Bratislavu. V jemnom ambientnom šume 
pouli�ného ruchu, náhodne zachytených 
rozhovorov a úderov zvonov boli primiešané 
geogra� cké súradnice �ítané v jazyku, akým 
sa hovorí v danom meste, pri�om každému 
mestu bola vyhradená jedna hodina, vždy 
s krátkym cross-fadom, pri ktorom sa od-
bíjanie zvonov „zlialo“. V �ase spustenia in-
štalácie bola na rade �ub�ana, autorka však 

prezradila, že z bratislavských lokalít využila 
akusticky ve�mi problematickú Hlavnú stani-
cu a priestory okolo Dómu sv. Martina. V jej 
svojskom poh�ade na fenomén „lokálneho 
koloritu“ silno manipulovaná akustická infor-
mácia necháva priestor fantázii, aby doplnila 
aj vizuálnu predstavu 
 �o je obzvláš� pod-
netné v prípade, ak návštevník tieto sónicky 
„zobrazené“ mestá nikdy nevidel...

Korelácia vizuálneho s akustickým bola, na-
proti tomu, k�ú�ovým elementom inštalácie 
Camera Obscura Acustica hansa w. kocha. 
Maringotka v záhrade Mendelovho múzea 
Masarykovej univerzity (blízko miesta, kde 
stál skleník, v ktorom zakladate� genetiky 
uskuto��oval svoje experimenty) bola uzavre-
tým priestorom pre projekciu obrazu bezpro-
stredného okolia snímaného v reálnom �ase 
kamerou a zárove� zvukov, ktoré zachytával 
mikrofón. Vtip bol v tom, že, tak ako bežná 
camera obscura premieta obraz dolu hlavou, 
tá kochova prevracala aj zvuky 
 pomocou 

zložitého algoritmu po�íta� s kratu�kou la-
tenciou menil vysoké frekvencie na nízke 
a naopak. Výsledok bol koncertom husto 
navrstvených vysokých tónov a prekvapujúco 
�inorodých, akoby nieko�konásobne zrých-
lených messiaenovských vtá�ích rytmov. 
Z pozorovania logicky vyplýva, že sme obko-
lesení prevažne zvukmi v stredných a nižších 
frekven�ných pásmach, no na to, aby sme si 
ich prítomnos� za�ali výraznejšie uvedomo-
va�, musia prejs� takouto radikálnou zmenou 
identity. A �udskému mozgu môže chví�u 
trva�, kým prijme fakt, že to, �o vníma, je sku-
to�ne iba pozmenený obraz banálnej reality 
práve sa odohrávajúcej vonku.

Pavilón Y
Organizátori festivalu 
tra� li do �ierneho, ke� 
sa rozhodli usporiada� 
elektroakustický koncert 
vo výstavnom areáli Ve-
letrhy Brno. Jeho sú�as�ou 
je aj kruhový Pavilón Y 
s presklenými stenami 
a kovovou kuže�ovitou 
strechou, ktorého akus-
tika priam vyzýva k ne-
tradi�ným hudobným 
produkciám. V strede 
kružnice jeho pôdorysu 

sa nachádzali hudobníci (Michal Rataj, Pavel 
Zlámal, Jan Trojan, Jaromír Typlt, Ivan Boreš) 
a ich inštrumentárium, vrcholy pomyselného 
vpísaného štvorca vyzna�ovali štyri reproduk-
tory. Na takto ohrani�enom území sa mohlo 
publikum slobodne pohybova�, skúma� variácie 
zvuku v rôznych jeho bodoch, prípadne sedie� 
�i leža� na zemi a necha� sa unáša� atmosfé-
rou. Tú predur�ila dramaturgia, pod ktorú sa 

MIMO HLAVNÉHO PRÚDU

A. Breier a členovia súboru Konvergence 

Reproduktor pred popravou audiogilotínou B. Maubreyho Pavilón Y
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podpísal Michal Rataj. Jej kostrou boli postupne 
dávkované úryvky Symphonie pour un hom-
me seul Pierra Henryho a Pierra Schaeffera, 
prelomového diela musique concrète, pomedzi 
ktoré vložili �eskí umelci vlastné kompozície 
a improvizácie. Vznikol tak zaujímavý kontra-
punkt: na jednej strane živý, rušný odtla�ok 
parížskeho genia loci z prelomu 40. a 50. rokov 
minulého storo�ia vo svojom „archaickom“ 
zvukovom šate, ktorého patinu nezakryla ani 
sústava štyroch reproduktorov v spojení s „vlh-
kou“ akustikou pavilónu, na druhej strane 
zvukovo priam labužnícky dokonalá a �istá hra 
Zlámalovho klarinetu a Ratajovej live electro-

nics �i Borešovej gitary, improvizácia zameraná 
viac na možnos� obdivova� krásu zvuku v jeho 
najjemnejších odtienkoch a nabádajúca k me-
ditácii. Netrúfam si odhadnú�, nako�ko je táto 
estetika reprezentatívna pre �eskú experimen-
tálnu scénu ako celok, som si však istý, že keby 
Pavilón Y mali k dispozícii slovenskí improvizá-
tori, výsledok by bol zaru�ene dramatickejší.

Sláčiky a klarinety
Silnou stránkou festivalu boli komorné kon-
certy. Miloslav Ištvan Quartett patrí k pra-
videlným hos�om Expozice a program jeho 
vystúpenia v navonok nenápadnom, no prie-
strannom Betlémskom kostole mal zvláštnu 
prí�ažlivos� v�aka tomu, že ponúkol prierez 
tvorbou mladej, v sú�asnosti sa etablujúcej 
generácie �eských skladate�ov. Myslím si, že 
nemožno nájs� nejaký globálny termín, ktorý 
predvedené skladby charakterizoval en bloc. 
	o však môžem bezpe�ne ozna�i� za spolo�né-
ho menovate�a, bola vysoká úrove� kompo-
zi�nej práce, sebaisté uchopenie média slá�i-
kového kvarteta 
 prípadne aj s „výpomocou“ 
elektroniky. A taktiež vynikajúca interpretá-
cia, sprostredkujúca exkluzívny zážitok. �alej 
to už bola iba záležitos� osobných preferencií. 
Zo sledu zaujímavých a navzájom rôznoro-
dých diel vo mne najtrvalejšie dojmy zanecha-
li kvartetové opusy Michala Indráka, Ond�eja 
Štochla a Jany Vöröšovej, pri�om dôvody boli 
vždy odlišné 
 narábanie s hudobným �asom 
a priestorom, svojská zvuková poetika �i prí-
tomnos� podmanivého, �ažko de� novate�ného 
� uida. Ani kompozície ostatných autorov 
(Vojt�ch Dlask, Radim Bedna�ík a violon�elista 
kvarteta Št�pán Filípek) však neostali v tieni, 
minimálne kvalitou odvedenej kompozi�nej 
práce. O tom, �i hlas mladej �eskej generácie 
v budúcnosti dokáže vyniknú� v mori globál-

nej skladate�skej uniformity, možno zatia� iba 
špekulova�. Isté však je, že by ur�ite nebolo zlé 
uvies� �osi z tejto hudby aj u nás.
Hlbokým zážitkom a zárove� pozitívnym prek-
vapením bol komorný koncert v podaní súboru 
Konvergence z diel dvoch �eských a dvoch 
nemeckých autorov staršej strednej generá-
cie. V tvorbe viacerých z nich hrá významnú 
úlohu fenomén viery. Nešlo tu však o žiadnu 
„religióznu postmodernu“ s jej naivistickými 
klišé a „retro“ štylistikou. Slá�ikové Trio Alberta 
Breiera bolo metaforickým putovaním medzi 
nebeskou, �udskou a pozemskou sférou (repre-
zentovali ich tri registre huslí, violy a violon-
�ela). Fascinujúce bolo, že aj napriek polhodi-
novému trvaniu a prevažnému zotrvávaniu vo 
sfére pianissima dokázalo toto feldmanovsky 
krehké � ažoletové krá�ovstvo udržiava� pozor-
nos� 
 aj bez toho, aby sa muselo vnucova�. 
Podobnou percep�nou náro�nos�ou (no tiež 
schopnos�ou primä� k aktívnemu po�úvaniu) 
sa vyzna�ovalo aj Pianissimo pre violu a live 
electronics Jakoba Ullmanna, skladate�a tvrdo 
postihovaného režimom v bývalej NDR. Zvuky 
violy na hranici po�ute�nosti, elektronikou 
spracovaný violový burdón, efemérne � ažolety 
a tóny hrané sul ponticello boli pre violistu 
a umeleckého vedúceho súboru Konvergence 
Ond�eja Štochla a Jana Trojana ovládajúceho 
elektroniku odvážnou, 25-minútovou tour de 
force. A pre posluchá�ov, okrem iného, aj je-
dine�nou príležitos�ou zaži� �osi z tvorby „vý-
chodonemeckého“ genera�ného druha našich 
postmodernistov. Medzi nemeckou hudbou 

zneli dve kompozície pre sólový klarinet v po-
daní Ji�ího Mráza 
 Jiná geometrie Jaroslava 
Š�astného (alias Petra Grahama) a Sedm Slov 
Kristových na k
íži Pavla Zemka-Nováka. Prvá 
z nich bola sviežou a hravou štúdiou arpegií 
trojzvukov v rytmicky aj intervalovo zaujíma-
vých superpozíciách, druhá expresívnou, no 
nepatetickou výpove�ou �loveka autenticky 
prežívajúceho svoju vieru. Priamo�iaros� jed-
nohlasu �ala do živého, schützovské a hayd-
novské reminiscencie neboli ob�ažkané balas-
tom postmoderny.
To, že klarinet je ideálnym médiom pre sú-
�asnú hudbu, potvrdilo aj vystúpenie nemec-
kého dua The International Nothing. Kai 
Faschinski a Michael Thieke na prvý poh�ad 
vyzerajú ako klasické klarinetové duo, zdanie 
však klame. Namiesto klasického klarinetové-

ho vzdelania majú za sebou roky experimen-
tovania a pokusov pristupova� ku klarinetu 
ako zdroju netradi�ných zvukov. Hrajú z nôt, 
no sú to zaznamenané koncepty �i jednotlivé 
nápady, ktoré sú rozpracované v improvi-
zácii. V�aka tomu mali jednotlivé skladby 
(vybavené vtipne ironizujúcimi názvami) vždy 
rozoznate�nú identitu a sympatický �ah, �asto 
smerujúci k surrealizmu. Interiér Betlémske-
ho kostola sa približne na hodinu rozozvu�al 
bizarnými, s mimoriadnou koncentráciou 
generovanými zvukmi, rytmami a hudobný-
mi gestami, ktorých povaha prezrádzala silný 
inšpira�ný zdroj v elektronickej hudbe.

Intervencia 
do verejného priestoru
Sobota patrila pokusom o hudobné interven-
cie do rôznych verejných priestorov v centre 
Brna a blízkom okolí. Improvizátori úderom 
jedenástej hodiny (pod�a tradície sa v Brne 
poludnie odzvoní o hodinu skôr) ozvu�ovali 
námestia a záhrady, aby obohatili každoden-
nú zmes urbánnych aj prírodných zvukov 
a upozor�ovali tak okoloidúcich na možnos� 
vníma� ich inak.
Zav�šením malo by� ve�erné vystúpenie hos�a 
minuloro�nej Expozície Boba Ostertaga pod 
holým nebom 
 v parku pri pavilóne Anthro-
pos ne�aleko 	ertovho kopca. Búrka so silným 
daž�om pôvodný zámer prekazila; akcia sa 
presunula do interiéru a technické riešenie si, 
presne tak, ako pred Ostertagovým predchá-
dzajúcim výkonom, vyžiadalo dlhšie �akanie. 

Opä� sa však vyplatilo. Sólový set majstra pri 
stlmenom svetle a v obk�ú�ení prevažne mla-
dých a zvedavých posluchá�ov bol nádherne 
uvo�nenou „jazdou“ cez záhony digitálnych 
zvukov. Oproti minulosti bola dikcia Oster-
tagovej hudby vzdialenejšia �udskému re�o-
vému prejavu a afektom, mala bližšie k ab-
straktnej elektronike a chví�ami pulzovala 
v identi� kovate�ných metrických štruktúrach 
(trojdobých �i pä�dobých). To, �o obecenstvo, 
zhromaždené v neformálnom priestore zatia� 
nezrekonštruovaného pavilónu, zjednocovalo, 
v každom prípade prekra�ovalo hranice �isté-
ho sluchového vnemu. A tiež skvelo zapadalo 
do konceptu efemérneho, pojmami neuchopi-
te�ného prechádzania hudbou.

Robert KOLÁŘ
Fotografie: Petr FRANCÁN

Camera Obscura Acustica 
(Installation for Georg Mendel) Miloslav Ištvan Quartett 
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jazzom, fyzikou, elektronikou, antropológi-
ou… Ako bolo možné spojiť také množstvo 
poznatkov s hudbou?
�ažko to k nie�omu prirovna�. Taký je život… 
Ak máte ideu ako ži� a robi� umenie, skrátka 
to robíte a nerozmýš�ate príliš nad tým, aké to 
je. Pre m�a bolo štúdium ani nie tak o pýtaní 
sa �udí, ktorí ma u�ili – a niektorých si ve�mi 
vážim pre to, �o ma nau�ili –, ale skôr o vstu-
povaní do dialógu a skúmaní, ako rozmýš�ajú 
o svojej práci a ako pristupujú k študentom 
a hudobníkom. 	iže asi sa to ve�mi nepodobá 
na tradi�ný vz�ah u�ite�-žiak.

 Ako teda vyzeralo vaše štúdium?
Po�úvate, skúšate… Orientoval som sa na 
vedu, �o znamená, že si nastavíte parametre 
experimentu a vyskúšate ho. Ak sú výsledky 
dobré, poviete si, OK, toto je smer, ktorý môže 
by� plodný pre �alší výskum alebo prax. Ten-
to prístup ma viedol mnohými disciplínami 
– akustikou, matematikou, � lozo� ou, vizuál-
nym umením a vlastne všetkým, �o prináša 
život. Ak chcete by� umelcom, vaše umenie by 
malo by� úplne spojené s tým, ako žijete.

 Napokon ste dospeli k tomu, že sa bude-
te venovať výlučne hudbe. Ako sa to stalo?

 Práve sme skončili popoludňajšie na-
hrávanie novej skladby Palimpsest pre súbor 
VENI ACADEMY. Aký z neho máte pocit?
Stále sú tam miesta, ktorým sa ešte musíme 
venova� – upravi� ich alebo dobre zmixova� – 
a ja stále nemám úplne jasnú predstavu, ako 
to bude vyzera�. No zaznamenali sme ve�a 
materiálu, ktorý znie celkom dobre. Energia 
bola ve�mi dobrá a v�era sme mali jeden per-
fektný pokus, ktorý sa, naneš�astie, nenahral, 
ale taká je realita nahrávania…

 Pôsobíte v Berlíne, ale pochádzate z USA. Po-
vedali by ste nám niečo o vašej práci v Nemecku?
Dostal som Berlínsku cenu od Americkej 
akadémie v Berlíne a tá zah��a štipendium, 
v rámci ktorého som mal možnos� býva� tam 
aj s rodinou. Štipendium sa mi práve skon-
�ilo, no rozhodli sme sa osta� v Berlíne �alší 
rok. Za�al som sa venova� výskumu k mojej 
novej opere o živote Barucha Spinozu. Po�as 
môjho berlínskeho pobytu uviedla Americká 
akadémia moju operu Port Bou o samovražde 
� lozofa Waltera Benjamina v roku 1940.

 Študovali ste kompozíciu u viacerých 
pedagógov a prešli ste veľkým množstvom 
odborov – kompozíciou, etnomuzikológiou, 

Americký skladateľ, improvizátor a gitarista Elliott Sharp 
bol hosťom Letnej akadémie VENI ACADEMY v košických 
Kasárňach Kulturparku. Študentský súbor pod taktovkou 
Mariána Lejavu tam nahrával jeho kompozície, ktoré potom 
zazneli na koncerte v rámci festivalu ARS NOVA. Okrem 
toho, že spoluúčinkoval ako sólista na elektrickej gitare 
a dohliadal na priebeh nahrávania, zdieľal so študentmi 
i lektormi spomienky na newyorskú avantgardu, Cagea, 
Feldmana, hovoril o plánoch do budúcnosti, ale aj o svojom 
pohľade na estetiku či filozofiu tvorby...

Pripravil: Ján TKÁČ, fotografie: Lukáš KUZMA

V šes�desiatom ôsmom som dostal grant 
z Fordovej nadácie v rámci programu Ame-
rickí vedci budúcnosti. Vtedy zúrila vojna vo 
Vietname a ve�mi sa mi nepá�ilo, ako sa vedci 
snažia dosta� k peniazom z ministerstva ob-
rany, ako militarizácia vedy ovládala jej � -
nancovanie. Hudba bola ove�a vzrušujúcejšou 
a produktívnejšou cestou myslenia a ja som si 
stále viac uvedomoval, že sa jej chcem veno-
va� hlbšie. Klasickou hudbou som sa zaoberal 
ako klavirista a klarinetista a v tom roku som 
si kúpil aj prvú elektrickú gitaru. Okrem toho 
som pracoval v rádiu na Carnegie Mellon Uni-
versity, takže som bol ponorený v úžasnom 
množstve úžasnej hudby.

 Bol nejaký skladateľ alebo hudobník, 
ktorý vás skutočne ovplyvnil?
Samozrejme. �udia ako John Coltrane, Albert 
Ayler, Ornette Coleman, Karlheinz Stockhau-
sen, Harry Partch, Iannis Xenakis, gamela-
nová hudba, kme�ová hudba Bambuti Pyg-
mejov, ale aj Robert Johnson a mnohí �alší. 
A potom ur�ite Johann Sebastian Bach. Je pre 
m�a naj�istejšou rados�ou a jedným z najsil-
nejších zážitkov po�úva� Glenna Goulda, ako 
hrá Bacha.

 Čo vás na ňom inšpiruje?
Je to ako set matematických permutácií, no 
je to š�avnaté! Píše melódie, ktoré chcete po-
�u� znova a v ktorých nachádzate stále nie�o 

Elliott Sharp 
„Ak chcete byť umelcom, vaše umenie 
by malo byť úplne spojené s tým, ako žijete.“
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nové. Asi jediná Bachova hudba, ktorou nie 
som úplne nadšený, sú Goldbergove variá-
cie, pretože boli napísané, aby �udia zaspali. 
(Úsmev.) Je tam však neuverite�né množstvo 
invencie a to sa mi pá�i. Mám na nich rád, 
ako z kreatívneho impulzu pramení mate-
matická invencia. Takisto mám rád Bartóka. 
Jeho hudba je ako blues. A tiež Weberna. 
Ak myslíme klasických skladate�ov, mohli by 
sme ís� až do 60. rokov: Stockhausen, rovnako 
Xenakis, Partch a Kurtág. Bolo to množstvo 
úžasnej hudby, ktorou som sa cítil úplne pre-
valcovaný.

 Potom ste začali viac komponovať a hrať. 
Je vo vašej hudbe niečo, čo považujete s od-
stupom času za špecifické a čo by ste chceli 
zdôrazniť?
Neviem… 	lovek robí hudbu, ktorú má robi�. 
Myslím si, že je špeci� cká, pretože som špe-
ci� cký �lovek – ako každý iný. Nastavím pro-
cesy a chcem po�u� výsledok. Je to pre m�a 
sú�as� procesu žitia.

 A je tento proces niečím špeciálny, alebo 
je úplne obyčajný?
Neviem, �i je môj život špeciálny, alebo nie, 
ale o komponovaní môžem poveda� to, �o 
platí o akomko�vek kreatívnom procese. Je to 
vec, ktorá za�ína vo vnútri a ktorú ja volám 
– obzvláš�, ke� ide o hudbu – vnútorný sluch. 
Tento kreatívny impulz sa potom prejavuje 

akýmko�vek spôsobom, �i už ide o skladbu pre 
sólovú gitaru, ktorú zahrám sám, orchester, 
slá�ikové kvarteto �i operu. Možno to bude 
vizuálne dielo, možno poézia, text, možno 
recept na varenie… (Úsmev.) Niekedy možno 
prídu všetky tieto kreatívne impulzy a pôjdete 
do supermarketu zisti�, �i je tam všetko na 
„uvarenie tohto jedla“.

 To znie, akoby naozaj každý mohol byť 
umelcom a robiť kreatívne veci. Je to naozaj 
tak?
Jednozna�ne! Vä�šina �udí je však v tomto 
zablokovaná – majú síce tvorivé nápady, ale 
ke�že sú vychovaní ako konzumenti, vedia si 
len kúpi�, po�úva� �i pozera� sa na veci, ktoré 

urobili iní. Ale sú spolo�nosti, kde majú všetci 
úlohy tvorcov, ktorí prispievajú ku kultúrne-
mu životu. Západná industriálna spolo�nos� 
tieto úlohy špecializovala.

 To je veľmi zaujímavé a zároveň to proti-
rečí niektorým myšlienkam Rogera Scrutona, 
ktorý už mnoho rokov argumentuje, používa-
júc príklad Duchampovho pisoára, že ak kto-

koľvek môže byť umelcom, potom nebude na 
umení nič špecifické; nič, čo môže urobiť náš 
život lepším alebo krajším…
Ktoko�vek sa môže sta� umelcom, ale mož-
nože umenie, ktoré bude robi�, nebudú 
�udia chcie� alebo potrebova�. Pre �loveka, 
ktorý sa zaoberá umením, je ve�mi dôležitý 
samotný proces, no ke� chce svoje umenie 
ukazova� alebo predáva�, vstupujú do hry 
iné faktory. Mnoho dobrých umelcov toho 
v živote ve�a nepredalo, nikdy nemali širšie 
publikum, ktoré by si boli zaslúžili. Boli 

docenení až po smrti. Ur�ité umenie nie je 
ur�ené svojej dobe a porozumenie nachádza 
ove�a neskôr.

 Sme podľa vás pripravení na nové umenie?
Niektorí �udia vždy boli a iní zasa ani nikdy 
nebudú. Je to fakt, o ktorom nikdy nepremýš-
�am, okrem prípadov, ke� to súvisí s tým, že 
sa umením živím, ale to nie je príliš zaujíma-
vá téma.

 Včera ste na svojej prednáške spomenuli 
pojem „psychoakustická chemická zmena“. 
Povedali by ste o tom niečo viac?
Všetko, �o prijímame, spôsobuje chemické 
reakcie v nás. Náš mozog je továre� plná che-

mických, respektíve elektrochemických reak-
cií. 	iže všetko, �o ovplyv�uje naše vnímanie 
sveta, mení chemické prostredie vo vnútri 
nás a ke� po�úvame hudbu �i za�ujeme neja-
ký zvuk, vnútorne nás to ovplyv�uje. Nedá sa 
poveda�, že teraz po�úvam toto a vplýva to na 
m�a presne takto. A toto volám psychoakus-
tická chemická zmena. Na najjednoduchšej 
úrovni sa to deje, ke� prídete do predajne 

rýchleho ob�erstvenia a budú 
vám tam púš�a� iritujúci rez-
ký pop, aby ste jedli rýchlejšie 
a aby mohli prís� �alší �udia 
a kúpi� �alšie jedlo. To je 
psychoakustická chemická 
zmena na ve�mi základnej 
úrovni. No pod týmto poj-
mom mám na mysli aj to, 
ako silno ma ovplyvnilo, ke� 
som po prvýkrát po�ul hudbu 

Coltranea alebo Xenakisa, obe náhodou. Bola 
to neuverite�ná transformácia, ktorá zmenila 
môj poh�ad na svet – nielen po�úvanie alebo 
po�utie, ale aj vnímanie sveta ako takého.

 To znie trochu materialisticky…
Záleží na tom, �o myslíme pod slovom ma-
terialisticky. Nehovorím o rede� nícii pojmu 
hudobná percepcia. Snažím sa len poveda�, že 
ke� nie�o po�úvate, niekedy to na vás vplýva 
pozitívne, niekedy negatívne a inokedy sa vás 
to vôbec nedotkne. Ob�as sa pristihnem pri 

tom, ako � ltrujem mnoho z toho, �o po�ujem. 
Ke� idem do reštaurácie a hrajú tam nejakú 
hlúpu hudbu, vôbec ju nepo�ujem. Ale aj to je 
vlastne aktívny proces – nepo�úva�. Musím 
vynaloži� energiu, musím použi� �as� vedo-
mia, aby som „vypol“ nie�o, �ím som obklo-
pený. Tej najlepšej hudbe som však otvorený 
a vítam ju.

 Vidíte jasnú hranicu medzi hudbou 
ako psychoakustickou chemickou zmenou 
a hudbou ako spirituálnou a metafyzickou 
realitou?
Ur�ite áno, no je to široké pole. Záleží na 
tom, ako �lovek de� nuje veci a ako ohra-
ni�uje pojmy. V jednom prípade môžeme 

 V jednom prípade môžeme počuť 
hudbu a je to príšerný hluk a v inom je 
to nádherná povznášajúca skúsenosť. 
Závisí to od toho, ako sa vzdelávate, ako 
trénujete svoje uši, ako odpočívate, a teda 
ako ste otvorený zvukom.

VENI ACADEMY s E. Sharpom E. Sharp a D. Matej
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po�u� hudbu a je to príšerný hluk, v inom je 
to nádherná povznášajúca skúsenos�. Závisí 
to od toho, ako sa vzdelávate, ako trénuje-
te svoje uši, ako odpo�ívate, a teda ako ste 
otvorený zvukom. Do hry vstupuje ve�a fak-
torov. Nemôžeme urobi� maticu parametrov 
a poveda� „toto plus toto sa rovná tomuto“. 
Percepcia je živý proces.

 Takže sa nedá celkom presne skonštato-
vať, čo je a čo nie je hudba. 

Ako som povedal, ide o dynamický proces. 
Pamätám si, ako som po prvýkrát po�ul 
country-bluesového gitaristu Cedella Davisa. 
Bol to v mnohom jednoduchý hudobník. Ke� 
som po�úval, ako hrá k�zavou technikou na 
gitare, povedal som si: „Je to trochu kyslé“. 
Ale potom som o tom neustále premýš�al 
a bolo to stále „kyslé“, no ve�mi pozitívnym 
spôsobom. Až som za�al po�úva� jeho hudbu 
znova. Ale pri prvotnom po�úvaní sa mi to 
nepá�ilo.

 Čo by ste povedali o kráse? Pokúsite sa ju 
definovať?
Ani slovo. (Úsmev.) Všetci vnímame krásu 
rozdielne a ja sa snažím robi� hudbu, ktorá 
bude krásna. Ako sa hovorí, krása je v oku 
h�adiaceho. Je to známe klišé. Zdá sa mi, že je 
to Shakespeare. 

 Poďme k inej téme. Keď si spomeniete 
na svoje štúdiá v Spojených štátoch, čo bolo 
kľúčovou vecou, ktorá vás formovala ako 
študenta a ako človeka?
�ažko hovori� o jednej veci. Ale ke� som 
vyrastal, sledoval som, ako sa menila ame-
rická spolo�nos�: hnutia za �udské práva, 
slobodu prejavu, proti vojne vo Vietname… 
Aj ja som bol sú�as�ou tohto všetkého. Moja 
mama prežila holokaust, otec vyrastal vo 
ve�kej chudobe, aj to ma formovalo. A potom 
tie neuverite�né myšlienky, ktoré plynuli 
z kultúrnych hnutí – a ja som bol sú�as�ou 
„vesmírnej doby“. Bolo to fantastické. Mali 
sme všetky možnosti nového životného štý-
lu. Nemuseli sme ži� ako �udia pred 2. sveto-
vou vojnou – s mentalitou, ktorá k nej viedla, 

alebo k vojne v Kórei, alebo k antikomunis-
tickej paranoji v 50. rokoch v USA.

 Čo viedlo k tým vojnám?
No predsa všetko – pozrite sa na tie milióny 
m�tvych. Kto z toho pro� toval? Ur�ité skupi-
ny. Prezident Eisenhower po 2. svetovej vojne 
povedal: „Majte sa na pozore pred ‚indus-
triálnym komplexom‘.“ Vo svete nie je núdza 
o chamtivos� a niektorí �udia chcú stále všet-
ko kontrolova�, �i už tým, že aktívne nútia 

�udí nie�o robi�, alebo limitovaním možností, 
snahou zmeni� myslenie �udí, urobi� z nich 
robotov alebo závislých na hlúpych mé-
diách… Je ve�a ciest. Každý si musí nájs� spô-
sob, akým povie: „Ja to nebudem robi� takto 
a chcem ís� vlastnou cestou,“ �i už to bude 
h�adanie vlastného kreatívneho impulzu, 
spájanie sa s podobne zmýš�ajúcimi �u�mi. 
Každý má vlastnú stratégiu.

 Mám pocit, že hudobné vzdelávanie 
v strednej Európe je dnes na zvláštnej kri-
žovatke a bojuje s niečím, s čím stále nevie 
bojovať. Súčasťou toho je aj „nová hudba“, 
ktorá vo svete už vôbec nie je nová. Aké má 
miesto vo vzdelávaní mladých?
Je to zjavne ve�mi dôležité. Umenie obohacuje 
náš život. O tom predsa netreba diskuto-
va�. Problémom je, že žijeme v spolo�nosti, 
v ktorej je umenie vymedzené len peniazmi. 
A vlastne, všetko vzdelávanie, prinajmenšom 
v USA, je teraz doce�ované len na základe 
toho, ako je užito�né a ko�ko pe�azí prinesie. 
Takže až bude všetka práca limitovaná algo-
ritmickými procesmi, automatizáciou, robot-
mi, každý z nás sa stane bezcenným. Pre�o by 
niekto platil ve�ké peniaze za školu, ktorá mu 
dá titul na to, aby robil kávu v Starbuckse? 
Vzdelávanie stráca hodnotu. A platí to nielen 
pre študentov, ale aj pre profesorov. Existujú 
ve�ké tlaky, aby bolo vzdelávanie online. �udia 
si zaplatia, pozerajú sa na obrazovku, urobia 
štandardizovaný test a dostanú diplom, ktorý 
je absolútne bezcenný. Nebudú vedie� ni� po-
riadne a nebudú schopní robi� hodnotné veci. 
Kam sa potom podejeme? Takže si myslím, že 
�udia musia nájs� inú cestu vzdelávania sa. 

Spoji� sa s podobne zmýš�ajúcimi a vytvori� 
skupiny pre vzdelávanie a šírenie kultúry, 
a tak znova vráti� hodnotu spolo�nosti. Vzde-
lanie nám musí prináša� nové spôsoby šíre-
nia kultúry a povzbudenia pre �udstvo.

 Ako sa vám pracuje s VENI ACADEMY? 
Fantasticky. Poznám Daniela a Ivana už ne-
jaký �as. A kvalita študentov je ve�mi vysoká. 
Robí mi to ve�kú rados�. Myslím si, že za pár 
dní, �o som tu, sme urobili ve�ký kus práce.

 Aké sú vaše ďalšie skúsenosti so štu-
dentskými projektmi?
Mal som viacero príležitostí pracova� so star-
šími študentmi v USA alebo so študentmi 
jazzovej akadémie v Turíne. Bol som tiež pol 
roka v Mníchove, kde sme robili operný pro-
jekt s Bayerische Staatsoper, pri ktorom boli 
všetci ú�inkujúci vo veku od 13 do 18 rokov 
a za šes� mesiacov sme to naozaj stihli. Ke� 
sa mladí �udia na nie�o pevne odhodlajú, 
môže to by� fantastická skúsenos� a oni si to 
ur�ite užívajú.

Elliott SHARP (Cleveland, 1951) je americký 
skladate�, multiinštrumentalista a preformer. Štu-
doval antropológiu a hudbu na Cornell University 
v štáte New York, na Bard College študoval klasic-
kú aj jazzovú kompozíciu, improvizáciu, etnomuzi-
kológiu, fyziku a elektrotechniku, na University of 
Bu� alo získal titul z kompozície v triede Mortona 
Feldmana. Od 70. rokov minulého storo�ia bol 
aktívny na newyorskej scéne experimentálnej 
hudby ako autor aj ako performer – naj�astejšie 
ako gitarista, basklarinetista a saxofonista. Jeho 
kompozície bol predvedené súbormi ako Ensem-
ble Modern, Zeitkratzer, Continuum, Kronos 
Quartet, FLUX Quartet a i. Je zakladate�om 
formácií Carbon, resp. Orchestra Carbon a Terra-
plane, žánrový rozptyl jeho aktivít siaha od blues 
a jazz cez techno a noise po komponovanú alebo 
vo�ne improvizovanú hudbu. Je taktiež tvorcom 
	 lmovej hudby a radu zvukových inštalácií. V roku 
2014 získal Guggenheimovo štipendium a tiež 
štipendium Americkej akadémie v Berlíne.

ROZHOVOR

V popredí I. Šiller, E. Sharp a F. Király
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Ma�arského folkloristu Bélu Vikára sme 
spomínali v súvislosti so Svetovou výstavou 
v Paríži v roku 1900 a o rok neskôr v súvis-
losti s jeho kontaktmi s Karolom Antonom 
Medveckým. Vikárova zberate�ská �innos� na 
Slovensku (priama �i nepriama) je doložená 
v rokoch 1904
1907, preto patrí z nášho poh-
�adu chronologicky za Medveckého. Musíme 
však zdôrazni�, že Ma�ari patrili k prvým pro-
pagátorom využitia fonografu v etnomuzikoló-
gii. Zborník Etnogra� a, ktorý vydávala Uhorská 
etnogra� cká spolo�nos�, už v roku 1891 refe-
roval o úspešnom výskume Jesseho Waltera 
Fewkesa, ktorý fonografoval Indiánov kme�a 
Passamakvoddyov. �alšie �lánky propagovali 
exaktnos� a objektivitu výskumu s použitím fo-
nografu. Telegra� sta Béla Pungar kládol dôraz 
práve na jeho nenahradite�nú úlohu pri zbere 
�udových piesní. Vieme, že Vikár a Medvecký 
sa stretli na pôde Uhorskej etnogra� ckej spo-
lo�nosti. Kto bol teda Béla Vikár a ako sa dostal 
k zbieraniu �udových piesní nahrávaním na 
fonografe?
Ma�arský etnograf, prekladate�, ugro� nista 
a esperantista Béla Vikár, �len Ma�arskej aka-
démie vied, sa narodil 1. apríla 1859 v Heteši 

v Šomodskej župe, zomrel 22. septembra 1945 
v Dunavecse v Bá�sko-malokumánskej župe. 
Pochovaný je na budapeštianskom Farkasrét-
skom cintoríne, kde odpo�ívajú aj Béla Bartók 
a Zoltán Kodály.
Béla Vikár vyštudoval ma�arský jazyk 
a literatúru na univerzite v Budapešti. 
Od 70. rokov 19. storo�ia stenografoval 
texty �udových piesní a �udové rozprávky. 
Od roku 1880 až do odchodu na dôchodok 
v roku 1921 bol stenogra� stom uhorského 
a ma�arského parlamentu. V roku 1889 ab-
solvoval polro�ný študijný pobyt vo Fínsku, 
kde sa venoval jazyku a národopisu. V roku 
1909 vyšiel jeho preklad Kalevaly z origi-
nálu (starší ma�arský preklad vychádzal 
z nemeckého textu), v roku 1935 vydal jeho 
revidovanú podobu. Kritika hodnotila klad-
ne najmä vernos� fínskej predlohe. V roku 
1917 preložil gruzínsky národný epos Junák 
v tigrej koži z prelomu 12. a 13. storo�ia od 
„kaukazského Homéra“ Šotu Rustaveliho. 
V roku 1929 vyšiel jeho kompletný preklad 
La Fontainových bájok. Prekladal z fín�iny, 
francúzštiny, nem�iny, angli�tiny, gruzín-
�iny, estón�iny a z nór�iny.

Bol podpredsedom a neskôr predsedom Uhor-
skej stenogra� ckej spolo�nosti, od roku 1896 
tajomníkom Uhorskej etnogra� ckej spolo�-
nosti. Bol zakladate�om Goetheho spolo�nosti 
a zakladate�om a predsedom La Fontainovej 
literárnej spolo�nosti, nieko�kokrát tu zor-
ganizoval matiné esperantskej literatúry. 
V roku 1911 ho zvolili za �lena Uhorskej aka-
démie vied. Prispieval do periodík Élet, Turán 
a redigoval �asopisy venované stenogra� i 
(F�városi gyorsíró, Gyorsírászati lapok, Buda-
pesti gyorsíró).

Vikár folklorista

Ma�arsko-francúzsky skladate�, muzikológ 
a jazykovedec Jean Gergely pripomína, že na 
za�iatku Vikárovho folkloristického bádania 
bol záujem o h�adanie starých ugrofínskych 
kore�ov ma�arského národa. V roku 1835 
bola publikovaná prvá verzia karelo-fínske-
ho eposu Kalevala. Gergely predpokladá, že 
záujem, ktorý o toto dielo prejavil Alexandre 
Dumas, mohol inšpirova� jeho priate�a Franza 
Liszta na skomponovanie Uhorských rapsódií, 
ktorými chcel prispie� k vytvoreniu národnej 
epopeje. Už Liszt uvažoval, že bude cestova� po 
Ma�arsku a zapisova� �udové piesne priamo 
od ich nosite�ov. O pol storo�ia neskôr sa za�al 
Kalevalou intenzívne zaobera� Béla Vikár, kto-
rý ovládal fín�inu. Na podnet svojich profe-
sorov sa podujal pripravi� kompletný preklad 
Kalevaly. Tomuto dielu a jeho ustavi�nému 
zdokona�ovaniu sa venoval celých pä�desiat 
rokov. Ve�a �asu strávil vo Fínsku, no najmä 
v Sortavale v Karélii, kde stenografoval texty 
piesní. Už tu si uvedomil, ako ve�mi by mu pri 
tejto práci pomohol fonograf. Bezprostredným 
podnetom na terénne nahrávanie boli prípra-
vy na miléniové oslavy príchodu Ma�arov na 
ich dnešné územie. Pri tejto príležitosti mali 
jednotlivé vedné odbory predstavi� dosiah-
nuté úspechy a výsledky svojej práce. Uhor-
ská etnogra� cká spolo�nos� iniciovala zber 
a ochranu kultúrneho dedi�stva s dôrazom 
na �udovú piese� a hudbu, pri�om sa sama 
ujala aj organizovania tejto �innosti. Koordi-
náciou bol poverený generálny tajomník Béla 
Vikár. Pretože spolo�nos� nemala dostatok 
� nan�ných prostriedkov, nieko�kokrát žiada-
la ministerstvo kultúry o pomoc pri nákupe 
fonografu a pri � nancovaní nákladov na 
výskum. Vikár vnímal folkloristický zber ako 
kultúrnu archeológiu, ktorá mala zachova� 
a verejnosti predstavi� najstaršie pamiatky 
ma�arskej hudby a jazyka. Jeho pôvodným 
cie�om bolo nájs� stopy ma�arskej „Kalevaly“ 
a zrekonštruova� národný epos. Bohatstvo 
�udovej piesne, ktoré namiesto toho našiel, ho 
presved�ilo o tom, že tento poklad nemá o ni� 
menší význam.
Po nieko�koro�nom úsilí dostala spolo�nos� 
v novembri 1896 pe�ažnú podporu – lenže 
Miléniová výstava bola otvorená už od 2. mája 
1896. Ako píše Pál Gergely, Vikár sa ujal kúpy 
fonografu. Prvé terénne nahrávky zhotovil 
Vikár na Vianoce 1896 v Boršodskej župe.
Pod�a iných autorov za�al Vikár nahráva� 
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už v roku 1895 a na Miléniovej výstave pred-
vádzal prvé fonogramy. Tam ich vraj po�ul 
štrnás�ro�ný Zoltán Kodály a dojem, aký na 
neho urobili, ovplyvnil jeho celoživotnú folk-
loristickú prácu. Ale ani Kodály v spomien-
kach nikde výslovne netvrdí, že �udové piesne, 
s ktorými sa po prvý raz stretol na výstave 
a zapísal ich Vikár, boli nahraté na fonografe. 
Na druhej strane však vieme, že Vikár neza-
pisoval piesne do nôt – robil iba stenogra� cké 
záznamy textov. Práve na základe týchto tex-
tov zostavil mapu o putovaní �udovej balady, 
ktorá na výstave tak zapôsobila na trnavské-
ho študenta Zoltána Kodálya.
Vikár spomínal po�iato�né technické �až-
kosti s nahrávaním a starosti s prenášaním 
�ažkej aparatúry. Karol Anton Medvecký bol 
zrejme technicky zru�nejší, pretože obsluhu 
prístroja pokladal za ve�mi jednoduchú. 	o sa 
týka váhy zariadenia, starosti robila všetkým 
zberate�om a vieme, že Karola Plicku neskôr 
od používania fonografu celkom odradila. 
(Napokon, ve�ká hmotnos� nahrávacích 
prístrojov bola na �archu zberate�om vlastne 
po celé 20. storo�ie. Sta�í si spomenú� na inak 
vynikajúce reportážne magnetofóny Nagra, 
ktoré doslúžili iba pred nieko�kými rokmi.) 
V roku 1897 sa Béla Vikár zoznamoval s prácou 
fonografu a venoval sa technickým detai-
lom. U�il sa prístroj udržiava�, rozmontova�, 
znovu posklada�... Napokon sa mu podarilo 
zaobstara� si �ahší fonograf, ktorý vykonával 
rovnako dobré služby. V januári 1898 pridelilo 

ministerstvo � nan�né prostriedky na zber 
a Vikár sa za�al intenzívne venova� terénne-
mu výskumu. Bolo rozhodnuté, že fonogramy 
budú uložené v Etnogra� ckom oddelení Ná-
rodného múzea v Budapešti. Dvanásteho au-
gusta 1898 dalo ministerstvo kultúry písomné 
povolenie, aby múzeum odkupovalo val�eky 
od Vikára. Suma 150 forintov bola ur�ená na 
nákup 30 fonogramov po 5 forintov. Ke�že 
nenahratý valec stál 1½ forinta, 105 forintov 
bolo ur�ených na náklady spojené s cestova-
ním a nahrávaním a na honorár pre zbera-
te�a. Vikár sa zaviazal, že fonogramy odovzdá 

v bezchybnom stave a s dôkladnou dokumen-
táciou. Na základe tohto dohovoru dodal Vikár 
do roku 1899 spolu 47 fonogramov s textami 
piesní, s údajmi o mieste a dátume nahráva-
nia a o informátoroch. Ukázalo sa, že schvá-
lená suma je nedostato�ná, pretože múzeum 
nemohlo kupova� valce v takom množstve, 
ako ich Vikár nahrával. Na Vikárovu žiados� 
boli na zbieranie pridelené �alšie � nan�né 

prostriedky. V �ase, ke� sa Vikár nahrávaniu 
venoval intenzívne, fonogramy odovzdával 
do múzea vždy na konci kalendárneho roka, 
neskôr už iba príležitostne. Posledný terénny 
výskum urobil v roku 1911. Takúto chronoló-
giu Vikárovho fonografovania potvrdzuje aj 
svedectvo Bélu Bartóka: „Prvým systematic-

kým zberate�om ma�arskej sedliackej hudby 
bol náš folklorista Béla Vikár. Svoje hudobné 
vzdelanie pokladal za nedosta�ujúce, siahol po 
fonografe, a takto ako prvý postavil tento prí-
stroj do služieb výskumu �udovej hudby. Vikár 
za�al zbieranie v roku 1898 a prvé zvukové zá-
bery sa objavili už v roku 1900 v ma�arských 
materiáloch Svetovej výstavy. Do roku 1912 
Vikár zozbieral 1500 ma�arských sedliackych 
melódií.“ (Béla Bartók: Ma�arská sedliacka 
hudba, 1933)
Dokumentáciu k jednotlivým Vikárovým 
val�ekom tvoria dve karty. Na prvej je na 

jednej strane zapísaný text piesne a údaje 
o informátoroch a mieste zápisu, na druhej 
strane je nalepený melodický incipit piesne. 
Na druhej karte je nalepený notový papier 
so zjednodušeným notovým zápisom, ktorý 
urobil knihovník Národného múzea István 
Kereszty. Val�eky a karty sú ozna�ené rovna-
kým �íslom, jednotlivé piesne na val�ekoch 
sa odlišujú písmenami abecedy. K novším 

fonogramom je priradená už len jedna karta, 
ktorá má na rube nalepený celý notový zápis. 
Keresztyho zápisy neskôr opravoval Zoltán 
Kodály a potom Béla Bartók, ktorý lepil na 
karty nové vlastné transkripcie a dop��al 
ich o svoje poznámky a opravy. Osobitos�ou 
Vikárovho terénneho výskumu sú samostat-

né stenogra� cké zápisy 
rozhovorov s informá-
tormi o spevných príle-
žitostiach a o charaktere 
piesní. Hne� pri nahrá-
vaní stenografoval texty 
piesní. Z dokumentov 
k Svetovej výstave v Parí-
ži z roku 1900 sa dozvedá-
me, že Vikár mal v tomto 
roku nahratých 500 
valcov, na ktorých bolo 
asi 1000 piesní, pri�om 
300 z nich malo aj noto-
vé zápisy. (V Národnom 
múzeu bolo vtedy ešte iba 
86 fonogramov.) Vikárova 
prednáška k tejto výsta-
ve vyšla pod názvom Le 
recueil phonographique 
des chansons populaires 
en Hongrie. Na výstave 

predviedol Vikár 300 fonogramov zo svojej 
zbierky. Na medzinárodnom folkloristickom 
kongrese, ktorý sa konal v rámci výstavy, 
navrhol Vikár systematické triedenie zbie-
rok a nahrávok. Jeho prednáška sa stretla 
s ve�kým uznaním a kongres na jeho návrh 
o� ciálne odporú�al fonograf ako jedinú 
vedeckú pomôcku na zbieranie �udovej hud-
by. Z výstavy sa vtedy nevrátilo 24 valcov, 
v sú�asnosti ich chýba 50 a mnohé �alšie sú 
poškodené. V roku 1906 bolo v múzeu už asi 
500 fonogramov s 1500 pies�ami, v roku 1910 
kúpili �alších 120 val�ekov.

Jeden z Vikárových fonografov Fonogramy Bélu Vikára v Etnografickom 
múzeu v Budapešti

Pieseň z Drietomy podľa Vikárovho fonogramu 
z roku 1903 transkriboval Béla Bartók

Béla Vikár (v pozadí v okuliaroch) nahráva 
v župe Harghita v dnešnom Rumunsku
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Príklad pre ďalších zberateľov

V roku 1903 za�al Vikárove fonogramy študova� 
a transkribova� Kodály, onedlho po �om Bar-
tók. Obaja sa zoznamovali s technikou nahrá-
vania a so spôsobom zberu, a napokon za�ali 
obaja už ako študenti sami nahráva� – Kodály 
v roku 1905, Bartók v roku 1906. Ako trojica 
si s Vikárom rozdelili územie po župách, aby 
obsiahli �o najvä�šiu rozlohu územia Uhorska 
najprv s ma�arským, neskôr aj s inonárodným 
obyvate�stvom. Usilovali sa dodržiava� Vikárove 

zásady – zbiera� priamo v teréne v prostredí 
blízkom spevákom a muzikantom, dokumen-
tova� u nich doma pomocou objektívneho zá-
pisu, teda fonografovaním. Týmito zásadami 
položil Vikár základy moderného folkloris-
tického výskumu. V medzivojnovom období 
sa Bartók a Kodály venovali najmä systema-
tickému spracovaniu získaných nahrávok. 
Koncom 30. rokov 20. storo�ia bolo vo fonotéke 
Etnogra� ckého oddelenia Ma�arského národ-
ného múzea asi 3500 val�ekov a 155 platní, táto 
zbierka nebola cez vojnu poškodená. Avšak pri 
bombardovaní bol zasiahnutý granátom a po-
tom vyrabovaný Vikárov byt so súkromným 
archívom. Stratili sa Vikárove knihy a rukopisy, 
medzi nimi aj stenogra� cké zápisy z terénnych 
výskumov. V roku 1947 sa knihovník Ma�arskej 
akadémie vied Pál Gergely dozvedel o predaji 
nábytku z parlamentu. Podarilo sa mu kúpi� 
�as� Vikárovho súkromného archívu, ktorá bola 
uložená v týchto skriniach. Tak sa zachránilo 
devätnás� zošitov Vikárových zápiskov z terén-
nych výskumov a �alšie rukopisy, listy, �lánky, 
štúdie a výstrižky, ktoré sú teraz uložené v ar-
chíve Ma�arskej akadémie vied.
	as� stenogra� ckých zápisov prepísal už Béla 
Vikár so svojimi spolupracovníkmi, ke� mal 
v úmysle vyda� zbierku piesní. Transkripcie 
triedil pod�a typov piesní, tento 885-listový 
rukopis je uložený v Etnogra� ckom múzeu. 

�alšiu �as� prepísali v rokoch 1949
1952 Pál 
Gergely a Sándor Papp, ktorí nepracovali ve�mi 
systematicky a zo zápisov robili vlastný výber.
Fonograf, ktorý pre Uhorsko a �iasto�ne pre 
celú Európu objavil Béla Vikár ako pomôcku 
na objektívne zbieranie folklóru, sa v Ma�ar-
sku používal ešte za�iatkom 50. rokov 20. sto-
ro�ia. Etnogra� cké múzeum v Budapešti do-
dnes uchováva vyše 4500 fonogramov, ktoré 
nahrali Béla Vikár, Zoltán Kodály, Béla Bartók, 
László Lajtha a �alší zberatelia. 	as� tých-
to val�ekov bola v 50. rokoch prepísaná na 
mäkké platne Pyral, v 60. a 70. rokoch bol celý 
archív kompletne prehratý na magnetofónové 
pásy a v roku 1996 sa za�alo s digitalizáciou.

Vikár a Slovensko

Do svojej zbierky Slovenské �udové piesne pre-
písal Bartók 145 piesní z Vikárových fonogra-
mov. Nevieme, pre�o tu ako zberate�a uvádza 
Mártona Vikára. V archívoch Hudobnovedného 
ústavu Ma�arskej akadémie vied ani v archí-
voch Hagyományok Háza nie je nijaká zmienka 
o tomto zberate�ovi. Iba hypoteticky môžeme 
predpoklada�, že Bartók vedel o nejakom spo-
lupracovníkovi, azda príbuznom Bélu Vikára, 
ktorý v tom �ase pôsobil v Tren�íne a pomáhal 
mu pri nahrávaní. Prepísané fonogramy sú 
z tren�ianskeho Považia a z Kysúc – najstaršie 
z Drietomy z roku 1903, potom zo Zákop�ia z ro-
kov 1904 a 1905, z Ilavy a z Kolárovíc z roku 1905 
a z Hornej Poruby z roku 1907. Je to teda najstar-
šia nahrávacia akcia na Slovensku po Karolovi 
Antonovi Medveckom. Mimoriadny význam má 
pre nás aj vplyv Bélu Vikára na Zoltána Kodálya 
a najmä na Bélu Bartóka, ktorí neskôr nahrali 
na Slovensku najvä�ší po�et fonogramov. Béla 
Vikár, literát, etnológ a stenograf bez dôklad-
nejšieho hudobného vzdelania sa stal jednou 
z hlavných hybných síl etnomuzikológie vo 
svetovom meradle. Bol jedným z prvých, ktorí 
si uvedomili význam zachytenia konkrétnej 
realizácie hudobného a spevného prejavu. Azda 
�iasto�ne podvedome, ale s hlbokým vrodeným 
citom pre �udovú piese� obhajoval to, �o neskôr 
do vä�šej h�bky premyslel Béla Bartók:
„Po �ase však zberatelia za�ali si v priebehu 
práce všíma� zvláštne javy. Prišli na to, že 
v odlišnostiach variantov �udových piesní ba-
da� ve�mi �asto ur�itú zákonitos�! Odlišnosti 
medzi variantmi by sa hádam nemali zjedno-
dušene ozna�ova� za chybu, kaz, �i pravú pô-
vodnú podobu. Ke� zberatelia porovnávali pies-
�ový materiál jednotlivých národov, s prek-
vapením objavili spolo�né melódie, spolo�né 
texty, podobné melodické štýly; alebo – v pro-
tiklade s týmto faktom – videli, že ur�ité meló-
die �i melodické štýly sa obmedzujú na prísne 
vymedzenú oblas�. So za�udovaním pozorovali, 
že ur�ité spôsoby interpretácie, napr. intenzita 
hlasu, farba hlasu, tempo a mnoho iných ma-
li�kostí – sú ve�mi charakteristické pre �udovú 
hudbu toho-ktorého národa �i tej-ktorej oblas-
ti. Teda nie sú dôležité len tóny melódie, ktoré 
sa dajú zapísa�, ale aj ve�a iných vlastností, 
ktoré súvisia s jej interpretáciou ako prostried-
kom sprítomnenia melódie. Zberatelia pomaly 

prišli aj na to, že drobnejšie zmeny – hlavne 
v cifrujúcich tónoch melódie – nezaprí�i�uje 
spevákova neistota, resp. „neovládanie“ me-
lódie, ale že práve táto variabilnos� je jednou 
z najcharakteristickejších, neodlu�ite�ných 
osobitostí �udových nápevov. udová melódia je 
ako žijúca bytos�: neustále podlieha zmenám. 
�iže, nemôžem poveda�: táto a táto melódia je 
taká, akú som ju zapísal, ale môžem tvrdi� len 
to, že vtedy, v tej minúte, bola taká, za predpo-
kladu, že som ju správne zazna�il. (Mimocho-
dom poznamenávam, že interpretácia �udovej 
hudby sa ve�mi podobá interpretácii ve�kých 
umelcov, ktorá sa vyzna�uje nie nau�enou uni-
formitou, ale meniacou sa mnohorakos�ou.) 
A napokon si zberatelia uvedomili, že �udová 
hudba nie je individuálnym umením, naopak, 
jej podstatnou �rtou je kolektívny spôsob pre-
javu. Pozornos� zberate�ov upútala skuto�nos�, 
že �udová hudba je vlastne organickou sú�iast-
kou každého dôležitejšieho záchvevu dedinské-
ho života: a pôvodne každý druh �udovej hudby 
bol zrejme zviazaný s nejakým kolektívnym 
prejavom života na dedine.
Všetky tieto poznatky úplne zmenili metódu 
i ciele zbierania �udových piesní. Starú, amatér-
sku zberate�skú prácu nahradil systematický, 
vedecký výskum. Prví zberatelia nevedeli dosiah-
nu� z vedeckého h�adiska uspokojivý výsledok 
– hocijako by to chceli, ve� im chýbal práve naj-
dôležitejší prístroj, fonograf.“ (Béla Bartók: Pre�o 
a ako máme zbiera� �udovú hudbu?, 1936)
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V tomto roku si pripomíname 350. výročie smrti azda 
najvýznamnejšieho skladateľa, aký kedy pôsobil 
v minulosti na Slovensku. Samuel Capricornus 
bol skutočne skladateľom európskeho formátu: 
okrem originality jeho hudobnej reči toto tvrdenie 
podporuje aj fakt, že jeho tvorba bola známa už 
za života, no i po smrti v celej Európe, jej kvalitu 
vysoko hodnotili tak súčasníci, ako aj nasledujúce 
generácie. Navyše Capricornus dosiahol aj najvyšší 
možný post, aký mohol vtedy hudobník dosiahnuť 
– stal sa dvorským kapelníkom a skladateľom 
würtemberského kniežaťa.

Ladislav KAČIC

„Militiae tua vita fuit tristissima imago“ 
(„Tvoj život bol prežalostným obrazom boja“)

Samuel Capricornus ml.

Samuel Capricornus (1628–1665)

ne pokojné, „tvrdá“ rekatolizácia tu za�ala až v 70. rokoch. Otec však 
�oskoro zomrel, Capricornova mlados� teda pravdepodobne vôbec ne-
bola jednoduchá, bezproblémová. Prvú stopu po �om našiel ma�arský 
hudobný historik Kornel Bárdos: v roku 1640 študoval Capricornus na 
evanjelickom a. v. gymnáziu v Šoprone; 10. decembra toho roku žiadal 
ako 12-ro�ný chlapec (podpísaný „Samuel Capricornides“, t. j. z Capricor-
novho rodu, resp. rodiny, �o znamená, že humanistickú latinizovanú 
podobu pravdepodobného priezviska „Bockshorn“ – Capricornus – pou-
žíval už jeho otec...) spolu so spolužiakom J. Scopiom o zakúpenie šiat 
na zimu, lebo rodina si to nemôže dovoli�; obaja gymnazisti-exulanti 
sa pritom odvolávajú na to, že verne slúžia mestu ako speváci („alumni 
chori musici“). Capricornus potom pokra�oval v štúdiách od roku 1643 
v Sliezsku a po ich skon�ení sa v roku 1646 vydal do Nemecka, pôsobil 
krátko v Štrasburgu, resp. ako kantor v Reutlingene. Do blízkosti vtedaj-
šieho Prešporka sa dostáva druhýkrát v roku 1649, možno to bolo však už 
prv, lebo Capricornus neskôr citoval presne skladbu Cantate gentes a 7 

(aj s rokom predvedenia) od viedenského dvorského kapelníka Giovan-
niho Valentiniho, ktorú predviedla Cisárska dvorská kapela v Bratislave 
po�as snemu v roku 1647. V roku 1649 sa však Capricornus zdokona�oval 
ur�ite v kompozícii vo Viedni, pod�a vlastných slov u „vynikajúcich skla-
date�ov“ („vortref� ichste Componisten“) dvorskej kapely, bol to prav-
depodobne najmä Antonio Bertali (1605–1669), nástupca Valentiniho 
vo funkcii kapelníka (Valentini v tom roku zomrel). 	lenom Cisárskej 
dvorskej kapely však Capricornus ako protestant pochopite�ne nemohol 
by�. V roku 1649 pôsobil ur�ite už v Prešporku – bol súkromným u�ie�om 
v rodine známeho bratislavského lekára Wilhelma Raygera. V roku 1650 
za�al potom u�i� na bratislavskom evanjelickom gymnáziu.

Director musicae v Bratislave
Prvý zlom v kariére S. Capricorna, ktorý sa už predtým pevne rozhodol 
venova� hudbe, nastal v roku 1651. (V tomto roku sa oženil s Elisa-
bethou Knoglerovou, dcérou košického nemeckého ev. a. v. pastora 
a superintendenta Eliasa Knoglera.) Vyu�ovanie a povinnosti kantora 
však Capricorna ve�mi neuspokojovali a snažil sa ich �ím skôr zbavi�. 
V roku 1651 teda 23-ro�ný Capricornus nastúpil na uvo�nený post hu-
dobného riadite�a (director musicae) nemeckého evanjelického Kosto-
la sv. Trojice (dnešný jezuitský kostol) po Jacobovi Sebaldovi Ludwi-
govi, ktorý sa vrátil do rodného Norimbergu. Capricornus tu našiel 
výborné podmienky, na ktoré aj neskôr spomínal iba v dobrom. Po 
Ludwigovi prevzal bohatú notovú zbierku a inštrumentár, obsahujúci 
o. i. cinky, trombóny, fagoty, violy da gamba, lutny, � auty a pod. (nie 
div, že tieto nástroje vo svojej tvorbe z bratislavského obdobia pop-
ri tých bežnejších aj bohato využíval). Notová zbierka evanjelického 
kostola obsahovala desiatky tla�ených nôt i rukopisov nielen nemec-
kých evanjelických (Heinrich Schütz, Michael Praetorius, Johann Her-
mann Schein a mnohí iní), ale aj talianskych a rakúskych katolíckych 
skladate�ov (Claudio Monteverdi, Antonio Bertali, Giovanni Carissimi, 
Alessandro Grandi, Antonio Rigatti at�.), ba aj inštrumentálnu hudbu 
(Giovanni Battista Buonamente, Carlo Farina, Marco Uccellini). Hu-
dobné produkcie po�as bohoslužieb bratislavských evanjelikov museli 
ma� teda najvyššiu úrove�. 

S. Capricornus (foto: archív)

Mladosť a štúdiá
Samuel Capricornus sa narodil 21. 12. 1628 v Žer�iciach (pri Mladej Bo-
leslavi) v rodine nemeckého evanjelického pastora. Ke�že protestan-
tov v 	eskom krá�ovstve po bitke na Bielej Hore ne�akalo ni� dobré, 
rodina (otec Georg s manželkou Annou a malým Samuelom) odišla do 
exilu a usadila sa v Uhorsku, kde boli v tom �ase pomery ešte relatív-
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Navyše Capricornus ve�mi usilovne komponoval už aj v Bratislave. Pod�a 
vlastnoru�ného zoznamu Index operum musicorum Samuelis Capricor-
ni tu vytvoril 112 skladieb, �as� z nich vyšla tla�ou ešte za jeho života, 
�as� dokonca i po smrti. Prvá tla�ená zbierka Opus musicum obsaho-
vala reprezentatívny výber (22 skladieb) z bratislavskej tvorby: 2 omše, 
magni� katy, žalmy, Te Deum (v „bertaliovskom“ obsadení pre 8 hlasov, 
4 trúbky, 2 huslí a organ) a viaceré skladby menšieho obsadenia. Cap-
ricornus túto zbierku vydal vlastným nákladom v Norimbergu v roku 
1655, vydanie zrejme podporil významný bratislavský meš�an, viacná-
sobný richtár a cirkevný dozorca Andreas Segner st., ktorému je zbierka 
venovaná. Capricornus na toto vydanie ur�ite aj osobne dohliadal, na 
jese� 1655 totiž navštívil Norimberg, ako to dokladá malá „dedika�ná“ 
skladbi�ka – tzv. nekone�ný a ra�í kánon Si vis vincere disce pati („Ak 

chceš zví�azi�, u� sa by� trpezlivý“). Z Bratislavského obdobia pochádza 
aj �alšia reprezentatívna zbierka – Jubilus Bernhardi, ktorú neskôr pre-
pracoval a vydal v Stuttgarte. Už zbierkou Opus musicum si urobil Cap-
ricornus dobré meno v celej Európe: napríklad Heinrich Schütz nazval 
tieto skladby „opera virtuosa“. Capricornus bol však aj ve�mi ambicióz-
ny �lovek, svoje skladby poslal prostredníctvom bratislavského lekára 
Dr. Zillingera do Ríma, a ten potvrdil, že tam boli dokonca predvedené 
v prostredí jezuitského Collegia Germanica, teda „bašty“ rekatolizácie, 
v ktorej vtedy hudobne „vládol“ slávny Giovanni Carissimi, popri Ber-
talim a Valentinim �alší z Capricornových kompozi�ných vzorov. Pre 
protestantského skladate�a to bol rozhodne ve�ký úspech...

Dvorský kapelník a skladateľ v Stuttgarte
V �ase bratislavskej korunovácie Leopolda I. (1655) ponúkol Capricor-
novi vyslanec württemberského knieža�a Dr. Müller, aby sa uchádzal 
o miesto kapelníka v Stuttgarte. Takú ponuku nemohol Capricornus, 
samozrejme, odmietnu�, a tak sa v roku 1656 vydal do Stuttgartu, aby 
tu absolvoval polro�né skúšobné obdobie. Ke�že bolo úspešné, skladate� 
sa vrátil do Prešporka po svoju rodinu a spolu s nieko�kými žiakmi sa 
v roku 1657 de� nitívne ods�ahoval do Stuttgartu: 7. apríla ešte odovzdal 
funkciu (spolu s inventárom hudobnej zbierky) v Bratislave svojmu ná-
stupcovi a celoživotnému priate�ovi Johannovi Kusserovi st., 24. apríla 
nastúpil do funkcie v Stuttgarte a 6. mája 1657 dostal menovací dekrét 
(Bestallungsurkunde). Dvadsa�devä�ro�ný Capricornus sa tak stal o� -
ciálne dvorským kapelníkom a skladate�om württemberského knieža�a 
Eberharda III. (Tento v podstate najvyšší možný hudobnícky post získali 
okrem neho spomedzi skladate�ov pôsobiacich na Slovensku iba Joseph 
Umstatt a Anton Zimmermann v 18. storo�í.)
Kapela württemberského knieža�a sa v tom �ase v podstate nanovo kon-
štituovala a na jej �ele to Capricornus nemal spo�iatku, ba ani neskôr, 
vôbec �ahké. Najvä�ší spor mal s Philippom Friedrichom Böddeckerom 
(1607–1683), ktorý sa zrejme tiež uchádzal o post kapelníka, ale neuspel. 
Capricorna teda riadne ohovoril, spochybnil jeho kompetentnos� ako 
kapelníka i skladate�a. Capricornus odpovedal v rozsiahlom tzv. me-
moriáli, adresovanom priamo württemberskému knieža�u Eberhardo-

vi III., v ktorom obhájil svoju hudobnícku �es�. Tento vzácny dokument 
dokladá o. i. Capricornovo vynikajúce kompozi�né a teoretické vzdela-
nie: cituje (spolu s notovými ukážkami) skladby Bertaliho, Valentiniho, 
Kapsbergera, Carissimiho a pod., ale aj teoretické spisy Ornitoparcha, 
Gaffuria, Calvisia, Zarlina, Kirchera at�. „Bojova�“ však musel Capricor-
nus so svojimi hudobníkmi v Stuttgarte asi neustále; jednému vy�ítal, 
že „na cinku hrá ako na kravskom rohu“, nepá�ilo sa mu, že hudobníci 
sa vraj venujú viac zábave („pitkám“) ako serióznej práci. Inokedy zasa 
nesúhlasil s tým, aby sa �alej vzdelávali v zahrani�í, dôvodom bolo pod-
�a neho to, že kapela nemala ve�ký po�et �lenov. Pritom Capricornus sa 
snažil o jej systematické budovanie, angažoval napríklad talianskych 
kastrátov a pod. Aj v Stuttgarte sa naplno rozvinula Capricornova kom-
pozi�ná aktivita. Nielenže prepracoval a vydal tla�ou zbierku Jubilus 

Bernhardi (1660), skomponovanú už v Bratislave na texty jedného z naj-
vä�ších stredovekých mystikov sv. Bernarda z Clairvaux, ale tla�ou vyšli 
v krátkom �ase �alšie Capricornove zbierky: Geistliche Concerten (1658), 
Geistliche Harmonien I a II (1659), Sonaten und Canzonen (1660), Zwey Lie-
der von dem Leyden und Tode Jesu (1661), Geistliche Harmonien III (1664), 
Zweyfacher Ehren=Ruff (1664), ba skomponoval tu dokonca aj Ballet de 
Natur (1660) a operu Raptus Proserpinae (1662), z ktorej sa však zachovalo 
iba libreto. Samuel Capricornus zomrel v Stuttgarte po krátkej chorobe, 
v plnom rozkvete síl iba 37-ro�ný 10. 11. 1665.

Tvorba Capricorna a jej osudy po skladateľovej smrti
Capricornova hudba však po jeho smrti z�aleka neupadla do zabud-
nutia, ba práve naopak – množstvo skladieb vyšlo v 60. a 70. rokoch 
17. storo�ia ako tzv. posthumné tla�e. Pravdepodobne mal na tom zá-
sluhu Capricornov syn Samuel ml., dvorský hudobník v Ansbachu (úro-
ve� svojho otca však nikdy nedosiahol). Už v roku 1669 vyšla zbierka 
Theatrum musicum, do ktorej sa dostalo aj Carissimiho oratórium Ju-
dicium Salomonis (písal o tom zaujímavo Richard Rybari�). O Capricor-
novu tvorbu však mali zrejme záujem aj vydavatelia, ur�ite sa dobre 
predávala, a tak vyšlo v krátkom �ase ešte nieko�ko zbierok: Continuatio 

Bratislava (Posonium), Matthaus Merian 1638 (zdroj: internet)

Knieža Eberhard III. (foto: archív)
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Theatri musici (1669), zbierka virtuóznych motet Scelta musicale (1669), 
Opus Aureum missarum (1670, omše, skomponované už v Bratislave), 
zbierka svetských kantát Neu=angestimmte und erfreuliche Tafel-Music 
(1670), ako aj 6 sonát Continuation der neuen wohl=angestimmten Taf-
fel-Lust-Music (1671). Táto zbierka priniesla historikom ur�ite najviac 
problémov, lebo už o rok vyšlo tých istých 6 Capricornových sonát spolu 
s �alšmi šiestimi u rovnakého vydavate�a ako Prothimia suavissima...
duodena secunda (1672) s autorským údajom „J.S.A.B.“, �o ve�ký znalec 
barokovej hudby S. de Brossard rozlúštil ako „Antonio Bertali“ (a dopísal 
to vlastnou rukou na svoj exemplár, zachovaný dodnes v Paríži). Ke�že 
vydanie pod menom Bertaliho je vytla�ené z tých istých kovových platní 
ako Capricornovo Continuatio (dokonca bez opráv akýchko�vek chýb!), 
ide pravdepodobne o dobrý obchodnícky „trik“ šikovného vydavate�a/vy-
davate�ov – J. a C. Bencardovcov vo Frankfurte, ktorí kúpili práve v tom 
�ase aj jezuitskú tla�iare� v Dillingene. Ako ukázali najnovšie výsku-
my, pod meno Bertaliho sa „zmestili“ v tomto novom vydaní aj skladby 
J. H. Schmelzera a D. Pohleho...

Capricornov kompozičný štýl 
Capriconus sa netajil svojimi kompozi�nými vzormi, viackrát sa priznal 
predovšetkým k svojim „viedenským u�ite�om“, najmä Antoniovi Bertali-
mu. Samozrejme, prvotným východiskom bola pre neho nemecká evan-
jelická hudba jeho bezprostredných predchodcov, na prvom mieste Hein-
richa Schütza. Originalita Capricornovho hudobného jazyka však spo�íva 
v dokonalom prepojení prvkov nemeckej „musiky poetiky“ s talianskou 
hudbou, nevynímajúc v tom �ase „najmodernejšieho“ Carissimiho, 
a jeho „stylo oratorio“. Takéto pasáže nájdeme napríklad nielen v geniál-
nej skladbe O Traurigkeit, o Herzeleid (Zwey Lieder, 1661), ale dokonca už 
v bratislavskej tvorbe z Opus musicum (1655). V tejto zbierke však ponúkol 
Capricornus celú paletu štýlov, obsadení, kombinácií nástrojov (napr. dva 

koncertantné fagoty!) a pod., po�núc tzv. kolosálnym, alebo tiež „cisár-
skym“ barokom, ktoré zastupovali o. i. Bertali a Valentini (okrem spomí-
naného Te Deum ho reprezentujú aj obe omše z tejto Capricornovej zbier-
ky), a kon�iac sólistickým duchovným koncertom pre 1–3 spevákov a rov-
naký po�et rovnocenných nástrojov. Naopak, 24 motet zo zbierky Jubilus 
Bernhardi je štýlovo mimoriadne jednotných a vedome výrazovo menej 
vypätých, k �omu prispela po prepracovaní v Stuttgarte ur�ite aj zmena 
inštrumentálneho obsadenia (typický „nemecký“ violový consort oproti 
„talianskemu“ obsadeniu s 2 hus�ami v bratislavskom, žia�, nezachova-
nom origináli). Capricornov kompozi�ný štýl sa vyvíjal a v Stuttgarte sa 
�iasto�ne zmenil, vä�ší priestor dostávajú �isto sólistické obsadenie a vir-
tuozita, nielen spevácka (kastráti), ale aj obligátnych nástrojov (viola da 
gamba, v kapele boli vynikajúci hrá�i na týchto nástrojoch). Capricornova 
hudba zah��a všeobecne zna�nú výrazovú paletu, od pašiových Zwey Lie-
der von dem Leyden und Tode Jesu až po niektoré výrazovo dos� „divoké 
talianske“ skladby najmä z Theatrum musicum (napr. vokálna ciaccona 

O felix jucunditas, ktorá sa ani trochu „nepodobá“ na cirkevnú hudbu...), 
nehovoriac o svetskej hudbe. Kompozi�né majstrovstvo, najmä kontra-
punktické je zrejmé aj z inštrumentálnej hudby S. Capricorna, skladby 
ako Sonáta �. 3 (Continuation, resp. „Bertaliho“ Prothimia) v ni�om neza-
ostávajú za hudbou jeho slávnejšieho u�ite�a Bertaliho.

Miesto Samuela Capricorna v dejinách hudby
Hudba Samuela Capricorna bola známa už za jeho života, resp. v 17. sto-
ro�í prakticky v celej Európe, od Škandinávie až po Taliansko, od Fran-
cúzska po Sedmohradsko, nechýbala v žiadnej evanjelickej, ba ani ka-
tolíckej zbierke. Poznali a cenili si ju tak najvä�šie autority – Schütz 
nazval skladby svojho mladšieho kolegu zo zbierky Opus musicum „ope-
ra virtuosa“ –, ako aj „bežní“ kapelníci. Azda najvä�šieho uznania sa 
dostalo Capricornovej hudbe od jedného z najlepších znalcov baroko-
vej hudby S. de Brossarda, ktorý v roku 1724, teda viac než polstoro�ie 
po Capricornovej smrti, o. i. napísal, že to „bol jeden z najschopnejších 
skladate�ov v Európe“. Nemožno sa teda �udova�, ak E. Noacková cha-
rakterizovala S. Capricona v autoritatívnej encyklopédii MGG (1952) ako 
„jedného z najvplyvnejších protestantských skladate�ov“ medzi Schützom 
a Bachom. Nás môže teši�, že na za�iatku novodobého, moderného cap-
ricornovského výskumu stál Dr. Richard Rybari�, ktorého práce podnie-
tili záujem hudobných historikov o tohto významného skladate�a v USA, 
Francúzsku, Nemecku a �alších krajinách. Život Samuela Capricona bol 
z ve�kej �asti „bojom“, ako to dobre vystihol v epicédiu jeho syn: v ranej 
mladosti reálnym bojom o prežitie die�a�a exulantov, neskôr dôslednou 
snahou o �o najlepšie vzdelanie (vrátane hudobného), potom ustavi�ný-
mi „bojmi“ nielen na seba náro�ného dvorského kapelníka so svojimi 
hudobníkmi v Stuttgarte... Dokonca sa zdá, že jediné pokojnejšie obdobie 
zažil tento ambiciózny, zdravo sebavedomý hudobník za 37 rokov svojho 
(krátkeho) života iba v Bratislave.
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Pavel Vejvanovský. Brno 1994, s. 237–240.
Rybari�, R.: Opus musicum Samuela Capricorna. 
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Rybari�, R: Judicium Salomonis – S. Capricornus 
a G. Carissimi. In: Musicologica slovaca III, Brati-
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Seifert, H. Prothimia suavissima – aenigma dif� -
cilissima? In: (Ed. G. Gruber) Zur Geschichte und 
Aufführungspraxis der Musik des 16.–18. Jahrhun-
derts in Mittel und Osteuropa. Bratislava 2013, 
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Sittard J.: Samuel 
Capricornus contra 
Philipp Friedrich 
Böddecker. In: 
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Internationalen 
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Diskogra� a (výber):

S. Capricornus: Theatrum musicum. Le Parlament de musique, 
M. Gester, Opus 111 (1993).
S. Capricornus: Theatrum musicum & Leçons de tenèbres. 
La Chapelle Rhénane, B. Haller, K612 (2006).

A. Bertali (foto: archív)Jubilus Bernhardi (foto: archív)



Rozprávka o sláčikovom kvartete (foto: P. Brenkus)

Fats Jazz Band (foto: P. Brenkus)

Ľudová hudba FS Gymnik 
(foto: P. Brenkus)

Clinic Music (foto: P. Brenkus)

Na nádvorí bratislavského Hudobného centra (foto: P. Brenkus)

Koncert mladých operných talentov 
v amfiteátri Starý Klíž (foto: Z. Hanout)
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Noc hudby opäť 
v slovenských mestách

Už po štvrtýkrát symbolicky ovládla hudba v rôznoro-
dých podobách všedné aj nevšedné miesta rozli�ných 
kútov Slovenska. Po�as Noci hudby, ktorú Hudobné 
centrum v roku 2012 vyhlásilo na základe inšpirácie 
medzinárodne etablovaným Sviatkom hudby – Fête de 
la musique, sa tretí júnový piatok (19. 6.) uskuto�nilo 
viac než 80 podujatí v 24 slovenských mestách. Od ran-
ných hodín až do neskorej noci znela hudba všetkých 
žánrov v mnohorakých podobách z námestí, ulíc, par-
kov, škôl, hudobných klubov, kostolov �i koncertných 
siení, pri�om svoje umenie návštevníkom podujatí 
predviedli zoskupenia i jednotlivci, amatéri aj profe-
sionáli. „Našou snahou je, obrazne povedané, vyzliec� 
hudbu z rób a frakov a priblíži� ju aj tým, ktorí na 
koncerty zvy�ajne nechodia,“ hovorí O�ga Smetanová, 
riadite�ka Hudobného centra. 
Štvrtý ro�ník Noci hudby v Bratislave odštartovali 
dopolud�ajšie výchovné programy (Zvo� si svoju Miss 
Vivaldi a Rozprávka o slá�ikovom kvartete) na nádvorí 
Hudobného centra na Michalskej ulici a vrcholom 
bol koncert na Hlavnom námestí v spolupráci s BKIS 
a Francúzskym inštitútom (�udová hudba FS Gymnik, 
zoskupenie Clinic Music, Barbora Botošová & Bohémiens 
and Agata Siemaszko, Gypsy Queen project, world music 
kapela Arccus, Suchomel & Nikitin Tenor Summit, Fats 
Jazz Band). V Banskej Bystrici prebehlo v rámci Noci 
hudby slovenské � nále sú�aže v speve frankofónnych 
piesní „Spievam po francúzsky“, v levickej synagóge 
vzdali poctu Frankovi Sinatrovi Ludo Kuruc Quartet, 
v malebnom prostredí am� teátra Starý Klíž si prišli na 
svoje fanúšikovia opery a Nitra ponúkla okrem klas-
ického (PIANO Quintet) až 17 multižánrových vystúpení 
v ob�úbených nitrianskych kaviar�ach.

www.nochudby.sk 



J. Dekánková (foto: P. Brenkus) Tančiareň na koncerte Fats Jazz Band (foto: P. Brenkus)

M. Uhliarik (foto: P. Brenkus)

M. Pufflerová na súťaži Spievam 
po francúzsky v Banskej Bystrici 
(foto: M. Chabadová)

M. Suchomel (foto: P. Brenkus)

J. Fujak v nitrianskej 
Trafačke (foto: L. Baťo)

KatArs (foto: L. Baťo)

Zvoľ si svoju Miss 
Vivaldi (foto: P. Brenkus)

M. a J. Šimjakovci v nitrianskom Libresse (foto: L. Baťo)Tralaškola v Libresse (foto: L. Baťo)

B. Botošová (foto: P. Brenkus)Suchomel & Nikitin Tenor Summit (foto: P. Brenkus)
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Edvard Grieg a ľudský hlas
V Bergene, rodisku najvýznamnejšieho škandinávskeho skladateľa Edvarda Griega 
(1843–1907), sa 28.–31. 5. uskutočnili medzinárodná konferencia a interpretačný 
workshop „Edvard Grieg and the Human Voice“, zamerané na skladateľovu vokálnu tvorbu. 
Griega v našich končinách určite nie je nutné predstavovať; jeho opusy sú štandardnou 
súčasťou repertoáru snáď každého interpreta a telesa. Mimo Škandinávie však nie sú 
všetky oblasti Griegovej tvorby rovnako známe: týka sa to najmä Griegových piesní.

Griegove piesne
Nedá sa poveda�, že by neboli známe vôbec: 
10-15 piesní na �ele so Solvejginou pies�ou je 
už dnes trvalou sú�as�ou repertoáru. Celkovo 
však Grieg po�as celého života skomponoval 
180 piesní. Venoval ich svojej manželke Nine, 
ktorá bola aj ich prvou interpretkou. Pod�a 
vlastných slov ich písal krvou svojho života 
a vyjadril v nich svoje najintímnejšie zážitky. 
Griegovým východiskom bola piese� schu-
bertovsko-schumannovskej proveniencie, 
�o je pochopite�né, ke�že absolvoval štúdiá 
na lipskom Konzervatóriu. Originálne �rty 
nachádzame predovšetkým v pies�ach v skla-
date�ovej rodnej re�i: využitie rytmickej a me-

lodickej idiomatiky nórskych �udových piesní 
a tancov a štylizácie virtuóznej hry na nór-
skych �udových nástrojoch, predovšetkým na 
tzv. „hardangerských husliach“. Na báze syn-
tézy �udovej modality s výdobytkami neskoro-
romantickej harmónie (Wagner) dospel Grieg 
k ve�mi originálnej chromatike. Modalita ho 
na druhej strane inšpirovala k harmónii za-
loženej na zvukoma�be, ktorá zásadne ovplyv-
nila Debussyho a Ravela. Griegove piesne vy-
chádzajú z charakteru nórskej �udovej piesne, 

pre ktorý je pod�a skladate�a typický protiklad 
medzi tajuplnou pochmúrnos�ou a nespúta-
nou divokos�ou; hlbokou melanchóliou, ktorá 
sa však náhle môže zvráti� v divý, rozpustilý 
humor. V hlbšom slova zmysle sa tu prejavuje 
duch národa, vlastný aj severskej mytológii 
(Poetická Edda), �i Björnsonovi alebo Ibsenovi, 
ktorých texty Grieg �asto zhudob�oval. 

Nórčina
Najvä�šou prekážkou šírenia Griegovej vokál-
nej tvorby na nórske texty mimo Škandinávie 
je jazyk: existujú dve formy spisovnej nór�iny, 
bokmål (knižný jazyk) a landsmål (vidiecky ja-
zyk), dnes nazývaný aj nynorsk (novonór�ina), 

ktorým však hovorí len 10
15 percent obyvate�-
stva. Viaceré opusy Griegovej vokálnej tvorby, 
predovšetkým jeho jediný „skuto�ný“ pies�ový 
cyklus Haugtussa op. 67, predstavujúci vrchol 
jeho pies�ovej tvorby vôbec, sú bezprostredne 
viazané na landsmål a jeho špeci� cké hu-
dobno-výrazové predispozície. Od Griegových 
�ias predovšetkým pod vplyvom politického 
vývoja prebehlo nieko�ko reforiem spisovného 
štandardu landsmål (posledná v roku 2005). 
To zna�ne komplikuje porozumenie textov 

a ich prekladanie. �alším problémom je nór-
ska výslovnos�, ke�že tu v závislosti od kon-
krétneho umiestnenia samohlások existuje 
množstvo ve�mi jemných nuáns v hrdelných 
polohách a so zvláštne zastretými vokálmi. 
Ú�astníci workshopu spievali výlu�ne v origi-
nálnom jazyku a problematike výslovnosti sa 
venovali pod doh�adom špecialistov.

Edvard Grieg 
and the Human Voice
The International Edvard Grieg Society (IGS), 
hlavný usporiadate� podujatia, bola založená 
v Bergene roku 1996. Jej cie�om je vytvára-
nie medzinárodnej integra�nej siete spätej 
s osobnos�ou Edvarda Griega na báze výsku-
mu, vydavate�ských a vzdelávacích aktivít, 
organizácie hudobných festivalov a sú�aží, 
seminárov, vedeckých sympózií, koncertov, 
majstrovských kurzov, workshopov a pod. 
Spoluusporiadate�om podujatia bola The Grieg 
Academy v Bergene, jediná vysoká hudobná 
škola v Nórsku.
Na konferencii prednieslo svoje príspevky 
spolu 19 pozvaných muzikológov, hudobných 
teoretikov a interpretov z 11 krajín sveta. 
Na workshope o Griegových pies�ach sa zú-
�astnilo 56 posluchá�ov vysokých hudobných 
škôl z celého sveta, ktorí sa zdokona�ovali pod 
vedením špecialistov, interpretov združených 
v IGS, pedagógov Griegovej akadémie a pop-
redných nórskych umelcov. Ku skvelej atmo-
sfére podujatia napomohlo po�etné publikum, 
ktoré tvorili predovšetkým �lenovia satelit-
ných Griegových spolo�ností, organiza�ne 
spadajúcich pod IGS, ktoré rozvíjajú svoju �in-
nos� o. i. v Belgicku, Ve�kej Británii, Japonsku, 
Holandsku, Rusku, Lipsku, Minneapolise, New 
Yorku a Osle.
Programy vedeckej a umeleckej sú�asti po-
dujatia sa v niektorých momentoch krížili: 
napríklad konferen�ná sekcia na tému Haug-
tussa op. 67 alebo otvorená panelová diskusia 
o špeci� kách interpretácie Griegových piesní 
s poprednými nórskymi spevákmi, bary-
tonistom  Njålom Sparbom a sopranistkou 
Solveig Kringlebotn a klaviristami Einarom 
Røttingenom a Signe Bakke.

Troldhaugen
Ve�er 30. mája sa ú�astníci presunuli do 
Griegovej vily v bergenskej štvrti Paradis, 
ktorú si tu nechal vybudova� v roku 1885. 
Nachádza sa na vrchole fjordu Troldhaugen 
(„V�šok trollov“). Meno mu dala Nina; kedže 
Edvard meral len 152 cm a Nina bola ešte 
nižšia, názov asociuje spätos� so slávnou 
manželskou dvojicou. Vilu Grieg považoval 
za svoj najlepší opus a takmer všetky pros-
triedky, ktoré zarobil svojou umeleckou 
�innos�ou, investoval do jej zve�a�ovania. 
V roku 1891 si na úpätí fjordu postavil dreve-
ný dom�ek, kam sa uchy�oval komponova�. 
Troldhaugen je aj miestom posledného od-
po�inku  Edvarda a Niny – ich popol je vsy-
paný do skaly, ktorú si Grieg pre tieto ú�ely 
sám vyhliadol. 15. júna, v de� Griegových 

Steinway v Griegovej obývačke (foto: archív)
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narodenín, sa v Troldhaugene schádzajú 
rodiny z celého Nórska, aby si uctili sklada-
te�ovu pamiatku.
Od roku 1928 sa v Troldhaugene nachádza Mú-
zeum Edvarda Griega. V roku 1985, sto rokov 
po vybudovaní vily, tu zrealizovali originálny 
architektonický projekt: do príkro klesajúcej 
skaly medzi vilou a dom�ekom vytesali kon-
certnú sálu Troldsalen s impozantným výh�a-
dom na Griegov dom�ek, záliv a fascinujúcu 

panorámu Bergenu obkoleseného siedmimi 
pohoriami. V tejto sále s výnimo�nými akus-
tickými dispozíciami sa 30. 5. uskuto�nil kon-
cert aktérov panelovej diskusie. Aj program 
nasledujúceho d�a zav�šil koncert Griegových 
piesní v Troldhaugene v podaní najlepších 
26 ú�astníkov workshopu – tentoraz priamo 
v priestoroch obýva�ky a priliehajúcej predsie-
ne v Griegovej vile, ktoré boli vôbec po prvý raz 

využité pre koncertné ú�ely. Napriek ve�kému 
záujmu z kapacitných dôvodov mohli by� 
prítomní len priami ú�astníci podujatia. Sto-
li�ky museli by� tesne pri sebe a diváci boli 
od interpretov vzdialení len 1 až 1,5 metra. 
Hralo sa na autentickom krídle, ktoré Griegovi 
v roku 1892 venovala � rma Steinway; spievalo 
sa v autentickej akustike, v ktorej Griegove 
piesne vznikali a v priestoroch, kde mnohé 
Griegove piesne v podaní Niny zazneli vôbec 

po prvýkrát. „Duša“ celého podujatia, Einar 
Røttingen, položartom s�uboval, že po�as tohto 
koncertu sa studené a upršané škandinávske 
po�asie na chví�u umúdri. A skuto�ne, tesne 
pred za�iatkom koncertu sa obloha úplne 
vyjasnila a nádherný interiér bol zaliaty sl-
ne�ným svitom (v Bergene bol polárny de�). 
Genius loci uchvátil všetkých, najmä v oka-
mihu, ke� sa v zvukomalebnej pasáži piesne 

Die verschwiegene Nachtigall (Tajuplný slávik) 
op. 48 v podaní Clary Osowski a Cena Huanga 
skuto�ne rozoznel spev slávika...

„Grieg Day“ v Bratislave
Ke�že IGS h�adá cesty, ako rozšíri� pole svojej 
pôsobnosti aj v regióne stredovýchodnej Euró-
py, môj nápad iniciova� 11. 11. „Grieg Day“ na 
VŠMU v Bratislave sa stretol s porozumením 
a nadšením. Pre ideu tohto podujatia sa po-

darilo získa� aj vedenie VŠMU, pe-
dagógov a študentov, ktorí spolo�ne 
pripravujú repertoár. Pozvanie na 
prednášky a vedenie majstrovských 
interpreta�ných kurzov a work-
shopov v Bratislave prijali anglická 
spevá�ka a viceprezidentka IGS Beryl 
Foster, profesor klavírnej hry a rek-
tor Grieg Academy Einar Røttingen, 
profesor hus�ovej hry na Grieg 
Academy Ricardo Odriozola a muzi-
kológ prof. Patrick Dinslage, vedúci 

Edvard-Grieg-Forschungsstelle na Universität 
der Künste Berlin a profesor Centre for Grieg 
Research na Univerzite v Bergene.

Markéta ŠTEFKOVÁ

Aktivita bola podporená 
z grantov EHP a Nórska

Troldhaugen, Griegov domček, v pozadí 
Troldsalen (foto: archív)

Troldsalen, N. Sparbo a E. Røttingen 
(foto: archív)

Troldhaugen, Griegova socha v životnej 
veľkosti (foto: archív)

31. júl, piatok
DAVID DI FIORE  / USA
T. Susato, D. Zipoli, M. Corrette, C. Saint-Saëns,
J. Reubke, F. A. Guilmant

9. august, nedeľa
VEGARD LAN DAAS / Nórsko – saxofón
ANDERS AIDSTEN DAHL / Nórsko – organ 
J. S. Bach,O. Lindberg, E. Hovland, A. Marcello, 
T. Albinoni, G. Fauré, E. Bozza, R. Wallin

16. august, nedeľa
MONIKA MELCOVÁ / Slovensko
D. Scarlatti, A. Banchieri, J. K. Kerll,
A. Vivaldi – J. S. Bach, G. Fauré, M. Melcová

23. august, nedeľa
GIULIO MERCATI / Taliansko
Dietrich Buxtehude, Andrea Lucchesi, Alessandro Scarlatti,
J. S. Bach, R. Wagner, M. Reger

30. august, nedeľa
JEAN-PIERRE GRIVEAU / Francúzsko
W. Byrd, J. S. Bach, C. Franck, F. Mendelssohn, J. P. Griveau, T. Dubois

6. september, nedeľa
ADAM KLARECKI / Poľsko
J. P. Seelinck, F. Mendelssohn, F. Nowowiejski, F. Liszt

13. september, nedeľa
FRANCESCO BONGIORNO / Taliansko
G. Frescobaldi, W. A. Mozart, F. Mendelssohn,
C. Franck, F. Liszt

17. september, štvrtok
Slávnostný záverečný koncert XX. ročníka festivalu
Koncert je súčasťou osláv 777. výročia udelenia
kráľovských výsad Trnave
ENRICO ZANOVELLO / Taliansko
IVETA VISKUPOVÁ, dirigentka
TRNAVSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Alžbeta Ševečková, umelecká vedúca
SPEVÁCKY ZBOR CONSORTIUM BRATISLAVA
Hilda Gulyásová, soprán
Peter Kollár, barytón
J. C. F. Bach, M. Schneider-Trnavský, M. E. Bossi,
G. Stabile, E. Gigout, S. Šurin

Zmena programu vyhradená  |  Trnavské organové dni  |  Parašutistov 4  |  917 01 Trnava  |  organfestivals@gmail.com   |  www.bachovaspolocnost.sk

TRNAVSKÉ ORGANOVÉ
DNI 2015

jubilejný XX. ročník medzinárodného organového festivalu

MESTO TRNAVA

Na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Pod záštitou Mareka Maďariča – ministra kultúry Slovenskej republiky

31. júl – 17. september 2015
Začiatky koncertov o 20.00

Bachova spoločnosť
na Slovensku
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BRIAN ENO
Ambientná hudba
Brian Eno (1948) počas celej svojej kariéry spochybňoval rozdiely medzi umeleckou 
a populárnou hudbou a medzi hudobníkmi a nehudobníkmi. Začiatkom sedemdesiatych 
rokov stál pri založení britskej popovej skupiny Roxy Music a neskôr sa stal úspešným 
sólovým umelcom a producentom. Podieľal sa na nahrávkach Talking Heads, Davida 
Bowieho, U2, Laurie Andersonovej a i. Je tiež známy ako tvorca video a sound artu 
a svoje audiovizuálne inštalácie vystavuje už viac ako dve desaťročia. V polovici sedem-
desiatych rokov ho upútali možnosti podkresovej hudby. K jej bežnému komerčnému 
využívaniu zo strany Muzak Corporation a iných spoločností sa však staval kriticky, a tak 
sa začal zaoberať vytvorením jej bohatšej a sofistikovanejšej formy, ktorú nazval „am-
bientnou hudbou“ a ktorej možnosti preskúmal na sérii sólových nahrávok ako Discreet 
Music, Music for Airports, Music for Films, On Land atď.

V roku 1978 som vydal prvú nahrávku, kto-
rá sa ozna�ovala za ambientnú hudbu; tento 
názov som vymyslel na ozna�enie práve vzni-
kajúceho hudobného štýlu.

Stalo sa to takto. Za�iatkom sedemdesia-
tych rokov stále viac �udí za�alo po�úva� hud-
bu inak. Platne a rozhlas už existovali dos� 
dlho na to, aby sa ich novota za�ala vytráca�, 
a �udia si chceli hudbu, ktorú po�úvali vo svo-
jich domovoch a na pracoviskách, ako aj zvu-
kovú náladu, ktorou sa obklopovali, vybera� 
konkrétne a so� stikovane.

Táto zmena sa prejavila odklonom od pred-
stáv, ktoré vo vtedajšom nahrávacom priemys-
le stále panovali: že totiž �udia majú krátku 
schopnos� koncentrácie a požadujú ak�nú 
a rozmanitú hudbu, jasný rytmus, prieh�adnú 
štruktúru piesne a predovšetkým prítomnos� 

�udského hlasu. Všimol som si však opak: 
s priate�mi sme si nahrávali a vymie�ali dlhé 
kazety s hudbou, ktorú sme si vyberali pre jej 
tichos�, homogénnos�, absenciu prekvapení 
a predovšetkým pre nedostatok rozmanitosti. 
Hudbu sme chceli využíva� inak – ako sú�as� 
prostredia našich životov – a chceli sme, aby 
bola nepretržitá, aby nás obklopovala.

Na obzore sa však �rtali aj iné zname-
nia. S vývojom nahrávacej techniky vzniklo 
množstvo kompozi�ných možností, ktoré 
boli v hudbe celkom nové. Vä�šina z nich 
mala do �inenia s dvoma úzko spätými no-
vými oblas�ami: stredobodom pozornosti 
skladate�a sa stala samotná zvuková textúra 
a elektronika umožnila vznik virtuálnych 
akustických priestorov (takých, ktoré v príro-
de neexistujú).

Ke� vojdete do nahrávacieho štúdia, uvidí-
te tisíce gombíkov a ovláda�ov. Takmer všetky 
slúžia na to isté, ibaže rôznymi spôsobmi: 
môžete nimi nejako na zvuky pôsobi�, zvä�ši� 
ich objem, zúži� ich, prida� im lesk, zdrsni� 
ich, prida� im tvrdos�, hladkos�, údernos�, 
plynulos� �i tisíc iných rôznych vecí. Sklada-
te� v nahrávacom štúdiu tak môže vynaloži� 
prakticky vä�šinu kompozi�nej energie na 
vymýš�anie nových zvukov alebo ich kom-
binácií. Prirodzene, o tomto všetci vedeli už 
v polovici šes�desiatych rokov: psychedélia 
otvorila nielen mysle, ale i nahrávaciu tech-
niku. Hra so zvukmi sa však stále považovala 
„len“ za technickú záležitos� – �osi, �ím sa 
zaoberali technici a producenti – v protiklade 
k serióznej tvorivej práci skladate�ov piesní 
a ich interpretov. Ambientnou hudbou som 
chcel poukáza� na to, že práve táto �innos� je 
charakteristickou vlastnos�ou novej hudby 
a že sa môže sta� skuto�ným stredobodom 
kompozi�ného záujmu.

Štúdiá tiež poskytli skladate�om virtuálne 
priestory. Pri tradi�nom nahrávaní sa v pries-
tore s dobrou akustikou pred nástroj umiestni 
mikrofón a nahrá sa výsledok. To, �o potom 
po�ujete, je nástroj a jeho dozvuk v danom 
priestore. V štyridsiatych rokoch za�ali ma� 
�udia vä�šie ambície a vymýš�ali techniky na 
obohatenie týchto prirodzených priestorov – 
dozvukové komory, pásové echá at�. Množstvo 
tohto úsilia sa vynaložilo v rámci rozhlasu – 

s cie�om „umiestni�“ postavy v rozhlasových 
hrách do rôznych virtuálnych priestorov – av-
šak až populárna hudba skuto�ne otvorila túto 
problematiku. Elvis Presley, Buddy Holly, Eddy 
Cochran a všetci ostatní spievali a ich hlasy 
boli zvláštne znásobené pásovými dozvukmi, 
ktoré sa nepodobali na ni�, �o by sa dalo po�u� 
v skuto�nosti. Phil Spector a Joe Meek vymys-
leli vlastný „zvuk“ – kombináciou vrstvenia, 
podomácky vyrobených echových systémov, 
rezonujúcich priestorov (schodištia, vý�ahové 
šachty), zmeny rýchlosti posuvu pásu at�. sa 
im podarilo dosiahnu�, že „normálne“ nástroje 
zneli úplne novo. To všetko sa dialo skôr, než 
sa objavili syntezátory a dub reggae...

Ke� som za�iatkom sedemdesiatych rokov 
za�al nahráva� platne, bolo jasné, že práve 
v tejto oblasti sa toho ve�a udeje. Zaujímalo ma 

B. Eno (foto: archív)
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to, pretože to nazna�ovalo, že proces hudobnej 
tvorby sa približuje k procesu ma�by (nazdával 
som sa, že o ma�be �osi viem). Nové zariadenia 
na tvarovanie zvukov a tvorbu akustických 
priestorov sa na trhu objavovali každý týžde� 
(a tak je to vlastne až doteraz), syntezátory za-
znamenali svoj nemotorný, avšak zásadný de-
but a �udia ako ja trávili doma celé noci a hrali 
sa so všetkými týmito veci�kami v úžase nad 
ich novými možnos�ami, ponorení do nových 
zvukových svetov, ktoré sa dali vytvori�.

Ponor bol presne to, o �o išlo: tvorili 
sme hudbu, v ktorej sa dalo pláva�, vznáša� 
a strati� sa.

To všetko sa mi vyjasnilo za�iatkom roku 
1975, ke� som bol po nehode pripútaný na lôž-
ko. Navštívila ma priate�ka Judy Nylon a pri-
niesla mi nahrávku harfovej hudby zo 17. sto-
ro�ia. Ke� odchádzala, poprosil som ju, aby mi 
ju pustila, �o i urobila, no až po jej odchode som 
si uvedomil, že hi-�  súprava hrala príliš ticho 
a jeden reproduktor bol aj tak pokazený. Vonku 
husto pršalo a hudbu som cez dáž� takmer 
vôbec nepo�ul – len tie najsilnejšie noty, ako 
malé kryštály, zvukové �adovce dvíhajúce sa 
z búrky. Nemohol som vsta� a da� hudbu hlas-
nejšie, tak som len ležal, �akajúc na príchod 
�alšieho návštevníka, ktorý by to dal do po-
riadku, a tento sluchový zážitok si ma celkom 
podmanil. Uvedomil som si, že hudbu som si 
predstavoval presne takto – ako miesto, pocit 
a celkový nádych môjho zvukového okolia.

V apríli �i máji toho roku som potom na-
hral Discreet Music, plat�u, ktorá je asi mojou 
prvou ambientnou nahrávkou (hoci veci, ktoré 
som predtým urobil s vynikajúcim gitaristom 
Robertom Frippom, sa k ambientnej hudbe dos� 
približujú). Bola to tridsa�jedenminútová mo-
dálna skladba (viac sa vtedy na plat�u nezmes-
tilo) s vyrovnanou textúrou, pokojným charak-
terom a hrejivým zvukom. V tom �ase nebola 
prijatá ve�mi vrelo a asi by som s jej vydaním 
bol váhal, neby� pobádania môjho priate�a ma-
liara Petra Schmidta. (Vlastne, spo�iatku sa toto 
dielo pá�ilo prevažne maliarom a spisovate�om 
– �u�om, ktorí pri svojej práci používajú hudbu 
a chcú sa obklopi� stimulujúcim prostredím.)

Koncom roka 1977 som na kolínskom letis-
ku �akal na let. Bolo to za jasného, slne�ného 
rána, nebol tam takmer nikto a priestor na 

m�a pôsobil ve�mi prí�ažlivo (zdá sa mi, že ho 
navrhol otec jedného zo zakladate�ov Kraft-
werku). Za�al som premýš�a�, aký druh hudby 
by v takej budove mohol znie� dobre. Pomyslel 
som si: „Musí sa da� preruši� (pretože tam 
budú hlásenia), frekven�ný rozsah a tempo 
hudby musia by� odlišné od frekvencie a tem-
pa �udskej re�i (aby nevnášala zmätok do 
komunikácie) a musí sa prispôsobi� všetkým 
hlukom, ktoré letisko vydáva. 	o je však pre 
m�a najdôležitejšie, musí ma� nie�o spolo�né 

s tým, kde sa nachádzate a pre�o ste tam: lie-
tanie, vznášanie sa a, v h�bke duše, � irtovanie 
so smr�ou.“ Pomyslel som si tiež: „Chcem vy-
tvori� takú hudbu, ktorá vás pripraví na smr� 
– ktorá nebude len svetlá a radostná a nebude 
predstiera�, že sa ani trochu nebojíte, ale pri 
ktorej si poviete: ‚Ve� ak umriem, ni� také 
strašné sa nestane.‘“

Tak sa zrodila prvá ambientná plat�a Mu-
sic for Airports, ktorú som vydal vo vlastnom 
vydavate�stve (nazvanom, ako inak, Ambient 
Records). Na vnútornom prebale bol vytla�ený 
môj manifest:

Ambientná hudba

S myšlienkou hudby špeciálne navr-
hnutej ako zvukové pozadie v rôznych 
prostrediach prišla v pä�desiatych rokoch 
spolo�nos� Muzak a pod tým istým názvom 
sa neskôr stala sú�as�ou všeobecného po-
vedomia. Tento termín odkazuje najmä na 
typ materiálu, ktorý spolo�nos� Muzak pro-
dukuje: známe melódie upravené a inštru-
mentované nenáro�ným a neoriginálnym 
spôsobom. Pochopite�ne, vä�šina náro�nej-
ších posluchá�ov (a skladate�ov) preto úpl-
ne odmietla myšlienku podkresovej hudby 
ako �ohosi, �o by stálo za pozornos�.

V ostatných troch rokoch som sa za�al 
zaujíma� o využitie hudby ako prvku at-
mosféry ur�itého prostredia a dospel som 
k presved�eniu, že takto použite�ný hudobný 
materiál sa dá vytvori� bez ujmy na hudob-
nej kvalite. Aby som svoje experimenty v tej-
to oblasti odlíšil od produktov rozli�ných 
dodávate�ov hudobných konzerv, za�al som 
používa� termín ambientná hudba. Prostre-

die (ambience) de� nujeme ako atmosféru, 
vplyv okolitého prostredia alebo nádych 
nejakej kvality. Mojím úmyslom je tvori� 
pôvodné skladby predovšetkým (avšak nie 
výlu�ne) pre konkrétne momenty a situácie 
s cie�om vybudova� malý, no viacú�elový 
katalóg podkresovej hudby vhodnej na širo-
ké spektrum nálad a atmosfér.

Kým postup existujúcich spolo�ností za-
oberajúcich sa produkciou hudobných kon-
zerv sa zakladá na „normalizácii“ prostredí 

zakrývaním ich akustických a náladových 
osobitností, ambientná hudba má v úmysle 
umocni� ich. Konven�ná podkresová hudba 
vzniká tak, že sa z hudby úplne odstráni 
pocit pochybnosti a neistoty (�lovek sa tak 
prestáva o �u skuto�ne zaujíma�); ambient-
ná hudba naproti tomu tieto vlastnosti za-
chováva. A napokon, kým úmyslom týchto 
spolo�ností je „oživi�“ prostredie pridaním 
�alších stimulov (a tak teoreticky zmierni� 
nudnos� rutinných �inností a vyrovna� pri-
rodzené výkyvy telesných rytmov), cie�om 
ambientnej hudby je privodi� pokoj a vytvo-
ri� priestor na premýš�anie.

Ambientná hudba musí by� schopná 
uspokoji� mnohé úrovne sluchovej po-
zornosti bez toho, aby nejakú konkrétnu 
z nich vnucovala; musí by� rovnako igno-
rovate�ná ako zaujímavá.

september 1978

Myšlienku ambientnej hudby, podobne 
ako množstvo iných vecí, ktorými som sa 
v tom �ase zaoberal, považovali mnohí anglic-
kí hudobní kritici za akýsi pseudoumelecký 
žart a dobre sa na nej zabávali. Preto ma teší, 
že sa uchytila a �alej klí�i všetkými možnými 
smermi: vracia sa ku mne ako slová v tichej 
pošte – nerozoznate�né, avšak fascinujúce. 
Z prvých semienok ambientnej hudby (v pô-
vodnom vydavate�stve Ambient Records vyšli 
len štyri nahrávky, moje On Land a Music for 
Airports, The Plateaux of Mirror od Harolda 
Budda a Day of Radiance od Laraajiho) vyrás-
tol bujný hudobný les.

(1996)

Preklad Ivan KOSKA
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KYLE GANN 
Nevďačné pokusy 
o definíciu minimalizmu
Kyle Gann (1955) v pravidelných príspevkoch do novín The Village Voice a The New York 
Times neúnavne obhajuje minimalistickú a postminimalistickú hudbu. Napísal štúdie The 
Music of Conlon Nancarrow (1995), American Music in the 20th Century (1997) a články o La 
Monte Youngovi, Rhysovi Chathamovi, Henrym Cowellovi, Johnovi Cageovi a iných. Gann 
komponuje mikrotonálnu hudbu, v ktorej čerpá z americkej experimentálnej tradície 
a z hudobných tradícií indiánskych kmeňov Hopi, Zuni a Pueblo. V tomto texte sa Gann po-
kúša nájsť určujúce črty minimalistickej hudby a rozlíšiť niektoré jej výrazné prúdy.

	o je minimalizmus? 	o robí dielo mini-
malistickým? [...]

O pojme minimalizmus sa vedú mali-
cherné škriepky už tridsa� rokov. Zaviedol ho 
zrejme Michael Nyman v roku 1968, hoci aj 
Tom Johnson (hudobný kritik týždenníka The 
Village Voice) si na to robí nárok. Mnohé z pô-
vodných minimalistických diel trvajú hodiny 
a obsahujú tisíce nôt. Pochybova�ní �udia sa 
teda pýtajú, ako môžeme takú grandióznu 
hudbu nazýva� minimalistickou?

Nuž, je to naozaj dos� jednoduché. 
Minimalistická hudba, aspo� tá pôvodná, 
sa zvä�ša obmedzovala na malý po�et tónov 
a rytmických hodnôt, ako dórsky modus od 
tónu f a osminové noty v skladbe Philipa 
Glassa Music in Fifths. D�žka skladby iba pod-
�iarkuje ve�kos� obmedzenia materiálu: ak 
napíšete štvorminútovú skladbu so siedmimi 
tónmi, nikto si to ani nevšimne, ale napíšte 
tridsa�minútovú skladbu a asketické limity sa 
stanú významným fenoménom skladby.

Navyše, minimalizmus si svoj názov vy-
poži�al od rovnomenného hnutia vo výtvar-
nom umení; existujú zjavné paralely medzi 
kvázigeometrickou lineárnos�ou a predvída-
te�nos�ou nôt Philipa Glassa a Steva Reicha 
a �istými geometrickými líniami a jednodu-
chými optickými klamami Franka Stellu �i 
Sola LeWitta. V istej u�enej knihe o výtvarnom 
umení sa o minimalizme píše ako o umení, 
ktoré je „zbavené �isto dekoratívnych prvkov, 
v ktorom je zvýraznená geometria a potla�ená 
expresívna technika“.1 Je to celkom presný, 
i ke� neúplný, opis prvých minimalistických 
skladieb. K. Robert Schwarz cituje de� níciu La 
Monteho Younga: „To, �o je vytvorené s mi-
nimálnymi prostriedkami.“ Platí to, ak pod 
„prostriedkami“ rozumieme tóny a rytmické 
hodnoty, a nie po�et nôt a �asových úsekov.2

Navyše, ako zdôraz�oval Wittgenstein, vý-
znam slova spo�íva v jeho používaní. Vä�šina 
kultúrne vzdelaných �udí už vie, že toto slovo 
sa zvykne používa� na opis hudby Younga, 
Reicha a Glassa. Z pragmatického h�adiska je 
teda jeho význam ohrani�ený prinajmenšom 
ich hudbou zo šes�desiatych a sedemdesia-
tych rokov. Popiera� užito�nos� tohto pojmu 
v tejto rovine by bolo rovnako zbyto�né, ako 
vráti� sa do minulosti a tvrdi�, že Monetove 

ma�by by sme nemali nazýva� impresionis-
tickými. Objavili sa aj iné pojmy: „tranzová 
hudba“, „hypnotická hudba“, „procesuálna 
hudba“, „modulová hudba“, a pejoratívnejšie 
ozna�enia „tapetová hudba“ a „bezcie�na hud-
ba“ (going-nowhere music). Niektoré sú príliš 
nejasné, iné zase príliš konkrétne a ani jeden 
pojem nie je taký presný a � exibilný ako po-
jem minimalizmus.

Skladate� John Adams [...] postuloval tri 
de� nitívne kritériá minimalistickej skladby: 
pravidelný, artikulovaný pulz; použitie tonál-
nej harmónie a pomalého harmonického ryt-
mu; budovanie ve�kých štruktúr z opakovania 
malých buniek.3 To zaiste vyhovuje mnohým 
aspektom všeobecného vnímania minimaliz-
mu. Spája to Rileyho skladby In C a A Rainbow 
in Curved Air, Glassove Music in Fifths 
a Einstein on the Beach a Reichove Drumming 
a Music for 18 Musicians.

Táto de� nícia špeciálne (a zámerne) vylu-
�uje La Monte Youngove inštalácie sínusových 
tónov a podobnú burdónovú hudbu súboru 
Theatre of Eternal Music, ktorá neobsahuje 
ani pravidelný pulz, ani opakujúce sa tónové 
bunky. Pod�a môjho názoru, Youngova sklad-
ba Composition 1960 No. 7, obsahujúca tóny 
h a � s, ktoré „sa majú dlho drža�“, je jedným 
z ur�ujúcich diel minimalizmu, ak nie tým 
ur�ujúcim. Neviem sa vyrovna� s de� níciou, 
ktorá toto dielo obchádza a ktorá tiež obchá-
dza burdónovú hudbu Philla Niblocka a po-
malé, krá�avé sledy akordov Harolda Budda. 
[...]

Zastavme sa na chví�u pri myšlienkach, 
postupoch a technikách, ktoré spoluvytvárali 
výrazové prostriedky skorej minimalistickej 
hudby:

1. Statická harmónia: Vä�šinu mini-
malistických skladieb, po�núc Youngovou 
Composition 1960 No. 7, charakterizuje ten-
dencia zotrva� na jednom akorde alebo pohy-
bova� sa po malom po�te akordov, a to platí 
aj pre Reichove diela Piano Phase, Drumming 
a Octet. Glassove skoré komorné skladby 
využívali skôr jednu stupnicu než jednu har-
móniu, �o nemusí by� výrazný rozdiel. V mi-
nimalistickej hudbe harmónia takmer vždy 
súvisí s diatonickou stupnicou alebo modom, 
hoci existujú dôležité výnimky, ako hudba 

Philla Niblocka a Chromatic Canon Jamesa 
Tenneyho, skladba, v ktorej sa minimalistický 
proces aplikuje na dvanás�tónový rad.

2. Opakovanie: Je to azda ten najstere-
otypnejší aspekt minimalistickej hudby, ten-
dencia, ktorej publikum povrchne pripisuje 
únavnú mechanickos� hudby. Prvýkrát sa 
objavilo v skladbách Terryho Rileyho z roku 
1963: Mescalin Mix a The Gift. V mnohých 
minimalistických skladbách sa však nevy-
užíva opakovanie: Youngove celkom statické 
inštalácie sínusových tónov (azda iba v mik-
roakustickom zmysle), permuta�né skladby 
Toma Johnsona a Jona Gibsona, burdónová 
hudba Philla Niblocka.

3. Aditívny proces: Minimalistické skladby 
sa zvä�ša za�ínali základným opakujúcim sa 
vzorcom, ktorý sa rozširoval jedným z dvoch 
spôsobov. Vzorec sa predlžoval bu� pridávaním 
nôt, taktov �i fráz, zvy�ajne pod�a schémy 1, 
1+2, 1+2+3, 1+2+3+4 (Music in Fifths, Rzewského 
Les Moutons de Panurge, Attica a Coming 
Together a neskôr elektronická skladba Carla 

Stonea Shing Kee), alebo spoma�ovaním exis-
tujúcich vzorcov (Music for Mallet Instruments, 
Voice, and Organ od Reicha). �alší spôsob spo-
�íval v tom, že opakujúci sa úsek bol spo�iatku 
nemý a pri každom opakovaní sa pridávala 
nota (Drumming).

Na základe aditívneho procesu, a iných 
lineárnych procesov, opísaných nižšie, sa 
minimalistická hudba zvykla nazýva� „proce-
suálnou hudbou“, �o je celkom vhodný názov, 
a je to aj zaujímavá samostatná téma, ale 
významovo sa tento názov celkom nezhoduje 
s minimalizmom.

4. Fázový posun: Táto technika spo�íva 
v sú�asnom hraní dvoch identických fráz 
v mierne odlišných tempách, takže sa navzá-
jom dostanú do fázového posunu. Je charak-
teristická pre Reichove skladby zo šes�desia-
tych a skorých sedemdesiatych rokov: Piano 
Phase, Come Out, It’s Gonna Rain a Drumming. 
Jej predchodcami boli myšlienky Henryho 
Cowella v knihe New Musical Resources a po-
kusy Conlona Nancarrowa s tempom. V pra-
vých minimalistických skladbách sa ve�mi 
nepoužívala, ale pretrvala v postminimalis-
tickej hudbe ako významný archetyp (napr. 
Time Curve Preludes od Williama Duckwortha, 
Dream in White on White od Johna Luthera 
Adamsa, Time Does Not Exist od Kylea Ganna).
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5. Permuta�ný proces: Skladatelia, ktorí 
nechceli používa� príliš jednoduché melodické 
postupy niek edy siahli po systematických 
permutáciách tónov, ako Jon Gibson v sklad-
bách Melody (1975) a Call (1978) a Tom Johnson 
v diele Nine Bells.

6. Pravidelný pulz: Mnohé z najznámejších 
minimalistických skladieb využívajú motorický 
pulz osminových nôt, hoci niektorí skladatelia, 
ako Young a Niblock, uprednost�ovali burdóny 
bez akéhoko�vek pulzu. Môžeme prinajmenšom 
poveda�, že takmer univerzálnou �rtou mini-
malizmu bolo vyhýbanie sa rytmickej pestrosti; 
vyskytoval sa v �om pohyb bu� v osminových, 
alebo osminových a štvr�ových notách alebo 
v celých notách s fermátou, ale nikdy v �om 
nenájdeme vzrušený, pestrý rytmus charak-
teristický pre klasickú skladbu 19. storo�ia. 
Pravidelný pulz by mohol by� tým kritériom, 
ktoré by celý minimalistický repertoár rozdelilo 
na dva odlišné celky – hudbu založenú na pulze 
a hudbu založenú na burdóne.

7. Statická inštrumentácia: Prvé minima-
listické súbory, po�núc skladbou In C a súbo-
rom Theatre of Eternal Music až po Reichov 
a Glassov ansámbel, vychádzali z princípu 
„každý hrá stále“. Minimalistická koncepcia 
inštrumentácie je založená na myšlienke, že 
hudba je rituálom, do ktorého sa každý zapája 
rovným dielom, a nie na klasickej európskej 
paradigme maliarskej palety, v ktorej každý 
nástroj prispieva svojím �ahom štetca tam, 
kde je to treba. V minimalistických súboroch 
(a postminimalistických ako aj totalistických) 
sa takmer nikdy neprejavuje potreba ústup-
kov a kompromisov, tak ako v klasickom ko-
mornom zoskupení. Žijeme v dobe ampli� ká-
cie a tá sa na minimalistické diela vz�ahovala 
už od samého za�iatku, preto minimalizmus 
je, pod�a m�a, za�iatkom novej a úspornejšej 
symfonickej tradície, ktorá sa zaobíde bez 
pracovne náro�ného a ekonomicky neefektív-
neho dinosaura – orchestra.

8. Lineárna transformácia: Ide o zovšeobecne-
nie procesov ako aditívna štruktúra, opísaných 
vyššie. U mnohých minimalistov sa prejavuje 
fascinácia lineárnym pohybom od jedného 
hudobného stavu k druhému, ako to vidíme 
v Niblockových pomalých zmenách z maximál-
neho vyladenia na maximálnu disonantnos� 
a naopak, alebo v pohybe od tonality k atonalite 
v skladbe Chromatic Canon od Jamesa Tenneyho 
a v lineárnej akcelerácii v skladbe Spectral 
Canon for Conlon Nancarrow (1974) – neodškrie-
pite�ne minimalistickom (a ve�mi významnom) 
diele toho istého autora.

 9. Metahudba: V sedemdesiatych rokoch 
sa istý �as zdalo, že Steva Reicha zaujímajú 
najmä náhodné akustické detaily vznikajúce 
(�i vnímané) ako ved�ajšie produkty striktne 
dodržaných procesov. Patrili medzi ne aj jem-
né melódie z alikvótnych tónov skuto�ne zne-
júcich nôt, ktoré Reich nazýval „metahudbou“ 
a ktoré dokonca posilnil notovanými meló-
diami v skladbách ako Octet. Dalo by sa pove-
da�, že metahudbou je aj bzukot alikvótnych 
tónov nad pomalým glissandom burdónov 
v hudbe Philla Niblocka, a sú �ou dokonca aj 

meniace sa usporiadania alikvótnych tónov 
pri pohybe v La Monte Youngovej inštalácii 
sínusových tónov.

10. Prirodzené ladenie: Je pozoruhodné, že 
za�iatky minimalizmu sa v hudbe Younga, 
Tonyho Conrada a súboru Theatre of Eternal 
Music spájajú s pomalým pohybom okolo pri-
rodzených pomerov frekvencií, rezonan�ných 
intervalov mimo dvanás�tónovej temperova-
nej stupnice. Týmto smerom sa vydala hudba 
Philla Niblocka a zvä�ša aj Terryho Rileyho. 
Dalo by sa tvrdi�, že ozajstná minimalistická 
hudba, tvrdé jadro minimalizmu, je v priro-
dzenom ladení. Glassovi a Reichovi však tem-
perované ladenie nikdy neprekážalo, preto by 
sme s týmto tvrdením asi �aleko nezašli.

11. Vplyv cudzích kultúr: Toto z�aleka nie je 
ani univerzálny, ani nevyhnutný komponent 
minimalizmu, ale skladatelia, ktorí nastúpili 
na cestu minimalizmu, sa nemali v Európe 
na koho upína� ako na vzor repetitívnosti 
a harmonickej stázy, a preto sa zvy�ajne ob-
racali na východ. Younga, Rileyho a Glassa 
inšpirovala klasická indická hudba a Reich 
študoval africké bubnovanie, �o je dôležitý 
detail. Mladší skladatelia �alšej generácie sa 
v�aka minimalizmu ešte viac priklonili k cu-
dzím estetikám a technikám. Minimalizmus 
v istom zmysle vytvoril most, ktorý spojil 
amerických skladate�ov so zvyškom mimo-
európskeho sveta.

Tento zoznam techník a vlastností mini-
malistickej hudby je sotva úplný, ale pred-
stavuje akýsi súbor jej charakteristických ��t. 
V žiadnej minimalistickej skladbe sa nevys-
kytujú všetky, ale neviem si predstavi�, že 
by som nazval minimalistickou takú sklad-
bu, v ktorej by nebolo využitých aspo� pár. 

(Ak niekto pozná takú skladbu, spojte sa so 
mnou a ja jej �rty pridám do zoznamu.)

Ke� sa však pozrieme na druhý breh mi-
nimalizmu, zistíme, že mnohé z týchto ��t sa 
nachádzajú v hudbe ovplyvnenej minimaliz-
mom, v hudbe, ktorá z minimalistickej praxe 
vyrástla, ale od našej predstavy o minimaliz-
me sa tak odklonila, že to ozna�enie už pri nej 
neobstojí. Napríklad, mnohé skladby, ktoré 
považujem za postminimalistické, charakteri-
zuje pravidelný pulz, statická harmónia a adi-
tívne štruktúry. Preto by som chcel k svojej 
de� nícii minimalizmu prida� ešte jednu vy-
medzujúcu �rtu:

12. Po�ute�ná štruktúra. Spolo�nou �rtou 
všetkých klasických minimalistických skla-
dieb ako Drumming, In C, Attica, Composition 
1960 No. 7, Einstein on the Beach �i The 
Pavilion of Dreams od Harolda Budda je, totiž, 
ich obnažená štruktúra – už z po�utia, �asto 
už pri prvom po�utí, rozoznávame celkový 
proces. Zdá sa mi, že po�iato�ná mystika 
minimalizmu v sebe zah��ala postoj nema� 
nijaké tajomstvá, úplne odokry� hudobnú 
štruktúru, aby ju publikum mohlo po�u�.

Poznámky

1  BAKER, Kenneth: Minimalism. New York: 
Abbeville Press 1988.

2  SCHWARZ, K. Robert: Minimalists. London: 
Phaidon 1996, s. 9.

3  ADAMS, John: In Conversation with 
Jonathan Sheffer. In: Swan, Claudia et al. 
(eds.): Perceptible Processes: Minimalism 
and the Baroque. New York: Eos 1997, s. 76.

Preklad Peter ZAGAR

Kniha Audiokultúra: eseje o modernej hudbe 
(Continuum, 2004), ktorú zostavili Chris-
toph Cox a Daniel Warner, si všíma aurálne 
a diskurzívne �rty sú�asnej alternatívnej 
hudobnej scény, h�adajúc prepojenia medzi 
aktuálnou praxou a za�iatkami zvukového 
experimentovania. Jej cie�om je prostred-
níctvom príspevkov od � lozofov, teoretikov 

kultúry a skladate�ov zmapova� vzájomné 
prepojenia medzi minimalizmom, neur�i-
tos�ou, konkrétnou hudbou, vo�nou impro-
vizáciou, experimentálnou hudbou, avant-
rockom, ambientom, hip-hopom �i technom. 
Namiesto zamerania na zdanlivý „crossover“ 
medzi „vysokým umením“ a „popkultúrou“, 
Audiokultúra chápe všetky interpreta�né 
praktiky ako experimentálne a navzájom 
prepojené. Kým kultúrne štúdie nazerajú 
na hudbu (zvláš� na populárnu) zo sociolo-
gického h�adiska, v tejto práci je akcent na 
� lozo� ckej, hudobnej a historickej interpre-
tácii spomínaných javov. Kniha obsahuje 
texty najvplyvnejších hudobných myslite�ov 
uplynulého polstoro�ia ako Brian Eno, Glenn 
Gould, Umberto Eco, Ornette Coleman, Jacqu-
es Attali, Simon Reynolds, Pauline Oliveros, 
Paul D. Miller, David Toop, John Zorn alebo 
Karlheinz Stockhausen. Každá z esejí obsahu-
je krátky úvod, ktorý �itate�ovi pomáha zo-
rientova� sa v kontexte, slovník používaných 
pojmov, �asovú os a rozsiahlu diskogra� u. Ti-
tul, z ktorého pochádza dvojica uverejnených 
textov, vydalo Hudobné centrum v preklade 
Ivana Kosku a Petra Zagara.

(red)

PREKLAD
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ScoreCloud
Softvér ScoreCloud vyvíja švédska spoločnosť DoReMIR Music Research AB. Cieľ 
tohto projektu je veľmi ambiciózny: ScoreCloud má byť najdokonalejšou platformou 
pre notový zápis hudby. Už teraz ho autori prezentujú ako najinteligentnejší nástroj 
pre zápis notácie na svete. Existuje v troch verziách: ScoreCloud Free, ScoreCloud Plus 
a ScoreCloud Pro, ktoré je možné inštalovať na PC aj Mac. Zaujímavým produktom 
je aj mobilná aplikácia ScoreCloud Express, ktorá ponúka možnosť priameho prevodu 
melódie do notového zápisu. V nasledujúcom texte sa zameriame na bezplatnú verziu 
ScoreCloud Free.

Inštalácia a prvé spustenie
Vo�ne dostupnú verziu ScoreCloud Free je možné 
stiahnu� na o� ciálnej stránke spolo�nosti 
www.scorecloud.com. Nachádzajú sa tam aj 
videolekcie venované rôznym spôsobom práce 
v softvéri. Inštalácia prebieha rýchlo a jednodu-
cho. Po spustení je potrebné prihlási� sa cez Fa-

cebook alebo sa registrova�, ke�že softvér ukladá 
súbory do online cloudu. Následne sa zjaví uví-
tacie okno, ktoré ponúka dve možnosti notového 
zápisu: Play a Write, �iže zápis prevodom zvuku/
MIDI do notácie alebo manuálny notový zápis.

Manuálny notový zápis
Gra� cké užívate�ské prostredie je oproti iným 
nota�ným softvérom zna�ne zjednodušené. 
V ScoreCloud Free taktiež absentuje ob�úbe-
ný sprievodca, ktorý by užívate�a previedol 
procesom tvorby novej partitúry. Po zvolení 
manuálneho notového zápisu sa zobrazí no-
tová osnova s prednastavenými údajmi ako 
k�ú�, metrum, tónina at�. Tieto údaje je možné 
zmeni� s využitím preh�adného menu v hornej 
�asti programu alebo jednoduchým dvojklikom 
na parameter, ktorý chceme zmeni�. Takto sa 
dajú meni� a upravova� vložené dynamické 
a artikula�né znamienka. Noty sa pridávajú 
troma spôsobmi. Prvý spo�íva vo výbere noty 
v menu a jej presunutí na notovú osnovu. Tak-
tiež ich možno vklada� prostredníctvom prira-
deného písmena na klávesnici. Tieto písmená 
sa síce nezhodujú s názvami nôt (�o môže pô-
sobi� mätúco), na druhej strane však kopírujú 
rozloženie klaviatúry. Tretí spôsob je podobný 
ako v iných nota�ných programoch. Ozna�íme 
rytmickú hodnotu a na klávesnici stla�íme 

písmeno zodpovedajúce note, ktorú chceme 
prida�. Úprava nôt �i vytváranie trámcov pre-
bieha klikom pravým tla�idlom myši na ozna-
�enú notu a následne výberom požadovanej 
akcie z menu. Zaujímavým elementom je okno 
s pomocou, ktoré sa nachádza v pravo na obra-
zovke. Tu sa zobrazujú informácie o �innosti, 

ktorá v programe práve prebieha, a ponúkajú 
pomocníka v podobe krokov, ktoré je možné 
�alej vykonáva�, prípadne ukazujú klávesové 
skratky pre rôzne akcie.

Prevod zvuku/MIDI do notácie 
Softvér ScoreCloud Free sa primárne zameria-
va na zápis hudby hranej napríklad na MIDI 
klávese alebo zvuku nasnímaného pomocou 

mikrofónu. Tento postup je ve�mi prepracova-
ný, softvér zaznamenáva hru na MIDI klávese 
pomerne presne, hoci tu existujú ur�ité odpo-
rú�ania, napríklad snaži� sa �o najmenej me-
ni� tempo, nepoužíva� prehnanú ornamentá-
ciu at�. Analýza zaznamenaného materiálu 
prebieha jednoduchým klikom myšou. Softvér 
vygeneruje notový zápis, ktorý je možné upra-
vova� nástrojmi pre manuálny notový zápis. 
Prevod zvuku funguje podobným spôsobom, 
ale je ur�ený iba pre zaznamenanie jednodu-
chej melódie.

Zvuk a prehrávanie
ScoreCloud Free umož�uje prehrávanie po-
mocou General MIDI. Ku každému partu 
v partitúre možno priradi� jeden z ponuky 
128 nástrojov. Jednoduchý mixpult umož�uje 
navolenie nieko�kých základných atribútov, 
akými sú hlasitos� konkrétneho partu, jeho 
umiestnenie v panoráme a pod.

Podporované formáty
Vo�ne dostupná verzia ScoreCloud podporuje 
MIDI formát iba vo forme inputu. Export vo 
formáte MIDI alebo MusicXML je možný iba 
v platených verziách. V prípade vo�nej verzie je 
problémom aj tla� dokumentov s vodoznakom.

Výhody a nedostatky
ScoreCloud Free je so svojím konceptom 
a kvalitami ur�ený hlavne pre aktívnych 
hudobníkov a skladate�ov, ktorým umož�uje 
okamžitý zápis hudobných nápadov a ich 
následnú jednoduchú editáciu. Nevýhodou 
bezplatnej verzie je tla� dokumentov s vo-
doznakom, malá podpora importu a exportu 

v rôznych hudobných formátoch, �ím sa 
znižuje možnos� spolupráce s inými nota�ný-
mi softvérmi. Odrádzajúce môže by� aj to, že 
softvér nepodporuje platformu Linux. �alšou 
nevýhodou je fakt, že možnosti notového zá-
pisu sú obmedzené na základné typy notácie. 
Softvér však môže nájs� uplatnenie v oblasti 
hudobnej pedagogiky.

Vlado KRÁL

HUDBA & IT

Editácia notového zápisu

Menu pre manuálny notový zápis Možnosti audiozápisu
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SOBOTA

PIATOK

SOBOTA

PIATOK
21. augusta 2015

22. augusta 2015

23. augusta 2015

28. augusta 2015

29. augusta 2015

30. augusta 2015
19.00

18.00

19.00

18.00

19.00

19.00

NECPALY

PÔTOR

Friday, 21/08/2015  19.00
PÔTOR
Lutheran Church
Organ by Martin Podkonický, 1764

Mário SEDLÁR  
J. S. Bach, J. Kuhnau  G. Böhm, J. Pachelbel,  
G. P. Telemann, J. G. Walther

Saturday, 22/08/2015  19.00

RC Church of the Birthday of the BVM 
Organ  by Rieger, opus 1814, 1912

Bernadetta 

J. Pachelbel, J. S. Bach, N. Bruhns, M. Reger  

Sunday, 23/08/2015  18.00
 

St Gal's RC Parish Church  
Organ by Martin Podkonický, 1749

B. Storace, Organ tablature by Jan of Lublin, 
G. Frescobaldi, J. Pachelbel, J. S. Bach 

Friday, 28/08/2015  19.00
NECPALY
Lutheran Church
Organ  by Martin Šaško, 1876

D. Croner, R. Schumann, J. Brahms, A. Mendelssohn 

Saturday, 29/08/2015  18.00

St Michael the Archangel's RC Church                                                                                                                           
Organ by Sándor Országh, 1874

 

F. X Brixi, G. F. Händel

Sunday, 30/8/2015  19.00

RC Parish Church of the Assumption of the BVM
Organ by Martin Šaško, 1866   

Per AHLMAN  
D. Buxtehude, C. P. E. Bach, O. Olsson, 
K. Atterberg, L. Vierne, A. Guilmant   

Per AHLMAN

Marcin

Bernadetta 

Mário SEDLÁR

Rímskokatolícky  farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie 

Organ   Sándora Országha z roku 1874    

Organ Martina  Podkonického z roku 1749

J. S. Bach, J. Kuhnau  G. Böhm, J. Pachelbel, G. Ph. Telemann, J. G. Walther

J. Pachelbel, J. S. Bach, N. Bruhns, M. Reger   

B. Storace, Organowa tabulatura Jana z Lublina, G. Frescobaldi, 
J. Pachelbel, J. S. Bach 

 D. Croner, R. Schumann, J. Brahms, A. Mendelssohn

G. F. Händel

D. Buxtehude, C. Ph. E. Bach, O. Olsson, K. Atterberg, L. Vierne, 
A. Guilmant

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ

VSTUP VOLNÝ´

´

´

´

´

´

SLOVENSKO / NEMECKO

SLOVENSKO

ŠVÉDSKO

RUMUNSKO / RAKÚSKO

2015
21.-30.8.

Slovenskéhistorickéorgany

FREE ADMISSION TO ALL CONCERTS
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HUDOBNÉ DIVADLO

Vzácne Šperky Madony v Bratislave
Po dlhom čase sa v Opere Slovenského národného divadla objavil titul, ktorý 
z dramaturgického i historicko-interpretačného hľadiska môže u iných operných domov 
vyvolať úprimnú závisť. Žiaľ, členom inscenačného tímu nebol žiadny slovenský umelec. 

Pre�o nepatrí Ermanno Wolf-Ferrari k �as-
tým hos�om sú�asných svetových operných 
scén, je vlastne trochu záhadou. Jeho otcom 
bol nemecký maliar August Wolf a matkou 
Benát�anka Emilia Ferrari, ve�mi sa však 
k nemu nehlásia ani Nemci, ani Taliani. 
Wolf-Ferrari komponoval opery v talian�ine, 
aj hudba má talianskeho ducha, no vä�šie 
úspechy po�as života slávil v Nemecku. Tak 

ako národnos�, ani jeho vz�ah k umeniu ne-
bol v mladosti jednozna�ný: najprv študoval 
ma�bu, až neskôr sa de� nitívne rozhodol pre 
hudbu. A rovnako nie je jednoduché ani jeho 
štýlové zaradenie: v �ase, ke� tento rovesník 
Arnolda Schönberga tvoril, sa kon�ila éra 
romantizmu (naturelom do nej patril) a za�í-
nala sa éra moderny, ktorá mu bola cudzia. 
V tvorbe ostal verný talianskej tradícii, pri-
�om mu boli bližší Donizetti, Bellini a Verdi 
než veristi. 
Osem skladate�ových komických opier, ktoré 
vä�šina literatúry považuje za významnej-
šie (sporadicky sa objavujú aj v repertoári 
divadiel), charakterizujú bohatstvo melódie, 
svieža novos� v svojskom type neoklasicizmu 
a farebná inštrumentácia. V piatich váž-
nych operách (Šperky Madony patria medzi 
ne) akoby vytvoril vlastnú verziu verizmu. 
Emócia tu nestojí v prvom pláne, ale je pro-
striedkom k dosiahnutiu všeobecnejšieho 
posolstva. Skladate� nekomponoval drámu 
v úžase nad �udskými váš�ami, ale zaujímal 
sa o ich prí�iny, pozadie, spolo�enskú deter-
mináciu �i morálny aspekt. Wolf-Ferrari bol 
vzdelaným umelcom, vyznáva�om nemecky 

precíznej práce. Ob�uboval prekomponovaný 
hudobný tok, ra� novane �lenené zbory a de-
tailne prepracovaný orchestrálny sprievod. 
Komponoval v jednote textu a hudby. Bol aj 
dramatikom vynikajúceho javiskového citu, 
no na rozdiel od vä�šiny talianskych sklada-
te�ov sa akoby vyhýbal hitom. Možno aj to je 
jeden z dôvodov sú�asného nezáujmu o jeho 
tvorbu. Nápad uvies� dielo, ktoré sa prakticky 

nikde na svete nehrá, priniesol do Opery SND 
jej hudobný riadite� Friedrich Haider, zapodie-
vajúci sa dlhodobo znovuoživovaním tvorby 
Ermanna Wolfa-Ferrariho. 
Vizuál novej inscenácie dostal na staros� 
režisér Manfred Schweigko� er. Pre neznáme 
dielo zvolil ve�mi š�astnú koncepciu. Sám ju 
v rozhovore nazval hyperrealizmom, �o sa dá 
pochopi� ako realizmus s prvkami hyperboly. 
Vyhol sa výraznej štylizácii i naturalistickému 
verizmu – napokon, aj samotné dielo (dráma 
milostného trojuholníka zasadená do ilustra-
tívnych reálií južného Talianska) sa veristicky 
vlastne iba tvári. Dosah prostého, pútavého 
príbehu je ove�a širší. Posolstvom opery nie 
je emócia, ale drsné odhalenie faktu, že síce 
trúfalá, no vo svojej podstate banálna krádež 
šperkov zo sochy svätice je pre spolo�nos� 
neakceptovate�ným zlo�inom – na rozdiel 
od ma� ánskych praktík, ktoré sa v nej bež-
ne tolerujú. Práve tento ne�akaný morálny 
aspekt je, v súlade so skladate�om, hlavným 
motívom inscenácie. 
Schweigko� er je režisér-detailista, možno 
práve preto si tak dobre porozumel so sklada-
te�om podobnej povahy. Každá rekvizita má 

svoj dôvod, každý scénický a pohybový motív 
je logický a dotiahnutý, každé gesto presné 
a uverite�né. Vynikajúco pracuje so sólistami 
i zbormi, aj najmenšia postavi�ka má svoj 
charakter. Scéna Micheleho Olceseho, opo-
nou umiestnená do „� lmového“ širokouhlého 
formátu, využíva ve�koplošné ilustratívne 
fotogra� e budov a detailov na ve�kých pane-
loch, �o zárove� prospieva akustike. 	asové 
ukotvenie je pomerne vo�né, iba � atka na 
scéne a vyslovene funk�né kostýmy (Concetta 
Nappi) odkazujú na 50. roky minulého storo-
�ia. Scénograf nezabudol ani na milé, takmer 
povinné klišé – cez ulicu rozvešanú bielize�, 
v bizarnej kombinácii so slávnostným pouli�-
ným osvetlením. 

Najsilnejším momentom novej 
inscenácie je hudobné naštu-
dovanie hudobného riadite�a 
Friedricha Haidera, ktorému sa 
zabudnutú partitúru podarilo 
oživi� v strhujúcu drámu. Orches-
ter SND, obohatený o mandolíny, 
gitary, akordeón a netradi�né 
perkusie, hral sústredene, s mini-
mom nepresností,  raz s noblesou 
a �ahkos�ou, inokedy s efektným 
dramatickým drajvom. Viaceré 
sóla viedli nádherný dialóg so 
spevákmi i hudobníkmi na javis-
ku. Dirigent ako dlhoro�ný operný 
praktik vníma drámu a v sú-
lade s �ou premyslene pracuje 
s tempom i dynamikou, skvele 
gradujúc � nálne scény. S citom 
pre spevákov sa ich, napriek ob-
jemnému farebnému orchestru, 
snažil nekry�. Ve�kou oporou pred-
stavenia je Zbor Opery SND rozší-
rený o �lenov Pressburg Singers 
a Bratislavského chlap�enského 

zboru (zbormajstri Pavol Procházka, Janka 
Rychlá a Gabriel Rov�ák), znejúci monumen-
tálne, farebne a zárove� elegantne. 
Sólistické obsadenie je v oboch alternáciách 
výnimo�ne vyrovnané. Natalia Ushakova 
vizuálne skvele zodpovedá postave Maliel-
ly, aj herecky sa s �ou presved�ivo zžila. 
Dramatický spevácky part je však už na 
hranici jej možností, �o sa prejavilo najmä 
v prvom dejstve a v celkovej hlasovej únave. 
Adriana Kohútková podala rovnakú postavu 
s maximálnym nasadením, pri�om však jej 
expresívna herecká koncepcia bola dokonale 
funk�ná a hlas udržaný pod neustálou kon-
trolou. Daniel apkovi� ve�mi kultivovane 
predniesol úlohu Rafaela, typovo a herecky 
však �ahal za kratší koniec. Jeho alternant 
Sergej Tolstov na druhej premiére predviedol 
jeden zo svojich najlepších výkonov ostatné-
ho obdobia – záporná postava šéfa camorris-
tov mu dokonale sadla po speváckej i herec-
kej stránke. Obaja predstavitelia Gennara sú 
špi�koví, hoci typovo i spevácky rozdielni. 
Kyungho Kim rastie od predstavenia k pred-
staveniu. Príjemne prekvapil striedmym, no 
presne vypointovaným až dojímavým herec-

Šperky Madony (foto: J. Barinka)
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Viacnásobná dvojpólovosť?
Ako poslednú premiéru sezóny uviedlo SND Paisiellovu operu Kráľ Teodor v Benátkach. 
Projekt nazvaný operným štúdiom mal za cieľ podporiť mladých, štúdiá končiacich alebo 
už doškolených spevákov. V danej podobe im však neposkytol príležitosť umeleckého 
rastu, skôr len psychologickú vzpruhu v zmysle príležitosti spievať pred publikom 
a pracovať na konkrétnej inscenácii. 

Ak sa akcentujú pedagogické zretele, vä�šinou 
sa realizujú cez inscenácie starej (barokovej �i 
klasicistickej) opery. Bratislavskí inscenátori aj 
tu chceli zabi� dve muchy jednou ranou. Iné je 
získa� ostrohy pri interpretácii modernej opery 
a iné pri opere klasickej. Dramaturgia si vybrala 
Paisiellovu operu z roku 1784 (v Prešporku uvede-

nú v 1785) v úprave nemeckého skladate�a Hansa 
Wernera Henzeho z roku 1992. Henze predo-
všetkým prekomponoval recitatívy, ktoré ur�il 
klavíru, a taktiež zahustil inštrumentáciu. Azda 
sa snažil urobi� nijako nie výnimo�né Paisiellovo 
dielo bližšie našim sú�asníkom. Pritom však 
narušil jednotu hudobného rukopisu a s�ažil 
situáciu mladým spevákom. Hudobný tok sa 
akoby zrýchlil, no chví�ami sme priam dychtili 
po okamihu oddychu a možnosti odpo�inú� si od 
uvravenosti takto koncipovanej hudobnej re�i.
Mladá režisérka Lenka Horinková sa rozhodla 
situova� príbeh do dnešných Benátok v �ase 
karnevalu. „Domáci“ sú zaodetí do historizu-
júcich kostýmov s paroch�ami na hlavách, 

pre „prišelcov“ h�adajúcich v meste úto�isko 
navrhol Martin Kotú�ek odev v modernom 
a zárove� ironizujúcom duchu. Z tohto triede-
nia sa vymyká postava Benát�ana Sandrina 
v elegantnom bielom obleku. Aj scéna Jarosla-
va Valeka lavíruje medzi dvomi pólmi. Na jed-
nej strane je ilustratívna (s budovou benátskej 

prokuratúry, symbolom mesta a lagúnou na 
zadnom horizonte), na strane druhej má paro-
dizujúci nádych (napr. neustále premávajúce 
gondoly na laserom nazna�ených vlnách). 
Do tohto obrazu nezapadá scéna Teodorových 
vidín, ktorá v danom scénogra� cko-režijnom 
stvárnení pôsobí skôr muzikálovo.
Presunutím príbehu do sú�asnosti si však re-
žisérka narobila problémy. Vytratila sa jednot-
ná koncepcia hereckých výkonov: podaktoré 
pôsobili ako vystrihnuté zo starej buffy, iné sa 
pomerne nedôsledne snažili o civilnos�. V nie-
ktorých okamihoch akoby šlo o operné citácie 
(príchod Belisy na spôsob Musetty, objavenie 
sa Exekútora v štýle Komtúra). V závere si reži-

sérka za� lozofovala, ke� tanec maškár v poza-
dí pripomínal výjav z Danteho Pekla.
Dirigentovi Mariánovi Lejavovi je moderna bliž-
šia než klasika, takže Henzeho úpravu ur�ite uví-
tal. No hoci orchester hral v komornom zložení, 
niekedy prekrýval spevákov a najmä dychová 
sekcia znela ob�as až rušivo. Mladí interpreti, 
ktorí boli hlavnou motiváciou inscenácie, potvr-
dili, že tak ako medzi známymi opernými ma-
tadormi, ani medzi mladými adeptmi operného 
spevu dnes nie je ve�a mimoriadnych talentov. 
Základným problémom bolo zvládnutie štýlu. Pri 
Henzeho recitatívoch speváci, prirodzene, ne-
mohli spieva� prive�mi nad�ah�eným tónom, no 
k zbyto�nému spievaniu vo forte sa uchy�ovali 
aj v áriách a ansámbloch. Výkon Josefa Škarku  
(Teodoro) sa po menej presved�ivom prvom 
dejstve v druhej polovici predstavenia zlepšil, no 
herecky sa možno až príliš utápal v „porazenec-
kej nálade“. Hlas Tomáša Šelca (Taddeo) nie je 
príliš pútavý, ale úlohu kr�mára zvládol rutinne. 
Ruský tenorista Ruzil Gatin (Sandrino) sa dobre 
po�úval, pokia� nespieval plným hlasom, kde 
tónu chýbala vä�šia okrúhlos�. Materiál Csabu 
Kotlára (Acmet) je pomerne nosný, no prejav nie 
príliš kultivovaný. V úlohe Grancchia vystúpil 
kontratenor Matej Benda s prive�mi rovným 
tónom. Gafforio buffo tenoristu Klausa Dietera 
Paara mohol by� herecky uvo�nenejší (sluhovia 
by vždy mali by� spiritus vivens komických 
príbehov) a jeho hlas znel nadmieru lineárne. 
Výkon Reinhild Buchmayerovej (Belisa) neu-
rážal ani nenadchol. Sklamaním bola Lisetta 
Kristýny Vylí�ilovej s prive�mi krehkým, vo 
výškach rovným tónom i s málo presved�ivým 
stvárnením najprv za�úbenej a potom vypo�íta-
vej diev�iny. 
V tejto inscenácii sa dalo nájs� prive�a protire�e-
ní, preto najviac chválim �láno�ek dramaturga 
Martina Bendika v bulletine, ktorý je názornou 
ukážkou zara�ovania vecí do historického kon-
textu, �o sa dnes už nenosí. Napokon, aj táto 
produkcia sa tvári, že to nepotrebuje.

Vladimír BLAHO

tvom. Ak sme v jeho hlase doteraz obdivovali 
krásu tónu, frázovanie, polohovú vyrovna-
nos� a výbornú techniku, tentoraz k nim 
pribudla aj presved�ivá emócia. Michal 
Lehotský naopak vsadil na veristickú expre-
sivitu, s diskrétnym odkazom na ve�kých 
talianskych tenoristov povojnovej generácie, 
�o mimoriadne konvenovalo so zvoleným 
vizuálom. Obe predstavite�ky Gennarovej 
matky Carmely, Denisa Šlepkovská a Jitka 
Sapara-Fischerová, pristupovali k postave 
herecky striedmo, no ve�mi empaticky a vo-
kálne sústredene. 

Ur�ite si mnoho návštevníkov oboch pre-
miér i neskorších repríz kládlo otázku, ako 
je možné, že sa tento skvelý opus nikde ne-
hrá. Pre�o si niektoré diela udržia pozornos� 
publika a iné nie? Viaceré príklady z histórie 
sved�ia o tom, že priaze� nebýva úmerná 
kvalite. Chvalabohu, �asto sa nájdu osvietení 
jedinci, ktorí vedia nájs� kvalitu v zabudnu-
tých dielach. Kedysi v�aka Mendelssohnovi 
Bartholdymu mohli jeho sú�asníci opä� obja-
vi� krásu vtedy už zabudnutej Bachovej hudby. 
Friedrich Haider ako vášnivý obhajca diela 
Wolfa-Ferrariho vyniesol na svetlo Šperky 

Madony. Ponúkol ich publiku s vierou, že oce-
ní nespornú kvalitu tejto opery. Sná� sa mu 
podarí podobný husársky kúsok ako predtým 
Mendelssohnovi. 

Jozef ČERVENKA

Ermanno Wolf-Ferrari: Šperky Madony
Dirigent: Friedrich Haider
Scéna: Michele Olcese
Kostýmy: Concetta Nappi 
Réžia: Manfred Schweigko� er
Premiéry v Opere SND 29. a 30. 5. 

Giovanni Paisiello – Hans Werner Henze: Krá� 
Teodor v Benátkach
Dirigent: Marián Lejava 
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Martin Kotú�ek
Réžia: Lenka Horinková
Premiéra v Opere SND 24. 6.

Kráľ Teodor v Benátkach (foto: J. Barinka)
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Pred preplneným h�adiskom Štátnej opery v Ban-
skej Bystrici stáli po�as dvoch júnových ve�erov 
ve�ké mená slovenského operného umenia. 
Po bravúrnej Marii Stuarde potvrdila Adriana 
Kohútková aj v titulnom parte Dvo�ákovej 
Rusalky (4. 6.) vysokú interpreta�nú úrove�. 
Z každého gesta, pohybu, mimiky („nemé“ dej-
stvo pripomínalo dokonca zvláštny posunkový 
jazyk) bolo cíti�, že postavu dokonale ovláda. 
Umelky�a sa pohrávala s tónmi aj s (našimi) 
emóciami. Majite�om podobných atribútov bol 
javiskovo prí�ažlivý Miroslav Dvorský, ktorého 
Princ (odhliadnuc od nieko�kých drobných 
prehreškov v závere) mal bezchybnú kantilé-
nu, krásnu farbu aj hereckú noblesu. Rozsiahly 
duet Milá�ku, znáš mn�, znáš bol vrcholom 
celého predstavenia aj vystúpenia oboch spe-
vákov. Najo�akávanejšia hviezda Štefan Kocán 
po ne�akanom úvodnom „topení sa“, spôsobe-
nom evidentne zmäto�ným výkonom orches-
tra, ponúkol na obdiv silu svojej osobnosti aj 

jedine�nos� hlasového fondu – najmä 
spodná Vodníkova poloha znela priam 
mysteriózne. Škoda, že okrem expresív-

neho a mrazivého smiechu Ježibaby ostala 
Agnieszka Zwierko v konkuren�nom opernom 
poli mierne stranou. 
Úspech predstavenia bol obrovský, a to aj napriek 
tomu, že naštudovanie Mariánom Vachom ne-
patrí do kategórie dôsledne pre�ítaných partitúr. 
Rozvlá�ne tempá sa striedali s ohlušujúcou orches-
trálnou masou, ktorú sprevádzali aj intona�né kazy 
v sekcii plechových dychových nástrojov. 
Výnimo�ná slovenská vokálna perla Pavol Bršlík 
zažiarila v metropole Horehronia v málo hráva-
nej opere Lovci perál (12. 6.). Megahviezda ve�kých 
operných domov vstúpila na mali�ké javisko 
s obrovskou osobnou charizmou a eleganciou. 
V slávnej Nadirovej árii Je crois entendre encore 
Bršlík neo�aril silou, ale dojímal interpreta�nou 
krehkos�ou, muzikálnos�ou, perfektným frázo-
vaním aj suverénne zvládnutým vysokým regis-
trom, ktorý ani vo falzete nestratil ni� z kvality 
tónu. Najprv vokálne „nesvoja“, avšak v druhom 
dejstve presved�ivá po�ská sopranistka Katarzy-

na Mackiewicz bezchybne zvládla koloratúrne 
pasáže, kadencie aj ornamenty v bohatom dyna-
mickom spektre Leilinho partu. 
Bolo evidentné, že modula�ná funkcia endor-
fínov zasiahla na javisku naplno všetkých, 
nevynímajúc Nadirovho soka v láske Zurgu. 
Šimon Svitok nevlastní grandiózny barytón, 
no aj v�aka jeho maximálnemu nasadeniu 
bol slávny rybársky duet z prvého dejstva 
Au fond du temple saint strhujúcim prejavom 
citového zmätku verného priate�stva dvoch 
mužov k jednej žene. Pozorným a mimoriad-
ne vnímavým dirigentským gestom sa o cel-
kový úspech zaslúžil Igor Bulla. 
Katalóg júnových operných hviezd v galaxii 
banskobystrickej opery bol skvelým marketin-
govým �ahom. Dokázala sa ním zmeni� nielen 
dynamika bežných predstavení, ale mimo-
riadny ú�inok hos�ujúcej „hviezdnej sústavy“ 
pozitívne reštartoval aj domáce výkony. Výni-
mo�ný úkaz zabezpe�il v Banskej Bystrici neo-
pakovate�nos� a jedine�nos� dvoch predstavení 
na konci divadelnej sezóny. Bravó!

Mária GLOCKOVÁ

V najnovšej viedenskej inscenácii opery Thomasa 
Adèsa Búrka sa sk�bil hudobný pôžitok so skve-
lým divadlom. Jednoducho katarzia.
Dielo v hudobnom naštudovaní samotného autora 
pôsobilo striedavo vtipne, vášnivo i lyricky, no 
zárove� nesmierne kompaktne a vyzreto. Dvom 
svetom opery prisúdil kontrastnú hudobnú cha-
rakteristiku: milánsky dvor (v úvode opery strosko-
tá na brehoch Prosperovho ostrova) zhmot�ujú 
najmä plechy, ostrovný svet zase drevá a slá�iky. 
Sujet opery sa v zásade pridržiava Shakespearovej 
predlohy, ide však o vlastný výklad renomovanej 
britskej autorky Meredith Oaksovej (o. i. je autor-
kou libriet k operám Fransisca Colla Café Kafka 
a The triumph of Beauty and Deceit od Geralda Bar-
ryho), ktorá ponúka isté zjednodušenie a chví�ami 
aj parafrázu charakterov �i vývoja deja.
Inscenácia Roberta Lepagea a multidisciplinárnej 
umeleckej skupiny Ex Machina je originálna 
a konzervatívna zárove�. Ocitáme sa v La Scale, 

ktorú Prospero ako divadelný kúzelník/impre-
sário vytvoril na ostrove – tu bude tresta� svojich 
nepriate�ov. Každé dejstvo ponúka iný poh�ad: 
najprv sa pozeráme z javiska do h�adiska (tým 
sa stávame Prosperovými obe�ami), potom z h�a-
diska na javisko (sme Prosperovými divákmi) 
a nakoniec v akomsi bo�nom reze (ostávame 
spoluzodpovednými za rozuzlenie deja).
Hviezdou premiérového ve�era bola Audrey 
Luna (náro�ná excentricko-groteskná posta-
va veterného ducha Ariel), ktorá majstrovsky 
zvládla nielen najvyššie polohy atakujúce 
rozsah zdravého spievania, ale aj akrobatické 
�ísla vrátane lietania po javisku a šplhania po 
oponách. Pre Adriana Eröda bol ústredný part 
Prospera síce na hranici vokálnych možností, 
zvládol ho však so všetkou c�ou. K vrcholom 

predstavenia patril milostný duet Mirandy 
a Ferdinanda, v ktorom sa stretli krásne la-
diace hlasy Stephanie Houtzeelovej a Pavla 
Kolgatina. Thomas Ebenstein si herecky 
vychutnal mimoriadne vypätú rolu Calibana, 
povýšiac ho tak na jednu z hlavných postáv. 
V menších partoch zaujali najmä krásny bas 
Sorina Colibana (Gonzalo) a kontratenorista 
David Daniels (komická rola Trinculla). 
Opera kon�í š�astne: Prospero schva�uje lásku 
svojej dcéry Mirandy k Ferdinandovi – synovi 
nepriate�a, ktorý ho pripravil o milánsky trón. 
Rovnako š�astne vyšla aj viedenská inscenácia, 
na premiére (14. 6.) odmenená búrlivým po-
tleskom publika. Výnimo�ný zážitok si netreba 
necha� ujs�: októbrové reprízy sú plánované 
s takmer identickým obsadením, len Adriana 
Eröda nahradí Christopher Maltman. Ur�ite sa 
tam stretneme. 

Boris AŽALTOVIČ

Hviezdny operný jún 

Očarovaný Búrkou

Za Louisou Hudsonovou (5. 8. 1966 – 31. 5. 2015)
Koncom mája zasiahla opernú komunitu 
správa o smrti Louisy Hudsonovej, rodá�ky 
z austrálskeho Sydney, ktorá za�iatkom 
milénia našla svoj profesionálny domov na 
slovenských a neskôr i �eských javiskách. 
Živo si spomínam na chví�u, ke� som spo-
znala túto charizmatickú, energiou sršiacu 
dámu. Bolo to v roku 2004, po�as jej sloven-
ského a zárove� európskeho debutu v košic-
kej inscenácii Dona Giovanniho. Na rozdiel 
od vä�šiny inscenátorov, pod�a ktorých 
Dona Anna nemiluje Dona Ottavia, pretože 
tajne túži po svojom zvodcovi Donovi Gio-
vannim, režisér Roman Polák veril Anninej 
a Ottaviovej túžbe po naplnení ich vz�ahu. 

Po prvýkrát v mojej diváckej skúsenosti mi 
bola „seriózna“ dvojica z drammy giocoso 
sympatická. A najvä�šiu zásluhu na tom 
mala úžasne muzikálna (tie pianka!) a herec-
ky tvárna Louise Hudson, ktorá si s Mozartom 
štýlovo i výrazovo skvele rozumela. 
Neskôr sme mali ve�a príležitostí obdivova� 
jej vokálno-herecké umenie. Spievala v Ko-
šiciach, Banskej Bystrici i v Bratislave, bola 
Verdiho Odabellou, Aidou, Abigail, Lucreziou 
Contarini, Pucciniho Turandot, Toscou a Ma-
non Lescaut, Mascagniho Santuzzou. V pamä-
ti zostávajú predovšetkým dva z jej výkonov, 
ktoré zarezonovali v širokej konkurencii 
aj v Ankete opernej kritiky, usporadúvanej 

portálom operaslovakia.sk. V banskobys-
trickej inscenácii Macbetha (postavu Lady 
predtým stvárnila aj v bratislavskom naštu-
dovaní) dokázala da� Verdiho antihrdinke 
obludný a zárove� po�utovaniahodný roz-
mer: v dráme excelovala pevným kovovým 
tónom, závere�nú áriu Una macchia spieva-
la v zintímnenom mezzavoce. O rok neskôr, 
v mimoriadne náro�nom titulnom parte 
Straussovej Ariadny na Naxe (Štátne divadlo 
Košice 2013), sa opätovne predstavila ako 
umelky�a s pevnou vokálnou technikou, 
úctyhodnou kondíciou a nekaždodennou 
muzikantskou inteligenciou. 
Louise Hudson bude chýba�. A nielen preto, 
že kvalitných dramatických sopránov je 
u nás menej než šafranu. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

nekrológ
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ZAHRANIČIE

ZÜRICH

Festivalový záver 
s Wagnerom a Bellinim
Zürišský festival zaberajúci posledný mesiac sezóny, ktorá tu trvá do polovice júna, 
je podujatím viacerých žánrov. Spája najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie švajčiarskej 
metropoly. Motto tohtoročného znelo „Peniaze, moc, láska – Shakespeare a iné sily“.

Do opernej ponuky sa v rámci slávností 
dostalo sedem inscenácií. Celkovo reper-
toár Opernhaus Zürich v sezóne 2014/2015 
obsahoval dvadsa�osem titulov, z nich de-
vä� premiérových. K nim patrili aj jesenný 
Wagnerov Lohengrin (premiéra 21. 9. 2014, 
navštívená repríza 11. 7.) a �erství Belliniho 
I Capuleti e i Montecchi (premiéra 21. 6., na-
vštívená repríza 12. 7.). Kombinácia hudobnou 
poetikou tak rozdielnych diel nabáda k uve-
domeniu si zaujímavého faktu. Vznik oboch 
delí len dvadsa� rokov. Wagner neskrýval 
obdiv k svojmu o dvanás� rokov staršiemu 
sicílskemu kolegovi, ktorého však vzh�adom 
na Belliniho kratu�kú pozemskú pú� prežil 
o štyridsa�osem rokov. 
Lohengrin v inscena�nej podobe sú�asného 
zürišského intendanta Andreasa Homokiho 
vznikol ako koprodukcia s Viedenskou štátnou 
operou. Už tam pred polrokom vyvolal rozporu-
plné reakcie. Istý recenzent ho nazval „komé-
diou omylov“. Poburoval najmä režijno-výtvar-
ný projekt, prenášajúci starogermánsky mýtus 
do bavorského hostinca. Wolfgang Gussmann 
olemoval javisko hnedými stenami a ú�in-
kujúcich obliekol do miestnych krojov v štýle 
dirndl a krátkych kožených nohavíc s trakmi. 
Skuto�ne bláznivé kostýmy pod�iarkol Telra-
mund v spodnej bielizni. Motto inscenácie je 
nama�ované na revuálke (dve plamenné srdcia 
a nápis „Š�astie jestvuje“) a skopírované na 
obraze visiacom v kr�me. Pre Elsu modla, pre 
Ortrud symbol nenávisti.
Vä�šina pokusov o aktualizáciu posolstva ry-
tiera na bielej labuti kon�í blamážou. Homoki 
si však svoj k�ú� strážil dôsledne. Labu� má 
podobu symbolickej plastovej hra�ky, úvodný 
vstup Lohengrina je celkom nápaditý (v tieni 
zboru sa zjaví v bielej košie�ke schúlený do 
klbka) a ten istý princíp sa zopakuje v závere. 
Vtedy už nejde o rytiera, ale o nového vojvodu 
brabantského, malého Gottfrieda. Andreas 
Homoki aj v bizarnom prostredí (vo�i pred-
lohe) dokázal vymodelova� najmä v druhom 
dejstve napäté dramatické výjavy. Postavy 
zodpovedajú režijnej koncepcii a v rámci nej 
konajú dôsledne. Jednoducho, ak pripustíme 
možnos� tohto po�atia, nájdeme jeho naplne-
nie. Ak nie, je každá snaha márna.
Zürišské hudobné naštudovanie pripravila 
oddaná wagnerovská dirigentka, sú�asná 
intendantka hamburskej opery, Austrál�anka 
Simone Young. Má rada ve�ký zvuk, �úbi sa 
opája� š�avou a leskom wagnerovskej in-
štrumentácie, aj ke� Lohengrin má i nemálo 
„striebornej“ lyriky. Tá už Youngovej doménou 
nie je. Na docielenie ešte bombastickejšej zvu-

kovej dimenzie posadila truba�ov do bo�ných 
lóží a využila aj vchodové dvere. Bariéra me-
dzi orchestrálnym priestorom a h�adiskom 
je posuvná, mohla teda uplatni� maximálne 
orchestrálne obsadenie. 
Zo sólistov ma viac zaujali predstavite�ky žen-
ských úloh. Juhoafri�anka Elza van den Heever 
(Elsa) disponuje sýtym, objemným a vrúcne 
sfarbeným dramatickým sopránom, takže 
po�ahky �elí objemu orchestrálneho zvuku. 
Jedine jej artikulácia mohla by� dôslednejšia. 
Naopak, v nej a vo vytvrdzovaní výrazových po-
int dominovala ostro pro� lovaná Ortrud Petry 

Langovej, mezzosopranistky presved�ivo zdolá-
vajúcej i sopránové výšky krkolomného partu. 
Napriek prestíži Klausa Floriana Vogta ako 
Lohengrina, presved�il ma (hoci s hendikepom 
zranenej nohy a ortézy) skôr herecky. Vlastní 
síce prenikavý, no svetlý a ostrý tenor neve�mi 
príjemnej farby, vedený nemeckou estetikou. 
Ani Martin Gantner (Telramund) neoslovil 
extrémne svetlým timbrom, no jeho barytón 
má objem a obrovskú silu výrazu. Günther 
Groissböck (Heinrich) sa cítil komfortnejšie 
v strednej a hlbokej polohe, jeho výšky narážali 
na technické limity. 
Známu skuto�nos�, že Opernhaus Zürich 
je divadlom z h�adiska praktizovaných in-
scena�ných poetík nekonzervatívnym (�o 
napokon garantuje osoba intendanta), po-
tvrdil aj najnovší repertoárový prírastok. 
Opernú drámu Vincenza Belliniho I Capuleti 
e i Montecchi vzal do svojich rúk Christof Loy 
(s výtvarníkom Christianom Schmidtom), 
aby potvrdil kredit tvorcu prenikajúceho pod 
povrch partitúr. 

Belliniho predloha ukrýva nesporné nástrahy. 
Nemyslím teraz len na fakt, že úspech rea-
lizácie stojí a padá na vokálnych výkonoch 
protagonistiek. Libreto Feliceho Romaniho ne-
vychádza priamo zo Shakespeara a obmedzuje 
ak�ný rádius len na poslednú etapu života 
veronského �úbostného páru. Loy ho strikt-
ne ohrani�il dvadsiatimi štyrmi hodinami. 
Do nich vtesnal chod udalostí tak, aby mali 
emóciu, napätie aj vizuálnu dynamiku. Na ja-
viskovú to��u postavil konštrukciu moderné-
ho Capelliovho domu. Spál�a, pracov�a, pri-
jímacia sála, kúpe��a. To všetko sa postupne, 
neraz v desivom až morbídnom ladení, otvára 
na princípe rotácie. Je to vyslovene interiérová 
inscenácia, kde ve�a záleží na aranžmánoch 
a vytvarovaní charakterov. Do nich vložil 
Christof Loy novú vrstvu. Vzh�adom na rela-
tívne pasívny zástoj Giulietty v deji, pokúsil sa 
jej vtisnú� stopy strachu z otca, ktorým bola 
ako die�a zneužívaná. Táto nadstavba ostáva 
naš�astie len v rovine zrete�ného náznaku. 
Pridanou je tiež nemá postava Sprievodcu, 

stelesnenia osudu, akéhosi anjela smrti, vždy 
prítomného, asistujúceho a zasahujúceho do 
rozhodujúcich situácií. Herecké kreácie všet-
kých sólistov boli detailne vypracované a vie-
rohodne stvárnené.
Fabio Luisi za dirigentským pultom podal 
najjasnejší dôkaz, že Belliniho hudba má hlbo-
ký obsah i vnútornú dramaturgiu a je nabitá 
emóciami. Umenie pracova� s agogikou, dáv-
kova� odtiene dynamiky, záchvevy v tempách 
a zárove� kooperova� s hlasmi, doviedol hu-
dobný riadite� divadla do maximálnej miery. 
Podobne ako vo Wagnerovi, aj u Belliniho mal 
k dispozícii skvelý orchester a zbor. Joyce 
DiDonato stvárnila Romea s pre� typickou 
technickou bravúrou, dokonalým frázovaním 
a oduševneným výrazom. Azda najvä�ším 
prekvapením bola mladu�ká Olga Kulchynska, 
sopranistka s krásnou mladodramatickou far-
bou, vzorovou belcantovou kultúrou – prosto 
optimálna Giulietta. Benjamin Bernheim dal 
Tebaldovi pravý kovový lesk.

Pavel UNGER

I Capuleti e i Montecchi (foto: M. Rittershaus) 
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Odkiaľ taká nežnosť?
Medzinárodné Šostakovičove dni v srdci Saského Švajčiarska sú jediným obdobným 
podujatím v svetovom meradle. Šiesty ročník (19. – 21. 6.) potvrdil, že na rastúcom 
renomé festivalu sa podieľa najmä schopnosť dramaturgie odhaľovať nepoznané a to 
známe prinášať v špičkovej kvalite.

O tvorbe Dmitrija Šostakovi�a, vznikajúcej 
celý skladate�ov život na pozadí trpkostí až 
nebezpe�enstiev, vieme mnoho. Jeho hudbu 
si nielen ceníme, ale máme pocit, že ju aj 

poznáme. Ke� ju však po�ujeme skoncen-
trovanú do siedmich koncertov, pou�íme sa 
o opaku. V tej chvíli sme v�a�ní Šostakovi�ovi, 
že legendárne 8. slá�ikové kvarteto vytvoril 

v bývalom vládnom hos�ovskom dome NDR 
v obci Gohrisch, i jeho obyvate�om, ktorí prišli 
s myšlienkou založi� monotematický festival. 
Dedinská stodola, na tri dni premenená na 
vyhovujúcu koncertnú sie� s kapacitou pä�sto 
miest, nesta�ila poja� všetkých záujemcov. 
Z blízkych Dráž�an premával shuttle autobus 
s koncertným publikom, ktorému nepreká-
žala zima ani dáž�. 	lenovia Staatskapelle 
Dresden, garantujúci špi�kovú umeleckú 
úrove�, dochádzali do Gohrischu v rôznych 
formáciách, aby predstavili nielen hudbu 
Šostakovi�a, ale i diela skladate�ov, ktoré 

DRÁŽĎANY

Poklona Schumannovcom
Zrejme všetci poznáme ten pocit spolupatričnosti: keď kráčame po Salzburgu po 
stopách Wolfganga Amadea Mozarta, keď stojíme v Paríži pri hrobe Clauda Debussyho, 
keď sa v Budapešti v Múzeu Franza Liszta pristavíme pri krídle, ktoré kedysi patrilo 
Beethovenovi – akosi patríme k nim, máme pocit piety a vďaky k hodnotám, ktoré títo 
majstri zanechali. Koľko je však okolo nás miest, čo nás na stopy minulosti neupozornia, 
a my kráčame bez povšimnutia ďalej. Aj v takej hudobnej metropole, akou sú Drážďany.
 
Clara a Robert Schumannovci žili v Dráž�anoch 
v rokoch 1844–1850. Robert tu skomponoval celú 
tretinu tvorby, pod�a Clary išlo o najš�astnejšie 
obdobie ich spolo�ného života. Popri hudobnom 
odkaze však mesto v�a�í Schumannovcom i za 
nejeden „organiza�ný“ podnet. V roku 1848 tu 
Schumann založil Verein für Chorgesang (Spolok 
zborového spevu), na �ele ktorého pôsobil až 
do svojho odchodu do Düsseldorfu v roku 1850. 
Spevácky zbor sa stal žriedlom jeho skladate�skej 
inšpirácie, s ním mohol vyskúša� to, �o ešte 
nestihlo uschnú� na papieri.
Schumannove zborové diela, rovnocenné 
s jeho slávnymi pies�ami, takmer upad-
li do zabudnutia. O to cennejším je festival, 
ktorý sa im venuje už šiesty rok (12. - 14. 6.). 
Na svet ho priviedol excelentný komorný zbor, 
Sächsische Vocalensemble, vedený zbormaj-
strom Matthiasom Jungom. Tohto roku re-
� ektoval 205. výro�ie narodenia Schumanna 
a zárove� sa postaral o piatu plaketu na mieste, 
kde Schumannovci pôsobili. Je umiestnená 
na kostolíku malebnej, v prírode zasadenej 
obce Kreischa. Na odhalení bol prítomný Peter 
Schreier, dnes pali�kou sa podopierajúci tenoris-
ta par excellence, špecialista práve na interpre-
táciu Schumannovej a Schubertovej pies�ovej 
tvorby. Krátky slávnostný príhovor nenasme-
roval k publiku, ako je pri podobných príležitos-
tiach zvykom, ale k �lenom zboru a jeho zbor-
majstrovi, k svojim kolegom. 
Robert Schumann bol tým, kto zaviedol v Dráž-
�anoch abonentné orchestrálne a komorné kon-
certy. Uskuto��ovali sa v Hôtel de Saxe v centre 
mesta, mieste honosnom vtedy i dnes. V jeho 
ve�kej sieni premiérovala Clara Schumann 
v roku 1845 manželov slávny klavírny koncert. 
Po�as aktuálneho festivalu prichýlil hotel hu-
dobné soirée – komorné, ba až intímne podu-
jatie, venované umelecky plodnému dvojlístku: 
Clare Schumannovej a Johannesovi Brahmsovi. 

Keby neboli po vzájomnej dohode zni�ili vä�-
šinu vzájomnej korešpondencie, dal by sa ich 
romanticko-lyrický obsah s pôžitkom hlta� 
dlhé hodiny. Soirée vysta�ilo s nieko�kými 
listami prednesenými Käte Beckertovou. 
Slovo dop��ala, lepšie povedané, re� ektovala 
hudba. Akoby neexistoval rozdiel medzi pies-

�ami Brahmsa a Schumannovej, akoby ich na 
notový papier nanieslo to isté pero, rovnaká 
inšpirácia. Popri známej Brahmsovej pies�o-
vej tvorbe boli piesne Clary Schumannovej 
objavom: vo vokálnom i klavírnom parte plné 
lásky a romantiky, faktúrou skoro prieh�adné, 
a predsa kompozi�ne majstrovské, dotýkajúce 
sa navzájom prevažne v piane a pianissime. 
Z cyklu Liebeszauber op. 13 v podaní sopranist-
ky Barbary Christiny Steudeovej a klaviristky 

Claudie Pätzoldovej o�arili najmä Ich stand 
in dunklen Träumen a Sie liebten sich beide na 
slová Heinricha Heineho. 
Posledný z koncertov sa odohral v paláci vo 
Ve�kej záhrade, kde Schumann v roku 1849 
dirigoval premiéru svojho vokálno-orches-
trálneho diela Fausts Verklärung a kde pod 
jeho vedením vystúpili Königliche Hofkapelle 
i Verein für Chorgesang. Sächsische Vocalen-
semble a Matthias Jung predstavili náro�ný 
zborový repertoár v najlepšej možnej forme. 
Pä� až desa�hlasné Schumannove a cappella 
diela, ale i diela, ktoré z jeho tvorby vychá-
dzali, doplnené Brahmsovými miešanými 
zbormi, boli najkrajšou gratula�nou kyticou 
jubilantovi Schumannovi. Spracovania jeho 
odkazu sa ujali sú�asní skladatelia Clytus 
Gottwald (pôvodný klavírny sprievod zapraco-

val do zboru) a Toshio Hosokawa (s decentný-
mi perkusiami). Na dôvažok zazneli Proko� e-
vova Toccata d mol (inšpirovaná Schumanno-
vou Toccatou C dur) a Brahmsove Variationen 
über ein Thema von Robert Schumann � s mol 
v podaní klaviristu Detlefa Kaisera. 
Párty k narodeninám Roberta Schumanna 
nebola bombastická. Najpriliehavejšie sa na 
�u hodí známe: „klein, aber sehr fein“.  

Agata SCHINDLER

Palác vo Veľkej záhrade, miesto záverečného 
koncertu (foto: J. Schindler)
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Habemus dirigentem
Tak predsa. Tá správa zasiahla kultúrnu 
obec ako blesk z jasného neba. Tla�ové od-
delenie Berlínskych � lharmonikov vydalo 
22. 6. komuniké, pod�a ktorého sa ve�ká 
vä�šina 123-�lenného orchestra zhodla na 
Kirillovi Petrenkovi ako novom šéfdirigen-
tovi. Petrenko vo�bu s nadšením prijal a ešte 
v ten istý de� v telefonickom rozhovore 
„s rados�ou objal celý orchester“. 
Vo�ba Berlínskych � lharmonikov nepre-
kvapuje. Štyridsa�sedemro�ný syn huslistu 
a programovej hlásate�ky z Omsku dnes patrí 
k svetovej dirigentskej špi�ke. Záhadou zostá-
va akurát to, pre�o sa na Petrenkovi nedohod-
li už pri májovej vo�be (písali sme o nej v HŽ 
6/2015). S orchestrom spolupracoval už v roku 
2006. Po úspešnom koncerte s dielami Stra-
vinského, Skriabina a sotva známeho Rudiho 
Stephana stála �alšia spolupráca s bývalým 
žiakom Semyona Bychkova mimo diskusie. 
Otázkou bolo jedine „kedy“. 
Petrenkova diskogra� a je pomerne štíhla. 
Okrem záznamov koncertov s Berlínskymi 
� lharmonikmi, ktoré sa dajú vypo�u� v ich 

Digital Concert Hall, existuje fantastická 
nahrávka P� tznerovho Palestrinu s frank-
furtským operným orchestrom z roku 2009. 
S orchestrom berlínskej Komickej opery, kde 
pôsobil v rokoch 2002–2007 ako šéfdirigent, 
vznikli pozoruhodné nahrávky orchestrál-
nych diel Josefa Suka. „Len“ v pamäti však 
zostanú operné predstavenia, ktoré dirigoval 
�i už vo viedenskej Volksoper (pôvodná verzia 
Musorgského Borisa Godunova), Meiningene 
(svetovú verejnos� tu na seba po prvýkrát upo-
zornil Wagnerovým Prste�om), �i najnovšie 
v Bavorskej štátnej opere (Straussova Žena bez 
tie�a, Zimmermannovi Vojaci, Bergova Lulu). 
Po bayreuthskom debute, kde svojím Prste-
�om v réžii rebelantského Franka Castorffa 
(recenziu prinesieme v HŽ 9/2015) zatienil 
i oslavovaného wagnerovského experta Chris-
tiana Thielemanna, sa stal jedným z najžia-
danejších dirigentov.
Správa o jeho povolaní do Berlína vyvolala 
v Mníchove, kde je ešte stále na poste šéfdi-
rigenta, nervozitu. Samozrejme, nie všetci 
budú jeho odchod z Isaru na Sprévu �utova�. 

Jeho Manon Lescaut (HŽ 11/2014) síce pôsobila 
originálne a osviežujúco, skalným fanúšikom 
však v Petrenkovom rukopise chýbal cit pre 
italianitu a pucciniovskú frázu. Neskoro-
romantický repertoár Straussa i Wagnera, 
Mahlerove symfónie v rámci akademických 
koncertov Bavorského štátneho orchestra, 
ako aj �ažiskový repertoár 20. storo�ia sú však 
v Mníchove už dnes legendárnymi. 
Sir Simon Rattle kon�í za pultom Berlínskych 
� lharmonikov v roku 2018. V tom istom roku 
by mal vyprša� i Petrenkov kontrakt s Ba-
vorskou štátnou operou. Jej intendant Niko-
laus Bachler spolu s bavorským ministrom 
kultúry Ludwigom Spaenlem vyhlásili, že 
sa budú všemožne pokúša� udrža� Petrenka 
v Mníchove aspo� do roku 2020. Pri akríbii, 
s akou sa Petrenko venuje práci s orchestrom, 
si ho osobne na dvoch stoli�kách predstavi� 
neviem. Na to je príliš zodpovedný i príliš 
skromný. Rozhovory pre médiá zásadne ne-
poskytuje s odôvodnením, že jeho pozornos� 
patrí výlu�ne hudbe a orchestru. Ktovie, mož-
no budú musie� Berlín�ania na svojho impre-
sária ešte nejaký rô�ik po�ka�. Pri ich kvalite 
by sa svet nezrútil a v Mníchove by sa mohol 
udia� ešte nejeden operný div.

Robert BAYER

s ním súvisia. Tak ako oni vystúpili bez náro-
ku na honorár aj �alší skvelí umelci: Borodi-
novo kvarteto, klavirista Jascha Nemtsov �i 
mezzosopranistka Maria Gortsevskaja. 
Umeleckým i �udským pendantom k Šostako-
vi�ovi boli najmä dvaja skladatelia: náš slávny 
sú�asník Arvo Pärt, ktorý sa Šostakovi�om neraz 
inšpiroval, a neznámy Rus Vsevolod Zaderatsky 
(1891–1953). Z Pärtovej tvorby zanechalo mi-
moriadny dojem predovšetkým These Words... 
z neskoršej symfónie Los Angeles a pianissi-
mové, mimoriadne koncentrované Fratres pre 
komorný súbor, venované kritikovi sú�asného 
ruského režimu Michailovi Chodorkovskému. 
Zaderatsky bol posledným u�ite�om hudby 
v cárskej rodine, aj sám pochádzal zo š�achtic-
kého rodu. Za to pykal v gulagu, tam i kompo-
noval. Žiadne z umelcových diel nebolo predve-
dené za jeho života. Klavirista Jascha Nemtsov 
priniesol v dvoch recitáloch prekvapujúcu festi-
valovú premiéru, Zaderatského 24 Prelúdií a fúg 
(1937–1939). Miniatúry inšpirované J. S. Bachom 
vznikli skôr než Šostakovi�ov rovnomenný 
klavírny cyklus (1951). 
Šostakovi�ove slá�ikové kvartetá úzko súvisia 
s Borodinovým kvartetom. Ich interpretácia 
spo�íva v sedemdesiatro�nej tradícii súboru 
a vychádza z pôvodných konzultácií s auto-
rom. Borodinovci priniesli na festival tretie, 
šieste a ôsme kvarteto. Publiku zatajili dych 
najmä posledným z nich – žalujúcim, d-es-c-
-h hýriacim ve�dielom, ktoré priviedlo nejed-
ného hudobníka k transkripcii �i k vytvoreniu 
vlastného projektu. Borodinovci povedali svo-
jou interpretáciou hádam to najdôležitejšie: 
8. slá�ikové kvarteto by malo osta� nedotknu-
te�né, v hudobnej sfére by sa ním nemalo ma-
nipulova�, aby sa z neho nestratilo to najpod-

statnejšie: Dmitrij Šostakovi�. Mimoriadne 
zaujímavú transformáciu opusu však na 
festivale ponúkol umelec z iného odboru – vý-
tvarník Ritchie Riediger. Frekven�ným modu-
látorom, ktorý �ítal Šostakovi�ovu partitúru, 
vznikla pozoruhodná farebná gra� ka. Výnos 
z nie lacného originálu i zo stovky exemplá-
rov podpísaných Riedigerom išiel na ú�et 
Šostakovi�ovho spolku v Gohrischi. 

Šostakovi�ove nezamenite�né rukopisy majú 
ve�a tvárí. Aj roztopašné a skurilné: takou je 
virtuózna hudba k štátnemu � lmu Nový Babylon 
o Parížskej komúne a „dekadentnej“ parížskej 
spolo�nosti z roku 1871. Suita z nej sršala v po-
daní Staatskapelle Dresden (dirigent Vladimir 
Jurowski) polkami, val�íkmi, kankánmi, citova-
nou Offenbachovou frivolnos�ou. Bol to oh�ostroj 
majstrovskej inštrumentácie a nekone�nej vlast-
nej inšpirácie kombinovanej s cudzou. 

V tomto opuse, vytvorenom v roku 1928, použil 
Šostakovi� tiež smúto�ný Pochod nesmrte�-
ných obetí pripomínajúci m�tvych z ruskej 
revolúcie z roku 1905. Ten ale na koncerte 
odznel (takmer ako sú�as� Šostakovi�ovej 
� lmovej hudby) vo ve�kolepom spracovaní 
Benjamina Brittena, v jeho miniatúre Russian 
Funeral pre dychy a bicie z roku 1937.
A napokon spomeniem ešte jednu Šostakovi-

�ovu tvár, ktorá vyvolala zimomriavky: Šes� 
básní Mariny Cvetajevovej op. 143A pre alt a ko-
morný orchester. Druhá báse� nesie názov 
Odkia� taká nežnos�?. Aj Šostakovi� vyslovil 
túto otázku – samozrejme hudbou, ako lás-
kyplnú spomienku na svoju prvú manželku. 
Na nezabudnute�nom stvárnení sa podie�ali 
altistka Maria Gortsevskaja, Staatskapelle 
Dresden a dirigent Vladimir Jurowski. 

Agata SCHINDLER

 © R. Riediger, d-es-c-h, 8. Streichquartett
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Festival s introvertnou bodkou
V porovnaní s vlaňajškom pôsobia operné Wiener Festwochen 2015 ako čiastočný ústup 
z vydobytých pozícií. Dramaturgická mustra ostala zachovaná: jeden súčasný opus a dva 
klasické kusy v silnej divadelnej podobe. Len jej naplnenie trošku pokrivkávalo.

Wiener Festwochen som vždy považovala za 
miesto, kde sa divákom servíruje výber z toho 
najpozoruhodnejšieho, �o sa v opernej spisbe 
v ostatnom �ase urodilo. Platilo to v prípade 
Furrerovej Wüstenbuch (2011), Francesconiho 
Quartett (2012), Benjaminovho Written on 
Skin (2013) i Haasovho Bluthaus (2014). V prí-
pade tohtoro�ného príspevku, Sciarrinovej se-
demnás� rokov starej opery Luci miei tradit-

rici (navštívená repríza 19. 5.), však nejde ani 
len o prvé viedenské uvedenie: v roku 2008 
ho v Theater an der Wien s Klangforum Wien 
koncertne prezentoval Beat Furrer. Pri všet-
kých kvalitách a svojráznej hudobnej re�i 
opusu, ktorá sa vyzna�uje zriedkavou subtíl-
nou krehkos�ou, považujem jeho zaradenie 
za odklon od � lozo� e festivalu. Ani divadelná 
koncepcia režisérskeho matadora Achima 
Freyera (tobôž v porovnaní s inscenátormi 
vyššie spomenutých opusov – Christophom 
Marthalerom, Àlexom Ollém, Katie Mitchel-
lovou) inšpirovaná commediou dell‘arte 
neohúrila novos�ou prístupu. Priznávajúc sa 
k subjektívnemu pocitu nudy, vstup do tohto-
ro�ného festivalového operného trojboja bol 
pre m�a sklamaním.
Do istej miery to skorigovala hos�ujúca postu-
pimská inscenácia Händlovho predposledné-
ho oratória Jephtha (navštívená repríza 25. 5.). 
Ak dnešní tvorcovia �oraz �astejšie siahajú 
po oratoriálnych (teda primárne nescénic-
kých) opusoch, popri inom tým signalizujú, 

že sú�asné divadlo prahne po rezonantných 
témach. A tými archetypálne problémy, ktoré 
�udstvo trápia od starozákonných �i antických 
�ias, bezpochyby sú. 
Postupimská inscenácia sa za�ínala ako popu-
larizujúca prednáška o starozákonnom sudcovi 
Jeftovi a jeho kontroverznom s�ube Jahvemu, 
ktorému za ví�azstvo nad Amon�anmi s�úbil 
obetova� prvú osobu, �o ho vyjde privíta� – bola 

�ou jeho jediná dcéra Iphis. Spomedzi študen-
tov a pedagógov sa v priebehu prednášky „vy-
lúpli“ protagonisti príbehu, ktorí nám zahrali 
divadelne strhujúce, herecky priam �inoherne 
prepracované predstavenie. 
Aj ke� idea premosti� starý príbeh so sú�as-
nos�ou a pozrie� sa na ním zdie�aný morálny 
kon� ikt (v tomto prípade téma obete/obeto-
vania) o�ami dnešného �loveka nie je vyná-
lezom režisérky Lydie Steierovej, jej Jephtha 
priniesol relevantný príspevok do diskusie 
o zmenšovaní intervalu medzi historickými 
opusmi a ich sú�asnými prijímate�mi. A hoci 
puristi môžu namieta�, že sa tak stalo za 
cenu tvrdej redukcie partitúry (z Händlom 
skomponovaných 67 hudobných �ísiel ostala 
približne polovica), k silnému divadelnému 
zážitku sa pripojil aj zážitok hudobno-vokál-
ny. Predstaveniu od virtuóznej vstupnej árie 
až po dramatické � nále dominoval Lothar 
Odinius (Jephtha) so znelým koncentrova-
ným tenorom a obdivuhodným zmyslom 
pre barokový štýl. Detsky �istý kontratenor 

aj autenticky chlap�enský prejav Magida 
El-Bushru sa spolupodie�ali na portréte ne-
vinného, idealistického mladíka Hamora. 
Katja Stuber (Iphis) s krásnym, panensky 
okrúhlym, nie však frigidným sopránom mu 
bola cie�avedomou a vo vz�ahu aktívnejšou 
partnerkou. K tomu treba pripo�íta� aj po 
všetkých stránkach skvelý Chor der Potsda-
mer Winteroper a – pod vedením dirigenta 
Konranda Junghänela citlivo a zanietene 
hrajúcu – Kammerakademie Potsdam, špe-
cializujúcu sa na historicky pou�enú inter-
pretáciu barokovej hudby.
Líniu silných režisérskych osobností, v minu-
lom vydarenom ro�níku reprezentovanú Mi-
chaelom Hanekem (Così fan tutte) a Romeom 
Castelluccim (Orfeo ed Euridice), reprezento-

vala v tomto ro�níku Andrea 
Breth. Operné inscenácie 
známej �inohernej režisérky 
polarizujú publikum drsným 
výrazovým arzenálom (vi� 
napr. „škandalózna“ brusel-
ská Traviata z roku 2012, písali 
sme o nej v HŽ 1/2013). V prí-
pade Brethovej viedenského 
debutu, festivalovej inscená-
cie Bartókovho Hradu knie-
ža�a Modrofúza (navštívená 
repríza 25. 6.), však realistická 
poetika fungovala len s vý-
hradami. 
Zámer pre�íta� vz�ah Ju-
dith a Modrofúza ako pokus 
o zblíženie silnej, živej, ve�ne 
nespokojnej a náro�nej ženy 
s mužom, ktorého temné 
duševné pochody i obsedantné 
�rty správania predur�ujú 
za psychiatrického pacienta, 
vyšiel pomerne plasticky. 
Na druhej strane jednostrun-
ná „polopatistickos�“ koncep-
cie potla�ila vzrušujúcu tajom-

nos� a viacstrunnos� archetypálneho príbehu. 
Tajomstvá ukryté za siedmimi dverami odha�o-
vala režisérka na rovinu a pri plnom osvetlení, 
pomocou javiskovej to�ne viedla diváka záku-
tiami Modrofúzovho zámku/duše, obývaného 
prízrakmi (šestica mužov a tri ženy). 
Ak by sa jej pri tom podarilo dosta� na javisko 
úžasnú pestros� farieb, nálad, napätia a vzru-
šenia, aká sa po celý �as liala na posluchá�ov 
z orchestrálnej jamy, mohli sme zaži� výnimo�-
ný ve�er. Mahlerov mládežnícky orchester pod 
vedením legendárneho Kenta Nagana nebol len 
sprievodcom sólistov, ale – celkom v intenciách 
autora – tre�ou postavou opery, tajomným (hu-
dobným) labyrintom Modrofúzovej duše. Tá do-
stala v ma�arskom basistovi Gáborovi Bretzovi 
vizuálne prí�ažlivého, vokálne charizmatického 
tlmo�níka. Jeho technicky kompaktný bas má 
podmanivý sonórny timbre, v ktorom sa snúbi 
kov so zamatom. Podobná charakteristika sa dá 
vztiahnu� aj na mezzosoprán Francúzky Nory 
Gubischovej, hoci v jej prípade ide o menej 
osobitú farebnos� materiálu.  

Hrad kniežaťa Modrofúza (foto: B. Uhlig) 
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Dráma boľavých duší
Robert Carsen je v Štrasburgu pravidelným hosťom. Jeho júnová Piková dáma priniesla 
najcitlivejšiu podobu Čajkovského drámy, s akou som sa doposiaľ stretla. Potvrdil ňou 
renomé tvorcu, schopného uspokojiť divákov hľadajúcich v operných inscenáciách 
originálny výklad, a zároveň citlivého k tým, ktorých zvyknú príliš svojbytné režisérske 
koncepcie uraziť. 

Temnú story o neš�astníkovi, ktorého túžba po 
bohatstve a spolo�enskej akceptácii doženú do 
osídiel zhubnej hrá�skej vášne, situoval Robert 
Carsen takmer celú do kartárskeho salónu. 
Javisko ovládla zelená farba: také boli hrá�ske 
stoly, oble�enie obsluhujúceho personálu aj ste-
ny, ktorých kosoštvorcové tapacírovanie evoko-
valo nielen tvar piky, ale tiež mäkké obloženie 

izieb v psychiatrických ústavoch. Popri sebave-
domých pánoch a elegantných dámach vyzeral 
Hermann v sivom baloniaku ako úplný lúzer. 
A nóbl spolo�nos� k nemu tak aj pristupovala: 
s výnimkou posmešného Tomského (málo 
farebný barytón Romana Ialcica) mladíka 
okato ignorovala. Intenzitu Hermannovej túžby 
po uznaní pointoval Carsen v zborovom �ísle 
vítajúcom cárovnú. Z povraziska sa na pospá-
jané hrá�ske stoly zniesla ve�ká zelená poste�. 
Na nej – zasypaný bankovkami a adorovaný 
doposia� nevšímavou smotánkou – triumfoval 
š�astný a vo svojej (nie prvej ani poslednej) 
blúznivej predstave kone�ne spolo�ensky ak-
ceptovaný outsider.

Zatia� �o Hermann nemohol do hermeticky 
nepriedušného priestoru preniknú�, Líza 
z neho nedokázala ujs�. Svetelný kruh ohrani-
�ený stoli�kami (jej izba) pripomínal ochranu 
proti zlým duchom. Z neho by sa ako zhypno-
tizovaná vrhla k Hermannovi, ak by ju Polina 
(Eve-Maude Hubeaux s farebne podmanivým 
zvonivým mezzosopránom) v poslednom 

momente nezadržala. A v �om, nie vo vodách 
Nevy, završuje svoj biedny život, ke� ju Her-
mann pomätene odvrhne a opantaný chorou 
túžbou beží do kasína: �aká ju smutný koniec 
rybi�ky plávajúcej do zbláznenia v malom 
gu�atom akváriu.
Hlasy oboch predstavite�ov hlavných postáv, 
ukrajinského tenoristu Mishu Didyka aj 
ruskej sopranistky Tatiany Monogarovovej, 
boli o �osi lyrickejšie, než by si dramatická 
	ajkovského opera žiadala. Kým v prvej 
�asti opery opájal tenorista krásne vlá�-
nym timbrom i vo�nou vysokou polohou 
a sopranistka bola mäkko zvonivá, v dra-
matickom � nále sa najmä u Monogarovovej 

prejavili materiálové rezervy. Malgorzata 
Walewska bola fyzicky pôsobivou, vokálne 
však málo charizmatickou Grófkou. Tassis 
Christoyannis (Jeleckij) potvrdil dojem 
z mahlerovského vystúpenia na BHS 2014: 
podstatou jeho umenia nie je ani tak fareb-
ná výnimo�nos� pomerne lyrického bary-
tónu, ako skôr obdivuhodná interpreta�ná 
inteligencia. 
Najnevýraznejšou stránkou inscenácie bolo 
hudobné naštudovanie Marka Letonju. Pri 
sprevádzaní spevákov sa dal suchší zvuk 
orchestra pochopi� ako oh�aduplnos� vo�i 
hlasovým limitom nie celkom adekvátne 
obsadených interpretov. Celkovému po�atiu 
však chýbala vä�šia výrazová kontrastnos�, 
farebnos� inštrumentácie aj dramatický 
význam orchestrálnych pasáží.

Napriek tomu priniesla štrasburská Piková 
dáma nekaždodenný zážitok. Stalo sa tak 
predovšetkým v�aka citlivej, vo�i �udskému 
neš�astiu empatickej režijnej koncepcii a jej 
koncíznemu hereckému naplneniu. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Piková dáma (foto: K. Beck)

Piotr I�ji� 	ajkovskij: Piková dáma
Dirigent: Marko Letonja
Scéna: Michael Levine
Kostýmy: Brigitte Reiffenstuel
Réžia: Robert Carsen
Premiéra v L�Opéra National du Rhin 16. 6., 
navštívená repríza 21. 6.

Po prestávke vystriedala �lenitú javiskovú štruk-
túru Modrofúzovho zámku roz�ahlá hala s dre-
veným obložením a nesúrodo rozmiestnenými 
radiátormi: viedenskí inscenátori dopovedali 
Bartókovu operu dohrou v podobe mozaiky 
bizarných obrázkov z psychiatrického zariade-
nia. Jeden zo svojich posledných opusov, kla-
vírne Geistervariationen/Tému a variácie Es dur 
– D dur, totiž Robert Schumann napísal tesne 
pred pokusom o samovraždu, po ktorom strávil 
zvyšok života v ústave pre choromyse�ných. 
V postavách roztratených po javisku sme 
spoznali prízraky z Modrofúzovho príbehu. 

Nesúrodo sa potulovali javiskom, prípadne 
strnulo sedeli a iba kde-tu sa prebudili, aby 
predniesli pár slov. Verbálnym výlevom 
mixujúcim nem�inu s angli�tinou bolo 
zriedka rozumie�, herci si mrmlali popod 
nos, šušlali, chichotali sa. A aj ke� bol pred-
nes zrete�ný, ich výlevy sotva dávali zmysel. 
Po polhodine stereotypného, bezobsažného 
„psycha“, prv, než šomranie v h�adisku 
stihlo prepuknú� do hlasnej vzbury, sa vo 
výklenku javiska zjavil Modrofúz. Exoticky 
pôsobiacou ma�ar�inou zopakoval prológ 
z predchádzajúcej opery a otvoril dvere. 

Z tmy za nimi sa kone�ne ozvali tóny Schu-
mannových variácií, na ktoré obecenstvo 
tak dlho a neochotne �akalo. Obyvatelia 
blázinca pokra�ovali v stereotypných �in-
nostiach, na javisku sa nasledujúcich desa� 
minút pomali�ky stmievalo, �innos� mužov 
sa spoma�ovala, ich pohyby zmenšovali. 
Posledné pasáže umierajúcich Geistervaria-
tionen už zneli z temnej scény. 
Bolo 25. 6., posledný ve�er Wiener Festwochen 
2015. Tohtoro�ný festival dostal introvertnú, 
depresívnu bodku. 

Michaela MOJŽIŠOVÁ
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Pražské jaro 2015
Pětačtyřicet koncertů během tří týdnů (12. 5. – 3. 6.), takové bylo i tentokrát Pražské jaro 
– mezinárodní hudební festival založený rok po válce a konající se letos posedmdesáté. 
Program sahal jako obvykle od velkých zahraničních orchestrů přes komorní tvorbu 
a recitály po projekty s novější i starou hudbou. Pražské jaro se převážně zabývá středním 
proudem klasické hudby, proti tomu není třeba nic namítat. Přes pěkný průběh je nicméně 
zřejmé, že by dramaturgie mohla ještě odvážněji sledovat mezinárodní kontext. 

Letos se za�ínalo t�sn� po výro�í konce války. 
Festival proto symbolicky, ve smyslu gest 
smí�ení, zahájil Symfonický orchestr Se-
veron�meckého rozhlasu z Hamburku za 
�ízení Thomase Hengelbrocka: Smetanovu 
Mou vlast hrál p�i této p�íležitosti jako první 
n�mecký orchestr (12. 5.). Byli jsme sv�dky 
poctivé a výjime�n� vážné snahy dobrat se, 
i když samoz�ejm� po svém, kontextu a pod-
staty Smetanovy hudby. Pokud dirigent na 
n�kterých místech zvolil tempová a výrazová 
�ešení vzdálen�jší vžité �eské tradici, bylo to 
ve vší poko�e. Nem�l v úmyslu kontroverzi, 
provokaci, schválnost. Má vlast se tentokrát 
hrála bez p�estávky a od vstupních akord� 
bylo jasné, že Hengelbrock uvažuje o šesti bás-
ních skute�n� jako o celku. Vyšehrad se až ex-
trémn� vychýlil k nezvykle volným temp�m. 
Bou�livost a tane�nost ve Vltav� byla zna�n� 
st�ízlivá a no�ní epizoda p�sobivá, ale bez 

prvk� imprese. V tempových prom�nách byla 
vyhrocena i Šárka, víc pohádková než opravdu 
dramatická. V básni Z �eských luh� a háj� se 
dirigent p�iklonil spíše k oslav� lidového živlu 
než p�írody. Záv�re�nou dvojici básní, Tábor 
a Blaník, budoval zeširoka, až se mu chvílemi 
skoro ztrácel cíl. A na vrcholu, kdy se v nad�ji 
pro budoucnost spojují motivy Prahy a „božích 
bojovník�“, mohl najít o n�co víc patosu. Není 
vylou�eno, že zvukovou st�ídmost a z�etelnost 
p�inesl ze svého ukotvení v historicky pou�e-
né interpretaci. Mou vlast p�edest�el bájnou, 
ale p�ece jen mén� romantickou a vášnivou, 
než by se jevil ideál. 

Také Rusové – Petrohradská � lharmo-
nie – byli v Praze na festivalu symbolicky. 
Uvedli Šostakovi�ovu Leningradskou symfonii 
a v druhém z ve�er� jeho 1. houslový koncert 
se skv�lým sólistou Julianem Rachlinem 
a Pátou symfonii. Málokterý orchestr dove-
de takhle pracovat s dynamikou, málokterý 
má tak temný, p�itom �istý a z�etelný zvuk. 
Orchestr, už t�icet let vedený Jurijem T�mir-
kanovem, zahrál v Praze bezkonkuren�ním 
zp�sobem. Pátá symfonie i díky tomu velmi 
p�esn� evokovala tragiku i tlaky doby stalin-
ského absolutismu a vyhnula se p�itom bu-
dovatelské pomp�, k níž by záv�r mohl svést. 
Vyzn�la jako symfonický klenot plný krásy, 
prom�n a moderní sd�lnosti. 
Jedním z nemnoha program� prezentujících 
opravdu moderní hudbu byl koncert Pražské-
ho � lharmonického sboru, vedeného již �adu 
let skv�lým zp�sobem Lukášem Vasilkem 

(19. 5.). Sbormistr vybral skute�n� soudobé, 
ale docela uchopitelné skladby. Britský my-
stik John Tavener je i v díle Svatý evidentn� 
inspirován východní k�es�anskou zbožností. 
Neot�elá kombinace sboru se sólovým violon-
cellem vyšla sugestivn�. Arvo Pärt, na podzim 
osmdesátiletý žijící klasik, byl zastoupen 
skladbou Sieben Magni� cat Antiphonen, mi-
mo�ádn� soust�ed�nou duchovní hudbou. 
V �eské premié�e zazn�l interpreta�n� asi 
nejnáro�n�jší opus ve�era: Livonský odkaz od 
Veljo Tormise – plasticky a osobit� koncipo-
vaný ohlas na dávné písn� z pomezí Estonska 
a Lotyšska, užívající ve sboru mnohem víc 

prost�edk�, než jen b�žný zp�v. Následoval 
ješt� poslucha�sky vd��ný hudební výjev s ná-
zvem Pr�trž mra�en, který napsal Ameri�an 
Eric Whitacre. Skv�lý koncert, interpreta�n� 
i dramaturgií opravdu festivalový.
Za�ínáme kon�it, to je trochu provokující 
nadpis koncertního programu, s nímž se 
p�vci Dagmar Pecková a Štefan Margita 
objevují už n�jakou dobu na r�zných místech 
po 	esku. Na Pražském jaru letos m�li (spolu 
s PKF – Prague Philharmonia a Stanislavem 
Vav�ínkem) operní galakoncert (18. 5.), kte-
rý ni�ím nenapov�d�l, že by snad už kon�it 
opravdu m�li. Jiná v�c je, zda ve všech �íslech 
volili pro své danosti ideáln�. Nap�íklad vý-
b�rem výstupu Kostelni�ky z Janá�kovy Její 
pastorkyn� Pecková dost p�ekvapila.  
eská � lharmonie pod vedením Ji�ího 
B�lohlávka s Pražským � lharmonickým 
a Kühnovým d�tským sborem a altistkou 
Elisabeth Kulmanovou (22. 5.) dala Praze 
vzácné provedení Mahlerovy T
etí symfonie. 
Vzácné, protože ojedin�lé, ale také svou vyrov-
naností – bez p�ehnaných kontrast�, klidn�j-
ší, ne exaltované, bez velkého patosu. I tak lze 
Mahlera podat a bylo to legitimní.
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK má 
sice nového � nského šéfdirigenta Pietariho 
Inkinena, ale Sibelia nehráli (21. 5.). Za�ali 
symfonickým allegrem Štafeta od Jana Hanu-
še ke stému výro�í jeho narození a pokra�ova-
li záv�re�nou v�tou ze 6. symfonie sou�asného 
� nského skladatele Einojuhaniho Rautavaary, 
inspirovanou postavou Vincenta van Gogha. 
Romantizující � nále vyznívá jako pocta ma-
lí�i. A potom p�išla Mahlerova Pátá, zahraná 
inspirovan� a ochotn�, avšak s menším podí-
lem expresivity, extrémnosti a exaltovanosti, 
než jaký by k mahlerovské rozporuplnosti asi 
m�l pat�it. 
Jedním z prokazatelných vrchol� festivalu 
bylo (na Pražském jaru v�bec první) hostování 
Orchestru Akademie sv. Cecilie z �íma (28. 5.). 
Ur�it� i díky šéfdirigentu Antoniu Pappanovi, 
jehož nervní, naléhavé, podrobné a místy až 
zb�silé gesto (bez taktovky) p�ináší hudb� ne-
slýchané detaily. Spole�n� dokázali nadchnout 
dokonalou hrou, jemnými záchv�vy dramatis-
mu a široce rozpjatou dynamikou, obrazivostí, 
plasticitou. Úžasn� divadelní, psychologická 
a pravdivá byla hned p�edehra k Verdiho Síle 
osudu – ani trochu b�eskná, ale naopak citlivá 
a p�itom plnokrevná, z�etelná, zvln�ná, až 
zázra�n� navozující atmosféru. V 	ajkovského 
Rokokových variacích dali spole�n� s cellistou 
Janem Voglerem zaznít kultivovanému a cit-
livému romantismu. Mimo�ádn� plasticky, 
náladov� a charakteristicky pak vyzn�la i Si-
beliova Druhá symfonie - náležit� temná, exo-
tická, zvláštní, melancholická a vážná, i bez 
programu obsažná. A pak p�ídavky: Sibeli�v 
Valse triste vyno�ený z ticha a poté virtuózní 
a temperamentní � nále p�edehry k Rossiniho 
Vilému Tellovi, za�ínající naopak už b�hem 
potlesku. Dokonalý koncert. 
Také � nský dirigent Jukka-Pekka Saraste 
p�ivezl k vystoupení s eskou � lharmonií 

A. Pappano a Orchestra dell‘Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia (foto: © Pražské jaro – I. Malý) 
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Perníková chalúpka bez chalúpky
S Humperdinckovou operou Hänsel und Gretel sú spojené mená Richarda Straussa 
a Gustava Mahlera, ktorí dirigovali jej prvé uvedenia vo Weimare (Strauss) a vzápätí 
v Hamburgu (Mahler). Zhodou okolností obaja pôsobili aj v Neues Deutsches Theater, 
dnešnej pražskej Štátnej opere. Do tejto elitnej spoločnosti sa najnovšie zaradil slovenský 
dirigent Martin Leginus (súčasný hudobný riaditeľ), z ktorého iniciatívy sa Humperdincko-
vo dielo opäť dostalo do repertoáru Štátnej opery. 

Pražania sa k originálnemu názvu najzná-
mejšej romantickej detskej opery, ktorá sa 
v našich kon�inách hráva zvä�ša pod menom 
Perníková chalúpka, priblížili jeho �eským 
variantom Jení�ek a Ma
enka. V snahe oslovi� 
sú�asné deti pripravili aj novú �eskú verziu 
libreta, vynechávajúcu dobové špeci� ká, ktoré 
by mohli by� dnešnému detskému diváko-
vi �ažko zrozumite�né. Autormi úpravy sú 
režisér Mat�j Forman spolu so slovenskou 
scénografkou Andreou Sodomkovou a ger-
manistom Radkom Malým, ktorý napokon 
celú verziu prebásnil. Na spievate�nos� nové-
ho libreta dohliadal dirigent Martin Leginus. 

Škoda len, že pri úprave úplne vypadol silný 
sociálny motív, ktorý pôvodné libreto Adel-
heid Wetteovej obsahovalo. 
Inscenácii dominuje pôsobivá výtvarná zložka. 
Tvorcovia sa celkom š�astne rozhodli umiest-
ni� prvé dejstvo do prostredia komediantskej 
rodiny putovného divadla Humperdinck, 
druhé sa, pochopite�ne, odohrávalo v suges-
tívnom lese. V �om býva víla, ktorá tu nahra-
dila uspávacieho škriatka (Sandmänchen). 
Jej scéna spolu s následnou pantomímou na 
konci prvého dejstva patria k vizuálne najpô-
sobivejším momentom inscenácie: navodzujú 
skuto�né poetické kúzlo lesa s neobvyklými 

bájnymi zvieratami a prekrásnymi lietajúcimi 
štvorrukými anjelmi. Milá je aj prestávková 
produkcia komediantov pred budovou Štátnej 
opery. Naopak, za ve�ký hendikep predstave-
nia považujem absenciu samotnej perníkovej 
chalúpky – prenášanie ve�kých perníkov na 
scéne jednoducho nesta�í. 
Pri vo�be hudobnej podoby sa dirigent Martin 
Leginus rozhodol pre akúsi zlatú strednú 
cestu. Ponechal orchestrálnu monumentalitu 
a vznešenos� Humperdinckovej partitúry, no 
zárove� pod�iarkol jej divadelnos� premysle-
nou prácou s kontrastnou dynamikou a zvä�ša 
svižnými tempami, v�aka �omu udržal detskú 
pozornos�. Orchester Štátnej opery znel pod 
jeho vedením farebne a elegantne, nevýhodou 
tejto koncepcie ostáva menšia zrozumite�nos� 
spievaného slova u viacerých  ú�inkujú-
cich. Výnimkou je herecky dominantný otec 
Svatopluka Sema, ktorého hlas si s ve�kým 
orchestrom vynikajúco rozumie. Mami�ka 
Jany Sýkorovej je vizuálne i vokálne až prí-
liš nenápadná. Rozkošná ústredná dvojica 
Michaela Kapustová (Janko) a Jana Sibera 
(Marienka) upútala lahodným spevom i skve-
lým herectvom. Obsadenie ježibaby tenoristom 
Jaroslavom B�ezinom sa neukázalo ako š�ast-
né, jeho spev mimo vyššej polohy zanikal a ani 
úporná snaha o vtipné herectvo nedopadla 
dobre. Alžb�ta Polá�ková ako víla nesklamala, 
no tejto postave by lepšie pristal hlas s výraz-
nejšou dávkou individuality.
Napriek drobným výhradám je nová pražská 
inscenácia Humperdinckovej opery ve�mi 
kvalitným príspevkom na tému detskej ope-
ry, ktorý možno de�om i rodi�om rozhodne 
odporú�a�. 

Jozef ČERVENKA

(30. 5.) jiný než severský program – byl so� s-
tikovan� „víde�ský“. Brahmsovi p�edcházeli 
dva pozd�jší auto�i: p�íslušník druhé víde�-
ské školy Anton Webern a Ameri�an Erich 
W. Korngold, narozený v Brn� a mládí trávící 
ve Vídni. Od Weberna zazn�la Passacaglia 
– bezbarvá skladba na hranicích romantis-
mu a atonality. Korngold�v Houslový koncert 
hrála mladá norská houslistka Vilde Frang: 
slyšeli jsme lehkost a šarm, p�ekrývající 
všechnu interpreta�ní náro�nost, slyšeli jsme 
dílo p�íjemné zvukem i náladovostí, možná 
ukazující až k líbivosti, každopádn� dílo vd��-
né a efektní. Brahmsovu �tvrtou jsme pak za-
žili mnohem romanti�t�jší, než bývá zvykem. 
Dirigent se pohyboval v celém výrazovém 
spektru, nebál se skute�ných vln a sm�rem 
k záv�ru závažnosti. Tam skoro jako kdyby 
ukazoval, kde se p�ípadn� mohl u Brahmse 
inspirovat Sibelius.

Dva poslední ve�ery pat�ily Liverpoolské 
královské � lharmonii a jejímu šéfu Vasi-
liji Petrenkovi. Pouhé t�i dny po londýnské 
premié�e (2. 6.) zde v podání sopranistky Lisy 
Larssonové zazn�l cyklus Deseti raných písní 
Albana Berga – dopln�ní již známé sestavy 
o trojici dalších, v podobn� tlumen� inten-
zivní lyrické orchestraci Chrise Gordona. 
Suitu z Janá�kovy opery Z mrtvého domu 
podal Petrenko výstižn�, jako dílo velmi zají-
mavého autora. Elgarovu 1. symfonii potom 
jako hudbu, do níž je t�eba se vposlouchat. 
Zejména t�etí v�ta byla úžasn� obsažná. 
Druhý ve�er (3. 6.), úplné � nále festivalu, už 
tak silné zážitky nep�inesl. Paul Lewis hrál 
Brahms�v 1. klavírní koncert. Zcela jedine�né 
a nezapomenutelné provedení to z n�jakého 
d�vodu nebylo. A ve Dvo�ákov� trochu p�edi-
menzované 7. symfonii p�evládla masivnost 
a zápasivost. Elgarovu První symfonii si jen 

t�žko lze p�edstavit zahranou zasv�cen�ji, 
Dvo�ákovu Sedmou však rozhodn� ano.
V programu byl letos rovn�ž p�vecký kon-
cert Pocta Jarmile Novotné, p�i n�mž Adam 
Plachetka uvedl své ješt� mladší kolegy a ko-
legyn�. Debut m�l dirigent Marek Šedivý, 
hv�zdami se stali pianisté Maria João 
Pires a Murray Perahia, skv�lý byl koncert 
Akademie staré hudby z Berlína, Víde�ská 
akademie krásn� zahrála Schubertovu Velkou 
symfonii. A k festivalu pat�ila samoz�ejm� 
sout�ž, v�etn� koncert� � nalist�, letos obory 
klarinet a � étna.
Rozpo�et 70. ro�níku p�esáhl 80 milion� korun. 
Pro p�íští ro�ník, který má Mou vlastí zahájit 
	eská � lharmonie s Paavem Järvim, zatím 
organizáto�i �eší nemilý odchod generálního 
sponzora 	eské spo�itelny, která každoro�n� 
p�ispívala více než deseti miliony korun.

Petr VEBER

Jeníček a Mařenka (foto: H. Smejkalová) 

Engelbert Humperdinck: Jení�ek a Ma
enka
Dirigent: Martin Leginus
Scéna: Mat�j Forman, Andrea Sodomková
Kostýmy: Andrea Sodomková
Réžia: Mat�j Forman
Premiéra v Národnom divadle Praha – Štátnej 
opere 23. 4., navštívené predstavenie 26. 5. 
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Parížska filharmónia: 
nová klenotnica pre hudbu
Nová Parížska filharmónia sa vznáša. Skutočnosť, že za necelý polrok existencie 
privítala takmer milión návštevníkov, sa nedá nazvať ináč, než triumfom.

Nezvyčajná budova
Dlhé mesiace pri�ahovala o�i automobilistov, 
ktorí napredujú slima�ím tempom v nekone�-
ných zápchach z okolitých predmestí Porte de 
Pantin a Seine-Saint-Denis do severovýchodnej 
�asti Paríža, nezvy�ajná stavba. Tieto predmes-
tia sú známe skôr problémovou integráciou 
pris�ahovalcov, než ako miesto zaujímavé 
pre milovníkov hudby. Dnes sa pod dia�nicou 
vypína betónová štruktúra evokujúca pancier 
korytna�ky, zdobená všakovakými ondulova-
nými hliníkovými plat�ami v tvare letiacich 
vtákov. Budova pripomína aj obrovskú kovovú 
bublinu s rozprestretými krídlami, ktoré sa 
modrasto blýskajú v slne�nej žiare.

Skvelá akustika
Sála novej Parížskej � lharmónie ohúri náv-
števníka ve�kolepým riešením priestoru 
s 2400 miestami, dôsledne rozmiestnenými 
tak, aby ani najvzdialenejší posluchá� nebol 
od dirigenta �alej než 35 metrov. Auditórium 
doslova obklopuje a uzatvára orchester, �ím 
prispieva k vynikajúcej akustike a zárove� 
elegantne, no dôsledne dotvára koncepciu 
miesta. Ni� nie je prenechané napospas ná-
hode. Vzduch aj zvuk cirkulujú priestorom, 
monumentálny strop z dreva akoby vytváral 
oblaky priam visiace nad hlavami poslu-
chá�ov, ktoré sú regulovate�né pod�a potrieb 
a ve�kosti orchestrov. Steny sály tvorí obklad 
z drevených dosiek rôznych druhov a rozme-
rov, prispievajúci k optimálnej akustike.

Chrám hudby
Vstúpme teda do nového chrámu hudby. Vo ve-
�er našej návštevy hral Le Royal Concertge-
bouw Amsterdam pod taktovkou lotyšského 
dirigenta Andrisa Nelsonsa. Renomovaný 
umelec, ktorý bude od jesene tohto roku šéfova� 
Bostonskému symfonickému orchestru, sprevá-
dzal slávnu Anne-Sophie Mutterovú v Hus�o-
vom koncerte od Jana Sibelia, po �om nasledo-
vala Šostakovi�ova Desiata symfónia. 
Ked mala Anne-Sophie trinás� rokov, Herbert 
von Karajan sa o nej vyjadril ako o najgeniál-
nejšej huslistke od �ias Yehudiho Menuhina. 
Už štyridsa� rokov dáva Mutter svojmu sláv-
nemu mentorovi za pravdu. Jej výnimo�ný 

temperament a absolútna sloboda v interpre-
tácii skvele zodpovedajú duchu Sibelia. V sále 
s ideálnou akustikou vyznel koncert umelkyne 
nachádzajúcej sa v umeleckom zenite so všet-
kými detailmi. Legendárne husle Stradivarius 
„Lord Raven“ z roku 1719 triumfovali v sále naj-
vyššej kvality. Orchester sprevádzal Mutterovú 
v totálnej symbióze a publikum bolo doslova 
v extáze: nikto si nedovolil odkaš�a� �i otvori� 
program, posluchá�i akoby prestali dýcha�. 
Žiadny šum, šepkanie, šuchotanie bulletinmi. 
Jednoducho výnimo�ná atmosféra.

Čo sa o nej hovorí
Parížska � lharmónia od svojho otvorenia víta 
elitu hudobného života. Orchestre, dirigenti, 
sólisti, všetci chcú na vlastnej koži otestova� 

sálu, ktorá sa len pár týžd�ov po otvorení stala 
legendárnou. Klavirista Lang Lang, protagonis-
ta otváracieho koncertu, sa o nej vyjadril ako 
o sále s najlepšou akustikou, akú kedy zakúsil. 
Huslista Renaud Capuçon tu rozohral svoje 
Guarneri del Gesù z roku 1737, ktoré vlastnil 
Isaac Stern, a akustiku komentoval prívlastka-
mi „jemná, brilantná, famózna“. Odchádzajúci 
šéfdirigent Berlínskej � lharmónie Sir Simon 
Rattle vyhlásil, že Parížska � lharmónia „patrí 
medzi pä� najlepších sál na svete“. 
Ani na navštívenom koncerte, ani v svedec-
tvách hudobníkov sme nenašli jedinú falošnú 
notu. Dokonca i londýnska tla�, zvy�ajne 
promptná v kritike, vyhlásila, že „aj Londýn 
by si zaslúžil takúto sálu“.   

Psy štekajú, karavána ide ďalej
Francúzsko je známe nekone�nými dišpu-
tami a kritizovaním. Od krajiny galského 
kohúta nemožno nikdy o�akáva� jednozna�-
né stanovisko. Tak to bolo od za�iatku aj 
s projektom Parížskej � lharmónie. Trvalo 
plných tridsa� rokov, kým mohla kone�ne 

otvori� dvere hudobníckej 
špi�ke. Tridsa� rokov odolá-
vala prívlastkom „zbyto�ná“, 
„príliš drahá“, „pri�aleko od 
centra“. Napriek tomu bolo 
jasné, že štvrti Cité de la Mu-
sique v Parku Villette, v ktorej 
sa nachádzajú aj hudobné 
múzeum a konzervatórium, 
ku kompletnosti chýba prá-
ve koncertná sie� sp��ajúca 
medzinárodné kvalitatívne 
kritériá. Taká, ktorá by doká-
zala nielen pritiahnu� svetovú 
elitu, ale najmä oslovi� nové 
nekonven�né publikum s iný-
mi kritériami a víziou vníma-
nia hudby. 
Za tridsa� rokov polemiky sa 
projekt nieko�kokrát pozastavil 
a znova naštartoval. Stratégia 
„stop and go“ dvojnásobne 
zvýšila investície, ktoré sa 
vyšplhali na 386,5 miliónov 
eur. „Ale predsa len je to dva-
krát menej, než za sú�asnú 

stavbu � lharmónie v Hamburgu“, šikovne sa 
bráni a upres�uje riadite� parížskej inštitú-
cie Laurent Bayle, neúnavne podporovaný 
skladate�om a dirigentom Pierrom Boulezom. 
Ich spolo�ná politika a neodbytnos� priniesli 
ovocie v podobe „sály, ktorú nám dnes všetci 
závidia“, ako dodáva monsieur Bayle.
Úspech uml�al aj posledné neprajné jazyky. Ne-
spokojný ostal už len hlavný architekt Jean Nou-
vel, ktorý nevie strávi�, že sála bola inaugurovaná 
ešte pred dokon�ením budovy. Súd rozhodne, 
�i sú jeho námietky opodstatnené. Pre publikum, 
ako aj pre hudobnú obec je nová Parížska � lhar-
mónia predovšetkým skvostnou klenotnicou 
hudby, na ktorú nedajú dopusti�.

Luc EVRARD
Zuzana BOJNANSKÁ

Sála Parížskej filharmónie (foto: W. Beaucardet) 
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La stupenda dvanásťtónových 
koloratúr
Kto je Lulu? Príliš skoro prezreté naivné žieňa? Projekčná plocha perverzít nevyvetrané-
ho pánskeho salóna? Zhmotnený matrac doktora Freuda? Femme fatale, ktorá opantá 
a stiahne do záhuby každého i každú s nadprodukciou testosterónu? 

Pre Dmitriho Tcherniakova v Mníchove je 
toto Bergovo neskrotené cirkusové zviera pre-
dovšetkým labyrintom duše so sklenenými 
stenami. V nich sa strácajú, zmnožujú a odrá-
žajú muži, ženy, dirigent i publikum. Realita 
sa po nich šmýka ako p�uvanec, v ich stenách 
sa niet �oho chyti�. Marlis Petersen je ohro-
mujúcou beštiou tohto bludiska, geniálny 
Kirill Petrenko Ariadnou, ktorej ni� pradie 
famózny Bavorský štátny orchester.
Bokom nezostal len cirkusový kolorit. Réžiu 

nezaujímali ani detailné scénické poznámky 
Albana Berga, nekonalo sa pridusené roj�enie 
bohémskeho podsvetia, vytesnili sa tiež eroti-
ka a zmyselnos�. Ke� sa v závere�nom dejstve 
odohrávajúcom sa v londýnskom bordeli 
objavili nahé telá, �lovek mal skôr dojem, že 
je na bitúnku. V scénogra� i (rovnako Dmitri 
Tcherniakov) pozostávajúcej z obrovského 
skleneného labyrintu, ktorého jednotlivé odde-
lenia fungovali v�aka umnému svieteniu (Gleb 
Filshtinsky) raz ako úto�iská, inokedy ako cely, 
režisér vykreslil Lulu ako zblúdilú neš�astnicu 
túžiacu po láske a nehe. Hne� na za�iatku krúti 
zhrozene hlavou, ke� ju krotite� zvierat predsta-
ví ako tú, ktorá „je stvorená privola� neš�astie, 
vábi�, zvies�, otrávi�“. Už od za�iatku je unavená 
h�adaním lásky. Všetci muži i grófka Geschwitz 
pachtia len po jej tele. Tcherniakov tematizuje 
súboj pohlaví. Zo súkromných príbehov jednot-
livých postáv robí exemplárne prípady. V blu-
disku porozmiest�ované páry opakujú bozk 
Lulu a Dr. Schöna, po smrte�nom ukon�ení ich 
vz�ahu sa medzi pármi strhne hádka. 
V inscenácii zaostrenej na psychológiu postáv sa 
stal centrálnou líniou dramaturgie vz�ah Lulu 

a Dr. Schöna. V danej optike nie je Lulu žiadnou 
femme fatale �i polozverskou grgolicou �ahajú-
cou mužov do záhuby, vábiac ich na svoje ženské 
vnady. Ak sa v prvej scéne vyzle�ie, tak len preto, 
aby sa kone�ne zbavila dotieravého maliara. 
Dr. Schöna skuto�ne miluje, ona ho však zaují-
ma iba ako erotický objekt. Ich vz�ah stroskotá 
na lživej malomeštiackej ilúzii usporiadaného 
rodinného života. Nuž a Alwovi prepadne len 
preto, lebo uverí jeho hrkútaniu o tom, že ju 
miluje ako svoju vlastnú sestru.

Oproti prvým dvom dejstvám inscenuje 
Tcherniakov krach parížskej burzy v tre�om 
dejstve tak trochu neinven�ne a staticky. Lulu 
v bielom negližé a v bielej kožušinovej �iapke 
(kostýmy Elena Zaytseva) popíjajúca šam-
panské sa zdá by� personi� kovaným podo-
benstvom sexu a pe�azí. O to ohromujúcejší je 
záver, ke� si v postave Jacka Rozparova�a vy-
fabuluje Dr. Schöna. Sama oto�í jeho nôž proti 
sebe a zabodne si ho do hrude. Takýto výklad 
samozrejme nie je nový. V Tcherniakovovom 
po�atí však fascinuje pesimisticky cynickým 
obrazom na jednej strane ne�udského a na 
strane druhej zúfalého �love�enstva.
Marlis Petersen je graciózna la stupenda 
dvanás�tónovej koloratúry. Jej studený, vo 
vyššej polohe pekne zaokrúhlený soprán so 
znelou hlbokou polohou a mrazivé vyžarova-
nie vynikajúco charakterizuje Tcherniakovov 
výklad ústrednej postavy. Herecky mnoho-
tvárna, precítená, nikdy však nie pateticky 
prehrávajúca, podala spevácko-herecký vý-
kon, aký sa v tejto postave vidí a po�uje len 
zriedka. Ako koncentrovaná, energická, fyzic-
ky prí�ažlivá a neoby�ajne elegantná Lulu je 

tým najlepším obsadením, aké pre Bergovu 
operu momentálne existuje. Dokonca ani 
krvavý nos, ktorý si pri premiére narazila 
netra� ac von zo skleneného labyrintu, ju 
nevyviedol z konceptu postavy. 
Ani tentoraz sa Bavorská štátna opera nepre-
hrešila vo�i svojej � lozo� i a divákom ponúkla 
skvostné obsadenie až do tej najepizodickejšej 
postavy. Hoci Matthias Klink ten �i onen vyšší 
tón pridusil, jeho kreácia Alwu plne korešpon-
dovala s charakterom trošku pribrzdeného 
chlap�iska. Pomerne tvrdo znejúci Bo Skov-
hus výrazovo korektne zapadol do postavy 
Dr. Schöna – ve�kého a hrmotného zjavom, 
menej už charakterom; slabocha, �o bohapusto 
zneuctil city ženy, ktorá ho ako jediného spo-
medzi všetkých mužov milovala. Kalkulom bol 
aj hrubozrnný, farebne tmavší mezzosoprán 
Daniely Sindramovej (grófka Geschwitz) ako 
tragicky zamilovanej mužatky.
Tcherniakovova Lulu sa zaobíde bez akýchko�vek 
rekvizít. Pár stoli�iek, nieko�ko � iaš šampan-
ského a cigary sta�ia na vytvorenie atmosféry 
bohémskeho Paríža. 	ierno�ierna vz�ahová drá-
ma skrz minuciózne rozpracovanú psychológiu 
postáv prehovára k divákovi v celej svojej dôraz-
nosti. Má to však jeden há�ik. Žiadna z postáv 
si u diváka nevyspieva sympatie. Dokonca ani 
grófka Geschwitz, ktorá ako jediná Lulu sebao-
betujúco milovala. Do posledných taktov zmier-
livo skomponovanej Liebestod tretieho dejstva 
(inštrumentácia Friedrich Cerha) si otiera tvár 
m�tvej Lulu o svoj rozkrok.
Skuto�né fascinózum ve�era však sálalo z or-
chestriska. Kirill Petrenko totiž v nádherne 
pestrej, no stále cudzo znejúcej partitúre ob-
javil kus Wagnerovho Tristana. S citom pre 
detail rozohral jednotlivé motívy, v každom 
z nich akoby sa skrýval kus romantickej 
piesne. Neskororomantický impetus neplával 
na povrchu ako nasmradnuté ropné škvrny 
v mori dvanás�tónovej moderny druhej vie-
denskej školy, ale sa stal jeho integrálnou sú-
�as�ou. Podobne ako v ostatných Straussových 
uvedeniach �i v Zimmermanových Vojakoch, 
aj v prípade Bergovho palindrómu odkryl 
Petrenko nezvy�ajným výrazom a nuansova-
nou akcentáciou jeho pestros� a dramatický 
náboj. Dokonca i – akoby deravo inštrumen-
tované – tretie dejstvo pôsobilo pod jeho tak-
tovkou zmysluplne: ako komorný hudobný 
sprievod cynickej grotesky. 
V prípade Lulu, ako obvykle, platí „tchernia-
kovská dilema“. Jeho réžia môže polarizova�. 
Inscenácii ako celku sa však nedá odoprie� 
dramaturgická invencia, ktorá dielo neznásil-
�uje, lež osvet�uje z inej polohy, a predovšet-
kým fascinujúca virtuozita ansámblu.

Robert BAYER

Lulu (foto: © W. Hösl) 

Alban Berg: Lulu
Dirigent: Kirill Petrenko
Kostýmy: Elena Zaytseva
Scéna a réžia: Dmitri Tcherniakov
Premiéra v Bavorskej štátnej opere 25. 5., navští-
vená repríza 6. 6.
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Nahrávky Pawła Kaczmarczyka (ročník 1984) 
zakaždým rozvírili poľskú jazzovú scénu – či už 
to bol kompozične nápaditý Audiofeeling len 
dvadsaťdvaročného klaviristu a skladateľa, 
alebo Complexity in Simplicity na renomovanej 
značke ACT Music. Nedorozumenie a odlišné 
predstavy nemeckého vydavateľa spôsobili 
šesťročnú nahrávaciu pauzu mladého umelca, 
ktorú prelomil júlový debut jeho Audiofeeling Tria 
pod krídlami košického vydavateľstva Hevhetia. 
Odbornej verejnosti predstavil Kaczmarczyk album 
Something Personal už koncom apríla na veľtrhu 
jazzahead! v Brémach. 

 V poslednom období si venoval energiu 
prevažne koncertovaniu. Pozoruhodnou bola 
napríklad séria Directions in Music, akýsi 
„tribute“ štýlotvorným hudobníkom.  
Od roku 2010 som takto zrealizoval viac ako 
dve desiatky rozli�ných projektov a ako sóli-
stov som prizýval hudobníkov ur�itým spôso-
bom spätých s danými osobnos�ami. V rámci 
štvord�ového podujatia Directions in Music 
Nights sme v máji odohrali pocty Theloniou-
sovi Monkovi, Frankovi Sinatrovi, Zbigniewovi 
Seifertovi a kapele Weather Report. Okrem 
toho každoro�ne medzi Vianocami a Novým 
rokom organizujem v Krakove Kaczmarczyk 
Sessions. Je to sumarizácia mojich projektov 
a pozývam hudobníkov, s ktorými som po�as 
roka �astejšie hrával. Teraz to po prvýkrát 
dostane ozna�enie festival a miestom je tra-
di�ne klub Harris Piano Jazz Bar, kde som 
mal po�as troch rokov možnos� podie�a� sa na 
pro� lovaní jeho dramaturgie. Následne som 
sa stal umeleckým riadite�om festivalu Jazz 
Juniors. Aj pri nahrávaní sa vždy usilujem 
nadviaza� kontakt s najlepšími, ktorí sú mo-

mentálne v dosahu. Kedysi to bol Siggi Loch 
(majite� ACT Music, pozn. red.) a teraz práve 
Jano Sudzina z Hevhetie, ktorého prácu obdi-
vujem už nieko�ko rokov.

 Množstvo hudobníkov a variabilitu obsa-
dení predchádzajúcich albumov Audiofeeling 
a Complexity in Simplicity vystriedalo na Some-
thing Personal jediné stabilné trio. Prečo táto 
radikálna zmena?
V prvom rade mi pomohla nieko�koro�ná pre-
stávka, ke�že som kvôli kontraktu s ACT Mu-
sic nemohol nahráva� inde. Nemecké vydava-
te�stvo mi umožnilo zvidite�ni� sa na európ-
skej scéne; v Po�sku sa mi darilo už predtým, 
ale sám by som sa odtia� zrejme nedostal. 
Na druhej strane mi ACT bránilo v nahrávaní 
projektov, ktoré som chcel realizova�. Vtedy 
som si za�al uvedomova�, že svoju umeleckú 
cestu si chcem preš�apáva� sám a nenechám 
si ju diktova� vydavate�om. Kým ja som bol 
vnútorne o nie�om presved�ený, predstava 
Siggiho Locha bola diametrálne odlišná. 
A to bolo jablkom sváru. S odstupom �asu to 

ale vnímam ako pozitívum, v�aka ktorému 
som sa neunáhlil, ale získal množstvo �asu 
na premýš�anie a dozrievanie. 

 Čo všetko ti roky nahrávacej absencie 
priniesli a naopak vzali?
Dnes kone�ne viem, akú hudbu chcem hra� 
a akým spôsobom ju hra�. Spomínam si na 
náš dávnejší rozhovor z festivalu Jazz Goes to 
Town, v ktorom sme rozoberali, že hudobník 
za�ína dozrieva� po tridsiatke. Som práve 
v tom veku a verím, že mám omnoho bližšie 
k tomu, �o chcem svojou hudbou obsiahnu�. 
Už s mojím prvým vydavate�om Maciejom 
Stryjeckým z ARMS Records sme sa zhodli, že 
umelec by nemal nahráva� príliš �asto. Samo-
zrejme, vydavate�stvá sa ho snažia „dokopa�“ 
k pravidelným záznamom nových projektov, 
pretože majú na zreteli aj obchodnú stránku 
veci. Biznis si však s umením nerozumie. 
Umelec má hovori� vtedy, ke� má �o pove-
da�. Šes�ro�ná prestávka mi na jednej strane 
„poškodila“, ke�že som nemohol by� aktívny 
v rámci nových albumov, v istom zmysle 
vo mne hromadila tvorivú energiu, ktorá 
nakoniec vytryskla v správnom �ase. Aj to, 
že album vychádza až rok po dokon�ení na-
hrávky, je zámer. Nechcel som by� pod tlakom 
termínov, jednoducho som pracoval slobodne 
a nechal si �as na premýš�anie. Takto je to 
pravdivejšie a podobnejšie mojim zámerom. 
Aj preto názov Something Personal.

Z Mníchova do Košíc

 Na prvý pohľad sa zdá, akoby si išiel proti 
logike úspešného umelca: od renomované-
ho európskeho vydavateľa s celosvetovou 
distribúciou a takmer všadeprítomným PR 
v jazzových magazínoch si prešiel k sloven-
skej Hevhetii. Prispôsobujú dnes podľa teba 
producenti a majitelia vydavateľstiev umel-
cov vlastným predstavám? 
Nazdávam sa, že najvä�ším omylom tohto 
typu vydavate�stiev v Európe je, že hviezda-
mi sú ich majitelia a nie výkonní umelci. 
Nemyslím si, že je dobré, ak �udia ako Man-
fred Eicher (majite� ECM Records, pozn. red.) 
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�i Siggi Loch umelcov tla�ia do projektov 
a snažia sa im vnúti� vlastnú predstavu. 
Od za�iatku komunikácie s Janom som 
bol naplno presved�ený, že s každou fázou 
prípravy albumu budem môc� naklada� pod�a 
svojich predstáv a zámerov. Something Per-
sonal je o mne. Mojím bolo rozhodnutie pre 
Jana Smoczyského, ktorý je sám výborným 
hudobníkom a má skvelé štúdio vo Varšave. 
Mám rados� z toho, že v žiadnom momente 
som sa necítil by� manipulovaný. Mohol som 
robi� to, �o som si vysníval, hoci s rizikom, 
že nie�o nevyjde. Takúto symbiózu umelca 
s vydavate�om som doteraz nezažil, a preto 
si Jana nesmierne vážim. Mnohí umelci mu 
budú práve preto dáva� prednos� pred známej-
šími menami. A �oraz �astejšie aj takí, ktorí 
získali reputáciu na iných zna�kách. 
   

 Kým pred niekoľkými rokmi Hevhetia 
vydávala prevažne slovenských umelcov, 
dnes má v katalógu poľskú jazzovú elitu: 
Michała Tokaja, Piotra Wyleźola, Grzegorza 
Karnasa, Kaczmarczyka...
Stavím sa, že �oskoro bude Hevhetia patri� 
k prestížnym vydavate�stvám s jasne roz-
poznate�nou tvárou. V tomto Janovi verím, 
pretože garantom je predovšetkým on sám. 

Okrem toho, že je nesmierne dobrým �love-
kom, bolo pre m�a dôležitým signálom, že si 
váži druhých. S týmto postojom máš istotu, 
že si bude váži� aj tvoju prácu. Nechcem však, 
aby to vyznelo tak, že moji predchádzajúci 
vydavatelia neboli dobrými �u�mi. Ke� som 
sa pre Jana rozhodoval, nepremýš�al som 
o tom, �o z našej spolupráce vzíde. Možno sa 
ukáže, že nový album bude v rámci predaja 
na tom horšie ako ten predchádzajúci. Dnes 
však už nemám métu predáva� albumy a ve�a 
koncertova�. V prvom rade chcem, aby to 

bolo pravdivé. Radšej budem hra� pre menej 
posluchá�ov, ktorí to ocenia. Takí mi potom 
ostanú verní. Mám naozaj pocit, že som uro-
bil krok vpred. Netvrdím, že obdobie s ACT 
Music bolo krá�aním nesprávnym smerom, 
ani to, že sú�asná pozícia je stála. Možnože po 
�ase dostanem lepšiu ponuku alebo založím 
vlastné vydavate�stvo. Naozaj neviem. V da-
nom momente to však bolo najlepšie, �o som 
mohol urobi�.

 Ako zvládaš kumulovanie funkcií kon-
certného umelca, organizátora či umeleckého 
riaditeľa?
Mám rados�, ke� sa mi podarí da� dokopy 
�udí, ktorí na prvý poh�ad nemajú takmer 
ni� spolo�né a nakoniec zistíme, že to za-
fungovalo. Prestal som sa upiera� na hudbu 
spôsobom, že ona je mojím de� nitívnym sve-
tom. Pre�o by som nemohol robi� aj �osi iné? 
Práve táto všestrannos� mi pomohla roztvori� 
krídla. Som dôsledný, ale nežijem v napätí 
ako hudobníci, ktorí nemajú iné východisko, 
len hudbu. Myslia si, že ke� prestanú hra�, 
ni� im neostane a to je pre hudobníka nebez-
pe�ná cesta; celý život úporne cvi�ia, nemys-
liac na to, že zajtra môžu presta� hra� a zrúti 
sa im svet. S týmto už nemám problém 

a pokia� by sa v budúcno-
sti ukázalo, že mi hranie 
spôsobuje viac smútku ako 
radosti, alebo že sa ako 
hudobník �ažko presadzu-
jem – vieme, aký vratký 
môže by� trh –, budem 
robi� �osi iné. Najhoršie je 
„zadebni� sa“ a pokia� to 
skrachuje, podda� sa. 

 Spôsob súčasnej 
komunikácie s kontraba-
sistom Maciejom Adam-
czakom a bubeníkom 
Dawidom Fortunom, ako 
aj kompaktnosť Audiofe-
eling Tria dokazujú, že za 
posledných 5 rokov ste 
prešli značnou premenou. 
Aké boli tvoje pocity z na-
hrávania? 
Vo chvíli, ke� nahrám al-
bum, prestanem nad ním 
premýš�a� a idem �alej. 
Podobne na koncertoch 
k jeho propagácii teraz 
hráme množstvo iných 

skladieb. Mám pripravený projekt s � l-
movou hudbou Henryka Warsa a Bronis�awa 
Kapera. Album Wars & Kaper – Deconstruc-
tion of Film Music je takmer hotový a sklad-
by majú na koncertoch výbornú odozvu. 
Nahrané sú aj Paderewského interpretácie 
goralskej hudby s krakovským Orchestrom 
beethovenovskej akadémie a dirigentom 
Sebastianom Per�owským. Paderewského 
Album Tatrza�skie ma vždy fascinoval a po-
darilo sa mi ho dosta� aj do podoby Audiofe-
eling Tria. Premýš�am tiež o kolekcii hitov 

preslávených Rayom Charlesom ako Un-
chain My Heart, Hit the Road Jack �i I Can�t 
Stop Loving You, ktoré s triom uvádzame už 
nieko�ko rokov.  

 Unchain My Heart ste hrali už na brati-
slavskom koncerte pred 3 rokmi.
Ke� sa tak zamyslím, najbližších 5 rokov 
nemusím chysta� ni� nové a napriek tomu 
môžem každoro�ne vyda� album. Aj preto 
teraz v Brémach sledujem fungovanie tohto 
obchodno-umeleckého sveta, pretože nabu-
dúce tu chcem v premiére predstavi� �alší 
album. 	i už na samostatnom koncerte, alebo 
v rámci showcasov a pokia� to nevyjde, bu-
dem aspo� prezentova� festival Jazz Juniors 
�i spolu s Grzegorzom Karnasom jeho Voi-
cingers. S Grzegorzom sa tu rozhliadame po 
zahrani�ných partneroch, s ktorými chceme 
v budúcnosti spolupracova�. Nerozumiem 
tomu, pre�o všetci okolo m�a nariekajú, 
že sa ni� nedá robi� a že dnešný svet nepraje 
hodnotám. Mne sa naopak zdá, že teraz je tá 
najlepšia chví�a zabra�. V tomto mi nesmier-
ne imponuje Jano Sudzina, ktorý sa nevzdáva 
napriek neustálym problémom s distribúciou 
albumov. Vie, že pokia� to dnes ustojí, ur�ite 
sa to raz obráti. Chce to len �as. To isté sa deje 
s Audiofeeling Triom, s mojou hrou a s tým, 
�o robím. Nemusím ma� všetko okamžite. 
Jediné, �o potrebujem, je nestrati� h�bku, ab-
sorbova� všetko okolo seba a vzbudzova� na 
scéne dobré emócie. Je to však neustály pro-
ces, „work in progress“. (Smiech.)

Peniaze a granty

 Spomínal si Jazz Juniors či Voicingers 
– festivaly a súťaže, z ktorých vzišlo v po-
sledných rokov množstvo vynikajúcich mu-
zikantov...
Nevzišli, oni tu boli aj predtým. Akurát sa 
zvidite�nili. A následne vydali svoje albumy 
v Hevhetii, ako Loïs Le Van, Aga Derlak, Bar-
tosz Dworak �i v španielskom vydavate�stve 
Fresh Sound Records, ako minuloro�ný ví�az 
Darek Dobroszczyk. 

 Je sympatické, že hudobníkom ne-
ponúkate len finančné odmeny, ale aj za-
ujímavé kontakty, možnosti koncertov či 
nahrávania. Bola to tvoja idea? 
Ke� som prevzal Jazz Juniors pod svoju ume-
leckú správu, viaceré veci som obrátil hore 
nohami. Napriek viac ako 30-ro�nej tradícii 
nemala táto sú�až v poslednom období dobrý 
kredit a jej úrove� upadala. Za�ína sa to však 
meni� a v povedomí hudobníkov dnes naberá 
na význame. Hoci býva zvykom, že orga-
nizátori ocenia ví�aza � nan�nou odmenou, 
pod�a môjho názoru mladí hudobníci ne�a-
kajú predovšetkým peniaze. Omnoho radšej 
by prijali možnosti koncertov na dobrých 
miestach, pretože tie budú generova� �alšie 
a �alšie angažmány. V kone�nom dôsledku 
sa dostaneme k peniazom, ale tie nie sú pod-
statou samotnej výhry. Mladí hudobníci skôr 
potrebujú kontakty, podporu pri uvedení do 

Audiofeeling Trio - zľava P. Kaczmarczyk, 
M. Adamczak, D. Fortuna (foto: B. Senkowski)
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prostredia a tiež je pre nich dôležité vedie�, 
že do � nále ich vybrali nezávislí odborníci 
len na základe ich výkonov. Aby nemohlo 
dôjs� k ovplyv�ovaniu, na Jazz Juniors máme 
medzinárodnú porotu bez ú�asti Poliakov, 
hoci vä�šina sú�ažiacich je práve z Po�ska. 
Potom sa nemôže sta�, že pedagógovia budú 

nad�ža� svojim študentom �i spoluhrá�om. 
Napriek tomu vyhrávajú v posledných rokoch 
prevažne po�ské súbory, �o sa však môže 
v budúcnosti zmeni�. Vlani sme vyskúšali 
experiment a hoci porota vyberala súbory do 
kvali� kácie v rámci „blindfold“ testu, �iže 
netušili koho po�úvajú, všetci zahrani�ní 
ú�astníci, žia�bohu, vypadli. �alším elemen-
tom je budovanie medzinárodných barterov. 
Nechcem vynaklada� peniaze na po�ských ani 
amerických hudobníkov len preto, aby prišli 
a zahrali na festivale. Na základe synergie 
sa snažím nachádza� možnosti spolupráce 
s každým hudobníkom, manažmentom, 
agentúrou �i vydavate�stvom: ja spravím �osi 
pre teba, avšak o�akávam podobnú odozvu 
z tvojej strany. V takomto prípade môžeme 
ma� z pe�azí, ktorých na kultúru býva �oraz 
menej, dvojnásobný osoh. Inak to pod�a m�a 
v dnešnej dobe ani nejde.   

 Preto majú podľa teba zmysel vyna-
ložené prostriedky i čas, keď svoj nový 
album i Jazz Juniors propaguješ na veľtrhu 
jazzahead! v Brémach?
Ko�ko po�ských, �eských alebo slovenských 
umelcov, vydavate�ov �i organizátorov si tu 
videl? Pre�o si neuvedomujú, že pokia� chcú 
hráva� alebo vydáva� za hranicami svojej kra-
jiny, musia pre to aj �osi urobi�? Samozrejme, 
k tomu patria desiatky možno nudných ob-
chodných stretnutí, avšak na týchto miestach 

sa to�ia peniaze a záleží aj na nás, do akých 
projektov ich investori vložia. Nehovoriac 
o tom, že na jednom mieste stretneš vä�šinu 
vydavate�ov �i iných zaujímavých partnerov. 
Jednoducho tu treba by� a som rád, že to 
chápu �udia, ako Jano Sudzina �i po�ský Inšti-
tút Adama Mickiewicza.

 Netuším, či za neúčasťou 
slovenských jazzmanov stojí len 
neznalosť alebo aj nezáujem...
Je to smutné. Poznám mno-
hých, ktorí by tu mohli by�, 
napríklad Peter Adamkovi�. 
Spolupracovali sme v rámci 
jeho festivalu Jazz Prešov alebo 
naopak pri koncertoch AMC Tria 
v Harris Piano Jazz Bar. Prešov-
ský festival sa tu mohol okrem 
prezentácie za�leni� do nejakej 
z európskych festivalových aso-
ciácií. Pomáha to pri dohado-
vaní zaujímavých hudobníkov, 
rozšírení renomé a v kone�nom 
dôsledku aj pri h�adaní sponzo-
rov. Teraz nechcem tvrdi�, že Pe-
ter nerobí Jazz Prešov dobre. Je 
to výborné podujatie, možno by 
len chcelo trochu „nakopnú�“. 
V Po�sku nastala „festivalizácia“, 
máme tam okolo 120 jazzových 
podujatí. Tie nové stoja na 
zanikajúcich kluboch, pri�om 
festival �asto pohltí rozpo�et 
klubu, ktorý by po�as roka pri-
pravil omnoho viac koncertov 

s neporovnate�ne vä�šou návštevnos�ou. 
Ktorou cestou ís�? Osobne to riešim tak, že 
od štátu žiadam podporu len na festival Jazz 
Juniors a série Directions in Music Nights 
ako aj Kaczmarczyk Sessions � nancujeme zo 
vstupného a snažíme sa osta� aspo� na nule. 
Samozrejme, podie�a sa na tom aj samotný 
klub a je dôkazom, že sa to dá.   

 Na Slovensku býva skôr zvykom spolie-
hať sa predovšetkým na podporu  grantových 
systémov a podľa pridelenej výšky dotácie 
vyskladať dramaturgiu festivalu...
Mám zásadu, že ke� dostanem od minister-
stva napríklad 90 000 zlotých, pokúšam sa 
získa� pre muzikantov v barteroch podobnú 
sumu, za ktorú by niekam vycestovali a pri-
niesli spä� peniaze z grantov zahrani�ných 
ministerstiev. To mi dáva zmysel a pokia� by 
tak premýš�ali všetci, v grantových systémoch 
by sa „to�ili“ úplne iné peniaze. Ministerstvá 
by potom mohli štedrejšie � nancova� festi-
valy a organizátori by tak dokázali prostre-
dníctvom showcasov s prítomnými promo-
térmi �i agentúrami docieli�, aby sa �asom 
muzikanti vracali zo zahrani�ia s cudzími 
peniazmi vo vrecku. Dôležitým aspektom je aj 
popularizácia. Tento rok rozbiehame v rámci 
Jazz Juniors jazzové akadémie, na ktorých 
sa budú týžde� pred konaním festivalu pre-
zentova� jazzmani na základných školách 
a gymnáziách, pretože tie hudbe nevenujú 

pozornos�. Chceme, aby mladí �udia videli 
trúbku �i saxofón a urobili si vlastný názor. 
V opa�nom prípade sa poddajú názoru hoci-
koho iného. V tomto sú deti najúprimnejšie 
a ke� sa im nie�o nepá�i, povedia to priamo. 

 Podľa všetkého sa zdá, že Jazz Juniors 
chytili druhý dych...
Teším sa z toho, že sú�až i festival sa postup-
ne predierajú na európske pódiá. 	oraz viac 
mladých hudobníkov aj z okolitých krajín 
si uvedomuje, že podobná „trampolína“ 
im môže pomôc� v po�iato�nom odraze 
a nazdávam sa, že po rokoch skúseností im 
viem pomôc�. �alším plánom Jazz Juniors 
budú sú�aže a workshopy pre manažérov. 
Mám predstavu, že po nieko�kých d�och vzde-
lávania by sa mohli najlepší manažéri chopi� 
� nalistov a sprevádza� ich na �alšej ume-
leckej ceste. Podobá sa to reálnym podmien-
kam – za�ínajúci manažér dostane mladú 
perspektívnu kapelu a vo chvíli, ke� sa dajú 
dokopy, vypúš�am ich do sveta. Takáto kape-
la je potom zaujímavejšia aj pre vydavate�a. 
Treba reagova� na veci okolo nás, by� elastický 
a dokáza� sa prispôsobi�, ako mi �asto vra-
vieval môj otec. Podobné je to aj s hudobnou 
publicistikou: pokia� chceš �u�om ukáza�, 
že improvizovaná hudba nepatrí len privile-
govaným, musíš ich naláka� a „žonglova�“ 
s jazykom tak, aby si nestratil kvalitu na úkor 
zaujímavosti. A ja sa v hudbe snažím o to isté.   

 Takže si v konečnom dôsledku vďačný za 
niekoľkoročné nahrávacie prázdniny?
Samozrejme, hoci ma �asto hnevalo, že takto 
márnim tvorivé roky. V�aka tomu som sa 
však, ako vraví môj kolega Maciej Stryjecki, 
„nezahlcoval nepotrebným zvukom“. Ak mám 
vystihnú� rozdiely medzi poslednými albu-
mami, na Something Personal je kone�ne do-
statok klavíra, �o mi pri Complexity in Simpli-
city viacerí vy�ítali. Na novom albume po�u� 
klavír v rozli�ných kon� guráciách a napriek 
tomu, že každá zo skladieb bola vyproduko-
vaná inak, plat�a ako celok drží pohromade. 
A ke�že som mal dostatok �asu, mohol som 
vynáša� zo svojich pokladov to najlepšie!

Po�ský klavirista, aranžér a skladate� Pawe� 
KACZMARCZYK (1984) je absolventom Hudobnej 
akadémie v Katoviciach. Od roku 2000 pravidelne 
hrával so saxofonistom Januszom Muniakom v jeho 
klube a založil KBD Trio (Kaczmarczyk, Bara
ski, 
Dobrowolski), s ktorým ako osemnás�ro�ný zví�azil 
na medzinárodnej sú�aži Jazz Juniors v Krakove. 
Jeho albumy Audiofeeling (ARMS Records 2007) 
a Complexity in Simplicity (ACT Music 2009) 
získali ocenenia Album roka magazínu Jazz Forum 
a Kaczmarczyk titul Klavirista roka (2009). Vedie 
Audiofeeling Trio (album Something Personal, 
Hevhetia 2015), ú�inkuje na nahrávkach Rafa�a 
Sarneckého, Grzecha Piotrowského a zoskupení 
New Bone �i HeFi. Je umeleckým riadite�om sú�aže 
a festivalu Jazz Juniors v Krakove, realizuje projekty 
Directions in Music a Kaczmarczyk Sessions.

(foto: B. Senkowski)
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Paweł Kaczmarczyk & Audiofeeling Trio: 
Something Personal (Hevhetia 2015)
Po šes�ro�nej nahrávacej pauze prišiel kla-
virista a skladate� Pawe� Kaczmarczyk 
s novým albumom. O dôvodoch takej dlhej 
odmlky otvorene hovorí v rozhovore pre Hu-
dobný život; fakt, že po „vyslobodení sa“ zo 
stajne prestížneho nemeckého vydavate�stva 
ACT a prechode do košickej Hevhetie mu z rúk 
spadli okovy a pri nahrávaní mu diktovala 
už iba jeho vlastná intuícia, sa jasne podpísal 
pod podobu hudby na Something Personal.

Oproti pestro eklektickej zmesi predchádza-
júceho Complexity in Simplicity (2009), kde 
Kaczmarczyk vystupoval v úlohe spojovacieho 
�lánku medzi personálne rôznorodými obsa-
deniami a prezentoval sa viac ako skladate�, 
tu po�u� výhradne „asketický“ zvuk jazzové-
ho tria. A Kaczmarczyk mu, celkom logicky, 
absolútne dominuje ako zvrchovaný tvorca. 

Maciej Adamczak (kontrabas, efekty) a Dawid 
Fortuna (bicie) tvoria kompaktnú a empatickú 
rytmiku, o ktorú sa klavirista môže spo�ahlivo 
oprie� aj v chúlostivých momentoch, �o pekne 
ukázalo živé predvedenie vä�šiny skladieb al-
bumu na ARS NOVA v Košiciach za�iatkom júla. 
Zaujímavos�ou bolo, aké protichodné reakcie 
toto vystúpenie dokázalo u jazzových fanúši-
kov vyvola�. Tých, ktorí preferujú odvážnejšiu, 
experimentálnejšiu vetvu po�ského jazzu, 
Something Personal zrejme neuspokojí. Kacz-
marczyk im bude pripada� ako viac mainstre-
amový hudobník, ako pomerne konven�ný 
klavirista a nepríliš nápaditý improvizátor. 
Komu však konvenuje moderný mainstream 
a komu neprekážajú klaviristove inklinácie 
k „prístupnejším“ žánrom, ten si príde na svoje 
a Something Personal by ur�ite nemal uniknú� 
jeho pozornosti.
Album má nielen homogénny, komorný zvuk, 
ale aj vzácnu (a �ažko de� novate�nú) jednot-
nos� atmosféry, v�aka ktorej ho možno bez 
�ažkostí „strávi�“ na jedno posedenie. Tá vy-
chádza z kompozi�nej povahy Kaczmarczyko-
vých tém. Viaceré z nich akoby sa odvíjali od 
toho istého myšlienkového jadra, majú po-
dobný rozbeh 
 synkopické ostinato podpore-
né jasnou, sviežo znejúcou harmóniou v �avej 
ruke a výraznou melódiou v pravej. Pripomí-
na to osved�ený koncept hudby trií Esbjör-
na Svenssona �i Avishaia Cohena, pri�om 
melodika znie trocha „inak“, v niektorých 
prípadoch akoby priamo odkazovala k po�skej 
klavírnej tradícii 
 melódia titulnej Something 
Personal je akousi rozšafnou zrýchlenou ma-

zúrkou, ktorá nezaprie chopinovské korene, 
hoci sa nijako nesnaží prebera� štylistiku kla-
sickej hudby.
Jednotnos� však neznamená jednotvárnos�. 
Kaczmarczykova sila spo�íva v tom, ako svoje 
�úbivé melodické témy dokáže ozvláštni� 
 na-
príklad vkladaním motivicky odlišného brid-
geu, po�as ktorého sa menia inštrumentácia, 
rytmický feeling aj intenzita hrania. Narábanie 
s dynamikou a hustotou harmonického pohy-
bu ako stavebnými prvkami je vôbec jednou 
z Kaczmarczykových najú�innejších zbraní. 
Dramaturgické vlny, extatické nápory a uvo�-
nenia fungujú geniálne, sú motorom diania 
a zárove� klenbou architektonickej stavby kaž-
dej zo skladieb. A ke� sa na vrcholoch gradácií 
objavia fragmenty tém �i vopred pripravené 
komponované fragmenty, v ktorých sa naplno 
prejavuje synergia všetkých troch spoluhrá�ov 
(obsesívne opakovaný akordický riff a kvartové 
trilky v Crazy Love, repetované tóny, „zvonové“ 
intonácie à la Debussy �i McCoy Tyner a úžasné 
chromaticky padajúce kvarty v Mr. Blacksmith 
a pod.), Kaczmarczyk má obecenstvo v hrsti. 
A pritom vôbec nemusí ohurova� virtuozitou 
atleticky vytrénovanej pravej ruky...
Something Personal teda v prvom rade poteší 
priaznivcov moderného jazzového mainstrea-
mu, rytmicky živého a zvukovo priezra�ného, 
melodikou aj harmonickými štruktúrami 
vyslovene európskeho. Na štúdiovom zázna-
me je zachytená akoby esencia a zárove� jed-
na z nekone�ného po�tu možných podôb živej 
realizácie Kaczmarczykových ideí 
 v technic-
ky takmer dokonalom,  ideálnom tvare. Teraz 
je rad na posluchá�ovi, aby sa pokúsil vzia� si 
z nej to najlepšie...

Robert KOLÁŘ

Paweł Kaczmarczyk: 
Audiofeeling (ARMS 
Records 2007)

Po debutovom 
koncertnom al-
bume Kaczmarc-
zyk / Bara�ski 
/ Dobrowolski 
Trio Live – Radio 
Katowice (Jazz 
Forum 2005) 
prišiel klavirista 
s originálnou 

a nesmierne sviežou autorskou koncepciou 
nahrávky Audiofeeling. K overeným spolužia-
kom katovickej akadémie (kontrabasista Mi-
cha� Baraski a bubeník Pawe� Dobrowolski) 
prizval Kaczmarczyk trojicu tenorsaxofonistov 
(Radoslaw Nowicki, Tomasz Grzegorski, Grze-
gorz Piotrowski) a už spôsob, akým cielene 
siaha po odlišných výrazových polohách kaž-
dého z nich, dokazuje premyslenú koncepciu 
h�ada�a zvukovej farebnosti. Moderný postbop 
(v rámci tradi�ných postupov skladby Charlie 

Knows sa postupne predstavujú všetci dychá-
ri) vyvažuje decentné využívanie elektroniky 
(v spolupráci s Piotrowskim) nazna�ujúce 
Kaczmarczykovu otvorenos� nielen jazzovým 
vplyvom. Zrelý album dvadsa�jedenro�ného 
umelca rozvíril po�skú jazzovú scénu a �ita-
telia magazínu Jazz Forum ho vyhlásili za 
Album roka. 

Paweł Kaczmarczyk Audio-
feeling Band: Complexity in 
Simplicity (ACT Music 2009) 
Meno po�ského klaviristu zarezonovalo na 
európskej scéne v�aka nahrávke pod krídlami 
renomovaného vydavate�a. Ten síce pôvodne 
plánovaný dvojalbum „okresal“, výsledkom 
však bola kompaktná a aranžérsky ve�koryso 
po�atá mozaika. Trojici saxofonistov z predoš-
lého albumu líder „predpísal“ variabilnejšiu 
nástrojovú paletu (zvláš� mrazivá emotívnos� 
Grzegorského basklarinetu a Piotrowského 
sopránsaxofónu berú dych) a popri výrazných 
autorských témach sa nebál zablúdi� ani do 
popu (citlivo obrúsený Blue Eyes Eltona Johna). 

„Dnes si môžeš 
‚poži�iava�‘ zo 
všetkých zdrojov. 
Mojou ideou však 
nie je poži�a�, ale 
rovno ukradnú�, 
aby to bolo len 
moje. Aj tak nikdy 
nebudem Keithom 
Jarrettom ani 

Herbiem Hancockom, stále to budem robi� po 
svojom.“ 	oraz výraznejšie sa prejavuje elegic-
ký rukopis Kaczmarczyka-skladate�a, aranžér-
ska nápaditos� a predstavivos�, dôkazom �oho 
bola séria ocenení Album / Klavirista / Umelec 
roka 2009 (magazín Jazz Forum, Grand Prix 
Jazz Melomani). 

(mot)
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Béla Bartók
Complete Choral 
Works
L. Dobszay
BMC 2014

Kolegovia z Budapeštianskeho hudobné-
ho centra vydali dvojdisk s kompletnou 
zborovou tvorbou Bélu Bartóka. Je to 
významný po�in, pretože – nech to znie 
akoko�vek prekvapujúco – doteraz boli 
Bartókove kompozície pre zbor a cappella 
roztrúsené predovšetkým na nahrávkach 
spolo�nosti Hungaroton, no zvä�ša ne-
systematicky a nikdy nie v takej ucelenej 
podobe ako tu, to znamená vrátane verzií 
tých istých diel. To sa týka aj dvoch cyklov 
slovenských piesní, �ím sa tento komplet 
stáva potenciálne zaujímavým aj v našom 
prostredí.
Ide o nahrávky z roku 2008, ktoré so 
zborom zostaveným z vybraných študen-
tiek a študentov budapeštianskej Lisztovej 
akadémie a Univerzity Eötvösa Loránda 
naštudoval významný ma�arský muziko-
lóg, zbormajster a popredný odborník tak 
v oblasti stredovekej liturgickej hudby, 
ako aj ma�arskej (sedmohradskej) �udo-
vej hudby, László Dobszay, tri roky pred 
svojou smr�ou.
Prvý disk je venovaný zbierke 27 dvojhlas-
ných a trojhlasných detských a ženských 
zborov, rozsahom aj ob�úbenos�ou 
najvýznamnejšieho skladate�ovho diela 
pre zbor a cappella. Kratu�ké kompozície 
boli vytvorené v rokoch 1935–1936 na 
texty zo Zbierky ma�arskej �udovej poézie, 
ku ktorým však chýbali pôvodné melódie. 
Na prvý poh�ad sa nemusí zda�, že vznikli 
v �asovom susedstve diel, akými sú Piate 
slá�ikové kvarteto �i Hudba pre strunové, 

Péter Eötvös
Concertos
A. Suwanai, R. Hosford
J. Bradbury, P.-L. Aimard
Gothenburg Symphony 
Orchestra,
BBC Symphony 
Orchestra,
P. Eötvös
BMC 2014

Ob�uba koncertantného žánru u Pétera 
Eötvösa nijako neprekvapuje. Nielen 
preto, že Eötvös je úspešným operným 
skladate�om a k opere má „dráma“ nástro-
jového koncertu spomedzi foriem inštru-
mentálnej hudby azda najbližšie. Možnos� 
komponova� pre technicky mimoriadne 
disponovaného sólistu otvára vo�né pole 
pôsobnosti jeho kompozi�nému maxi-
malizmu. A do tretice tu nezanedbate�nú 
úlohu hrá fakt, že aj v tvorbe predchod-
cov, ku ktorým sa Eötvösova hudba viac 
�i menej otvorene hlási (Stravinskij, Bar-
tók, Ligeti), má žáner koncertu významné 
postavenie. Práve tu možno h�ada� jeden 
z hlavných inšpira�ných zdrojov spo-
lo�ných pre trojicu diel zaznamenaných 
na CD z produkcie Budapeštianskeho 
hudobného centra.
Hus�ový koncert Seven, dvojkoncert pre 
dva klarinety Levitation a „dvojkoncert“ 
pre klavír a keyboard ovládané jediným 
sólistom s názvom CAP-KO (skratka 
pre Concerto for Acoustic Piano, Key-
board and Orchestra) – boli napísané 
v rokoch 2005–2007 a napriek relatívne 
nedávnej dobe vzniku majú za sebou 
bohatú recepciu a všetky tri už boli 
nahrané. Prednos�ou budapeštianskeho 
kompletu je, že sa na �om nachádzajú 
pokope a v prvotriednej interpretácii so 
skladate�om za dirigentským pultom. 
To je dôležité najmä v prípade hus�ového 
a klavírneho koncertu. Tak, ako Bartók 
a Ligeti obohatili inštrumentárium svojich 
koncertantných diel o netradi�né nástro-
je, Eötvös ide ešte o krok �alej – popri 
zna�ne širokom arzenáli bicích predpisuje 
vo svojich partitúrach elektrickú gitaru 
a zvuky generované pomocou softvéru, 
ktorý je takpovediac vytvorený na k�ú�. 
Popri sólistovi a dirigentovi tu do hry 
vstupuje zvukový režisér a v tejto situácii 

je skladate�ova osobná prítomnos� záru-
kou úspechu. Inak sa však – ako by pove-
dal Arnold Schönberg – komponuje ako 
predtým... �o sa týka interpretácie, nie je 
tu �o vytknú�. Japonská huslistka Akiko 
Suwanai bola sólistkou premiéry Seven, 
Pierrovi-Laurentovi Aimardovi bol sólový 
part v klavírnom koncerte priam ušitý na 
telo, klarinetisti Richard Hosford a John 
Bradbury hrajú bezozvyšku brilantne, 
podobne ako �lenovia BBC Symphony 
Orchestra, ktorí ich sprevádzajú, vysokou 
kvalitou sa vyzna�uje aj hra Göteborských 
symfonikov.
Ostáva teda poh�ad na samotnú hudbu, 
zaujímavú a prí�ažlivú najmä z toho dôvo-
du, že ide o aktuálnu, ešte stále relatívne 
„�erstvú“ tvorbu jednej z vedúcich európ-
skych skladate�ských osobností sú�asnos-
ti. Eötvös sa javí ako inteligentný eklektik 
s majstrovským a v každom oh�ade per-
fekcionistickým ovládaním kompozi�ného 
remesla. V tomto sa podobá na Ligetiho, 
no s tým rozdielom, že Eötvösova hu-
dobná imaginácia sa neustále potrebuje 
živi� dielami predchodcov. Chví�u sa 
vyrovnáva so Stravinským, inokedy vstu-
puje do dialógu s Bartókom �i Ligetim 
a pod zá�ahou týchto odkazov a asociácií 
chví�ami zaniká to, �o by sa dalo nazva� 
„osobným tónom“. Môžu to by� klavírne 
behy v CAP-KO (dedikovanom Bartó-
kovi), ktoré charakterizujú bartókovskú 
pianistiku, exponované party bicích odka-
zujúce na Bartókov Prvý klavírny koncert, 
rýchle 	 gurácie v malosekundových �i 
kvartových mixtúrach zasa na stredný diel 
2. �asti Druhého klavírneho koncertu, 
pä��as�ová forma k forme Bartókovho 
Koncertu pre orchester at�. No zárove� je 
tu prvok efektného odcudzenia: akonáhle 
sa sólista oto�í ku klaviatúre keyboardu 
a ozvú sa „umelohmotné“ elektronické 
zvuky, navyše v mixtúrach, ktoré v danom 
okamihu pripravil zvukový režisér, poslu-
chá� je okamžite vytrhnutý z bartókovské-
ho sveta a duchom sa ocitá v susedstve 
etúd Ligetiho a Conlona Nancarrowa. 
Podobné rýchle „prepínanie“ posluchá�-
skej perspektívy funguje aj v hus�ovom 
koncerte Seven, hoci tu je motivované 
programovými súvislos�ami – dielo je totiž 
venované pamiatke siedmich kozmonau-
tov, ktorí zahynuli na palube raketoplánu 
Columbia v roku 2003, a mám pocit, že 
omnoho hlbší (resp. menej prvoplánový) 
zmysel získa vtedy, ak �lovek tieto asociá-
cie celkom od	 ltruje a sústredí sa len na 
znejúcu štruktúru.
Kompozi�ne aj zvukovo najpreh�adnej-
šie pôsobí dvojkoncert Levitation pre 
farebne ve�mi kompaktné obsadenie 
dvoch klarinetov, slá�ikového orchestra 
a akordeónu. Názov predzna�uje cha-
rakter hudby, ktorá je efemérnou víziou 
Stravinského Petrušku, bábky vznášajúcej 
sa kdesi nad strechou ruského jarmo�né-
ho divadla. Pravdaže, nezaobíde sa to bez 

konkrétnych hudobných reminiscencií, no 
popri „hudbe komponovanej pod�a hud-
by“ je tu mnoho krásneho a zaujímavého: 
napríklad �arovná „no�ná“ spektrálna 
plocha na tóne E, ktorú dva klarinety 
dofarbujú krehkými multifonikmi a štek-
livými disonanciami, ke�že jeden nástroj 
je ladený in B, druhý in A. Alebo surrea-
listická Barcarola (3. �as�) za�ínajúca 
a kon�iaca nápevom vo  ažoletoch dvoch 
kontrabasov; akoby si tu Eötvös podával 
ruku s Bentom Sørensenom, a pritom 
práve možno v podobných okamihoch 
azda najviac ostáva sám sebou.

Robert KOLÁ�

bicie nástroje a �elestu, no jednoduchos� je 
tu skuto�ne iba povrchovým javom. Bartók 
v nich syntetizuje svoje skúsenosti zo štú-
dia �udovej hudby a zárove� renesan�ného 
vokálneho kontrapunktu, no bez toho, aby 
sa uchy�oval k štýlovej imitácii. To, �o v nich 
vyniká v plnej kráse, je majstrovská „�isto-
ta“ lineárneho myslenia a tiež osviežujúca 
živos� �udovej ma�ar�iny, s ktorej zvukom 
a rytmom sa Bartók nesmierne duchaplne 
pohráva. 27 zborov je k dispozícii na 
viacerých nahrávkach, vrátane Dobszayov-
ho skoršieho naštudovania so Scholou 
Hungarica pre Hungaroton. Študentský 
zbor síce nemá onú okrúhlos� a uhladenos� 
zvuku, no nijako to neprekáža; študentky 
do interpretácie vložili mladícky esprit 
a vtip, bez nutnosti podlieza� latku profe-
sionálnych kritérií.
Druhé CD je vyhradené (s malou výnim-
kou Dvoch rumunských piesní) mužským 
a miešaným zborom vo viacmenej 
chronologickom poradí. Uvádza ho ne-
skororomantický Ve�er na verše Kálmána 
Hársányiho z roku 1903. Bartók jeho 
hudobnovyjadrovací jazyk �oskoro za�al 
poklada� za staromódny, v�aka podma-
nivej harmónii a dobre zvládnutej drama-
turgii formy však dodnes ide o atraktívny 
kúsok. Nasledujú spomínané adaptácie 
rumunských piesní z Bartókovho zberu 
v roku 1909 pre ženský zbor. Dve kratu�-
ké, dosia� nepublikované dielka sú ve�mi 
pôvabné – transparentnos�ou sadzby, ako 
aj „švitorivým“ zvukom rumunského ja-
zyka. �ažisko nahrávky však, prirodzene, 
tvoria ma�arskojazy�né zbory: dve verzie 
Štyroch starých ma�arských �udových 
piesní (1910 a 1926), Štyri ma�arské 
�udové piesne (1917) pre miešaný zbor 
a mužským zborom ur�ené Sikulské 
piesne (napísané pre Bratislavský mužský 
zbor v roku 1933) a Zo starých �ias, akýsi 
„ved�ajší produkt“ sprevádzajúci vznik 
27 detských a ženských zborov v roku 
1935. Tieto diela dávajú odpove� na otáz-
ku, pre�o je Bartókova zborová tvorba tak 
málo známa a – v porovnaní s tou Ko-
dályovou – aj nie ve�mi po�etná. Zna�ná 
komplikovanos� lineárne štruktúrovanej 
sadzby a nekonven�nos� harmonických 
spojov bráni tomu, aby mohli slúži� na 
pedagogické ú�ely a sta� sa bežnou 
sú�as�ou repertoáru, dokonca aj v krajine 
s takou vyspelou kultúrou zborového 
spevu, akou je Ma�arsko. A ich rozšírenie 
mimo ma�arského jazykového okruhu 
takmer neprichádza do úvahy, ke�že sú 
bytostne viazané na text, jeho rytmické 
a zvukové kvality. Platí to obzvláš� pre 
Zo starých �ias, ktoré možno poklada� 
za prejav skladate�ovho „intelektuálneho 
oddychu“ v podobe trocha zvláštnej, 
enigmatickej, no humornej kreatívnej hry. 
Bartók tu skomponoval nielen hudbu, ale 
aj text – vychádzajúc z folklórneho ma-
teriálu vytvoril slovnú mozaiku, ktorá je 
základom pre náro�ný, neraz ve�mi dis-
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Hungarian Contempo-
rary Vespers
Zsolt Serei  Sunday 
Vespers
Péter Zombola Vespe-
rae per annum
Schola Cantorum 
Budapestiensis
T. Bubnó, J. Mezei
BMC 2015

Sú�asné ma�arské nešpory Zsolta 
Sereia a Pétera Zombolu vznikli ako 
liturgická hudba. To nie je ani sú�asné, 

Wolfgang Rihm
Et Lux
Huelgas Ensemble/
Minguet Quartett
P.  Van Nevel
ECM New Series 2014/
Divyd

Renomované vydavate�stvo ECM, tak 
ako vo vä�šine predošlých prípadov, 
aj tentoraz prinieslo na trh ozajstnú 
hudobnú lahôdku: nahrávku rozsiahlej 
vokálno-inštrumentálnej kompozície 
Et Lux (2009) nemeckého skladate�a 
Wolfganga Rihma, v ktorej  autor ve�mi 
pôsobivým spôsobom „remixuje“ latin-
skú textovú predlohu rímskokatolíckej 
zádušnej omše, vyberajúc si z liturgické-
ho textu rekviem jednotlivé fragmenty, 
ktoré mu slúžia ako podklad pre plynulý 
tok sérií hudobných meditácií (v približ-
ne hodinovej skladbe prakticky nie sú 
žiadne pauzy ani cezúry!), pri�om fráza 
„et lux perpetua luceat eis“ (svetlo ve�né 
nech im svieti) tvorí akúsi myšlienkovú 
os celej skladby. 
Et Lux je symbolickým aj faktickým 
spojením dvoch svetov, „zašlej krásy 
minulosti“ a „krásy dneška“, ktoré je 
symbolicky reprezentované už samotnou 
inštrumentáciou aj výberom interpretov. 
Zdvojený vokálny štvorhlas na nahrávke 
pod vedením Paula van Nevela interpre-
tuje famózny belgický Huelgas Ensem-
ble, súbor špecialistov na renesan�nú 
polyfóniu, inštrumentálny štvorhlas zasa 
hrá nemecký slá�ikový Minguet Quar-
tett, zoskupenie špecialistov na sú�asnú 
hudbu (skladba bola pôvodne vytvorená 
pre podobnú dvojicu súborov – Hilliard 
Ensemble a Arditti Quartet).
Spojenie �udských hlasov a slá�ikových 
nástrojov v tejto hudbe funguje úplne 

kontinuitný kompozi�ný útvar vyžadujúci 
dispozície profesionálneho zboru.
Dva cykly slovenských zborov pochádzajú 
z �ias 1. svetovej vojny. Slovenské �udové 
piesne pre mužský zbor sú spracovaniami 
piesní z Bartókovho zberu v Podkoniciach 
(uskuto�neného na objednávku rakúskeho 
ministerstva vojny v tamojších kasár�ach) 
a z banskobystrického regiónu (konkrétne 
z Podkoníc, Hiade�a, Poník a Medzibrodu) 
pochádza tiež materiál omnoho známej-
ších Štyroch slovenských �udových piesní 
pre miešaný zbor a klavír. Na �om na 
nahrávke nehrá nikto menší ako Zoltán 
Kocsis a ide o jedinú „inštrumentálnu“ 
výnimku v tomto komplete. Sú to príleži-
tostné kompozície, no dôležité vzh�adom 
na kontext Bartókovej tvorby, ke�že patria 
k prvým príkladom toho, ako skladate� 
neskôr, v zrelších a závažnejších opusoch, 
konštituuje dramaturgiu viac�as�ových 
celkov. A, okrem toho, vo svojej prostote 
sú neuverite�ne krásne – v najbežnejšom 
zmysle slova. Je potešite�né, že obe diela sú 
populárne dokonca aj mimo európskeho 
kontextu, �i už sa spievajú s pôvodnými 
slovenskými textami, alebo v ma�arskom 
preklade. Nahrávka ponúka obe verzie; 
v slovenskej panuje vä�ší súlad medzi 
zvukovos�ou slov a hudobným rytmom 
(najmä v rýchlych tane�ných pies�ach), 
v ma�arskej sa zasa prejavuje, prirodzene, 
lepšie porozumenie textu spevákmi, 
lepšie pochopenie významových súvis-
lostí – konkrétne napríklad v poslednej 
z „kasárenských“ piesní, kde v ma�arskej 
verzii po�u� takmer personi	 kovaný dialóg 
medzi vojakom odchádzajúcim do vojny 
a jeho milou. László Dobszay si však dal 
záleža� na tom, aby sa to dialo bez prílišnej 
ilustratívnosti �i sk�znutia k afektu.

Robert KOLÁ�

ani tradi�né, je to prejavom duchovnosti 
a osobnej viery. Samotná hudba oboch 
autorov je však orientovaná dos� konzer-
vatívne a tradicionalisticky. 
�o môžeme od takejto konzervatívne 
orientovanej zborovej hudby o�akáva�? 
Po ruke je hne� nieko�ko možností: nad-
pozemská žiara z Pobaltia (Pärt, Vasks), 
m�tvolné mrazenie vanúce z Podkarpatia 
(Penderecki), tavenerovská new-ageová 
gotika, prípadne všetky tieto atribúty 
dohromady v najrozli�nejších pomeroch. 
A ešte možno nejaká exotika... Ak to ne-
platí o sú�asnej duchovnej zborovej 
tvorbe všeobecne, rozhodne to platí 
o Sereiových a Zombolových skladbách 
na tomto CD. Žiadne extenzívne techni-
ky spevu, žiadne od�ah�ené pohrávanie 
sa s tradíciou, žiadne posúvanie hraníc 
zaužívaných spôsobov kompozície 
vokálnej duchovnej hudby s liturgickým 
presahom.
Zsolt Serei, profesor Lisztovej akadémie 
v Budapešti, sa vo svojich Nede�ných ne-
šporoch vybral po vychodenom chodníku, 
ke� si ako inšpiráciu zvolil  gregoriánsky 
chorál. Jednohlasný spev, pripomínajúci 
gregoriánsky chorál, spo�ahlivo nasto�uje 
atmosféru duchovnosti. Tá však na mno-
hých miestach nie je nato�ko presved�ivá, 
aby zakryla skuto�nos�, že ide s najvä�šou 
pravdepodobnos�ou o spracovanie na 
spôsob gregoriánskeho chorálu a nie 
o využitie pôvodných nápevov na latinské 
a ma�arské texty. Na miestach, kde sa 
jednohlasný spev rozbieha do viachlasu, 
nastupuje spomínaná tavenerovská 
novogotika; jednohlasné spevy akoby boli 
spracovaním toho, �o nájdeme v bežnej 
rímskokatolíckej liturgii. Oproti tomu 
o generáciu mladší, tridsa�dvaro�ný Péter 
Zombola, sa snaží svoje Vesperae per an-
num ozvláštni� inštrumentálnymi vstupmi 
zvon�ekov, organu a gongu. Úvodné 
prelúdium, tvorené sólovými zvon�ekmi, 
nasto�uje atmosféru �alekého východu, 
ktorá je však iba gestom. Nahrádzajú 
ho eklektické vokálne �asti striedané 
statickými organovými interlúdiami, ktoré 
s úvodným prelúdiom nemajú žiadnu 
hlbšiu súvislos� práve tak, ako vokálna 
a inštrumentálna zložka skladby. Pripo-
mienky tejto �alekovýchodnej atmosféry 
pomocou zvon�ekov, gongu a organa 
v �alších interlúdiách akoby usilovali 
o akýsi ekumenický presah. Z gregoriánu 
vychádzajúce jednohlasné �asti však 
skladbu pevne ukotvujú v rímskokato-
líckej tradícii a z týchto „exotizmov“ sa 
stávajú skôr akcenty akéhosi new-ageové-
ho synkretizmu. 
Nešpory vôbec nie sú m�tvou formou. 
Naopak, môžu by� ve�mi aktuálne. 
V tejto súvislosti by som rád upozornil 
na „sekulárne“ nešpory newyorskej skla-
date�ky a Zombolovej rovesní�ky Missy 
Mazzoliovej, ktoré objednala Carnegie 
Hall a kde boli za�iatkom minulého roku 

aj premiérované. Mazzoli sa vo svojich 
Vespers for a New Dark Age na texty 
sú�asnej poézie inteligentne pohráva 
s elektronickou hudbou na pomedzí 
alternatívy a sú�asnej komponovanej 
i improvizovanej hudby, new-age a folku, 
akéhosi novogotického pátosu a popu. 
Výsledkom je dielo, ktoré síce s liturgiou 
nemá ni� spolo�né, no  je nabité význa-
mami s bohatým duchovným presahom. 
Dostáva sa k nim však celkom inou 
cestou a s celkom iným ú�inkom.

Alexander PLATZNER

dokonale, oba typy sonorít sa tu stretá-
vajú v pôsobivom zvukovo-výrazovom 
dialógu, akcentujúc myšlienky textovej 
predlohy votkané do umne vymodelova-
ného vokálno-inštrumentálneho viachla-
su. Ozveny „zašlej krásy minulosti“ 
sa prejavujú jednak v (akoby, ale �asto 
aj naozaj) modálne vedených vokálnych 
líniách, jednak v neprestajných „odka-
zoch“ na modálnu štruktúru renesan�nej 
vertikály, tá je však permanentne 
„atakovaná“ (ove�a výraznejšie ako 
horizontála) chromatikou a sú�asnou 
zvukovos�ou, reprezentujúcou zasa 
jednu z podôb „krásy dneška“...  A v tom 
je azda aj najvä�šia sila tejto hudby: 
v onom neprestajnom prelínaní „starého 
a nového“, ktoré sa deje takmer v kaž-
dom okamihu a na každej úrovni stále 
sa meniacej štruktúry, pritom však tento 
permanentne sa meniaci proces akoby 
zázrakom u vnímate�a spôsobuje opa�ný 
zážitok, zážitok meditatívnej nehybnosti, 
kontemplatívneho rozpoloženia a bez�a-
sovosti. Všetko teda neprestajne plynie, 
ni�omu nie je dovolené „zosta�“ dlhšie 
ako nieko�ko sekúnd, a predsa to, �o 
napokon zostáva a �ím nás táto hudba 
azda najviac v�ahuje, je ten pocit „zasta-
venia �asu“, v ktorom sa v nás vynárajú 
„ve�ké (ale ve�mi �asto nezodpoveda-
te�né) otázky“  týkajúce sa podstaty 
a zmyslu našej existencie...
Et Lux Wolfganga Rihma je jednou 
z tých skladieb, v ktorých (ako to napísal 
jeden z recenzentov tohto CD, Dominy 
Clements) „sa zdanlivo takmer ni� ne-
deje, ale �ím pozornejšie ich po�úvame, 
tým viac v nich objavíme“.

Daniel MATEJ

Michał Tokaj Trio
The Sign
Hevhetia 2015

H�adanie vlastného zvuku 
a originálneho prejavu je v umení 
�oraz vzácnejšie. Týka sa to i jazzu. 
A predsa sa ob�as objavia interpreti, 
ktorí to svojou hudbou dokážu. 
Možno medzi nich zaradi� i klaviristu 
Micha�a Tokaja, ktorý na novom CD 
odha�uje svoje rozmanité identity. 
Micha� Tokaj absolvoval Hudobnú 

jazz
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A Clear Midnight
Kurt Weill and America
Julia Hülsmann Quartet
Th. Bleckmann
ECM 2015/Divyd

Nemecká jazzová klaviristka, sklada-
te�ka a aranžérka Julia Hülsmann sa 
do centra pozornosti priaznivcov origi-
nálnej hudobnej produkcie dostáva len 
ve�mi pomaly, hoci jej jednotlivé albumy 
zaznamenali pomerne ve�ký ohlas. 
Jej tvorba je cenená pre inteligentné 
spájanie jazzu a vo�nej improvizácie 
s poetickos�ou a farebnos�ou klasickej 
hudby, hlavne impresionizmu, ktoré sa 
naplno prejavilo už v albumoch The End 
of a Summer, no hlavne na nahrávke In 
Full View, kde sa ustálila personálna po-
doba jej kvarteta. V �om okrem basistu 
Marca Muellbauera a bubeníka Heinri-
cha Köbberlinga ú�inkuje aj vynikajúci 
britský trubkár a hrá� na krídlovke Tom 
Arthurs. No kým na albume In Full View 
Arthurs iba hos�oval, na novom albume 
piesní Kurta Weilla je plnohodnotným 
�lenom ansámblu a zásadne prispel 
k celkovému vynikajúcemu zvuku 
a atmosfére albumu. Idea projektu 
Weillových piesní pod názvom A Clear 
Midnight sa zrodila pri príležitosti Festi-
valu Kurta Weilla v Dessau v roku 2013 
a album znamená vôbec prvú spoluprá-
cu Hülsmannovej s nemecko-americkým 
vokalistom Theom Bleckmannom. 
Na rozdiel od viacerých novších weillov-
ských albumov, ktoré kladú dôraz skôr 
na temný a klaustrofobický aspekt Weil-
lovej hudby pomocou elektronických, 
rockových  a industriálnych prvkov, je 
album Hülsmannovej a Bleckmanna 
návratom k �istej, kryštalickej podobe 
akustických jazzových balád. Nakoniec, 
Weill sám nazval jazz „rytmom našich 
�ias“. Vä�šina skladieb plynie vo ve�mi 
pomalom, až ležérnom tempe. Na roz-
siahlej ploche takmer sedemdesiat 
minút necháva Bleckmann vyznie� texty 
Langstona Hughesa, Iru Gershwina, 
Ogdena Nasha �i Maxwella Andersona, 
ktorým je dobre rozumie� a s ktorými 
sa Bleckmann doslova  pohráva (skvelá 
Beat! Beat! Drums! na text Walta 
Whitmana). Projekt A Clear Midnight 
je zvukovo ve�mi homogénny, nahrávke 
dominuje Hülsmannovej jemný, „ u-
entný“ tok nenápadných, jednoduchých 

Attila Tverďák
elektrická gitara
Hevhetia 2015

akadémiu v Katoviciach a po�as svojej 
kariéry spolupracoval napríklad s Agou 
Zaryanovou, Grzegorzom Karnasom, 
Tomaszom Sta
kom alebo Piotrom 
Baronom. V �echách nahral trojicu 
albumov v kvintete kontrabasistu 
Jaromíra Honzáka, napríklad CD 
Little Things. Album s názvom Early 
Re� ections z roku 2008 nahralo 
Tokajovo trio ako prizvaná kapela 
so slávnym americkým saxofonistom 
Benniem Maupinom. O kvalite hudby 
formácie Micha� Tokaj Trio sved�ia 
aj ocenenia Fryderyk z rokov 2006, 
2008 a 2010. Na najnovšom albume 
si s ním zahrali Micha� Bara
ski 
(kontrabas) a �ukasz �yta (bicie). 
S týmto zoskupením nahral v roku 
2004 album Bird Alone a odvtedy 
spolu koncertujú. Nahrávka získala 
prestížne po�ské ocenenie Fryderyk 
v kategórii Album roka. Na Slovensku 
sa trio Micha�a Tokaja predstavilo 
v marci tohto roku, ke� v Komornom 
štúdiu Slovenského rozhlasu uviedlo 
skladby z najnovšieho albumu The 
Sign. Ten predstavuje akúsi kroniku 
udalostí, zážitkov a re exií posledného 
desa�ro�ia v živote po�ského hudobníka. 
„Možnos� stáleho tria považujem za 
komfort. V jednotnej zostave totiž 
dochádza medzi hudobníkmi k inému 
druhu porozumenia a mimozmyslového 
vnímania. Nemusíme si hovori�, 
�o ideme hra�, reagujeme na gestá, 
zvuky, mimiku,“ hovorí  klavirista. 
Album The Sign ponúka dynamické 
hranie bohaté na motivickú invenciu 
a farbu. Eponymná titulná skladba 
prináša svieži moderný jazz, ktorý 
pekne zamotá hlavu úvodným 
klavírnym ri� om v 17/16 takte. K nemu 
sa pridá hlavná téma s množstvom 
mimotonálnych vybo�ení. �alšia 
skladba s názvom Magdalena  
(pomenovaná po klaviristovej 
dcére) prináša svet jemnej lyriky 
v tradi�nejšom šate jazzovej balady. 
K slovu sa �asto dostane kontrabasista 
Bara
ski, ktorému skvele sedia lyrické 
plochy a otvorené harmónie. Album 
pokra�uje výraznými rytmickými 
kompozíciami, ktoré akoby v sebe 
vždy ukrývali nejaký polyrytmický 
rébus. Ako sa na moderné jazzové trio 
patrí, skladby obsahujú aj množstvo 
unisonových pasáží a ne�akaných 
melodických zvratov. Striedanie 
pokojných a vzrušených nálad v širokej 
dynamickej škále sa vinie celým 
albumom. V skladbe Blues Folk sa 
k slovu dostane aj autenticky pôsobiaca 
inšpirácia po�skou �udovou hudbou. 
Záver albumu však negraduje, práve 
naopak, je ambientný. Posledná skladba 
Awakening  sa akoby rozplynie a ostane 
po nej len pocit vnútorného pokoja. 

Tibor FELEDI

aranžmánov klavíra, ktorý prináša 
impresionistické plochy vo�ne plynúcich 
súzvukov a nežných disonancií. Klavírny 
part akcentuje modálne plochy, plné 
„prázdnych“ kvintových a kvartových 
harmónií, akoby nerozvádzaných nikam, 
navodzujúcich pocit tápania, viaczna�-
nosti a neur�itosti. Basa i bicie prispieva-
jú k jemnej farebnosti zvukových plôch 
a Weillove „mestské“ piesne v po�atí 
Hülsmannovej  kvarteta nadobúdajú 
paradoxne až akýsi pastorálny charak-
ter. A Clear Midnight obsahuje viacero 
známych skladieb. V piesni Mack the 
Knife prevláda intímna atmosféra, 
jednoduchý klavírny sprievod a skvelé 
súznenie Bleckmanna a trúbky, ktorá 
okolo spevákovho hlasu �asto vytvára 
akúsi ozvenu. Bleckmannove farebne 
pôsobivé „duetá“ s trúbkou a jeho 
famózne kreácie z neho miestami robia 
skôr inštrumentálnu sú�as� ansámblu, 
než tradi�ného sólistu. Na albume ob�as 
prebleskne i znepokojivo existenciálna, 
dekadentná atmosféra, ako napríklad 
v skladbe Your Technique. Aj slávna 
skladba September Song  a titulná 
A Clear Midnight znejú v pomerne 
temných a pochmúrnych tónoch. Osvie-
žením je známa piese� Speak Low spolu 
s A Noiseless Patient Spider, pôvabnou 
jazzovou baladou s neustálym zdôraz�o-
vaním pre Weilla takého typického slova 
„isolated“ a závere�ná piese� Great 
Big Sky sa dokonca nesie na vlnách 
hrejivého optimizmu. Bleckmannov 
hlas stále sprevádza jemná melanchólia 
a zádum�ivos�, charakterizuje ho nieke-
dy až chlap�ensky hravý, civilný prejav 
s brilantne zvládnutými prvkami jazzu, 
kabaretu, šansónu i avantgardy, s obrov-
skou dynamikou a citlivos�ou prejavu. 
Z albumu Weillových piesní v podaní 
Thea Bleckmanna a Julia Hülsmann 
Quartet sála úplný relax a pokoj, poslu-
chá� si môže vychutna� Weillov osobitý 
rukopis a originálny hudobný svet jeho 
piesní, ktorým prieh�adne �íra akustická 
podoba evidentne sedí najlepšie.

Peter KATINA

Košického gitaristu a výtvarníka Attilu 
Tver�áka som osobne spoznal len ne-
dávno, celkom náhodou v období, kedy 
sa na svetlo sveta dostalo jeho debu-
tové sólové CD. �len zoskupení Žena 
s blchou �i Urban Hudák (a mnohých 
�alších) sa v júli, podobne ako ja, stal 
sú�as�ou Letnej akadémie VENI ACA-
DEMY a jeho prítomnos� bola doslova 
neprehliadnute�ná. Album, ktorý nesie 
jeho meno a názov nástroja a je vyzdo-
bený jeho vlastnými ma�bami, tvorí 
skvelý pendant k „Attiho“ charakteristic-
kému zjavu. No nielen to; tiež zachytáva 
kúsok aury prostredia, v ktorom sa 
zrodil – myslím si, že sotva by vznikol 
v takejto podobe inde, ako v atmosfére 
Košíc s ich dlhou tradíciou živého 
a svojbytného undergroundu. A je to 
pomerne odvážny po�in – tak zo strany 
samotného gitaristu, ako aj košického 
vydavate�stva –, ke�že ide o titul, ktorý 
sa zrejme nebude predáva� v tisícových 
nákladoch. Hoci, ktovie...
Idea albumu sa zrodila po tom, �o 
Tver�ák predviedol skladbu Ivana Bu� u 
For Atti, pôvodne pre akustickú gitaru, 
v šamorínskej synagóge a organizátor 
tamojšieho festivalu (New) Music At 
Home Daniel Matej dostal nápad obda-
ri� gitaristu celým radom jemu ur�ených 
skladieb, no už pre elektrickú gitaru. 
A tak sa na albume stretli kompozície 
siedmich autorov: Daniel Matej, Boško 
Milakovi�, Juraj Vajó, Pavol Bizo�, Ivan 
Bu� a a Peter Machajdík plus Luciano 
Berio, ktorého akustickú gitarovú 
Sequenzu XI Tver�ák „pretlmo�il“ do 
jazyka elektrickej gitary. Tieto mená ga-
rantujú mimoriadnu pestros� tempera-
mentov a skladate�ských poetík, napriek 
tomu však dramaturgia albumu funguje 
ako jediné, takmer spojité „rozprávanie“ 
s navzájom kontrastnými epizódami.
Prvé miesto patrí skladbe E (for e. g.) 
iniciátora projektu a efekt zdanlivo 
poškodeného prehráva�a tu pôsobí 
rovnako znepokojujúco ako pri spus-
tení pred pár mesiacmi vydaného 
CD Memories of You, za�ínajúceho 
skladbou NICE toho istého skladate�a. 
Autorstvo Daniela Mateja je jedno-
ducho neodškriepite�ným a okamžite 
identi	 kovate�ným faktom. Nervný 
pulz pukotavého, skresleného ostinata 
vovádza do fantastického zachytávania 
rozhlasového vysielania zo susednej 
galaxie; prechádza k útržkom artikulo-
vaného, no nezrozumite�ného prejavu 
v akejsi neznámej re�i, až sa signál 
postupne vytráca.
Matejova skladba tu zastupuje vetvu 
„aktívnej“ hudby, plnej expanzívnej 
snahy o pomyselné vystúpenie zo sveta 
vymedzeného sústavou struny – sníma� 
– zosil�ovacia aparatúra (prípadne 
doplnená o efekty). Vetva „pasívnej“ 
hudby, naopak, zotrváva v týchto hrani-

alternatíva
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E. F. Burian a jeho 
cesty za operou
H. Spurná
KLP Praha 2014

Divadelná tvár jednej z najvýraznejších 
osobností �eskej avantgardy 30., 
respektíve 2. polovice 50. rokov, 
Emila Františka Buriana, je kultúrnej 
verejnosti viac než známa. Divadelný 
režisér, ovplyvnený �avicovým divadlom 
nemeckej a ruskej avantgardy 
a zdie�ajúci myšlienky idealistického 
marxizmu, spoluformoval podobu 
�eského divadla s avantgardou 
Jind�icha Honzla (s ktorým sa síce 
dostal do sporu), no najmä s Ji�ím 
Frejkom a nepriamo aj s Old�ichom 
Stiborom. Popri tvorbe �inoherných 
inscenácií  je známy aj ako skladate� 
a dirigent, aj ke� režisérske pôsobenie 
do istej miery zatienili jeho (možno 
neprávom zaznávané) skladate�ské 
aktivity. Napriek všetkému má 
E. F. Burian aj ako operný skladate� 
dôležité miesto v dejinách �eského 
divadla. Najnovšia publikácia Heleny 
Spurnej podáva na 342 stranách 
vy�erpávajúci obraz tejto zaujímavej 
osobnosti a približuje �itate�ovi 
Buriana z originálneho poh�adu 
hudobnoteatrologickej syntézy, 
no predovšetkým pedantným 
mapovaním jeho kompozi�ných 
a dramaturgických postupov, 

CD Novinky:

DIVYD s.r.o.
predaj�a Hummel Music
Klobu�nícka 2, 81102 Bratislava

e-shop: www.hummelmusic.sk
predajna@divyd.sk 
Facebook: Hummel Music
Twitter: HummelMusicShop

John Potter
Amores Pasados
ECM New Series
 

Verdi
Simon Boccanegra
Dmitri Hvorostovsky 
DELOS

Philip Glass
Complete Piano Etudes
Maki Namekawa 
Orange Mountain Records

New Seasons 
Glass, Pärt, Kancheli, Umbeyashi
G. Kremer, Kremerata Baltica
Deutsche Grammophon 

New Seasons
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kniha

ciach a zužitkúva to, �o táto sústava po-
núka – predovšetkým zaujímavé zvuky 
a krásu ich �istého bytia. Sem možno 
zaradi� skladbu Continuous Boška 
Milakovi�a. Venovanie Mortonovi Feld-
manovi ve�a napovedá o jej charaktere: 
staticky plynúce jednoduché súzvuky sú 
akoby navle�ené na dlhej šnúre, existujú 
samy pre seba. Akordy a kordy Pavla 
Bizo�a obsahujú trocha viac drámy, aj 
tá sa však odohráva takpovediac „vo 
vnútri“ kompozi�ného materiálu – me-
dzi temnými, disonantnými súzvukmi 
v hlbokých polohách, ktoré sa snažia 
nájs� spôsob vzájomnej koexistencie 
s jasnejšími tónmi vo výškach. Skúma� 
strunový nástroj ako zdroj zaujímavých 
zvukov, ruchov, ale aj celkom oby�aj-
ných tónov nabáda sólistu aj spomenutá 
For Atti Ivana Bu� u. Presne to Atti 
aj robí, a moment, kedy sa v záplave 
„polozvukov“ (krásne slovko, ktoré pri 
opise skladby použil jej autor) vyšvihne 
až kamsi za hranice hmatníka, má punc 
trefne vyslovenej pointy.
Celkom mimo mojej letmo nadhodenej 
kategorizácie stojí Urban song for electric 
guitar, unprofessional vocal and possibly 
other improvising co-performer Juraja 
Vajóa. Odohráva sa tu akoby náhodný 
výstup s nesúvislým (slovensko-ma�ar-
sko-anglickým) monológom štamgasta 
v podniku na ktoromsi košickom sídlisku 
v skorých ranných hodinách. Improvi-
zujúcim „co-performerom“ k Attilovmu 
schválne insitnému „polospevu“ je na live 
nahrávke zo šamorínskej synagógy klavi-
rista Vladislav Šarišský (plus hlasy z pub-
lika) a výsledok ma spo�iatku neoby�ajne 
iritoval – tak ako ma vä�šinou iritujú snahy 
skladate�a o „zachovanie prvku prekvape-
nia a neo�akávaného zapojenia publika 
do hry“, �o bolo zámerom aj Juraja Vajóa. 
Po nieko�kých vypo�utiach sa však moje 
vnímanie skladby zmenilo a dokázal som 
si v nej nájs� záchytné body – v spätosti 
verbálnych motívov s inštrumentálnymi 
líniami �i konkrétnymi harmóniami, ktorá 
vytvára bizarnú, no predsa fungujúcu 
stavebnú logiku.
Je tu ešte neprehliadnute�ná Beriova 
Sequenza XI, fascinujúca, približne štvr�-
hodinová cesta objavovania možností 
(a limitov?) akustickej gitary. Attilov 
pokus o jej elektrickú verziu nevyhnutne 
znamená „sémantickú transpozíciu“ –  
elektrická gitara prináša celkom odlišný 
okruh asociácií a ten sa tak �ahko nedá 
„od	 ltrova�“. Mám tiež pocit, že oproti 
pôvodnej verzii sa trocha stráca ú�inok 
kontrastu medzi dynamicky exponova-
nými a tichšími úsekmi a vo virtuóznych 
behoch má, pokia� ide o �istotu arti-
kulácie, akustická gitara jednozna�ne 
navrch. Na Attiho Sequenzu sa však 
dá h�adie� aj trocha inak – cez prizmu 
improvizovanej hudby. Vtedy dostáva 
rovnakú estetickú legitimitu ako dobre 

predvedená, koncentrovaná improvizá-
cia. V podobných intenciách vnímam tiež 
závere�nú troj�as�ovú kompozíciu LET 
Petra Machajdíka: ako sugestívnu im-
provizovanú hru sústredenú vždy okolo 
jednej, maximálne dvoch zvukových 
situácií. A s podmanivým, permanentne 
prítomným ruchovým „obalom“ alikvót-
nych tónov.
Unikátny projekt – koncepciou aj 
kone�nou realizáciou. Ak by som mal 
odhadnú�, u akého typu posluchá�a 
môže zaznamena� potenciálne najvä�ší 
ohlas, zrejme by som parafrázoval ná-
zov jedného slávneho albumu Dizzyho 
Gillespieho: „for non-musicians only.“ 
Hoci, ktovie...

Robert KOLÁ�

ako i zdokumentovaním  histórie 
realizovaných inscenácií jeho opier na 
�eských javiskách.
Prvé kapitoly prinášajú životopisné 
reálie bez mýtotvorného prikráš�ovania 
alebo zatracovania. Kontroverznos� 
Burianovej osobnosti (politické 
peripetie skladate�a) autorka dokázala 
priblíži� vyargumentovanými tvrdeniami 
a pedantne overenými faktmi bez 
nánosov stereotypov minulosti 
(heroizujúcich �i zatracujúcich) 
a predostrie� tak komplexný a nezaujatý 
obraz umelca. Pozoruhodné 
je vystihnutie autorovho štýlu, 
s pomenovaním svojského druhu 
burianovského „Sprechgesangu,“ 
ktorý skladate� vo svojich operách 
používa v spojitosti s akcentom na 
dôležitos� významu slova, �o autorka 
pripisuje �inohernej podstate jeho 
osobnosti, ako aj dlhodobému 
pôsobeniu vo „Voicebande“. �alšie 
kapitoly knihy opisujú pozadie 
vzniku jednotlivých operných titulov, 
obsahujú tiež komplexnú analýzu 
hudobnej a divadelnej dramaturgie 
jednotlivých opier s notovými ukážkami. 
Historiogra	 ckú hodnotu údajov 
zvyšuje, hoci výberovo, doložená 
korešpondencia skladate�a. Zvláš� 
hodnotná je korešpondencia Buriana 
s v exile žijúcim Bohuslavom Martin�. 
Obzvláš� prepracované sú kapitoly 
analyzujúce operu Maryša, ako 
i porovnávanie a analýza režijných 
stvárnení tejto opery v inscenáciách 
v Brne (1940, 1970), Liberci (1963), 
Dessau (1946), Prahe (1946, 1960) 
a Ostrave (1966) a opery Bubu 
z Montparnassu v Štátnej opere 
Praha (1999) ako návrat k overeným 
hodnotám. Práve toto dielo zohralo 
v roku 1999 úlohu renesancie �eskej 
avantgardnej opery zo za�iatku storo�ia. 
Publikácia si okrem zaujímavého uhla 
poh�adu autorky zasluhuje obdiv aj 
kvalitným redak�ným spracovaním 
s menným registrom, zoznamom 
fotodokumentácie a notových príkladov 
a prílohou pozostávajúcou z libriet opier 
Masti�ká� a Ra�te odpustit. Azda by 
si zaslúžila menej ortodoxné gra	 cké 
spracovanie, ale na vysokej kvalite jej 
tento malý nedostatok neuberie. Helene 
Spurnej sa podarilo z „druhej strany“ 
zaujímavým spôsobom predostrie� 
portrét umelca, ktorý bol dlhodobo 
stereotypne považovaný predovšetkým 
za �inoherného „avantgardníka“ a až 
v druhom rade za skladate�a a dirigenta, 
i ke� táto jeho tvár bola rovnocenná 
s jeho �inoherným pro	 lom. Kniha je 
napriek striktnej vedeckej terminológii 
písaná pútavým jazykom, �o si zasluhuje 
tiež obdiv. Vrelo ju odporú�am každému 
divadlomilujúcemu �itate�ovi.

Martin BENDIK
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Bašavel v tržnici

Ob�ianske združenie 
Divé maky podporujúce 
talentované rómske deti 
pozýva na medzinárodný 
multižánrový festival 
Cigánsky bašavel v ne-
de�u 16. augusta 2015 do 
Starej tržnice v Bratislave. 
Cigánsky Bašavel je 
miesto, kde sa v prvom 
rade stretávajú �udia, 
ktorí majú radi pestrofa-
rebnos� života a vedia, že 
spolo�né zážitky zbližujú 
a pomáhajú spoznáva� 
�udí �i zvyky, ktoré by 
inak nemali ako spozna�. 
Festival zárove� ponúka 
priestor talentovaným 
rómskym de�om zapo-

jeným v štipendijnom 
programe ob�ianskeho 
združenia Divé maky, kto-
ré na festivale každoro�ne 
vystupujú a pre ktoré je 
ur�ený vý�ažok. Sú�as�ou 
programu (od 13.00) je 
koncert klasickej hud-
by, tane�ný workshop, 
divadelné predstavenie, 
galaprogram detí z Divých 
makov a ich hostí, vo 
ve�ernom programe 
predstaví �eská kapela 
Terne 	have svoj osobitý 
Rom’n’Roll a rocková PARA 
sa stretne na pódiu so 
Sendreiovcami a de�mi 
z Divých makov.

Termíny na predkladanie 
žiadostí o podpory 
Hudobného fondu 
v 2. polroku 2015

Hudobný fond 
kvôli vyčerpaniu 
rozpočtovaných financií 
neprijíma do 31. 12. 2015 
nasledujúce žiadosti 
o poskytnutie tvorivých 
podpôr: 1. interpretačné 
umenie v oblasti vážnej 
hudby, 2. jazz, 3. ostatné 
žánre populárnej hudby 
(hudobný folklór, dychová 
hudba), s výnimkou Cien 
Hudobného fondu na 
súťažiach a Grantov.

PRÉMIE v oblasti populárnej hudby, 
okrem jazzu a ostatných žánrov 
populárnej hudby (hudobný folklór, 
dychová hudba) – 10. 09., 29. 09., 
27. 10., 24. 11.

PRÉMIE za hudobnovedné diela 
v oblasti vážnej hudby – 13. 10.

PRÉMIE za publicistickú tvorbu 
v oblasti vážnej hudby a populárnej 
hudby, ktorá bola vydaná alebo 
iným spôsobom šírená od 24. 09. 
2014 do 13. 10. 2015, okrem jazzu 
a ostatných žánrov populárnej 
hudby (hudobný folklór, dychová 
hudba) – 13.10.

CENY Hudobného fondu na 
sú�ažiach vo všetkých tvorivých 
oblastiach – 10. 09., 29. 09., 27. 
10., 24. 11.

ŠTIPENDIÁ na tvorivé aktivity, 
okrem interpreta�ného umenia 
v oblasti vážnej hudby, jazzu 
a ostatných žánrov populárnej 
hudby (hudobný folklór, dychová 
hudba) – 10. 09., 29. 09., 27. 10., 
24. 11.

GRANTY na projekty, ktoré sa 
za�nú realizova� v období od 01. 01. 
2016 do 30. 06. 2016 vo všetkých 
tvorivých oblastiach – 13. 10.

Viac informácií na www.hf.sk.

Generálny riaditeľ 
Slovenskej filharmónie 
vypisuje konkurz do 
orchestra Slovenská 
filharmónia
na miesto koncertného 
majstra violončiel

Konkurz sa uskuto�ní 
v Koncertnej sieni Slovenskej 
	 lharmónie d�a 23. 09. 2015 
(streda) o 14.30  hod.
Požadované vzdelanie:  
absolutórium konzervatória 
alebo VŠ príslušného smeru.
Podrobné podmienky konkurzu 
sú uverejnené na internetovej 
stránke www.	 lharmonia.sk. 
Prihlášky so stru�ným 
životopisom a umeleckým 
pro	 lom zasielajte e-mailom 
na adresu albina.korcekova@
	 lharmonia.sk alebo písomne 
do 09. 09. 2015 na adresu:
Slovenská 	 lharmónia 
Medená 3 
816 01 Bratislava 

informácie a registrácia /info and registration: 
  

kontakt /contact: j.prievoznik@gmail.com
jkrigovsky@centrum.sk

 www.slovakdoublebassclub.com 



festival komornej hudby
10 – 20 september 2015

20:00 / dpoh mestské divadlo

10. 9.  /  longital suita
20:00 / dóm sv. martina

14. 9.  /  annum per annum / pärt / godár / tavener

19:00 / moyzesova sieň

16. 9.  /  chasidské piesne 2
šostakovič / schoenfi eld / prokofi ev
18:00 / dom albrechtovcov

17. 9.  /  moyzesovci / 40 +
20:00 / koncertná sieň klarisky

/  amores pasados / 
potter / friman / abramovich / heringman
18:00 / design factory

18. 9.  /  bratislavská noc komornej hudby
bartók / kodály / dohnányi / kafenda / schneider-trnavský

15:00 / design factory

19. 9.  /  pomáhať nebolí / nebolieť pomáha / detský koncert

19:00 / design factory

 /  konvergencie + konvergencie
berger / šimai / kupkovič
18:00 / koncertná sieň klarisky

20. 9.  /  kontrasty / albrecht / bartók / kondor

20:00 / ateliér babylon

/  susanna / ospalý pohyb

www.konvergencie.sk / zmena programu vyhradená

vstupenky

inz-01_HZ_kon15_komplet-prg_.indd   1 31. 7. 2015   21:22:11



ako
  Canio

Pietro Mascagni | Sedliacka česť  

Ruggiero Leoncavallo | Komedianti

slávnostné  
otvorenie sezóny 

José Cura

Sl
ov

en
sk

é 
ná

ro
dn

é 
di

va
dl

o 
je

 š
tá

tn
a 

pr
ís

pe
vk

ov
á 

or
ga

ni
zá

ci
a 

M
in

is
te

rs
tv

a 
ku

ltú
ry

 S
R.

   
  F

ot
o:

 Z
oe

 C
ur

a

Vstupenky v pokladniciach SND a online  
na www.snd.sk a www.navstevnik.sk.  
Rezervácie +421 2 204 72 289 
a rezervacie@snd.sk

www.snd.sk

Generálny partner Partneri  
voda pre SND

Mediálni partneriHlavný partner

Dirigent Rastislav Štúr
 Marián Chudovský
 Otto Šujan

Kostýmy

 Jolana Fogašová, Miroslav Dvorský,  
18. septembra 2015 o 19.00 hod. 
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