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Vážení �itatelia,

na zasadnutí Vedeckej rady Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici bol koncom apríla schválený 
návrh o udelení �estného titulu 
Doctor honoris causa UMB profeso-
rovi Jánovi Valachovi. Tento diri-
gent, organista a skladate�, rodák 
z Hnúšte (1925), patrí k jedine�ným 
tvorivým umeleckým osobnos-
tiam a výrazne ovplyvnil povedo-
mie o slovenskej hudobnej kultúre 
vo svete. S Banskou Bystricou ho 
spája pôsobenie v Opere Divadla 
Jozefa Gregora-Tajovského, bol tiež 
zakladate�om tamojšej krajskej 
pobo�ky Zväzu slovenských skla-
date�ov. Slávnostný akt udelenia 
�estného doktorátu profesorovi 
Valachovi sa uskuto�nil 4. 5. 
v Bruseli za ú�asti predstavite�ov 
akademickej obce UMB ako aj 
J. E. Stanislava Valla, ve�vyslanca Slovenskej republi-
ky v Belgickom krá�ovstve. Po�as slávnosti na po�es� 
profesora Jána Valacha budú na�ho v Cikkerovej sieni 
historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici 
14. 6. spomína� Dr. Dušan Tóth a PhDr. �udmila 
ervená, 
PhD., jeho diela tiež zaznejú v podaní viacerých zborov. 
Rozhovor s profesorom Valachom vám prinesieme v jed-
nom z budúcich vydaní Hudobného života.
Koncom 60. rokov odišiel do Nemecka jeden z najagil-
nejších iniciátorov a skladate�ov Novej hudby Ladislav 
Kupkovi�. Tohoro�ný jubilant spomína v rozhovore na 
okolnosti svojej emigrácie a okrem bilancovania pred-
kladá aj argumenty pre svoj návrh na novú slovenskú 
hymnu... 
Oslávencom je aj košické vydavate�stvo Hevhetia, kto-
rému sa za pätnás� rokov existencie podarilo zaradi� 
v rámci nezávislých európskych vydavate�stiev medzi 
relevantných hrá�ov. Na stránkach �asopisu vám pri-
nášame rozhovor s jeho riadite�om Jánom Sudzinom.

Príjemné letné �ítanie praje
Peter Moty�ka 
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Činorodosť Warchalovcov
Mimoriadne aktívny Slovenský komorný 
orchester pod umeleckým vedením Ewal-
da Danela ponúka neustále nové koncerty 
rozli�ného zamerania s množstvom novona-
študovaných diel. V rámci vlastného cyklu 
telesa pod hlavi�kou Slovenskej � lharmónie 
predstavili v nede�u 13. 3. u nás takmer nezná-

me Movimento di quartetto F dur B.120 Anto-
nína Dvo�áka v orchestrálnej verzii. Pôsobivú 
skladbu originálnej formy a bohatej melodic-
kej invencie plnej kontrastov a zaujímavých 
modula�ných i harmonických postupov stvár-

nilo teleso s bohatou škálou dynamiky a vý-
razu. Vo vydarenej a posluchá�sky va�nej 
Fantázii pre violu a orchester op. 94 Johanna 
Nepomuka Hummela (potpourri na populárne 
témy Mozarta a Rossiniho) sa zaskvel violista 
Martin Ruman, hobojista Igor Fábera zasa 
v roztopašných melódiách Concertina F dur 

op. 110 Jána Václava 
Kalivodu. Jubileum 
Vladimíra Godára si 
Warchalovci pripome-
nuli jeho hravou Ma-
lou suitou pre malého 
Dávida (pä�ro�ného 
skladate�ovho vnuka 
v americkom Bosto-
ne), do ktorej autor 
pod�a vlastných slov 
vložil „trochu baroka, 
trochu �udovej hudby 
a trochu rocku“. 
Nasledujúcu nede�u 
20. 3. zaznela v bra-
tislavskej Katedrále 
sv. Martina slá�iková 
inštrumentálna verzia 
Haydnových Siedmich 
posledných slov nášho 
Spasite�a na kríži Hob. 
XX:18 v rámci cyklu 
SF Hudba v chrámoch 
(ten inicioval Ewald 
Danel s úmyslom 
návratu diel cirkevnej 
hudby do kostolov). 
Prerušenú tradíciu 
uvádzania tohto 

Haydnovho opusu vo ve�kono�nom období 
v Bratislave od roku 1836 obnovili Warcha-
lovci v roku 2007 s duchovným zamyslením 
pátra Antona Srholca. Aktuálnos� jeho slov si 
posluchá�i sprítomnili aj pri tohoro�nom 10. 

uvedení. V interpreta�nej koncepcii stvárnil 
Ewald Danel jednotlivé meditácie až po zá-
vere�né dramatické Il Terremoto so zdôraz-
nením ich individuálneho výrazu a pestrej 
zvukovej farebnosti v kontrastných tempách 
a dynamike.
Pre ucelenejší obraz o aktivitách SKO tre-
ba spomenú� aj koncert 3. 4. s premiérou 
rozsiahleho cyklu Vodný orloj pre mezzo-
soprán, � autu, harfu a slá�ikový súbor od 
tohoro�ného jubilanta Juraja Hatríka (sólisti 
D. Šlepkovská, J. Samec, A. Antalová) a Vio-
lon�elový koncert A dur Wq 172 C. Ph. E. Bacha 
(�. Kanta). SKO participuje aj na vzdelávacom 
cykle SF Hudobná akadémia zacieleného na 
detského posluchá�a, a tak sa na koncerte 
29. 4. objavila popri orchestri na pódiu aj 
štvor�lenná kapela The Beatle Heart’s Club. 
V každom zo štyroch programových blokov 
pútavo moderovaných Martinom Vanekom 
ponúkli Warchalovci �as� z inštrumentálnej 
barokovej hudby (Händel, Vivaldi, Bach) a po 
piesni od Beatles v podaní kapely zahralo SKO 
jej adaptáciu z cyklu Beatles go Baroque Petra 
Breinera. 
Ob�úbená Bachova „� autová“ Suita BWV 1067 
zaznela spolu s Koncertom pre � autu, slá�iky 
a basso continuo C dur op. 7/3 Jean-Mariu 
Leclaira na koncerte 8. 5. s excelentným švaj-
�iarskym � autistom a dirigentom Kasparom 
Zehnderom. Jeho svieža, výrazovo bohatá 
a brilantná hra sa dokonale snúbila s genia-
litou partitúr oboch skladieb. Bachovu suitu 
interpreti osviežili uplatnením alternatívneho 
komorného obsadenia v nestereotypne stvár-
nených repetíciách tane�ných �astí. V repre-
zentatívnom Leclairovom koncerte obzvláš� 
upútala kontrastná molová pomalá �as� so 
zaujímavými harmóniami a prácou s prie�ah-
mi. Popri povznášajúcej nálade starej hudby 
zaznela ako varovný prst Stvorite�a trojdielna 
re� exia drámy holokaustu Post scriptum 
Romana Bergera, skomponovaná na podnet 
Ewalda Danela. 

Stanislav TICHÝ

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Francúzsky večer v Slovenskom rozhlase
„Neexistuje žiadna teória. Musíte len po�úva�. 
Potešenie je zákon. Milujem hudbu vášnivo. 
Milujem ju preto, že som, a snažím sa ju oslo-
bodi� od holých tradícií, ktoré ju dusia. Ide 
o vo�né umenie vôkol nás, umenie bez hraníc, 
ako vietor, obloha, more. Tie nesmú by� nikdy 
zavreté a sta� sa akademickým umením.“ Prá-
ve tento známy citát Clauda Debussyho vítal 
návštevníkov abonentného koncertu 22. 4. 
vo Ve�kom koncertnom štúdiu Slovenského 
rozhlasu v Bratislave. Symfonický orches-
ter Slovenského rozhlasu viedol hos�ujúci 
dirigent Alain Pâris, ktorý sa špecializuje na 
francúzsky repertoár, �omu zodpovedala aj 
dramaturgia. Koncert otvorila suita Pelléas 
a Mélisanda op. 80 Gabriela Faurého. Orches-
ter zvládol jemný bodkovaný rytmus, prvé 

husle s rýchlymi a presnými behmi dokázali 
vy�ari� búrlivos� i nepokoj, pocit intona�nej 
neistoty však mohla u posluchá�a vyvola� 
� auta, hrajúca jednu z dôležitých tém, ktorá 
znela nejasne a ticho.
Koncert pre klavír a orchester od Pierra 
Wissmera interpretovala špi�ková, vo Fran-
cúzsku pôsobiaca rumunská klaviristka 
Da na Ciocarlie, držite�ka mnohých prestíž-
nych ocenení. Jej výkon pôsobil precízne, 
po technickej stránke gradoval a umelky�a, 
ako sa zdalo, mala energie na rozdávanie. 
Výkon orchestra však negatívne pozname-
nali pomerne nepresné a ne�isté nástupy 
plechových dychových nástrojov. Rytmické 
nepresnosti boli, žia�, po�ute�né takmer v ce-
lej skladbe, napriek �omu dokázala vyvola� 

široký diapazón pocitov. Sólistom Poémy pre 
husle a orchester op. 25 Ernesta Chaussona 
bol koncertný majster SOSR-u Marián Svet-
lík. Hoci sa sólový part vyzna�uje technicky 
náro�nými pasážami, Svetlík ich vystihol 
v plnej miere, neustále zvyšoval dynamické 
napätie a posluchá�om tak pripravil nevída-
ný umelecký zážitok.
Výzvou pre orchester bolo More Clauda Debus-
syho, tri orchestrálne skice hýriace rozmani-
tými orchestrálnymi farbami. V tomto oh�ade 
možno vyzdvihnú� najmä harfy, ktorých 
interpretácia bola brilantná a zna�ne prispela 
k obohateniu celkového vyznenia skladby. 
Pod vedením Alaina Pârisa ponúkol Symfo-
nický orchester Slovenského rozhlasu publiku 
neoby�ajný a pocitovo silný hudobný zážitok, 
ktorý umoc�ovala dobre postavená dramatur-
gia koncertu.

Jozef SCHWARZBACHER

K. Zehnder 
(foto: www.kasparzehnder.com)

Ďalšie hudobné spravodajstvo nájdete na stránke www.hc.sk/hudobny-zivot/
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Galéria hudby v Nitre
Otvárací koncert nitrianskeho komorného 
cyklu Galéria hudby (13. 4.) bol recitálom 
hus�ového dua Juraja Tomku a Samuela 
Mikláša. Ich vystúpenie bolo pozoruhodné 
vo viacerých oh�adoch. Dramaturgiu tvorili 
v hlavnej miere hus�ové duetá z 20. storo�ia, 
reprezentované skladbami Bélu Bartóka, Ilju 

Zeljenku a Alfreda Schnittkeho. Tomka a Mik-
láš okrem toho uviedli dosia� nepredvedené 
hus�ové dueto Iris Szeghyovej a z dramaturgie 
vybo�ovala aj baroková sonáta J.-M. Leclaira, 
ktorá zaznela na úvod.
Vnímavého posluchá�a mohol zauja� inter-
preta�ný prístup huslistov, vyzna�ujúci sa 
nepochybne vysokým osobným nasadením 
a evidentnou snahou h�ada� adekvátne a ori-
ginálne interpreta�né riešenie hudobnej po-
etiky v intenciách hudobného textu každého 
z diel, nejs� vo „vychodených ko�ajach“ zabe-
hnutých interpreta�ných koncepcií. Hus�ové 
duetá sú obzvláš� náro�né po stránke intona�-
nej súhry. Tomkovi a Miklášovi sa vä�šinou 
darilo prekona� intona�né úskalia skladieb, 
hoci nie vždy � ako napríklad v 1. �asti Leclai-

rovej Sonáty �. 3 C dur. Rovnaký pocit mohol 
ma� posluchá� tiež v Andante cantabile, 4. �as-
ti Hus�ových duet Ilju Zeljenku. Tieto de� city 
však boli v celkovom interpreta�nom kontexte 
skôr marginálne; ve�mi precízna intonácia, 
naopak, vynikla obzvláš� v pomalej �asti 
Leclairovej sonáty (Adagio). Zeljenkov cyklus 

bol pre interpretov „za�ažkávajúcou skúškou“ 
�istej hry vo vysokých polohách, v drsných 
chromatických intervalových stretoch, expre-
sívnych a extaticky vypätých rapsodických 
plochách. Duo v tejto skúške obstálo. Podobnú 
výzvu, hoci v menej „extrémnych“ paramet-
roch, obsahujú aj niektoré skladby z Bartókov-
ho cyklu 44 hus�ových duet. Huslisti z neho 
vybrali jedenás� pies�ových aj tane�ných 
skladieb. Posluchá�ov mohli oslovi� lyrické 
Svadobná piese� (�. 1), Slovenská piese� (�. 5), 
Uspávanka (�. 11) a Rozprávka (�. 19), a to naj-
mä dynamickou osciláciou hlasov, pri ktorej 
akoby si prvé a druhé husle vymie�ali vedúcu 
pozíciu. Napríklad v Slovenskej piesni protihlas 
druhých huslí �asto expresívne vystupoval do 
popredia svojou sonórnou farbou, akcentujúc 

disonantné malosekundové strety s partom 
prvých huslí. Podobne je to aj v bimodálnej 
Uspávanke, v ktorej si huslisti zvolili ve�mi 
širokú, „�ahavú“, takmer až parlandovo-
rubátovú artikuláciu, evokujúcu slovenské 
trávnice. Bartókove skladbi�ky poukázali na 
jednu z najvýraznejších interpreta�ných cha-
rakteristík hus�ového dua, ktorou je takmer 
„hyperkantabilita“, dôraz na melodickú kon-
tinuitu. V prvej �asti Andante cantabile Proko-

� evovej Sonáty pre dvoje huslí 
C dur op. 56 mohli posluchá�i 
v tomto zmysle vníma� in-
tenzitu melodického živlu 
v glissandovej artikulácii, a to 
vo ve�mi vysokom registri 
prvých huslí. Práve v závere�-
nom Moz-Art Alfreda Schitt-
keho s kolážovými prvkami, 
glissandami, kombináciami 
pískania a � ažoletov, ako 
aj s prelaovaním prvých 
huslí po�as hry do altového 
registra, docielili interpreti 
vydarenú paródiu tejto kan-
tability.
Premiérované hus�ové dueto 

Iris Szeghyovej Meadow Song (Lú�na piese�) 
nepochybne  naplnilo predstavy a požiadavky 
skladate�ky. Umelcom sa podarilo intona�-
ne a rytmicky ve�mi presnou interpretáciou 
sprostredkova� sugestívnu spirituálnu atmo-
sféru vo�ného preludovania „píš�alkových“ 
kvínt, kvárt, oktáv a zádrží, ktoré sa navzájom 
dop��ajú v bohatých glissandách ich vzájom-
ného dialógu. Interpreti pochopili poetický 
zámer autorky a realizovali ho v podobe do 
krajnosti vyhroteného kontrastu, ke po 
zvukovo extrémne príkrych disonantných tre-
molách prešli ku koncu skladby so stíšením, 
ktoré prinieslo citát slovenskej �udovej piesne 
s evokáciou charakteristických vokálnych 
glissánd.

Vladimír FULKA

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Nedeľné matiné v Mirbachu
V tomto roku oslávil významné životné jubile-
um popredný slovenský umelec, klavírny vir-
tuóz a pedagóg Stanislav Zamborský. Pri tejto 
príležitosti zaznel na matiné 8. 5. klavírny 
koncert, na ktorom svojimi výkonmi vyjadrili 
vaku a úctu svojmu pedagógovi šiesti jeho 
bývalí absolventi. Bolo viac než sympatické, 
že i ke sa povä�šine títo umelci nevenujú 
sólovej dráhe, ve�mi zodpovedne a precízne 
pripravili náro�ný program svetového kla-
vírneho repertoáru a prezentovali tým vlast-
né umelecké kvality, ako aj kvalitnú prácu 
svojho školite�a, ktorý ich na umeleckú cestu 
pripravil. Michaela Gazsiová-So�uvková sa 
prezentovala výberom prvých troch zo Šiestich 
klavírnych kusov Brahmsovho opusu 118, ktoré 
interpretovala priamo�iaro, nekomplikovane, 
zdôraz�ujúc pevné korene Brahmsovej hudby 

v klasicistických symetrických princípoch, 
s ú�inným zdôraz�ovaním dramaticko-ex-
presívnych prvkov a nekompromisným ryt-
mickým cítením. V piatich prelúdiách z cyklu 
24 prelúdií Fryderyka Chopina zaujala Pavla 
Reiffersová kultivovaným ovládaním ná-
stroja, vyspelou vertikálnou plasticitou a úp-
rimným obsahovým ponorom. Vyzdvihnú� 
však treba aj vysokú mieru kontrastnosti 
jednotlivých prelúdií, vaka ktorej dosiahla 
interpretka tvorivú rozmanitos� svojho vystú-
penia. V chopinovskom bloku recitálu pokra-
�ovala Marta Nemcová. V Nokturne cis mol 
op. posth. preukázala mimoriadny zmysel pre 
prácu s detailom i schopnos� kombinova� – 
pre Chopina tak prízna�nú – citovú intimitu 
s vibrujúcim vnútorným napätím. Vo výbere 
štyroch �astí Kreisleriany op. 16 mohlo pub-

likum pod rukami Márie Vaitovej spozna� 
emocionálne triezveho, nepreromantizova-
ného Schumanna. Klaviristka svoju interpre-
táciu postavila predovšetkým na ú�inných 
dramatických kontrastoch, kvalitnej prstovej 
technike a ukážkovej pedalizácii. Druhý zo-
šit Debussyho Obrazov zaznel v interpretácii 
Kate�iny Konopovej Honovej, ktorá taktiež 
zaujala premyslenou pedalizáciou. Tá nemala 
za cie� samoú�elne a konštantne vytvára� roz-
siahle farebné plochy rôznorodých harmónií, 
ale prísne a adekvátne podporovala zvukovo-
obsahové zámery autora. Záver matiné patril 
Lukášovi Michelovi, v podaní ktorého zaznela 
prvá �as� Sonáty „Zamyšlení nad životem“ Kle-
menta Slavického. Michel pôsobil nesmierne 
suverénne a energicky, zaujal výraznými 
technickými dispozíciami, kovovou ostros�ou 
dramatických kulminácií a širokou dynamic-
kou škálou svojej hry.

Eduard LENNER
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chestrálnej skladby Mixtur, ktorú Karlheinz 
Stockhausen Ladislavovi Kupkovi�ovi aj ve-
noval; pozn. red.) Priviedlo nás to k tomu, že 
aj tu na Slovensku sme chceli dosta� veci do 
pohybu. Samozrejme, to všetko sa tu vníma-
lo politicky. Napríklad existuje správa z od-
borového zjazdu, kde ma Bi�ak ozna�uje za 
perverzného, lebo škriabem zvon! (Smiech.) 
V zásade to bolo pekné obdobie. Nie�o sme 
chceli spravi� a nie�o sa nám aj naozaj poda-
rilo. 
lovek sa mení a postupne zreje. Ja som 
v istom momente pochopil, že atonálna 
hudba je len epizódou hudobných dejín a že 
nemá nijaký význam. Tonálna hudba je naj-
vä�ší výdobytok celej hudobnej histórie. Po-
zrite sa, ako dnes vyzerajú koncerty. Dnes sa 
hrá ešte menej atonálnej hudby, ako to bolo 
vtedy. Myslím si, že je to uzavretá kapitola 
a už tam niet �o alej tvori�.

 Filozoficky povedané: panta rhei. Mys-
líte si, že k ďalšiemu vývoju v oblasti hud-
by už nikdy nepríde?
Samozrejme, to sa nedá nikdy poveda�. Mno-
ho vecí sa dá predpoveda�, len nie budúcnos�. 
Každý, kto sa o to snažil, padol „na zadok“. 
To nie je naša úloha, rozhodova�, �o sa bude 
robi� v budúcnosti. Môžeme sa snaži� len 
o náš prínos.

 O malú predpoveď budúcnosti ste sa 
však kedysi pokúsili – v roku 1968 ste 
v Slovenskej hudbe publikovali text s náz-
vom „Komorná hudba zajtra“.
Všeli�o som vtedy popísal... (Smiech.)

 V marci tohto roka ste v rámci 
Radio_Head Awards dostali Mimoriadnu 
cenu SOZA za významný prínos do rozvoja 
slovenskej hudobnej kultúry. V zdôvodnení 
sa pritom akcentovala najmä vaša činnosť 
v 60. rokoch na čele mladej avantgardnej 
skladateľskej generácie. Do Nemecka ste 
odišli v auguste 1969. Ako si vysvetľujete, 
že aj po 47 rokoch stále tak silno rezonuje 
obdobie spred vašej emigrácie?
Je to komplikovaná vec, ktorá súvisí s kultú-
rou i politikou. Vtedajšia slovenská kultúra 
bola v istom zmysle zaostalá. Bol tu ve�mi 
mali�ký svet, ktorý mal svoje hviezdy, a ni-
koho nezaujímalo, že vo svete to beží iná�. 

Mohli sme sa o tom presved�i� na Varšav-
skej jeseni – Poliaci boli v tomto vždy ove�a 
alej. Potom sme dostali možnos� pozrie� sa 
do Darmstadtu a neskôr sme tu s Hudbou 
dneška hrali aj jednu významnú premiéru 
od Stockhausena. (Išlo o komornú verziu or-

 Zamýšľali ste sa tam nad budúcim 
vývojom tvorby pre neobvyklé (až bizarné) 
nástrojové obsadenia. Ako sa na to dívate 
dnes?
My sme vtedy tvrdili: „Slá�ikové kvarteto, 
symfonický orchester – �o sú to za staromódne 
blbosti?“ Ale vývoj to nepotvrdil. Slá�ikové 
kvarteto je stále obsadením „�íslo 1“, a podob-
ne je to aj s inými. Naše vtedajšie predstavy 
boli tak trošku fantazijné...

 V životopise uvádzate, že ste na hu-
dobnej akadémii v Hannoveri pôsobili ako 
pedagóg „Novej hudby“. Znamená to, že ste 
prednášali nové kompozičné techniky aj ne-
skôr, po zmene vášho kompozičného štýlu?
Nie celkom. Prišiel som tam v �ase, ke som 
sa Novej hudbe ešte aktívne venoval. Raz som 
dirigoval s rozhlasovým orchestrom v Han-
noveri koncert, ktorý mal ve�mi dobré ohlasy. 
Následne ma oslovili z akadémie, keže im 
v tom �ase chýbal pedagóg-odborník pre túto 
oblas�. Ale len �as� úväzku som mal vyhra-
denú pre Novú hudbu, zárove� som vyu�oval 
hudobnú teóriu (harmóniu, kontrapunkt) 
i klasickú kompozi�nú techniku.

 Mali ste veľa vlastných študentov 
kompozície?
Mal som nieko�kých, z toho tak troch-štyroch 
dobrých žiakov. Ale škola v tom �ase presa-
dzovala myšlienku, že povolanie skladate�a 
de facto neexistuje a netreba vychováva� ne-
zamestnaných. Priznám sa – keže som sám 
nikdy hodiny kompozície nemal, bolo mi vy-
u�ovanie kompozície vlastne trochu cudzie.

Ladislav 
Kupkovič: 
„Na Slovensko som nikdy nezanevrel.“

(foto: I. Kupkovič)

V máji sa uskutočnilo viacero podujatí k nedávnemu životnému jubileu skladateľa Ladislava Kupkoviča. Pri jednej 
z týchto príležitostí – pred uvedením jeho Symfónie B dur na koncerte Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu – poskytol rozhovor pre Hudobný život.

Pripravil Juraj BUBNÁŠ

ROZHOVOR
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 Hudobným vzdelaním ste huslista, 
niekoľko rokov ste pôsobili v Slovenskej 
filharmónii. V Nemecku ste už v činnosti 
interpreta nepokračovali?
Ako huslista nie, možno len v rámci domáce-
ho muzicírovania. Ale už som mal ve�ké prsty, 
takže som hrával aj na viole. Prvých 10 rokov 
v Nemecku som ešte pomerne ve�a dirigoval, 
potom som ale bol už len skladate�om a pe-
dagógom.

Imigrant-kriminálnik
 Zmeňme tému: ako sa dívate na u nás 

i v Nemecku dnes často diskutovanú 
otázku prijímania imigrantov? Sám ste sa 
kedysi v takejto situácii ocitli...
Celá imigra�ná vlna, to je vždy obrovský ná-
por na nejaký štát. Tisícky �udí, ktorí prišli 
z inej kultúry. Integrácia je �iasto�ne mož-
ná, ale je to zna�ný problém. Nemyslím si, 
že sa dnešná situácia dá celkom porovna� 
s tou mojou. Nemecko nebolo pre m�a úplne 
cudzou krajinou. Navyše, neodišiel som len 
tak – dostal som v Nemecku štátne ro�né 
štipendium. Po obsadení 
eskoslovenska voj-
skami Varšavskej zmluvy sme boli v Nemec-
ku ob�úbení – každý nás miloval, �udia nám 
chceli pomáha�. Dôležitý rozdiel je aj v tom, 
že imigrantov do Nemecka neprichádzalo tak 
ve�a, ako to vidíme dnes. 

 Z Československa ste odchádzali ofi-
ciálne len na rok. Zahrávali ste sa s myš-
lienkou, že sa nevrátite?
Áno. Aj potom som sa nejaký �as snažil 
môj pobyt legálne predlžova�, ale prestal 
mi plati� pas a nový som už nedostal. Práve 
sa rozprávate s kriminálnikom! (Smiech.) 
Dostal som 18 mesiacov za nedovolené 
opustenie republiky. Neskôr som požiadal 
o milos� a zrušenie trestu, ale to stálo 
peniaze. Nazývali sme to, že sa musím 
„vykúpi�“. Už vtedy som chcel získa� 
nemecké štátne ob�ianstvo, aby som 
mohol prichádza� do 
eskoslovenska za 
rodi�mi. Získal som ho však až pomerne 
neskoro, po 10 rokoch pobytu. Ani potom 
som sem nemohol prichádza�, kedy som 
chcel. Niektorým dobrým „priate�om“ sa 
nepá�ilo, že by som mohol len tak chodi� 
po Bratislave... Viem aj to, že ŠtB mala 
nejaký �as pri mne poznámku: „Nevpusti� 
do republiky.“ Mohol som prís� len vtedy, 
ke mi 
eskoslovensko udelilo víza. Žiadal 
som ich pomerne �asto, ale umožnili mi 
približne jednu návštevu za rok.

 Vnímali ste to ako krivdu?
Áno, ale nie zo strany 
eskoslovenska ako 
takého, len zo strany režimu. Moje „vykú-
penie“ stálo ve�mi ve�a pe�azí, asi 12 000 
mariek, a musel som dokonca štátu vráti� 
peniaze za moje deti. Napríklad vypo�ítali, 
ko�ko musím zaplati� za poldruha roka, ke 
moja dcéra chodila do jaslí. (Smiech.) Dcéra 
Ida mala 2 slovenské �udové a z toho dobre 
pro� tuje dodnes. Je orchestrálnou umelky-

�ou-kontrabasistkou a prekladá, okrem iného 
do nem�iny Pankov�inove romány. Dcéra Da-
nica vyštudovala herectvo a je docentkou pre 
divadelnú nem�inu na Hochschule für Musik 
v Detmolde.

 Vstúpili ste do dejín hudobnej kultúry 
Nemecka, vaše meno môžeme nájsť aj 
v nemeckej odbornej literatúre. Ako sa 
dá presadiť v takej veľkej krajine, akou je 
Nemecko?
Môj problém nebol v tom, že som prišiel do 
ve�kej krajiny. Nastal až vtedy, ke som za-
�al komponova� tonálne, lebo som sa zrazu 
ocitol mimo pôvodných kontaktov, starých 
väzieb, a to vlastne trvá dodnes. Ale celkovo 
je to v Nemecku ve�mi �ažké. Zväz skladate�ov 
eviduje 1200 �lenov – viete si to predstavi�? 
Jednoducho nie je možné, aby sa všetci dosta-
li na koncertné pódiá.

 Vaše skladby si ale svojich interpre-
tov našli. Často komponujete na objed-
návku?
Nie vždy, ale �asto. Ideálny prípad je, ke nie-
kto potrebuje nové dielo. Niekedy komponu-
jem sám od seba, ale naskytne sa príležitos� 
dielo nikomu ponúknu�. Napríklad Symfóniu 
B dur som dokon�oval pred dvoma rokmi 
v �ase, ke ŠKO Žilina hralo môj Hus�ový kon-
cert D dur s Jind�ichom Pazderom a Leošom 
Svárovským. Bol som nadšený a hne som 
im ponúkol novú symfóniu, ktorú v nasle-
dujúcom roku premiérovali. Teším sa aj na 
rozhlasový orchester, ktorý ju bude hra� teraz. 
S dirigentom Rossenom Gergovom som sa 
zatia� nestretol, takže som pomerne zvedavý. 
Symfónia nie je ve�mi �ahká.

Hymna medzi symfóniami 
 Na Slovensku sa objavujete pomerne 

pravidelne, nedá sa teda povedať, že by 
vaše väzby s rodnou krajinou vyhasli...
To rozhodne nie, na Slovensko som nikdy 
nezanevrel. To, že už nie som slovenským 
ob�anom, je len technická záležitos�. Ale dnes 
to už aj tak nehrá ve�kú rolu, ke sa môžeme 
vo�ne pohybova�. Slovensko je hospodárska, 
politická a kultúrna ve�moc, celý jeho vývoj 
pokladám za ve�mi dobrý. Dokonca si mys-
lím, že predbehol o�akávania. Preto mám pri 
�ítaní novín �asto pocit, že nám chýba národ-
ná hrdos�.

 V tejto súvislosti mi napadá, že ste 
pred časom skomponovali návrh na novú 
slovenskú hymnu. Zaznieva aj v dokumen-
tárnom filme, ktorý o vás natočil mladý 
košický režisér György Kristóf. Priznám 
sa, že táto pasáž pri prezentácii filmu na 
festivale Konvergencie vyvolala na tvárach 
divákov úsmev. Predpokladám ale, že to 
myslíte ako vážnu vec.
Samozrejme! Domnievam sa, že terajšia 
hymna nie je skuto�nou slovenskou hym-
nou. V prvom rade, je to polovica �eskoslo-
venskej hymny, a potom – je to melódia 

skôr uhorská než slovenská. Som toho ná-
zoru, že hymna musí by� krátka. Napríklad 
britská hymna má len 12 taktov – to je úpl-
ne ideálne! Musí ma� správny ráz, tempera-
ment a musí vyjadri� aj národnú mentalitu. 
Môj návrh hymny zatia� nemá text, ale to 
nevadí, Španieli majú už dlhé roky hymnu 
bez textu.

 Otázka znie, ako by novú slovenskú 
hymnu prijali ľudia. Predsa je to niečo, 
s čím sa musia stotožniť, a nedá sa zo dňa 
na deň direktívne oznámiť: toto bude naša 
nová hymna...
K tomu sa neviem vyjadri�, ani to nie je cel-
kom moja staros�. Ja som napísal návrh na 
novú hymnu a podávam dôvody, pre�o by 
mohla by� lepšia ako aktuálna. Z literatúry 
poznáme rôzne situácie, napríklad Šostakovi� 
vo svojich memoároch píše, ako sa za Stalina 
komponovala sovietska hymna. Dnes sa už pri 
�ítaní môžeme popuka� od smiechu, také je 
to zlaté... Jednoducho, nové hymny v histórii 
prichádzali. Ja zrejme s novou hymnou budem 
musie� po�ka�, kým Slováci znovu vyhrajú zla-
tú medailu na majstrovstvách sveta v hokeji. 
(Smiech.)

 Čomu sa venujete okrem komponovania?
Hlavne komponujem, už ma nebaví ani 
prechádza� sa. (Smiech.) V Nemecku chodia 
univerzitní profesori v 65 rokoch povinne do 
dôchodku, �o bol aj môj prípad. U�i� alej sú-
kromne som nechcel, aby som mal �as veno-
va� sa svojim „noti�kám“. Aktuálne pracujem 
na novej symfónii.

Ladislav KUPKOVI� (Bratislava 1936) študoval 
hru na husliach u Albína Vrte�a na Konzervatóriu 
v Bratislave (1950–1955) a na VŠMU u Mikuláša 
Jelínka (1955–1960). Pôsobil ako dirigent orches-
tra súboru Mladé srdcia a �len orchestra Lú�nice, 
v rokoch 1960–1965 bol hrá�om Slovenskej 
� lharmónie. Od roku 1965 bol skladate�om v slo-
bodnom povolaní. V roku 1963 inicioval vznik 
súboru Hudba dneška, ktorý sa zameriaval na in-
terpretáciu súdobej experimentálnej hudby a pre 
vtedajšiu generáciu mladých slovenských sklada-
te�ov sa stal dôležitou tvorivou a interpreta�nou 
platformou. V roku 1969 sa rozhodol odís� do 
Nemecka, kde v	aka programu DAAD získal 
štipendium na ro�ný pobyt v Západnom Berlíne. 
Od roku 1971 pôsobil v Kolíne nad Rýnom, 
v roku 1973 prijal miesto docenta na Hochschule 
für Musik und Theater v Hannoveri (1976 vyme-
novaný za univerzitného profesora). V priebehu 
70. rokov zaznamenal štýlový obrat a vrátil sa 
k tonálnej kompozícii. Patrí k najaktívnejším 
slovenským skladate�om; o. i. je autorom 3 opier, 
7 symfónií, 7 hus�ových koncertov, 10 slá�ikových 
kvartet a viac než 500 � lmových, televíznych 
a javiskových hudieb. V roku 1967 získal cenu 
Igric za najlepšiu � lmovú hudbu roka (Ohnivé 
rieky, réžia Ctibor Ková�) a 1. cenu na Kirchen-
musikwoche Neuss za Missa Papae Ioannis Pauli 
Secundi (1980).
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Súčasťou aktuálneho ročníka KHJ boli štyri symfonické koncerty s domácim orche-
strom a zahraničnými sólistami, tri komorné koncerty, koncert súboru starej hudby 
a už tradične ho dopĺňal literárno-hudobný večer. K sprievodným podujatiam patri-
la aj operná premiéra v Štátnom divadle v Košiciach.

 Symfonické koncerty
Dramaturgia otváracieho koncertu (21. 4.) ukrý-
vala svoju koncepciu ve�mi ra� novane. Pod�a 
slov riadite�a � lharmónie Júliusa Kleina bola 
zameraná na diela, ktoré sa v Košiciach bežne 
nehrajú, a po prvýkrát tu vystúpila aj sopranis-
tka �ubica Vargicová. Festival odštartoval pod 
taktovkou Leoša Svárovského. Na úvod zazne-
la skladba Petra Zagara Chorál s variáciami, 
ktorú autor napísal na objednávku ŠfK v roku 
2010, kedy mala aj svoju premiéru. Zagar v nej, 
okrem estetického zážitku z farebnej inštru-
mentácie, posluchá�ovi ponúka �istotou formy 
a kompozi�nej techniky aj intelektuálny záži-
tok. Zaujímavá bola augmentácia témy v kon-
rabasoch, farebnos� v drevených dychových 
nástrojoch, ale i kontrapunktická gradácia 
v závere. Zaradenie alších skladieb v progra-
me sa podobalo rondovej forme: najprv Mozart 
a jeho koncertná ária Mia speranza, adorata... 
KV 416 a ária Krá�ovnej noci O zittre nicht, mein 
lieber Sohn. Ako medzihra poslúžila Mozartova 
Symfónia �. 1 Es dur KV 16, ktorú napísal ešte 
ako die�a po�as pobytu v Londýne a je kompo-
novaná ako troj�as�ová talianska ouvertúra. Jej 
interpretácia „ve�kým“ orchestrom bez �embala 
vyznela vaka tvarovaniu dirigenta dynamic-
ky farebne s jasnou artikuláciou. Dynamika 
a farebnos� boli dominantné aj pri interpretácii 
alších „medzihier“ koncertu (predohra k Doni-
zettiho opere Linda di Chamounix a výber z ba-
letnej hudby z jeho opery Favoritka).

Koncertné uvádzanie operných árií, vytrhnu-
tých z ich pôvodného kontextu, môže spôso-
bi�, že z nich ostanú iba exhibi�né artistické 
�ísla. Žia�, tento dojem som mala predovšet-
kým pri árii Il dolce suono... (Lucia di Lam-
mermoor). Pri spevá�ke, ktorá spievala okrem 

iného v MET, sa o�akáva vynikajúci výkon, 
�o Vargicová po technickej stránke potvrdila. 
Osobne mi chýbalo viac dynamických odtie-
�ov, mnohé zanikalo v intenzite zvuku or-
chestra a v nižších polohách sa jej hlas stratil 
takmer úplne (sedela som v zadných radoch 
na prízemí). Publikum pritom bolo nadšené 
a Vargicová odchádzala z pódia za neutíchajú-
ceho standing ovation.
Druhý symfonický koncert (28. 4.) mal ti-
tul Velikáni. Neviem, �i tým dramaturgia 
chcela nazna�i�, že to budú nielen autori 

hudby, Beethoven (predohra Coriolan op. 62 
a Koncert pre husle a orchester D dur op. 61) 
a 
ajkovskij (Symfónia �. 6 h mol op. 74), 
alebo aj dirigent Ondrej Lenárd a sólista 
Jan Mrá�ek. Maestro Lenárd sa vrátil do 
Košíc po nieko�koro�nej odmlke a privítala 
ho vypredaná sála. Rešpekt orchestra pred 
taktovkou v jeho rukách bolo cíti� v úvode 
1. �asti 
ajkovského symfónie, mierna neis-
tota sa však v 2. �asti úplne vytratila. Doslo-
va lahôdkou boli sóla klarinetu, ale i ostat-

ných dychových nástrojov, a uvedomila som 
si aj farebnos� zvuku, ke tympany naozaj 
ladia s kontrabasmi. Silným zážitkom bolo 
dramatické vyvrcholenie symfónie, v kto-
rom sa ticho stáva sú�as�ou hudby a hovorí 
o jedinej nespochybnite�nej pravde, ktorou 
je smr�.
Huslista Jan Mrá�ek v sebe ur�ite nezaprie 
�eskú muzikalitu. Jeho „dvo�ákovský“ Beetho-
ven bol naozaj skvostný. Aj vaka dirigentovej 
schopnosti utlmi� orchester do pianissima 
a vytiahnu� vnútorné hlasy tak, aby ich 

L. Svárovský a ŠfK počas 
otváracieho koncertu

J. MráčekO. Lenárd

SPRAVODAJSTVO / FESTIVALY

Košická hudobná jar 2016
61. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 
21. 4.–13. 5., Štátna filharmónia Košice
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súznenie tvorilo plastickú harmóniu, sme 
po�uli Beethovena plného farieb a citu, ale 
i vtipu a radosti.
Stravinského hudba k baletu Vták ohnivák pod 
taktovkou Konstatina Dobroykova odznela 
na tre�om symfonickom koncerte (5. 5.) a sta-
la sa jedným z vrcholov celého festivalu. Pris-
peli k tomu presné gestá dirigenta, mladícka 
dravos�, odvážne tempá, výborné inštrumen-
tálne sóla, predovšetkým v lyrických �astiach 
(Svitanie, Uspávanka), a, vo všeobecnosti, vý-
kon celého orchestra.
Chvályhodná bola dramaturgia koncertu, 
obsahom ktorej bolo naozaj „�aro 	 váše� 

	 ohe�“. Ohe� u Stravinského, �aro vo zvuku 
�adovovho Za�arovaného jazera op. 62, váše� 
v Elgarovom Koncerte pre violon�elo a orches-
ter e mol op. 85. 
Interpreta�ná, ale i osobnostná zrelos� sólist-
ky Michaely Fuka�ovej dodali Elgarovej hud-
be plnos� a h�bku. Meditatívnos� pomalých 
�astí v nekon�iacich sa melodických frázach 
a �asté zmeny tempa sú obrazom života sa-
motného. A na túto hudbu musí interpret, ale 
i posluchá� dozrie�. Medzi �ou a dirigentom 
došlo pri tlmo�ení odkazu skladate�a k zhode, 

ktorá vyvolala nenapodobite�nú silu vzácnosti 
okamihu, kde je hudba existujúcou sférou ne-
vyslovite�ného. Fuka�ová sa (spolu s orches-
trom) publiku poakovala skvostne zahraným 
prídavkom � Bachovým Airom.
Na poslednom symfonickom koncerte (12. 5.) 
orchester ŠfK dirigoval jeho šéfdirigent Zby-
n�k Müller. Na uvedenie Rossiniho Stabat 
mater sa orchester „rozohrával“ Symfóniou Es 
dur op. 41 Antonína Rejchu. Ak bolo cie�om jej 
uvedenia oboznámi� publikum so zabudnu-
tým dielom, tak sa ho podarilo splni�. Ale pre-

�o práve na závere�nom koncerte festivalu? 
Možno by pri lepšie vycibrenej artikula�nej 
precíznosti a vyššej úcte k interpreta�nej štý-
lovosti nemusela vyznie� nudne.
Uvádzanie oratoriálnych diel so sebou nesie 
úskalia spojené s výberom sólistov, ktorí sú 
vä�šinou z rôznych krajín a majú málo �asu 
na spolo�né skúšanie, �o neprináša vždy 
ideálny výsledok. Ak sa k tomu na poslednú 
chví�u pridruží ešte výmena sólistky (pôvod-
ne avizovanú mezzosopranistku Magdalenu 
Idzik nahradila Anna Werecka), je o napätie 
postarané. Tenorista Adam Zdunikowski 
mohutnos�ou svojho hlasu vy�nieval hne od 
za�iatku. Ani v duete Quis est homo nedošlo 
k zvukovej vyrovnanosti medzi sopránom 
Andrey Vizváriovej a mezzosopránom Anny 
Wereckej. Omnoho lepšie vyznelo kvarteto 
Sancta mater, istud agas. Basové sóla Ji�ího 
Sulženka (
esko) sa vyzna�ovali vzornou 
artikuláciou s primeraným vibratom. Dôs-
tojným vstupom k náro�nému a cappella 
kvartetu Quando corpus morietur, kde sólisti 
dospeli k požadovanej jednote v dynamike 
a farbe, bola ária pre soprán a zbor In� am-
matus et accensus. Dôsledne pripravený Zbor 
kardinála Mindszentyho z Miškolca, ktorého 
zbormajstrom je Péter Pál Gergely, bol oporou 
pre dirigenta a spolu s orchestrom výrazne 
prispel k úspešnému dotvoreniu celkového 
obrazu predvedenia.

Komorné koncerty 
a literárno-hudobný večer
Organizátori festivalu dali príležitos� do-
mácim umelcom už na prvom komornom 
koncerte (25. 4.) vo Východoslovenskej galérii. 
Slá�ikové kvarteto LenART tvoria hrá�i z or-
chestra ŠfK, klavirista Erik Jámbor a Adrián 
Harvan sú pedagógmi Konzervatória v Koši-

ciach. Do programu sa medzi Haydna (Slá�i-
kové kvarteto C dur op. 54) a Dvo�áka (Klavírne 
kvinteto �. 2 A dur op. 81) postavil Adrián 
Harvan a to nielen ako autor hudby, ale aj ako 
saxofonista, ktorý s ob�ubou spája predovšet-
kým klasiku a jazz. Tentoraz to boli v skladbe 
s názvom Swingin’ Classic pre slá�ikové kvar-
teto a saxofón jazzové štandardy Someday My 
Prince Will Come, Flamenco Sketches a A Night 
in Tunisia prepojené s motívmi J. S. Bacha. 
Mne osobne sa tieto prepojenia pá�ia a zdajú 
sa mi prínosné a dobre využite�né aj v hudob-

no-pedagogickom procese. A na koncerte? Aj 
tam je potrebné publikum vzdeláva�, ale aj 
zabáva�. V interpreta�nej rovine „klasiky“ ma 
mladé kvarteto, resp. kvinteto najviac zau-
jalo u Haydna Adagiom, u Dvo�áka Dumkou 
a brilantne zvládnutým Furiantom. Držím 
mladým umelcom palce, aby mali dostatok 
príležitostí na koncertovanie.
V priestore Seminárneho kostola sv. A. Pa-
duánskeho bola posluchá�om ponúknutá 
lahôdka festivalu � hudba Antonia Vivaldiho 
v podaní �eského súboru starej hudby Musi-
ca Florea (26. 4.). Súbor vedie v Košiciach už 
pomerne dobre udomácnený Marek Štryncl 

(jeho hudobné naštudovanie Händlovej opery 
Alcina vrelo odporú�am). Sólistom bol kontra-
tenorista Jan Mikušek, ktorého spev zaznel 
v Stabat mater pre alt, slá�ikový orchester 
a basso continuo f mol RV 621 a v Žalme 126 
Nisi Dominus pre hlas, violu d‘amore, slá�iko-
vý orchester a basso continuo g mol RV608.
Na starej hudbe obdivujem najmä jej schop-
nos� pozdvihnú� myse� do výšin blaženosti, 
�o sa interpretom aj podarilo. Zvuk nástrojov 
a farba spevákovho hlasu tvorili jednotu 
v súznení i vo frázovaní. Zo Stabat mater boli 
najkrajšie �asti Eja mater a Amen, zo žalmu 
melizmatické a virtuózne zvládnuté Nisi 
Dominus (Allegro). Skvostný bol aj �ahu�ký 
nástup spevu v pianissime v Cum dederit... 
a Gloria Patri. 
Z Vivaldiho inštrumentálnej tvorby súbor uvie-
dol Concerto grosso d mol op. 3, �. 11 RV 565, 
Sonátu Es dur pre slá�ikový orchester „Al Santo 
Sepolcro“ RV 130 a Koncert pre štvoro huslí, 
violon�elo a basso continuo h mol op. 3, �. 10 RV 
580, ktorý vynikajúco vyznel predovšetkým va-
ka nádhernej harmónii v 2. �asti. Dobre zahraný 
Vivaldi skrátka nemôže by� nudný.
Publikom netrpezlivo o�akávaný a do po-
sledného miesta vypredaný bol koncert Slo-
venského komorného orchestra Bohdana 
Warchala (10. 5.) v modernej sále s dobrou 
akustikou na najvyššom poschodí Východo-
slovenského múzea. Umelecký vedúci súboru 
Ewald Danel komentoval jednotlivé skladby, 
�o bolo pre pochopenie dramaturgickej kon-
cepcie koncertu priam nevyhnutné hlavne 
pred uvedením diela Post scriptum Romana 
Bergera. Dovolím si tvrdi�, že aj vaka tomu 
dokázalo ešte stále trochu konzervatívne 
košické publikum vníma� myšlienkovú h�b-
ku a silu hudobnej výpovede diela. Z môjho 

K. Dobroykov

Musica Florea

M. Fukačová A. Harvan
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poh�adu sa tak Post scriptum stalo alším 
vrcholom festivalu. Kiežby sme mali viacero 
takýchto príležitostí.
Dramaturgiu tohto koncertu považujem za 
jednu z najlepších na celom festivale. Výber 
skladieb bol sprevádzaný spomienkou na 
výro�ie ukon�enia 2. svetovej vojny a úvahou 
nad myšlienkou, že �udstvo je ešte stále ne-
pou�ite�né a nenapravite�né. Najprv odznelo 
dramatizmom nabité Mozartovo Adagio 
a fúga c mol KV 547, po �om Meditácia na sta-
ro�eský chorál „Svatý Václave“, ktorú napísal 
Josef Suk pod dojmom úzkosti zo za�iatku 

1. svetovej vojny, 
a napokon Berger. 
Maximálna snaha or-
chestra a jeho vedú-
ceho pretlmo�i� odkaz 
týchto skladieb poslu-
chá�om bola vypo�u-
tá. �udia v obecenstve 
sa akoby potrebovali 
nadýchnu� a strias� 
zo seba bremeno mi-
nulosti... Návratom 
k optimizmu a rados-
ti bola Dvo�ákova Se-
renáda pre slá�ikový 
orchester E dur op. 22. 
Orchester znel sviežo, 

zvukovo vyvážene. Peknú farbu mali predo-
všetkým violy a violon�elá.
Literárno-hudobný ve�er (3. 5.) mal názov 
Shakespearovské podoby lásky. Jeho režisér, 
scenárista a zárove� aj jeden z ú�inkujúcich, 
herec Peter Cibula, výstižne hovorí o svojej 
inscenácii v bulletine: „Shakespeare dodnes 
pri�ahuje � lmových, televíznych aj divadel-
ných tvorcov. Preto sme sa rozhodli aj my 
siahnu� po diele tohto génia. A verní starým 
�asom spred 400 rokov po�a� ho ako oslavu 
hercom, ktorým bol aj Shakespeare, v duchu 
ko�ovnom, jednoduchom, zrozumite�nom pre 

všetkých, ako to robil sám dramatik vo svojej 
dobe, kedy nebolo slaboduchej televíznej zá-
bavy a mnoho �udí nevedelo �íta�.“ Za svojich 
hereckých partnerov si zvolil Dominiku Ka-
vaschovú, Alexandra Bártu a �ubomíra Ju-
hása. Ak niektorí diváci prišli predovšetkým 
kvôli hudbe, možno odišli trochu sklamaní. 
Lutna Miloslava Študenta znela krásne, ale 
hudba bola pod�a dobových zvyklostí slúžkou 
v rukách Tálie. 

Na záver iba malá poznámka: Viem, že � nan-
�né možnosti determinujú. Nepo�uli sme teda 
žiaden zahrani�ný orchester. A je aj Slovenská 
� lharmónia taká drahá? Jej hos�ovanie v Ko-
šiciach si naozaj nepamätám.

Katarína BURGROVÁ
foto: Jaroslav ĽAŠ 

Shakespeare KHJ

Záverečný koncert so Z. Müllerom
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ORGAN & VOICE & TRUMPET

Soma Dinyés — organ
Tomáš Šelc — basbarytón
László Borsódy — trúbka (SK, HU)
koncert starej hudby
Hudobná sieň, Bratislavský hrad, 18.00

28. 6.

ORGAN POETRY

Martin Bako — organ (SK)
improvizačný projekt s recitátorom
Veľký evanjelický kostol, 18.00

7. 7.

ORGAN GOES POP

Kate ina Chroboková / KATT — 
organ a spev (CZ) 
experimentálny projekt s elektronickým organom 
a svetelnou šou
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 18.00

5. 7.

GRAND RECITAL

Stéphane Béchy — organ (FR)
Katedrála sv. Martina, 19.00

10. 7.
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p. Geoffreyho Pipera 
(MusicEnterprise, Luxemburg)
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ŠKO Žilina
Spoľahlivý Majkut
Martin Majkut, dirigent pôsobiaci prevaž-
ne v Amerike a všestranný hudobník, sa 
zavše objaví aj na slovenských koncertných 
pódiách. Pred Žilin�anov sa po rokoch po-
stavil vo dvojici ve�kono�ných koncertov 
(31. 3. a 1. 4). Atraktívne koncipovaný, hoci 
dos� náro�ný program si žiadal skúseného 
a � exibilného lídra a hne na úvod mož-
no konštatova�, že v Majkutovi ho našiel. 
Najskôr znela zdravica k jubileu Ladislava 

Kupkovi�a, premiéra jeho Variácií na tému 
Ch. W. Glucka. Posluchá�sky ústretová réto-
rika, kompozi�ná zru�nos� i dramaturgická 
logika sú strávite�nou a pestrou mozaikou. 
Dirigent sa skladby zhostil presved�ivo, s o�i-
vidnou chu�ou modeloval línie, nezabudol 
prida� svoj názor, optiku cítiaceho hudob-
níka. V skvoste koncertantnej literatúry, 
Beethovenovom Trojkoncerte C dur op. 56, sa 
stretli naši špi�koví interpreti: klavirista Ivan 
Gajan, huslista Dalibor Karvay a violon�elis-
ta Jozef Podhoranský. Náro�né dielo vyžadu-
je od trojice sólistov osobitú dávku sústrede-
nia a zmysel pre komornú komunikáciu, ako 
aj pre dialógy s orchestrom. V tomto komple-
xe zvukovo dominovali husle, determinované 
Karvayovou sólistickou ambíciou. Vyrovnanú 
kooperáciu demonštrovali klavír s violon�e-
lom. Škoda, že v krá�ovsky prekrásnej 2. �asti 
(Largo) sa práve do nosného partu violon�ela 
vkradla menšia dávka rozpakov (hovorím 
o koncerte 31. 3.). Produkcia troch výsostných 
profesionálov, podporená spo�ahlivo vede-
ným orchestrom znamenala prinajmenšom 
uspokojivý zážitok.
Energia a vytrvalos�, s ktorými dirigent 
a zbormajster Štefan Sedlický kultivuje zbo-
rový spev, sú obdivuhodné. „Jeho“ zborové te-
lesá permanentne spolupracujú aj s ŠKO. Dve 
z nich, Cantica Collegium Musicum Martin 
a Diev�enský zbor Žilinského konzervatória,  
participovali v rámci koncertu na uvedení 

Pergolesiho Stabat mater. O tom, že zbory sú 
pri každom vystúpení spo�ahlivo pripravené, 
netreba diskutova�. Imponuje mi však ešte 
iný rozmer, a to zvuková dimenzia. V nej 
cíti� okrem iného entuziazmus, oddanos� 
interpretovanej hudbe a k tomu akoby pe�ový 
nános, prízna�ný pre (zdôraz�ujem: kvalit-
né) amatérske vokálne telesá. O prekvapenie 
� v kladnom zmysle � sa postarali mezzosop-
ranistka Judita Andelová a najmä pohotovo 
zaskakujúca mladu�ká sopranistka Adriana 
Pružincová. Ich výkony znamenajú v našom 

vokálnom svete prís�ub. Napokon treba spo-
menú� kvalitný príspevok organistky Marty 
Gáborovej a, samozrejme, spo�ahlivé gesto 
koncep�ne tvoriaceho dirigenta. Pergolesiho 
opus zanechal priaznivý dojem, echo doznie-
vajúcich sviatkov vzkriesenia.

Mladý Armén v Žiline
Nasledujúci aprílový koncert (7. 4.) priniesol 
alšiu slovenskú premiéru. Autor, dosia� ne-
ve�mi známy Jozef Nomülner, študoval kom-
pozíciu na AMU v Banskej Bystrici (L. Burlas, 

I. Dibák) a v sú�asnosti skúša š�astie ako skla-
date� na vo�nej nohe. Zaradenie výberu z jeho 
baletnej suity Svadobný pláš� bol tak trocha 
prekvapením, no interpretované tri �asti 
(Predohra, Žltá rieka, Zelená obloha a �ervené 
dvojslnko) o autorovi prezradili pomerne ve�a. 
Mladý skladate� nevolí neisté cesty, experi-
mentálne zákutia, obracia sa skôr k overeným 
hodnotám a postupom. Zru�ný hudobný ilus-
trátor má za sebou solídne hudobné školenie, 
okrem toho, ako sa možno dozvedie� z jeho 
životopisu, má v oblasti inšpirácie dávku 
zvláštnej a� nity k svetu rozprávok a naratív-
nych obrazov. Svadobný pláš� je jasne scénicky 
predestinovaným útvarom, ktorý si žiada 
alší rozmer. A tým môže (�i presnejšie musí) 
by� choreogra� cké dotvorenie a rozpracovanie, 
aby bol úspešne naplnený predpoklad opusu 
zacieleného k malému divákovi aj posluchá-
�ovi. Oliver Dohnányi sa znova prezentoval 
ako pohotový a � exibilný dirigent, schopný 
obsiahnu� rozli�né štýly.
Pomaly, ale isto sa stáva tradíciou spoluprá-
ca žilinského orchestra s banskobystrickou 
medzinárodnou klavírnou sú�ažou Forum 
per tasti. Na ostatnom ro�níku získal lau-
reátstvo Armén Levon Avagyan. Sú�as�ou 
ocenenia bolo „privilégium“ zahra� si kon-
certantnú skladbu so žilinským orchestrom. 
Mladý klavirista si zvolil jeden z náro�nejších 
pianistických opusov, Proko� evov Klavírny 
koncert �. 3 C dur op. 26. Koncert je naozaj-
stnou skúškou muzikantskej zdatnosti, jeho 
�lenitý terén vyžaduje nielen brilantnos� 

a presnú prstovú techni-
ku, ale tiež riadnu dávku 
koncentrácie a bravúry. 
Levon Avagyan vskutku 
o�aril, jeho interpretácia 
znova evokovala otáz-
ku, kam až dosiahne 
pri takomto progrese 
v budúcich �asoch level 
mladého klavírneho 
umenia.
Suita �. 4 G dur op. 61 
„Mozartiana“ možno 
nepatrí k „vychyteným“ 
hitom v rámci tvorby 
P. I. 
ajkovského, no 
vždy ke zaznie, môže 
len o�ari� pôvabom, 
inven�ným dôvtipom 
a autorovou širokou 

rozh�adenos�ou. To, že chcel upozorni� na 
menej známe Mozartove opusy, skladate� 
priznal sám. Do hudby svojej mozartovskej 
suity vložil „náklad“ vynaliezavosti pri spra-
covaní a adaptovaní pôvodných motívov 
a tém, zachovajúc pri tom kontúry a znaky 
svojej romantickej dikcie. V „Mozartiane“ je 
stále �o objavova� a obdivova�, tentoraz za to 
treba vyslovi� vaku dirigentovi, ale aj par-
ticipujúcemu sólistovi, huslistovi Lukášovi 
Szentkeresztymu.

Lýdia DOHNALOVÁ
fotografie: Roderik KUČAVÍK

D. Karvay, J. Podhoranský, I. Gajan a P. Majkut

O. Dohnányi



10 6 | 2016

stvo komorných rozhovorov medzi violon-
�elom a orchestrom. To, �o ma na tomto 
diele fascinuje, je, že sólový part je skuto�ne 
prejavom individuality a jeho koncepcia 
predstavuje navzájom súvisiaci sled dialógov 
a monológov. Predstavte si napríklad melódiu 
pomalej �asti, ktorá môže by� chápaná ako 
rozhovor so sebou samým, modlitba alebo 
ako meditácia nad otázkami života. Táto hud-
ba je ve�mi osobná a je v nej ve�a metafyzi�na. 

 Elgara ste na Slovensku uviedli po 
prvýkrát; keď ste v roku 2014 v Bratislave 
zvíťazili na New Talent, hrali ste Šostako-
viča. Ktoré ďalšie violončelové koncerty sú 
vám blízke?
My violon�elisti nemáme k dispozícii až tak 
ve�a „klasických“ diel. Nebudem preto vôbec 
prehá�a�, ak poviem, že ich mám ve�mi rada 
všetky. Obzvláš� blízko mám ale k Šostako-
vi�ovmu Prvému violon�elovému koncertu. 
Je vynikajúco napísaný, obsahuje silnú vý-
pove a spôsob práce s hudobným materiá-
lom mi pripomína dobre urobený � lm: tóny 
evokujú obrazy, scény, dej, dokonca i postavy. 
Je možné, že to súvisí so skladate�ovými 
skúsenos�ami s � lmovou hudbou, v každom 
prípade ide pod�a m�a o jeden z najlepších 
violon�elových koncertov. Mám rada aj 
Schumannov koncert, ktorý je jedným z jeho 
posledných diel. Je zaujímavé, ako �asto sa 
skladatelia obracajú k violon�elu vo svojich 
zásadných alebo dokonca posledných opu-

 „Ak existuje spojitosť medzi klímou a hud-
bou, potom Elgarovu hudbu, takú anglickú, že 
je takmer neexportovateľná, možno prirovnať 
k počasiu, ktoré okrem premenlivosti nepozná 
iné výkyvy a jej vnímanie k schopnosti ľudí 
rozlišovať nekonečné množstvo odtieňov sivej 
oblohy a zelene v krajine.“ Tieto slová povedal 
o Elgarovej hudbe Yehudi Menuhin, ktorý 
ako chlapec nahral jeho Husľový koncert. Ako 
by ste opísali jeho Violončelový koncert?
Je poslednou ve�kou skladbou, ktorú Edward 
Elgar skomponoval, a má v jeho tvorbe výni-
mo�né postavenie. Mnohé z jeho predchádza-
júcich diel sú späté so slávou britského impé-
ria, ktorého moc sa po�as skladate�ovho života 
stala minulos�ou. Vo Violon�elovom koncerte 
cíti� nostalgiu, ktorá môže by� chápaná aj ako 
poohliadnutie sa za týmito �asmi. Dielo ale 
nepochybne odráža aj okolnosti skladate�ov-
ho súkromného života. Je známe, že skladbu 
komponoval v období, kedy bola jeho manžel-
ka ve�mi chorá. Predstavte si v tomto kontexte 
boles� a smútok hlavnej témy v prvej �asti. 
Alebo záver koncertu, silnú a inšpirujúcu hud-
bu tragickej krásy, ktorá je predtuchou straty. 
Napriek tomu sa na konci poslednej �asti ozý-
va durový akord, symbol nádeje, možno du-
chovna �i nového života. Po tomto diele Elgar 
dlhú dobu, asi desa� rokov, ni� nevytvoril. 

 V koncerte Elgar tiež zmenil svoj štýl, kto-
rý sa stal komornejším a menej okázalým... 
Áno, je to intímna hudba obsahujúca množ-

soch. Myslím si, že nejde o náhodu, violon�elo 
má v sebe h�bku, je to nástroj ve�mi osobný, 
nástroj modlitby, ktorý si tvorcovia volia 
vtedy, ke chcú vypoveda� o skuto�ne dôleži-
tých veciach. Ale možno mám tento pocit len 
preto, lebo som sama violon�elistka. V Schu-
mannovi cíti� jeho šialenstvo, jeho lásku, jeho 
ducha, ktorý nepoznal obmedzenia. A potom 
je tu, samozrejme, Dvo�ákov koncert, krá� 
medzi violon�elovými koncertmi.

 Aký máte vzťah k súčasnej hudbe?
Je potrebné, aby sa violon�elový repertoár roz-
rastal a aby sme my umelci boli v kontakte 
so sú�asnos�ou. Preto sa ve�mi teším, že Faz�l 
Say pre m�a komponuje violon�elový koncert, 
ktorého premiéra by mala zaznie� v koncert-
nej sezóne 2017/2018. Tento projekt je pre m�a 
ve�mi dôležitý, Faz�l je výnimo�ný hudobník 
a bude to nová skúsenos�. 

 Hru na violončele ste študovali vo 
Francúzsku i v Nemecku. Ako by ste porov-
nali skúsenosti s hudobným vzdelávaním 
v týchto dvoch krajinách? 
Nie je to �ahké, pretože by som sa nerada nie-
koho dotkla. Vždy som sa túžila sta� violon�e-
listkou. Už ako tínedžerku ma ve�mi inšpiro-
vali ruskí hudobníci, spomedzi violon�elistov 
samozrejme Mstislav Rostropovi�, ktorý bol 
pre m�a symbolom ruskej interpreta�nej tra-
dície. Obdivujem spôsob hrania, pri ktorom 
na pódiu odovzdávate všetko, vkladáte do hry 
celú vašu dušu. Vo francúzskej violon�elovej 
interpretácii som podobné kvality nevedela 
nájs�, nekorešpondovala s mojou emocionali-
tou, takže som za�ala h�ada� nie�o iné. Zistila 
som, že v Berlíne pôsobí množstvo ruských 
pedagógov, išlo o akési dedi�stvo NDR. Uchá-
dzala som sa o prijatie na Hochschule für Mu-

Camille 
Thomas
 „Violončelo je nástrojom 
modlitby.“

C. Thomas (foto: R. Kučavík)

Violončelistka Camille Thomas, ktorá vystúpila so Slovenskou filharmóniou 
v bratislavskej Redute i na záverečnom koncerte festivalu Allegretto, nebola 
na Slovensku po prvýkrát. V roku 2014 zvíťazila na súťaži New Talent, ktorá 
sa uskutočňuje v rámci BHS. Po žilinskom koncerte sme sa s ňou rozprávali 
o Elgarovom violončelovom koncerte, vzťahu Francúzov i Nemcov k hudbe, 
ale aj o tom, aká je úloha umelca v súčasnom svete. 

Pripravil Andrej ŠUBA

ROZHOVOR
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sik Hanns Eisler v Berlíne a prijali ma. To bol 
za�iatok môjho nemeckého príbehu, ktorý 
mi otvoril svet. Mám pocit, že v Nemecku je 
klasická hudba stále ur�ená pre všetkých, ide 
o akési spolo�né dedi�stvo. Vo Francúzsku 
je to komplikovanejšie, klasická hudba je 
vnímaná viac elitársky. Vláda nepodporuje 
kultúru dostato�ne a súkromná podpora tiež 
nefunguje ideálne. V Nemecku je to iné, majú 
tam viac privátnych donorov, �o udržiava kla-
sickú hudbu pri živote. Myslím si, že od Nem-
cov sa v tomto smere stále máme �o u�i�.

 Keď som pred časom robil rozhovor 
s britským violončelistom Raphaelom 
Wallfischom, vyslovil myšlienku, že sú-
ťaže môžu mať nepriaznivý vplyv na re-
pertoárovú rôznorodosť a na individualitu 
umelca, ktorý sa prispôsobuje očakáva-
niam. Súhlasíte?  
Samozrejme. Mala som š�astie na vynikajúce-
ho u�ite�a, ktorým bol Frans Helmerson. Ke 
som u neho za�ala študova�, zú�ast�ovala 
som sa na sú�ažiach pravidelne. Ke ste mla-
dým umelcom a nemáte koncerty, myslíte 
si, že musíte chodi� na sú�aže, aby ste sa stali 
známejšími a dostali príležitosti vystupova�. 
Po jednej zo sú�aží mi môj u�ite� povedal: 
„Možno by si nemala každý rok chodi� na sú-
�aže, máš v sebe nie�o osobité, �o by si mohla 

zni�i� tým, že sa budeš usilova� o úspech. Za�-
neš cvi�i� s cie�om zapá�i� sa porote, nie s cie�-
om rozvíja� svoju osobnos� a hru.“ Zachovala 
som sa pod�a tejto rady a som mu za �u ve�mi 
va�ná. Namiesto sú�aženia som nahrala 
svoje prvé CD a urobila viacero koncertov. 
New Talent v Bratislave v roku 2014 nebola 
violon�elová sú�až, na podujatí sa zú�astnili 
hrá�i na rôznych nástrojoch. Neboli to teda 
olympijské hry pre violon�elo, kde musíte 
ukáza�, že dokážete hra� rýchlo a nahlas. Je to 
tiež dôležité, no hudba je tým, na �om sku-
to�ne záleží. Ak posudzujete interpretáciu na 
rôznych nástrojoch, posudzujete viac hudbu, 
osobnos� a emócie, ktoré �lovek prináša na 
pódium. Táto sú�až mi pripadala zaujímavá, 
preto som sa na nej rozhodla zú�astni�. 

 Aký máte vzťah k nahrávaniu? Sú in-
terpreti, ktorí tvrdia, že nahrávky zabíjajú 
hudbu a negatívne ovplyvňujú príležitosti 
na koncertovanie...
Koncertovanie a nahrávanie sú pre m�a dve 
odlišné veci. Pri nahrávaní sa pokúšate vytvo-
ri� produkt. Nie je to ako pri živom predvede-
ní, kde všetko vkladáte do jediného momentu, 

ktorého mágia sa už nikdy nezopakuje. Na-
hrávanie by som prirovnala k písaniu knihy, 
�lovek zvažuje výsledok v dlhodobom horizon-
te. Všetko je v istom zmysle premyslenejšie, 
ide o iný poh�ad na hudbu. Možnos� výberu 
z viacerých alternatív považujem za ve�mi 
zaujímavú. Nahráva sa nieko�ko dní a musíte 
z toho vybra� hodinu hudby. Takáto sklada�ka 

je úplne iná ako živý koncert, 
no dokáže to by� tiež ve�mi 
pekná práca. Pri práci v štúdiu 
sa vždy snažím predstavi� si 
publikum, ktoré je pre m�a 
dôležitým zdrojom inšpirácie. 
Pri nahrávaní je niekedy prob-
lémom atmosféra, ste sami, 
len s mikrofónmi a stále mys-
líte na to, že výsledok musí by� 
dokonalý, preto emócie držíte 
na uzde. Snažím sa preto pred-
stavi� si, že �udia po�úvajú CD 
doma alebo v aute a aj v štúdiu 
udrža� emóciu živého predve-
denia. Moja alšia nahrávka, 
tentokrát s francúzskym reper-
toárom, vyjde v septembri vo 
vydavate�stve La Dolce Volta. 
Na CD Réminiscences bude 
Franckova Violon�elová sonáta, 

alej diela Faurého, Saint-Saënsa, Masseneta, 
Henriho Duparca a Ysaÿa. 

 Ako prídavok ste si zvolili skladbu Song 
of the Birds Pabla Casalsa, ktorý bol známy 
svojimi humanistickými názormi, otvorene 
kritizoval Francov režim. Patrí medzi úlohy 
umelca ako verejne známej osoby komuni-
kovať svoje názory na okolitý svet?  
To závisí od osobnosti. Ja napríklad nie som 
politický �lovek. Mojím jazykom je hudba. 
Nebojujem so svetom. Mojou úlohou – a v tom 
spo�íva mágia hudby – je da� �uom veci bez 
slov. Ani Casals nebol politikom, bol huma-
nistom, zaujímali ho mier a sloboda, ktoré 
dávajú �uom nádej. Aj hudba dáva �uom 
nádej: ke po�ujú Song of the Birds, uvedomia 

si, že prináša pozitívne impulzy, navyše to 
dokáže bez slov a politikár�enia. 

 Táto otázka bude znieť ako obligátna 
kóda, ale ako sa vám páčilo na Slovensku?
Pá�ilo sa mi tu ve�mi a nehovorím to len 
kvôli diktafónu. Mám tiež pekné spomienky 
na obdobie pred rokom a pol, kedy som na 

Slovensku vyhrala New Talent. 
�udia na Slovensku sú ve�mi 
milí. Bratislava i Žilina pôsobia 
ako pokojné a príjemné mestá. 
Bol to môj prvý Elgar, preto som 
mala trochu aj obavy, pred tými-
to koncertmi som hrala náro�né 
koncerty s iným programom. 
Pracovná atmosféra ma ale hne 
upokojila. Po�as skúšok vládla 
dobrá nálada, cítila som podporu 
a �udí milujúcich a nie posudzu-
júcich hudbu. Vo Francúzsku sú 
�udia �asto prive�mi kritickí za 

každú cenu. Cítila som sa tu skuto�ne ve�mi 
dobre, mám rada Slovensko.

Je zaujímavé, ako často sa skladatelia 
obracajú k violončelu vo svojich zásad-
ných alebo dokonca posledných opu-
soch. Myslím si, že nejde o náhodu, vi-
olončelo má v sebe hĺbku, je to nástroj 
veľmi osobný, nástroj modlitby, ktorý si 
tvorcovia volia vtedy, keď chcú vypove-
dať o skutočne dôležitých veciach.

Camille THOMAS – francúzsko-belgická violon-
�elistka študovala v Paríži a na Hochschule für 
Musik Hanns Eisler (F. Helmerson), v sú�asnosti 
dokon�uje štúdium koncertnej interpretácie na 
Hochschule für Musik Franz Liszt (W. E. Schmidt). 
Získala viacero ocenení na sú�ažiach doma i v za-
hrani�í, stanica Musiq'3 – RTBF ju vybrala, aby 
reprezentovala Belgicko na European Broadcasting 
Union Competition, kde získala 1. miesto a titul 
New Talent 2014. Hos�uje na podujatiach v Salle 
Gaveau, v Théâtre des Champs-Élysées, v Palais des 
Beaux-Arts v Bruseli, v Jerusalem Music Center �i 
v berlínskom Konzerthause. Vystupuje ako sólistka, 
no je tiež vyh�adávanou komornou hrá�kou. V ro-
koch 2011 a 2012 sa zú�astnila na International 
Music Academy S. Ozawu, spolupracuje s telesami 
ako Alfa Quartet, Girard Quartet a známymi umel-
cami (B. Berrut, J. Libeer, F. Braley, H. Avanesyan, 
M. Pressler a 	.). Koncerty C. Thomas odvysielali 
medzinárodné rozhlasové a televízne stanice (Radio 
France, Espace 2, Deutscher Rundfunk, France 
Télévision, Canal 9). V roku 2015 bola pozvaná do 
relácie Stars von Morgen R. Villazóna. Hrá na maj-
strovskom nástroji Ferdinanda Gagliana Château 
Pape-Clément (1788). Jej debutový album A Centu-
ry of Russian Colours (Fuga Libera, 2013) sa stretol 
s pozitívnymi ohlasmi medzinárodnej kritiky, nové 
CD Réminiscences vyjde túto jese�. 
www.camillethomas.com 

(foto: R. Kučavík)



6 | 201612

SPRAVODAJSTVO / KONCERTY

Organová hudba 
v koncertnej sieni i v chráme
V rámci cyklu Organových koncertov zazne-
la v Koncertnej sieni Slovenskej � lharmónie 
dvojica pozoruhodných vystúpení. Pä� dní 
pred koncertom Maara Lászlóa Fassanga 
(14. 2.) sa skon�ilo fašiangové obdobie, ku 
ktorému sa tematicky viazala dramaturgia 
zostavená z troch blokov hudby rôznych 
štýlových období inšpirovaná tancom. Vo�ba 
interpreta nesúvisela len s jeho menom, ale 
najmä s jeho improviza�nou pohotovos�ou 
a so skúsenos�ami v žánri world music. 
Po úvodnom bloku s hudbou ve�kého lip-
ského majstra (Bach a tanec) zaznel výber 
z opery-baletu Les Indes Galantes Jeana 

Philippa Rameaua vo Fassangovej organovej 
transkripcii (Tance na dvore 
udovíta XV.). 
V nasledujúcich Tancoch z Ma�arska orga-
nista attacca pospájal populárny Brahmsov 
(resp. Kélerov) Uhorský tanec �. 5, pôvod-
ne �embalovú chaconnu Hungarian Rock 
Györgya Ligetiho a Staré tane�né melódie 
z Bartókových klavírnych Pätnástich ma-
�arských sedliackych piesní. Vaka nepo-
pierate�nej virtuozite a brilantnej hrá�skej 
technike organista svojou svižnou a ryt-
micky pregnantnou hrou predstavil nástroj 
v netradi�nej výrazovej polohe. Interpret 
bohato využil možnosti moderného organa 
a zjavne si v starej hudbe nerobil problémy 
s ich štýlovou adekvátnos�ou (použitie žalú-
zií v pomalých �astiach u Bacha). Koncert, 
nadšene prijatý po�etným publikom, mal 
aj svoje problematické stránky. Na jednej 
strane je obdivuhodné, že interpret hral celý 
program spamäti, na strane druhej najmä 

v Bachovi boli tempá zna�ne nadsadené, 
�o sa prejavilo ur�itou hektikou a nie vždy 
dôsledným prednesom notového textu (z vý-
padku pamäti vo fúge z Bachovej transkrip-
cie Vivaldiho Koncertu d mol BWV 596 sa 
bez straty rytmickej pulzácie excelentne 
„vymotal“ len vaka svojej improviza�nej 
pohotovosti sekven�ným tematickým rozví-
janím materiálu fúgy – v �asovom rozsahu 
takmer polovice notového textu tejto �asti –, 
kým sa mu nepodarilo napoji� na miesto, 
odkia� hudba už pokra�ovala korektne pod�a 
zápisu). Rameau i maarský tane�ný blok 
však zneli brilantne a uvo�nene. 

Impozantný recitál zostavený z pôvodnej li-
teratúry priniesol 24. 4. Marek Vrábel. Úvod 
patril Toccate a fúge F dur BWV 540, jednej 
z najrozsiahlejších a najnáro�nejších Bacho-
vých skladieb, a hoci jej interpretácia bola 
profesionálne zvládnutá, v kontexte celého 
koncertu bolo jasné, že Vráblovmu umelecké-
mu naturelu, ako aj zvukovému charakteru or-
gana v Redute lepšie „sedí“ hudba 19. storo�ia. 
Po zvukovo pompéznom Offertoire pour le jour 
de Pâques op. 38/10 A. P. F. Boëlyho vygradovala 
prvá �as� recitálu v technicky i výrazovo náro�-
nej Fantázii�sonáte d mol J. L. Bellu. Dramatur-
gickým aj interpreta�ným vrcholom koncertu 
bolo uvedenie kompletnej pä��as�ovej Symfónie 
�. 5 f mol op. 42/1 Ch.-M. Widora. Obzvláš� pod-
manivé a vydarené boli obe pomalé �asti a bri-
lantná závere�ná Toccata (najpopulárnejšia 
skladba autora). Prajnému publiku sa umelec 
odva�il improvizáciou na gregoriánsku sek-
venciu Victimae paschali laudes.

Dejiskom organových koncertov v zahrani�í 
bývajú prevažne kostoly a jeden z nich som 
navštívil v centre nealekej Viedne (21. 4.). 
Michaeler Kirche disponuje mimoriadne 
vzácnym barokovým nástrojom moravského 
organára Johanna Davida Siebera z roku 1714, 
40-registrovým trojmanuálovým organom 
s pedálom (18/9/4/9). Zaujímavos�ou je tretí 
manuál riešený ako štvorregistrový continuo-
werk, nachádzajúci sa priamo v hracom stole. 
V rokoch 1976–1986 bol nástroj dôsledne rekon-
štruovaný do pôvodnej podoby významným 
špecialistom na staré organy Jürgenom Ahren-
dom. Organovú, vokálnu a inštrumentálnu 
hudbu má v Michaeler Kirche na starosti kva-
li� kovaný cirkevný hudobník Manuel Schuen, 
umelecký vedúci súboru Musica Michaelis, 
a gregoriánsky chorál i cirkevná hudba re-
nesancie, baroka a viedenského klasicizmu 

zaznievajú v kostole v rámci 
nede�ných liturgií i koncertov. 
Vystúpenie švaj�iarskeho orga-
nistu Jeana-Clauda Zehndera 
bolo koncipované ako „Koncert 
národov“. Dramaturgia bola 
s oh�adom na možnosti nástro-
ja (krátka oktáva v manuáli 
i pedáli, absencia spojok do 
pedálu) a jeho registrovú dispo-
zíciu premysleným spôsobom 
zostavená z tvorby pre kláve-
sové nástroje 17., 18. a za�iatku 
19. storo�ia. Vonkajší rámec 
koncertu patril hudbe J. S. Ba-
cha – v úvode zaznela „�em-
balová“ Toccata G dur BWV 916 
(s oh�adom na krátku oktávu 
transponovaná do F dur), záver 
patril Contrapuctu 7 „per aug-
mentationem et diminutionem“ 
z Umenia fúgy BWV 1080. Popri 
nemeckej hudbe (Bach, Frober-
ger), zaznela hudba talianska 
(G. Valerj), španielska (J. Lidón), 
francúzska (revolu�ná napo-
leonská Sinfonie concertante 

G. Lasceuxa), anglická (J. Stanley) a od sve-
tobežníka G. F. Händla (Andante a populárna 
Passacaille zo siedmej �embalovej suity g mol 
HWV 432). V rámci žánrovo pestrého programu 
umelec predviedol bohaté farebné možnosti 
nástroja (jednotlivé principály, � auty a kry-
ty v 8- i sólovej 4-stopovej polohe, slá�ikovú 
Gambu 8´ a Salicenal 8´, Kvinta Denu 8´, vých-
vevný Piffares 8´, jazykový Fagott 8´, pléna 
jednotlivých strojov a iné rozmanité zostavy), 
hoci nadmerne využíval registra�né zmesi 
s alikvotnými hlasmi (kvinty, Sesqvialtera), �o 
je však typické pre francúzsku a švaj�iarsku 
interpreta�nú tradíciu (názvy registrov citujem 
pod�a originálu). 
Príležitostne možno navštívi� koncert chrá-
movej hudby aj na Slovensku. Les Vêpres du 
Commun de la Vierge op. 18 Marcela Duprého 
zazneli v nede�u 1. 5. v Katedrále sv. Martina. 
Gregoriánske Mariánske nešpory tvoria hlav-
ne žalmy, hymnus Ave maris stella a Magni-

M. Vrábel 
(foto: www.marekvrabel.sk)
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� cat. Dupré najskôr medituje o piatich anti-
fónach žalmov, po�núc hymnusmi alternuje 
každý druhý verš liturgického textu, takže 
spievaný text striedajú organové meditácie 
a v pätnástich organových vstupoch Dupré 
mysticky pristupuje k re� exii duchovnej 
h�bky jednotlivých textov. S ve�kou fantáziou 

využíva najrozmanitejšie formy a techniky 
organovej hry, aby nimi vyjadril zmysel textu. 
Naša popredná odborní�ka na gregoriánsky 
chorál Glória Braunsteiner sa venuje jeho se-
miologickej interpretácii. Spievaný liturgický 
text starostlivo naštudovala a predviedla so 
svojimi dvoma schólami – ženskou Schola 
Verbum Domini a mužskou Schola Gloria 
Dei – homo vivens. Dlhoro�ná systematic-
ká �innos� oboch schól sa v praxi premieta 
do pravidelného obohacovania liturgie a do 

koncertov duchovného zamerania, a to aj 
v medzinárodnom kontexte. Schóly vytvorili 
variabilitu striedavým prednesom ženskými 
a mužskými hlasmi. Vo versiculu, v prvom 
verši Magni� cat a v Benedicamus Domino 
zaznel sólový hlas dirigentky. Posluchá�i boli 
krásou a intona�nou �istotou spevu vtiahnutí 

do h�bky duchovného posolstva liturgických 
textov, ktorých preklady mali v programoch. 
K umeleckému prežívaniu rovnakou mierou 
prispel nemecký organista Peter Höngesberg, 
ktorý jednotlivé meditácie stvárnil so zodpo-
vedajúcim duchovným prístupom a vtisol im 
individuálny, vzájomne kontrastný charakter, 
využijúc bohatý farebný a dynamický poten-
ciál katedrálneho organa. Koncert uzavrela 
v pokornom rozjímaní Duprého organová 
Regina coeli op. 64.

Organ v Michaeler Kirche 
(foto: www.michaelerkirche.at)

Týždeň slovenskej 
hudby v Craiove
V polovici apríla sa v rumunskej Craiove 
uskuto�nil v rámci medzinárodného fes-
tivalu EUROPA Season týžde� venovaný 
slovenskej hudbe (11.–15. 4.), na ktorom 
sa predstavili slovenskí umelci – klavi-
rista Matej Arendárik a dirigent Lukáš 
Poh�nek. Po�as úvodnej konferencie boli 
prezentácie o slovenských symfonických 
a komorných orchestroch a okrem Slo-
venskej � lharmónie bol osobitný záujem 
o pro� ly ŠKO Žilina a ŠF Košice, s ktorými 
Poh	nek spolupracuje. V rámci prehrá-
vok predstavili mladí umelci slovenskú 
tvorbu, z ktorej záujem vzbudili najmä 
kompozície Eugena Sucho�a. 

Podujatie vyvrcholilo koncertom umel-
cov so Štátnou � lharmóniou Oltenia. 
Teleso má dlhú históriu, od roku 1904 je 
hlavným orchestrom v regióne Doli. Na 
koncerte zazneli Spomienky op. 25 Jána 
Cikkera, Koncert pre klavír a orchester 
Pavla Kršku a Symfónia �. 4 B dur op. 60 
Ludwiga van Beethovena. Publikum 
vysoko ocenilo najmä slovenské tituly. 
Koncert naživo vysielaný rumunskou 
štátnou televíziou poctil prítomnos�ou aj 
ve�vyslanec Slovenskej republiky v Ru-
munsku Ján Gábor. Projekt EUROPA Sea-
son, � nancovaný z prostriedkov Európ-
skej únie, trvá 28 týžd�ov, po�as ktorých 
�lenské krajiny priebežne predstavujú 
diela domácich skladate�ov v naštudova-
ní svojich interpretov. Naši umelci patrili 
k najmladším z prizvaných hostí tejto 
prestížnej a unikátnej európskej kultúr-
nej udalosti. 

Lýdia DOHNALOVÁ

Organisti súťažili 
Sú�až študentov slovenských konzervatórií 
v hre na organe sa po trojro�nej prestávke 
uskuto�nila na bratislavskom Konzervatóriu 
(10.–12. 4.). V I. kategórii (1.–4. ro�ník) sú�aži-
lo devä� ú�astníkov, v II. kategórii (5.–6. ro�-
ník) štyria, reprezentujúci dve bratislavské 
konzervatóriá (štátne aj cirkevné) a konzer-
vatóriá v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. 
Ví�azom v I. kategórii a zárove� Absolútnym 
ví�azom sú�aže, ktorému bola udelená aj 
Cena festivalu Viva Musica!, sa stal na do-
mácej pôde študent 2. ro�níka Michal Mal-
�ovský. Popri bezchybnej hrá�skej technike 
a dokonalej koncentrácii pri výkone upútal 
najmä mimoriadne muzikálnym prejavom 
a neomylným citom pre stvárnenie melodic-
kých fráz, jemne nuansovanú prácu s ago-
gickými a artikula�nými detailmi podriadil 
harmonickému smerovaniu vä�ších hu-
dobných celkov. Druhé miesto s vynikajúco 
zvládnutým technicky náro�ným repertoá-
rom obsadil jeho spolužiak z Konzervatória 

v Bratislave Jozef Noga, ktorý získal aj Cenu 
Hudobného fondu za najlepšiu interpretá-
ciu skladby slovenského autora (závere�ná 
Toccata a fúga z Koncertu op. 42 Jána Zim-
mera). Obaja sú žiakmi Petra Reiffersa. Pre 
vyrovnanos� výkonov boli udelené dve tretie 
ceny Martinovi Šálkovi a Markovi Trojáko-
vi, spolužiakom-štvrtákom z Konzervatória 
v Banskej Bystrici z organovej triedy Petra 
Sochu�áka. V rámci I. kategórie získal 
estné 
uznanie Peter Loydl z bratislavského Cirkev-
ného konzervatória (pedagogické vedenie 
Marek Vrábel). V II. kategórii nebola udelená 
prvá cena, druhé miesto s technicky náro�-
ným programom obhájil posluchá� Marka 
Vrábla z Cirkevného konzervatória Juraj 
K�emen (hoci je v 4. ro�níku, sú�ažil v II. 
kategórii), tretie miesto získal Eduard Kos-
telník (5. ro�ník košického Konzervatória, 
pedagóg Emília Dzemjanová).

Strany pripravil Stanislav TICHÝ

L. Pohůnek (foto: R. Kučavík)
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mal vtedy pripravené dva projekty, štúdiový 
a koncertný, a tak som sa podujal, že ich vy-
dám. Jeden z nich, Smaller Wounds, dokonca 
na vinyle, keže som predpokladal, že koncert 
s legendárnym Józefom Skrzekom by mohol 
zarezonova� aj v Po�sku.  

 Mnohí vydavatelia prehlasujú, že vydá-
vajú len hudbu, ktorú majú radi, no v prí-
pade Hevhetie by to bolo možné aplikovať 
aj z opačnej strany: viacerí, predovšetkým 
poľskí umelci, v rozhovoroch spomínajú, 
že sa pre Hevhetiu rozhodli vďaka osobné-
mu vzťahu s vydavateľom.
Dlhodobo spolupracujem s tými, s ktorými si 
rozumiem aj po �udskej stránke, inak to ani 
nemôže kontinuálne fungova�. Dramaturgia 
vydavate�stva má viacero rovín, ale v prvom 
rade sa musím stotožni� s obsahom. Mnoho 
prístupov k umeniu vykazuje znaky „sek-
társtva“, �oho sa snažím vyvarova�. Aj preto 
viaceré projekty Hevhetie nie je jednoduché 
zaradi� do konkrétnej priehradky. Nemám 
vyhranený ani elitársky postoj a pá�ia sa mi 
všetky štýly, pokia� v nich cítim obsah. Je to 
�asto intuitívne a hoci sa zdá, že chýba jedno-
tiaci prvok, nie je tomu tak. Ke som nedávno 
na stretnutí košického Fonoklubu prehrával 

 Keď si pred 15 rokmi začínal s hudob-
ným vydavateľstvom, vnímal si to ako 
vstup do nového biznisu alebo skôr do 
kultúry?
Ani do jedného, bolo to spontánne. O hudbu 
a všeobecne o kultúru som sa zaujímal dáv-
no predtým, ale bola to skôr náhoda, že som 
vaka problémom s objednávkou CD �eského 
basgitaristu Pavla Jakuba Rybu za�al s týmto 
umelcom komunikova�. Ke sa Pavel neskôr 
po�as nášho stretnutia v Prahe s�ažoval na 
obmedzené možnosti hrania a nefungujú-
ce agentúry, s�úbil som mu, že sa pokúsim 
vybavi� koncert v Košiciach. Presved�il som 
Gabriela Horala, aby mu vo vtedajšom Klube 
M na Moldavskej ulici zorganizoval koncert, 
dohodol som aj alšie vystúpenia po Sloven-
sku, a keže som sa po�as mojej predchádza-
júcej práce vo VSŽ nau�il fungova� projektovo, 
sám som si pripravil všetko – od plagátov po 
itinerár. Pavlovi sa to zapá�ilo a poprosil ma, 
�i by sme neskúsili turné v Po�sku. Hoci som 
po�ský trh trochu poznal vaka podnikaniu 
v stavebníctve, nemal som tam v umeleckých 
kruhoch žiadne kontakty. Vtedy však bola cel-
ková situácia i podpora jazzu lepšia ako dnes, 
bola aj menšia konkurencia, a tak sa mi po-
darilo vytelefonova� asi tucet koncertov. Pavel 

ukážky z nových titulov, jeden z �lenov po-
dotkol, že nahrávky z Hevhetie majú napriek 
svojej rôznorodosti vnútornú logiku a súvisia 
spolu. Som však �lovekom, ktorý �ažko ho-
vorí nie. V tomto štádiu je fyzicky nemožné 
sledova� všetky ponuky, ktoré nám do vyda-
vate�stva prichádzajú, pretože ide o približne 
stovku ponúk mesa�ne.

 Dokážeš si v takom prípade udržať 
odstup a povedať umelcovi, že ponúknutý 
projekt je podľa teba „cestou späť“? Alebo 
dôveruješ jeho umeleckej vízii?
Vä�šina z umelcov, ktorých vydávam, je 
v tomto naš�astie aleko predo mnou a mô-
žem im plne dôverova�. Preto s nimi spolu-
pracujem dlhodobo. Na druhej strane nemám 
tendenciu riadi� niekomu osud. Viem mu 
pomôc�, ale � nálne rozhodnutie musí vy-
js� od neho. Je dôležité, aby umelec vnímal 
Hevhetiu ako platformu. Potom môže prís� aj 
s projektom, ktorý by som možno osamote-
ne nevydal, ale v kontexte jeho tvorby dáva 
zmysel. Každý z nás sa po�as života nachádza 
v rozli�ných etapách a myslím si, že je dobré 
zaznamena� viaceré štádiá vývoja. Samozrej-
me, inak pristupujem k novým umelcom, 
u „zabehaných“ dokážem pochopi�, pre�o robí 
nie�o práve takto. 

 Otázka narúšania tvorivého procesu 
prinútila napríklad klaviristu Pawła Kacz-
marczyka zanechať väčšieho európskeho 
vydavateľa. Kde je hranica, pri ktorej si ako 
vydavateľ umelcovi osožný? 
Nesnažím sa umelcov manipulova�. Možno 
sa na to pozerám z trochu vä�šej vzdialenosti, 
keže sám umenie nerobím a dokážem ma� 
odstup. Ob�as sa stane, že niekto prosí o po-
moc vo veci poradia �i zachovania skladieb. 
V takom prípade poviem svoj názor. 

Granty: byť či nebyť?
 Pokiaľ sa na Hevhetiu pozeráš s od-

stupom poldruha dekády – robil by si veci 
s lepšou finančnou podporou a zabezpeče-
ním inak?
Nie je to o rozpo�te, pretože trh v oblasti hud-
by dnes prakticky neexistuje. Možno by sa 
dalo viac investova� do reklamy �i vydáva� 
„vä�šie“ hviezdy, ale ve�a iných možností ne-
bude. Nevidím do ú�tovníctva „nezávislých“ 
vydavate�stiev, ako napríklad ECM, ale pred-
pokladám, že prežívajú vaka svojej histórii 
a vydávaním nových vecí len udržiavajú zna�-
ku. Túto minulos� a bohatý archív Hevhetia 
nemá a osobne tiež nemám v pamäti „dobré 
�asy“, keže som vstúpil na trh v tých naj-
horších pre vydavate�ský priemysel. Mnohé 
parametre som preto od za�iatku nastavoval 
s týmto vedomím. Stále však h�adám spôsoby, 
ako posúva� vydavate�stvo prostredníctvom 
rozli�ných nástrojov. Zárove� som tla�ený 
okolnos�ami, ako sa spomína v knihe Hear 
and Now – úvahy o improvizovanej hudbe: 

Ján Sudzina: 
„Snažím sa ponúknuť umelcom čosi navyše.“

 (foto: M. Simon)

Hoci si to na Slovensku možno nie všetci uvedomujú, košická Hevhetia 
po poldruha desaťročí svojej existencie „dobehla“ renomované európske 
nezávislé vydavateľstvá, podarilo sa jej preniknúť na zahraničné trhy a jej 
riaditeľ Ján Sudzina pridal do portfólia Letný hudobný festival Hevhetia či 
aktivity v oblasti módy a dizajnu.

Pripravil Peter MOTYČKA

ROZHOVOR
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„Ke� nejaký druh nevie improvizova�, vyhy-
nie.“ Môžem ma� naplánovanú silnú víziu, ale 
nakoniec sa aj tak musím prispôsobi�.    

 Hoci Hevhetia v značnej miere formu-
je a vychováva slovenského poslucháča, 
nedostáva zodpovedajúcu podporu z verej-
ných zdrojov a skúpe (v porovnaní s inými 
domácimi vydavateľmi) bývajú aj mediálne 
odozvy... 
Verejnos� nás za�ala výraznejšie vníma� až 
v období Európskeho hlavného mesta kultúry 
Košice 2013 (EHMK) – vtedy sa mnohí pýtali, 
odkia� som prišiel. Dnes už Hevhetiu registrujú 
viacerí, hoci málokto si uvedomuje šírku zábe-
ru a samotní umelci bývajú prekvapení, koho 
v našom portfóliu nachádzajú. 
o sa podpory 
týka – napríklad v Po�sku unikátnym spô-
sobom funguje Inštitút Adama Mickiewicza, 
ktorý analyzuje situáciu pre vydavate�ov. Štá-
tom zriadená organizácia na podporu po�skej 
kultúry v zahrani�í podporuje Po�ské inštitú-
ty a istým centrálnym spôsobom ich môže 
ovplyv�ova�. Na druhej strane v samotnom 
Po�sku �asto netušia, akých po�ských umelcov 
vydávame na Slovensku. Ich � nan�né mož-
nosti sú neporovnate�né s našimi a sledujem 
to, ke pri organizovaní festivalu navštevujem 
rozli�né inštitúty: v po�skom si vypo�ujú požia-
davky a ponúknu nieko�ko možností, v �eskom 
hne pri vstupe upozornia na malý rozpo�et 
a v slovenskom vopred deklarujú, že nemajú 
ni�. Toto ale nie je kritika �udí, ktorí sú tam, 
to je nastavenie systému – krajina s malým 
trhom má málo zdrojov. Priznávam, že vo 
svojom vnútri nemám vyriešenú otázku, �i je 
štátna podpora dobrá alebo nie. Vnímam to 
ve�mi ambivalentne. Na jednej strane podpora 
z verejných zdrojov formuje a podporuje veci, 
ktoré by inak nemohli preži�, na druhej strane 
v sebe nesie aj mnoho protisystémových prv-
kov �i možnos� akéhosi uzurpovania si priesto-
ru monopolistickými tendenciami. Netvrdím, 
že by podpora nemala by�, na druhej strane 
�asto sledujem, ako deformuje. V Nórsku 
dostáva umelec podporu na napísanie diela, 
jeho naštudovanie, nahrávku i koncerty, ale 
napríklad projekt wESTAMAN, ktorý Hevhetia 
vydala, odohrá ro�ne tri koncerty, keže viac 
nemusia. �alší z umelcov Hevhetie, trubkár 
Didrik Ingvaldsen, dostáva zna�nú podporu 
na koncerty v zahrani�í, no doma v Nórsku sa 
mu pre obrovskú konkurenciu hráva� nedarí. 
Kultúra je dôležitá, rozvíja inteligenciu i ducha, 
ale stále ostáva pre m�a otázkou, ako a na-
ko�ko by ju mal štát podporova�. 

 Je vôbec možné fungovať v tejto oblas-
ti bez štátnej podpory?
Len za predpokladu, že to robí „blázon“, kto-
rý to dotuje z iných �inností. Pä� rokov som 
pre funkciu v EHMK granty žiada� nemohol 
a z viacerých prí�in som do chodu vydava-
te�stva vstupoval len minimálne. Tento rok 
som požiadal o grant, pretože sme rozbehli 
viacero projektov v zahrani�í a šírka priesto-
ru, ktorý sa pred nami otvoril, nás formou 
partnerských spoluprác tla�í do nových vecí, 

ktoré by sme bez dotácií nedokázali utiahnu�. 
Samozrejme, pokia� podporu nedostaneme, 
budeme musie� improvizova�.

 Na Slovensku každoročne pribudne 
viac ako desiatka jazzových albumov, 
pričom predovšetkým tie vaše narúša-
jú mainstreamovú líniu domácej scény. 
Aká bola dramaturgická vízia „jazzovej“ 
Hevhetie?  
Ke sme za�ínali, slovenská scéna sa mi na-
príklad v porovnaní s �eskou javila omnoho 
rôznorodejšia a progresívnejšia: vydávali sme 
sexteto Oskara Rózsu �i Waking Vision, ktoré 
sem priniesol Martin Valihora z Ameriky. 
Potom za�ali prichádza� domáci hudobníci zo 
zahrani�ných škôl a akoby sem prinášali tra-
díciu. Tá mi nevadí, skôr mi prekáža rigorózny 
prístup: „Toto áno, ale toto už nie!“ Nebránim 
sa vydávaniu tradi�nejších titulov, pokia� sú 
autorsky zaujímavé. Mám však dojem, že vä�-
šina domácich umelcov rezignovala na to, že 
by sa dalo prerazi� vonku, a preto žijú v uzavre-
tom svete. Vstupom do partnerstva so mnou 
by sa nevyhnutne museli aj �ohosi vzda�, ale 
ak chce by� niekto „hviezdou“ na domácom 
trhu, nepotrebuje ma k tomu a nemusí zve-
ri� nahrávku do rúk inému �loveku. Celkový 
poh�ad na vec znepreh�ad�ujú aj zanikajúce 

vydavate�stvá. Umelci si za�ínajú vydáva� al-
bumy sami a chýba kritérium výberu. Pokia� 
�a niekto ako umelca zaradí do portfólia svojho 
vydavate�stva, je to ur�ité posúdenie a ohodno-
tenie. Aspo� tak by to malo fungova�. Vydanie 
vlastného CD vnímam, akoby si umelec tak-
mer sám na� napísal recenziu. 

Od Skutu po módu
 Ako vnímaš, že niektorí z umelcov 

ostávajú v Hevhetii napriek výraznejším 
prienikom do zahraničia a iní hľadajú nové 
spôsoby fungovania na trhu? 
Každý si musí sám odpoveda�, pre�o nefungu-
jú veci pod�a vkladu, aký som do nich vložil. 
Niekto sa snaží by� od detstva najlepším hu-
dobníkom, �o sa mu možno aj darí, no zrazu 
zistí, že takto nevie fungova�, a h�adá spôsob, 
ako by sa presadil. Potom môže ma� pocit, že 
pre�ho ako vydavate� nerobíš všetko, ale to 
ani nemôžeš, pretože nemáš prostriedky na 
masívne promo ani vo�ný prístup do médií. 
Viacerí po�skí umelci z katalógu Hevhetie 
mohli doma vydáva� u tzv. majors, ktorí by 
im urobili vä�šiu kampa� a dostali ich do 

distribúcie Universalu. Mimo Po�ska by však 
nepredali ni�, pretože by sa stratili v kope. 
Vidím to na Anne Marii Jopek – pod hlavi�kou 
Universalu sa jej titulom na Slovensku vôbec 
nedarilo, hoci ja som prostredníctvom vlast-
ných sietí predal takmer 400 kusov jej nosi�ov, 
podobne to bolo s Leszekom Mo�d�erom. Tieto 
vydavate�stvá sú kolosy, a ja mám bližší kon-
takt s cie�ovou skupinou. Preto sa snažím pô-
sobi� vo viacerých krajinách a presadi� zna�ku 
aj na iných trhoch – napríklad posledné dva 
roky takto výraznejšie fungujem v Po�sku a vo 
Francúzsku. Naalej chcem vydáva� umelcov, 
ktorí cítia, že ich spolupráca s Hevhetiou je 
prospešná, plánujem „penetrova�“ zna�ku do 
alších krajín prostredníctvom nových do-
mácich umelcov. Aktuálne vychádza album 
luxemburského bubeníka Pita Dahma, potom 
sa chcem zamera� na nemecky hovoriace kra-
jiny a na Áziu, kde premýš�am nad vydaním 
japonského alebo �ínskeho umelca. 

 Ako došlo k tomu, že Hevhetia dnes 
vydáva toľkých relevantných poľských 
umelcov, ako sú Tokaj, Kaczmarczyk, Wy-
leżoł, Karnas, Skolias?
Možno to tak na prvý poh�ad nevyzerá, ale 
snažím sa ponúknu� umelcom �osi navyše, 
�o im doma neponúka nikto, hoci PR v rámci 

po�ského trhu si aj tak musia 
„odmaka�“ ich manažéri. 
Tí však bývajú v Po�sku, na 
rozdiel od našich kon�ín, sa-
mozrejmos�ou, hoci sa aj na 
tamojšom obrovskom trhu 
uživia len s problémami. 
Presadeniu Hevhetie v Po�sku 
pomohol práve sú�asný 
stav, keže som za�ínal bez 
akýchko�vek skúseností, 
s chabými manažérskymi 
schopnos�ami, jazykom �i 

hudobným talentom. V ni�om som nevynikal 
nad priemerom a úspech prišiel vaka dôra-
zu na obsah. Ke neustále h�adáš možnosti 
a buduješ, �asom za�nú veci fungova� aj bez 
tvojho pri�inenia. 

 Jednou z tvárí „klasickej“ Hevhetie bol 
klavirista Miki Skuta, no napriek priazni-
vým ohlasom v prestížnych magazínoch 
a unikátnemu záberu od Bacha po impro-
vizovanú hudbu sa v zahraničí nedokázal 
presadiť. Prečo?
Stáva sa, že do nie�oho vloží �lovek nieko�ko-
násobne viac energie ako �udia okolo neho 
a napriek tomu to nefunguje. Slovenský trh je 
skuto�ne malý a v porovnaní napríklad s 
es-
kom nám nemá kto pomôc� pri exporte. Chý-
bajú nám ikony Smetanu, Dvo�áka �i Janá�ka, 
pretože pri tomto type repertoáru osloví naprí-
klad festival v Anglicku skôr �eského umelca. 
Frustrácia sa môže prejavi� uzavretím sa do 
seba a skúmaním dôvodov, ktoré vä�šinou nie 
sú ani v samotnom �loveku. Goldbergove va-
riácie Mikiho Skutu boli vynikajúce, máloktorý 
umelec dokázal tak uchopi� Bachovu hudbu 
a v �ase, ke vyšli, patril pod�a m�a Skuta do 

Odchádzajúce hviezdy v jazze i v klasike 
dnes v globálnom rozsahu nikto 
nenahrádza, hoci nemáme menší počet 
kvalitných hudobníkov. Nefunguje však 
biznis a umelci sa vracajú k prežívaniu 
z čias Márie Terézie, kedy žili z ľubovôle 
vrchnosti – tú dnes predstavujú grantové 
schémy.   
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svetovej pä�ky bachovských interpretov. Mal 
výborné recenzie v BBC Music Magazine, pre-
zentoval sa na koncertoch na MIDEMe i v Lon-
dýne, ale napriek obrovskému úsiliu Hevhetie, 
Hudobného centra i našich partnerov v zahra-
ni�í sa to, žia�, nepodarilo. Hudobný biznis dnes 
už nie je biznisom a sú�asné hviezdy v jazze 
i v klasike sú skôr reliktmi. V posledných ro-
koch v rámci jazzu celosvetovo zarezonovala 
sná len osobnos� Esbjörna Svenssona, �o bola 
š�astná kombinácia vydavate�a, švédskeho pod-
porného systému, žoviálnosti, novátorstva... 
Odchádzajúce hviezdy dnes v globálnom roz-
sahu nikto nenahrádza, hoci nemáme menší 
po�et kvalitných hudobníkov. Nefunguje však 
biznis a umelci sa vracajú k prežívaniu z �ias 
Márie Terézie, kedy žili z �ubovôle vrchnosti 
– tú dnes predstavujú grantové schémy.    

 Preto sa snažíš posilňovať značku 
Hevhetia nielen prostredníctvom vydávania 
hudby, ale aj festivalmi, módou, dizajnom?
Množstvo �udí, ktorí nechodievajú na kon-
certy a nepo�úvajú hudbu cielene, sa radí 
k „intelektuálom“ schopným vníma� „vyššie 
veci“ a pokia� sa mi ich podarí dotiahnu� na 
nejaké z podujatí, �as� z nich pri hudbe osta-
ne. Osved�ilo sa nám to v prípade kamennej 
predajne v Košiciach, ale aj pri festivale, 
hoci budovanie publika je zložitý a dlhodobý 
proces. Pri EHMK som si uvedomil dôležitos� 
„audience development“ – pripravenia pod-
mienok, naštartovania procesov a ich rozširo-
vania medzi �udí. To je pod�a m�a dôležitejšie, 
ako sústredi� sa na prvotriednu kvalitu a osta� 
�ou zviazaný. Môžeme robi� špi�kovú kultúru 
pre vrchol �adovca – tých sto �i dvesto �udí ju 
bude vníma� a ocení ju, no je to možné len za 
štátne peniaze.  

EHMK v zrkadle času
 Výrazným prvkom Hevhetie je lokál-

patriotizmus – Slovensku si predstavil 
množstvo umelcov z „ďalekého výcho-
du“ – Miloša Železňáka, AMC Trio, Davida 
Kollara, Eda Klenu, ale aj Petra Katinu, 
Ivana Buffu, Jozefa Podprockého či Ľubicu 
Čekovskú.
Okrem toho sme vydali aj mnoho vecí z Ban-
skej Bystrice, napríklad Sto múch, Macu, 
Schody, Nothing But Swing �i PaCoRa Trio. Lo-

kálna kultúra mi je blízka, vyrástol som z nej, 
takže ak nie�o Edo Klena zaspieva, dokážem 
to precíti� a pochopi�. Súvisí to aj s rozvojom 
publika, ktoré týchto lokálnych umelcov vní-
ma a prostredníctvom nich sa môže dosta� 
k alším menám; to, samozrejme, nefunguje 
vo ve�kom. Je to však pyramída, ktorej štruk-
túru treba za�a� budova� zdola. Takisto mô-
žeme motivova� mladých umelcov, že majú 
šancu vyda� album a posunú� sa alej. 

 Činnosť Hevhetie zbrzdila aj tvoja 
funkcia výkonného riaditeľa Európskeho 
hlavného mesta kultúry v rokoch 
2011–2014. Ako vnímaš projekt EHMK 
s odstupom času?
V každej krajine bol projekt hlavného mesta 
kultúry vnímaný kontroverzne a u nás zvláš�, 

no Košice sú dnes úplne 
iným mestom. Slováci, 
žia�, nedokážu spolu ko-
munikova� a sústredi� 
sa na obsah. Ako keby 
bola dôležitejšia estetika 
prejavu – �i sa niekomu 
pá�i to, �o alebo skôr ako 
hovoríš –, ako samotné 
kroky. Ja som k projektu 
pristupoval manažérskym 
spôsobom bez oh�adu na 
emócie. Málokto vie po-
súdi� stav prostredia a po-
rovna� ho s minulos�ou 
a málokto sa na projekt 
dokáže pozrie� tak, že sa 

povznesie nad prizmu svojej vnútornej dema-
gógie. Bolo to pre m�a nesmierne náro�né, ale 
odchádzal som s pocitom, že sme urobili ve�a. 
Viaceré veci dnes už nefungujú alebo bežia inak, 
ako sme si predstavovali, ke ste však pred 
rokmi zašli v Košiciach do kaviarne, vyzeralo to 
otrasne a nikto s vami nedokázal komunikova� 
po anglicky. Dnes v mnohých podnikoch hráva-
jú kapely, mimo grantovej podpory vznikli nové 
priestoy Smelly Cat, HalmiSpace, Citadela... 
Fungujú zrekonštruované klasické inštitúcie 
i novovzniknuté mestské. Možno nie tak ideál-
ne, ako by si to predstavovala nezávislá kultúr-
na scéna, v každom prípade ale majú priestor 
rôznorodé aktivity. Funguje aj Taba�ka Kultur-
fabrik, ktorá by bez EHMK tiež nebola tam, kde 
je dnes. Dobrým rozvojovým prvkom môžu by� 
granty, ale aleko lepším hnacím motorom je 
vzdor. Mnohí si EHMK predstavovali ako festi-
val s ú�inkujúcimi, ktorí by ulahodili raz jednej 
a inokedy druhej strane. O tom to však vôbec 
nebolo. Sta�í sa pozrie� na to, ko�ko leteckých 
spojení majú dnes Košice, pri�om prvá linka do 
Ve�kej Británie vznikla najmä vaka podpore 
EHMK a Košice – Turizmus. Spolu sme promo-
vali Košice ako turistickú destináciu, �o si všim-
la a ocenila napríklad CNN. Potom nás v novi-
nách obvi�ovali, že sme CNN podplatili. 
ím?  

 Badať u Košičanov posun aj v prístupe 
ku kultúre?
Myslím si, že projekt EHMK bol napísaný vy-
nikajúco, nakoniec jeho vedenie prevzal jeden 

z autorov projektu Michal Hladký a pokra�uje 
vo veciach, ktoré sú strategické a rozvojové, 
hoci nie sú prvoplánové, takže nepôsobia 
marketingovo „bombasticky“. Majú však 
zásadný význam pri formovaní novej vízie 
urbánneho rozvoja Košíc a regiónu. Celková 
dynamika rozvoja a prepojenie so svetom 
spôsobili v Košiciach revolúciu. Mnohé veci 
po �ase zanikli, ale vnímam to podobne ako 
postupné budovanie zna�ky a platformy 
Hevhetia, ktorej ovocie, žia�, nebude ža� táto 
generácia, ale sná tí, ktorí sa na tejto zna�-
ke objavia možno o desa� rokov. �ažko však 
�uom vysvetli�, že z nich dnes nedokážem 
urobi� hviezdy a že na to, aby zo svojej hudby 
dobre žili, jednoducho nemám nástroje. Bu-
dujeme však platformu, ktorá má perspektívu 
fungova� aj po rokoch. Podobné videnie pri-
niesol aj projekt EHMK, hoci každý si vysvet-
�oval jeho obsah a to, ako má fungova�, po 
svojom. Našou úlohou bolo pripravi� podhubie 
a nastavi� celkovú stratégiu i �iastkové proce-
sy. Spomínal som systém pyramídy a ak by 
sme budovali len jej vrchol, nemáme na �om 
stava�, a vlastne ni� nedosiahneme. Sná len 
trošku pohodlnejšie „zahniezdenie“ sa elít 
alebo tých, ktorí sa za ne považujú. A v Koši-
ciach zvláš�, pretože tu chýbajú inštitúcie, ako 
napríklad vysoká umelecká škola hudobného 
zamerania, ktorá by generovala podhubie 
a prostredie. Rovnako ur�ité subkultúry, tren-
dy �i procesy vznikajú len v aglomeráciách 
od ur�itého minimálneho po�tu obyvate�ov. 
Preto sme napríklad pozvali Quasars Ensem-
ble. Dôkazom toho, že sa nie�o zmenilo, sú 
návraty �udí, ktorí pred rokmi radšej ostávali 
pôsobi� v zahrani�í. Švédi prejavili záujem 
vysla� niekoho do Hevhetie na trojmesa�nú 
prax cez Erasmus, pozoruhodné veci sa dejú 
v Taba�ke, mali sme tu množstvo umeleckých 
a biznis rezidencií – umelcov z celého sveta, 
ktorí prišli do Košíc zo zahrani�ia, a naopak, 
stovky �udí sme posielali von. Tieto procesy, 
ktoré sa vaka EHMK naštartovali, posunuli 
pod�a m�a nielen Košice, ale celé Slovensko. 
Nedokážem si predstavi�, že by pred desiatimi 
rokmi podporil Košický samosprávny kraj 
takou obrovskou sumou centrum nezávislej 
kultúry tak, ako sa dnes deje v Taba�ke. Aj to 
je jeden z dôkazov posunu myslenia.

Ján SUDZINA (�e�ehov 1966) je absolventom 
Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Ko-
šiciach, po skúsenostiach vo VSŽ za�al podnika� 
v stavebníctve a v r. 2001 založil vydavate�stvo 
a distribu�nú spolo�nos� Hevhetia, ktorá vydala 
160 titulov v žánrovom rozpätí od jazzu cez world 
music, alternatívu po klasickú a improvizovanú 
hudbu (v období 2006–2009 vydávala aj �asopis 
Hudba). V r. 2014 obnovil po pä�ro�nej prestávke 
Letný hudobný festival Hevhetia na Slovensku i 
v zahrani�í (Paríž, Brusel, Praha, Budapeš� a 	.) 
a zna�ku Hevhetia prezentuje aj v oblasti módy 
a dizajnu. V rokoch 2011–2014 bol Sudzina vý-
konným riadite�om Európskeho hlavného mesta 
kultúry Košice 2013.

ROZHOVOR

J. Sudzina s odevnými dizajnérkami 
J. Zelenou a I. Komjati (foto: P. Španko)
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Hevhetia – téma s variáciami
Hoci 160 nahrávok za poldruha desaťročia existencie je viac ako slušná bilancia, 
vydavateľstvo Hevhetia nenaberá nové tituly len do počtu.

Riadite� Ján Sudzina síce konštatuje, že via-
ceré projekty Hevhetie nebude jednoduché 
zaradi� do konkrétnej priehradky, pri stru�nej 
bilancii edi�ného plánu sa napriek tomu istej 
kategorizácii nevyhneme. Priestor lokálnym 
umelcom, pies�ovým �i experimentálnym 
projektom poskytuje od roku 2005 sub-label 
Hev-Het Tune.  

Jazz
Prvými „úlovkami“ Hevhetie bola séria al-
bumov �eského basgitaristu Pavla Jakuba 
Rybu v rozli�ných konšteláciách, na domácej 
jazzovej scéne však výraznejšie zarezonovali 
nahrávky projektov huslistu Stana Palúcha. 
Flexibilný umelec prekvapil swingovejšou 
(spolu s Nothing But Swing Triom, 2004) ale aj 
originálnejšou víziou, keže trio PaCoRa (2005) 
interpretovalo �udové melódie v bebopovom 
idióme s úplnou prirodzenos�ou (nehovoriac 

o prekvapivej pulzácii „swingujúceho“ cimba-
lu). Dotyk s „vyššou mainstreamovou ligou“ 
spoza oceánu prišiel v rovnakom období v po-
dobe nahrávky tria amerického gitaristu Rona 
Af� fa s domácim rytmickým tandemom Juraj 
Griglák – Martin Valihora. Rovnaká rytmická 
sekcia sa v minulom roku objavila aj na na-
hrávke power tria, vedeného mladým klaviris-
tom Pavlom Morochovi�om (2015), Valihora 
okrem toho priniesol do Hevhetie zo svojich 
študentských �ias na Berklee College zvukovo 
priezra�né (takmer terapeuticky pôsobiace) 
zoskupenie Waking Vision (2006). 
Exportné parametre postupne nadobúdali 
výrazné a spevné témy klavírneho AMC Tria, 
predovšetkým tie s hos�ujúcim švédskym 
gitarovým bardom Ulfom Wakeniusom a po-
dobným spôsobom expanduje vä�šina albu-
mov Hevhetie posledného obdobia – osobité 
klavírne triá Micha�a Tokaja, Otta Hejnica 
�i O� ra Shwartza alebo medzi klasickou 
hudbou a jazzom oscilujúce Improludes (2014) 
klaviristu Piotra Wyle	o�a. Avantgardnejším 
vplyvom ostávajú prístupnejšie zoskupenia 
E converso a NOCZ Quartet alebo plasticky 
tvárne vokalízy „samorastlého“ Grzegorza 

Karnasa a Loïsa Le Vana. Viacerí umelci 
zakotvili v Hevhetii po skúsenostiach v re-
nomovaných európskych vydavate�stvách, 
príkladom je fenomenálne Audiofeeling Trio 
klaviristu Paw�a Kaczmarczyka. Sloven�inu 
v jazzovom portfóliu vydavate�stva tak strieda 
po�ština, angli�tina, �eština, francúzština ale 
aj jazykový babylon Disappearing Languages 
– miznúcich jazykov projektu BabelEyes 
Francúza Phillipa Kadoscha (2014). 

Alternatíva / experimenty
Jednou z k�ú�ových nahrávok domácej scény 
ostáva bezpochyby album SpaceBoys (2005) 
gitaristu Andreja Šebana s folklórno-dodeka-
fonickými názvukmi a parodovaním vlastnej 
minulosti. Na Šebana vo svojich za�iatkoch 
nadväzoval aj David Kollar, ktorý v prekva-
pivo krátkej dobe dospel k vlastnému jazyku. 
Pocity pretavené do krehkých „soundscapes“ 

na albume The Son (2013) postupne nadobú-
dali drsnejšie kontúry v podobe �oraz tem-
nejších medzinárodných trií The Blessed Beat 
a KOMARA (s bubeníkom Patom Mastelottom, 
�lenom King Crimson). 
Rozli�né etapy vývoja odzrkad�uje aj sé-
ria nahrávok gitaristu Miloša Želez
áka. 
Osviežujúcimi sú nekonven�né návraty 
k rusínskemu folklóru (album rusnacké, 
2008) i hravá nápaditos� pesni�kového al-
bumu Blue (Ž, ako Že blues), vaka ktorým 
patrí Želez�ák k najoriginálnejším domácim 
tvorcom. Osobitými sú aj priamo�iare folk-
rockové výpovede svojrázneho prešovského 
pesni�kára Eda Klenu alebo banskobystric-
kého zoskupenia Sto múch – ich parodova-
nie „všetkých a všetkého“ býva inteligentne 
zábavné i pou�né. 
Projekty hudobného estetika a semiotika 
Júliusa Fujaka charakterizujú medzižánro-
vé (i medzinárodné) presahy – �i sa jedná 
o otvorené improvizované plochy (Live in 
Brussels, 2013), konceptuálne albumy (XAFOO, 
2012), komprovizácie (Various Comprovisation, 
2015) alebo pesni�kové (Leter tu develoter tria 
Ne:Bo:Daj, 2016).

Klasika
Reprezentatívnou sa stala vôbec prvá domáca 
nahrávka Goldbergových variácií Johanna 
Sebastiana Bacha v podaní klaviristu Mikiho 
Skutu (2004). Brilantnú interpretáciu i zvu-
kovú kvalitu nahrávky vysoko ocenenil BBC 
Music Magazine: „Každú z jednotlivých va-
riácií poníma Skuta s jasným zámerom od-
hali� jej poetiku a osobitos�. Týmto spôsobom 
odkrýva bohatú rozmanitos� kontrastov diela 
ako celku.“ Pozoruhodný bol aj Skutov poh�ad 
na Bachove tokáty, Beethovenove sonáty �i 
improviza�ný dialóg s rakúskym trombonis-
tom Bertlom Mütterom (10 Initial Epilogues, 
2009). Najvyššie ocenenie renomovaného 
britského periodika Classic FM získala aj 
premiérová SACD nahrávka krehkých Sonát 
a interlúdií pre preparovaný klavír experi-
mentátora Johna Cagea v podaní Nory Skuta, 
na ktorú sa odvoláva aj sprievodca nahrávka-
mi klasickej hudby 1001 Classical Recordings 
You Must Hear Before You Die (Cassell 
Illustrated 2007).
V ponuke „klasickej“ Hevhetie nechýbajú 
pro� lové nahrávky sú�asných sloven-
ských skladate�ov (�ubica �ekovská, Jozef 

Kolkovi�), špi�kových 
sólistov (akorde-
onista Peter Katina 
predkladajúci popri 
sú�asných kompozí-
ciách aj transkripcie 
Prelúdií a fúg Dmitrija 
Šostakovi�a, cimba-
listka Enikö Ginzery 
pohybujúca sa vo 
sfére starej i novej 
hudby) �i súborov 

(Quasars Ensemble Ivana Buffu s reperto-
árom svetových neoklasikov, slovenských 
skladate�ských nestorov �i dielami spektra-
listov alebo súbor basetových rohov LOTZ 
Trio s nahrávkou vokálno-inštrumentál-
nych noktúrn Wolfganga Amadea Mozarta 
�i Divertimentami Juraja Družeckého). 
Aktuálnou novinkou je reprezentatívny CD-
box Cluster Ensemble Plays Philip Glass, na 
ktorom predkladá domáci súbor pod doh�a-
dom samotného skladate�a „autorizované“ 
verzie amerického klasika.   

Peter MOTYČKA

PROFIL
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Lucia Udvardyová patrí medzi hlavných informačných „vierozvestcov“ výcho-
doeurópskej nezávislej a experimentálnej hudby. Platforma Easterndaze, ktorú 
založila spolu s Petrom Gondom, výrazným spôsobom rozprúdila publicistický 
a kritický transfer medzi východom a západom a tiež medzi jednotlivými scénami 
v rámci východnej Európy. Od Easterndaze sa rozvetvujú jej aktivity na rôzne 
geografické strany, ktorých spoločným menovateľom je záujem o neprebádané 
zvukové vody a ich dokumentáciu, periférne centrá, originálne koncepty či kultúrne 
špecifiká. V Čechách je redaktorkou rubriky Radia Wave s názvom Východiská, 
ktorá reflektuje súčasné dianie na poli hudby, umenia a ďalších kultúrnych aktivít 
v strednej a východnej Európe. Udvardyová je súčasťou medzinárodného projektu 
pre európsku inovatívnu hudbu a audiovizuálne umenie SHAPE, koordinovaného 
pražským kultúrnym centrom MeetFactory. V Maďarsku spolupracuje s uznáva-
ným festivalom experimentálnej hudby UH a minulý rok sa podieľala na organizácii 
zvukového programu OFF-Biennale v Budapešti. Jej texty boli uvedené v reno-
movaných hudobných magazínoch The Quietus, Electronic Beats alebo Ad Hoc. 
V rozhovore zároveň približuje pozadie vydavateľstva Baba Vanga a živého hrania 
pod pseudonymom Palmovka.

Pripravil Jakub JUHÁS

 Platforma Easterndaze vznikla v roku 
2010. Čo stálo pri zrode idey mapovať výcho-
doeurópsku nezávislú hudobnú scénu?
V tom �ase som bola v kontakte s londýn-
skou rozhlasovou stanicou Resonance FM, 
pre ktorú som vytvorila dve hodiny � eld 
recordings. Bola to ve�mi zaujímavá skúse-
nos�, na ktorú nadväzoval fí�er o pražskej 
audiovizuálnej scéne. Následne sme sa 
dohodli na regulárnej relácii a prišlo mi 
prirodzené zaobera� sa nie�ím, �o ma obklo-
puje, ale zárove� zostáva neznámym. V roku 
2010 sme s Petrom Gondom naplánovali šes� 
ciest do šiestich krajín s cie�om preskúma� 
tamojšie nezávislé hudobné scény. Bolo to 
náro�né, ale spoznali sme množstvo zau-
jímavých �udí a spolu s tým sa naba�ovali 

kontakty. Za tých pä� rokov sa to stále do-
p��a, prepája a rozvetvuje.

 Ktoré krajiny ste navštívili a na základe 
čoho ste vyskladali itinerár?
Boli sme v Po�sku, Maarsku, Rumunsku, 
Srbsku, Macedónsku, v pobaltských krajinách 
a samozrejme v 
esku a na Slovensku. Vždy 
sa snažíme dopredu zaisti� nejaké kontakty 
v konkrétnych mestách, keže naším cie�om 
je spozna� krajinu aj mimo hlavných centier. 
SoundCloud je hlavným nástrojom, ktorý 
nám pomáha na cestách.

 Našli ste určitý charakteristický znak, kto-
rý spájal lokálne projekty, nejaký spoločný me-
novateľ pre východoeurópsku hudobnú scénu? 

To sa nedá poveda�, vä�šinou však išlo o „bed-
room projekty“ �udí, ktorí sa hudbou neživili, 
aj ke je otázne, kto sa dnes hudbou živí. 
Okrem produkcie, ktorá bola vä�šinou v móde 
DIY, sme žiaden vidite�ný charakteristický 
znak nevystopovali.

 Pamätáš sa na nejaké konkrétne mo-
menty, ktoré by odzrkadľovali tvoj záujem 
o európsky východ?
Sú to hlavne stretnutia s tamojšími �umi, 
nedá sa to nejako konkretizova� na jednu 
osobu alebo projekt, ale v pamäti mi zostali 
ur�ité momenty. Napríklad, ke sme organi-
zovali akciu v Pan�eve na predmestí Beleh-
radu, alebo ke sme v Bukurešti nahrávali 
s miestnym producentom Sillyconductorom 
zvuky ulice. V Skopje sme sa zasa napríklad 
zú�astnili na nahrávaní relácie v miestnom 
rozhlasovom štúdiu, vo Varne sme spolu so 
skupinou Yellow Glasses vyliezli na Pamätník 
bulharsko-sovietskeho priate�stva a rôzne po-
dobné momenty.

 Zlepšila sa za posedné roky komuniká-
cia medzi jednotlivými východoeurópskymi 
umelcami či scénami?
Môj subjektívny názor je, že ur�ite áno. Dob-
rým príkladom je slovenské vydavate�stvo 
Proto Sites vydávajúce �i už po�ských, alebo 
maarských producentov. Celkovo mám po-
cit, že záujem o lokálnu scénu pomaly rastie. 
Neviem, �i je to zásluha Easterndaze, skôr sa 
to vyvíja prirodzenou cestou.

 Vystopovala si počas rokov mapovania 
východoeurópskej scény taktiky alebo vzorce, 
podľa ktorých sa lokálny hudobník môže výraz-
nejšie presadiť v medzinárodnom kontexte?

Lucia Udvardyová
vytrvalý apoštol východoeurópskej 
experimentálnej hudby

L. Udvardyová, Praha v Brne (foto: M. Nakeshu)
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Je to hlavne o tom, �i sa niekto trafí do 
„zeitgeistu“, alebo nie. Ve�kú rolu hrá aj ná-
hoda a záleží to tiež od toho, �i sa konkrétny 
zvuk nejako napája na už jestvujúcu vlnu. 
Napríklad maarský producent Gábor Lázár 
nadväzuje na vlnu estetiky, ktorá dekonštru-
uje alebo rekontextualizuje tane�nú hudbu, 
na umelcov ako Mark Fell �i Russell Haswell. 
Dôležitá je tiež spolupráca medzi lokálnymi 
labelmi a zahrani�nými médiami. Na zá-
pade existuje viacero hudobníkov, ktorí sa 

nedostanú do širšieho povedomia, a poveda�, 
pre�o práve ten a nie iný, je zna�ne zložité. 
Úspech však dnes už nestojí len na „exotike 
východu“.

 Na akej báze teraz funguje Easterndaze?
Momentálne skôr ako blog a zárove� tiež ako 
facebooková stránka, na ktorú má prístup 
viac užívate�ov, ktorí tam môžu zavesi� rôz-
ne tracky, videá, at. Re� ektuje to de facto 
aj transformáciu online/mediálneho sveta, 
keže vä�šina �udí trávi najviac �asu na so-
ciálnych médiách. Na blog píšem hlavne ja, 
v minulosti tam bolo viacero autorov, texty 
sa zameriavajú na zaujímavé nové albumy 
alebo labely, nikdy sme sa však nesnažili po-
krýva� úplne všetko.

 Aké máte s Easterndaze plány do budúc-
nosti?
Releasov vychádza tak ve�a, že je otázne, ako 
k tomu pristupova�, �i budeme písa� vyslove-
ne o veciach, ktoré sú nie�ím špeci� cké, kon-
cep�né, alebo to ostane v ad hoc rovine. Naj-
bližšie sa v rámci Easterndaze chystáme 
vycestova� na Ukrajinu. Tiež sme založili label 
Baba Vanga, na ktorom vydávame spriazne-
ných hudobníkov.

 Kedy vzniklo vydavateľstvo Baba Vanga 
a aký má súvis s Easterndaze?
Babu Vangu sme založili s Petrom Gondom 
v roku 2012, prvý release vyšiel za�iatkom 
roku 2013. Label vznikol prirodzene, stretávali 
sme ve�a zaujímavých producentov/hudobní-
kov, a tých najosobitejších z nich sa snažíme 
aj vydáva�.

 Čo ste vydali naposledy a podľa čoho si 
vyberáte umelcov do katalógu? 
Koncom marca sme vydali hardvérové techno 
Gábora Kovácsa vystupujúceho ako Új Bála. 
Jeden kamarát ho dobre popísal ako hu-
dobníka, ktorý vychádza z inštrumentálnej 
hardcorovej punkovej scény a rozhodol sa 
robi� techno, takže v tom cíti� dos� punkový 
prístup. Teraz budeme vydáva� projekt Benzo-
kai, �o je umelec z Estónska, žijúci v Talline 
a aktívny na tamojšej hudobnej, ale aj výtvar-

nej scéne. Benzokaia špeci� kuje vokál a rôzne 
hiphopové prvky, jeho hudba má temnejšiu 
atmosféru a vydávame ho na vinyle a na ka-
zete. Baba Vanga stojí na �isto subjektívnom 
výbere a v katalógu sa pohybujú hlavne �udia, 
ktorých spolu s Petrom Gondom osobne poz-
náme.

 Momentálne žiješ medzi Budapešťou 
a Prahou. Ako by si porovnala kultúrne záze-
mie v Maďarsku a Čechách, hlavne čo sa týka 
experimentálnej hudby?
V Maarsku je to z môjho poh�adu lepšie, 
deje sa tam viac akcií zameraných na expe-
rimentálnu hudbu. V Budapešti je zaujímavá 
a aktívna scéna, �i už improviza�ná, alebo 
tane�ná, na rozdiel od Prahy je tam hlavne 
ve�a miestnych producentov, ktorí si vytvorili 

vlastné vydavate�stvá a komunity, a tie majú 
renomé aj v zahrani�í. Dobrým príkladom je 
kolektív Farbwechsel. V rámci strednej Európy 
sa najzaujímavejšie veci dejú v Po�sku, tam je 
scéna najvitálnejšia, �o je, pochopite�ne, dané 
históriou a ve�kos�ou krajiny, tiež množstvom 
labelov, ako napríklad Wounded Knife, Bo-
cian, Jasie�, BDTA, Instant Classic, Mik Musik, 
Monotype Rec. a tiež festivalov zameraných 
na takúto hudbu.

 Naživo hrávaš ako Palmovka; ako sa 
v tvojej hudbe odzrkadľuje vplyv prostredia, 
miesta, samotný genius loci odkazujúci ku 
konkrétnej pražskej mestskej štvrti?  
V samotnej hudbe takmer vôbec nie; nahrá-
vam si síce � eld recordings, ktoré následne 
využívam v živom vystúpení, ale moja hudba 
nevyjadruje ni� externé. Nerada vymýš�am 
názvy a v tom �ase som bývala v pražskej Pal-
movke, ktorá ma celkom fascinovala. Moja 
hudba je však skôr endogénna, vychádza 
zvnútra.

 Na akom koncepte stojí Palmovka a aká 
je miera improvizácie pri živých vystúpe-
niach?
Myslím si, že žiaden koncept za tým nie je, je 
to improvizácia, takže ani ve�mi nemám �as 
premýš�a�, �o a ako. Je to viac menej kombi-
nácia dronových plôch, samplov, vlastných 
� eld recordings, hlasov a náhodných ryt-
mov. Povedala by som, že ide o stopercentnú 
improvizáciu. Síce mám ur�itú predstavu 
o štruktúre, ale vä�šinou ju nap��am impro-
vizáciami so syntezátormi, efektmi, drum 
machine a samplami. Dokopy to však dávam 
na konkrétnom mieste a v konkrétnom �ase.

 Aký máš vzťah k albumu ako k uzavreté-
mu zvukovému dielu?
Nikdy som nerobila tracky, moje veci vzni-
kajú vä�šinou živým nahrávaním. Ni� ma 
netla�í a neviem, �i je to dobré alebo zlé, ale 
nechávam tomu zatia� vo�ný priebeh.

Text vznikol s podporou Literárneho fondu.

L. Udvardyová (foto: archív)

Obálka kompilácie Eastendaze, 2011, 
cover: Jarmila Mitriková, Jozef Tušan

Logo labelu Baba Vanga
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ako som za�al s hrou na cinkoch, pokúšal 
som sa ich aj vyrába�. Zvuk a forma, bola 
to spolo�ná milostná aféra. V Haagu som 
študoval u výrobcu historických drevených 
dychových nástrojov, ktorý mal skúsenosti 
s oživovaním neobvyklých nástrojov, takých, 
ktorým chýbala živá tradícia. Študoval som 
aj starú hudbu, takže viem, o �o sa štylistic-
ky aj ideovo snažíme. 
o sa týka samotnej 
rezbárskej stránky výroby cinkov – spájania 

 Výroba drevených dychových nástrojov 
nevyhnutne zahŕňa aj nutnosť ovládať 
rezbárske remeslo. Nebolo to pre teba ako 
hudobníka prekážkou?
V podstate ani nie. Pochádzam z rezbárskej 
rodiny, takže „zašpini� si ruky“, odha�ova�, 
ako sú veci urobené a ako fungujú, bolo sú-
�as�ou môjho dospievania. Cink je pre m�a 
atraktívny nielen hudobne, ale aj jednodu-
chos�ou a eleganciou svojho dizajnu. Hne 

dreva, jeho oba�ovania do kože a podobne – to 
bol do ve�kej miery autodidaktický proces. 
Objav, pokus, omyl. Išlo o dlhú cestu, pretože 
výrobca môže pod�a môjho názoru prís� len 
potia�, pokia� sám dokáže zahra�.

 Je rozdiel medzi hráčom-výrobcom 
a koncertným hráčom?
Ide o komplikovanú otázku. Je mi však postup-
ne �oraz jasnejšie, ako k tomuto rozdielu pri-
stupova�, no nájs� odpovede mi trvalo nejakú 
dobu. Hrá� je zodpovedný za to, aby jeho hra 
znela dobre po celý �as. Ako výrobca sa zame-
riavam na nedostatky nástroja. Musím vedie�, 
kde sú jeho limity a že pod ne nepôjde. Takže 
v skuto�nosti je mojou zodpovednos�ou vedie� 
na �om hra� „najhoršie“ ako sa dá, v snahe 

Andrew Hallock
„Cink je pre mňa atraktívny nielen hudobne, 

ale aj jednoduchosťou a eleganciou dizajnu.“

A. Hallock (foto: E. Lančaričová)Nový project Early Music Instruments Workshop (EMIW), ktorý vznikol na 
pôde Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK a v spolupráci s o. z. Ars 
Musica, chce poskytnúť širšej verejnosti možnosť spoznať špecifický in-
štrumentár rôznych historických období. Pilotným projektom bol májový 
workshop s výrobcom cinkov Andrewom Hallockom. 

Pripravil Patrik SABO

ROZHOVOR
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zisti�, �o potrebuje zlepši�. Koncertný hrá� sa 
zameriava na svoj nátrubok, svoj nástroj a svo-
ju techniku. Výrobca však musí pochopi� rôzne 
prístupy hrá�ov. V mojej dielni mám slobodu 
i priestor robi� chyby a skúša� rôzne riešenia. 
Ako výrobca sa nezaujímam o to, „kto po�úva“. 
Môžem rieši� každú vzniknutú hádanku zoši-
roka, �o je oslobodzujúce.

 Koľko zničených nástrojov si vyžiadalo 
toto hľadanie a experimentovanie?
(Smiech.) To je dobrá otázka! Samozrejme, 
výroba kópií dobových nástrojov nie je exakt-
ná veda a je spojená s množstvom pokusov 
a omylov. Výrobcovia kedysi nerobili detailné 
merania v múzeách, nereprodukovali. Taká 
myšlienka by im pravdepodobne bola úplne 
cudzia. Proces prebiehal skôr spôsobom od-
stra�ovania chýb. Vytvorili korpus, za�ali na 
�om hra� a pomaly odstra�ovali materiál 
z v�tania a otvorov tak, aby nástroj naladili 
smerom nahor. Toto je prirodzený proces, 
ktorý ale v sebe vždy zah��a aj nejaké tie 
„konštruk�né zlyhania“. Odhadujem, že pri 

mojom u�ení som sa musel vzda� približne 
pätnástich cinkov. Ležia u m�a v dielni na 
vidite�nom mieste tak, aby som si mohol ke-
dyko�vek pripomenú� chyby a u�i� sa z nich. 
Myslím, že to je ve�mi dôležité.  

 Existuje vzťah medzi tvojím spievaním 
a hrou na cinku?
Vä�šina dnešných hrá�ov prichádza k cinku 
ako k druhému nástroju, nie som v tomto 
smere výnimkou. Mnohí z hudobníkov sú 

pôvodne � autisti, trubkári, zna�ná �as� spevá-
ci. Myslím si, že každý z interpreta�ných prí-
stupov, ktoré si so sebou prinášajú, vnáša do 
hry na cinku nie�o špeci� cké. Keže sa tento 
nástroj �asto opisoval ako zvukovo podobný 
�udskému hlasu, rád si predstavujem, že moja 
osobná skúsenos� túto analógiu odráža. Ur�ite 
ale existujú prieniky v repertoári, štýle, pri 

dýchaní, práci s telom, farbe 
zvuku a podobne. 
o sa týka 
výroby, musím poveda�, že je 
ve�kou ú�avou prenies� sa do 
fyzického sveta: zavesi� kon-
certné oble�enie do skrine, 
odís� do dielne, „zašpini� sa“, 
pracova� na nie�om konkrét-
nom. Predstavuje to pre m�a 

istú formu terapie po stresujúcom koncerte 
alebo nahrávaní. Mnohí speváci na skúškach 
štrikujú, toto je zasa moje „štrikovanie“. Vy-
tvára� nádherné predmety, ktoré existujú ešte 
dlho po tom, ako ich dokon�ím a ich existencia 
trvá aj po doznení.

 Ktorá z teórií o tom, čo spôsobilo zánik 
cinku, je podľa teba najlepšia?
Najbezpe�nejšie je asi poveda�, že na všet-
kých je kus pravdy. Cink ustupoval v prie-

behu 17. storo�ia do úzadia, �o umožnilo 
nástup husliam, hobojom... Ak sa preruší 
tradícia, v rámci ktorej prechádza poznanie 
z u�ite�a na žiaka, je �ažké stava� z trosiek. 
To je to, �o sa cinku mohlo prihodi�. Dôvo-
dom, samozrejme, mohli by� aj štýlové zme-
ny a nová situácia v harmónii, hoci tomu 
som menej naklonený veri�, pretože cink je 
schopný adaptácie aj napriek chýbajúcemu 
siedmemu otvoru a absencii klapkového 
systému. Ke sa na �om hrajú neskoršie 
diela, poviete si: „Ve� to znie úplne prijate�-
ne.“ Neviem, pre�o by sa potom malo tvrdi�, 
že štylisticky a kompozi�ne „vyhral“ nap-
ríklad hoboj. Avšak je fakt, že o neskorých 
hrá�och na cinku sa nehovorilo príliš v dob-
rom a zachovali sa svedectvá aj o naozaj 

trápnych výkonoch. Pre zlú 
poves� sa nástroj stal zrejme 
neatraktívnym pre sklada-
te�ov i posluchá�ov. To je, 
samozrejme, len môj odhad.

 V súvislosti s výrobou 
kópií historických nástro-
jov sa často diskutuje 
o miere autentickosti. Hrá-
či snažiaci sa o historicky 
poučenú interpretáciu sa 
sťažujú, že výrobcovia 
svoje „kópie“ upravujú tak, 
aby sa na nich hralo jedno-
duchšie.

Vz�ah hrá� – výrobca má rozmanité podoby, 
vyvíja sa a vždy je aj o spätnej väzbe. Hrá� 
pomáha výrobcovi, výrobca pomáha hrá�o-
vi. Nástroje, ktoré momentálne vychádzajú 
z mojej dielne, sú odpoveou na spomínanú 
spätnú väzbu. Takže s interpretmi spolupra-
cujeme na rovnakom výskume. Vyrába� kópie 
je, samozrejme, ve�mi dôležité. Rovnako ako 
kontakt s originálnymi nástrojmi, ktoré sú 
však len zriedkavo aj po vyše štyristo rokoch 
v hrate�nom stave. No aj pri dobre zachova-

Skutočná výhoda 3D tlačiarní nespočíva 
v možnosti vyrábať lacné nástroje, ale vo 
vytváraní exaktných kópií s možnosťou 
opakovania. Je to nedoceniteľný výskumný 
nástroj. V kombinácii so skenovacími 
technikami ako tomografia tak môžeme 
vytvoriť na milimeter presné repliky 
starých nástrojov, používať ich na 
koncertoch, cestovať s nimi, pokojne ich 
naložiť do batožinového priestoru lietadla, 
plávať s nimi, jednoducho čokoľvek...

Rezanie žľabu 
(foto: archív A. Hallocka)

V dielni 
(foto: archív A. Hallocka)
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ných exemplároch je š�astím, ak je presná 
kópia ihne použite�ná z h�adiska intonácie. 
Navyše nie všetky nástroje sú v štandardnom 
ladení (a1 = 465 Hz) a zamera� sa len na také by 
obmedzilo naše chápanie. Mimochodom, zme-
nou mierky nástroja alebo jeho jednoduchou 
reklasi� káciou nástroj pod�a de� nície prestáva 
by� kópiou. Povedal by som, že vyrábam cinky 
v tradícii dobových výrobcov, aby som poskytol 

vhodné nástroje pre historicky pou�enú hru 
moderným profesionálnym hrá�om. Oni sú 
v ohnisku môjho záujmu a je to ich umenie, 
ktoré ženie znovuzrodenie cinku vpred. Veda 
a dobrá metodológia mi ako výrobcovi posky-
tujú informácie, ale v každom kroku výrobné-
ho procesu je rovnako nevyhnutné samostatné 
rozhodovanie. Preto je dôležité vníma� to, �o 
existuje v múzeách v úplnosti, nevybera� si 
len nástroje, ktoré vyhovujú našej predstave. 
Je dôležité pracova� spôsobom, ktorý reprodu-
kuje rôznorodos�, snaži� sa identi� kova� pod-

statné idey dávnych nástrojárov. Tento spôsob 
„interpretácie“ dát je analógiou povinnosti 
hrá�a intepretova�. Bez živého predvedenia die-
lo ml�í v archíve a chýba mu zásadná �as� jeho 
existencie. Je to ako prehrávanie prostredníc-
tvom MIDI. Hudobník vdychuje dielu charakter 
a život, �o skladate� od neho nepochybne o�a-
káva. V tomto zmysle môžem prirovna� moju 
výrobu cinkov k interpretácii.

 Nové technológie 
prinášajú so sebou aj 
nové metódy merania 
a stavby nástrojov. 
Pomocou tomografie 
možno na 3D tlačiarni 
vytvoriť exaktné kópie, 
ktoré sú však vyrobené 
z plastu. Zmení mate-
riál zvukový charakter 
nástroja?
V skuto�nosti nie ve�mi. 
Dychové nástroje fungu-
jú odlišne od strunových, 
kde drevo vedie zvukové 
vibrácie zo strún cez telo 

nástroja do ozvu�nice. Pri drevených a ple-
chových dychových nástrojoch vzduchový 
st�pec vibruje ako stojatá vlna, pri�om korpus 
slúži len ako akási „nádoba“. Možno hovori� 
o dutine s otvormi. Niekedy zvádza pripiso-
va� rôzne zvukové kvality drevu, z ktorého 
je cink vyrobený. Dôvodom je, že to je jediná 
vec, ktorú vidíme, ke sa na nástroj pozeráme 
ako na predmet. Všetko podstatné však sú-
visí s tvarom v�tania a hmatovými otvormi. 
Hustota dreva má menší efekt, i ke použitie 
hustejších driev ako krušpán alebo tropických 

tvrdých driev bude ma� za výsledok hlasnejší, 
brilantnejší zvuk. Mäkkšie drevá z ovocných 
drevín alebo orecha majú zasa tichší a jem-
nejší zvuk. Ak sa teda použije plast, ktorý má 
približne rovnakú hustotu ako viš�ové drevo, 
výsledok bude znie� ako cink z viš�ového dre-
va. Skuto�ná výhoda 3D tla�iarní nespo�íva 
v možnosti vyrába� lacné nástroje, ale vo vy-
tváraní exaktných kópií s možnos�ou opako-
vania. Je to nedocenite�ný výskumný nástroj. 
V kombinácii so skenovacími technikami ako 
tomogra� a tak môžeme vytvori� na milime-
ter presné repliky starých nástrojov, používa� 
ich na koncertoch, cestova� s nimi, pokojne 
ich naloži� do batožinového priestoru lietadla, 
pláva� s nimi, jednoducho �oko�vek...

Andrew HALLOCK študoval výrobu nástrojov 
u Paula Beekhuizena (Haag) a hru na cinku 
u Marleen Leicherovej (Antverpy) a Gebhardta 
Davida (Brémy). Má titul z Texaskej univerzity 
(kompozícia) a z Kra�ovského konzervatória 
v Haagu (spev). Po štúdiách v Európe a Amerike, 
návštevách múzeí, výstav a konferencií, si v roku 
2010 otvoril vlastnú diel�u na výrobu cinkov. 
Venuje sa výrobe rôznych cinkov tradi�ným spôso-
bom, pri�om vytvára nielen kópie, ale aj vlastné 
modely. Jeho nástroje možno postupne viac a viac 
vidie� v rukách mladej generácie hrá�ov, objavujú 
sa na koncertných pódiách i na nahrávkach, pri-
�om si získavajú reputáciu v	aka dôrazu na detail 
a virtuóznej remeselnej práci. Toto leto Andrew 
Hallock vyu�uje výrobu nástrojov v Cambridgei 
vo Ve�kej Británii a vedie kurzy vokálnej polyfónie 
v Antverpách. Momentálne žije v Rotterdame, je 
aktívny aj ako profesionálny spevák.
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znie hudobný koktejl

od rána do noci

(foto: archív A. Hallocka)



Stretnutia s hudbou 
a s ľudovou piesňou
Etnomuzikológ, fotograf, � lmový režisér a ka-
meraman Karol Plicka sa narodil 14. októbra 
1894 vo Viedni. Už v rokoch 1899 a 1900 spieval 
v zbore Wiener Sängerknaben. Od roku 1900 žil 
v 
eskej T�ebovej a na tieto �asy sa viaže jeho 
prvá spomienka na stretnutie so slovenským 
folklórom – ve�mi ho zaujali kysuckí džar-
kovia, ktorí sem prišli s betlehemskou hrou 
a koledami.
V rokoch 1909�1913 študoval na u�ite�skom 
ústave v Hradci Králové. Hlboký zážitok v �om 
zanechali divadelní ochotníci zo Skalice, ktorí 
sem v roku 1910 prišli pod vedením Pavla Blahu 

zahra� Urbánkove hry. Piesne v ich predsta-
veniach hrala �udová hudba Samka Dudíka. 
Na Plickov hlbší záujem o folklór mala vplyv 
najmä kapitola Mikuláša Schneidra-Trnavské-
ho o �udovej piesni v Bílého Slovenskej �ítanke. 
S týmto skladate�om sa neskôr zoznámil a zblí-
žil, ako o tom sved�í aj Trnavského list: „Ke� si 
odo m�a odišiel, dlho som nad Tebou rozmýš�al, 
lebo si na m�a hlboko zapôsobil. Ako hudobné-
ho vedca, spisovate�a a gra� ckého umelca som 
a už dávno obdivoval, ale ako báje�ného a zna-
menitého huslistu len teraz. A �o mám poveda� 
o Tvojej krásnej duši, do ktorej som mohol na-
zrie� cez Tvoje dobrácke o�i, o Tvojej milokrásnej 
re�i, z ktorej žiari dobrota a láska k blížnemu 

a k umeniu, ktoré je opravdivým vivi� kátorom 
nášho života v údolí s�z a steskov našej každo-
dennosti? O�aril si ma, Karol! Škoda, že si tak 
�aleko [...]. Odkrývaš krásy sveta v obrazoch 
i pies�ach, okolo ktorých chodí každodenný 
ignorant s �ahostajnos�ou [...], kým nepríde 
[...] Karol Plicka, ktorý ho osvieti a vráti mu 
možnos� spozna� a uvidie� to, okolo �oho chodil 
doteraz bez radosti.“ (Mikuláš Schneider-Trnav-
ský, list z 9. novembra 1952)
Na záver štúdií sa Karol Plicka zú�astnil ako 
�len kvarteta u�ite�ského ústavu na zájazde do 
Švédska a v roku 1914 sa stal u�ite�om v Úpici 
a popri zamestnaní študoval hru na husliach 
u profesora Ma�áka v Prahe. Cez prvé prázdni-
ny v roku 1914 sa vybral za �udovou pies�ou 
na Slovensko. Dostal sa až na hranice, no pre-
chod na Slovensko mu zmarila mobilizácia. 
V rokoch 1916�1918 pôsobil ako �len vojenskej 
kapely a spevák v zbore dvornej opery vo Vied-
ni, v školskom roku 1918�1919 bol u�ite�om 
v Novom M�ste nad Metují a vtedy sa kone�ne 
cez prázdniny splnil jeho sen – prvý raz sa 
dostal na Slovensko, bol v Pieš�anoch a z cesty 
priniesol prvé zápisy �udových piesní. Ukázal 
ich Leošovi Janá�kovi a Vít�zslavovi Novákovi 
– obaja hudobníci ocenili zberate�ovu precíz-
nos� pri transkribovaní.
Ke bol Plicka v rokoch 1919�1923 u�ite�om 
v Prahe, bol �lenom Speváckeho združenia 
pražských u�ite�ov a o jeho vz�ahu k zborové-
mu spevu sved�í aj skuto�nos�, že bol s Václa-
vom Talichom a Jaroslavom K�i�kom zakla-
date�om Speváckeho zboru 
eskej � lharmónie 
a stal sa aj jeho dirigentom. V �ase pražského 
u�ite�ovania sa Plicka už každý rok cez letné 
prázdniny vyberal na cestu za �udovou pies-
�ou na Slovensko.

Na Slovensku
Po obnovení �innosti Matice slovenskej pozvali 
Plicku na odporú�anie Leoša Janá�ka a Vít�zsla-
va Nováka do jej služieb ako zberate�a �udových 
piesní a dokumentaristu folklóru vo funkcii 
referenta Národopisného odboru. Koncom roka 
1923 prišiel do Martina so zámerom osta� tu 
jeden �i dva roky a za�al sa intenzívne venova� 
zapisovaniu piesní a fotografovaniu.
„Urobil som vtedy jedno z najvä�ších rozhodnutí 
vo svojom živote. [...] Kto vtedy vedel, �o všetko sa 
na Slovensku zachovalo z dávnych storo�í! Bola to 
krajina chudobná na dary zeme a bohatá na spev, 
plná tajomných kontrastov piesne a pla�u.
Mal som š�astie, že som na Slovensko prišiel 
doslova v hodine dvanástej a zachytil �udovú 
kultúru v �ase, ke� bola na svojom štýlovom 
vrchole. Stihol som ešte pamätníkov starých 
spevov, balád, zaklínadiel a rozprávok. [...] 
Vtedajšie Slovensko, to bol mnohotvárny svet 
starobylej, vysokej �udovej kultúry. Jej ume-
lecká sila a krása si ma doslova podmanili. 
Silný moment výtvarný, ktorý prenikal �udovú 
kultúru, lákal ma práve tak, ako stránka hu-
dobná. A to všetko mi bolo zdrojom inšpirácie 
i poskytovalo rozkoš objavite�a.“ (z � lmu Mar-
tina Slivku Národný umelec prof. Karol Plicka, 
1970, citované pod�a: PAUER, 2016)

23

SERIÁL

Nahrávanie folklóru 
na území Slovenska XIV
Karol Plicka

Cez prestávku pri nakrúcaní filmu 
Zem spieva, 1932 (foto: K. Plicka)
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V rokoch 1927�1931 absolvoval Plicka popri prá-
ci v Matici slovenskej mimoriadne štúdium 
hudobnej vedy a dejín výtvarného umenia na 
Filozo� ckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. V roku 1933 bol spoluzakladate-
�om a predsedom Filmového odboru pri Spolku 
slovenských umelcov, v rokoch 1937�1939 vy-
u�oval v Škole umeleckých remesiel v Bratisla-
ve odbor fotogra� a a � lm.
Východiskom Plickovej fotogra� ckej tvorby 
boli cesty za �udovou pies�ou. Spolu so zápi-
som piesne fotogra� cky dokumentoval nosite-
�a piesne, jeho odev, prácu, prostredie i krajinu 
– takže napokon sa mu stala inšpiráciou celá 
tradi�ná �udová kultúra v najširšom zmysle. 
Plicka bol presved�ený, že dokumentárna 
fotogra� a môže ma� aj umelecké kvality. 
V rokoch 1924�1926 vydala Matica slovenská 

v dvanástich súboroch spolu 180 Plickových fo-
togra� í ako poh�adnice. V roku 1937 vyšiel prvý 
knižný album v dejinách slovenskej fotogra� e 
– Plickovo Slovensko. 

Od fotografie k filmu
Pri dokumentovaní �udovej piesne a tancov 
si Karol Plicka uvedomoval potrebu zachyti� 
aj pohyb. Preto sa od roku 1926 za�al zaobera� 
� lmom. Vnímal dobový prudký rozvoj jazyka 
a estetiky � lmu ako moderného umenia. Aj 
vaka tomu už prvé dva � lmy – Za slovenským 
�udom (1928) a Po horách, po dolách (1929), 
vyvolali zaslúžený ohlas a druhý z nich získal 
zlatú medailu na Medzinárodnej výstave foto-
gra� ckého umenia vo Florencii a alšiu zlatú 
medailu na I. benátskom � lmovom festivale 
v roku 1932. Vyvrcholením Plickovej kinemato-
gra� ckej tvorby je � lm Zem spieva (1933), ktorý 
sa zapísal ako výrazný umelecký po�in do 
dejín slovenskej, ale i svetovej kinematogra� e. 
Kolekcia �eskoslovenských � lmov, ktorej bol 
sú�as�ou, dostala v roku 1934 Pohár mesta Be-
nátok ako najlepšia na 2. ro�níku benátskeho 
festivalu. Finan�ná stratovos� � lmu zaprí�i-
nila, že Plicka v alších rokoch nakrútil už iba 
nieko�ko krátkych dokumentov. V roku 1938 
na Škole umeleckých remesiel v Bratislave za-
ložil celoro�ný kurz pre kinematogra� u – prvú 
� lmovú školu v 
eskoslovensku. Napriek jej 
krátkemu trvaniu tu získali základy � lmové-

ho vzdelania Karol Krška, Viktor Kubal i Ján 
Kadár. Ke bol Karol Plicka v roku 1939 z poli-
tických prí�in nútený opusti� Slovensko, stal 
sa zamestnancom Štátneho zememera�ského 
ústavu v Prahe s pracovnou nápl�ou fotodoku-
mentácie mesta. Aj túto prácu využil na tvor-
bu umeleckej fotogra� e a � lmu, ktoré dokázal 
dovies� do takej podoby, že sa v dobovom kon-
texte stali vlasteneckým �inom. V roku 1945 
sa vrátil na Slovensko, stal sa predsedom Slo-
venskej � lmovej spolo�nosti SLOFIS a �estným 
�lenom Umeleckej besedy slovenskej, ale už 
v roku 1946 odišiel do Prahy, kde s Antonínom 
Martinom Brousilom a Jaroslavom Bou�kom 
založili Filmovú fakultu Akadémie múzických 
umení. Pôsobil tu ako mimoriadny profesor 
na katedre kamery a stal sa prvým dekanom 
fakulty (1946�1950). �alšie roky až do svojej 

smrti 6. mája 1987 prežil Karol Plicka v Prahe. 
Potom sa natrvalo vrátil na svoje milované 
Slovensko – pochovaný je na Národnom cinto-
ríne v Martine.

Metodická a publikačná činnosť
Karol Plicka bol aj priekopníkom pri organizo-
vaní a metodickom a odbornom usmer�ovaní 
�innosti dedinských folklórnych skupín a ne-
skôr aj pri prezentácii štylizovaného folklóru. 
Najvýznamnejšie z tejto oblasti boli Národo-
pisné hry v Martine v roku 1926, usporiadané 
pri príležitosti augustových osláv a otvorenia 
Štefánikovho ústavu. V roku 1945 Plicka spolu-
zakladal Folklórny festival v Strážnici, v roku 
1948 organizoval pri Slovanskej po�nohospo-
dárskej výstave v Prahe reprezentatívnu pre-
hliadku �eských, moravských a slovenských 
súborov. V ur�itom zmysle vyvrcholením 
týchto aktivít bolo jeho libreto k programu 
Zlatá brána pre 
eskoslovenský súbor piesní 
a tancov v roku 1974.
Karol Plicka za�al publikova� už ako u�ite� 
a v rokoch 1920�1923 vydal v spolupráci so 
strýkom, u�ite�om Jozefom Hor�i�kom sedem 
zošitov Národných piesní pre �udové školy. 
Žia�, z jeho 25 000 inventarizovaných zápisov 
slovenských piesní vyšiel iba malý zlomok. 
Bola to prvá monogra� a �udovej spevá�ky 
u nás, Eva Studeni�ová spieva (1928), Slovenský 
spevník I (1961) s úvodnou štúdiou o prednese 

�udových piesní a v spolupráci s Ji�ím Horá-
kom Zbojnícke piesne (1965). Až posmrtne vyšli 
rozprávky zapisované u Slovákov, ktorí prišli 
v roku 1945 ako repatrianti z Rumunska a osa-
dili ich na Šumave.

Za ľudovou piesňou
Pri zbieraní �udových piesní získal Karol Plicka 
podobnú skúsenos� ako mnohí zberatelia pred 
ním i po �om – ženy bývajú lepšie informá-
torky ako muži. Až v takej miere, že sa mu toto 
delenie stalo akousi základnou klasi� káciou 
�udovej piesne:
„
udové piesne sa delia do dvoch základných 
skupín. Na piesne mužské a ženské. Zatia� �o 
ženy mávajú neoby�ajnú pamä� a vedia spieva� 
aj chlapské pesni�ky, ako ich po�uli v kr�me 

alebo ve�er na dedine, muži sa vôbec nestarajú 
o ženské piesne, kým neprichádzajú do úva-
hy spolo�né �úbostné alebo svadobné piesne.“ 
(Z ciest za slovenskou pies�ou, �asopis Sloven-
sko, 1934) �alej Plicka písal, že muži spievajú 
príležitostne – ke majú dobrú náladu, vy-
pijú si alebo pri muzike. No pre ženy je spev 
bytostnou potrebou, preto si piesne aj lepšie 
pamätajú a nekazia si hlas „temperament-
ným spevom v kr�me alebo pri tanci“. Napriek 
tomu, alebo práve preto, hodnotil Plicka 
mužské piesne ako „zvláštnejšie“ a tvrdil, že 
najvzácnejšie važtianske a východoslovenské 
piesne i piesne od Zvolena a Bratislavy zapísal 
od mužov. Povzdychol si: „Škoda, že dobrých 
spevákov ubúda,“ �ím mal na mysli mužov, 
ktorí dobre spievajú.
Karol Plicka va�ne rozprával o zaujímavých 
zážitkoch pri zbieraní �udových piesní a z jeho 
autentického rozprávania ich poznáme naj-
mä z � lmov Martina Slivku a z rozhlasových 
relácií a príhovorov ur�ených napríklad po-
sluchá�om relácie Klenotnica �udovej hudby, 
ale aj detským posluchá�om. Týmto krátkym 
príbehom nechýba vtipná zápletka, ale ich 
najhlbším jadrom je vždy obdiv k �udovej 
piesni a celej tradi�nej kultúre, láska k slo-
venskému �udu a jeho umeniu a hlboký vz�ah 
k jednoduchému pracovitému �loveku a k jeho 
mravným hodnotám. Plicka bol fascinovaný 
starobylou kultúrou, ktorá sa v medzivojno-
vom období zachovávala medzi �udom ešte 

Speváčka Eva Studeničová z Moravského Jána, 1926Zápis piesne Evy Studeničovej Išuo dzífča na trávu



25

ako bytostná sú�as� všedného i sviato�ného 
života – nie�o také bolo už vtedy nepredstavi-
te�né iste aj pre slovenského meš�ana, nielen 
pre „pána“ z Prahy. Plicka intenzívne vnímal 
nad�asovos� takéhoto života a uvedomoval si 
ju aj vaka drobným príhodám, ke speváci 
nevedeli zisti� svoj vek: „Blažení sú tí, �o môžu 
ži� život a nie roky.“ Je to romantický poh�ad 
na �ud, nehodný skuto�ného vedca? Iste je 
v tom romantické o�arenie, ale bez neho by 
ani prísne vedecké bádanie nepreniklo do sku-
to�nej h�bky a podstaty skúmaného javu.
No nielen Karol Plicka prišiel medzi slovenský 
dedinský �ud ako do iného sveta; aj dedin�a-
nia ho najprv vnímali ako „pánka“, ktorému 
netreba ve�mi dôverova�. Takéto skúsenosti 
mali už mnohí bádatelia pred ním, ale ešte aj 
za jeho �ias a neskôr spomínal napríklad Jan-

ko Blaho, ako musel aj medzi svojimi rodákmi 
– Záhorákmi prelamova� nedôveru k „pánovi 
z mesta“. Z Plickovho rozprávania vieme, že si 
vždy vedel nájs� dômyselný a vtipný spôsob, 
ako si získa� dôveru. A prekážok bolo ve�a 
– napríklad strach z alších daní, ke sa svet 
dozvie, „ako veselo si tu žijeme a spievame“. 
Alebo prípad diev�a�a, ktoré sa nevydalo iba 
preto, že ju raz nejaký maliar odma�oval. Ako 
potom musel pôsobi� Plickov fotoaparát, ke 
kdesi nejaká žena zvolala: „
udia, utekajte, to 
vám krásu poberie!“
Plickovo putovanie za �udovou pies�ou bolo 
v tých rokoch naozaj peším putovaním s �až-
kým ve�koformátovým fotoaparátom, ktoré-
mu bol verný a až po vojne si k nemu pribral 
aj pohotovejší prístroj, strednoformátovú 
zrkadlovku Praktisix. Tieto cesty absolvoval 
Karol Plicka najmä v mesiacoch, ke sa aj pre 
nepriaznivé po�asie �udia najvä�šmi zdržia-
vali doma. Niekedy nebolo �ahké nájs� noc�ah, 
a tak raz spal v mrazivom pitvore s naviatym 
snehom. V izbe ležal �ažko chorý a Plicka za-
�ul, ako žena vraví mužovi: „Pošli toho �loveka 
pre�. Stane sa neš�astie. Zamrzne.“ Muž jej na 
to odvetil: „On je �lovek vandrovný. Je zvyknutý 
aj na horšie. Ni� sa nestane.“
Po rokoch sa nám zdá nepochopite�né, že 
v �asoch, ke už automobil nebol celkom 
výnimo�ným dopravným prostriedkom, mal 
Plicka k dispozícii iba vlak a alej len vlast-
né nohy. Chyba zrejme nebola len v tom, že 

mu nepridelili na výskum auto. Na mnohé 
miesta, ktoré si vybral za svoj cie�, by sa jed-
noducho pre zlé cesty nebol dostal a už vôbec 
by to nebolo možné v zimných mesiacoch. 
Aj o tomto hovoril vo � lme Martina Slivku: 
„Ak je nie�o objavné na mojej práci, objavil som 
to predovšetkým ako umelec. Bolo to umenie, 
ktoré mi dávalo silu, otváralo cestu a dalo 
preniknú� nielen k materiálu, ale aj k �u�om. 
To bol asi hlavný a podstatný dôvod, pre�o mi 
nijaká cesta nebola príliš �ažká, namáhavá 
a neschodná. Na svojich cestách som nikdy ne-
�akal na to, �omu hovoríme priaznivé po�asie. 
Práve naopak, piesne som zbieral ponajviac 
od októbra do marca, ke� bývali �udia doma. 
V historickej zime 1929	1930, ktorá bola ne-
smierne krutá 	 �udia boli doma, nikto nevy-
str�il nos –, bol som celý �as v teréne. Vtedy to 

bola pre m�a úplná samozrejmos�, ktorá ne-
stála vlastne ani za re�. Z odstupu �asu a z po-
h�adu dneška predsa sa mi zdá, akoby tu bola 
pôsobila nejaká dobroprajná sila, ktorá ma na 
všetkých cestách sprevádzala, urobila odolným 
proti nepriazni každého druhu, dodávala dob-
rú myse� v každej situácii.“ (z � lmu Martina 
Slivku Národný umelec prof. Karol Plicka, 1970, 
citované pod�a: PAUER, 2016)
Je zrejmé, že prekonávanie prekážok mal 
Karol Plicka v povahe, najmä ke mu dodá-
valo silu nadšenie a chu� poznáva� a zbiera�. 
Vieme, že fonograf, ktorý ostal v Martine po 
Karolovi Antonovi Medveckom, Plicka odložil 
po prvých pokusoch preto, že ho nemal ako 
prenáša�. Ale azda by predsa bol našiel ne-
jaké riešenie – zdá sa nepochopite�né, že by 
sa bol vzdal nahrávania pre takéto �ažkosti. 
Fonograf dozaista už vnímal ako zastara-
ný technický prostriedok. 
iasto�ne to bola 
pravda, ale v medzivojnovom období ešte 
nejestvoval dostupný prenosný prístroj, ktorý 
by ho bol nahradil. Karolovi Plickovi prišlo 
na pomoc ve�kolepé podujatie 
eskej akadé-
mie vied a umení, ktoré sa pripravovalo už 
od roku 1910. Josef Zubatý sa vtedy zaujímal 
o možnos� v rámci 
AVU nahráva� �eské ná-
re�ia. O tomto úmysle napísal 16. januára 1911 
Josefovi Chlumskému do Paríža. Chlumský 
nemal s fonografom ve�mi dobré skúsenosti 
a ke Zubatého zámery konzultoval s fone-
tikom Jeanom-Pierrom Rousselotom, dostal 

odpove: „Všetkým podmienkam dobrého fo-
nogra� ckého zápisu nemôže vyhovie� jednodu-
chý vidie�an, ktorého náre�ie chceme študova�. 
Dokážu to iba profesionáli. A napokon to teraz 
nie je to najsúrnejšie.“

Vznik fonoarchívu ČAVU
Myšlienkou nahrávania sa za�ali v 
AVU zno-
vu zaobera� po vzniku 
eskoslovenskej repub-
liky. V roku 1919 rokoval Josef Chlumský v Pa-
ríži s Ferdinandom Brunotom, zakladate�om 
Archívu re�i na Sorbonne, i s pánom Pathém, 
�i by nebolo možné založi� podobný archív 
na univerzite v Prahe. Pathého sa usiloval 
presved�i�, aby obnovil pražskú � liálku a aby 
pres�ahoval viedenský podnik do Prahy. Myš-
lienka sa nerealizovala najmä pre nepriaznivé 
hospodárske pomery v 
eskoslovensku, hoci 
Pathé prejavil záujem o spoluprácu a Fonetic-
kému ústavu venoval nieko�ko gramofóno-
vých platní. V roku 1923 navštívil Prahu pro-
fesor Brunot. Ako dar od Sorbonne priniesol 
25 platní a Chlumskému radil, aby nahrával 
na zdokonalenom fonografe Eugèna Raveneta. 
Chlumskému sa myšlienka zapá�ila najmä 
preto, že by to znamenalo nezávislos� na za-
hrani�ných spolupracovníkoch, a fonograf pre 
Fonetický ústav kúpil. Nenašla sa však nijaká 
�eská � rma, ktorá by bola zariadená na gal-
vanoplastické kopírovanie voskových platní. 
Bolo teda treba zabezpe�i� kompletné profe-
sionálne nahrávanie a Ravenetov fonograf po-
užíva� len pokusne a na dopl�ujúce nahrávky. 
V tejto myšlienke podporil Josefa Chlumského 
aj Hubert Pernot, ke bol na zjazde pre �udové 
umenie v Prahe. S�úbil, že dohodne s � rmou 
Pathé �o najpriaznivejšie podmienky, ale 
odhadované náklady aj tak prevýšili dotácie 
Fonogra� ckého ústavu. Josef Chlumský preto 
predložil celý projekt 
AVU. Akadémia zvolila 
31. októbra 1928 fonogra� ckú komisiu, ktorej 
�lenmi boli Otokar Fischer, Ji�í Horák, Josef 
Chlumský a Josef Zubatý. Tak sa za�ali písa� 
dejiny Fonogra� ckého a gramofonického ar-
chívu 
eskej akadémie vied a umení v Prahe, 
ktorého hlavným spolupracovníkom za Slo-
vensko sa neskôr stal Karol Plicka.
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Salieri: vinný alebo nevinný? 
Svetová premiéra novej opery je v súčasnosti vzácnou udalosťou. Platí to v celosvetovom 
meradle a dvojnásobne na Slovensku. V Košiciach takáto výnimočná chvíľa nastala: Štátne 
divadlo uviedlo dielo Mariána Lejavu Bohom milovaný. Novinka dostala dôstojného „pred-
skokana“ – komornú hudobnú drámu Nikolaja Rimského-Korsakova Mozart a Salieri. 

Hudobná hra Mozart a Salieri, skomponovaná 
na �inoherný text Alexandra S. Puškina, spa-
dá do neskorého obdobia autorovej scénickej 
tvorby, ktoré sa vyzna�uje bohatstvom drama-
tických útvarov a pestros�ou stvárnení. V in-
tímnych monológoch a dialógoch jednoaktov-
ky pracuje skladate� s melodickým recitatívom 
sprevádzaným malým orchestrom, dvomi ci-
táciami Mozarta a jednou klavírnou fantáziou 
v jeho štýle. Textová zložka vychádza z mýtu 
o zavraždení Mozarta Antoniom Salierim, 
ktorý inšpirovali fámy kolujúce po Viedni po 
Mozartovej smrti. 
Marián Lejava sa v diele Bohom milovaný 
rozhodol túto mysti� káciu vyvráti� a o�isti� 
Salieriho meno. Zvolil si na to zaujímavú for-

mu takmer dokumentárneho divadla, ktoré 
rekonštruuje historické udalosti a dramatizuje 
dobové dokumenty. Podobne ako Rimskij-
Korsakov, aj Lejava sa vyhol ozna�eniu opera 
a použil podtitul „hudobné divadlo v piatich 
scénach s prológom a epilógom“. Je to namies-
te – popri prvkoch opernej formy (tu najmä 
recitatív a dvojspev) využíva aj prvky kantáty 
a melodrámy. Text libreta (Marián Lejava 
a Zuzana Šajgalíková) tvorí najmä Mozartova 
korešpondencia, novinové �lánky a iné auten-
tické materiály v pôvodných jazykoch – nem-
�ine, talian�ine a angli�tine. Autor zaujímavo 
pracuje s realitou: pokia� v prvých scénach 
vystupuje Mozart ako živá postava, neskôr sa 
z neho stáva predmet dokumentu. 
Prvá scéna prináša monológ Mozarta a jeho 
dvojspev s manželkou Constanze. V druhej 
Mozartovi priatelia skúšajú �asti práve kom-
ponovaného Requiem. V tretej scéne sa Mozart 
stáva symbolickou postavou � lozofujúcou 
o tvorbe a smrte�nosti. Opera formálne i ob-
sahovo vrcholí štvrtou scénou: � ktívnou tele-
víznou šou s moderátorom (Salieri) a odbor-
níkmi – lekármi, ktorí rekonštruujú skuto�ný 
priebeh Mozartovej smrti. Úvod a záver patria 

Salierimu: prológ je jeho meditáciou a epi-
lóg obsiahlou citáciou Mozartovho Requiem, 
do ktorej melodramaticky vstupuje Salieri 
s textom svojho epitafu. 
Komplikovaná forma Lejavovej opery prináša 
viacero úskalí. V prvom rade nefunguje ako 
plnohodnotný dramatický text - z libreta 
cíti� ve�a papiera a málo divadla. Na malom 
priestore je príliš husto: literárne, informa�ne, 
jazykovo i hudobne. Možno by stálo za úvahu 
sa s odstupom �asu k dielu vráti�, aj s drama-
turgickými nožnicami. Pripúš�am však, že 
spomínaná prehustenos� možno vystupuje do 
popredia iba ved�a Puškinovho a Korsakovovho 
lakonizmu a že by Bohom milovanému viac 
sved�ala samostatná platforma.

V prospech samostatného uvedenia sved�í aj 
neš�astná režijná koncepcia Michala Spišáka. 
Režisér „strihol“ obom operám rovnaký 
vizuálny kabát v podobe takmer totožnej scény 
a kostýmov. V prípade polemiky s bohatou 
interpreta�nou tradíciou by tento prístup 
obstál, no v situácii prvolezca, ktorý má za 
úlohu vyrozpráva� príbeh, je problematický. 
Ak je Salieri v prvej �asti ve�era vrahom, tak 
rovnaký Salieri – v tom istom kostýme (evo-
kujúcom diabla), na tej istej scéne, zosobne-
ný tým istým, rovnako hrajúcim spevákom 
– môže �ažko by� po prestávke nevinný. �alším 
ve�kým nedostatkom, ktorý obzvláš� prekva-
puje u �inoherného režiséra, je muzeálno-
-operné vedenie hercov a prvoplánové klišé. 
Minimalistická scéna Diany Strauszovej (je aj 
autorkou historizujúcich kostýmov) s horizon-
tom tvoreným šnúrkovým závesom, z ktorého 
sa vynára zbor, vytvorí nieko�ko efektných 
obrazov, no statickému charakteru oboch diel 
ve�a dynamiky neprinesie. 
Novej slovenskej opere i miniatúre Rimského-
Korsakova sa dostalo (najmä na prvej pre-
miére) vynikajúcej interpretácie. Mozarta 
a Salieriho hudobne naštudoval a dirigoval 

Igor Dohovi�. Podarilo sa mu dokonale vystih-
nú� duch Korsakovovej hudobnej hry v skve-
lom vybalansovaní medzi ruským roman-
tizmom a mozartovskou náladou. Orchester 
opery Štátneho divadla hral pod jeho vedením 
s eleganciou, �ahkos�ou a príjemnou farebnos-
�ou. Škoda len, že citát z Mozartovho Requiem 
neinterpretoval živý zbor (v druhej opere vy-
nikajúco spievajúci) – hoci sa jeho �as� práve 
nachádzala na scéne ako komparz, bola použi-
tá nahrávka. 
Bohom milovaného naštudoval a dirigoval sám 
skladate�. Ak som uvedenie novej opery ozna�il 
za výnimo�nú udalos�, tak príležitos� vypo�u� si 
premiéru v autentickom autorskom podaní je 
dokonalým unikátom. Marián Lejava túto prí-
ležitos� maximálne využil, aj ke musel pôvod-
nú predstavu o roz�lenení orchestra zredukova� 
na podmienky malej košickej orchestrálnej 
jamy. Teleso má s podobným typom repertoáru 
minimum skúseností, ale vaka skladate�ov-
mu entuziazmu sa hrá�i s náro�nou partitúrou 
vyrovnali s nasadením a rados�ou. 
Na prvej premiére sa ako Salieri predstavil 
Michal Onufer. Jeho elegantný bas sa pokú-
sil diferencova� rozdielny charakter postáv 
v oboch operách, precízne narábal s viace-
rými jazykmi a herecky sa vyhýbal ve�ko-
operným gestám. Alternant Ivan Zvarík 
zaujal efektným basovým fondom, potrápil 
sa však s frázovaním a výrazovo i herecky 
�ahal za kratší koniec. Tenorista Maksym 
Kutsenko sa do dvojpartu Mozarta pustil 
s oduševnením a mimoriadne svedomitým 
prístupom. Jeho empatickú a výsostne mu-
zikálnu interpretáciu podporilo presved�ivé 
herectvo. Jozef Gráf na druhej premiére 
zaujal žiarivými výškami, ale vo výraze i he-
rectve bol menej úspešný. Obe predstavite�ky 
Mozartovej manželky Constanze, Janette 
Zsigová a Viera Kállayová, sa svojich úloh 
zhostili s primeranou dramatickou angažo-
vanos�ou, šarmom a civilným herectvom. 
Úloha Mozartovej sestry Sophie suverénne 
sadla Michaele Váradyovej, hlas alternujú-
cej Tatiany Pa�ov�íkovej-Páladiovej znel vo 
vyššej polohe priostro. Pánske kvarteto v jed-
nom obsadení menších mužských postáv 
(dvoj- a trojúloh) bolo korektne interpretova-
né a dostato�ne individualizované Zdenkom 
Vislockým, Antonom Baculíkom, Mariánom 
Luká�om a Marekom Gurba�om. 
Vaka iniciatíve Opery Štátneho divadla 
v Košiciach teda uzrelo svetlo sveta nové 
slovenské operné dielo. Teraz by bolo vhodné 
zapracova� aj na návštevnosti predstavení. 
Poh�ad na poloprázdne premiérové h�adisko 
je smutný. 

Jozef ČERVENKA

HUDOBNÉ DIVADLO

Nikolaj Rimskij-Korsakov: Mozart a Salieri
Marián Lejava: Bohom milovaný
Dirigenti: Igor Dohovi� a Marián Lejava
Scéna a kostýmy: Diana Strauszová
Réžia: Michal Spišák
Premiéry v Štátnom divadle Košice, 13. a 14. 5.

I. Zvarík (Salieri) a M. Kutsenko (Mozart) 
(foto: J. Marčinský)
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Teraz volám po mieri
V čase svetovej premiéry (1857) sa Simon Boccanegra zdal obecenstvu menej atraktívnym 
(rozumej, menej postaveným na speváckej ekvilibristike) než predchádzajúce Verdiho die-
la. Medzitým publikum vyspelo a Boitom i Verdim upravená verzia opusu (1881) sa zvlášť 
od polovice minulého storočia častejšie objavuje v repertoári divadiel i nahrávacích štúdií. 

Napriek romantickej komplikovanosti, hrô-
zostrašnosti a citovej exaltovanosti príbehu 
(autorom predlohy je Španiel Gutiérrez, od 
ktorého pochádza tiež superromantický Tru-
badúr) sa v alšom dejovom pláne zra�í aj 
hlboký humanizmus, volajúci po znášanlivos-
ti (osobnej i politickej) – a je jedno, �i nepria-
te�ské strany tvoria Janov�ania a Benát�ania, 
plebejci a patricijovia, ghibellini a guelfovia 
alebo dnešní politickí rivali. 

Predchádzajúce uvedenie diela v SND (1985), 
v kvalitnej réžii Júliusa Gyermeka a skvelom 
hudobnom naštudovaní Ondreja Lenárda, 
máme ešte v živej pamäti. Režisér sú�asnej 
bratislavskej inscenácie Marián Chudovský 
nešiel v zosú�asnení a ob�iansko-politickej 
apelatívnosti tak aleko ako nedávno Martin 
Bendik vo Fideliovi, no nechcel ani inscenova� 
tradi�ný kostýmovaný koncert. Hrozba kon-
certantnosti je však dielu vlastná, lebo sku-
to�ne dramatické situácie sa v �om za�ínajú 
až únosom Amelie v druhom obraze prvého 
dejstva – predchádzajúci dej i celé tretie dejstvo 
sú dramatické len vo vnútornom živote postáv. 
A tu môžu režisér i dirigent iba �iasto�ne na-
hradi� to, �o by chýbalo vo výbave speváka (t.j., 
nielen korektne odspieva� náro�ný part, ale aj 
vnies� do neho city, radosti i žiale, zlos�, nehu 
�i smútok). O tejto Verdiho opere platí to, �o 
hovorí Mosco Carner o Pucciniho Bohéme: po 
jej percepcii nezostanú posluchá�ovi v pamäti 
jednotlivé výjavy (scény, árie, duetá a pod.), ale 
dielo ako celok.
Problém Chudovského výkladu spo�íva v ne-
jednozna�nosti. Jeho Simon Boccanegra nie 

je ani historickým plátnom, ani divadlom 
v divadle. Prenesenie príbehu zo 14. storo�ia 
do dnešného historického múzea s panelmi 
a výstavnými exponátmi (scéna Jaroslav 
Valek, kostýmy Peter �anecký) nerieši režisér 
tak priamo�iaro ako Peter Zvon v Tanci nad 
pla�om, kde historické postavy vystupujú 
z plátien obrazov a vytvárajú nový príbeh. 
Tu je prostredie raz len pozadím a kulisou 
(druhé dejstvo), inokedy akoby sme paralelne 

sledovali konanie Verdiho postáv a personálu 
múzea. Závere�né prevtelenie sa dóžu a jeho 
dcéry do muzeálneho exponátu považujem za 
pôsobivé, ale takýchto miest by inscenácia po-
trebovala viac. Škoda, že sme na zdôvodnenie 
zvoleného situovania príbehu museli �aka� až 
do � nále. 
Chudovského inscenácia je postavená na 
princípe antiiluzívnosti. V scénogra� ckej zlož-
ke ju reprezentuje napríklad manipulovanie 
s maketou janovskej katedrály San Lorenzo 
(symbolu Janova) v prológu, pozlátené stromy 
v prvom obraze, alebo – �o má režisér obzvláš� 
rád – obnažený svetelný park. Zato koncipo-
vanie scény v senáte ako recepcie je zjavným 
omylom. Adekvátne sa nepodarilo vyjadri� ani 
motív mora: zmysel použitia laseru je �ažké 
uhádnu�. Ku kladom inscenácie pridávam 
svetelnú réžiu (najmä v prológu). Nejed-
nozna�ne vyznieva kostýmovanie – štýlový 
mix s prevahou sú�asného oble�enia. Vä�šiu 
pozornos� bolo potrebné venova�  hereckej 
tvorbe hlavných postáv, aj ke v niektorých 
prípadoch tomu možno bránili dispozície 
ú�inkujúcich.

Martinovi Leginusovi (donedávna hudobný 
riadite� Štátnej opery v Prahe) je Verdiho hudba 
zrejme blízka. Dirigent má zmysel pre verdiov-
skú frázu, orchester vedie v širokej dynamickej 
škále od meditatívnych, zavše až zvukomaleb-
ných pasáží po dramatické vrcholy, v ktorých 
však nikdy nepotlá�a spev. Azda len v momente, 
v ktorom dóža spozná svoju stratenú dcéru, bolo 
crescendo orchestra mierne prehnané. 
Kvalitné a vyvážené je aj spevácke obsadenie. 
Na prvej premiére sa Peter Mikuláš jemu 
príslove�ným spôsobom pohral s partom 
Fiesca. Po�al ho vzácne lyricky, zvláš� v oboch 
najkantabilnejším miestach partu (Il lacerato 
spirito a Piango perchè mi parla), ale jeho hlas 
dokázal aj zahrmie� ako anjel pomsty. Adriane 
Kohútkovej (Amelia) chví�u trvalo, kým sa ro-
zospievala, no potom dokázala hlasom ú�inne 
vystihnú� vnútorný obsah spievaného partu. Jej 
výšky majú dnes nebývalú dramatickú nos-
nos�. Zvláš� zapôsobila v nesmierne discipli-
novane pojatom ve�kom duete s Boccanegrom 
a vo � nále prvého i tretieho dejstva, kde do-
kázala jemne nasadi� vysoké tóny. Kórejský 
tenorista Kyungho Kim (Adorno) je hlasový 
fenomén. Krásne frázuje a jeho výšky majú 
unikátny kovový lesk. Len výrazovo (vokál-
ne i herecky) je pomerne neutrálny. Titulnú 
úlohu zvládol bulharský barytonista Anton 
Keremidtchiev  kvalitne a bez problémov, ale 
aj bez vzbudenia hlbších emócií z jeho spevu, �o 
je pri interpretácii Simona mankom. Publikum 
vysoko ocenilo výkon Filipa T�mu, ktorý má 
postavu Paola Albianiho spevácky i herecky de-
tailne rozpracovanú, no part by si žiadal trocha 
sonórnejší materiál. 
Inscenácia má vyrovnané aj druhé obsadenie. 
Lyrický barytón Daniela �apkovi�a ešte nie 
je ideálny pre dramatické Verdiho úlohy, ale 
Boccanegru zvládol až prekvapujúco dobre, pri-
�om jeho spev pôsobil aj citovo zainteresovane. 
Eva Hornyáková predviedla svojím sviežim 
sopránom lyrickejší variant Amelie, s plynulým 
prechodom medzi registrami, i ke s trocha 
užšími extrémnymi výškami. Adornovu roman-
cu za scénou (takú podobnú obdobnému vstupu 
Manrica) príkladne mäkko zaspieval Tomáš 
Juhás, aj alej v jeho výkone prevažovali kvalitné 
miesta nad tými menej vydarenými. Jozef Benci 
ako Fiesco pekne muzicíroval v lyrických i dra-
matických pasážach, len vysoké tóny mu robili 
problémy. Filip T	ma si na druhej premiére 
ešte úspešnejšie zopakoval postavu Paola. Zbory 
výborne pripravil Pavol Procházka.
Chudovského Simon Boccanegra nevyvolá 
taký ostrý stret názorov ako Bendikov Fidelio, 
no k mieru medzi opernými tradicionalistami 
a modernistami neprispeje.

Vladimír BLAHO

HUDOBNÉ DIVADLO

Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra
Dirigent: Martin Leginus
Scéna: Jaroslav Valek
Kostýmy: Peter 
anecký
Réžia: Marián Chudovský
Premiéry v Opere SND 20. a 22. 5.

K. Kim (Gabriele Adorno) a A. Kohútková 
(Amelia Grimaldi) (foto: C. Bachratý)
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Rodinná flauta
Repertoár banskobystrickej Štátnej opery je žánrovo pestrý: na svoje si prídu milovníci 
operety, súčasného tanca, klasických operných titulov aj minoritná skupina fajnšmekrov. 
V ponuke absentoval iba titul pre citlivú kategóriu „štartujúcich pubertiakov“, ktorým sa už 
Kocúr v čižmách zdá byť „trápnym“, ale na „dospelácky“ repertoár ešte nedorástli. Práve 
im je určená Čarovná flauta.
 
Mladý �eský režisér Dominik Beneš a vý-
tvarní�ka Zuzana P�idalová vyplnili objed-
návku na rodinné predstavenie bez toho, 
aby podliezali umeleckú latku �i podce�o-
vali mladého diváka. Ich koncepcia je síce 
konven�nejšia než vtipná a na popkultúrne 
odkazy bohatá inscenácia Svetozára Spru-
šanského v SND (2010), nechýbajú jej však 
nápaditos� a pôvab. 
Tvorcovia s vkusnou �itate�nos�ou polarizo-
vali oba rozprávkové svety. Kým Sarastrovu 
ríšu dobra a múdrosti zdobí st�poradie lámp, 
svetlo v ríši Krá�ovnej noci vyhaslo (symbol 
zlomeného st�pu). Charakter postáv pod-
�iarkuje aj kostýmová zložka. Make-up Krá-
�ovnej noci a jej dám pripomína ú�astní�ky 
upírskeho plesu, krehká blondína Pamina 
je odetá do nevinnej bielej, princ Tamino 
akoby vystrihnutý z klasickej kreslenej 
rozprávky, Sarastrovi mudrci nosia písmen-
kové plášte a �iapky s otvorenými knihami. 
So vznešeno-rozprávkovými kostýmami 
vážnych postáv kontrastuje klaunské oble-
�enie Papagana a Papageny. Spolupatri�nos� 
detského diváka iniciujú aj rozkošní Traja 
chlapci s lietajúcimi balónikmi. 

Beneš akcentuje výchovný rozmer (ansámbel 
o tom, že klama� sa nesmie – však, Papage-
no?! – adresujú protagonisti priamo publiku) 
a humanistický odkaz rozprávky (po lahodnej 
melódii zvonkohry, ktorá uzemní Monosta-
ta, zavládne v Sarastrovej ríši všeobjímajúci 
zmier). Režisér sa dokonca pokúsil pomeri� 
rozhádaných rodi�ov Paminy. Neúspešne: 
Krá�ovná noci spupne odmietne podanú Sa-
rastrovu ruku. 
Aj hudobno-vokálna zložka inscenácie má vyso-
ký potenciál rozvíja� estetické cítenie mladého 
publika. Naštudovanie Igora Bullu je svieže, 
v dynamike i frázovaní starostlivo vypracované 

a hrá�sky mimoriadne disciplinované, dikcia 
hovoreného i spievaného slova (inscenácia vyu-
žíva starší slovenský preklad Jely Kr�méryovej) 
u vä�šiny protagonistov priam vzorová. 
Na druhej premiére (27. 5.) sa na javisko po-
stavili mladí i skúsení speváci, pri�om prví sa 
druhými nenechali zahanbi�. Vizuálne atrak-
tívna, herecky talentovaná Michaela Popik 

Kušteková (nekaždodenne „ženská“ 
Pamina) disponuje farebne prí�ažlivým, 
zvu�ným, vývojovo perspektívnym 
lyrickým sopránom, ktorému sa v tejto 
chvíli dá vytknú� trochu nadužívané 
forte. Vokálne suverénna Marianna 
Hochelová úspešne rozvíja slovenskú 
tradíciu farebne š�avnatých Krá�ovien 
noci. Dušanovi Šimovi priniesol chú-
lostivý part Tamina príležitos� kulti-
vova� dobre posadený lyrický materiál 
s peknou vysokou polohou, aj Šimon 
Svitok si vokálne i herecky užíva atrak-

tívnu postavu vtá�kara Papagena (v Banskej 
Bystrici rozpráva stredoslovenským dialektom 
– úprava Alžbeta Luká�ová). Odhliadnuc od 
impozantných �iernych h�bok, z predstavite-
�ov ve�kých postáv najmenej oslovil intona�ne 
vajatajúci Ivan Zvarík (Sarastro). 

Michaela MOJŽIŠOVÁ

Naše prvé Mačky
Snáď nepreženiem tvrdením, že The Cats (Mačky) patria k najlepším muzikálom: nedra-
matické libreto, napísané proti všetkým divadelným zákonom (ide o pásmo z doslovne 
prevzatých Eliotových básní pre deti), sa vďaka Webberovej invencii stalo panoptikálnym 
divadlom sveta. 

Sú�asne však ide aj o jeden z najnáro�nejších 
muzikálových titulov. Od interpretov si žia-
da ohromné pohybové nasadenie, plastické 
herectvo a nevšedné spevácke schopnosti. 
Považujem za hanebné, že sme ho tak dlho 
nemohli po�u� v sloven�ine. Avšak slovenská 
premiéra Ma�iek na Novej scéne (v spevnom 
prebásnení Michaela Prost�jovského a Jána 
Štrassera, ktoré sa nebojí text miestami aktu-
alizova�) splatila dlh slovenského divadla vo�i 
muzikálovej literatúre aj s úrokmi. 
asto sa 
tvrdí, že na Slovensku niet dostatok interpretov 
na tento druh muzikálu. Ma�ky dokázali, že 
sily sú – len ich treba mobilizova�. 
Inscenátori sa nevydali cestou remaku ka-
nonickej verzie Trevora Nunna (1981). A to je 
dobre – bez oh�adu na to, �i ich k tomu viedli 
umelecké alebo � nan�né pohnútky. Nunnova 
inscenácia, na ktorú v Bratislave nadväzujú 
kostýmami (o tom bulletin ml�í), sa dodnes hrá 
v Londýne, New Yorku aj na alších scénach, no 
medzi�asom už predsa len esteticky zostarla. 

Režisérka Gabriela Petráková (šéfka spevo-
hry ostravského divadla) preniesla dianie zo 
smetiska do akéhosi krachujúceho obchodu 
s módou, reálie odkazujú na Londýn. Toto 
riešenie sa ukázalo ako nenásilné a ve�-
mi funk�né. Umožnilo jej nachádza� nové 
kompozície mizanscén (napr. Mangodžery 
a Rumbalíza kradnúci šaty z vešiaka) �i sym-
bolické významy (Grizabella vystupujúca do 
neba po odstavenom eskalátore). Situovanie 
do sú�asného priestoru i moderne po�atá 
choreogra� a (Ladislav Cmorej) navyše po-
mohli dnešnému divákovi lepšie pochopi� 
charaktery a vidie� v tejto ma�acej šou vlast-
nú �udskú komédiu – teda oslobodi� sa od 
vnímania diela ako akejsi pôvabnej detskej 
historky z dávnych �ias. 
Zásadnou podmienkou úspechu pri každej 
inscenácii Ma�iek, a zárove� najvä�šou vý-
hrou tej bratislavskej, je obsadenie. Niežeby 
sa mu nedalo �o-to vytknú�: napríklad nad-
merné vibrato a neistý tón Hany Fialovej 

(Grizabella) �i hereckú i spevácku neistotu 
Lenky Machciníkovej, pre ktorú bola Dželina 
prvou vä�šou úlohou. Ako celok však kasting 
priniesol viac než dobrý výsledok – z obsade-
nia nikto vyslovene nevyt��a, z javiska len tak 
sršia energia a talent. 
Ma�ky sú napísané ako skuto�né kolek-
tívne dielo, v ktorom niet bezvýznamných 
rol. Predsa však treba vyzdvihnú� Katarínu 
Hasprovú (na navštívenej repríze bola napl-
no roztancovanou �apkou, no naštudovala 
i Grizabellu) �i Karola �álika v noblesnej 
úlohe starnúceho barda Múza, v ktorej sa 
sympaticky nepateticky snúbil hercov osob-
ný príbeh s Webberovou partitúrou. Celku 
dodával nesmierny drive živý orchester (pri 
dobrom muzikáli nevyhnutnos�!) pod vede-
ním �ubomíra Dolného. Škoda len príliš pre-
zvu�enej sály – �o je istotne problém, ktorý 
možno po�ahky napravi�.

Rudo LEŠKA

Wolfgang Amadeus Mozart: �arovná � auta
Dirigent: Igor Bulla
Scéna a kostýmy: Zuzana P�idalová
Réžia: Dominik Beneš
Premiéry v Štátnej opere Banská Bystrica 26. a 27. 5. 

Andrew L. Webber – Thomas S. Eliot: Ma�ky
Dirigent: �ubomír Dolný
Scéna: Ond�ej Zicha
Kostýmy: �udmila Várossová
Choreogra� a: Ladislav Cmorej
Réžia: Gabriela Petráková
Premiéra na Novej scéne 29. 4., 
navštívené predstavenie 14. 5.

Čarovná flauta (foto: J. Lomnický)
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Publiku v koncertnej sále Fakulty múzických 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
sa 2. 5. predstavila doktorandka Mária 
Porub�inová (školite�ka Mária Tomanová). 
Cyklus šiestich piesní Ej, srdénko moje (1956) 
od Klementa Slavického, nasiaknutý janá�-
kovskou melodikou a s výrazným nábojom 
moravskej �úbostnej poézie, dotvárala sopra-
nistka interpreta�ne silným emocionálnym 
prežívaním. Piesne obohacoval množstvom 
farebných, dynamických a výrazových nuáns 
aj klavirista Róbert Pechanec, ktorý po�as 
celého koncertu empaticky dotváral výsledný 
umelecký dojem svojím zmyslom pre štýl 
a favorizáciu vokálneho partu. 
Po Slavickom nasledovali tri Verdiho romance. 
Stro� cká Perduta ho la pace, s melancholickým 
pozadím neskoršej Violetty, bola verdiovským 

„kolovrátkom“ s veršami Johanna Wolfganga 
Goetheho a otvorila priestor túžbe po láske. 
Tá dominovala aj v Ad una stella (1845) s textom 
Andreu Maffeiho, neskoršieho libretistu opery 
Macbeth. Prvú �as� koncertu efektne ukon�ila 
pôvabná romanca Stornello s hudobne vtipným 
prekáracím popevkom. 
Po prestávke sa interpreta�ne odvážnym 
vstupom na L‘isle Joyeuse L. 106 od Clauda 
Debussyho za�al pohotový záskok za choré-
ho gitaristu. Klavirista Matej Arendárik sa 
s evidentnou chu�ou a priam orchestrálnym 
spôsobom pohral nielen s impresionistický-
mi harmonickými vertikálami a farbami, 
ale navyše jemnou prstovou technikou ilu-
stroval rokokové inšpirácie, ktoré skladate� 
našiel vo Watteauovom obraze Le Pèlerinage 
à l‘île de Cythère. 
Mária Porub�inová v druhom vstupe prostred-
níctvom príbehov ve�kých here�iek pripravila 
vokálne prí�ažlivú ochutnávku talianskych 

autorov. Najprv zaznel slávny monológ 
Cileovej Adriany Lecouvreur Io son l�umile 
ancella a Toskino Vissi d’arte predvedené so 
speváckou istotou a noblesou. Nasledovalo 
Intermezzo A dur zo 6 Klavierstücke Op. 118, 
jedno z najkrajších sólových diel Johannesa 
Brahmsa. V �om o�aril Arendárik pies�ovou 
kantilénou a pridal sonórne, miestami priam 
mysteriózne úseky, plné harmonických ne-
zvy�ajností. 
Úplný záver popolud�ajšieho koncertu pat-
ril Amelii z druhého dejstva Maškarného 
bálu. Vo ve�kom monológu Ecco l‘orrido 
campo... Ma dall’arido stelo divulsa vystihla 
Porub�inová majstrovské rysy Verdiho dra-
matickej povahokresby a hudobné frázy pre-
pájala s vnútorným kontroverzným dialógom 
lásky. Aplauzy v priebehu i na záver koncertu 
patrili všetkým trom ú�inkujúcim, aj so za-
slúženým bravo. 

Mária GLOCKOVÁ

Pol roka sa z billboardov pozerala na Bra-
tislav�anov nežná tvár Julie Novikovovej. 
Mladá sopranistka, ktorú popri ú�inkovaní 
na popredných európskych scénach (Viede�, 
Salzburg, Berlín) zvidite�nilo najmä televízne 
uvedenie Rigoletta v titulnej postave s Plácidom 
Domingom, mala predstavi� svoju Gildu aj na 
doskách SND. Tesne pred vystúpením oznámilo 
divadlo ochorenie interpretky, a tak namiesto 
blonavej Rusky obliekala 10. 5. Gildin kostým 
tmavovlasá Izrael�anka Hila Fahima. Ani nie 
tridsa�ro�ná kráska je od sezóny 2013/2014 
sólistkou Viedenskej štátnej opery, bola teda 
prís�ubom adekvátnej protihodnoty za zvýšenú 
„gala“ cenu vstupeniek. �ažko háda�, �i by sme 
s Novikovovou zažili vydarenejší operný ve�er. 
Ten realizovaný stál za to – a zaleka nielen 
zásluhou zvedavo o�akávanej hostky. 

Soprán Hily Fahimovej vyniká prierazným, 
žiarivo striebristým timbrom najmä vo 
vysokej polohe (také krásne Caro nome 
Schüllerova inscenácia od premiéry v roku 
2014 zrejme ešte nezažila). Tá nižšia je zatia� 
pomerne fádna a chví�ami až infantilne 
sfarbená. Keže však Fahima nie je „bielou“ 
koloratúrou, dá sa u nej predpoklada� alší 
vývoj perspektívneho materiálu. Ten je dnes 
už viac než zrejmý u kórejského tenoristu 
Kyungha Kima. 
astý hos� bratislavského 
javiska opätovne prezentoval nielen obdi-
vuhodnú kompaktnos� materiálu a kovové, 
žiarivé výšky, ale aj vyzrievajúcu farbu niž-
šej polohy a rastúci objem vzácneho hlasu. 

Keže Verdiho Vojvoda nie je psy-
chologicky prepracovaným charak-
terom, ale tak trochu od�udšteným 

typom požíva�ného nemravníka (obzvláš� 
v inscenácii Martina Schüllera), nijako pri 
�om neprekáža ani Kimovo rezervované 
herectvo. 
Vo výbornej forme sa predstavil aj oboj-pre-
miérový Rigoletto Leo An. Barytónu kórejského 
umelca síce chýba o trošku viac „zrna“ i „slzy“ 
v hlase, nemožno mu však uprie� mäkkos� 
tónu a vzorovo modelované frázy. A napo-
kon, k tercetu hostí treba dnes už pripo�íta� 
aj Friedricha Haidera – autora sviežeho, 
štýlového, náladovo krásne prepracovaného 
hudobného naštudovania, ktoré od premiéry 
nestratilo ni� zo svojej pôsobivosti.

Michaela MOJŽIŠOVÁ 

Na ostrove radosti  

Vopred neohlásená hostka

Giuseppe Taddei 
(26. 6. 1916 – 2. 6. 2010)

Patril k silnej generácii talianskych ba-
rytonistov, ktorí vstúpili na javisko tesne 
pred, za, alebo v prvých sezónach po vojne. 
Miesto na pódiu zaujal popri univerzálnom 
zjave ve�kého charakterového operného 
herca Tita Gobbiho i popri dodnes v kráse 
a noblese neprekonanom „gavalierskom“ 
materiáli Ettoreho Bastianiniho. 
Janov�an, debutujúci v roku 1936 v rímskej 
opere v parte Hlásate�a (Lohengrin), sa cez 
príslušnos� k talianskemu hnutiu odporu 
a nemecký koncentrák dostal do povoj-
novej Viedne, aby sa v rokoch 1946 – 1949 
stal sú�as�ou povestného Kripsovho mo-
zartovského ansámblu v Theater an der 
Wien. Túto školu Taddei roky dokazoval 
svojím Figarom, Giovannim, Leporellom, 
Guglielmom, Donom Alfonsom. V prie-
behu nieko�kých rokov vstúpil do Covent 

Garden, La Scaly, na javisko festivalového 
Salzburgu a v roku 1955 aj do veronskej 
Areny. Iba na debut v MET �akal takmer do 
svojej sedemdesiatky (1985), keže vo vrchol-
nej forme odmietol Bingovu ponuku, aby 
v najslávnejšom svetovom opernom divadle 
debutoval epizódnou úlohou (Fra Melitone 
v Sile osudu).
Taddeiho hutný, voluminózny, tmavo 
zafarbený a výrazovo bohatý hlas našiel 
ideálne uplatnenie v dramatických partoch 
operného verizmu (predovšetkým Scarpia 
a šerif Jack Rance). O jeho Gérardovi (An-
drea Chénier) Ernst Krause napísal, že už 
„sila jeho obrovského materiálu vzbudzova-
la hrôzu“. Dominantou Taddeiho repertoáru 
boli verdiovské partie, predovšetkým Mac-
beth, Rigoletto, Boccanegra, Jago. Súbežne 
s dramatickými hrdinami a antihrdinami 

prepoži�iaval až do neskorého veku svoje 
spontánne a bohaté komediantstvo po-
stavám opery buffa. Povestní boli jeho 
Dandini, Don Pasquale, Sulpice, unikátna 
Mamma Agata vo vzkriesení Donizettiho 
opery buffa Viva la mamma, Belcore i Dul-
camara v Nápoji lásky. Postavu prešiba-
ného masti�kára vytváral aj vo vieden-
skej premiére s Petrom Dvorským (1980). 
Unikátnym bol ako Verdiho Falstaff, 
ktorého stvárnil pod vedením Karajana, 
Guia, Rossiho, Soltiho, Sera� na, Gardel-
liho, Previtaliho, Fabritiisa, Molinariho-
-Pradelliho, Guadagna i Levina: postavou 
objemný, žoviálny, sebairóniou sršiaci 
starý seladón, ktorý si neuvedomoval, že 
„jeho �as je už pre�“.
Operný svet si v týchto d�och pripomína 
Taddeiho storo�nicu. A on sa na nás zho-
ra usmieva a šomre si popod nos: „Tutto 
nel mondo e burla.“ – „Všetko na svete je 
fraška.“

Jaroslav BLAHO
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KLAIPĖDA / VILNIUS

Litovské marginálie
Koncert z tvorby slovenských skladateľov na Fakulte umení Klaipėdskej univerzity bol 
vhodnou príležitosťou pre zahraničnú prezentáciu nášho umenia v Roku slovenskej hud-
by, a zároveň aj možnosťou pre vzájomné spoznávanie sa oboch kultúr.

Klaipėdská Kukulienka
Prístavné mesto Klaip�da poskytuje mnoho 
tradi�ných aj netradi�ných priestorov pre 
umelecké produkcie, vrátane tých hudobných. 
Koncert, ktorý sa uskuto�nil 18. 5. v starobylej 
sále Fakulty umení Klaip�dskej univerzity, bol 
prezentáciou slovenského vokálneho umenia. 
Re�italis banskobystrickej sopranistky Márie 
Tomanovej mal na programe slovenských, 
�eských, ruských, chorvátskych a po�ských 
skladate�ov.
Najvä�ší aplauz zožali piesne Mikuláša 
Schneidra-Trnavského, z nich mimoriadne 
nadchla onomatopoická Kukulienka kuká. 
Nasledoval blok Antonína Dvo�áka s pies�ami 
zo zbierok Cigánské melodie a V národním 
tónu, priestor dostali aj Dezider Kardoš (Stesk) 
a Tibor Frešo (Sen). Tklivú atmosféru skladieb 

Sergeja Rachmaninova a Antona Rubinštej-
na vystriedala rozmarnos� hudby Jaroslava 
K�i�ku. V pies�ach chorvátskeho Josipa Ha-
tzeho sa ozval tragický tón, po�ský Franciszek 
Maklakiewicz priniesol cit lásky a záver patril 
árii Rusalky Pro� volal jsi mne v náru� svou. 
V spôsobe, akým Tomanová predniesla piesne, 
nezaprela dlhoro�nú opernú protagonistku: 
každá z nich bola malou baladou �i roman-
cou, ktorá cez slzy i úsmevy oslovila mimo-
riadne vnímavé publikum. O úspech koncertu 
sa zaslúžil aj klavírny sprievod medzinárodne 
etablovanej Tatiany Romaškinovej. 

Vilniuský Alexander
Polmiliónový Vilnius s barokovou architektú-
rou a množstvom kostolov rôznych konfesií 
dostal od Litovcov prívlastok „barokový“. Ba-

rok je populárny aj v hudobnej oblasti. Po di-
vácky úspešnom scénickom tvare Bachových 
Jánových pašií (BWV 245), ktoré tu v roku 2007 
naštudoval americký avantgardný režisér 
a performer Robert Wilson, sa hudobný riadi-
te� Litovskej národnej opery a baletu Rolf Beck 
rozhodol inscenova� v koprodukcii s Palácom 
umení v Budapešti scénické oratórium Georga 
Friedricha Händla Alexander�s Feast or the 
Power of Music (Alexandrova slávnos� alebo 
Sila hudby). Dielo, ktorého svetová premiéra 
sa konala v londýnskej Covent Garden (1736), 
je nielen adaptáciou ódy na po�es� patrónky 
hudby Sv. Cecílie z pera významného básnika 
stuartovskej reštaurácie Johna Drydena (1697), 
ale aj prvým anglicky napísaným Händlo-
vým oratóriom (libreto Newburgh Hamilton), 
ktorým sa prerušila hegemónia talianskeho 
operného štýlu. 

Dej kombinujúci kres�anský a antický svet 
nemá kontinuálny príbeh, ale je obrazom ma-
cedónskeho krá�a Alexandra Ve�kého a jeho 
gréckej milenky Thaïs. Najmocnejší muž sveta 
usporiada po dobytí perzského mesta Persepo-
lis oslavu. Po�as nej vyvoláva Timotheus hrou 
na lýre rôzne druhy emócií, vrcholiace zni-
�ením paláca, ktoré je pomstou za gréckych 
vojakov, zabitých perzským krá�om Dariom 
III. �alšie postavy tvoria pozadie pre akcie 
afektívnych ú�inkov hudby.
Exkluzívny tím – dirigent Rolf Beck, režijný 
fantasta Csaba Káel, scénografka Eva Szen-
drényi a svetová celebrita módneho biznisu 
Juozas Stakevi�ius – vrátili Alexandrovu sláv-
nos� do života so všetkou pompou a gráciou. 
Pôvodnú hudobnú partitúru (menšie zmeny 
sú len v závere) posunuli do podoby ve�kole-
pej šou, v ktorej hudba tvorila nevyhnutnú 

sú�as�, sólisti spektakulárne predvádzali 
mizanscény a zbor bol prizerajúcou sa aj ma-
nipulovanou masou. Tvorcovia odmietli his-
tóriu a ich základnou ideou sa stal štýl haute 
couture. Výsledkom boli módne, miestami 
surrealisticky pôsobiace kostýmové kreácie, 
špeciálne mejkapy a kostýmy z mytologickej 
histórie. Scénu s diagonálne situovaným 
a nad úrove� javiska zdvihnutým predvádza-
cím mólom dotvárala svetelná šou, panely 
s 3D projekciou aj obrovská ohnivá (zeme)
gu�a, zavesená nad hlavami ú�inkujúcich: 
symbol svetovej (nad)vlády v závere�nej scéne 
padol spolu s �ou. 
Operní speváci (hlavní dejoví aktéri) a zbor 
(hostia na oslave) reprezentovali zbohatlíc-
ku high society. V opulentnosti barokových 
feérií absolvovali dvojhodinovú privátnu 
party, kde historického monarchu nahra-
dil sú�asný ruský oligarcha. Dauskurdis 
Egidijus (objemom nie ve�ký bas) nemal 
problém s partom Alexandra, vrátane bojo-
vej da capo árie Revenge, revenge, Timotheus 
cries. Prestížnu šou organizoval s chladným 
egocentrizmom bojového suveréna, sexuál-
neho ví�aza aj intoxikovaného alkoholika. 
Organizátorkou, dizajnérkou a �ervenovlasou 
„� rst lady“ ve�era bola teatrálne vypo�ítavá 
Thaïs. Intrigami dosiahla podpálenie paláca, 
ktorý predstavoval posledný symbol bohat-
stva ich (ne)priate�ov. Žia�, subretný soprán 
Liny Dambrauskaitéovej príliš nepresved�il 
– accompagnato The Song Began from Jove 
bolo bezfarebné a árii The Prince, Unable to 
Conceal His Pain chýbal výraz. Jej komplicka 
Nora Petro�enko zaujala sýtou tmavou far-
bou mezzosopránu, jej oslavná ária He Sung 
Darius, Great and Good bola príkladom štý-
lovej interpretácie. Kstutis Al�auskis v �ier-
nom obleku arcibiskupa Timothea ako jediná 
konzervatívna postava vo svojich recitatívoch 
aj tenorových áriách pranieroval morálny 
úpadok spolo�nosti a silou hudby sa snažil 
regulova� nálady high society. �alšie postavy 
boli alegóriou histórie (Olympia, Bacchus, 
Darius, fúrie, Zeus, Sv. Cecília) a zárove� 
modelmi ve�kolepej módnej prehliadky. 
Absolutórium patrilo skuto�nej sile hudby, 
predovšetkým efektným, náro�ným a zvu-
kovo homogénnym zborom, ktoré pripravil 
�eslov Radži�nas. Kým sóla ostali u publika 
bez odozvy, hne úvodný zbor Happy pair 
s tenorovým sólom aj The List’ning Crowd 
Admire The Lofty Sound si od vypredaného 
h�adiska vyslúžili aplauz, ktorý pokra�oval po 
výstupe s tancujúcim Bacchom a vyvrcholil 
vo � nále so sólistami Let Old Timotheus Yield 
The Prize. Komorne obsadený orchester, vede-
ný exaktným gestom Vytautasa Luko�iusa, 
bol javisku zvukovo štýlovým partnerom. 
Ak sa jedine�nos� inscenácie ukrývala v od-
vážnom scénickom experimente, hudobné 
naštudovanie vytvorilo na predstavení 19. 5. 
ideálnu líniu, ktorá doplnila nezvy�ajnos� 
spracovania barokového diela, prekra�ujúce-
ho hranice tradi�ného výkladu.

Mária GLOCKOVÁ

Alexandrova slávnosť  (foto: archív)
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Psychózy jednej nervóznej rodiny
Jedným z najcharakteristickejších znakov Debussyho tajuplnej opery Pelléas a Mélisanda 
je elokventné mlčanie. Nielen libreto, ale aj hudba sú plné otázok. 

Odkia� pochádza Mélisanda? Je prírodnou 
bytos�ou, alebo femme fragile vo vyhnan-
stve? Kto je Golaud? Krutý psychopat alebo 
neš�astný starý mládenec v kríze stredného 
veku? Pre�o sa jeho matka Geneviève vydala 
po druhýkrát? Kto bol Pelléov otec? Pre�o 
oslepol krá� Arkel? A pre�o vyschla stud�a sle-
pých v záhrade zámku? Debussyho partitúra 
sa priam zdráha odpoveda� na tieto otázky. 
Postavy a ich hudobná re� sa akoby ledabolo 
vynorili z tie�a. Šepotajúc prechádzajú zá-
hradami, lesmi a zákutiami zámku bájneho 
krá�ovstva Allemonde, aby sa opä� stratili 
v jeho tieni. 

Tragédia Mélisandy a Pelléa, ktorí sa do seba 
neš�astne zamilujú (nevedno �i úprimne 
detskou, alebo váš�ou planúcou láskou), je 
plná inotajov, chýbajúcich dramaturgických 
motivácií a rozprávkových podobenstiev. Ke 
sa domyslia psychologicky a dobovo pou�enou 
analýzou, v kone�nom dôsledku vyznievajú 
– aj napriek poetickej re�i libreta – neoby�aj-
ne brutálne. 
Hoci po�etné hádanky partitúry stavajú reali-
za�né tímy pred nie práve jednoduchú úlohu, 
Debussyho jediná dokon�ená opera sa pravidel-
ne objavuje v repertoároch. Oprávnene. Je totiž 

jedným z mála hudobných opusov, o ktorých by 
sa dalo uvažova� ako o hudobnom art nouveau 
(napriek všeobecne rozšírenému názoru, že 
tento štýl a jeho národné varianty ako jugendstil 
a secesia v hudbe odozvu nenašli). 
aro Pelléa 
a Mélisandy totiž spo�íva nielen v svojskej 
kompozícii leitmotívov, ale aj v nezvy�ajnej re�i 
libreta, revolu�nej inštrumentácii (súzvuk harfy 
a trúbky) �i symbolistickej hudobnej � guratív-
nosti, pripomínajúcej � orálnu a zvlnenú dobovú 
výtvarnú ornamentiku.
Dmitri Tcherniakov je režisérom, ktorý 
si v inscena�nom procese taktiež kladie 
otázky. Analyzuje dielo, okolnosti jeho 

vzniku i predlohy. 
Divákovi tak vie �asto 
ponúknu� prekvapivo 
�erstvý a neopozeraný 
poh�ad na partitú-
ru – podobne,  ako 
ke dirigent zvýrazní 
nezvy�ajné akcenty 
a vyzdvihne menej 
známe hudobné frázy. 
Pre Tcherniakova 
sú „Allemondovci“ 
okolo krá�a Arkela 
vzdelanou, moder-
nou rodinou žijúcou 
v priestrannom, 
vkusne zariadenom, 

moderne puristickom dome s �istými 
líniami a vysokými oknami, za ktorými sa 
vo vetre neustále pohybujú obrovské stromy 
starobylého lesa. Celý dej sa odohrá v obýva-
cej izbe. Vzadu pri okne vidíme ve�ký jedálen-
ský stôl, vpravo v popredí sú moderné kreslá 
a pohovky, v�avo skladacie posuvné dvere 
z luxusného dreva, vedúce nevedno kam. Les, 
katakomby, jasky�a na brehu mora, záhra-
da, zámok sú imaginárne miesta, o ktorých 
postavy rozprávajú po�as terapeutických 
seáns. Každý z rodinných príslušníkov totiž 
praktizuje alebo praktizoval psychoanalýzu. 

Golaud privedie do domu Mélisandu, ktorá 
sa pod�a študijných záberov z nemocni�nej 
izby (na plochej obrazovke na proscéniu) zdá 
by� jeho bývalou pacientkou. 
U Tcherniakova trpí celá rodina traumami 
a nevypovedanými krivdami z minulosti. 
Psychiatrické spracovanie nepomáha. Ich 
symptómami sú domáce psychické i fyzické 
násilie a emocionálny chlad. Táto koncep-
cia funguje ve�mi dobre a ospravedlní aj 
ob�asné nelogickosti textu vo vz�ahu k réžii. 
Zvieracia kazajka studenej obýva�ky len 
pod�iarkuje psychopatologický charakter 
postáv, ostré predely medzi tmou a svetlom 
(Gleb Filshtinsky) ra� novane navodzujú 
psychedelickú atmosféru zábleskov pamäti. 
Je totiž celkom pravdepodobné, že duševne 
ubolená Mélisanda, ktorá v závere umiera, je 
iba alšou obe�ou Golauda, ktorý to so ženami 
jednoducho nevie. 
Zürišský ansámbel poskytol pastvu nielen 
pre uši, ale aj pre o�i. Atletický Kyle Ketelsen 
sa roly prešedivelého Golauda chopil herec-
ky odhodlane a presved�ivo. Jeho tmavý bas 
disponuje ve�mi príjemnou glazúrou, ktorá 
sa neláme ani vo vyššej polohe. Barytonista 
Jacques Imbrailo a sopranistka Corinne 
Winters spievajú ústredný pár neoby�ajne 
citlivo, s dojímavou – nielen hudobnou, ale aj 
vzájomnou – empatiou. 
Je až prekvapujúce, ako vynikajúco súznie 
Tcherniakovov koncept s Debussyho hudbou. 
Dirigent Alain Altinoglu ju uchopil nielen 
ako soundtrack k mizanscéne. Elokventné 
ml�anie hudby vie v rozhodujúcich okami-
hoch preblesknú� ako slne�né lú�e pod vodou, 
tremolá huslí zažiari� jasným svetlom a kon-
trabasy odpoveda� dunivým hu�aním v tem-
nej predtuche. Magicky pôsobivé a obrazovo 
plastické chvenie hudobných ornamentov 
v orchestrisku je pre brutálny úpadok rodiny 
na scéne viac než len zvukovou kulisou. 

Robert BAYER

Claude Debussy: Pelléas a Mélisanda
Dirigent: Alain Altinoglu
Kostýmy: Elena Zaytseva
Svetlo: Gleb Filshtinski
Scéna a réžia: Dmitri Tcherniakov
Premiéra v Opernhaus Zürich 8. 5., navštívené 
predstavenie 25. 5.

Pelléas a Mélisanda (foto: T. Suter)

DRÁŽĎANY

Z maliara Mathisa hudobník Hindemith
Nemecký skladateľ Paul Hindemith si bol v roku 1932 pozrieť vo francúzskom meste 
Colmar Isenheimský oltár. Neskorogotické dielo maliara Grünewalda nesmierne otvorene 
a v odvážnych farbách znázorňuje utrpenie ľudstva. Nielen samotný oltár, ale aj v po-
chybnostiach tápajúci život maliara Grünewalda oslovili Hindemitha do takej miery, že sa 
mu stali žriedlom pre novú operu Maliar Mathis. 

Najprv vznikla rovnomenná symfónia, akási 
esencia opery, ktorú v roku 1933 úspešne pre-
miéroval dirigent Wilhelm Furtwängler. Ten sa 
zárove� verejne zastal Hindemithových tvori-

vých myšlienok, za �o zaplatil zosadením z po-
stu šéfdirigenta Berlínskych � lharmonikov. 
Hindemithov Maliar Mathis, dielo „odsúdenia-
hodného tvorcu atonálnych zvukov“, v ktorom 

sa nachádza i scéna pálenia kníh v období 
reformácie,  nebolo vládnucim nacistom po 
vôli. V roku 1934 Hitler zabránil premiére opery, 
o dva roky neskôr už bolo v Nemecku zakázané 
Hindemitha hra�. V roku 1938 odišiel sklada-
te� do exilu a v rovnakom roku sa v Zürichu 
konala svetová premiéra opery. V Drážanoch 
ju, napriek dlhodobým snahám, po prvýkrát 
inscenovali až v tejto sezóne.
Ústrednou postavou opery je úspešný maliar 
Mathis. Ke do jeho života vstúpia povstalci 
Regina a Hans Schwalb, za�ne pochybova� 
o svojom umení. Kladúc si otázku, �i je do-
stato�ným to, �o vytvára a znázor�uje, sa 
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vrhne do boja. Jeho idealizmus zlomí realita 
vojny – ako umelec aj ako �udská bytos� je 
hodený spä� a do konca života ostáva odká-
zaný sám na seba. 
Opera vznikla v období spolo�enských a poli-
tických zlomov tridsiatych rokov 20. storo�ia. 
Je teda pochopite�né, že sa nestala len zrkadlom 
obdobia reformácie, sporov Luthera a pápeža, 

sedliackych vojen a duševného sveta maliara 
Grünewalda, ale aj obrazom osudových rázcestí 
nekompromisného novátora Paula Hindemitha. 
Drážanská inscenácia šla ešte alej. Dielo 
transformovala do dnešných pomerov a rozpol-
tenos� jeho tvorcu uchopila tak, že sa z maliara 
Mathisa stal skladate� Hindemith, umelec na 
prahu rozpínajúceho sa nacizmu. 
Režisér Jochen Biganzoli a scénograf Andreas 
Wilkenson sa úspešne vysporiadali s náro�nou 
úlohou postavi� na scénu hudobnodramatic-

ké dielo s neobvyklou hustotou textu i hudby 
a s akciami takmer dvadsiatich postáv. Parale-
ly s dneškom boli o�ividné. Inscenátori nechali 
na scéne zarezonova� Isenheimský oltár v celej 
umeleckej nádhere, ale postarali sa o to, aby 
bol vzápätí za závratnú sumu vydražený horú�-
kovitými aukcionármi. Nechali nad ním zvíja� 
sa ukrižovaného Krista ovešaného nákupnými 

taškami a výjav doplnili priam 
brechtovským davovým nákup-
ným ošia�om (fascinujúca zbo-
rová scéna). V inscenácii zohrali 
úlohu aj obrazy Clauda Moneta 
�i Roberta Longa – umelcov, kto-
rí boli presved�ení, že vykonáva-
jú posledné existujúce povolanie 
umož�ujúce vyslovi� pravdu. 
Umelecké diela i samotná scéna 
sa stali obe�ami ni�enia. Sedlia-
kov nahradili bandy mládežní-
kov v �iernych pulóvroch s ka-
puc�ami a kardinál Albrecht, 
politik a sponzor umenia, stratil 

súdnos�: naše storo�ie de� lovalo pred o�ami 
publika ako nebezpe�enstvo hroziace umeniu 
i �udským vz�ahom.
Celému dianiu dominovala ve�kolepá hudba 
Paula Hindemitha, ktorá pokra�uje niekde 
tam, kde skon�ili Bruckner �i Wagner. Znela 
akoby na novej nemeckej romantickej vlne 
– raz menej, inokedy viac transparentne, 
oby�ajne príkro, ale znova a znova uzemne-
ná v nejakej tonalite, �udovej piesni, spevoch 
z obdobia reformácie �i v gregoriánskom 

choráli. Každý zo siedmich obrazov bol akoby 
nama�ovaný hudbou: nápadne sýtymi farba-
mi ve�kých plôch, ale i farebne delikátnymi 
komornými nátermi. Práve tento mix ponú-
ka dirigentovi spoluprácu k de� nitívnemu 
dotiahnutiu diela.
Simone Young realizovala svoju koncepciu 
so Staatskapelle Dresden a domácim oper-
ným zborom (zbormajster Jörn Hinnerk 
Andresen) v tých najpôsobivejších a naj-
presved�ivejších odtie�och – od o�arujúcej 
predohry a úvodného koncertu anjelov cez 
sóla, duetá, medzihry až po závere�nú scé-
nu. Humánnu výpove akcentovali herecky 
a spevácky výborne disponovaní sólisti An-
nemarie Kremer, Emily Dorn, John Daszak, 
Herbert Lippert, ale predovšetkým predstavi-
te� titulného hrdinu Markus Marquardt. 
V komornom, dynamicky sotva po�ute�nom 
závere diela, ke Mathis/Hindemith odchá-
dza do vnútorného i skuto�ného exilu, berie 
z opusteného orchestra na scéne so sebou to, 
�o najviac miluje. Husle. Táto coda patrila 
k najsilnejším a najintímnejším momentom 
Hindemithovho opusu magnum. 

Agata SCHINDLER

VIEDEŇ

Hudba či slovo? 
Podľa režisérky nepodstatné
Poldruha roka pred dosiahnutím osemdesiatin Richarda Straussa, ako posledná 
z jeho pätnástich javiskových prác zrodených v bezmála polstoročnom časovom oblúku, 
uzrela v Mníchove svetlo sveta „konverzačná hra s hudbou“ Capriccio. Písal sa rok 1942, 
vôkol zúrila vojna a staručký, no tvorivo vitálny skladateľ hľadal so svojimi spolupracov-
níkmi formu, akou sa odpútať od reality.

Strauss bol síce s nacistickým režimom pre-
pletený, no zárove� ho jeho „druhé ja“ primälo 
odkloni� pozornos� od zverstiev doby a doku-
mentova� myšlienkovú autonómiu. Dôkazom 
toho, že medzi rin�iacimi zbra�ami nemusia 
zm�knu� múzy, bol práve jeho operný testa-
ment. Nevznikal �ahko, pri tvorbe libreta sa 
vystriedalo až pä� osobností doby, �o dokazova-
lo, akú váhu prikladal skladate� textovej zložke. 
Napokon téma, �i je v opere prvotná hudba 
alebo slovo (v tom tkvie kon� ikt dvoch uchá-
dza�ov o priaze� grófky Madeleine, hudobníka 
Flamanda a básnika Oliviera), je aktuálna 
dodnes. Capriccio ju servíruje vo � lozo� cko-
-alegorickej dišpute, zaodetej do inštrumentál-
ne nesmierne prepracovanej a mnohovrstvovej 
zvukovo-farebnej palety.
Nová inscenácia v Theater an der Wien suge-
ruje skôr úvahu, �i zámerom režisérky Tatjany 
Gürbacovej nebola cielená deštrukcia myšlien-

kového náboja diela (keže nepredpokladám, 
že jeho pôvodný obsah nepochopila). Richard 
Strauss mienil vedome odkloni� pozornos� divá-
ka od bojísk a smrti, no Gürbaca so scénografom 
Henrikom Ahrom a kostymérkou Barbarou 
Drosihnovou na javisko v�lenila práve motív 
militantnosti a krvi. Vôbec ju netrápilo, že dej 
je situovaný do rokokového zámo�ku nealeko 
Paríža a nie náhodou sa odohráva v roku 1775. 
Nemala najmenší problém odignorova� k�ú�ovú 
esenciu opery a prema�ova� libreto na svoj ob-
raz. Že v opere je aj hudba, to Gürbacovú asi trápi 
najmenej. Navyše, nezdôvodnený �asový posun 
a prechádzka vojnovým prostredím s muníciou 
�i cintorínovými rekvizitami neboli remeselne 
zvládnuté. Schodisková scéna so strmou šikmi-
nou v hornej �asti ladila s režisérkiným úsilím 
neda� priestor ani hudbe, ani deju. 
i je v opere 
prvotné slovo alebo hudba? Téma pre �u nepod-
statná. Prvá je predsa ona!

Inscenácia na druhej strane poskytla detailne 
vypracované hudobné naštudovanie Bertran-
da de Billyho, ktorý s Viedenskými symfo-
nikmi modeloval tajomné inštrumenta�né 
spektrum s ve�kou dávkou fantázie i spätosti 
s pôvodným libretom. Po�núc slá�ikovým sex-
tetom v predohre až po kúzelnú ma�bu nálad 
závere�ného monológu z orchestrálnej jamy 
(i trojice hudobníkov na javisku) neustále va-
nul straussovský duch. A rovnako z výkonov 
sólistov. Bolo mi úprimne �úto, že náro�né 
party museli zdoláva� v kombinácii s nezmy-
selnými hereckými akciami. O�arujúca Maria 
Bengtsson (Grófka) pútala farbou mladodra-
matického sopránu a delikátnymi legatovými 
oblúkmi, postavu Grófa zdobil jadrne mužný 
barytón Andrèho Schuena. Výborní boli nosi-
telia princípov hudby (pevný, vo výške lesklý 
tenor Daniela Behleho) a slova (kultivovaný 
lyrický barytón Daniela Schmutzharda), tro-
cha hrubozrnný, no tónovo priebojný bol Lars 
Woldt ako La Roche. 
Bez réžie by išlo o krásny straussovský ve�er.

Pavel UNGER

Maliar Mathis (foto: J. Quast)

Paul Hindemith: Maliar Mathis
Dirigentka: Simone Young
Scéna: Andreas Wilkens
Kostýmy: Heike Neugebauer
Réžia: Jochen Biganzoli
Premiéra v Semperovej opere 1. 5. 

Richard Strauss: Capriccio
Dirigent: Bertrand de Billy
Scéna: Henrik Ahr
Kostýmy: Barbara Drohsin
Réžia: Tatjana Gürbaca
Premiéra v Theater an der Wien 18. 4., 
navštívené predstavenie 23. 4.
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Bank Austria presents: 
piano forte – the next generation
Ve druhém květnovém týdnu proběhla v prostorách Staré radnice ve Vídni přehlídka 
mladých klavíristů ze středoevropského regionu. Bank Austria má v těchto zemích silné 
zastoupení. Proto se její vedení rozhodlo překročit hranice regionu nejen ve finančním, 
ale i v kulturním prostoru. 

Cílem nového projektu je podpora mladých 
za�ínajících koncertních um�lc	. Každý 
z ve�er	 natá�elo rakouské vydavatelství 
Gramola, které výb�r z p�ti koncert	 vydá na 
kompaktním disku. Že byl vybrán práv� kla-
vír, vyplynulo p�irozen� z toho, že sál pat�ící 
Bank Austria má k dispozici krásné koncertní 
k�ídlo Fazioli. Tato � rma se stala rovn�ž jed-
ním z partner	, zajistila a uhradila pro p�e-
hlídku vynikajícího ladi�e. 
Realizátorkou prvního ro�níku se stala 
Annemarie Türk. Dlouholetá �editelka 
Kulturkontaktu Austria oslovila nejprve hu-
dební univerzity ve st�ední Evrop�, sou�asn� 
ale hledala kurátory i mimo univerzitní 
prost�edí, aby výb�r ú�inkujících byl co nejob-
jektivn�jší. Kurátory se tak staly známé, reno-
mované osobnosti hudebního života daných 
stát	, sledující kulturní d�ní, kte�í nakonec 
vybrali ty nejlepší kandidáty. Dramaturgie 
jednotlivých koncert	 m�la ze strany orga-
nizátor	 jen dv� podmínky: jedna soudobá 
skladba a jeden kus národního skladatele. 
V�ková hranice nebyla omezena. 
Pond�lní ve�er zahájil slovenský klavírista 
Peter Nágel, v sou�asnosti doktorand na 
bratislavské VŠMU, sympatický a spontán-
ní hudebník s vynikající technikou, �istým 
a radostným projevem. Pro sv	j recitál vy-
bral krom� cyklu V mlhách Leoše Janá�ka 
a Lisztovy Klavírní sonáty h moll dv� velmi 
zajímavé soudobé skladby – P�t bagatel (1994) 
Carla Vinea a virtuózní, kompozi�n� zajíma-
vou Toccatu (1963) slovenského skladatele 
Juraje Hatríka. Všechny skladby p�ednesl 
s mimo�ádným zaujetím a stylovým cít�ním. 
Kurátorka O�ga Smetanová mohla být na 
svého kandidáta hrdá. 
V úterý vystoupil Slovinec Tim Jan�ar, 
absolvent Hudební akademie v Ljubljan�, 
jehož navrhla profesorka klavíru Tatjana 
Ognjanovi�. M�l nejdelší recitál (všechny 
zazn�ly bez pauzy), dramaturgicky zam�-
�ený na hudbu 19. a 20. století. Po úvodních 
Brahmsových �ty�ech kusech p�edstavil dva 
slovinské skladatele – Pavla Šivice se sklad-
bou Hommage à Arnold Schönberg (1988) a T�i 
klavírní kusy (1951) Janeze Mati�i�e v neo-
romantickém duchu. Na recitálu zazn�la 
též 5. klavírní sonáta Alexandra Skrjabina, 
Rachmaninovy Etudy a Ballada N. 4 
Fryderyka Chopina. Tim Jan�ar je intelektu-
áln�-muzikální typ hudebníka s osobitým 
vkladem, který je do interpretace hluboce 
pono�ený. Podal naprosto zralý, vyrovnaný, 
soust�ed�ný a zaujatý výkon. 

Den poté se p�edstavil Lukáš Klánský, nomi-
novaný �editelem 
eské � lharmonie Davidem 
Mare�kem. Pro sv	j koncert vybral t�i autory 
– první �adu Po zarostlém chodní�ku Leoše 
Janá�ka, 5. sonátu Luboše Fišera, autora zná-
mého p�edevším díky � lmové hudb�, a t�i 
skladby Fryderyka Chopina. Lukáš Klánský byl 
ze všech kandidát	 nejstarší a jeho výkon byl 
velmi sebejistý a vyrovnaný. Janá�ek trochu 
postrádal typickou sršatost, ale v Chopinovi se 
interpret cítil jako doma. 

Ve �tvrtek vystoupil nejmladší z ú�inkujících, 
Maar Fülöp Ránki. Velmi nadaný, technicky 
skv�le vybavený hudebník nemá možná ješt� 
tolik „nahráno“ jako jeho kolegové, místy 
byl jeho výkon v náro�ném recitálu trošku 
výrazov� nevyrovnaný (patrn� poznamenaný 
trémou), p�esto je znát, že má velký talent 
a poctivý, zaujatý p�ístup ke svému �emeslu. 
Spole�n� se svým kurátorem, generálním 
�editelem Maarské národní � lharmonie 
Gézou Kovácsem, vybral pro koncert skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, Franze Liszta, 
Bély Bartóka, Barnabáse Dukaye a Oliviera 
Messiaena. 

Záv�re�ný ve�er pat�il domácí kandi-
dátce polského p	vodu, jediné žen� Julii 
Kociubanové, kterou navrhl programový 
�editel a producent rozhlasové stanice Ö1/
ORF Christian Scheib. Julia Kociuban si vy-
brala Mozartovu Sonátu F dur a hudbu svých 
krajan	 – Witolda Lutos�awského a Frédérica 
Chopina. Mladá klavíristka je mimo�ádný 
zjev se samoz�ejmým a p�irozeným proje-
vem. Jak zmínil v úvodním slovu její kurátor, 
je hudební vyprav��kou. Každá ze skladeb, 
které interpretovala, vyzn�la v jejím podání 
jako p�íb�h – a� už šlo o k�ehkého, hravého 
a jasného Mozarta, nebo o gradaci a frázování 
v Lutos�awského Sonát� (1934), podle všeho 
dosud nevydané na CD. Klavír pod jejíma 
rukama zní �ist�, jasn�, nep�ehání pedalizaci, 
pouze zd	raz�uje a podtrhuje, co je t�eba. Její 
technika ji umož�uje vyjád�it a zahrát vše. 
Mimo�ádn� nadaná, zralá um�lkyn� uzav�ela 
vskutku slavnostn� výjime�nou akci, v�nova-
nou mládí a krásné hudb�. 

Zda a jakou formou bude projekt dále pokra�o-
vat, je zatím v jednání. Každopádn�, po�adatelé 
prvního ro�níku mohou být se svou prací spo-
kojení. Stejn� jako mladí hudebníci, kte�í vítají 
každou p�íležitost hrát p�ed publikem, vejít ve 
známost. Jejich d�ina a úsilí prosadit se v ná-
ro�né konkurenci takto dostává smysl a pocit 
zadostiu�in�ní. Konkurence je obrovská, nároky 
�ím dál v�tší. Na sv	j debut na této akci a na své 
kolegy budou mít p�knou vzpomínku prost�ed-
nictvím CD � rmy Gramola, které vyjde na pod-
zim tohoto roku a díky distribu�nímu zastoupe-
ní � rmy bude k dostání po celém sv�t�. 

Lenka NOTA

L. Klánský 
(foto: www.lukas-klansky.cz)
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Pripravil Erik ROTHENSTEIN

 Na konzervatóriu si študoval u svojho 
otca – kontrabasistu. Vnímal si „tlak“ stať sa 
jazzovým kontrabasistom alebo to bola priro-
dzená voľba?
Jazz a hudba zneli doma od detstva a pamä-
tám sa, ako u nás zvykli skúša� Nothing But 
Swing Trio. Klaudius Ková� a Peter Solárik ma 
poznajú od mojich šiestich rokov. V mojej det-
skej izbe spávali aj muzikanti, ktorí s otcom 
koncertovali. V tej dobe som si skuto�ne ne-
myslel, že pôjdem v otcových š�apajach, hoci 
si s odstupom �asu uvedomujem, ako ve�mi 

toto detské obdobie ovplyvnilo môj poh�ad na 
hudbu a život muzikanta. Otec nás odmali�ka 
viedol k aktívnemu hraniu – ja som chodil od 
šiestich rokov na husle, sestra na klavír. M�a 
to však nebavilo, bol to skôr boj. Ke som si 
v štrnástich zlomil ruku, povedal som rodi-
�om, že s hus�ami de� nitívne kon�ím. Neskôr 
som sa k hudbe predsa len dostal a bola to 
trochu náhoda, keže spolužiaci z gymnázia 
h�adali basgitaristu do kapely. Nástroj ma ve�-
mi chytil, obzvláš� som sa zamiloval do hudby 
Jaca Pastoria, ktorá ma priviedla k jazzu. Otec 

si všimol moju zanietenos� a navrhol mi, aby 
som študoval kontrabas na konzervatóriu 
a popri tom hral aj na basgitare. Takto som sa 
dostal ku kontrabasu.

 Popri konzervatóriu si však navštevoval 
aj hodiny u klaviristu Klaudia Kováča.
S otcom sme na škole pracovali hlavne na 
klasike a kontrabase ako takom. Bolo to ve�mi 
komplikované obdobie a musím prizna�, že 
otca som vtedy nechcel po�úva�. On sa snažil, 
aby som robil poriadne aj klasickú hudbu, 
m�a však bavil hlavne jazz. Bolo to nie�o 
podobné ako s hus�ami. S otcom sme sa nako-
niec dohodli a popri „konzerve“ som za�al cho-
di� aj na súkromnú ZUŠ ku Klaudiovi na jazz.

 Aký je podľa teba vplyv Nothing But 
Swing Tria na jazzové dianie či dorast mla-
dých hudobníkov v regióne?
Je ve�mi dobré, že NBS Trio stabilne pôsobí 
v Banskej Bystrici a že jeho �lenovia aj vy-
u�ujú, predovšetkým Klaudius Ková� má 
obrovský podiel na prírastku novej generácie 
jazzmanov. Je to fantastický klavirista i pe-
dagóg a v období, ke som k nemu chodieval, 
bolo v Bystrici viacero muzikantov v mojom 
veku. Hrávali sme so saxofonistom Marti-
nom Uherekom, gitaristom Petrom Palajom 
a bubeníkom Pavlom Blahom. Neskôr otvorili 
v meste aj jazzový klub a za�ala sa tam vy-
tvára� hudobná komunita. Bolo to pod�a m�a 
ve�mi prínosné a pekné obdobie. Peter a Pa�o 
teraz študujú jazz v zahrani�í, s Martinom 
Uherekom spolupracujeme dodnes, napríklad 
v jeho projekte Príbehy jazzu.

Od Bacha po Jaca
 Spomínal si vzor Jaca Pastoria. Neláka 

ťa popri basovej gitare aj práca s efektmi či 
looperom?
Jacova hudba je pre m�a doteraz obrovským 
zdrojom inšpirácie. Basgitara ma stále láka, 
efekty až tak nie, mám rád prirodzený zvuk 
nástroja. Od basgitary mám ur�itý odstup, 
keže  som sa v poslednej dobe venoval hlavne 
kontrabasu a je �ažké dosta� sa na úrove�, 
ktorú mám v predstave. Popravde, neviem, 
�i sa mi to ešte podarí, hoci na basgitare stále 
cvi�ím. A hoci ju nevyužívam na koncertoch, 
rád ju „oprášim“ na jam sessions alebo doma 
v obýva�ke.

 Venuješ sa popri mainstreame aj iným 
štýlom?
Popri jazze zvyknem hráva� aj v komer�nej-
ších projektoch, hoci jazz mi je najprirodze-
nejší a dokážem sa v �om najlepšie hudobne 
vyjadri�. Mám však rád aj iné žánre. V minu-
losti to boli RnB, funky, world music, teraz mi 
neskuto�ne imponuje klasická hudba.

 Takže otec mal nakoniec pravdu. Čo kon-
krétne počúvaš, ktorí hudobníci ťa ovplyvnili 
zo svetovej či domácej scény?
Možno to znie ako klišé, ale po�úvam sko-
ro všetko, �o mi príde pod ruku. Z klasiky 

JAZZ

Kontrabasový junior
V porovnaní so svojimi susedmi Slovensko nepatrí 
ku krajinám so silnými generáciami jazzových 
hudobníkov. Vždy sa však nájdu osobnosti, 
ktoré kvalitatívne zodpovedajú nárokom doby, 
majú autoritu u mladších kolegov a sú schopné 
odovzdať štafetu svojim nasledovníkom, ako 
v Banskej Bystrici kontrabasista Róbert Ragan 
svojmu synovi Róbertovi Raganovi juniorovi.

R. Ragan Jr. (foto: R. Ragan)
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najmä Rachmaninova, Skriabina, Beetho-
vena a impresionistov, jazz od 40. rokov 
po sú�asnos�. Rád po�úvam gospel, staré 
RnB, funkové veci, v poslednej dobe ve�a 
balkánskej hudby, ale aj Beatles, Boba Mar-
leyho a Wailers, natra� l som na speváka 
Sama Smitha, ur�ite aj Michaela Jacksona, 
Jammiroquai, Johna Mayera... Je toho sku-
to�ne ve�a. Ovplyvnili ma rozhodne Jaco 
Pastorius a Avishai Cohen a všetci tí, kto-
rých spomínam. Z domácej scény klavirista 
Ondrej Kraj�ák – mal som š�astie s ním 
nieko�kokrát hra� a bola to po každej stránke 
nezabudnute�ná skúsenos�. �alej kapely, 
v ktorých hrá môj otec: NBS Trio a PaCoRa 
Trio. Je možno zvláštne, že ich spomínam, 
no pá�ia sa mi nielen po muzikantskej 
stránke, ale ur�ite aj preto, ako dlho a akým 
spôsobom fungujú. Sú to stabilné projekty, 
�o je pre m�a obrovským zdrojom inšpirá-
cie a motiváciou robi� hudbu. Na �eskoslo-
venskej scéne je kopec alších výborných 
hudobníkov, no ako pozorujem celkovú situ-
áciu, projekty sa neustále menia a v štyroch 
kapelách s rôznymi názvami hrajú rovnakí 
hudobníci. To sa mi nepá�i.

 Čo by mali podľa teba mladí jazzmani 
robiť?

o najviac hra�, hra� a hra�. Vidím to na sebe 
– najvä�ší pokrok robím, �ím �astejšie hrám. 
Cvi�enie je samozrejmos�. Ako za�ínajúci kon-
trabasista som chodieval vlakom z Banskej 
Bystrice do Bratislavy na jam sessions, aby 
som si mohol zahra� s profesionálmi. Myslím 
si, že mladý hudobník potrebuje využi� každú 
možnos�.

 Aký je jazzový život v Banskej Bystrici, 
kde fungujú opera, konzervatórium či ume-
lecká vysoká škola?
Bystricu vnímam ako dos� malé mesto. Mám 
pocit, že �udia, ktorí majú záujem o umenie, 
sa navzájom poznajú a vytvára to dobrú at-

mosféru. Prítomnos� konzervatória a Akadé-
mie umení tomu napomáhajú, hoci paradox-
ne sa mi zdá, že študentov z týchto škôl chodí 
na koncerty �oraz menej. Ke som bol ešte na 
škole, bolo tomu inak.

Róbert Ragan Jr. Project 
 Hoci kontrabasisti zväčša bývajú side-

manmi, v týchto dňoch chystáš koncerty 
s autorskými kompozíciami. Čo ťa k tomu 
viedlo?
Vždy mi imponovali basisti ako Jaco Pastorius 
alebo Avishai Cohen, ktorí dokázali vyzdvi-
hnú� kontrabas �i basgitaru v kapele. Vlastný 
projekt bol mojím dávnym snom a kompono-
vanie ide ruka v ruke s cvi�ením a hraním. 
Baví ma hra na klavíri, pri ktorej �asto dostá-
vam hudobné nápady. V šuplíku mám dos� 
ve�kú zásobu hudby a to ma motivuje k uve-
deniu vlastného projektu.

 Aké kompozičné smery či skladatelia ťa 
ovplyvnili okrem spomínaných?
Hudbu píšem dos� spontánne. Inšpirácia 
prichádza so štúdiom iných skladieb a ich 
analyzovaním po harmonickej a motivickej 
stránke, sledovaním formovej štruktúry. 
Mám rád pestré harmónie, kombináciu tra-
di�nejšieho s modernejšími postupmi akor-
dov. Niektoré skladby by som možno cha-
rakterizoval až ako meditatívne, nevyhýbam 
sa nepárnym rytmom a všeobecne rôznoro-
dosti. Okrem Cohena a Pastoria ma v tomto 
inšpirujú McCoy Tyner �i John Coltrane, hoci 
najviac ma ovplyv�uje klasická hudba.

 Akých muzikantov si pozval do kapely? 
Klaviristu Klaudia Ková�a, bubeníka Petra 
Solárika a ako hos�a štyroch koncertov sa-
xofonistu Ond�eja Štverá�ka. Bola to jasná 
vo�ba – Klaudius s Petrom sú fantastickí 
a neskuto�ne zohraní muzikanti, je to pre 
m�a vždy ve�ká škola i zážitok. Saxofonista 

Ond�ej Štverá�ek sa mi z �es-
koslovenskej scény pá�i asi 
najviac a teším sa, že prijal 
moje pozvanie.

 Manažovať koncertnú 
šnúru je náročné – ako zvlá-
daš organizačné veci okolo 
hudby?
To je dobrý postreh. Ve�kou 
oporou mi je môj otec, u ktoré-
ho som po konzervatóriu ostal 
akoby na „vysokej škole hud-
by a vecí s �ou súvisiacich“. 
Prakticky vždy, ke sa nájde 
�as, riešime spolu organiza�-
né veci, dramaturgiu, �asto 
preberáme fungovanie muzi-
kanta vôbec, rozprávame sa 
o hudbe samotnej, o kompo-
novaní, o kontrabase... Ve�kou 
oporou je mi moja rodina, 
hlavne mama a priate�ka. 
Musím prizna�, že organiza�-

né veci sú pre m�a dos� stresujúce a bez tejto 
podpory by som na to všetko nemal energiu. 

 V matematickej triede na gymnáziu si sa 
venoval aj informatike. Majú tieto disciplíny 
niečo spoločné s hudbou a ovplyvnili neja-
kým spôsobom tvoj vývoj?
Priznávam, že mi tieto znalosti pomáhajú pri 
organizácii a manažovaní. Myslím si však, že 
som skôr typom muzikanta, ktorý sa hudbu 
snaží vníma� hlavne cez srdce, emócie a du-
chovno. 

Róbert RAGAN Jr. (1990) za�al s hus�ami ako 
šes�ro�ný, v pätnástich rokoch prešiel k basgitare 
a neskôr ku kontrabasu. Jazzu sa venoval u Klaudia 
Ková�a na Súkromnej umeleckej škole R. Tatára, 
klasický kontrabas študoval u svojho otca na 
konzervatóriu v Banskej Bystrici. Pravidelne spolu-
pracuje s Martinom Uherekom (M. Uherek Quartet 
– 2. miesto na 1st Tarnow International Jazz Contest 
2008 v Po�sku, ocenenie za individuálny inštrumen-
tálny výkon na sú�aži Nové tváre slovenského jazzu 
2008), Lukášom Oravcom (album Introducing 
Lukáš Oravec Quartet feat. Radovan Tariška 
– cena Esprit 2013), Robom Opatovským, kapelou 
Mukatado a i. S vlastným Hi-Fly Triom (klavirista 
Jakub Tököly a bubeník Kristián Kuruc) získal oce-
nenie za inštrumentálny výkon na sú�aži Nové tváre 
slovenského jazzu 2014. Aktuálny Róbert Ragan 
Jr. Project predstaví na sérii júnových a júlových 
koncertov (Nitra, Brezno, Banská Bystrica, Bojnice, 
Trnava, Bratislava).

R. Ragan Jr., K. Kováč a P. Solárik (foto. R. Ragan)
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domov sociálnych služieb chránená dielňa

n. o.

Cena Esprit pre Sisu Michalidesovú 
Hudobný portál Jazz.sk vyhlásil už štvrtý ročník ocenenia Esprit, ktoré vrcholilo 30. 4. 
slávnostným odovzdávaním cien a koncertom troch nominovaných umelcov v Mestskom 
divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. 

Medzinárodná porota zložená z publicistov, 
muzikológov a promotérov vyberala zo se-
demnástich nominovaných albumov a mala 
ne�ahkú úlohu. Sisa Michalidesová a Benito 
Gonzalez zví�azili s albumom Dream Rhapso-
dy len s dvojbodovým náskokom pred East 
European Artsemble �uboša Šrámeka. Cenu 
verejnosti v podobe karikatúry ví�azky si od-
niesla spevá�ka Ingrid Bezáková za album 
Deep Inside. 
Koncertný ve�er bol sú�as�ou celosvetovej os-
lavy Medzinárodného d�a jazzu a atmosféru 
zaplnenej sály si mohli v priamom prenose 
vychutna� aj posluchá�i Rádia Devín. Prvý 
ú�inkujúci Pavel Morochovi� je klaviristom 
a skladate�om pohybujúcim sa na pomedzí 
energického jazzrocku s premysleným kom-
pozi�ným plánom. S melodikou narába až 
romantizujúcim spôsobom za plnej podpory 
rytmickej sekcie (bubeník Martin Valihora 
a basgitarista Juraj Griglák). 
Ví�azný album „krstil“ žih�avovým listom 
Boris 
ellár, cenu v podobe sklenenej plastiky 
prevzala laureátka z rúk jej autorky Gordany 
Turuk. Ku koncertnej spolupráci si � autist-

ka prizvala okrem domácich hudobníkov 
(gitarista Pavol Bereza, klavirista Peter Pre-
ložník, basgitarista Juraj Griglák, bubeník 
Štefan Bugala) excelentného klaviristu ve-
nezuelského pôvodu, ktorý posunul vyznenie 
Michalidesovej tvorby. Sám Gonzalez svoje 
ú�inkovanie vnímal ako výzvu, podobne jeho 
spolupracovníci ozna�ili klaviristovu hru na 
albume Dream Rhapsody ako „inú“. Základ-

ným menovate�om Michalidesovej aranžér-
skej a kompozi�nej tvorby je ženskos�, �ahko 
zapamätate�né a pritom osobité skladby 
bez zbyto�nej ekvilibristiky vypovedajú o jej 
vnútornom stave. Zazneli aj rytmicky kom-
plikovanejšie témy, v ktorých sa kapela po�as 

kolektívnej improvizácie 
akoby strácala. 
Laureát ceny Esprit za 
rok 2013 Lukáš Oravec 
predstavil svoj posledný 
album Piotrology, nazvaný 
pod�a trubkárovho po�s-
kého pedagóga. Oravcove 
mainstreamové témy 
odkazujúce na hardbopo-
vú éru boli pre mnohých 
vrcholom ve�era. Kvarteto 
mladých spoluhrá�ov 
predviedlo súhru, akú 
poznáme zo zámorských 
zoskupení. Pulzujúca 
rytmika, dynamika ka-

pely, zamatový zvuk akustických nástrojov 
s dominujúcou krídlovkou, pozoruhodné 
sóla jednotlivých �lenov podriadené celko-
vému výrazu – nielen o tomto sa rozprávalo 
na no�nej afterparty. Cena Esprit má len 
jedného ví�aza, hoci v tesnom závese ostalo 
množstvo dobrej muziky, ktorá ur�ite stojí za 
vypo�utie.

Vladimír VALENTOVIČ

S. Michalidesová a B. Gonzalez 
(foto: R. Baranovič)
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Mládežnícky orchester 
Európskej únie oslavuje
Mládežnícky orchester Európskej únie (European Union Youth Orchestra – EUYO) oslavu-
je svoje štyridsiate narodeniny veľkolepým koncertným turné. Práve vďaka nastávajúce-
mu predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie začína séria koncertov pod 
názvom Capital Sounds práve v Bratislave. 

Jubilejný rok sa však pre EUYO neza�al práve 
najlepšie. Zamietnutie „európskych pe�azí“ 
v rámci programu Creative Europe prekva-
pilo mnohých a vyvolalo množstvo otázok 
oh�adom fungovania tohoto paneurópskeho 
telesa v budúcnosti. Orchester, pri zrode 
ktorého stál v roku 1976 maestro Claudio 
Abbado, sa napriek tomu predstaví po�as 
najbližších mesiacov vo všetkých hlavných 

mestách �lenských štátov Európskej únie 
pod vedením svojho šéfdirigenta Vasilyho 
Petrenka. Na bratislavskom koncerte (nede�a 
7. 8.) vo Ve�kom koncertnom štúdiu Sloven-
ského rozhlasu zaznie v jeho podaní Sym-
fónia �. 1 D Dur Gustava Mahlera a Koncert 
pre dva klavíry KV 365 Wolfganga Amadea 
Mozarta v podaní sestier Katie a Marielle 
Labèqueových. 

Kým naši blízki susedia dokážu do EUYO de-
legova� hne nieko�kých hrá�ov (v aktuálnej 
sezóne ich majú napríklad 
esi pä� a Maari 
dokonca sedem), jediným slovenským zá-
stupcom v EUYO je violista Šimon Truszka. 
Bolo by preto na�ase intenzívnejšie h�ada� 
odpovede na otázky, pre�o naši hrá�i nedo-
kážu uspie� na medzinárodných konkur-
zoch. Hos�ovanie Mládežníckeho orchestra 

Európskej únie ponúka tiež 
príležitos� pre vystúpenie 
Slovenského mládežnícke-
ho orchestra, ktorého vznik 
podnietilo Hudobné centrum. 
Keže v sú�asnosti na Sloven-
sku chýba riadne fungujúce 
národné mládežnícke teleso, 
táto udalos� sa stáva impul-
zom pre jeho vytvorenie, avšak 
zárove� s ambíciou kon-
cep�ného a systematického 
riešenia daného problému aj 
v nasledujúcom období. Slo-
venský mládežnícky orchester 
uvedie na koncerte 7. 8. spolu 
s EUYO Suite miniature od 
�udovíta Rajtera. Okrem toho 
dostanú mladí hudobníci 
príležitos� predstavi� sa na sa-
mostatnom koncerte v sobotu 
6. 8. vo Ve�kom koncertnom 
štúdiu Slovenského rozhlasu, 
kde skladbu �udovíta Rajtera 
doplnia Hus�ový koncert e mol 
op. 64 Felixa Mendelssohna 
Bartholdyho a Symfónia �. 7 

A dur op. 92 Ludwiga van Beethovena. Vede-
nia Slovenského mládežníckeho orchestra 
sa ujal slovenský dirigent Martin Majkut, 
hudobný riadite� a šéfdirigent Rogue Valley 
Symphony Orchestra v americkom štáte Ore-
gon, koncertným majstrom telesa bude Juraj 
Tomka, ako sólista sa predstaví vynikajúci 
Dalibor Karvay.

(mot)

SPRAVODAJSTVO

European Union Youth Orchestra – CAPITAL SOUNDS

7. 8. 2016 

Ve�ké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 19.00 
Mládežnícky orchester Európskej únie – EUYO
Vasily Petrenko / Katia & Marielle Labèque
Mahler, Mozart, Rajter

6. 8. 2016 

Ve�ké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 19.00 
Slovenský mládežnícky orchester 
Martin Majkut / Dalibor Karvay 
Rajter, Mendelssohn Bartholdy, Beethoven

M. Majkut 
(foto: www.martinmajkut.com)
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Cantar d’amore
Oni Wytars
Sony 2015

Aktuálnym trendom v oblasti starej hudby 
je spájanie tradi�nej hudobnej kultúry 
s historicky pou�enou interpretáciou. Živé 
a vo�né aranžovanie dobovej populárnej 
svetskej hudby a �udových piesní sa však 
nie vždy musí stretnú� s pochopením, 
predovšetkým zo strany hudobných histo-
rikov. Napriek tomu so správnymi znalos-
�ami repertoáru a vkusom dokážu súbory 
vytvori� ve�mi pestré a pútavé interpre-
tácie. Cantar d’amore od Oni Wytars 
ponúka pestrý repertoár renesan�ných 
vilanel pretkaných tradi�nými pies�ami na 
tému lásky z rôznych talianskych regiónov 
a inštrumentálnymi miniatúrami, ako 
napríklad Antidotum Tarantulae, hudob-
ného protijedu po uštipnutí tarantulou od 
Athanasia Kirchera (1602–1680). Silnou 
stránkou nahrávky je množstvo použitých 
nástrojov (baroková gitara, chalume-
au, gajdy, dvojitá harfa, nyckelharpa, 
drumb�a, mandolína, 
 auty, perkusie). 
V	aka nej nadobudla už i tak rôznorodá 
dramaturgia ešte vä�šiu pestros�, a tak aj 
napriek jednoduchosti piesní udrží poslu-
chá�ovu pozornos�. Gabriela Aiello, Peter 
Rabanser a Ricardo Del� no používajú 
tradi�nú techniku spevu s vo�nejšou into-
náciou, ktorá slúži  ako ozdobný i výrazo-
vý prostriedok. Treba vyzdvihnú� kvalitný 
a priezra�ný zvuk nahrávky, ktorý zaru�il 
po�ute�nos� a priestorovú plastickos� 
všetkých detailov interpretácie, predo-
všetkým v komplexnejšie aranžovaných 
skladbách, akou je napr. Vulumbrella od 
Pietra Jacopa de Jennaro (1436– 1508). 
Pozoruhodnos� repertoáru vilanel spo�íva 
v ich nad�asovosti, nako�ko v �ase vrchol-
nej franko-
 ámskej polyfónie sa ich štýl 
na úrovni populárnej hudby považoval za 
blízky k znovuzrodeniu antickej klasickej 
poézie a azda možno poveda�, že pred-
znamenávajú príchod monodického štýlu 
o storo�ie neskôr. Oni Wytars efektne roz-
vinuli svoj potenciál spôsobom, ktorý má 
schopnos� zauja� nielen milovníkov starej 
hudby �i world music. Ak sa chystáte na 
dovolenku k Stredozemnému moru, lepší 
„soundtrack“ by ste h�adali len �ažko.

Patrik SABO

Warp
J. Balke
ECM 2016/DIVYD

Nórsky klavirista a skladate� Jon Balke 
sa do povedomia dostal najmä v	aka 
svojmu najúspešnejšiemu projektu 
Magnetic North Orchestra, ktorý viedol 
13 rokov. Umelec po�as svojej hudobnej 
cesty prešiel vývinom, ktorý obsiahol 
skúsenosti a inšpirácie z rozli�ných 
zdrojov: európskej tradície, vážnej hud-
by, jazzu, ázijskej kultúry, elektronickej 
hudby i avantgardy. Všetky tieto vplyvy 
formovali jeho osobnos�, hudobné 
vyjadrovanie a nachádzame ich aj v jeho 
najnovšej mystickej výpovedi Warp. 
Po experimentoch s nástrojmi, poéziou 
a multimediálnymi projektmi sa Balke 
rozhodol vyrozpráva� príbeh prostred-
níctvom sólového klavíra v kombinácii 
so zvukovými obrazmi z každodenného 
života. Album vznikal zvláštnym spôso-
bom: najprv sa nahralo 16 klavírnych 
skladieb, do ktorých boli neskôr v mixáži 
doplnené rôzne zvuky – šuchot, rozho-
vory, detské hlasy z ihriska a podobne, 
s ktorými je na albume narábané ve�mi 
citlivo. Výsledkom je 16 organických 
skladieb, prevažne miniatúr s trvaním 
1–2 minúty, ktoré na seba plynulo nad-
väzujú a vytvárajú tak súvislý celok. Tem-
né melancholické skladby s nádychom 
mystiky sa hrajú s priestorom, �asom, 
tichom i farbami. Ide o meditatívny typ 
hudby, ktorá od posluchá�a nevyžaduje 
so� stikované premýš�anie, ale h�adanie 
obrazov a pocitov, ktoré hudba evo-
kuje. Skladby majú nejasné formové 
kontúry a pôsobia, akoby boli vo�ne 
improvizované. Každá kompozícia má 
svoj osobitný charakter, náladu a miesto; 
bez ktorejko�vek z nich by mozaika 
miniatúr nebola kompletná. Už úvodný 
track Heliolatry avizuje, ako bude album 
znie� – záhadná skladba so škripotom 
v pozadí otvára sériu mystických skla-
dieb. �ažko vybera�, lebo spolu pôsobia 
ako celok. Je zaujímavé sledova�, ako sa 
pridané zvukové obrazce dop��ajú s kla-
vírom, alebo sú vo�i nemu v kontraste. 
V skladbe Mute tlmené údery na struny 
klavíra pôsobia skôr iba ako dop��anie 
farieb a sprievod k rozhovoru, ktorý 

The Circling Bird
Los Quemados 
Hevhetia 2015

�eské kvarteto Los Quemados vydáva 
už svoj tretí album s autorskou inštru-
mentálnou hudbou. Názov súboru 
pochádza zo španiel�iny a znamená 
„spálení“. Je odkazom na meno lídra, 
ktorým je basgitarista Filip Spálený. 
Mladú kapelu tvoria jeho kolegovia 
z pražskej „Ježkárny“– Jakub Doležal 
(saxofón), Jan Bálek (klávesy) a Ond�ej 
Pomajsl (bicie). Všetci pôsobia v zná-
mych projektoch s jazzovým zameraním. 
Hudobne sa kvarteto hlási k fúzii jazzu, 
bopu, funku a latina s prvkami africkej 
hudby – všetko zabalené v pekne gro-
ovujúcom balí�ku, ktorý síce šlape, ale 
v podstate neprináša ni� nové. Podob-
ných kapiel sa vo svete od �ias Milesa 
Davisa objavilo neúrekom a už dávno 
vy�erpali svoj inova�ný potenciál. Ma-
instreamového posluchá�a však tento 
po�in nijako neurazí a dokonca aj jaz-
zový „fajnšmeker“ si na CD nájde svoje 
ob�úbené licky. Modernejšie produk�né 
zásahy mohli pod�a môjho názoru urobi� 
album zaujímavejším. Zámerom nahráv-
ky však nebolo urobi� dieru do sveta, ale 
kompozi�ne zachyti� vydarenú autorskú 
tvorbu. Na inštrumentálnych výkonoch 
hudobníkov po�u�, že si hudbu naozaj 
užívajú. Úvodná skladba The Circling 
Bird prenesie posluchá�a na otvorené 
juhoamerické pláne s krúžiacimi vtákmi, 
perkusie a saxofónové vlny vystrieda po 
chvíli klavírne ostinato s názvukmi sam-
by, z ktorého sa rozvinie skladba plná ra-

Úteky za krásou
Životný príbeh sloven-
skej huslistky Gréty 
Hrdej 
J. Szelepcsényi
TransProdukt, 2015

klasika jazz

kniha

prebieha v pozadí. Boodle má atmosféru 
dobrodružnej výpravy s nejasným kon-
com. Netradi�ný charakter dotvárajú 
hlasy detí z ihriska. Kantor je jednou 
z posledných skladieb, v ktorých album 
vrcholí, a s jemným a jasným vokálom 
prináša okamihy katarzie. Na konci opä� 
zaznieva s malou obmenou skladba 
Heliolatry, �o vzbudzuje pocit, akoby 
celý album tvoril jednu ve�kú uzavretú 
hudobnú formu. Warp mení poh�ad na 
to, ako môže sólová klavírna nahrávka 
vyzera�. Ide o pozoruhodné organické 
dielo, ktoré spája viacero elementov do 
jednotnej mozaiky jemným, minimalistic-
kým a duchaplným spôsobom.

Peter DOBŠINSKÝ

dosti z hry. Titul charakterizuje vyvážený 
pomer improvizovaných a kompono-
vaných �astí, pri�om hudobné dianie je 
sústredené okolo sviežo pulzujúcej basy 
a saxofónových unison s klavírom. Au-
tormi kompozícií sú Doležal a Spálený, 
ich kompozi�ný prejav sa navzájom do-
p��a a pôsobí kompaktne. Kompaktne 
pôsobia aj zvuk a súhra hudobníkov; vý-
sledkom je hudobný priestor, v ktorom 
si každý nachádza svoje miesto. V druhej 
skladbe Crystals sa objavia syntetické 
plochy klávesov, po ktorých nastúpi opä� 
groove s výrazným basgitarovým sólom. 
V tretej skladbe, miniatúre s názvom 
Very Strange Chords, predvedie Spálený 
famóznu techniku basového slapovania. 
Skladba trvá iba minútu a tridsa� se-
kúnd, podobne ako ôsmy track Chords 
from the Dustbin. Tieto skladbi�ky 
predstavujú akési motivické výhonky, 
ktoré sa 	alej nevyvinuli, no hudobníci 
ich nenechali založené v šuplíku a urobili 
dobre. Štvrtá skladba Man from Calcu-
ta, ktorú otvára sólo na bicích Pomajsla, 
je najdlhšou a zárove� pravdepodobne 
najzaujímavejšou skladbou na albume. 
Obsahuje výraznú basovú � gúru a zlo-
žený rytmus, ktorý spolu s klavírnymi 
akordmi vytvára hypnotickú plochu pre 
„zamotané“ saxofónové melódie pod-
farbené phaser efektom. Piata a siedma 
skladba sú groovové balady s pestrými 
melodickými motívmi. V Same Old Song 
sa leadovým sólom predstaví aj klávesák 
Bálek. V predposlednej skladbe s bas-
gitarovým introm si hudobníci schuti 
zaswingujú a ako od�ah�enie sa objaví 
ponáška na piese� Pokapala na salaši 
slanina. Zaujímavý groovujúci klinec na 
záver s výbornými rytmickými brejkmi 
a klavichordovým sprievodom uzatvára 
CD. Album je už druhým pod hlavi�kou 
Hevhetie,  predchádzal ho Sirius (2012), 
svoje debutové CD African Sailor 
(2009) si kapela vydala sama. 

Tibor FELEDI
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Ako sa uvádza na frontispise knihy, 
autor vychádzal pri jej tvorbe z prepisu 
rozhovorov s Grétou Hrdou, ktoré vzni-
kali v rokoch 2009–2011. Poslúžili mu 
aj dokumenta�né materiály z osobného 
archívu umelkyne. Od prvých záznamov 
až po vydanie knihy uplynulo teda sedem 
rokov, nepochybne naplnených úsilím, 
aby sa našli prostriedky a vydavate�. 
Pritom titul o významnej slovenskej 
huslistke dôležitým spôsobom obohatil 
galériu tých nieko�kých monogra� í, ktoré 
u nás v ostatných rokoch vyšli, no boli 
venované predovšetkým známym spevá-
kom, resp. vokálnym pedagógom. Kniha 
Úteky za krásou, s podtitulom Životný 
príbeh slovenskej huslistky Gréty Hrdej, 
nazerá na život umelca nielen poh�adom 
autora, ale predstavuje tiež sebare
 exiu 
huslistky, h�bavej a inteligentnej dámy 
slovenskej hus�ovej hry a pedagogiky. 
Gréta Hrdá pôsobila dlhé roky nielen na 
našich konzervatóriách, ale aj v zahrani�í, 
to sú 	alšie zaujímavé kapitoly jej života. 
Kniha pochádza z pera erudovaného au-
tora – muzikológa, skladate�a, pedagóga, 
publicistu, organizátora a propagátora 
hudobného života na Slovensku doc. Jána 
Szelepcsényiho.  
Na Grétu Hrdú si spomína najmä staršia 
generácia posluchá�ov. Hoci to autor v mo-
nogra� i asi zámerne neuvádza (v prípade 
podobného životopisu je to však nutné), 
prof. Gréta Hrdá sa narodila v roku 1932 
v Závodí pri Žiline. Autor v úvode obšírne 
opisuje rodinné korene umelkyne i prostre-
die prímestskej obce Závodie, dnes  mest-
skej štvrte Žiliny, kde Gréta Hrdá prežila 
detstvo v rodi�ovskom kruhu zanietených 
hercov – ochotníkov, neskôr �lenov 

profesionálneho Divadla P. Jilemnického. 
K hre na husliach ju priviedol všestranne 
nadaný otec Jozef Hrdý. Systematické 
základy však získala v triede prof. Ladislava 
Árvaya, zakladate�a profesionálneho 
hudobného školstva v Žiline, ktorý vycho-
val rad popredných slovenských huslistov 
a hus�ových pedagógov (o. i. Bohumila 
Urbana, hus�ového pedagóga D. Karvaya 
na žilinskom Konzervatóriu). Od roku 
1951 študovala G. Hrdá pod vedením 
Otakara Stejskala na pražskom Konzer-
vatóriu, ktoré skon�ila s vyznamenaním. 
V rokoch 1963–1968 pokra�ovala v štúdiu 
na VŠMU u prof. Mikuláša Jelínka a prof. 
Milana Bauera. 
Ako mladá absolventka Konzervatória 
za�ala u�i� na Vyššej hudobnej škole 
v Žiline (1957–1967), z ktorej zakrátko 
vzniklo konzervatórium. Od roku 1959 
zastávala aj funkciu koncertného maj-
stra v poloprofesionálnom Žilinskom 
symfonickom orchestri, z ktorého 
vznikol Štátny komorný orchester 
Žilina. Profesionálne pôsobenie Gréty 
Hrdej vyp��ala od mladosti pedagogická 
a koncertná �innos�. V poslednom 
roku štúdia na VŠMU (1967) už u�ila 
na Konzervatóriu v Bratislave, kde 
(s prestávkami po�as zahrani�ných 
pobytov) pôsobila až do roku 1989. 
Spomedzi absolventov z jej triedy je 
najúspešnejším Peter Zají�ek, umelecký 
vedúci súboru Musica aeterna. Ve�ká 
�as� pedagogickej práce Gréty Hrdej sa 
však viaže na konzervatóriá v zahrani�í: 
v Libanone (1968–1971, Bejrút), v Tu-
nisku (1980–1984, Tunis) a v Španiel-
sku, kde bola až 14 rokov (1986–2000, 
Oviedo). V Bejrúte a Tunisku bola na 
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Novinky vydavateľstva ACT

Paolo Fresu / Richard Galliano / 
Jan Lundgren:
MARE NOSTRUM II. (CD / LP)

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

e-shop: www.hummelmusic.sk
divyd@divyd.sk 
Facebook: Hummel Music
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Jazz at Berlin Philharmonic V.: Lost 
Hero – Tears for Esbjörn
Hommage to Esbjorn Svensson (CD)

Nils Landgren: Some Other Time
A Tribute To Leonard Bernstein 
(CD / LP)

Jan Lundgren: The Ystad Concert 
– Tribute to Jan Johansson
Jan Lundgren - piano + Bon� glioli 
Weber String Quartet (CD / LP)

základe medzivládnych dohôd o kul-
túrnej spolupráci, ktoré boli zamerané 
na rozvoj profesionálneho hudobného 
školstva európskeho typu. 
Umelecký príbeh Gréty Hrdej je v knihe 
prepojený aj s jej súkromným, ve�mi 
decentne opísaným životom. (Jej syn 
Alexander Kuš� absolvoval štúdium huslí 
na Konzervatóriu v Bratislave a violy 
na VŠMU, bol dlhoro�ným �lenom 
Symfonického orchestra Slovenského 
rozhlasu a následne orchestra Opery 
SND v Bratislave). 
Ako výstižne píše v úvode svojej knihy Ján 
Szelepcsényi: „...umelci, ktorí dlhodobo 
pôsobili v zahrani�í, platili za túto výsadu 
tvrdú da�. Naše médiá im venovali len 
minimálnu alebo takmer nijakú pozor-
nos� [...] Niekdajšie domáce kontakty 
sa postrácali a opätovné za�lenenie do 
domáceho koncertného života bolo ve�mi 
�ažké, ak nie priam nemožné “. Tak to 
bolo aj v prípade nadanej a húževnatej 
huslistky. O jej kolegiálnych vz�ahoch 
a vydobytí si poprednej pozície na 
koncertných pódiách pri návratoch na 
Slovensku hovoria podrobne kapitoly 
knihy napísané vo forme vyznania v prvej 
osobe: Hudba ako osud, Súboj vážnej 
a zábavnej hudby o posluchá�a, Vz�ah 
k tzv. Novej hudbe, Interpret ako vykla-
da� obsahu, Náro�nos� práce hudobného 
pedagóga (a 	alšie). Je v nich predostretá 
� lozo� a života a umenia Gréty Hrdej, kto-
rá nabáda k premýš�aniu i �itate�ov, ktorí 
žijú v dnešnej dobe. Gréta Hrdá sa doma 
uplatnila zvláš� na komorných recitáloch, 
kde spolupracovala s viacerými klavirista-
mi (D. Jelínková, D. Dubenová, I. Hrušov-
ský, D. Varínska, V. Kellyová, . Marcin-

ger, od roku 1976 O. Šebesta, s ktorým 
vytvorili Duo Posoniensis).  Koncertovala 
nielen na Slovensku, ale aj v zahrani�í 
(Juhoslávia, Bulharsko, Po�sko, Nemecko, 
Ma	arsko, Holandsko, Belgicko, Libanon, 
Tunis). Okrem diel barokových, klasických 
a romantických skladate�ov (Locatelli, 
Stradella, Veraccini, Tartini, Bach, Händel, 
Mozart, Schubert, Brahms, Paganini, 
Franck) bolo mimoriadne cenené jej  
naštudovanie kompletu Beethovenových 
hus�ových sonát. Pravidelne uvádzala aj 
skladby slovenských a �eských skladate�ov 
(Dvo�ák, Suk, Janá�ek, Schneider-Tr-
navský, Sucho�, Zimmer, Hrušovský), 
niektoré v premiérovom naštudovaní 
(Bergerovo Adagio pre Jana Branného, 
v Tunise uviedla Fantáziu pre husle sólo 
od tamojšieho skladate�a Ahmeda Acho-
ura). V knihe sú publikované i dojímavé 
	akovné listy J. Zimmera a R. Bergera. 
Gréta Hrdá bola v zahrani�í nielen hus-
�ovou pedagogi�kou, ale aj koncertnou 
majsterkou tamojších orchestrov. Pozna-
menáva, že všade, kde pôsobila, založila 
i komorné teleso ako spôsob najlepšieho 
dialógu medzi hudobníkmi. 
Knihe by prospel dôslednejší muzikolo-
gický prístup v citácii kritík, ktoré zrejme 
vychádzajú z odložených výstrižkov 
samotnej huslistky, absentuje obsah 
knihy s názvami jednotlivých kapitol 
a závere�ný sumár života i významných 
koncertov, resp. životných zastavení 
Gréty Hrdej. Bez oh�adu na to, ide 
o mimoriadne pútavú  monogra� u, ktorá 
približuje �udský a umelecký pro� l prvej 
dámy slovenskej hus�ovej hry a pedago-
giky z 2. polovice minulého storo�ia.

Terézia URSÍNYOVÁ



40 6 | 2016

KAM / KEDY

Bratislava 

Slovenská filharmónia

Po  13. 06.
Malá sála SF 
M. Winkelmann, klavír
Händel, Beethoven, Proko� ev, 
J. S. Bach, Brahms

Ne  19. 06.
Katedrála sv. Martina, 15.00
Koncert v rámci podujatia Noc hudby
Slovenský komorný orchester, 
E. Danel
Slovenský � lharmonický zbor, 
J. Chabro�
Barber, Schubert

Hudobné centrum

Nede�né matiné 
v Mirbachovom paláci, 10.30
Ne  12. 06.
A. Falcníková, husle
V.  Bartošová,  klavír
Martin�, Schubert, Vilec

Ne  19. 06.
P. Pogády, klavír 
Liszt, Beethoven, Sucho�, Suk

Ne  26. 06.
P. Mikuláš, bas  
F. Jaro, kontrabas
X. Jarová, klavír
Händel, Mozart, Bottesini, Sperger, 
Storch

Ne  03. 07. 
E. Garajová, mezzosoprán
M. Lapšanský, klavír
Dvo�ák, �ajkovskij, Brahms, Sucho�

Košice

Štátna filharmónia Košice

Ut 14. 06.
K. Vaculová, 
 auta P. Rei� ersová, 
klavír Mozart, Reinecke, Doppler, 
Ta� anel, Poulenc, Novák
ŠfK, Z. Müller L. Fan�ovi�, klavír 
A. Moyzes, Cha�aturjan, Dvo�ák 

Letné festivaly

Katedrálny organový festival 
Bratislava  
Št  28. 07. J. Truempler
Št  04. 08. V. Kopec, organ / 
T. �uriak, trúbka 
Št  11. 08. W. Zalewski 
Št  18. 08. G. Mercati 
Št  25. 08. D. Di Fiore
Št  01. 09. X. Deprez 
Št  08. 09. E. Iriarte

Trnavské organové dni 
Ne  29. 06. F. Pitrois 
Ne  07. 08. S. Šurin, organ / 
H. Hauskeller, panova 
 auta
Ne  14. 08. G. Guillemot
Ne  21. 08. K. Askeland
Ne  28. 08. T. Pyrhönen
Ne  04. 09. P. Kapitula
Ne  11. 09. E. Elizondo

Dolný Kubín
Kubínsky organový festival 
Ne  31. 07. M. Kapala, organ / 
B. Kapalová, husle 
Ne  07. 08. K. Kuchling 
Ne  14. 08. P. Rojek
Ne  21. 08. M. Koller
Ne  28. 08. K. Kaiser
Ne  04. 09. D. di Fiore

Banská Bystrica
Vivat Vox Organi 
St  03. 08. S. Šurin, organ / 
H. Hauskeller, panova 
 auta

St  10. 08. K. Kuchling
St  17. 08. G. Guillemot
St  24. 08. Ch. Tarabbia 
St  31. 08. D. Ferretti
St  07. 09. D. di Fiore 
St  14. 09. M. Bako, organ / 
K. Mikul�ík, recitátor  
St  21. 09. M. Dietrich

Organový festival v Modre
So  30. 07. F. Pitrois
So  06. 08. S. Šurin, organ / 
H. Hauskeller, panova 
 auta
So  13. 08. G. Guillemot
So  20. 08. K. Askeland 

Bardejov
Organové dni Jozefa Grešáka
Ut  28. 06. M. Szelest, Subtilior Ensemble
Ut  05. 07. J. Hofer
Ut  19. 07. S. Guillon
Ut  02. 08. K. Lukas
Ut  16. 08. Š. I�aš, organ / P. Neebe, trúbka

Ut  30. 08. K. Keiser

Pezinok
Hudba v Pezinku 
Ut  05. 07.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
20.00
M. Pa�a, husle
J. Lupták, violon�elo
I. Koska, klavír
Brahms, Rachmaninov 
 
Ne  31. 07.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
20.00
M. Lapšanský, klavír

Zahraničné festivaly

Medzinárodný operný festival Sme-
tanova Litomyšl 2016
9. 6. – 3. 7. 2016
Litomyšl, �eská republika

Info: tickets@smetanovalitomysl.
cz, www.smetanovalitomysl.cz

Verbier festival 2016
22. 7. – 7. 8. 2016
Verbier, Švaj�iarsko
Sú�as�ou podujatia sú koncerty, 
majstrovské kurzy a mládežnícky 
orchester Verbier festivalu.
Info: www.verbierfestival.com

Innsbrucker Festwochen starej 
hudby 2016
19., 26. 7. – 2., 9., 15., 16., 20., 24. 8. 
2016 (koncerty na Zámku Ambras)
6. – 27. 8. 2016 (Innsbruckský festival 
starej hudby)
Info: www.altemusik.at

Medzinárodný Edinburghský festival 
2016
5. – 29. 8. 2016
Edinburgh, Ve�ká Británia

Sú�as�ou festivalu sú koncerty vážnej 
hudby, sú�asnej hudby, operné a di-
vadelné predstavenia, tanec, diskusie, 
workshopy a 	alšie.
Info: www.edinburghfestivalcity.com, 
www.eif.co.uk

Medzinárodné workshopy

Medzinárodné improviza�né maj-
strovské kurzy pod vedením Loica 
Malliého a Moniky Melcovej
14.–16. 10. 2016, San Sebastián, 
Španielsko
Organizátor: Spolo�nos� pre zacho-
vanie symfonického organu Cavaillé 
Coll (1863) v Bazilike Santa María 
del Coro
Všetky štýlové obdobia s prízvukom 
na francúzsku romantickú tvorbu 
a študovaniu Messiaenových modov.
Info: organistas.santamaria@gmail.
com / solberg.anemusic@gmail.com 
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dalibor karvay • hana friedová • daniel CapkoviC
eduard vanEk • lucia ŠeveCková • d vid krajCÍ

Mediálni partneri:Partneri:

umel.vedúca alžbeta ŠeveckovÁ

Festival sa koná pod záštitou

primátora mesta Trnava



SOBOTA | 28. 5. | SATURDAY

19.00 Dom umenia – terasa | House of Art – Terrace

Slávnostné fanfáry | Ceremonial fanfares
CORNI DI BRATISLAVA

Karol Nitran, umelecký vedúci | artistic leader
Tradičné fanfáry lesných rohov ohlasujúce otvorenie 61. mfP. 

Traditional festive opening ceremony of the 61st mfP.

SOBOTA | 28. 5. | SATURDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Otvorenie 61. mfP

Opening ceremony of the 61st mfP

Hollywood v Piešťanoch | Hollywood in Piešťany
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA | SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA

Leoš Svárovský, dirigent | conductor

Jarolím Emmanuel Ružička – husle | violin

A. Silvestri, H. Mancini, J. Horner, L. Schifrin, J.  Williams, E. Morricone, H. Zimmer 

Titanic, Mission Impossible, E.T., James Bond, Harry Potter, Schindler’s list, Star Wars

Slávne fi lmové melódie „oscarových“ hollywoodskych autorov.
The famous fi lm music by the Oscar awarded Hollywood composers.

UTOROK | 31. 5. | TUESDAY

10.00 Dom umenia – malá sála | House of Art – Chamber hall

Mozartov zázračný roh | Mozart’s Magical Horn
LOTZ TRIO

Róbert Šebesta, Ronald Šebesta, Sylvester Perschler – basetové rohy | basset horns

W. A. Mozart

Hudobné rozprávanie z obdobia života Mozarta o unikátnych nástrojoch, basetových rohoch. Organizované podujatie pre 
školy. | A musical tale from the Mozart’s period. The history of the basset horn. Event organized for primary schools.

UTOROK | 31. 5. | TUESDAY

19.30 Dom umenia – malá sála | House of Art – Chamber hall

Soirée à Pressbourg
LOTZ TRIO

Róbert Šebesta, Ronald Šebesta, Sylvester Perschler – basetové rohy | basset horns

W. A. Mozart, M. Piaček, J. Družecký

Komorný koncert basetových rohov, vyrábaných v 18. storočí bratislavským nástrojárom T. Lotzom.
Chamber concert played on the original basset horns. Music instruments from the Mozart time period.

STREDA | 8. 6. | WEDNESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Fragile Queen Tour
FRAGILE a inštrumentálni sólisti | FRAGILE and instrumental soloists

Branislav Kostka, umelecký vedúci | artistic leader
Vokálni virtuózi zo skupiny Fragile a ich inštrumentálni hostia s originálne aranžovaným repertoárom slávnej anglickej 
rockovej skupiny Queen. | Fragile, an extraordinary vocal group and their instrumental guests, with the originally arranged 

breathtaking repertory of the famous British rock group Queen.

PONDELOK | 13. 6. | MONDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Slovenský fi lharmonický zbor 70
Slovak Philharmonic Choir 70

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR a hostia | SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR and guests

Jozef Chabroň, zbormajster a dirigent | chorusmaster, conductor
Pavol Oravec – tenor |  tenor, Katarína Turnerová – harfa | harp, Marek Štrbák – organ | organ
M. S. Trnavský, S. Rachmaninov, H. M. Górecki,  I. Hrušovský, L. Janáček, S. Barber, F. Biebl 

Slávnostný koncert Slovenského fi lharmonického zboru pri príležitosti 70. výročia jeho založenia.
Festive 70th Anniversary concert of the Slovak Philharmonic Choir and their guests. 

STREDA | 15. 6. | WEDNESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Ladíme | Tuning
LA GIOIA a DOBRÁ MUZIKA

Diela svetovej klasiky v originálnom spojení vokálneho tria La Gioia a kapely Dobrá muzika.
World classic works in an original symbiosis of the vocal trio La Gioia and the band Dobrá muzika.

PIATOK | 24. 6. | FRIDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Cyrano z predmestia | Cyrano from the Suburb
ART MUSIC ORCHESTRA a SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

ART MUSIC ORCHESTRA and LÚČNICA CHORUS

Mirka Partlová a Ján Slezák, sólisti | soloists

Marek Bielik|  umelecký vedúci | artistic leader

Elena Matušová,  zbormajsterka | chorusmaster  
M. Varga, P. Hammel, K. Peteraj, J. Štrasser, A. Vášová – autori | authors

Koncertné predvedenie prvého slovenského muzikálu. | Concert version of the fi rst Slovak musical.

SOBOTA | 25. 6. | SATURDAY

16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku | Music pavilion of the Piešťany city Park

Srbský tradičný folklór | Serbian traditional folklore
SLOVENSKÉ KULTÚRNE CENTRUM P. J. ŠAFÁRIKA, NOVÝ SAD, SRBSKO

Temperamentné vystúpenie folklórneho súboru zo Srbska s ukážkami tradičnej kultúry.
Vigorous performance of the Serbian national folklore group.

UTOROK | 28. 6. | TUESDAY

19.30 Dom umenia – veľká sála | House of Art – Concert hall

Klasika | Classics
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA | SLOVAK SINFONIETTA ŽILINA

Leoš Svárovský, dirigent | conductor, Ivan Gajan – klavír | piano

F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, L. v. Beethoven

Klasicko – romantický repertoár pre komorný orchester a klavír.
The classical orchestra and piano highlights in the concert.

UTOROK | 5. 7. | TUESDAY

19.30 Hotel Thermia Palace | Danubius Health Spa Resort Thermia Palace

Romantický recitál | Romantic Recital
Katarína Turnerová – harfa | harp, Eugen Prochác – violončelo | violoncello

A. Vivaldi,  M. Ravel, M. Tournier, M. Novák, F. Schubert

Komorný koncert dvoch sólistov, v unikátnom inštrumentálnom spojení harfa a violončelo.
Romantic evening with the unique music instruments combination of harp and violoncello.

7. 7. | 9. 7. | 11. 7. 
20.00 Hudobný pavilón Harmony Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. | Convention Centre – Health Spa Piešťany

X. Majstrovské spevácke kurzy Petra Dvorského
Peter Dvorský X. singing master courses

Koncerty účastníkov medzinárodných speváckych kurzov s klavírnym sprievodom.
Three chamber concerts of the Peter Dvorský’s  International vocal master–classes participants. 

PIATOK | 8. 7. | FRIDAY

19.30 Kongresové centrum Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. | Convention Centre – Health Spa Piešťany

Ladislav Holásek
60 rokov na scéne | 60 years on stage

SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY | THE BRATISLAVA CITY CHOIR

Ladislav Holásek, zbormajster | chorusmaster, Peter Mikula – organ | organ

A. Dvořák, G. F. Händel

Koncert pri príležitosti životného i profesijného jubilea významného slovenského zbormajstra, pedagóga a dirigenta 
Speváckeho zboru mesta Bratislavy – prof. Ladislava Holáska.

Life anniversary of the chorusmaster, pedagogue and conductor of The Bratislava City Choir – Professor Ladislav Holásek.

ŠTVRTOK | 14. 7. | THURSDAY

20.00 Kongresové centrum Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. | Convention Centre – Health Spa Piešťany

Večne mladá Opera | Opera forever young
Záverečný koncert 61. ročníka mfP 2016

Final concert of the 61st mfP 2016

 Záverečný koncert X. Majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského
Final concert of the Peter Dvorský X. singing master couses

FESTIVALOVÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER mfP | FESTIVAL SYMPHONY ORCHESTRA mfP 

Rastislav Štúr, dirigent | conductor
Operné árie a piesne z tvorby svetových skladateľov v podaní najlepších účastníkov kurzov.

World famous opera arias and songs sung by the most successful master classes 2016 participants.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ / PROGRAMS AND ARTISTS ARE SUBJECT TO CHANGE

28. 5.28. 5. _ _14. 7. 201614. 7. 201661. music
festival 

Piešťany

PREDPREDAJ VSTUPENIEK / TICKETS 

DOM UMENIA / HOUSE OF ART
Nábrežie Ivana Kraska: Pokladňa / Box Offi  ce
Pondelok - Piatok: 14.00 -17.00 a hodinu pred predstavením, www.ticketportal.sk  
Monday - Friday: 2pm - 5pm and 1 hour before the event beginning, www.ticketportal.sk
Predpredaj vstupeniek / Tickets:  dom-umenia@slovanet.sk, t.č. 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY A.S. / HEALTH SPA PIEŠŤANY
Hotelové recepcie nepretržite / Hotel receptions nonstop 
Kongresové centrum – pokladňa: hodinu pred začiatkom programu 
Convention Centre - 1 hour before the event beginning

Piešťanský festival

Festival sa koná pod záštitou
ministra kultúry SR Mareka Maďariča

TRNAVSKÝ
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