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Úvodník 

Študentský časopis Musicus je výsledkom dvojsemestrálneho štúdia frekventantov seminára 

Hudobná kritika. Seminár najmä v zimnom semestri navštevujú študenti z rôznych odborov 

estetiky, kulturológie, žurnalistiky, ale najmä muzikológie a stávajú sa tak cennou výmenou 

skúseností, pohľadov, názorov na koncerty, festivaly, albumy, publikované recenzie v odborných 

časopisoch a zverejnených názoroch v už jestvujúcich médiách. Na seminári Hudobná kritika 1 

študenti pracujú skôr vo forme polemických názorov a diskusií, učia sa formulovať a ústnou formou 

prezentovať svoje názory. V druhom semestri sa kladie dôraz na písomnú formu prezentovaného 

prejavu, čo nebýva vždy jednoduché. V tomto roku 2012 sme po prvýkrát volili aj novú formu 

výuky e-learning. Jej výsledky sú prezentované v nasledujúcom čísle časopisu Musicus 2011/2012.  

Yvetta Kajanová 
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Nové nastudování Verdiho vrcholné opery – Otella v SND 

Tuto předposlední operu pozdně romantického italského skladatele Giuseppe 

Verdiho není zajisté potřeba nijak zvlášť představovat. V tomto díle Verdi dosáhl vrcholné 

syntézy svého kompozičního stylu, kterou ještě uplatnil v jeho poslední opeře Falstaffovi. 

Ke zdařilému dokončení díla přispěl značnou měrou i libretista Arrigio Boito, který 

s Verdim obě libreta podrobně konzultoval a několikrát upravoval. U obou oper našli 

umělci předlohu v Shakespearových dramatech. První premiéra Otella proběhla 

v Milánském divadle La Scala 5. února 1887. Na deskách Slovenského národního divadla 

se opera hrála ještě nedávno a to v oblíbené režii Miroslava Fischera (scénografie Milan 

Ferenčík) z roku 1993.  

Režie této nové inscenace Verdiho vrcholné opery o čtyřech dějstvích byla svěřena 

českému režisérovi Josefu Průdkovi. Scénografie se ujal zkušený a osvědčený Milan Ferenčík, 

Josef Jelínek je v této inscenaci autorem kostýmů.  Jméno českého režiséra Josefa Průdka je 

spojeno především s Jihočeským divadlem, kde byl Průdek dlouholetým sólistou (baryton, 

aktivní pěveckou karieru ukončil v roce 1996) a na představeních se souběžně podílel také 

jako asistentem režie. Samotné režii se věnuje od roku 1974. Tyto pěvecké zkušenosti se 

také jasně projevují v jeho režiích. Jeho režie Otella je dobře koncipovaná jako jeden velký 

monumentální celek v kontrastu s vývojem jednotlivých postav. Scénograf Milan Ferenčík 

uplatnil své mnohaleté zkušenosti a svou jednoduchou a přesto monumentální scénou, 

anticipující odkaz italské antiky, s citlivě doladěnými detaily (jako například v ložnici 

Desdemony na začátku čtvrtého dějství) podtrhuje režisérův záměr kontrastu. I přesto, že 

divadlo nevyužívá točnu, je scéna plně pohyblivá především díky členitosti a částečné 

pohyblivosti schodiště – jsou zde patrné tři roviny: proscénium, členitost schodů a horní 

prostor „na hradbách“. Tím si realizační tým také vhodně poradil s akustickými 

nedostatky sály, neboť scéna je vystavěna hlavně do výšky než do hloubky, posouvá tak 

dění buď na proscénium, nebo do vyšších částí scény. Prosté a jednoduché přeměny 

neztrácí na účelnosti a vhodně využívají tematické mezihry. Usnadňují a urychlují tak 

celkovou přeměnu scény bez nutnosti přerušení toku děje. Výše zmiňovaná dobře 

rozčleněná scéna usnadňuje hereckou tvorbu. Snad jen ústřední schody jsou malinko vyšší 

a drobnějším interpretům mohou činit jisté nesnáze. Kostýmy Josefa Jelínka jsou volnou 

adaptací dobových kostýmů. Podporují tak režijní záměr nezasazovat dílo do striktně 

určeného historického období, ale naopak upozornit na aktuálnost psychologického 

vývoje jednotlivých postav. Tento záměr také podtrhuje fakt, kdy Jago v závěru opery se 

převléká do civilu (černý formální oblek) a s posledními tóny se odchází usadit mezi 

diváky. Na úspěchu představní nelze opomenout značný podíl light designingu, který 

dobře využívá dramatických zlomů, vždy vhodně dokresluje emocionální stránku děje a 

scénografii dodává na barvitosti a reálnosti.  

Postava hlavního hrdiny opery, Maura Ottela – velitele benátského vojska, byla 

svěřena třem tenoristům, z nichž ani jeden není stálým členem souboru SND. Což může 

vést k otázce, proč dramaturgie SND přistupuje k uvádění oper, v nichž je drtivá většina 

sólistů uváděna „jako host“ a nesnaží se zařazovat v převážné většině tituly, kde by se 



 

mohli více realizovat domácí sólisti. První premiéra Otella byla svěřena čínskému 

tenoristovi WeiLongu Taovi, který si touto rolí odbyl svůj slovenský debut. Roli odzpíval 

jistě, jeho tón je však trochu tvrdý. I přesto, že má s touto rolí zkušenosti z předchozích let, 

zdá se, že herecky mu tato postava příliš nesvědčí. Na druhé premiéře Otella byla titulní 

role svěřena zkušenému Michalu Lehotskému, který je na jevišti SND častým hostem. 

Lehotský byl z trojice interpretů nejpřesvědčivější. Zaujal svojí dramatičností pěveckého 

výrazu s pro něj tak charakteristickou technikou a svým hereckým projevem, který občas 

balancuje na hranici  teatrálnosti. Přesto však v roli Otella působil jistě a je schopný tento 

mimořádně náročný tenorový part odzpívat bez větších kolizí a z trojice obsazených 

tenorů je jeho interpretace Otella nejlepší. Na první repríze se v postavě Otella publiku 

představil Ernesto Girsales, který v SND hostoval již dříve v několika hrdinných 

tenorových postavách. I přes velké zkušenosti v tomto tenorovém oboru Grisales v roli 

Otella nijak zvlášť nezaujal. Oblíbená barytonová role praporečníka Jaga byla v podání 

hostujícího Zoltána Vongreye, který se vyprofiloval z operního sboru, příjemným 

překvapením. Potvrzuje svým výkonem, že i ve sboru se najdou kvalitní a schopní 

zpěváci. Zpěvácký i herecky však zatím nepřekonal největší osobnost inscenace, svého 

alternanta Dalibora Jenise, jehož projev působil uceleně, logicky a vysoce muzikálně. Jenis 

tak opět potvrdil pěveckou prvotřídnost, která je obohacena o velmi kvalitní herecký 

projev a výraznou charismu. Otto Klein svůj part Cassia zvládl s přehledem jemu 

příznačným. Je výrazný jevištní typ s dobrými hereckými schopnosti, které publikum rádo 

oceňuje a na jevišti působí jistě. Přes určitou technickou nosovou omezenost tónu v jeho 

projevu pro něj příznačnou, byl zpěvácky přesvědčivý. Jeho Cassio nepostrádal lidskost i 

mužskou hrdost. V roli Cassia se Klein alternuje s mladým Tomášem Juhásem, jehož barva 

hlasu velmi příjemná. Místy však tenorista jakoby ztrácel koncentraci a v herecké 

interpretaci se zatím nemůže srovnávat se suverénním Kleinem. V titulní ženské roli 

Otellovy ženy, Desdemony, se představily dvě domácí interpretky. Na první premiéře 

tuto roli zpívala Adriana Kohútková, zkušená interpretka lyrického, lyricko-koloraturního 

obru, jejíž hlas se vzhledem k nižší tesitúře postavy, vhodné spíše pro přechodné soprány, 

nemohl zcela jasně projevit. V interpretaci této sopranistky byla slyšitelná technická jistota, 

avšak role Desdemony je poněkud mimo její hlasový obor. Druhou interpretkou 

Desdemony byla Eva Hornyaková, jejíž mladodramatický soprán je pro roli vhodnější, 

přesto by ji do budoucna mohly být více svěřovány role z lyričtějšího oboru. Herecky byla 

Desdemona v jejím podání vřelejší a temperamentnější živoucí postavou plnou silných 

emocí. Někdy však její temperament jde maličko na úkor pěveckého projevu. Nicméně 

v roli exceluje. V roli Emilie se alternují Monika Fabianová a Denisa Šlepkovská, která je 

stále přesvědčivým provozním mezzosopráném. Její hlas však zní poněkud sopránově a 

zpěvačka je nucena dobarvovat, což místy vede k ne příliš příjemné ostrosti tónu, které již 

značí zpěvaččiny hranice. Monika Fabianová je mladou domácí interpretkou s mnoha 

zkušenostmi v SND, jež se role ujala s dramatickou „vervou“. Ve vedlejších rolích se mezi 

stálými členy souboru v poslední době častěji objevuje jméno hostujícího mladého basisty 

Martina Mikuše což lze jen přivítat. Tentokrát mu byla svěřena postava Lodovica. Občas se 

v jeho projevu objevila drobná nejistota či zaváhání v hluboké poloze, celkově je však jeho 

projev příjemný a do budoucna perspektivní. V této roli také zaujala důstojná charisma 



 

Martina Malachovského. Jozef Kundlák a Ivan Ožvát (oba se alternují v roli Roderiga) jsou 

dlouholetými členy souboru opery SND a svým nastudováním postav v Otellovy dostály 

svých uměleckých standardů. Stejně tak oba Montanové – Mikuláš Doboš, Daniel Hlásny 

a Ladislav Uhrák v rolích Un Aralda.  

Hudebního nastudování nového Otella se ujal slovenský dirigent Ondrej Lenárd, jež 

je jedinečnou dirigentskou osobností a tímto novým nastudováním opět potvrdil své 

kvality, znalost, zkušenost a cit pro verdiovsko-pucciniovský obor. Bohužel, nádherně 

vystavěné fráze, ne všichni herci na jevišti byli schopni využít ve svůj prospěch. 

Nastudování nepostrádalo kompaktnost orchestru, který hrál naprosto přesvědčivě a 

téměř čistě. Škoda jen některých míst v žesťové sekci, kde došlo k několika „kiksům“ a 

nečistotám, které však (oproti jiným představením) byly omezení zcela na minimum. 

Orchestr předvedl jedinečnou kompaktnost a kvalitu jednotlivých hráčů i sekcí. Stálo by 

za úvahu, proč je orchestr schopný dosáhnout těchto vysokých kvalit jen pod taktovkou 

Ondreja Lenárda, který v SND diriguje ještě Pucciniho Bohému a Turandot a pod jeho 

vedením dosahuje orchestr vždy co vysokých kvalit. Za vyzdvihnutí také stojí sólo 

skupiny kontrabasů orchestru, která své sólo ve čtvrtém dějství zahrála v jedinečném 

unisonu a nádherně vystavěné dramatické fráze vyvolávající napínavé mrazení vražedné 

scény. Sbormistr Pavol Procházka nastudoval Otella důsledně. Znatelný byl kvalitní zvuk a 

kompaktnost. Režisérovy se podařilo sbor dobře rozmístit jak herecky, tak především 

zvukově. Snad jen sborové části, především úvodní sbor „Una vela!“ a „Esultate! 

L’orgoglio musulmano sepolto è in mar!“, mohly být pohyblivější. Je otázkou, zdali to byl 

režisérův záměr anebo nechuť sboru být herecky o něco aktivnější. 

Je nutné připomenout, že realizační tým stál před těžkým úkolem, neboť 

předcházející Fischerova režie Otella (scénografie Milan Ferenčík) byla obrovskou senzací 

a úspěchem. Samozřejmě, vždy se najdou drobné nedostatky, které však v tomto případně 

nejsou nijak zvlášť rušivé. Inscenace je krásnou kombinací niterného psychologického 

vývoje charakterů postav, které jsou aktuální dodnes, na pozadí mohutné a pohyblivé 

scény. Celkově je Verdiho Otello v SND v podání tvůrců Průdka, Ferenčíka, Jelínka a v 

hudebním nastudování Ondreje Lenárda více než zdařilé. Škoda jen zbytečného hluku 

zpoza jeviště – bouchání dveří a hluk shora od techniky, vrzání dveří v hledišti 

způsobeného interními zaměstnanci, kteří se také někdy rozhodnout použít během 

představení vchod skrze portál, a nepříčetnými opozdilými diváky, za každou cenu 

dobíjejícími se do sálu a neschopnými pochopit, že nemohou vstoupit do sálu, a obzvláště 

ne na přízemí, již po začátku představení a rušit tak diváky, kteří přišli včas (bez ohledu 

na cenovou kategorii jejich vstupenek). Ale to je již jiná kapitola zaměřující se spíše na 

minimální znalost společenské etikety dnešního člověka. 

Adéla Šušklebová



 

Marián Varga a Noneto 
 

       Marián Varga – „klávesový mág“, hudobník a skladateľ, ktorého meno sa 

najčastejšie skloňuje v spojení so skupinami Prúdy a Collegium Musicum. Keď pred 

piatimi rokmi médiá avizovali jeho spoluprácu s Moyzesovým kvartetom, vo 

fanúšikoch, vnímajúcich Vargu predovšetkým cez optiku legendy slovenského big 

beatu, táto správa vzbudila opodstatnenú pozornosť. Projekt v zápätí obhájil svoj 

význam úctyhodnou cestou úspešného koncertného turné. Aj to bolo bezpochyby 

impulzom pre jeho aktuálnu „reinkarnáciu“, tentoraz v obohatenej zostave. Pod 

hlavičkou Noneta, sprevádzajúceho Mariána Vargu, sa predstavilo Moyzesovo 

kvarteto so Slovenským dychovým kvintetom. Prísľub originálneho umeleckého 

zážitku a zvedavosť, kam sa posunú dimenzie predošlých aranžmánov skladieb 

Prúdov a Collegia Musica, dláždili šiesteho decembra 2011 cestu do  Ateliéru 

Babylon. 

 Hoci program koncertu zaznel v premiére už o niekoľko dní skôr na festivale 

Pohoda Indoor, krst albumu Marián Varga + Noneto si počkal na komornejšiu 

atmosféru. Pokrstiť ho prišiel Vargov dlhoročný priateľ, spisovateľ Dušan Dušek.  

 Hneď v úvode koncertu rozostrila skladba pre sláčikové kvarteto z dielne 

Mariána Vargu línie spätosti so spomínanou big beatovou scénou. Quattro Movimenti 

per 4 archi načrtla publiku menej známu stránku jeho osobnosti, formovanú vážnou 

hudbou nielen počas rokov štúdia kompozície. Pozoruhodná bola farebná plnosť 

simultánne plynúcich zvukových plôch. Výrazný pulz bol prvkom, ktorý udržoval 

celistvosť častí a vnášal do ich štruktúry energiu, evokujúcu dravosť vargovského 

hammondového sóla. Aj keď skladba odznela ako prvá a v najmenšej zostave, jej 

kompozičná progresivita ostala po zvyšok večera neprekonaná.  

 To, čo poslucháči očakávali najviac, bol samotný príchod sólistu. Hoci nik z 

poslucháčov pred sebou nedržal bulletin s programom, bolo vidieť, že publikum 

nemá problém rozpoznať v povedomých motívoch piesne skupín Prúdy a Collegium 

Musicum. Už v prvých tónoch skladby Náhle z albumu Na druhom programe sna bola 

publiku hodená návnada, ktorej sa držalo po celý zvyšok večera. Nasledujúca 

skladba umožnila hudobníkom na dychových nástrojoch predviesť svoje 

interpretačné schopnosti. Úvodný motív hoboja prezradil skladbu Čierna ruža z 

albumu Zvoňte, zvonky. V plnom zvuku pokračovala zostava aj naďalej a zaplnila 

priestor pokojnejšou, vianočnou atmosférou skladby Srdce zo zrkadla.  Tvorí súčasť 

Vianočnej suity z albumu Divergencie.  Hĺbku, ktorú vnáša do originálu skladby jej 

text, v tomto prípade dokázal nahradiť jej nový aranžmán. Melodický motív 

detského zboru prevzali najskôr sláčikové, neskôr aj dychové nástroje. Z pôvodného 

piana vygradovali skladbu do mohutného, pôsobivého zvuku. Po tejto stránke by sa 

dalo hovoriť o jednom z najvydarenejších momentov večera. K nim možno priradiť aj 

skladby Z ďatelín, Smutná ranná električka, či Keď odchádza kapela. Prvé dve z nich, 

známe už z albumu Marián Varga a Moyzesovo kvarteto, vydaného v roku 2007, zazneli 

teraz vďaka možnostiam dychového kvinteta v bohatšej faktúre. Priestor si našli 



 

dychy aj v swingovo ladenej skladbe Keď odchádza kapela. Počas znenia jej chytľavej 

melódie bolo zábavné sledovať, ako sa mnohí z fanúšikov snažia ovládnuť, aby si 

nahlas nepospevovali refrén. Zaradenie Smutnej rannej električky za túto skladbu 

vytvorilo kontrast, čo ešte viac prehĺbilo ponurú náladu „hymny slovenského big 

beatu“.  „Električka“, ktorej svedčal už sláčikovo–klávesový aranžmán, teraz 

zaangažovala aj dychovú sekciu. Tá začala postupne dopĺňať naliehavý terciový 

motív husieľ. V poslednom refréne sa všetky nástroje spojili do živlu, ktorý sa 

vzápätí preklenul do zaslúženého intenzívneho potlesku. 

   Na koncerte zazneli okrem piesní Collegia Musica a Prúdov aj štyri skladby 

zo slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia. Predvedenie spomenutých  

skladieb v komornom obsadení bolo po emotívnej aj hudobnej stránke silným 

zážitkom. Aranžér Marek Spusta si za svoju prácu zaslúži patričnú mieru uznania. 

Podľa jeho slov sa program snažil zostaviť zo skladieb, v ktorých nehrajú dôležitú 

úlohu bicie nástroje, pretože tie sa v takejto zostave dajú len ťažko nahradiť. Rozhodli 

sa preto skôr pre melodické piesn. Tie dávajú vyniknúť  sláčikovým a dychovým 

nástrojom. Treba však pripustiť, že k výsledku prispel vo vysokej miere aj potenciál 

pôvodného hudobného materiálu. Ten by v mnohých momentoch zniesol možno aj 

orchestrálne spracovanie. Úpravou pre takéto teleso sa Vargove skladby ešte viac 

priblížili k vážnej hudbe a nápadnejšie poukázali na jeho hudobné korene. V úplnom 

závere koncertu Varga opäť raz nezaprel svoj „pôvod“ a pobavil publikum 

miniatúrkou, inšpirovanou motívom skladby Kde bolo tam bolo z Bartókovho 

Mikrokozmu.  

 Vyjadrovať sa k interpretačnému výkonu takej stálice, akou je Marián Varga, 

by asi bolo zbytočné. Nemôžem si ale odpustiť jedno porovnanie, a síce porovnanie s 

„interpretačným štandardom“ Vargových vystúpení. Nenásytnosť po sólach, 

charakteristických premyslenou dravou disonantnosťou a exaltovanosťou 

izolovanou v hudobnom prejave, ostala tentoraz neuhasená. Tí, ktorí sa prišli 

pokochať na Vargových improvizačných schopnostiach s patričnou dávkou čerstvej 

invencie, mohli preto koncert vnímať ako rozpačitý. Podujatie teda neprinieslo veľa 

nového,  i keď tam pravdepodobne jeho zámer ani nesmeroval. Skôr sa mu podarilo 

predstaviť nový rozmer známych piesní, zdôrazniť vzácnu prímes kultivovanosti v 

skladbách vnímaných pôvodne v intenciách rockovej hudby. Aj vďaka ich výberu 

malo celkové vyznenie koncertu omnoho bližšie k vážnej hudbe ako k rocku. Koncert 

priniesol emócie, dojatie, radosť aj hĺbku, to všetko v spojení s kvalitnou 

interpretáciou a tým v rýdzo predvianočnom období našiel svoje opodstatnenie.  

 

Soňa Dobrocká 

 

 

 



 

Prestávka, desať minút ticha, ktoré hralo 

 
Umelec by mal  vytvárať okolo seba prostredie, aby zaujal a ovplyvnil človeka 

pozitívnym smerom. Pochopil by pri ňom hodnotu diela a jeho rozmer. To však 

nemožno povedať o tohtoročnom predvedení  London Sinfonietta zo severného 

Londýna, ktorý vystúpil v rámci 11. ročníka festivalu Melos-Étos v Bratislave. 

Dirigent Franck Ollu ,,v spolupráci či nespolupráci“  s členmi orchestra predviedol 

diela  Georga Williama Johna Benjamina (1960) - At First Light,  Iris Szeghy (1956) - 

Neniae, Simon Holta (1958) - Lilith, Harrison Paul Birtwistle (1934) - Silbury Air , Thomas 

Adès (1971) - Living Toys. Počas koncertu odznela aj kompozícia slovenskej 

skladateľky Iris Szeghy. 

Tak, ako každá minca má dve strany, tak aj tento koncert mi ponúkol dva pohľady 

na súčasnú hudbu a jej interpretáciu. Prvým bola skutočnosť, že mnohotvárnosť 

typov ľudí  neumožňuje vytvoriť jediný model estetického pôsobenia umenia. Úvod 

koncertu patril interpretácii diela At first light od G.W.J. Benjamina so začiatkom 

dlhého tónu v pianissime possibile. Počas znenia nepočuteľného zvuku odznievali 

aj výboje dychových nástrojov a klavíra vo forte. Zvukovo zaujímavá kompozícia, ale 

o umeleckej kvalite nemožno hovoriť. Nie každý poslucháč je schopný uniesť taký 

chaos, aký bol predvedený počas tohto koncertu. 

V podobnom duchu sa niesli aj ostatné diela ako napríklad Lilith od Holtha, kde na 

rozdiel od prvej kompozície ja osobne nachádzam aspoň čiastočnú melódiu 

v sláčikoch s pomerne zrozumiteľným rytmom. Vzájomná komunikácia, ktorá 

prebiehala v tento večer, bola nulová. Pri takomto type hudby ťažko rozoznať, či 

notový zápis na stojanoch interpretov je práve znejúci zvuk, či voľná improvizácia. 

Disonancie samé o sebe nemusia byť vždy ťažko počúvateľné, ale v tomto prípade 

boli neznesiteľné.  

Ďalším z predvedených diel bola kompozícia Silbury Air (Birtwistle), zvuko bohatšia. 

Zapájanie celého orchestra a interpretácia vyvolávala vo mne pocit chaotickej 

polyfónie. Opäť sa vyskytujú miesta, kedy  sláčiky a dychy tvoria jemný tlmený tón, 

pričom zaznievajú agresívne, akcentované zvuky alebo skorej hromy z plechových 

nástrojov.  

Ani akustika v priestoroch  divadla Aréna nepridala na kvalite nedeľného večera. 

Keďže o počúvateľnej hudbe tu len ťažko hovoriť, hľadala som plusy v inej sfére. Je 

pozoruhodné, čo všetko sa dá použiť, čo všetko je možné priniesť na javisko. Hráči 

na dychových nástrojoch nevyužívali len zvuk za pomoci dychu, ale aj zvuk 

prázdnych klapiek. Viackrát presunutý klavír, mal tiež svoju zvukovú farebnosť. 

Noviny a kusy papiera na javisku mi nedávali zmysel. Avšak ich trhanie bolo niečím 

novým, čo som po prvýkrát zažila v interpretácii skladieb tohto festivalu, ktorý so 

sebou prináša súčasnú a pre mňa experimentálnu, hoci neumeleckú hudbu. Počas 

večera bola jedna prestávka. Hudobníci sa vytratili z javiska, ale aj poslucháči - až na 

pár jedincov zo sály, a nastalo ticho. Pre mňa v tejto chvíli bolo najlepším i jediným 

riešením. A hralo... 



 

Často sa stretávam s názorom, že hudbu nemôže tvoriť len krása tonality so svojimi 

základnými harmonickými funkciami. Avšak počúvať diela, ktoré sa celkom 

vymykajú aspoň niekoľkým prijemným súzvukom, diela, čo vo vás nezanechajú ani 

jeden svetlý bod, ani malý moment nadšenia, počúvať nedokážem. Najlepším číslom 

v rámci koncertu sa stala prestávka, kedy sa harfistka rozohrávala a moje poškodené 

citové vnímanie čiastočne pozdvihla. Vznikol obrovský zvukový  kontrast celého 

večera. Po takmer sedemdesiatich minútach beznádeje, prišlo desať minút hudby. 

Odznelo zopár durových i molových akordov a stupnicových behov. Jediný okamih, 

čo mal niečo spoločné s hudbou. Z celého večera som si preto odniesla len jeden 

hudobný zážitok – harfu, a jej tiché chvenie strún. 

                                                                   

  Lucia Letková, 3. ročník 

 

Pocta Milanovi Adamčiakovi 

 

Transmusic Comp. Revival/TMC Re + Film Arnolda Kojnoka, Muzikológ tvorca   

o Milanovi Adamčiakovi (2009) 

 

 „Musíme prísť s hudbou, ktorá bude ako nábytok, teda bude súčasťou hluku 

prostredia, bude s ním počítať“, povedal John Cage v imaginárnom rozhovore s Erikom 

Satiem. K živému pretransformovaniu tejto myšlienky došlo desiateho novembra 

2011 v klube A4 – nultý priestor. Milan Adamčiak spolu s Transmusic Comp., ktorá 

sa vygenerovala ako substitúcia hudobného diania v informačnom vákuu 

deväťdesiatych rokov, zrealizovali spoločný improvizačný performance. 

Adamčiak, činný od polovice šesťdesiatych rokov, opäť očaril svojím 

slobodným hudobným zmýšľaním. Spolu s Michalom Murinom, Petrom 

Machajdíkom, Zbyňkom Prokopom a Robertom Bartkom koncipoval audiovizuálny 

zážitok v podobe zvukov vytvorených z banálnych každodenných predmetov, ktoré 

ponúkol daný časopriestor. Využili „mlčanie“ kovovej časti lopaty, kravské zvony, 

na stojane zavesené kovové pliešky, drevené kladivká a dosky. Záľuba v sláčikových 

nástrojoch primäla Adamčiaka, aby upravil plastové poháre dierkou, umiestnil do 

nej natiahnutú strunu a imitoval basovým sláčikom hru na violončele. Počas celého 

predstavenia ho sprevádzala živá elektronika, klavír a preparovaná elektrická gitara. 

Neskutočný zvuk a hluk „home made“ nástrojov bol umocnený aj Adamčiakovými 

komentármi. Pri sledovaní týchto umeleckých interakcií vyvstáva pochybnosť, či 

podobný spôsob vyjadrovania nie je dnes už prekonaný. Murinova snaha obnoviť 

duch voľne improvizovanej hudby à la Transmusic Comp. sa javí priaznivo, avšak 

pri rôznorodosti materiálu, aký ponúka súčasná scéna, je pozícia jeho hudby 

v postmodernom svete otázna. Každopádne, Adamčiak vždy hlásal, že pre 

pokračovanie mu stačí radosť dvoch poslucháčov, zrejme sa teda „zo scény tak ľahko 

nestratí“. 



 

Po performance nasledovala projekcia dokumentárneho filmu Muzikológ a tvorca. 

Režisér Arnold Kojnok v ňom predložil obrazovo-akustickú výpoveď 

o Adamčiakovom živote a tvorbe. Posolstvo filmu ukazuje ľudský aj profesionálny 

rozmer popredného intermediálneho tvorcu. Do kontrastu sú tu postavené minulosť 

so súčasnosťou.  Archívne zábery z mestského prostredia sa striedajú s pokojnou 

atmosférou Adamčiakovho súčasného života na dedine pri Banskej Belej. V širších 

súvislostiach sa v snímke objavuje aj problematika intermediálnej tvorby na 

Slovensku. Tiché miesta filmu Adamčiak využil na vtipné komentáre a pobavil tak 

celé publikum.  

Projekt Pocta M. Adamčiakovi ukázal, že význam Adamčiakovej činnosti stále 

pretrváva. Jeho neprestajný iniciačný vklad môže naďalej prinášať nové idey 

a podnecovať tak umelecké dianie na Slovensku. 

 

Martin Harazin 1moMl  

http://www.youtube.com/watch?v=Ekcrar_wgt8 

http://www.greenbox.sk/muzikol%C3%B3g-a-tvorca/  

 

Sting –If on a winter ´s night 

Člověk mnoha tváří 

Gordon Matthew Thomas Sumner, známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting, 

vydal v roce 2009 album s názvem If On A Winter´s Night. Nová deska vznikla na 

přání vydavatelství Deutsche Grammophon. Sting byl osloven, aby nahrál vánoční 

album, ale jelikož Vánoce nemá zrovna v lásce, rozhodl se rozšířit téma celkově na 

zimu. A rozhodl se dobře. Celé sváteční i zimní období podává velmi tradičně a po 

anglosasku. Necítíme z hudby vánoční shon z nakupování dárků, ani Santu Clause 

na saních, ale posvátný a příjemně depresivní pohled na toto období plné lásky, 

spokojenosti a rodinné pohody. Je to jeho další nerockové album, vybočující 

z repertoáru. Ale ne až tak viditelně – Sting už nejméně deset let jako rocker stagnuje. 

Vydal se jen trošku jiným směrem.  

Když si připomeneme nahrávky z let 1993 až 2003, přijde nám na mysl Stingovo 

dobývání globální kultury v podobě inspirací arabskou, latinskou a afroamerickou 

lidovou hudbou. Bylo to dobývání prostoru. Teď hraje hudbu, která jde napříč pěti, 

možná šesti stoletími. Jde o pokus dobytí času. Jen těžko budeme hledat někoho, kdo 

se pokusil o něco podobného. Někteří kritici přirovnali Stinga z této desky 

k hradnímu pánu, který sedí sám ve studené hodovní síni, úplně izolovaný od všeho, 

co se děje v podhradí. Samozřejmě, že závisí od subjektivního názoru každého 

posluchače. Někoho může zaujmout a nadchnout odlišností od ostatních alb, hudbou 

mimo času a prostoru, ale fanoušky a příznivce spíš zklame a bude jim líto, že jejich 

idol udělal úkrok stranou a vydal se vedlejší cestou. Nezbývá jim ale nic jiného než 

http://www.youtube.com/watch?v=Ekcrar_wgt8
http://www.greenbox.sk/muzikológ-a-tvorca/


 

toto jeho období přečkat a doufat, že se z vedlejší cesty nestane hlavní. Zda se 

Stingova deska opravdu povedla, rozhodne hudební věda tak za půl století a možná 

ještě později.  

Sting dosáhl vrchol albem Brand New Day z roku 1999 a od té doby jakoby hledal a 

čerpal inspiraci, kde se dá. Za vzpomenutí stojí zásadní rozdíl mezi předchozí 

deskou Songs From The Labyrinth, která byla věnována renesančnímu skladateli 

Johnovi Dowlandovi, a deskou novou. Zde upravil díla více skladatelů, například 

Franze Schuberta (Hurdy Gurdy Man), J. S. Bacha (You Only Cross My Mind In Winter) 

a po dlouhé době dokonce i dvě své původní skladby. Většinou si vybíral zajímavé 

prvky z písní folklórního původu a čerpal z děl renesanční a romantické klasiky, což 

bych nazvala eklekticizmem.                                                                                                                              

Albu na první poslech nelze nic vytknout. Budeme-li ho poslouchat bez jakýchkoli 

předsudků, oceníme jistě podmanivou atmosféru tajemných a pochmurně laděných 

písní a vynikající interpretační úroveň. Sting má nezaměnitelný a lehce 

rozpoznatelný tenor, hned v úvodní skladbě Gabriel´s Message mě ale překvapil 

nezvykle nízkými polohami. Na nahrávání desky se podíleli ti nejlepší muzikanti 

z celého světa: Sting – zpěv, Webb Sisters a Stile antico, Vincent Ségal – violončelo, 

Kenny Garrett – sopránsaxofon, Daniel Hope – housle, Ira Coleman – kontrabas, 

Julian Sutton – melodeon, Edin Karamazov – loutna, Ibrahím Maalouf – trubka, 

Dominic Miller – kytara, a další. Mě osobně If On A Winter´s Night přímo nadchl. 

Důvodů je několik – album jde proti trendům současné singlové kultury a skladby 

jsou nekomerční. Nehrají je stokrát za den v rádiu a ,,nelezou vám na nervy.‘‘ Dalším 

z důvodů je poselství této desky. Ukazuje jiný, netradiční pohled na Vánoce a zimu. 

Pohled plný pochmurnosti, podmanivé atmosféry a imaginace. Dokáže odpoutat 

člověka od každodenního stresu, od běžných problémů života, reklamy a televize, 

obzvlášť v době vánoční, kdy by se měl každý z nás trošku pozastavit a nahlédnout 

do svého nitra. Stingova zima je přesně taková, jaká má být: na jedné straně temná a 

tajuplná, na straně druhé uklidňující a dodávající energii. 

 

Jitka Konečná, 3boES 

Stanley Clarke nesklamal 

 Po ročnej pauze prichádza fenomenálny basgitarista Stanley Clarke s ďalším 

albumom. Nazval ho jednoducho – The Stanley Clarke Band. Urobil to určite z 

prozaického dôvodu. Svoju kapelu si totiž postavil sám, a to z momentálne 

najväčších jazzových hviezd – Hiromi Uehara, Ruslan Sirota a Ronald Bruner Jr.  

V jednom z rozhovorov Clarke tvrdí, že zvukom sa týmto počinom snaží nadviazať 

na svoje rané albumy Stanley Clarke, Journey to Love a School Days a rozhodne to je 

počuť. Ide teda o vyslovene elektronicky a experimentálne ladený album. Okrem 

toho sa dá veľmi dobre všimnúť istá zmena v tom zmysle, že už nemáme do činenia s 

quasi sólovým projektom basgitaristu so sprievodom kapely, ale naopak, poslucháč 



 

sa stretne s jedným živým fungujúcim organizmom, ktorý ponúka pre každého 

rovnaký priestor na vyjadrenie. Clarke je síce vodcom, ale je tým typom, ktorý len 

usmerňuje a snaží sa poukázať na cieľ. Ruslan Sirota, nahrávajúci syntetizátory 

a klávesy, hovorí v jednom z interview o úžasnej slobode. Clarke ju podľa neho dáva 

každému a zároveň kladie dôraz na dôveru v už spomínanej slobode prejavu. 

Členovia kapely sú jednoducho sami sebou a prinášajú so sebou aj kus ľudskosti.     

Úvodná skladba s názvom Soldier sa začína mohutnými akordmi hranými celou 

kapelou unisono. Celý album poslucháča slávnostne privíta. Jej názov je skutočne 

veľmi výstižný a myslím, že mnohým bude doslova pripomínať vojaka, bojujúceho 

vo vojne. V celej skladbe sa striedajú typické jazzové rytmy a frázovanie s rockovými 

pasážami. Vynikajúco spolu kontrastujú. Clarke samozrejme prichádza so 

svojcharakteristickým, trocha agresívnejším zvukom a občas jeho nástroj dokonale 

splýva so zvukom gitary, hrajúcej v spomínaných rockových pasážach, takže má 

poslucháč značný problém rozlíšiť basgitaru od gitary. Na úplnom konci skladby sa 

objavuje akoby víťazná pasáž, postavená predovšetkým na vokáloch. Je tiež veľmi 

zaujímavé pozorovať farebnosť a pomerne časté zmeny nálad v tejto skladbe, čo drží 

poslucháčov v neustálom napätí. 

Na úvodnú skladbu plynule nadväzujú kompozície Fulani a Here´s Why Tears Dry, 

tvoriace jeden celok. Prinášajú nám už typického Clarka v trocha tvrdšom, rockovom 

šate. Obe skladby sú postavené na silných témach a pomerne čitateľnej a jednoduchej 

rytmike. Vkusne sú tu tiež použité rôzne druhy zvukov – syntetizátorov. I Wanna 

Play For You Too je zasa typická funková skladba, kde je nositeľom hlavnej témy hlas, 

modifikovaný cez efekt. V istých pasážach na mňa však pôsobil trocha neurčito 

a mätúco, čo do istej miery kazilo jej dojem. Inak je to však veľmi nákazlivá 

kompozícia a nedá sa jej nič vytknúť. 

Každý poslucháč sa určite špeciálne tešil na Clarkove sólové skladby. Zastúpené sú 

kompozíciami Bass Folk Song No. 10, Bass Folk Song No. 6 a bonusovou Somewhere. 

Všetky tri začínajú veľmi lyricky, pričom prvá z nich sa rozvinie do pomalšieho 

funkového groovu, v ktorom Clark improvizuje. Druhá a tretia naopak zostanú vo 

svojom lyrickom svete. Oproti prvej vytvára tiež značný kontrast fakt, že Bass Folk 

Song No. 6 a Somewhere sú hrané na kontrabase. Práve tu si môže každý vychutnať 

a uvedomiť vysokú úroveň muzikality, ktorú tento umelec zosobňuje nielen svojim 

technickým vybavením, ale hlavne osobnou výpoveďou, a to napríklad vedením 

melódie. Treba tiež podotknúť, že miestami má človek pocit, že počúva klasickú 

alebo filmovú hudbu. Všetky tri spomínané kompozície sa od ostatných odlišujú aj 

svojou kratšou dĺžkou. Nemá to však na ne žiaden negatívny vplyv. 



 

V poradí šiestou skladbou na CD je No Mystery. Zvukovo by sme ju mohli 

pripodobniť prvej skladbe Soldier. Opäť sa tu totiž striedajú kontrasty, a to rýchle 

a pomerne dlhé jazzové frázy s tvrdšími pasážami. Ak by sme mali určiť skladbu, 

ktorá tento album najlepšie vystihuje, bola by to iste práve skladba No Mystery. 

Nájdeme v nej totiž takmer všetko, čo sa vyskytuje v ostatných – lyrickosť, 

nekompromisnosť, zložité jazzové frázy a čo sa týka štýlov, tak samozrejme jazz, 

funk, rock, pop a miestami reggae. Túto skladbu treba jednoducho počuť, nemalo by 

totiž význam opisovať jej rôznorodosť, a to nielen štýlovú, ale aj výrazovú. 

How Is The Weather Up There? spolu s Larry Has Traveled 11 Miles And Waited 

A Lifetime For The Return Of Vishnu's Report a Labyrinth tvoria sled skladieb 

s obrovskou energiou a pomerne rýchlym tempom. Dali by sa nazvať vrcholom 

celého albumu. Ak by sme toto konštatovanie chceli ešte viac zúžiť, tak pomyselný 

vrchol tohto veľdiela tvorí podľa môjho názoru skladba How Is The Weather Up There? 

s veľmi mohutným až bláznivým sólom gitary s kapelou v úvode a následne 

rytmicko-akordickým unisonom celej kapely, ktoré doslova rozpráva. Opäť sa tu 

vyskytuje hlas s výrazným elektronickým zafarbením a v istých častiach vyslovuje 

názov skladby. Tiahne sa celou kompozíciou, čo nepovažujem za najšťastnejšie 

riešenie, pretože všetci hudobníci majú dostatočne veľkú zásobu hudobných 

myšlienok na to, aby sa mohli vyjadriť a nemuseli sa podriaďovať hovorenému 

slovu. Zaujímavosťou je krátka valčíková pasáž. V obkolesení rockových 

a funkových groovov pôsobí veľmi osviežujúco. V spomenutej pasáži sóluje 

klaviristka Hiromi. Svojou hrou sa však naplno prejaví až v skladbe Labyrinth. Na 

prvé počutie vyznieva ako kompozícia z jej sólového albumu. Hiromi tu dostáva až 

nečakane veľký priestor.  

Osobitnú kapitolu tvorí skladba Sonny Rollins, kde Stanleyho Clarka opäť počujeme 

na kontrabase. Už jej názov vraví o tom, že bude jazzom poznačená najviac zo 

všetkých. Nemiešajú sa tu žiadne iné štýly tak, ako je to v podstate v celom albume. 

Tento fakt potvrdzuje nielen obsadenie saxofónu, ale aj swingové pasáže, big 

bandový podklad a vcelku prehľadné a pravidelné striedanie sól takmer všetkých 

nástrojov, hrajúcich túto skladbu. Na poslucháča pôsobí veľmi ľahko a dobre sa 

počúva. 

Album Stanley Clarke Band, mimochodom nositeľ zlatého glóbusu za najlepší jazzový 

album roka 2011, opäť posúva hranice jazzovej hudby a v podstate význam slova 

jazz. Fúzia štýlov je tu taká dokonalá, že za jazz sa dá po jeho vypočutí považovať aj 

valčík či polka. 

Juraj Hasík, 2. ročník 



 

Klezmer stretol Balkán 
(7. 12. 2011 – Klub za zrkadlom, Bratislava) 

 
 Každý, kto pozná Pressburger Klezmer band a ich štýl vie, že sa snažili týmto 

koncertom priblížiť, alebo obohatiť svoj repertoár o balkánske piesne. Je to 

zoskupenie muzikantov, zamerané od svojho založenia v roku 1995 na hudbu zo 

strednej a východnej Európy, a to zmes židovskej, balkánskej a orientálnej hudby, 

pretkanú slovenským a cigánskym folklórom. Skrátka Pressburger Klezmer band 

patrí medzi popredných predstaviteľov world music na Slovensku.  

 Aranžmány pre tento projekt, predstavený na celom Slovensku, pripravil 

akordeonista Miroslav Vukovič z bosniackej Gradišky a zároveň sa predstavil aj 

interpretačne. Okrem stálych členov skupiny: Marty Potančokovej (spev), Snežany 

Jovič-Werner (akordeón, spev), Andreja Wernera (husle), Mira Laga (klarinet), Paľa 

Šušku (klavír), Sama Alexandra (kontrabas) a Jana Orišku (bicie nástroje) sme mohli 

vidieť aj speváčku Anitu Ribar zo Srbska.  

 Úvod sa niesol v znamení dvoch starších skladieb, na rozprúdenie publika 

niečím známym. Prvá bola nemecky spievaná pieseň v 4/4 takte, s prechodmi do 3/4 

metra. Už tu sa sólovo prejavil Miro Lago na klarinete, ktorý nielenže cifroval presne 

a bez akýchkoľvek problémov, ale dovoľujem si tvrdiť, že jeho muzikantské 

schopnosti boli na javisku zo všetkých najlepšie. Táto pieseň z nemeckého prostredia, 

inšpirovaná ľudovou hudbou, sa nemohla zaobísť bez špeciálnej speváckej techniky - 

jódlovania.  

V druhej piesni, ktorá bola celá postavená  na ťažkej druhej dobe, sa postaral 

o sólo  huslista Andrej Werner. V prvom rade bol zle nazvučený a v druhom rade 

neukázal nič extra. Melódiu odohral bez nejakých veľkých cifier a neprejavil ani 

náznak muzicírovania. Bol síce rytmicky aj melodicky presný, ale na takého 

muzikanta to nestačí. V ľudovej hudbe, z ktorej čerpali, by malo byť sólo na husliach 

na úplne inej úrovni. 

Po tomto začiatku „na rozohratie“ už nastúpili na scénu hostia Miroslav 

Vukovič a Anita Ribar. Na uvedenie Balkánu si vybrali skutočne výbornú skladbu, 

kde sa obaja mohli ukázať. Anita Ribar zaskočila publikum svojim mohutným 

sopránovým hlasom a vynikajúcou technikou spevu, čo vyvolalo veľkú energiu. Cítiť 

z jej hlasu pravidelné a dlhoročné cvičenie, intonačne bola presná, bez váhania. Farba 

hlasu je zaujímavá, pôsobí hlboko aj pri vysokých tónoch. Taktiež na správnych 

miestach dokáže použiť vibráto, čo oživuje celkový výkon. V jednej ďalšej piesni 

nedodržiavala presný rytmus, resp. robila prieťahy, ale som presvedčená o tom, že to 

bolo len na základe nedostatku nacvičenia tejto konkrétnej skladby s kapelou. 

Napriek tomu mal človek pocit, akoby s nimi účinkovala už dlhé roky. Už na pohľad 

každý vedel, že skladby veľmi dobre pozná, že pochádzajú z jej domoviny a tak ich 

vie náležite interpretovať so všetkým, čo k tomu patrí. Pôsobila veľmi uvoľnene, 

s kapelou zohrato a publikum čakalo len na to, kedy opäť príde na scénu.  



 

Miroslav Vukovič si zahral sólo na akordeóne, netradične, len pravou rukou. 

Bolo vidieť, že je to vynikajúci muzikant, melódiu zrýchlili až na šestnástiny a aj 

popri tom stíhal cifrovať, no napriek tomu si myslím, že sa mohol ukázať viac. Ľavá 

ruka pri basoch bola absolútne nevyužitá a on je natoľko zdatným hudobníkom, že 

by zvládol obe ruky bez problémov. Na druhej strane je možné, že v balkánskej 

hudbe sa využíva len jedna ruka, ale bola by to škoda, kvôli nedostatočnej plnosti 

zvuku. Najpravdepodobnejšie však je, že mu išlo o technickú exhibíciu.  

V niektorých ďalších skladbách si zahrali aj tango, klavirista Paľo Šuška 

ukázal niečo aj z jazzu a napríklad vyplnil zvuk jednej skladby čembalom. Naopak, 

Jano Oriško za bicími nástrojmi bol asi len do počtu, na vyplnenie rytmickej stránky. 

Dostal príležitosť na sebarealizáciu a aj ten zostal úplne nevyužitý. Pravdou je, že pri 

takejto hudbe sú bicie nástroje len sprievodným nástrojom. Z čoho som bola 

sklamaná, bol malý priestor venovaný klarinetistovi Mirovi Lagovi, ktorý sa 

v niekoľkých málo sólach prejavil ako vynikajúci hudobník so zvládnutou technikou.  

Kapela spolu funguje už niekoľko rokov, takže hudobníci si rozumeli, nemali 

problém so zmenami v dynamike, rytme alebo moduláciách. Sprievodné vokály, 

ktoré spievali, boli nevýrazné, spev jednoznačne vynikal v sólových pasážach. 

Tento projekt sa im veľmi podaril, oslovili správnych ľudí ako Miroslava 

Vukoviča a Anitu Ribar. Dodali programu šťavu a kus zo svojej domoviny. Mali 

veľký úspech nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku. 

 

Tatiana Šišková, 3boML 

 

Stretnutie Liszta a Mahlera v SND 

So železnou pravidelnosťou tvorí súčasť Bratislavských hudobných slávností 

umelecky hodnotná a vyspelá interpretácia skladieb v podaní maďarských umelcov 

a umeleckých telies. Historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave 

tentokrát (28.11) hostila vo svojich priestoroch Maďarský národný symfonický 

orchester.  Pod taktovkou dirigenta Zoltána Kocsisa, zároveň i vynikajúceho 

klaviristu a skladateľa, ktorý už 15 rokov figuruje na poste umeleckého vedúceho, 

prezentoval schopnosť systematickej práce a premysleného zvukového stvárnenia 

diela. 

 Dramaturgia koncertu ponúkla hudobnej verejnosti diela dvoch osobností, 

ktorých výročie sme si pripomínali, t.j. bicentenárium narodenia Franza Liszta 

a centenárium úmrtia Gustáva Mahlera. Koncepcia celého koncertu spočívala na 

týchto dvoch „osobnostných pilieroch“, konkrétne na orchestrálnych skladbách z ich 

kompozičnej dielne.  

Úvodné tóny patrili azda najpopulárnejšej symfonickej básni Franza Liszta - 

Les Préludes S 97. Toto dielo pôvodne bolo skomponované ako predohra k zborovej 

skladbe, vytváralo dojem tajomna a už v úvode koncertu adekvátne vtiahlo 

poslucháčov do atmosféry preniknutej osobnostným čarom Franza Liszta. Autor 



 

v ňom pracuje s tromi základnými témami: osud, láska a hrdinskosť, tiež s ich 

variáciami a transformáciami. Vypracované detaily, dynamická a farebná 

diferenciácia a vnútorná pulzácia dodala prelúdiám osobitý charakter. Ani občasná 

zvuková ostrosť dychovej sekcie v lyrických miestach, ktorú možno pripísať 

akustickým podmienkam priestorov historickej budovy SND neubrala na celkovom 

dojme a aj napriek tejto nedokonalosti interpretácia diela vyznela veľmi presvedčivo 

a pôsobila kompaktným dojmom.  

Po prelúdiách nasledoval  Koncert pre klavír a orchester č. 2 A dur S 125 

v podaní mladého sympatického klaviristu Gábora Farkasa.  Jednočasťový koncert 

ešte v staršej verzii (dnes existujú 4 verzie) niesol názov „ Concert symphony“ , 

nakoľko klavírny part nie je koncipovaný sólovo a vytvára dojem akoby 

sprievodného nástroja. Interpretácia v podaní Gábora Farkasa vyznela kultivovane a 

sústredene, pričom preukázal zmysel pre frázovanie a technickú istotu. Rýchle 

pasáže pod jeho rukami získali hravosť  a ľahkosť, v kantilénach zasa vynikol jeho cit 

pre eleganciu. Na jednej strane zaujal svojou jemnosťou, citovosťou a hlbokým 

intelektom, no na strane druhej sa však príliš často prikláňal k subtílnej dynamike, 

a preto jeho interpretácia pôsobila miestami monotónne, až nudne práve v 

momentoch, ktoré vyžadovali razantnejšiu ostrosť vo výraze. Chýbali mi väčšie 

gradačné oblúky, dramatickosť a dynamický náboj. V konečnom dôsledku však 

súhra orchestra so sólistom bola vyvážená a korektná, čoho výsledkom bol skutočný 

dialóg. 

Vrcholným poslucháčskym zážitkom koncertu bola očakávaná Symfónia č. 1 

D dur „Titan“ Gustava Mahlera. Je to prvá a najkratšia z autorových symfónií (trvá 

50 minút), ale predstavuje skladateľa ako autora hlbokých myšlienok, rozmanitých 

symbolov a obrazov. Jeho hudba je naplnená úprimnosťou, túžbou, vášňou 

a opravdivosťou.  Materiál k hudobným myšlienkam prevzal z piesní svojho 

vokálneho cyklu Piesne potulného tovariša. Symfónia, vyznačujúca sa širokým 

dynamickým ambitom a pestrosťou farieb, vyznela ako kompaktný a zvukovo 

bohatý celok. Orchester jasne vystihol charakter všetkých štyroch častí, neustále sa 

meniace obrazy a najrozmanitejšie, vzájomne odlišné nálady, do ktorých Mahler 

vložil svojho ducha. Zoltán Kocsis spolu s orchestrom prezentoval vynikajúco 

naštudovanú, podotýkam že neľahkú partitúru diela, kladúceho vysoké 

interpretačné nároky z aspektu technického zvládnutia, štýlového pochopenia, 

fyzickej a psychickej zainteresovanosti členov orchestra. V interpretácii í sa odrážala 

dlhoročná spolupráca dirigenta s orchestrom a akási vnútorná sila a radosť. 

Oceňujem vypracované detaily, odvážne rýchle tempá, náladovú pestrosť. Je 

potrebné zvlášť vyzdvihnúť prácu dirigenta, ktorý sa pri interpretácii jednotlivých 

diel zaobišiel bez partitúry. Je veľká škoda, že sa zo strany publika neprejavil príliš 

veľký záujem o takýto výnimočný koncert.  

Viktória Kobelová, 2.roč., MoML 

 



 

Keď sú konce šťastné... 

 V poradí jedenásty koncert festivalu Melos Étos sa konal v sobotu 12. 

novembra v sieni Národnej rady SR. Odzneli diela štvorice významných slovenských 

hudobných avantgardistov - Vladimíra Bokesa, Mira Bázlika, Romana Bergera a Ilju 

Zeljenku. Už v predstihu sa vedelo, že tento koncert má byť akousi „derniérou“ 

umeleckého pôsobenia hviezdy večera Sergeja Kopčáka, čo sa odzrkadlilo aj na 

návštevnosti koncertu. Do posledného miesta vypredaná sála mala tú česť vypočuť si 

po jednej skladbe od každého zo spomínaných skladateľov. Pod taktovkou 

všestranného hudobníka Ivana Buffu sa teleso Quasars Ensemble predviedlo 

v plnom nasadení. Úvodné tóny však nepatrili pôvodne ohlásenému Bokesovmu 

piesňovému cyklu Departures. Zaznelo jeho inštrumentálne Postlúdium k storočnici 

Eugena Suchoňa pre 10 nástrojov, op. 84 z roku 2008. Bolo počuť, že súbor má dielo 

veľmi precízne naštudované (v ich podaní vyšlo pred dvoma rokmi i na CD Vladimír 

Bokes – Chamber music). Táto zmena programu sa napokon ukázala byť funkčnou – 

vytvorila vhodný úvod a správne „naladenie“ k ostatnému vokálnemu programu. 

 Ďalšou skladbou programu boli „Kánonické variácie na jeden chorál pre sláčikové 

kvarteto, basbarytón a čembalo“ z roku 2011 od Mira Bázlika. Impozantné dielo, v 

ktorom Bázlik využil nádherný protestantský chorál, vyznelo ešte impozantnejšie 

vďaka stále kvalitnému vokálnemu prednesu Maestra Kopčáka. Už úvodné tóny na 

vokál „a“, ktorými Kopčák doslova rozdunel miestnosť, naznačovali náročnosť 

speváckeho partu. Veľké intervalové skoky však sólista zvládal bravúrne. Samotné 

dielo pôsobí veľmi ucelene a pripomína akýsi dialóg medzi vokálnym sólom 

a inštrumentálnym „tutti“, ktorý vyúsťuje do chorálovej piesne. Zaujímavý je však 

hudobný kontrast skladby. Zatiaľ čo vokálno-inštrumentálny part je z väčšej časti 

poňatý skutočne ako chorál, nie je „prikrášľovaný“ nadbytočnými modernými 

prvkami, čisto inštrumentálne medzihry tvoria oproti tomu absolútny kontrast, pri 

ktorom Bázlik využíva invenciu hudby 20. storočia. Skladba vyznela aj vďaka 

výborným interpretačným výkonom vskutku pôsobivo. 

 Ako tretie v poradí zaznelo Bergerovo Tenebrae pre bas a komorný súbor, 

napísané na objednávku festivalu Melos Étos. Opäť sa objavuje množstvo kontrastov, 

avšak v inom zmysle slova než v Bázlikovom prípade. Dominuje kontrast 

dynamický, ktorý vyplýva i z textovej stránky tejto skladby (báseň Výkrik do tmy  

Paula Celana, v preklade Mily Haugovej).  

 Skvostnou bodkou za koncertom bolo dielo Tri slová od Ilju Zeljenku. „Život 

pomalu končí“, tak znejú slová dnes už zosnulého skladateľa. Dielo vzniklo rok pred 

jeho smrťou a Zeljenka akoby sa ním chcel s humorom rozlúčiť. Sergej Kopčák 

úžasne predviedol svoj cit pre dramatickosť a schopnosť vokálne predniesť podstatu 

diela. Lepšie ukončenie už i tak ohromujúceho koncertu snáď ani nemohli zvoliť. 

Ako Sergej Kopčák, tak komorný súbor Quasars Ensemble, dirigent i skladatelia 

odviedli obrovský kus práce. 

         Jana Kosová  



 

Koncert privítal aj sklamal 

Hoci donedávna ešte zaznávaná minimal music ako prejav postmoderných 

žánrov, znevažujúcich umeleckosť podujatia MELOS-ÉTOS, Slovenská filharmónia 

otvorila 11. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, kde prezentoval 

tvorbu domácich aj zahraničných skladateľov z oblasti minimalizmu. Koncert  sa 

konal v historickej budove Slovenského národného divadla. V prvej skladbe 

podujatia, La Sindone od Arvo Pärta festival uviedol skladateľa, ktorého skladby na 

festivale zazneli už viackrát. Pärt síce svoju tvorbu označuje ako tintinnnabuli alebo 

zvonivý tón trojzvuku, ktorý je jeho podstatou, avšak z bulletinu sa dozvedáme, že je 

všeobecne zaraďovaný do tzv. mystického minimalizmu. Skladba La Sindone bola 

napísaná pri príležitosti zimných olympijských hier v Turíne roku 2006 a priamu 

inšpiráciu poskytlo skladateľovi Turínske plátno, údajný odtlačok Ježišovho tela 

nájdený okolo polovice 14. storočia. Táto monumentálna a zároveň veľmi citlivá 

skladba mala obrovský potenciál vtiahnuť poslucháča do úplne iných dimenzií. 

Avšak výkon  orchestra bol veľmi priemerný a jediné čo diváka mohlo vtiahnuť do 

deja bolo slabé naštudovanie. Dirigent Leon Botstein pristupoval k skladbe príliš 

technicky, no celé dielo ozvláštnil len svojou prítomnosťou a tým, že ťažil zo svojho 

zahraničného hosťovania. Atmosféru iných dimenzií nenavnadil, čo je pri skladbách 

Pärta dosť nedostatočné. Výborný dramaturgický počin bol teda veľmi podcenený. 

Avšak v porovnaní s celým koncertom to bol ešte príjemný úvod, ktorý vystriedal 

Aquarius Andreja Slezáka (1980). Táto skladba bola prekvapivým prvkom a tak ako 

prvá skladba, aj táto bola slovenskou premiérou. Veľmi technicky koncipované dielo 

bolo síce publikom prijaté, ale v dychových nástrojoch sme cítili veľkú neistotu, 

orchester zlyhával v jemnejších rytmických pasážach a súhra mohla byť len tajným 

želaním mladého, v zahraničí veľmi oceňovaného autora, ktorý sa prišiel potom 

poďakovať publiku aj hudobníkom. Po prestávke sme sa dočkali Adamsovho 

Harmonielehre. John Adams sa v názve inšpiroval dielom A. Schönberga – 

Harmonielehre, učebnica harmónie z roku 1911, ktorého skladateľské princípy 

aplikuje a kombinuje spolu s princípmi minimal music. Preniesli sme sa teda do 

číreho minimalizmu, no ťažko by sme očakávali typicky jemného Glassa či 

experimentujúceho Reicha.  Adams prichádza s prvou, nepomenovanou časťou 

s mohutným forte a repetovaným e - molovým akordom. Ďalšia časť – The Anfortas 

Wound, Amfortasova rana, kde na chvíľu opúšťa minimalizmus a smeruje k využitiu 

až  romantickej zvukovosti, pričom z napätia nepovoľuje. V tretej časti Meister 

Eckhardt and Quackie sa opätovne vraciame k počiatočnému konceptu minimal music 

zo začiatku, s krátkymi útržkami melódie. Triumfálny záver diela podnietilo 

publikum k mohutnému potlesku s výkrikmi Bravo! Síce bol orchester opätovne 

podpriemerný a nezohratý, dirigent vsadil na prehnanú dynamiku, ale obrovské 

forte s mohutným hudobným telesom na záver by postavilo zo stoličky aj väčších 

pesimistov. Otázne je, či tento efektný trik nemal zostať pri inom podujatí a v iných 

skladbách. Keďže sa Adams pri komponovaní tejto skladby inšpiroval snom, 

očakávala by som, že dirigent berie tento fakt a snaží sa premostiť isté prvky do 



 

inštrumentácie a zohľadniť tak zvukovú farebnosť. „Finis coronat opus“ sa teda 

možno konal navonok, vnútorne s poslucháčom sotva pohol.   

 Ak ste poslucháč, ktorý sa nezaujíma o novinky na pôde súčasnej hudby 

a prišli ste na koncert ako „tabula rasa“, teraz nemám na mysli slávnu Pärtovu 

skladbu, možno vás zaujala výborná dramaturgia, priestory historickej budovy SND, 

účasť zahraničného dirigenta či obrovský orchester, pozoruhodné skladby 

a zaujímavé rozuzlenia...No to by bolo asi tak všetko. Je to škoda, že medzi 

hudobníkmi nie je väčšie nadšenie pre súčasnú hudbu, pre radosť z hudby, ale 

ostáva tu len priemernosť a nezáujem?! Keď si uvedomíme, že napríklad skladba 

Harmonielehre sa na Slovensku tak ľahko hrať nebude, je to smutný fakt. Otvárací 

koncert mal bezpochyby väčšie ambície ako dosiahol, skalných neodradil, nováčikov 

možno zaujal a odborníkov sklamal. 

Magdaléna Stýblová, 2. boML 

 

Dva pohľady na totožné podujatie 

V nasledujúcich dvoch príspevkoch sa objavia dva rôzne názory študentiek muzikológie na 

jeden a ten istý koncert. Recenzie sú odlišné aj štýlom a zvládnutou technikou recenzentskej 

aktivity.    

Otvárací koncert naposledy v SND 

Historická budova SND 25. 11. 2011, Slovenská filharmónia, Emmanuel Villaume (dirigent), 

Ján Cikker – Spomienky, Antonín Dvořák – Koncert pre violončelo a orchester h mol, 

Alexander Kniazev (violončelo), Piotr Iľjič Čajkovskij – Predohra – fantázia Romeo a Júlia, 

Igor Stravinskij – Vták Ohnivák 

Na otváracom koncerte 47. ročníka Bratislavských hudobných zazneli ako 

prvé Cikkerove Spomienky op. 25 (1947). Toto trojčasťové dielo, skomponované pre 

komorný orchester, spája ústrednú myšlienky kontrastu vojny a mieru. Spomienky 

obsahujú mnoho folklórnych prvkov, aj keď sú v skladbe obsiahnuté iba v podobe 

melodických náčrtkov. Preto som bola zvedavá, ako si „cudzinec“, dirigent Villaume 

poradí so slovenskými folklórnymi inšpiráciami, ukrytými v diele. Po agogickej a 

dynamickej stránke bolo dielo interpretované vhodne, ale čo sa týka emočnej 

stránky, volila by som ešte výraznejší, na niektorých miestach až pateticky ladený 

prístup, ktorý by dotvoril hudobný kontrast medzi hrôzami vojny a blahodarným 

mierom. Mala som pocit, že Villaume sa vybral po ľahšej ceste, v ktorej sa umiernene 

držal skladateľovej partitúry, pričom nevložil do diela všetko. Určite za tým stojí aj 

fakt, že dirigent bez slovanských koreňov by potreboval hlbšiu štúdiu do danej, 

jemne folklórnej problematiky. Orchestrálni hráči sláčikovej sekcie boli v tomto diele 

(skladbe?) vedúcimi a naplno predviedli svoje umelecké a interpretačné kvality. 

Farba nástrojov veľmi príjemne vynikla, zvuk znel rovnomerne, najmä v dychovej 



 

sekcii kde sú zastúpené nástroje flauta, hoboj, klarinet, fagot a lesný roh.  Celé dielo 

bolo homogénne pôsobiacim a gradujúcim celkom. 

Nasledujúcim Koncertom pre violončelo a orchester h mol, op. 104 (1895) od Antonína 

Dvořáka sa návštevníkom koncertu predstavil výborný violončelista Alexander 

Kniazev, ktorý popri stálom vystupovaní pôsobí na Moskovskom konzervatóriu 

a pravidelne organizuje majstrovské kurzy po Európe a Ázii. Interpretácia Koncertu 

pre violončelo a orchester h mol mala v jeho podaní veľké „grády“. Kniazev 

jednoznačne patrí do skupiny vynikajúcich violončelistov, prežívajúc svoje 

vystúpenie naplno so všetkou umeleckou kvalitou. Zohranosť s dirigentom bola 

viditeľná, nástupy presné. Villaume je prispôsobivý dirigent, čo sa prejavilo pri 

svojskom agogickom ponímaní a zápalistou hrou určitých pasáži violončelistom. 

Orchestrálni hráči aj v tomto prípade hrali vynikajúco. Spomínaný koncert je známy 

aj kvôli faktu, že Dvořák k inštrumentálnym koncertom s orchestrom veľmi 

neinklinoval, a navyše violončelo nepovažoval za sólový nástroj. Preto sa sám 

čudoval svojmu odhodlaniu napísať tento koncert. Rozhodujúcim podnetom snáď 

mohol byť violončelový koncert jeho kolegu, amerického skladateľa a violončelistu 

Victora Herberta, ktorý je písaný tak, ako Dvořákova 9. symfónia, v e mol. Dvořákovo 

dielo je pretkané neuveriteľnou nostalgiou. V diele sa dá nájsť inšpiračný zdroj 

v podobe niektorých melodických a výrazových prvkov ako pri Novosvetskej 

symfónie. Takisto použil tému svojej vlastnej piesne Kéž duch můj sám (z cyklu Čtyři 

písně, op. 82). Urobil tak preto, lebo ju obľubovala Antonínova dávna láska Josefina 

Kounicová, ktorá ochorela počas komponovania a po Dvořákovom návrate do vlasti 

zanedlho skonala. Dielo je výpoveďou človeka, ktorému sa cnie za domovom, 

lúčiacim sa s obdobím prežitým v cudzine, a zároveň dáva zbohom drahej osobe.    

Predohra – fantázia Romeo a Júlia (1870) od Čajkovského bola pre mňa zážitkom 

večera. Villaume dokonale vystihol atmosféru, prislúchajúcu mladým milencom 

a pod svojím vedením dokázal vyburcovať orchestrálnych hráčov ku krásnemu 

výkonu. Mohutná emocionálna sila diela bola presvedčivo podaná, a tak si mohli 

návštevníci koncertu vychutnať mocné poryvy vášne a lásky, i bolestný skľučujúci 

koniec svetoznámeho mileneckého páru. Ani viac netreba dodať k tejto interpretácii, 

bola jednoducho úchvatná, zvukom a podaním by sa dala porovnať so svetovým 

predvedením. Dojemne nádherná melodická stránka diela je dôvod obľúbenosti 

predohry – fantázie. A práve trochu hedonizmu v hudbe nezaškodí, veď je to práve 

niečím výnimočná, uchu lahodná melódia, čo chytí za srdce ako prvé a spôsobuje 

slasť. A na melódie mal Čajkovskij ozajstný talent. Na tento zjednodušene 

predostretý fakt upozornil aj Stravinskij. 

Námetom baletu Vták Ohnivák (1910) bola typická ruská rozprávka. Napriek 

tomu Stravinskij so zhudobnením trochu váhal, pretože bolo potrebné pracne 

popísať inštrumentáciou dejovú líniu. Dielo žalo úspech už od svojho prvého 

uvedenia v Théâtre National de l'Opéra v Paríži. V dnešnej dobe je uvádzané 

prevažne v úprave baletnej suity. Na koncerte som mala pocit, že Vták Ohnivák bol 

menej ohnivý, ako by sa dalo očakávať. Trochu pomalšie zvolené tempo spôsobilo 

určitú ťažkopádnosť niektorých úsekov skladby. Sekcia bicích nástrojov to pár krát 



 

na môj vkus prehnala s decibelmi, ktoré je schopný prijať návštevník nad šesťdesiat 

rokov, poprípade človek, ktorý dielo nepozná do takých detailov, aby sa silného 

úderu do bubna po odsadení všetkých nástrojov nezľakol. To je už však otázka 

pohľadu dirigenta. Dôležité melodické línie v jadre i závere skladby zneli ucelene 

a vláčne, nástupy hráčov boli presné. Jediné, čo mi prekážalo, bolo spomínané 

pomalšie tempo, pri ktorom sa v baletnej suite vyskytli „hluché“ miesta, ktoré boli 

síce krátke, no napriek tomu uberali skladbe na celistvosti. Vo všeobecnosti by sa 

dalo povedať, že dielo bolo zvládnuté bez veľkých zvukových komplikácií.  

Celý koncert mal šéfdirigent Villaume pevne pod palcom, jeho gestá boli 

jednoznačné, diela mal presne naštudované. Dramaturgické zostavenie koncertu 

obsahovalo aj dielo slovenského skladateľa. Tým sa vzdal hold jednému z našich 

výrazných skladateľských osobností – Jánovi Cikkerovi, oslavujúcich v roku 2011 

storočnicu  narodenia. Otvárací koncert v starej historickej budove SND sa veľmi 

podaril a bol predzvesťou úspešného ročníka Bratislavských hudobných slávností. 

 

Monika Trombitášová 

 

Otvárací koncert BHS ešte raz  

Slovenská filharmónia,  25. 11. 2011 

Bratislavské hudobné slávnosti začali koncertom Slovenskej filharmónie  v historickej 

budove SND pod taktovkou dirigenta Emmanuela Villauma. Pred tým ako sme si 

vypočuli prvú skladbu, sa divákom prihovorili členovia otváracieho výboru. Musím 

podotknúť, že ak je nutné divákovi povedať pár slov, mali by byť aj pripravené. Prvá 

časť programu bola venovaná skladateľom, ktorí tento rok oslavujú výročie 

narodenia. Ich spojitosť môžeme vidieť aj v dielach, ktoré boli v tento večer uvedené. 

Ján Cikker vo svojich Spomienkach hudobne ilustruje rodný kraj a prírodu. U 

Antonína Dvořáka vo violončelovom koncerte nachádzame spomienky na 

domovinu, keďže dielo vzniklo počas pôsobenia v Amerike.  

Na úvod zazneli Spomienky op. 25 pre komorný orchester od Jána Cikkera. Skladateľ 

patrí medzi predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny. Vo svojej tvorbe sa 

zameriava na problematiku ľudského života, psychiky a odsudzovaniu vojny. 

Inšpiračným zdrojom je slovenský folklór a príroda. Práve prírodou boli inšpirované 

aj Spomienky, komponované roku 1947. Ide o trojčasťové dielo, v ktorom v každej 

časti je obsiahnutá iná myšlienka. Využíva chromatické postupy, pracuje s kratšími 

motívmi, ktorých nositeľom je vždy iný nástroj. Skladba je však náročná po agogickej 

stránke. V podaní Slovenskej filharmónie bola neistá v nástupoch od prvého 

momentu, čo sa premietlo do celej skladby. Príčinou mohol byť samotný dirigent, 

ktorý nedal hudobníkom dostatok priestoru na oddych medzi jednotlivými časťami, 

nestihli si otočiť strany nôt a dirigent už ukazoval nástup. Ladenie v sekcii 



 

dychových, ako aj sláčikových nástrojov nebolo stopercentné. Skladba nemala 

potrebnú dramatickosť a spád. Z úplne iného sveta bola skladba od Antonína 

Dvořáka - Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 104.  Na violončele sa 

poslucháčom predstavil Alexander Kniazev. Svojou charizmou a hrou očaril celé 

publikum. Túto skladbu dôverne poznám a musím priznať, že interpret dokázal 

vniesť do hudby to, čo sa nepodarilo v predchádzajúcom čísle. Oddanosť a precítenie 

diela v každom detaile. Orchester rozlíšil do detailov dynamiku piano - forte. Súhra 

sláčikov, vzájomná spolupráca s violončelistom i striedanie jemných pasáží 

s energickými podporili celkové vyznenie diela. Vytknúť môžem len ladenie v sekcii 

drevených dychových nástrojov, čo považujem za stratu koncentrácie. Mierna 

nervozita violončelistu však nepokazila zážitok.  Diváci si vyžiadali aj prídavok, 

Kniazev zahral Gigue od Johanna Sebastiana Bacha. 

     Po prestávke zazneli diela od popredných ruských skladateľov - Piotra Iľjiča 

Čajkovského i Igora Stravinského. Predohra Rómeo a Júlia je inšpirovaná 

rovnocenným názvom Shakespearovej hry. V podaní slovenskej filharmónie bolo 

dielo zahrané profesionlne, no nezanechalo vo mne estetický zážitok. Dynamika 

nebola dostatočne odlíšená, celkový výraz, farba a súhra pôsobili jednotvárne.  

     Vták Ohnivák nás vniesol do úplne iného sveta rozprávky, fantázie a exotiky. 

Dodal potrebnú energiu svojou veľkoleposťou, bohatou zvukovou farebnosťou 

a využitím aparátu celého orchestra. Dychové nástroje boli suverénne, či už v súhre 

alebo výrazovosti. Nastúpili impozantne s potrebnou dávkou energie. Dielo malo 

potrebné odlíšenie dynamiky - piano, mezzoforte, forte, fortissimo zásluhou bicích 

nástrojov. Jemné pasáže boli precítené, podporili lyrickosť, ľahké, hrané s chuťou 

a radosťou. Bola radosť pozerať na jednotlivých hráčov ako ich skladba dokázala 

strhnúť. Reakcie publika, ktoré odmenilo hudobníkov veľkolepým potleskom, 

môžeme považovať za dostatočný prejav nadšenia. 

      Na koncerte sa vyskytli aj okamihy, ktoré boli pre mňa rušivé. Spomeniem 

neskorý príchod divákov na koncert, či pozeranie do mobilu počas vystúpenia. No 

musíme si asi zvyknúť na to, že nie každý príde na koncert s chuťou a očakávaním. 

  

Miroslava Mikolášová, 2. ročník BoMl 

 

Alison Krauss and Union Station - Paper Airplane 

 CD, 2011 

 

 Fanúšikovia Alison Krauss and Union Station sa dočkali dlhoočakávaného CD 

Paper Airplane  12. apríla 2011. Vyšlo po niekoľkoročnej pauze v pôsobení tejto 

skupiny kvôli Alisoninej hudobnej spolupráci s rockovou legendou Robertom 

Plantom, z ktorej vzniklo CD Raising Sand (2007).  



 

Paper Airplane je akoby vyvrcholením vývoja Alison Krauss od jej prvého 

bluegrassového albumu Different Strokes z roku 1985. Už predposledné CD Lonely 

Runs Both Ways (2004), na ktoré Paper Airplane nadväzuje, má celkom odlišný 

charakter. Obsadenie skupiny Union Station je síce tradične bluegrassové - husle, 

gitara - mandolína, banjo, dobro a kontrabas, avšak celkový charakter albumu, výber 

skladieb a ich interpretácia ho radí do contemporary bluegrass s prvkami pop music. 

Atmosféra a profesionálne prevedenie albumu je podčiarknuté aj vynikajúcou 

grafickou prácou a celkovým vizuálnym charakterom obalu. Nasvedčuje tomu aj 

internetová stránka a prvé hudobné video k titulnej skladbe Paper Airplane, ktoré sú 

ladené do štýlu Ameriky tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Autorom dizajnu 

CD je Agentúra Meat and Potatoes, štylistkou Lauri Eisenberg. 

Paper Airplane sa však vo svete dočkalo dvojakého prijatia. Zatiaľčo niektorí 

považujú toto CD za to najlepšie, čo Alison doteraz vydala, iní síce oceňujú vokálne a 

inštrumentálne výkony, kritizujú však výber skladieb. Alison Krauss je známa tým, 

že podľa toho ako na ňu zapôsobí titulná skladba albumu, vyberá zvyšné skladby - 

čím docieli jednoliatosť a celkový charakter albumu. V prípade Paper Airplane sa 

celým CD nesie melancholická nálada titulnej skladby rovnakého názvu. 

Pri jej výbere stavili Krauss a Union Station na osvedčeného songwritera Roberta Lee 

Castlemana, s ktorým spolupracovali na viacerých svojich nahrávkach. 

V druhej skladbe Dust Bowl Children, ktorej autorom je známy americký spevák 

Peter Rowan, zaujme najmä inštrumentálna predohra hraná na gitare trojprstovou 

technikou s pomocov kovových prstienkov. Jej intrepretom nie je hráč na banjo a 

gitarista kapely Ron Block, ale spevák, gitarista a hráč na mandoline Dan Tyminski. 

V tejto brilantnej a technicky náročnej predohre zúročil svoje skúsenosti v hre na 

banjo. 

Mnohých fanúšikov potešilo, že bola do playlistu tohto albumu zaradená aj skladba 

Lay My Burden Down, ktorú poznali ako titulnú skladbu k filmu Get Low. Bola teda 

prvou vopred známou skladbou z vtedy pripravovaného CD. Na Paper Airplane sa 

nachádzajú aj dve cover - verzie. Sú to skladby My Opening Farewell od Jacksona 

Browna a Dimming of the Day Richarda Thompsona, z ktorých druhá patrí medzi 

najobľúbenejšie skladby tohto albumu. Pokiaľ by sme sledovali kariéru Alison 

Krauss, mohli by sme postrehnúť pomerne výraznú zmenu jej hlasového prejavu. Od 

vysokého a výrazného sopránu charakteristického pre začiatky jej kariéry sa Alison 

prepracovala ku nežnému mezzosopránu, ktorý si zachoval rozsah smerom nahor a 

rozšíril sa do spodnejších polôh. Alisonin hlasový rozsah môžeme najlepšie 

postrehnúť v piatej skladbe My Love Follows You Where You Go. 

Paper Airplane sa od starších CD Alison Krauss and Union Station odlišuje aj tým, že 

sa kapela tentoraz rozhodla nezaradiť inštrumentálnu skladbu. V starších CD sa 

vždy nachádzala aspoň jedna, ich autorom bol takmer vždy hráč na dobro Jerry 

Douglas, a to aj v prípade Unionhouse Branch, inštrumentálnej skladby na 

predchádzajúcom albume Lonely Runs Both Ways, ocenenej ako najlepší 

inštrumentálny výkon v country hudbe. 



 

Osobne som v prípade Alison Krauss and Union Station zvyknutá na ten najvyšší 

štandard, album Paper Airplane bol však pre mňa veľkým prekvapením. Vďaka 

silnému umeleckému a emocionálnemu zážitku a v neposlednom rade aj inšpirácii, 

ktorú prináša, ho považujem za jeden z najlepších, aký som doteraz mala možnosť 

počuť. 

 

Linda Vitásková, 5.ročník 

Parov Stelar Band v MMC: mohol to byť skvelý koncert 
 

Minuloročná jeseň bola na klubovej scéne preplnená rozmanitými hudobnými podujatiami. 

Tie buď dopadli mizerne kvôli nízkej návštevnosti, alebo sa vypredajú už niekoľko dní vopred, 

čo však na tunajšom trhu stále patrí medzi paranormálne javy. Špecifický prípad nastáva, keď 

je koncert vypredaný a zároveň dopadne mizerne, pretože návštevníci si ho v preplnenom 

priestore nemôžu užiť naplno. Žiaľ, bol to aj prípad očakávaného koncertu Parov Stelar Band 

v bratislavskom Majestic Music Clube. 

 

V rovnakom priestore sa nedávno konal aj festival Electronic Beats, takisto 

vypredaný viac než týždeň vopred. Jeho organizátori dali do predpredaja len 

osemdesiat percent lístkov z maximálnej kapacity približne tisíc ľudí. Výsledkom 

bola akcia so zaujímavým lineupom, zároveň bezchybne zvládnutou organizáciou a 

plným komfortom pre návštevníkov. To isté platí aj pre drum&bassový festival 

Special Place. Konal sa predošlý víkend na rovnakom mieste a jeho usporiadatelia sa 

po negatívnej skúsenosti s predimenzovaním kapacity MMC-čka očividne 

poučili. Agentúra Ore Pole, organizátor pondelkového koncertu rakúskej electro-

swingovej skupiny Parov Stelar Band však pravdepodobne pustila do predpredaja 

ešte viac lístkov ako odporúča prevádzkovateľ priestoru. Výsledkom bolo množstvo 

nespokojných návštevníkov a nelichotivých komentárov.  

Mohol to byť pritom skvelý koncert. Projekt Marcusa Füredera sa môže na 

Slovensku pýšiť vypredanými koncertmi a neutíchajúcim záujmom miestnych 

fanúšikov. Po minuloročnom vystúpení v menších priestoroch Nu Spirit Clubu to 

kapela naplno rozbalila v lete aj na úspešnom prvom ročníku festivalu Grape a tak 

bolo jasné, že ďalší koncert v Bratislave, a hneď v najväčšom klube, je "tutovka" – sa 

vypredal už dva týždne vopred. Bohužiaľ sa opäť ukázalo, že hlavnému mestu chýba 

kvalitný koncertný priestor s kapacitou okolo tisícpäťsto až dvetisíc návštevníkov. 

Bol by v tomto prípade omnoho adekvátnejší, na koncert by sa dostali aj ľudia, 

ktorým sa lístky tentokrát už neušli. Tieto problémy sa však netýkajú len Slovenska. 

Štatistiky z európskeho turné kapely hovoria za všetko – viac ako polovica koncertov 

bola vypredaná už niekoľko týždňov vopred.  

Rakúske hviezdy sa na pódium dostali krátko po pol jedenástej a predstavili sa s 

novou vokalistkou Cleo Panther. Bolo možné porovnávať , keďže minulý rok ešte za 

mikrofónom stála Beate Baumgartner. Energia však vychádzala predovšetkým od 



 

inštrumentalistov – trubkára Jerryho Di Monzu a saxofonistu Maxa the Saxa alias 

Markusa Ecklmayra. Tých sprevádzali bubeník Willie Larsson Jr., basgitarista 

Michael Wittner a za dvoma počítačmi s logom jabĺčka samotný "mozog projektu" 

Parov Stelar. Jeho Band vydal v predošlom roku svoj ôsmy radový album The Paris 

Swing Box, spolu s najväčšími hitmi ako Catgroove, Chambermaid Swing, Matilda 

alebo Libella Swing tvoril podstatnú časť takmer dvojhodinovej energickej show. 

Sálou znela pre toto zoskupenie typická kombináciou housu, electra či drum&bass-u 

so swingom a jazzom dvadsiatych až štyridsiatych rokov minulého storočia. Kapela 

odviedla svoju prácu štandardne dobre, Cleo Panther ukázala okrem hlasu aj veľkú 

charizmu a dobre premyslené tanečné figúry. Nemenej výrazná bola dychová sekcia, 

Jerry Di Monza a Max the Sax si koncert poriadne užívali a svojim fanynkám to 

dávali markantne najavo. Okrem vystúpenia headlinera sa tento večer predstavila aj 

známa bratislavská nu-jazzová skupina Nu Folder s fenomenálne spievajúcou 

Svetlanou Rymarenko. Kto mal po preriedení klubu chuť konečne si zatancovať, 

poslúžili mu sety pražského electro-swingového DJ Mackie Messera, Gadjo.CZ a 

projektu Malalata Sound System.                             

Po bratislavskom vystúpení čakali Parov Stelar Band vystúpenia v pražskom 

Lucerna Music Bare a vo švajčiarskom Berne. Obe vypredané. Preplnený koncert v 

slovenskom hlavnom meste bol pre agentútu Ore Pole snáď dostatočnou lekciou.  

 

Emília Garajová, 1. moHV 

 

 

 

 

 


