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Komedianti, Sedliacka česť – Opera SND
20.-21. októbra 2006

Opera SND uviedla dve premiéry z obdobia verizmu: Sedliacku česť, melodrámu v jednom 

dejstve  od  Pietra  Mascagniho a  Komediantov,  drámu v dvoch  dejstvách  s prológom  od 

Ruggiera Leoncavalla. Na doskách SND sa Komedianti objavili už v roku 1920 pod vedením 

Ferdinanda Ledvinu. O rok neskôr si našla cestu do divadla aj  Sedliacka česť v naštudovaní 

Milana Zunu.  V roku 1925 obe diela v Bratislave dirigoval sám  Pietro Mascagni. Premiéru 

v októbri 2006 naštudoval režisér Marián  Chudovský. Ako sám hovorí, jeho práca vychádza 

z predstavy nebohého  režiséra a  jeho  učiteľa, Branislava  Krišku.  Túto  inscenáciu  Kriška 

pripravoval na rok 2000 pre Štátnu Operu v Banskej Bystrici, žiaľ sa jej už nedožil.  Marián 

Chudovský túto  inscenáciu po  ňom  prebral  a  spolu  s výtvarníkom  scény  Ottom Šujanom 

vypracovali vlastnú koncepciu. Táto koncepcia sa stala základom aj pre dnešné predvedenie v 

Slovenskom  národnom divadle  v Bratislave.  Scéna  je  postavená  do  päťdesiatych  rokov 

minulého storočia tak, že uberá dosť z priestoru javiska. Je to však kompenzované netradičným 

využitím hľadiska, z ktorého nastupujú na scénu  dedinčania, námorníci a  sicílski mafiáni.

Hudobné naštudovanie patrí nemálo slávnemu dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi. S ním sme sa 

po prvý krát stretli v „orchestrálnej jame“ v tomto roku na premiére Turandot. Podal rovnako 

ohromujúci výkon spoza dirigentského pultu ako v Sedliackej cti a Komediantoch. Scenárista 

bol už spomínaný Otto Šujan.  Ak teda  Peter Čanecký ,ktorý sa postaral o kostýmy, vybral 

obdobie 50-tych rokov, očakávala by som nápaditejšie riešenie.

Čo sa týka interpretov, najfascinujúcejším zážitkom pre mňa bolo počuť v obsadení Santuzzi 

rumunskú sopranistku  Sorinu  Munteanu.  Nezaskvela sa len presnou intonáciou, ľahkosťou 

tónu ale aj neuveriteľným frázovaním, muzikálnosťou a dobrým hereckým výkonom, ktorý nám 

tak niekedy v operách chýba. Vynikajúci výkon podal aj Michal Lehotský ako Turiddu. Čo sa 

týka  Komediantov,  najviac  ma  potešilo  obsadenie svetoznámeho tenoristu  Sergeja  Larina. 

Počas jeho árie Pagliaca mi behali zimomriavky po chrbte nielen pre krásu hlasu, ale hlavne 

pre  jeho  neuveriteľné  srdce,  ktoré  vie  do  árie  vložiť.  Nedda-  Adriana  Kohútková nijako 

neubrala na  presvedčení, že  je  jednou z najlepších  sopranistiek  našej  scény.  Jej  alternácia 

Katarína Šilhavíková znova dokázala, že javisko jej patrí. Jej zvonivý a svieži hlas sa veľmi 

hodil práve do postavy Neddy.



Na záver musím spomenúť aj  vynikajúce výkony orchestra  a  zboru, ktorí   pod  taktovkou 

Ondreja Lenárda  vedeli prejaviť svoje naozajstné kvality. Zo zborových častí som bola dojatá 

cresscendami v Regine coeli v Sedliackej cti a neuveriteľne presné, čisté a hlavne plné emócií 

boli ťažké kontrabasové sóla v Komediantoch.

Slovenské  národné divadlo  prináša  mnoho inscenácií, niektoré  menej vypredané,  niektoré 

vypredané niekoľko mesiacov dopredu. Táto inscenácia patrí k tým druhým. Chcela by som ich 

dať do pozornosti hlavne milovníkom veristických diel, takých ako  sú opery Pucciniho, lebo 

Leoncavallo a Mascagni za ním určite „nezaostávajú“.

Mária Debnárova, 3.roč.; HV

   

   

Thom York: The Eraser, XL Recordings LTD

V júli tohto roku vyšiel v Antverpách sólový projekt lídra populárnej britskej kapely Radiohead 

Thoma Yorka pod  názvom The Eraser. Ide o siedmy album v poradí, ak berieme do úvahy aj 

tie, ktoré boli  nahrávané s celou skupinou v kompletnej zostave. Tentokrát však Thom svojich 

kolegov vynechal a o realizáciu projektu sa postaral najmä  Nigel Goldrich. Producent Nigel 

Goldrich má okrem iného na starosti aranžmány, nahral nástrojové party a podieľal sa tiež na 

mixáži. Okrem Nigela a Thoma je nutné spomenúť meno Jonny Greenwood, ktorý realizoval 

klavírne pasáže. Titul obsahuje deväť trackov, ktoré navodzujú charakteristickú depresívnu a 

pesimistickú atmosféru, čo by nás vôbec nemalo prekvapiť, ak sú nám známe ostatné dva 

albumy  Amnesiac či  Hail To The Thief. Tie sú ladené v podobnom duchu. Samotný booklet je 

veľmi zaujímavý. Autori sa nechali inšpirovať umeleckým dielom s názvom London Views, 

obrazom Londýna,  apokalyptickou panorámou, pozostávajúcou zo štrnástich dielov. Zobrazuje 

rozbúrené more a v ňom potápajúci sa  Big Ben, Tower Bridge, elektráreň a iné budovy.  Dielo 

nás chce  upozorniť na otrasné následky kapitalizmu súčasnej doby. Tieto hrozby zjavne nie sú 

ľahostajné ani  Thomovi Yorkovi, keďže sa stali  hlavným námetom a inšpiráciou pre tvorbu 

albumu The Eraser. 

Čo sa však týka hudobného stvárnenia, nemožno povedať, že by bolo až také zaujímavé ako to 

vizuálne. V skladbách  výrazne prevláda  elektronika, sem- tam sa  objaví  nejaká  gitara, 

basgitara či keyboard. Musím  konštatovať, že v porovnaní s ostatnými dvoma titulmi, je tento 



menej pôsobivý a  chudobnejší.  Zaujímavé sú však niektoré zvukové efekty a  elektronické 

perkusie.  Pri  prvom dojme dodávajú monotónne pôsobiacim piesňam špecifický  ráz.  Azda 

najvýraznejším je štvrtý track Black Swan, ktorý vyšiel aj ako singel a bolo možné ho počuť  z 

éterov niektorých rádií. Z prevládajúcej pochmúrnosti sa svojou ľahkosťou  vymyká  Atoms 

For Peace. Pôsobí prekvapivo pokojne.

V súvislosti  s  týmto projektom vznikla  aj  zaujímavá stránka  www.theeraser.net.  Poskytuje 

podrobnejšie informácie a rovnako texty  titulov, ktorých autorom je, ako inak, Thom York.

Každopádne si myslím, že The Eraser  stojí za povšimnutie a mal by si ju vypočuť každý, koho 

zaujíma produkcia Radiohead, aj keď to už nie je to, čo to bývalo.

Mária Pilárová, 3.ročník

Nová tvár baletu: Warhol

Myslím, že každý iste vie, že práve v tomto roku sa prvý krát po dvadsiatych rokoch 

otvorili brány novostavby Slovenského národného divadla. Slávnostné otvorenie sa konalo 14. 

apríla  2007. Prvým predstavením, ktoré  nové SND pocítilo  na  svojich  doskách za  účasti 

divákov, bola svetová premiéra baletu Warhol. Premiéra sa konala v dňoch 20. a 21. apríla.  Ide 

o tanečné divadlo  v dvoch častiach. Prvá časť obsahuje  šesť obrazov: Warhol; New York; 

Valerie; Factory; Lampa; Marilyn. Druhú časť tvorí päť obrazov: Lenin; Ultra Violeta; Heroín; 

Doktori;  Matka. Na prvý pohľad sú to obrazy, ktoré nemajú medzi sebou nič spoločné ale 

hlavnou niťou týchto častí je práve osobnosť Warhola. Na rozpradení  tejto nite a aj samotných 

obrazov,  tvorby  hudby  pomocou  techniky  koláže  a montáže  z rôznych  hudobných  CD 

a zvukových samplerov, mal zásluhy hlavne riaditeľ Baletu SND, Mário Radačovský, ktorý bol 

súčasne aj tvorcom libreta, choreografom, aj režisérom spomínaného baletu. O scénu sa postaral 

Richard Dulude, kostýmy mala na starosti Katarína Holková a dramaturgia patrila Miroslave 

Kovářovej. 

Predstavenie je plné emócií, profesionálneho tanca, neuveriteľne dobre zvládnutej scény 

a  hry svetiel. Veľmi milo na mňa zapôsobila fantázia choreografa a režiséra, ktorý technické 

možnosti javiska nového SND využil naplno. Pred začiatkom predstavenia nás na pódiu víta 

sám Warhol, ktorý sedí v kresle  pred obrovskou televíziou  a  čaká spolu s nami „čo  budú 

dávať“. Prvý obraz: Warhol nám dáva na vedomie odkiaľ Warhol pochádza. Je tu prítomný 

silný motív matky. Matka sa na scéne objavuje aj na konci ,akoby ho sprevádzala po celej jeho 

ceste životom.  New York predstavuje prostredie, v ktorom Warhol žil. Valerie je žena, ktorá sa 

http://www.theeraser.net/


do jeho života zapísala veľmi hlboko, hlavne pokusom o atentát. Factory je Warholova továreň. 

Lampa sa dotýka témy sexuality, ku ktorej sa Warhol nikdy verejne nepriznal. A posledný obraz 

Marilyn si  pán Radačovský vybral preto, že Marylin zosobňuje slávu.  Marylin vstúpila do 

obrazov Andyho Warhola v tom roku, keď spáchala „samovraždu“. Sláva je príťažlivá- rovnako 

ako smrť. Prvý obraz druhého dejstva nám pripomenie totalitné časy. Keby Warhol  žil  na 

Slovensku, zrejme by nikdy nebol vytvoril to čo mohol vytvoriť v „slobodnom“ New Yorku. 

Ultra Violeta je druhou ženou v živote Warhola. Heroín je časťou, ktorá svojím názvom hovorí 

sama za seba, čoho sa týka. Doktori sú tí, ktorí mu zachránili život po tom, ako ho Valerie 

postrelila. Warhol bol tri minúty klinicky mŕtvy. 

Všetky obrazy sú krásne prepojené. Vnášajú nás priamo do životného príbehu Warhola. 

Téma Warhola je v tomto roku veľmi aktuálna, pretože 22. februára bolo dvadsiate výročie jeho 

smrti.  Veľmi  milo  ma  prekvapil  výber  hudby,  ktorá  s témami,  scénou,  svetlami  a  celou 

výpravou pekne korešponduje. Osobne sa mi veľmi páčila hra s tieňmi v Lampe, posúvanie 

javiska v Marilyn a Factory, využívanie rekvizít k tancovaniu, ako i priame zapojenie diváka do 

deja  tým, že  scéna sa  neodohráva len  na  javisku,  ale  aj  v hľadisku.  Warhol je  kvalitným 

spojením tanca, hudby, svetiel, scény a farieb.  

Mária Debnárova,3.roč.;HV

                                                                                         

Shakespeare v hudbe a hudba v Shakespearovi

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, Štvrtok 7. december 2006, Populárny cyklus

     Jedného z najvýraznejších kanadských dirigentov mladšej generácie Charlesa Olivieriho-

Munroea medzinárodná tlač  oceňuje pre  jeho  interpretáciu slovanského repertoáru a  jeho 

zmysel  pre  čistotu  orchestrálneho  zvuku.  V  podaní  slovenských  filharmonikov  pod  jeho 

taktovkou  odzneli  predohry  z  obdobia  romantizmu v  rozličných  spracovaniach, ako  aj 

Brahmsovo posledné dielo s orchestrom – Koncert pre husle, violončelo a orchester a mol, op. 

102. Predohry boli tri, operná, koncertná a napokon predohra-fantázia. Každá z nich čerpala 

námety z tvorby svetoznámeho básnika a dramatika Williama Shakespeara. 



     Tento koncert bol súčasťou 58. ročníka koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, ktorá sa 

doposiaľ niesla v znamení zvučných mien umelcov i diel najväčších svetových a domácich 

skladateľov.  V  repertoári  tradične  zaznievajú diela  od  najstarších  čias  až  po  súčasnosť. 

Dôkazom toho bol  aj koncert, ktorý sa konal dňa 7.12.2006 v Koncertnej sieni Slovenskej 

filharmónie pod názvom Populárny cyklus.

     Na úvod koncertu sme si vypočuli  predohru od Otta Nicolaia Veselé paničky z Windsoru. 

Toto  dielo  sa  vyznačuje populárnym ľudovým  štýlom,  sladkými  melódiami,  ušľachtilými 

harmóniami a vtipnými situáciami ako aj samotná opera s tým istým názvom, ku ktorej bola 

táto  predohra skomponovaná. Jeho opera znamená vrchol  nielen v buržoáznej romantickej 

komickej  opere,  ale  aj  v  celkovej  tvorbe  umelca.  Veľmi  často  sa  vyskytovala  nesúhra 

sláčikových a  dychových nástrojov,  ale  i  celého orchestra pri  pianových nástupoch  a  pri 

prechádzaní z rýchlych a dynamicky výrazných úsekov na pomalšie a menej výrazne pasáže. 

Zato melódia diela bola krásna, ľúbivá, ale žiadalo by sa mi viac s ňou pracovať dynamicky, 

snažiť sa ju vždy nejako inak „predostrieť“ poslucháčom. Keďže sa tam pomerne dosť často 

opakovala, znela dosť ostro, surovo. Dirigent Charles Olivieri-Munroe bol zo začiatku stuhnutý, 

mal minimum pohybov, ale postupne pri ďalších skladbách sa pomaly uvoľňoval, čo sa neskôr 

odzrkadlilo aj na zvuku predvádzaných diel. Čím ďalej, tým viac mohol mať z nich poslucháč 

lepší umelecký zážitok. Orchester mal relatívne kompaktný zvuk, ktorý si nevyžadoval prílišné 

sústredenie sa na hudbu a jej obsah. Z celého diela som mala silný dojem, že ide o salónny kus 

pre nenáročného poslucháča.

     Ako druhý v poradí zaznel Brahmsov Koncert pre husle, violončelo a orchester a mol, op. 

102. Dialóg dvoch sólových nástrojov, huslí a violončela s orchestrom, ktorý je veľmi živý, ale 

bez ostrých kontrastov, melancholických tónov a veľkých gest. Ide o skladbu, ktorú Johannes 

Brahms napísal už v zrelom symfonickom štýle. Technicky je veľmi náročná, kvôli čomu nie je 

až  tak často  zaraďovaná do repertoáru popredných interpretov.  Sólové party sú  tu  vedené 

originálne, raz v komornom dialógu, inokedy sú sólisticky exponované. Prvá časť je riešená ako 

technicky  zložité  Allegro,  ktoré  začalo  pomerne zdržanlivo, čím  utrpela  najmä  intonácia 

orchestra i sólistov. Okrem iného sa mi nepozdávalo to, že obaja sólisti hrali z nôt. Od takých 

významných osobností hudobného interpretačného umenia by som hru z pamäti chápala ako 

samozrejmosť. Nemecko-japonská  huslistka  Mirijam  Contzen  spolupracovala  s  mnohými 

renomovanými orchestrami a  vystúpila  na  významných koncertných scénach. Violončelista 

Jozef Podhoranský je laureátom a absolútnym víťazom viacerých medzinárodných súťaží a 

držiteľom prestížnych ocenení.  V súčasnosti  je  profesorom violončelovej hry  na VŠMU v 

Bratislave a na JAMU v Brne. Akceptujem všetky jeho ocenenia aj posty, ktoré dosiahol. Je to 



osobnosť na vysokej muzikantskej úrovni so všetkými atribútmi hudobného majstra, ale mal 

nevýrazný zvuk voči husliam i  celému orchestru. V niektorých pasážach doslova splýval s 

orchestrom, až nebolo jasné, či ide o sólový nástroj. Huslistka bola temperamentná, mala krásny 

tón najmä v pomalých lyrických pasážach. Aj napriek nevyváženému zvuku violončela, duo 

pôsobilo vyrovnaným dojmom. Po rýchlej časti  prišlo  spevné Andante, na úvod ktorého v 

podaní pozaun zaznel hrozivý  „výkrik  do  tmy“.  Po  ňom však nasledovala krásna  téma s 

peknými  dynamickými  plochami.  Záverečné  finále  pripomína  rondo  a  zároveň  je 

najvirtuóznejšou časťou celého koncertu. Malo tanečný charakter, stretli sme sa tu so striedaním 

rýchlych dynamických úsekov s pomalšími melodickejšími, ale vedela by som si predstaviť aj 

väčší kontrast medzi nimi a viac vystupňovanú záverečnú pasáž. Sólisti sa nám tu predviedli v 

pekných farbách. Aj keď niekedy som mala z Brahmsovho koncertu v podaní Slovenských 

filharmonikov dojem nejednoliateho nezrozumiteľného celku, dirigentovi  sa  podarilo dobre 

vystihnúť charakter spomínaného diela.

     Dvořákova koncertná predohra Othello op.93 mala pôvodne iný názov a bola súčasťou 

programovej trilógie Príroda, Život a Láska. Neskôr tento cyklus skladateľ premenoval a každej 

zo skladieb dal nový názov aj samostatné opusové číslo. Othello je posledná predohra už zo 

spomínaného cyklu, ale zároveň je aj najväčšia. Jej predlohou bola Shakespearova rovnomenná 

tragédia Othello, ktorej dramatický dej sa Antonín Dvořák snažil čo najvernejšie zhudobniť v 

tejto skladbe. A práve dramatickosť je charakteristickou črtou tohto diela. V tomto prípade sa 

orchester  predstavil  zatiaľ  v  najlepšom  znení.  Mohli  sme  si  vypočuť krásne  kontrasty  v 

dynamike,  umocnené Dvořákovou  harmóniou, všetko  bolo  zvládnuté  s  prehľadom,  jasné 

zreteľné gestá  dirigenta,  pri  prechodoch a  zmenách temp  neutrpel  zvuk  orchestra  ako  v 

predchádzajúcich skladbách, ale práve naopak, sme boli  svedkami kvalitného kompaktného 

zvuku, čo lahodil ľudskému uchu. Toto dielo na mňa najviac zapôsobilo po výrazovej stránke. 

Bola tu krásna vystupňovaná gradácia, nádherné dramatické momenty, v ktorých violončelá a 

kontrabasy dosiahli ideálnu farbu. Na prvé počutie bolo jasné, že s týmto dielom boli hráči, ale i 

dirigent  najviac  zžití.  Pri  počúvaní  som si  všimla  pomerne  dosť  typických Dvořákových 

prvkov, ktoré mi pripomenuli Slovanské tance, 2.časť jeho Novosvetskej symfónie, ale najmä 

jeho operu Rusalka.

     V poslednom čísle koncertu sa nám slovenskí filharmonici predstavili predohrou-fantáziou 

od velikána ruskej národnej hudby Piotra Iľjiča Čajkovského s názvom Rómeo a Júlia. Prvá 

verzia tohto diela vznikla už v roku 1870, ale v roku 1880 skladateľ vykonal jeho druhú revíziu. 

Čajskovskij sa tu prvýkrát stretol so Shakespearom a zažil prvú väčšiu skúsenosť s orchestrom. 

Vzniklo z  toho majstrovské  dielo,  ktoré  sa  vyznačuje lyrickým charakterom a  bohatstvom 



rytmických nápadov.  Táto skladba je  výnimočná spomedzi Čajkovského diel  vďaka svojej 

emocionálnej hĺbke výpovede. Orchester sa predstavil v pekných dynamických vlnách, na čom 

mal  bezpochyby svoju  zásluhu  najmä dirigent,  ale  husle  svojim zvukom tentokrát  nijako 

nezaujali. Dychové nástroje mali krásny zvuk a jasnú intonačnú čistotu, ktorou prekvapovali 

nielen v tejto záverečnej skladbe koncertu, ale počas celého večera. Na druhej strane harfa 

znejúca len v tejto skladbe, mala neprirodzený kovový zvuk. Tak isto ako aj v predchádzajúcich 

dielach, aj  v  tomto dirigent  nedostatočne zvládal taký veľký  orchester,  ktorým Slovenská 

filharmónia bezpochyby je. Najviac sa to odzrkadlilo v kľúčových momentoch, čo sa našťastie 

neprejavilo na celkovom zvuku orchestra, ale nedalo sa to nepovšimnúť. Ku koncu sa až tak 

uvoľnil, že jeho “hlasné prežívanie hudby” sa rozliehalo po celej koncertnej sále. Pôsobilo to 

dosť rušivo a odvádzalo od počúvania.       

     Na záver by som už len rada dodala, že aj keď som všetky diela odznené na tomto koncerte 

počula prvýkrát, páčili sa mi, len od Brahmsa som osobne očakávala niečo viac pôsobivejšie a 

veľkolepejšie, či už v melodike, ako aj v harmónii. Celkový dojem z celého koncertu aj napriek 

spomínaným postrehom a pripomienkam bol dobrý a keby sa niekedy opakoval, určite by som 

si ho rada vypočula ešte raz.

                                                                                                 

                                                                                        Katarína Pečenkárová

3.ročník                                                                                        

Robert Rovina: Here I Am, CD Hev het Tune 2006

Here I Am, ako jeden z najnovších projektov vydavateľstva Hevhetia, predstavuje pestrú paletu 

gitarových kompozícií najrôznejších inšpirácií. Takto by sa dal stručne charakterizovať sólový 

album Roberta Rovinu  -   súčasného producenta, skladateľa,  interpreta a zároveň aranžéra 

kolekcie desiatich prevažne inštrumentálnych skladieb. Spájaním rozmanitých prvkov žánrov 

popu, funky či jazzu, Robert Rovina vytvoril farebnú mozaiku nápaditých kompozícií pre gitaru 

a ensemble. Zárukou kvality je spolupráca s osobnosťami známych mien ako Radovan Iglódy 

(vocals, drums, percussion, hand claps); Gapa (asax); Jozef Cingeľ (bass); Andy Belej (lead and 



backing  vocals),  či  Peter  Adamkovič  (el.  piano)  a ďalší.  Popri  všetkých inštrumentálnych 

skladbách, dramaturgicky a obsahovo  ústrednou je  prekvapujúco jediná  pieseň  na  albume: 

Words  are  not  enough,  ktorá  sa  spontánne  stáva  vnútornou  sceľujúcou  ideou  všetkých 

kompozícií.  Jej  úlohou  je  nenásilne  viesť  poslucháča  smerom  k správnemu pochopeniu, 

prežívaniu hudby a zároveň k relaxu. 

„Slová môžu liečiť bôľ v tvojom srdci,

  úsmev môže byť šancou na začiatku,

  bozk môže znamenať zostaň alebo zbohom, 

  môžeš vidieť budúcnosť v zrkadle tvojej mysle...“  (preklad autora)

Avšak celkový sound tejto piesne má i malé chybičky krásy. Vokálna zložka je v porovnaní 

s intenzitou iných zložiek, najmä rytmickej, pomerne nevýrazná až slabá, čím sa do značnej 

miery narúša schopnosť sústrediť sa na samotný obsah textu. Nie je dostatočne jasné, či ide 

o nedôslednosť  zvukára  alebo  interpretácie  hudobníkov.  Ide  však  o detaily,  ktoré  bežný 

poslucháč nepostrehne. Pozornosť si zasluhuje i posledná skladba albumu s názvom Rainmaker. 

Vo  zvuku  kong a „hand clapov“ nakrátko  odokrýva  príchuť mystického  orientu.  V otázke 

interpretácie a umeleckej tvorivosti chcem vyzdvihnúť technické i skladateľské kvality Roberta 

Rovinu. V priebehu cca. 50 min. hudby uvedomelo využíva osobité zvukové možnosti a kvality 

viacerých typov nástrojov – od klasickej, akustickej až po elektrickú gitaru v rozmanitých, 

niekedy veľmi zaujímavých až originálnych kombináciách. 

Titul  Here I Am ponúka pohľad do sveta gitary,  nástroja  bohatých zvukových dispozícií. 

Milovníkom sviežej inštrumentálnej hudby, ktorá v sebe spája nápaditú improvizáciu, invenčnú 

ľahkosť  a zároveň  pohodu,  snúbiacu  sa  s optimizmom,  určite  naplní  všetky  individuálne 

očakávania.

                                                                                                               Magdaléna Ferjenčíková 

Profesionalita a osobnosť v slovenskej hudbe

Tohtoročná muzikologická konferencia sa konala v rámci 42.ročníka festivalu BHS, 4.-

6.10.2006  na Štúrovej ulici v príjemnom prostredí A-klubu. Pod názvom Podiel osobností na 

vývoji  profesionálnej hudobnej  kultúry,  sa  niesla  v duchu dvoch  jubilantov:  skladateľa 

Alexandra  Moyzesa  (1906-1984)  a dirigenta  Ľudovíta  Rajtera  (1906-2000). Predstavili  sa 

mnohí  muzikológovia,  celkovo 39  prednášajúcich  zo  Slovenska, Čiech,  Poľska  a Srbska. 



Medzinárodná účasť i tentoktrát potvrdila záujem a význam odborných stretnutí, čo sa prejavilo 

v bohatosti programu. Bol rozvrhnutý do štyroch blokov a venoval sa jednotlivým oblastiam 

muzikológie. Nevyhnutnú súčasť programu tvorili  diskusie, ktoré boli  centrom konfrontácie 

názorov.

 Po  slávnostnom  otvorení  nasledoval  súbor  tém  zaradených do  celku  Historické 

a teoretické  kontexty  formovania  osobností  v hudobných  kultúrach.  Ladislav  Burlas, 

Miroslav K. Černý, Ľubomír Chalupka, Zuzana Martináková, Yvetta Kajanová, Martin Šimčík 

a Rudolf Brejka sa  vo  svojich  príspevkoch zaoberali sociálno-psychologickými aspektami, 

historicko-filozofickým pozadím  problematiky osobnosti a jej  významu v hudobnej kultúre. 

Centrálnou témou bola európska, no hlavne slovenská hudobná kultúra, od jej najprimárnejších 

tendencií, chápaných vo vzťahu k profesionalite, regionalite a manažmentu. 

Druhý  deň  bol  venovaný  jubilujúcim  osobnostiam v  bloku  s  názvom  Spektrum 

tvorivého odkazu Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Táto časť bola naplnená faktami 

a úvahami o živote, diele a odkaze Alexandra Moyzesa v kontexte s jeho učiteľom Vítězslavom 

Novákom.  Otvoril  ho  matematik-muzikológ  Marek  Žabka  príspevkom  s aplikáciou 

Schenkerovej metódy  na  dielo  Alexandra  Moyzesa.  Ďalšie  príspevky  predniesli  Terézia 

Ursíniová, Juraj Hatrík a českí kolegovia Jiří Vysloužil, Věra Vysloužilová a Lenka Křupková. 

V druhej časti bloku sa pozornosť obrátila na pedagóga, skladateľa a dirigenta Ľudovíta Rajtera. 

O jeho činnosti,  spätej s Budapešťou, Bratislavou, Košicami i s ľudovou hudbou, rozprávali 

jeho syn Adrián Rajter,  Pavol Bagin,   Ivan Marton, Andrea Pelleová a Lýdia Urbančíková. 

Poobedňajšiu  sekciu  prednášok  s názvom  Dielo  vrstovníkov,  žiakov a nasledovníkov (E. 

Suchoňa,  J.  Cikkera,  J.  Stanislava,  J.  Hatríka,  I.  Paríka,  J.  Sixtu,  I.  Zeljenku)  zahájili 

pedagógovia VŠMU, Markéta Štefková a Miloslav Blahynka. Po nich sa prezentovali Pavol 

Žigo a Eva Čunderlíková. Do tejto konferencie prispeli aj študenti z našich radov  Juraj Bubnáš, 

Miroslav Tóth, Barbora Rónaiová a doktorantky Ivana Tabak a Ľubica Záborská. 

Posledný deň konferencie bol venovaný  tematike Podielu osobností na profilovaní 

hudobných kultúr v minulosti a súčasnosti.  Predstavili  sa  v  ňom muzikológovia z Čiech, 

Rudolf  Pečman a  Jarmila Gabrielová.  Za nimi nasledovali hostia z Krakowa -  Malgorzata 

Woźna-  Stankiewicz  a  Jerzy  Stankiewicz.  Jedinú  zmenu  v programe,  čo  je  pri  toľkých 

referátoch  obdivuhodné,  spôsobil  svojou  neúčasťou  muzikológ  Volodymyr  Grabowskij 

z Kyjeva. Na záver 3-denného stretnutia sa k slovu dostali  Darina Múdra, Jana Petöczová, Jana 

Lengová, Hana Urbancová, Alžbeta Lukáčová, Ľudmila Červená. Zlatým klincom konferencie 

sa stal profesor matematiky Beloslav Riečan, ktorý vtipným a osobným pohľadom poukázal na 

to, ako  hudba a jej interpreti blahodarne vplývajú na rozvoj prírodných vied.



 Napokon, bolo z   čoho vyberať.  Odzneli  rôzne pohľady, názory,  fakty,  inšpirácie.... 

A vieš, čo bolo z toho všetkého najkrajšie? Vedomie, že nás spája láska k hudbe. Najbližšia 

konferencia sa uskutoční o rok. Príď sa obohatiť. Jej názov by mal znieť  Slovenská hudba 

svetu, svet slovenskej hudbe. 

   Alena Moravcová, 1.ročník

U2: U2 – 18 Singles, CD, Universal Music, 2006

Kompilácia singlov írskych rockerov U2 je tu! Skupina U2 vydala 20. novembra 2006 

výberový album pod názvom U2-18 Singles, ktorý okrem šestnástich známych singlov priniesol 

aj dve novinky – The Saint Are Coming, Window In The Skies. nahrané v legendárnom štúdiu 

Abbey Road s producentom Rickom Rubinom. Členmi U2 sú: Bono( Paul David Hewson), The 

Edge (David Howell Evans), Adam Clayton, Larry Mullen. Album U2-18 Singles priniesol 

nasledujúce piesne: Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride (In The 

Name Of Love), With Or Without You, Vertigo, New Year’s Day, Mysterious Ways, Stuck In A 

Moment You Can’t Get Out Of, Where The Streets Have No Name, Sweetest Thing, Sunday 

Bloody Sunday, One, Desire, Walk On, Elevation, Sometimes You Can’t Make It On Your Own, 

The Saints Are Coming a Window In The Skies. Nosičmi hitov rockových velikánov je okrem 

CD aj DVD, na ktorom priaznivci kapely nájdu 10 trackov nahraných v Miláne počas Vertigo 

tour 2005. U2-18 Singles preklenulo kariéru skupiny od Boy (1980) po How To Dismantle An 

Atomic Bomb (2004).

Osobne  mám  rada  atmosféru  vytvorenú  skupinou  U2.  Albumy  sú  originálnym 

prostriedkom vyjadrenia ich aktuálnych hudobných predstáv a prejavov. Pri každom projekte sa 

inovujú, nezapierajú svoje názory a vek. 

Novinku  Window In  The  Skies možno  charakterizovať ako  psychoidylický  pop. 

Prekrásny gitarový sprievod doplnený bicími nástrojmi, tvorí hudbu plnú napätia. Stretneme sa 

tu s kontrastom vysokých a nízkych tónov, typickým retro-refrénom a ľahko zapamätateľnou 

melódiou. Mám pocit, že Bono by si mal vybrať piesne v nízkej polohe, pretože vysoké tóny 

akoby mu nedodali na kvalite interpretácie.



Zaujímavosťou singlu  The Saints Are Coming je fakt, že bol spoločne nahraný so 

skupinou Green Day. Ide tu o remaster singlu  The Skids od Green Day s U2. Na úvod  The 

Saints Are Coming odznejú známe slová  House of the Rising Sun (od skupiny Animals) po 

ktorom nasleduje hlavná téma prevzatá od The Skids, to všetko je podporené charizmou U2 a 

vitalitou Green Day.  Sólo Bona vystrieda spevák skupiny Green Day Billie Joe Armstrong 

a celej piesni dodá mohutnejší efekt zbor. Skladba vo mne vyvolala pocit smútku a nádeje skôr, 

ako som zistila, o čom text je. Tomu hovorím presvedčivosť výrazu! Zisky z tejto skladby boli 

venované na podporu hudobníkov z New Orleans a na nákup hudobných nástrojov zničených 

počas hurikánu Katrina, ktorý otriasol celým svetom. Skupina U2 zámerne zvolila aktuálnu 

tému a svojráznym spôsobom vyjadrila svoju spoluúčasť. U2-18 Singles odporúčam všetkým, 

ktorí majú radi dynamickú hudbu. 

                                                                                     Anikó Sebőková

Klavír inou rečou ako orchester

Koncertná sieň SF, Štvrtok 19.apríl 2007 19.00 h Populárny cyklus C

     V podaní Slovenskej filharmónie sme si tentoraz pod taktovkou súčasného šéfdirigenta 

Opery SND Rastislava Štúra vypočuli Beethovenovu Predohru Leonora III. op. 72a, jeho tretí 

klavírny koncert a Borodinovu druhú symfóniu.  Ludwig van Beethoven je  považovaný za 

jedného z najväčších géniov európskej hudby. V jeho tvorbe vrcholí klasicizmus, ale zároveň sa 

už aj anticipuje nastupujúca epocha romantizmu. Jeho diela sú charakteristické humanizmom 

a vrúcnosťou, ktoré ich spájajú do nedeliteľnej jednoty. 

     Predohra Leonora III. op. 72a  je jednou zo štyroch predohier k Beethovenovej opere 

Fidelio. Má svoje pevné miesto na koncertných pódiách a zvyčajne sa uvádza pred poslednou 

premenou  opery  aj  ako  nádherná  rekapitulácia,  ako  hymnus  slobody  a víťazstva.  Je 

skomponovaná ako programová symfonická báseň v dramatickej sonátovej forme a spracováva 

tematický  materiál opery.  Táto  predohra vznikla  k prepracovanej dvojtaktovej  verzii  opery 

z roku 1806. Je zhustenejšia, má skrátené úseky, inštrumentácia je žiarivejšia, celok je vyvážený 



a vybrúsený do jemných odtieňov. Úvodné  Adagio evokuje atmosféru väznice a temný osud 

Florestana. Flautové sólo, ktoré tu zaznelo, malo krásny intonačne čistý tón, ostatné nástroje 

dosiahli  veľmi pekné piano.  Potom nasledoval  allegrový úsek, v ktorom sa  objavila téma 

Leonory,  nositeľky  svetla  a vášnivej  nádeje.  Odrážala  sa  v nej  nespútaná  životná  vôľa 

a optimizmus skladateľa. V tomto úseku boli všetky nástroje v orchestri dobre zohrané a zo 

sláčikových som mala dojem akoby to hral len jeden hráč. Flauty s husľami mali krásny zvuk, 

navzájom  sa  dopĺňali.  Na  vrchole  zaznel  nečakaný trubkový  signál,  oznamujúci  príchod 

zástancu  spravodlivosti.  Toto  trubkové  sólo  bolo  veľmi  pekné,  zreteľné,  bez  intonačnej 

chybičky. Triumfujúca a žiarivá radosť, ktorá bola na začiatku opatrná a nesmelá, sa rozžiarila 

v Leonorinej téme. Neskôr vyústila do víťazného pochodu s revolučnou dravosťou. Niekedy bol 

orchester  zvukovo  rozpadnutý,  najmä  pri  nástupoch  v  akordov  a v accelerande.  Vo  forte 

pasážach zase disponoval plným silným zvukom, ale mohol byť väčší. Ku koncu predohry sa 

orchester postupne zoceľoval a nadobúdal istotu v rytmike i dynamike, čo vyústilo do svižného 

fanfárového záveru skladby v nádhernom mohutnom zvuku, ktorý sa niesol sálou. 

     Klavírny koncert č.3 c mol op.37 od Ludwiga van Beethovena svojou citovou expresiou 

a subjektivizmom predstihuje epochu romantizmu. Klavír v ňom nie je suverénnym virtuóznym 

nástrojom, potlačujúcim ostatné  zložky hudby,  ale  organicky sa  včleňuje  do  súhry celého 

orchestra. Ten sa tak stáva rovnocenným aktérom, aktívne sa zúčastňuje hudobného priebehu 

a virtuózny  klavírny  part,  ktorého  interpretkou  na  tomto  koncerte  bola  uznávaná  čínska 

klaviristka  Claudia  Yang,  podlieha  logike  výstavby  ako  vonkajšiemu  oslnivému  efektu. 

Najvýraznejšie sa tieto črty prejavujú v prvej časti koncertu Allegro con brio, kde už vstupná 

téma svojím drsným a úderným nástupom ohlasuje nové beethovenovské hrdinské intonácie. 

Vedľajšia téma prináša dôverný a intímny lyrický spev. V orchestrálnom úvode pred nástupom 

klavíra sa niekedy objavila nesúhra nástrojov. Nástup klavírneho partu bol rozpačitý, neistý. 

Niektoré behy boli ku koncu „zošmírované“ a zahmlievané pedálom. Niekedy sa zvuk klavíru 

strácal vo zvuku orchestra, čo  bolo  vlastne autorovým zámerom.  Rušila  ma častá  nesúlad 

klavíru a orchestra,  akoby každý hral  v inom tempe a rytme.  Zato sláčikové nástroje mali 

krásny  zreteľný jednoliaty  zvuk  v celej  časti.  V rýchlych klavírnych sólových pasážach sa 

vyskytovala  nesúhra  pravej  a ľavej  ruky,  ľavá  ruka  evidentne  prevažovala  nad  pravou. 

V rýchlych  melodických  zostupoch  bolo  počuteľné  vynechávanie tónov.  Aspoň  posledné 

akordy boli odohraté naraz aj s orchestrom. Druhá časť Largo začala lyrickým spevom vstupnej 

klavírnej témy,  ktorý bol  precítený,  ale  zvukovo nezaujímavý. V ďalších taktoch skladateľ 

obohatil  variačné prepracovanie témy o nečakané odtiene intenzívneho citového napätia. Po 

nezaujímavom úvode bol záchranou nástup orchestra, po ktorom mala klaviristka Claudia Yang 



lepší zvuk, aj keď stále som mu nemohla „prísť na chuť“. Flautové sóla, ktoré sa objavili 

viackrát počas celého koncertu, boli zvukovo vždy krásne čisté. Aj naďalej som mala pocit 

akoby klavír a orchester hral zvlášť každý inú skladbu. Ku koncu sa však zlepšovala tónová 

istota  klaviristky.  Záverečné  Rondo. Allegro je charakteristické energicky tesanými obrysmi 

hravej  témy  svižne  unášanej  spádom  hudby,  striedaním  epizód  s novými  účinnejšími 

tematickými  návratmi.  Aj  v tejto  časti  sa  prejavuje  úzke  zovretie  sólového  nástroja 

a orchestrálneho sprievodu, najmä v motivickej príbuznosti tém. Nástup klavíru bol rozhodný, 

energický. Z  hry Claudii Yang bolo cítiť, že v tejto časti je najviac „doma“. Mala tu najlepší 

zvuk klavíru, aj behy boli jasnejšie a vyhranejšie. Orchester za ňou nezaostával a konečne bolo 

počuť,  že hrajú spolu a nie  každý zvlášť. Pred koncom sa však opäť vrátila  k pôvodnému 

dutému zvuku a aj s orchestrom sa ich cesty zase rozišli. Takýto záver poslednej časti úplne 

pokazil to, čo bolo nastolené v jej úvode a narušil celkový dojem z celého klavírneho koncertu.

     Po odznení Beethovenovho koncertu, na vyžiadanie tlieskajúceho publika, zahrala ešte dva 

prídavky.  Cez potlesk nebolo jasne rozumieť, čo povedala, ale podľa hudby to  bola jedna 

Chopinova etuda a nejaká skladba od Liszta. Ani v týchto dielach sa mi nepáčil jej zvuk klavíru 

a v prvom prídavku bolo podľa mňa prehnané tempo a tým tá skladba stratila charakter, akým 

sa vyznačuje. Objavilo sa tam veľa tónových nečistôt a zmachlených úsekov, len za cenu, čo 

najrýchlejšieho tempa. Čo sa týka prídavku od Liszta, vedela by som si v ňom predstaviť oveľa 

krajší zvuk na takú vznešenú pôsobivú snivú melódiu. 

     V tvorbe Alexandra Porfirieviča Borodina sa najvýraznejšie prejavil svojrázny tvorivý 

prístup k hudbe starého Západu a k ľudovým prvkom. Jeho hudobný odkaz nie je kvantitatívne 

bohatý, ale charakterizuje ho bezprostrednosť a sviežosť, zmes barbarského a intímneho, ako aj 

zvučná inštrumentácia jeho hudobnej reči, ktorá vyviera čiastočne z melodického bohatstva 

a ornamentálnosti  rusko-orientálnej  ľudovej  piesne.  Symfónia  č.2  h  mol  Bohatierska bola 

dokončená a uvedená roku 1877.  Má pátos a atmosféru, ktorá je príznačná pre Borodinovu 

kresbu staroruského prostredia. Skladateľ pôvodne chcel skomponovať sériu obrazov zo starej 

Rusi, čomu zodpovedá aj hudobný obsah vložený do formy symfónie. V.V. Stasov, ktorý bol 

svedkom vzniku tohto diela, ju nazval „Bohatierskou“. Prvá časť Allegro podáva portrét starých 

ruských kniežat a bojovníkov, ako si ich Borodin predstavoval vo svojej fantázii. Dôkazom toho 

bol mohutný úvod, v ktorom sa orchester predstavil v krásnom zohratom zvuku, ale keby bol 

väčší, bolo by to lepšie. Dychové nástroje mali pekný intonačne čistý zvuk. V nástupoch sa 

miestami  objavila  nesúhra  orchestra.  Postupne  zvuk  orchestra  mohutnel  a vyústil  do 

veľkolepého záveru úvodnej časti, z ktorej som mala dojem beznádeje a pesimizmu. Druhá časť 

Scherzo Prestissimo – Trio Allegretto sa vymyká archaickému ladeniu ostatných troch častí, aj 



keď v Triu Allegrettu hobojové sólo spieva melódiu východného razenia. Celá táto časť na mňa 

pôsobila  rozpačito,  čo  sa  prejavilo  hneď  na  začiatku  najmä  v rytmickej  nesúhre  celého 

orchestra,  ktorého zvuk sa  postupne ku  koncu časti  rozpadával. Lesné rohy sa  predstavili 

sólovým výstupom, ale nanešťastie v zlom svetle, akoby nestíhali. Zato však sólo trubiek malo 

pekný čistý tón. Triangel v priebehu časti navodil rozprávkovú atmosféru, do inak pomerne 

pochmúrnej,  by  som  povedala  až  priam  desivej  hudby.  Tretia  časť  Andante je  spevom 

staroruských bajanov,  prednášajúcich epické  rozprávanie o hrdinských činoch.  Vo  Finale. 

Alllegro môžeme pozorovať hemženie pestrého ľudového davu. Veľmi pôsobivý úvod tretej 

časti,  v ktorom bolo počuť jasné sólo harfy a neskôr lesného rohu. Potom však opäť návrat 

k pochmúrnej melódii  s robustným zvukom.  Táto  melódia  však  bola  nádherná a  zásluhou 

Slovenských filharmonikov ešte viac vynikla jej pôsobivosť a sila, ktorá tu bola naozaj veľká. 

Túto časť považujem za najväčší zážitok z celého koncertu. Aj napriek plynulému prechodu do 

ďalšej záverečnej časti symfónie, podľa môjho názoru ju mohli  nechať ešte dlhšie doznieť. 

Pretože pokiaľ som sa spamätala a bola som schopná sa sústrediť na ďalšiu hudbu, už bola 

takmer polovica štvrtej časti,  ktorá sa vyznačovala mohutným zvukom, až to v sále dunelo. 

V celej  symfónii  sa  vyskytovalo  veľmi  málo  pianových  spevných  pasáží,  hudba  presne 

vystihovala názov diela. 

     Gestá dirigenta Rastislava Štúra, ktorý spolupracuje s mnohými renomovanými sólistami 

a významnými orchestrami z viacerých krajín, boli  jasné, zrozumiteľné a na javisku pôsobil 

prirodzene.

                                                          

                                                          Katarína Pečenkárová, 3. ročník 2006/2007

ZUCCHERO in Royal Albert Hall,

London,  06.05. 2004

Keď sa človek rozhodne navštíviť kultúrne podujatie, napríklad koncert, obyčajne si na 

to vyhradí voľný čas, kúpi si vstupenku a keď konečne vstupuje do koncertnej sály, je plný 

očakávania, čo  prinesú  najbližšie  momenty.  Očakávania sa  u každého z nás  rôznia: vidina 

zábavy, relaxu, príjemne strávený večer, či možnosť zaspievať si piesne spolu s obľúbeným 



interpretom...No predsa len v jednom sa určite zhodujeme všetci, a to v očakávaní hodnotného 

umeleckého zážitku.

Synonymom  môjho  naplneného  hudobného  zážitku  bol  koncert  známej  osobnosti 

talianskej pop – music scény, Zucchera, ktorý sa uskutočnil v Royal Albert Hall v Londýne, 6. 

mája 2004. Koncert je síce staršieho dáta, no až v týchto dňoch som mala možnosť ho sledovať 

prostredníctvom  zahraničnej  televízie.  Existuje  aj  DVD  verzia  veľmi  vysokej  technickej 

a umeleckej kvality.  Dramaturgicky kvalitne  zostavený program pozostáva z Zuccherových 

piesní popretkávaný skladbami mnohých ďalších zvučných speváckych mien ako Paul Young, 

Ronan Keating, Brian May, Eric Clapton, či Luciano Pavarotti.

Úvod koncertu patril  Milesovi  Davisovi  so  skladbou Dune Mosse. Nasledovali dve 

skladby v podaní Zucchera Dindondio a Rossa Mela Del La Serra. Nadšenému aplausu publika 

sa tešili i ďalší interpreti, vďaka ktorým silnela atmosféra výnimočného večera: známa Senza 

Una Donna od nestarnúceho Paula Younga, či balada Il Volo v podaní duetu Ronan Keating & 

Zucchero ako  jeden  z najsilnejších   momentov koncertu.  Plejádu hosťujúcich  speváckych 

osobností uzatvárajú: Brian May - Madre Dolcissima a Il Mare Impetuoso; Eric Clepton - Hey 

Man a Wonderfull World. Hlboké emócie a nadšenie publika gradujú po príchode posledného 

hosťa, Luciana Pavarottiho so skladbou Miserere. Svoj veľkolepý a časovo rozmerný koncert 

uzatvoril Zucchero radou vlastných piesní ako Diamante, Shake, Hai Scelto Me...Tento koncert 

je pre mňa dôkazom, že sa môžu zlúčiť aj tie najrozmanitejšie žánre hudby do jednotného 

harmonického  celku.  Od  nežného  talianskeho  bel  canta,  až  po  černošské  shouting... 

Zaujímavým  a oživujúcim  elementom  celého  koncertu  boli  dve  vedľajšie  vokalistky 

černošského pôvodu, s bohatou hlasovou dispozíciou a samozrejme orchester. 

Koncert v Royal Albert Hall určite naplnil očakávania všetkých tých, ktorí prišli, aby 

prežili  výnimočný umelecký zážitok v spoločnosti  kvalitných speváckych osobností. Dôvod, 

prečo som sa rozhodla vyzdvihnúť práve kvalitu koncertov tohto talianskeho speváka je veľmi 

aktuálny. V najbližších dňoch ho totiž budeme mať možnosť privítať i tu na Slovensku. Jeho 

koncert sa uskutoční dňa 11. mája 2007, v Sibamac Aréne v Bratislave. Nenechajte si ho ujsť.

                                                                            Magdaléna Ferjenčíková, 3.ročník



Maksim Mrvica: The Piano Player, DVD, EMI 2003

Maksim  Mrvica,  pôvodom  chorvátsky  klavirista,  dobíja  svet.  Po  Zahrebe,  Paríži, 

Budapešti, Moskve a Japonsku zavítal v roku 2003 do Londýna, do slávnej The Roundhouse, 

kde  si  svojím  unikátnym  spôsobom  hry  na  klavíri  opäť  získal  veľa  nových  fanúšikov. 

Neopakovateľná  hudba,  v ktorej  spája  klasickú  hudbu  s populárnou,  sa  nesie  v zvláštnej 

atmosfére od prvého momentu živého koncertu. V netradičnej show v divadle hudby je javisko 

plné niečoho, čo je živé, vždy sa niečo deje, vyžaruje tam pozitívna energia, ktorá sa prenáša na 

publikum, rôznorodé vekom, vzdelaním i spoločenským postavením.   

V modrastom prítmí na pódium prichádza tmavovlasý hráč s  vlastným, netradičným 

imidžom a charizmou, Maksim Mrvica.  Svoj  živý  koncert  otvára skladbami  Let  čmeliaka 

Nikolaja Rimskeho - Korsakova a Klavírnym koncertom a-mol Eduarda Hagerupa Griega, ktoré 

sú techno – klasicky prearanžované. Do úvodu živého koncertu je zakomponovaná aj tanečná 

choreografia mladých baletiek. Tanec, ktorý má slúžiť na spestrenie programu, však pôsobí skôr 

rušivo a odpútava pozornosť poslucháča od vynikajúceho výkonu klavírneho interpreta. Sólový 

part  klavíra  sa  v  skladbách opiera  o priezračný  zvuk  sláčikových  nástrojov.  Interpret  do 

prednesu vložil jasný štýl, ktorý upútal brilanciou a ponorom do jadra skladby. Po odznení 

posledných tónov koncertu interpret privítal  publikum a z  krátkeho úvodného predslovu sa 

dozvedáme, že všetky diela odznené na koncerte budú uvedené na jeho 1. albume pod názvom 

The Piano Player. 

V klasickom štýle nechal interpret zaznieť Dance of the Rhapsody od Francoisa Paraca. 

Poslucháč  sa  ocitol  v zajatí  brilantnej  hudby,  pociťoval  príjemné  napätie,  dostával  nový 

hudobný apetít  a očakával, čo príde ďalej.  Nastala príjemná zmena,  zaznelo nežné, lyrické 

nocturno Fryderyka Chopina, v ktorom interpret servíroval poslucháčovi pokoj a vyrovnanosť.

Ďalej zaznela populárna Uhorská rapsódia Franza Liszta. Interpret v nej bez problémov 

spojil virtuozitu so zvukovou rozmanitosťou. Perfektnou ľahkosťou zvládol všetky virtuózne 

figurácie a behy. Charakteristický zvonivý kultivovaný tón, zreteľná artikulácia v najrýchlejších 

pasážach, umocnili bravúrnu interpretáciu Lisztovho diela.

 Interpret sa počas koncertu viackrát vrátil do Chorvátska, do svojho rodného kraja, 

interpretovaním diel chorvátskeho skladateľa Tonciho Huljica. Ten venoval interpretovi mnoho 

klavírnych a orchestrálnych diel.

K ďalším  vrcholom  večera  patrila  Rapsodia  na  Paganiniho  tému  od  Sergeja 

Rachmaninova, príjemne prearanžovaná do sýteho orchestrálneho zvuku. Interpret brilantne 



zvládol  náročné úseky,  veľmi citlivo  komunikoval  s orchestrom, o čom svedčilo aj  to,  že 

perfektne zvládol nielen svoj part, ale stihol pokynmi tlmočiť svoju predstavu aj orchestru. 

Výsledný  efekt  a presvedčivú spoluprácu  ocenilo  i obecenstvo.  Koncert  končil bravúrnym 

aplauzom,  a nezaobišiel  sa  bez  bravúrne naladeného prídavku od  Tonciho  Huljica  a Letu 

čmeliaka. Zazneli v originálnej klavírnej verzii.

Populárna hudba zaberá v rebríčku obľúbenosti už dlhú dobu popredné miesto, čím sa 

,žiaľ,  klasická  hudba  dostáva  do  pozadia.  DVD  je  nepochybne  jednou  z foriem  na 

spopularizovanie klasickej hudby a okrem toho aj zdrojom odreagovania sa. Miera stotožnenia 

sa  s týmto  novým rozmerom  interpretácie klasickej  hudby ja  na  individuálnom posúdení 

každého poslucháča a hudobného konzumenta. 

                                                                                    Anikó Sebőková

DUO CORDEFIATO:  „Pictures“. P.S. Publisher, Studio  ergon, júl 2005
Ivica Encingerová – priečna flauta, Miriam Brüllová - gitara

podtitul Obrázky z     ľudu  

(recenzia CD)

V  20.  a  21.  storočí  sa  mnoho  hudobných  skladateľov  obracia  k folklóru  ako 

nevyčerpateľnému zdroju inšpirácie. Snažia sa vystihnúť charakteristické črty krajiny, z ktorej 

pochádzajú, no často nachádzajú zaujímavé podnety i v oblastiach mimo domova. Svoje dojmy 

vkladajú  do  drobných skladbičiek  pre  rôzne  hudobné  nástroje.  Jednou  z možností  je  aj 

kombinácia priečnej flauty ako melodického nástroja s harmonickým sprievodom gitary.  Práve 

v tomto obsadení sa prezentuje aj komorné teleso DUO CORDEFIATO, ktorému sa v júli tohto 

roku podarilo vydať svoje prvé CD.  Zaznievajú v ňom miniatúry skladateľov 20. storočia ako 

drobnokresby národných tradícií.  Evokujú  v nás  predstavy o  prírode,  zvykoch i  ľuďoch a 

vťahujú nás do jedinečnej atmosféry tej a tej ktorej krajiny. To bol i dôvod, prečo si členky dua 

pre hudobný nosič zvolili názov Pictures.



V širokej  palete  hudobnej literatúry nie  je  jednoduché nájsť  skladby  komponované 

priamo  pre  flautu  a  gitaru.  Preto  sa  hráčky  tejto  hudobnej  formácie  často  uchyľujú 

k transkripciám. Nimi sú i prvé dve skladbičky albumu od fínskeho skladateľa Jeana Sibeliusa, 

pôvodne  určené  pre  husle  a  klavír.  Tieto  miniatúry  sú  si  navzájom kontrastné,  prvá  je 

melancholická  a  druhá  naopak  hravá  a  veselá,  no  v oboch nájdeme charakteristické  črty 

fínskych piesní, ktoré nás prenesú do krajiny plnej jazier, lesov a temného chladu. Hudobné 

party sú pomerne vyrovnané, len občas je gitara degradovaná na sprievodnú funkciu. 

Pre  album  bolo  pomerne  lepším  riešením  zaradenie  cyklu  Mountains  songs  od 

amerického skladateľa Roberta Beasera.  Sú určené priamo pre flautu a gitaru, čo je oproti 

predošlým skladbám značne zjavne cítiť. Kvalitu výberu dosvedčuje aj fakt, že tento cyklus 8 

piesní  bol  v roku  1986  nominovaný  na  Grammy  award  v kategórii  Best  contemporary 

composition. Na nahrávke zaznieva len výber piesní, no nenarúša to pôvodnú dramatickú líniu. 

Každá končí  v akomsi rozptyle  v ppp,  len  posledné vrcholí  v jasnom závere,  čím  značne 

uzaviera celý cyklus. Všetky piesne sú ladené v americkej folk music, avšak i napriek tomu je 

každá originálna. V prvej dominuje zvukovosť a  melodika lyrických balád južných vrchov 

Appalachia.  Nasledujúca  je  kontrastne  rýchla  využívajúca  ostrý  bodkovaný  rytmus 

s príležitostnými synkopami.  Interpretky neobišli ani populárnu uspávanku Hush You Bye, či 

minstrelskú pieseň Cindy. Obe hráčky sú zohraté. Cítiť, že spolupracujú už pomerne dlho, veď 

prvé kontakty so súhrou nadobudli  už počas ich konzervatoriálnych štúdií.  Hra na flaute je 

neobyčajne farebná, využíva rôzne zvukové polohy a spôsoby hry,  čo s virtuóznou hrou na 

gitare vyznieva veľmi zaujímavo.

Nemenej  interesantné  je  aj  Prelude  od  juhoslovanského  skladateľa  Dušana 

Bogdanoviča. Prekypuje rytmickými a melodickými motívmi balkánskeho folklóru, pre ktorý je 

typické nepravidelné metrum,  výrazné prízvuky a  tanečný charakter.  Ide o  syntézu vážnej 

hudby s jazzom a temperamentným juhoslovanským folklórom. DUO CORDEFIATO sa jej 

interpretácie ujalo bravúrne.

Za drobný  “prešľap“ v dramaturgii  by som považovala skladbu Sonatina op. 75 od 

slovenského  skladateľa  Alexandra Moyzesa. Oceňujem snahu zaradiť  do  albumu aj  diela 

slovenských skladateľov, ale keďže celý album sa orientuje na hudbu s prvkami folklóru, v tejto 

kompozícii ich nenájdeme. Ide o skladbu klasického slohu s 3 časťami, v ktorých sa v jemnej 

polyfónii dopĺňajú jednotlivé hlasy nástrojov v ich prirodzených farebných registroch.



Naopak za  skvelý výber považujem piesne Siete canciones populares espanolas  od 

španielskeho skladateľa Manuela  de Fallu  v úprave Miguela  Llabeta.  Už roku 1915 zožali 

veľký  úspech.  Môžeme  v nich  počuť  sviežosť  autentických  ľudových  melódií,  avšak 

povýšených do umeleckej roviny. Sú nimi pieseň z Murcia El pano moruno, smutné lamento 

keltského pôvodu Asturiana. Opáť v repertoári nachádzame uspávanku, tentokrát andalúzskeho 

pôvodu oscilujúcu kdesi medzi E dur a e mol s názvom Nana. Ide o veľmi staré populárne 

piesne  rôznych  proveniencií  Španielska.  Úplným bonbónikom je  song Polo,  predstavujúci 

tradičný andalúzsky tanec v rytme flamenca. Prekypuje vášňou, ktorú hráčky dosahujú ráznym 

nasadzovaním tónu a búrlivou virtuóznou hrou.

Album  Pictures  uzavierajú  dve  skladbičky  od  slovenského  skladateľa  Dušana 

Martinčeka. Hoci je pôvodne klaviristom, zaujíma sa i  o iné hudobné nástroje. Medzi jeho 

obľúbené patrí i flauta a gitara. Pre toto obsadenie zložil skladbu Bonjour, Monsieur Picasso 

s podtitulom  Capriccio  espagnol,  ktorú  DUO  CORDEFIATO  zahŕňa  do  svojho  stáleho 

repertoáru.  Kým  v prvej  kompozícii  čerpá  z temperamentnej  španielskej  hudby,  v druhej 

s názvom Charleston zachádza až na americký kontinent, kde vtipne spracováva spomínaný 

tanec. Táto skladba je pomerne novšieho dáta a je venovaná jej interpretkám. Myslím, že stojí 

za to, si ju vypočuť...

autorka -  Soňa Duračková

študentka 5. ročníka HV FiF UK



Gabo Jonáš o Goldbergových variáciách J.S. Bacha, BWV 988

Rozhovor Miroslava Tótha s klaviristom Gabrielom Jonášom
1. februára 2007 v kaviarni Slovenského rozhlasu

 MT:   Ako definujete pojem jazz?

-  GJ: Ako správne píšu  v  knihách, jazz  je  černošská vetva,  kreujú ho  pôvodní  kreoli 
a belosi, ktorí priniesli harmóniu a melódiu. Jazz je pre mňa prínos dvoch kultúr: európskej 
a afro-americkej. Pri počúvaní jazzu možno uvažovať, koľko je percentuálne týchto elementov? 
Keď sa pozriem dozadu, vychádza mi, že najväčšími osobnosťami boli čierni hudobníci ako 
Charlie Parker,  John Coltrane, Louis Armstrong, Sidney Bechet a kopa klaviristov, ako Art 
Tatum, Oscar Peterson, Earl  Garner,  Nat  King Cole, Bud Powell. Vidím to tak, že v celej 
histórii je menej bielych ako čiernych a nechcem to vôbec rasovo interpretovať, ani náhodou. 
Pre mňa je jazz v prvom rade rytmus. A rytmus, rytmický program majú národy, ktoré prišli 
z Afriky, z Latinskej Ameriky, a nie bieli, ktorí dávali na prvé miesto iné elementy. 

2. Znamená to, že v jazze sa dá rozoznávať čierny a biely prejav?

Totálne.

3. Viete to rozoznať aj so zavretými očami? Ak by ste napríklad počúvali nahrávky.

Áno, ale treba dávať pozor. Sú veľmi talentovaní bieli hudobníci, ktorí počúvajú čiernu muziku, 
alebo vyrástli  v tom prostredí a dokážu v sebe celkom obdivuhodne prebudiť dobrý rytmus. 
Neznamená to, že bieli v sebe nemajú rytmus. Stačí, ak sa pôjdete pozrieť do bratislavského 
Maleconu a uvidíte dievčenskú kapelu z Kuby. Musí vám byť hneď jasné, čo znamená rytmická 
tradícia, čo je prirodzený pulz, o čom sa my v Európe vôbec nebavíme.

4. Čo je prirodzený pulz?

Prirodzený pulz je to, čo volajú Američania „timeing“. Rytmus plynie jednoducho, s malými 
výkyvmi dopredu i dozadu od prírody a priam núti človeka až tancovať. Je ako tep srdca a tým 
pádom funguje všetka „chémia“, beat, pulz, ktorý nie je u bielych evidentný. 

5. V jazze nenastalo drobenie rytmu, ako vo vážnej hudbe.

Čo znamená drobenie?

6. Drobenie  znamená,  že  u skladateľov nebola jasná pulzácia a  v jazze sa 
zachovala pulzácia. Znamená to, že v jazze je pulzácia primárna.

Povedal  by  som,  že  nedbali  príliš  na  tento  prvok.  Nie  je  to  nejaký  rafinovaný alebo 
sofistikovaný prvok. Medzi národmi, kde je rytmus na prvom mieste, ako napríklad v Brazílii, 
alebo Karibských ostrovoch, Afriku ani nespomínam... Sú krajiny, kde vznikol polyrytmus.V 
iných krajinách sa  namiesto toho opierali o ťažké doby.

7.   Myslím, že u nás sú skladatelia,  ktorí nepopierali rytmus.



To nie je ono. Ide o racionálne snaženie, aby vznikol polyrytmus. Rytmy, ktoré tí skladatelia 
robia, nie sú živé, sú „kockaté“. Ich konštrukcia polyrytmu nie je prirodzená. 

8. Myslíte napríklad aj Stravinského?

 Stavinskij je americký skladateľ ...

9. Stravinskij bol ruský skladateľ ...

Áno, ale tvoril až v Amerike.

10.  Myslím, že posledných 30 rokov svojho života  - a to sa dožil viac ako 80 rokov, 
tvoril v Amerike.

Zaujímavé,  má  vynikajúci  rytmus,  ale  zdá  sa  mi,  že  to  pochádza z počúvania  Ameriky, 
z Gershwina  ...

11.  Myslím si, že tam participuje ruský folklór.

Môže byť,  ľudová hudba má polyrytmické prvky.  Na etnickej hudbe,  nielen americkej, je 
zaujímavé, že zachovala v sebe tieto rytmické prvky, ako niektoré balkánske národy. Prefíkané 
sofistikované rytmy. Dobre, že spomínate folklór. Jazz sa mi lepšie porovnáva s folklórom a nie 
s klasikou. Ale keď poviem klasika, nemyslím tým skladateľov velikánov, ale myslím snahu 
interpretovať velikánov. A to je tradícia. Velikáni sú naozaj veľkí. U tých, ktorí ich interpretujú, 
je to otázne.

12. Je známe, že v baroku bol rytmus na poprednom mieste.

Nemám to síce preštudované, ale možno. Kiež by to tak bolo. Nie je to ten typ rytmu, o ktorom 
sa bavíme. Bavíme sa o pulzujúcom rytme, evokujúcom tanec. Tanec, ktorý každým novým 
taktom znova evokuje život, a pritom sa neponáhľa. Čiže „nepadá“, skôr do seba zapadá. Veľmi 
podstatná vec. Keď niekto  má talent, a sú rôzne typy talentov,  ja  oceňujem predovšetkým 
rytmus.  A potom,  ešte  niekto  môže  mať  dobré  harmonické  cítenie.  Poznal  som  ľudí 
s absolútnym sluchom a nemali až taký dobrý rytmus. Keď niekto chce hrať jazz, rytmus je 
podstatná  vec.  A neviem,  či  sa  dá  naučiť,   aby  rytmus  každým  taktom  žil,  rástol 
a nebol„kockatý“, strnulý a stále odrátaný: raz – dva – tri – štyri.

13. Prirodzené plynutie  rytmu bez toho, aby si to človek uvedomoval.

Dobre hovoríte, prirodzené plynutie rytmu, ktoré sa neponáhľa, ani nesadá, iba pulzuje.

14. Je  možné  charakterizovať  pulzáciu  a následne  pohyb  v nej  podľa  použitia 
u jednotlivých jazzových osobností?

Ešte  niečo:  pulz je  jedna vec  a subdivízie rytmu,  ťažké a ľahké  doby,  druhá. Sofistikácia 
spočíva v rozpoznávaní a v následnom hraní detailov. Kubánci, ktorých som spomínal, nielen 
oni, ale aj iné  národy, majú tradíciu bez toho, aby si uvedomovali: „tam, tam, taka, taka, taka 
taka  –  ta  tá  ta  tá  –  um,  tata,  um,  tata  ...“  a   akékoľvek  prvky  rytmu.  Cítia  prirodzene 
a neuvedomujú si, že hrajú trioly, perfektné šestnástiny a neukradnú ani šestnástku z toho a tým 



pádom je rytmus napnutý, vyrovnaný a živý. Najväčší paradox prirodzenej danosti, ktorý som 
nedávno videl v televízii  bol v dokumentárnom filme o Brazílii.  Chudobní chlapci si chceli 
zarobiť a bubnovali  svoje rytmy.  Vieme, že  brazílske rytmy sú super.  Hrali na konzervách 
rôznych veľkostí. Úžasne zahraná polyrytmia, ktorá zapadala do seba. Môj sluch sa nedá tak 
rýchlo oklamať. Hovorím vám - super. A neboli vzdelaní.

15.  Na Slovensku by ste mohli byť pokladaný za odborníka v oblasti rytmu.

Nie, tak to nechcem podávať. Nie som odborník na rytmus. Netreba to verbálne riešiť. Hra 
muzikanta je čistou výpoveďou.

16. Ale zaoberáte sa ním.

Iba súkromne. Nikomu to nehovorím, ale demonštrujem to svojou hrou.

17.       Čiže, je správne, keď poviem, že rytmus je vaša profesia, remeslo a živnosť?

Niečo vám chcem povedať: ak si to niekto všimne bez rečí, väčšinou ich je málo, každý si 
všimne niečo iné, lebo ja hrám aj iné prvky. To neznamená, že neviem hrať aj harmóniu, lebo 
hudba sa neskladá iba z rytmu.

18. Ak Vám môžem zalichotiť, ľudom, s  ktorými idem na Váš koncert a ešte Vás 
nepočuli, poviem, že idem na koncert osobnosti, ktorej cítenie rytmu je najlepšie na 
Slovensku.

Áno,  to  môže byť váš  pohľad. Ďakujem za kompliment. To mám odskúšané na mnohých 
koncertných miestach, aj keď som bol na turné v Poľsku, chodili za mnou ľudia a skladali mi 
komplimenty. A ja sa vlastne v duchu usmievam, že je to také jednoduché. Hrám živo, s dobrým 
rytmom a s dobrou energiou. 

19. Áno, ale na druhej strane by Borek Suchánek povedal, že Gabo Jonáš by k jazzovej 
teórii odporučil klásť na prvé miesto rytmus, na druhé znova rytmus a až potom 
harmóniu ...

...  áno, druhý je rytmus a všetko ostatné. Naschvál preháňam, aby som v Európe prebúdzal 
väčší zmysel pre rytmus. Nehovorím to úplne stopercentne, ale v európskej hudbe vnútorne na 
to narážam. Nemáme rovnaké rytmické cítenie. Keď sa stretne Brazílčan s Brazílčanom, alebo 
keď sa stretnú národy, ktoré majú spoločnú tradíciu, nemajú takýto problém. Pulz a časovanie je 
im prirodzené.

20. Hovoríte o odchýlkach? Tu sú väčšie?

Samozrejme, že sú. Nemáme tradíciu.

21. Nemáme návyk.

Súhlasím. Nie je to nič čudné alebo tajomné. Jednoducho, kto nepracuje s rytmom, nemôže 
čakať výsledky. Nemá dobrý návyk. Potom sa stáva to, že klopkáme vždy len na ťažkú dobu. 
Nedávno si mladá slečna, ktorá sedela vedľa mňa na koncerte, klepkala zle, tak som jej to 
vysvetlil hravým spôsobom. Ukázal som jej „raz – dva – tri – štyri“ s tým, že druhá a štvrtá 



doba sú podstatné, a nie prvá a tretia, ktoré sú ťažké. Nehovoriac o tom, že na svojom DVD 
Peter  Erskine krásne  vysvetľuje  a demonštruje  subdivízie  rytmu.  A ako  je  potom  možná 
spoločná súhra? To nefunguje. Prvky nezapadajú.

K  Jacques  Loussierovmu  triua  jeho  spracovaniu  J.S.Bach: 
Goldbergove variácie

22. Prejdime k ďalšej téme, k Loussierovi. Saxofonisti alebo klaviristi počúvajú svoje 
vzory, od ktorých čerpajú inšpirácie. Sústreďujú sa nielen na rytmiku, ale aj na 
harmóniu a iné prvky. Vy ste mi do telefónu povedali, že Loussierovo trio nie je 
výnimkou.

Ja  som počúval  vždy všetkých. Vždy som bol  známy tým,  že  som dokázal uhádnuť  aj 
saxofonistu, kontrabasistu, bubeníka...

23. Ktoré jazzové triá sú podľa Vás hodné inšpirácie? 

Nepoviem konkrétne trio, ale existuje napríklad nahrávka Art Tatum a Buddy Rich. A mohli 
sme ešte spolu zažiť také osobnosti ako Max Roach, či Dizzy Gillespie. Pri improvizácii dua 
transparentnejšie zapadajú prvky do seba. Rytmus je sústava prvkov, ktoré sa musia doplňovať. 
Akú mám záruku, že na tom istom mieste, napríklad vaša šestnástina zapadne presne, a keď tá 
nie, tak ďalšia znova a na ôsmom takte nebude deficit aj vo feelingu, aj matematicky? Čiže keď 
vyčkám frázu a nasadím ju v istom momente, tak to nebude sedieť, lebo kolega je už o stotinu 
ďalej. 

24. Skúste povedať konkrétne zoskupenia.

Môžem hovoriť o super triách, ak ich niekto nepozná, považujem to za jazzovú nevzdelanosť. 
Povedzme Bill Evans Trio – Paul Motion a Scott la Farro, potom Red Garland Trio, Oscar 
Peterson Trio,  Earl  Garner  Trio  a  ešte  mnohých ďalších  pred  štyridsiatym  rokom,  pred 
Parkerom, ako Nat King Cole Trio.

25. Ktoré pravidlá platia vo vnútri jazzového tria?

Jeden zrelý  hudobník  musí  svoje  rytmicko –  harmonicko  –  melodické vedomosti  použiť 
s obrovskou inteligenciou. Preto sa k sebe niektorí hodia, a niektorí nie. Aby dávali „space“ – 
svoje prvky do priestoru v danom momente a zároveň sa dopĺňali. 

26. Vaša hra je iná, keď hráte v kvartete, v kvintete, ako v triu. V triu máte sólovú 
zodpovednosť, takisto sprievodnú. Ide o iný typ hry,  než so saxofonistom alebo 
speváčkou.

Samozrejme, je tam jemnejší prístup a viac detailov môže vyniknúť. Je  to ako pod lupou. No 
tiež to nemusí byť celkom pravda. Hral som s Američanmi v kvartete a všetko bolo prehľadné. 
Prehľadnosť je vo vašej schopnosti vnímania. Mať zmysel pre priestor. To sa nedá vysvetliť, 
neexistuje konštanta, lebo v každej sekunde je to inak. Existuje hudobná inteligencia, ktorá 
spracúva v každej sekunde všetko, čo vieme. Ako keby sme sa bavili, prečo šachista spravil 



tento ťah. Preto sme každý iný. Preto Art Tatum je Art Tatum a šachista Fischer je Fischer. 
Treba študovať hru týchto ľudí a zobrať si z nich to najlepšie, čo sa dá. 

27. Aký máte dojem z nahrávky Goldbergových variácií J.S.Bacha v spracovaní tria J. 
Loussiera ako celku, ktorú ste počuli? 

Ako veľmi príjemné počúvanie.

28. Ako spracovanie, aranžmán?

Áno, pekné, ale vôbec to nie je nejaký veľký kumšt. Na to, aby ma to ozaj prekvapilo, by to isté 
musel urobiť  napríklad Keith Jarrett so svojím triom, ktorí je až v telepatickom spojení  so 
spoluhráčmi. Spôsob akým hrá (J.Loussier) je pre mňa prehľadný.

29. To znamená, že sú to prehľadné, čitateľné veci?

Áno, nie je to vôbec veľká záhada. Sú dobrí muzikanti. Dobrí, ako vo svetovom meradla. 

30. Aby vás to upútalo, aj ľavou hemisférou,  zatiaľ to nie je také silné?

Bol by ostrov a povedali by ste, tu máte Goldbergove variácie. Toto a toto nahral Keith Jarrett, 
samozrejme beriem Keith Jarretta. Alebo beriem Glenna Goulda. Teraz vám poviem paradoxnú 
vec. Jeho interpretácia na mňa pôsobí jazzovejšie, ako interpretácia J. Loussiera. Tam je viac 
jazzu. 

31. V artikulácii, frázovaní, rytme?

Vo všetkom.

32. Beriete si aj vy z neho príklad? Napríklad jeho artikuláciu?

Až tak som ho neštudoval.

33. Keď ho (G.Gould) počúvate, máte pocit akoby hral jazzový hráč?

To nie. Ale je zaujímavý paradox. Vyhladzuje strnulosť klasickej interpretácie.  

34. A ja som myslel, že jeho (J. Loussier) citlivosť a artikulácia je perfekcionistická.

Vôbec  nie,  kdeže.  Paleta  senzitívnosti  je  tu  otvorená.  Tú  už  niektorí  iní  hráči  prenikli. 
A artikulácia je závislá na senzitívnosti a zvládnutom remesle. Keby bola, tak ja som jeden 
z tých, ktorý nadšenie hovoria o senzitívnosti. Nie, nie je. A nechcem ho vôbec uraziť, je aký je, 
každý sme nejaký. A okrem toho si uvedomujem, že tiež nemôžem byť merítkom. Ale keď 
beriem tých najväčších – Keith Jarretov alebo Brad Mehldauov dotyk – tak nie a znova nie. V 
rámci dotyku – čo sa americky volá „touch“, tam je najväčšia záhada – rozhodne tam patrí 
Keith Jarrett, Horowitz, tí ma úplne dorazili svojim dotykom. Ale rozhodne nie on. Pri prvom 
tóne  cítim,  ako sa  dotkne (J.  Loussier),  akou  je  bytosťou, aká  je  jeho  citlivosť –  dobrá, 
vynikajúca – takých je veľa. Veľa myslím dosť. Nie dvadsať, ešte viac. Ja sám by som to vedel. 
Pekne to spravil, peknú muziku spravil. Ešte ma napadla takáto vec. Netreba sa hneď vyplašiť, 



že ide o Goldbergove variácie, trocha sprievodu - bicie, basa, trošku nejaké feelingy, pekne 
urobené breaky, a že už to je jazz. Vôbec nie.

35. Takže nie je to jazz?

Je to prešpikované jazzom, ale na mňa to skôr pôsobí, ako Goldbergove variácie. Jazz je tam 
nepodstatnou vecou. Príjemne sa to počúva. To by sme nemuseli ani z jazzového hľadiska príliš 
rozoberať.

36. A keď to rozoberiete z klasického hľadiska?

Z klasického pohľadu  by som išiel ku Glenn Gouldovi.

37. Takže je to bezpohlavné, ani jazz, ani klasika?

Nie, nechcem sa takto vyjadrovať. Je to pekne urobené, aj tá jazzová časť tam sedí, ale nedal by 
som to medzi tie CD-čka na regál, úplne hore. Nie som z toho vyplašený, určité veci by som 
zahral lepšie  ...  Glenn Gould, Horovitz,  Keith Jarrett ...  Oni  sú  skutoční  velikáni, ktorých 
obdivujem a rád počúvam. A ešte jedna vec. Robíme veľkú chybu, že sme vynechali v našej 
debate čiernych pianistov.

38. Poďme k čiernym jazzovým klaviristom z obdobia 60. rokov, ako napríklad       
Wynton Kelly, Horace Silver a Herbie Hancock, ktorí majú iný druh artikulácie, 
ako sme hovorili  o  bielych  hráčoch  doteraz,  ktorí  vo  väčšine  prípadov majú 
klasické zázemie.

Druh môže byť, nemôžeme sa popliesť. Práve černošské frázovanie je zbavené zbytočného 
akademizmu. Namiesto elegancie sa pridáva špina a to sme už na začiatku jazzu, čo je blue tón, 
takže blues.

39. Zaujíma ma to preto, aby sme sa dostali J. Loussierovi. Čo myslíte, odkiaľ mohol 
čerpať?

Neviem. Ale napríklad, keď začne swingovať, tak mu to tam nesvinguje. V momentoch, kde to 
tak trošku rozšupli, mu to neswingovalo ...

(spoločne počúvame ukážku J.Loussier trio: Goldbergove variácie,  prvú skladbu, v ktorej trio 
po odohratí Arie „swinguje“ iba na akordickom podklade)

A v bossanovách mu to tiež neevokuje „bossanovský“ jazyk, pulzovanie ...

40. Čo by tam muselo byť iné?

Rytmus, pochopenie princípu.

41. Buďte konkrétny. Čo znamená pochopenie?

Cítenie.

42. Z čoho vychádzate?



A zase je to len rytmus. A to sú len nuansy. Príkladom by som vám pustil brazílskeho pianistu.

43. Napríklad?

Sergio Mendes, Gonzalo Rubalcaba a tí, ktorí sa tam narodili. Vedia to jednoducho inštinktívne. 
Tak ako pes havká a keď začnem havkať, tak to nie je to isté. Zvuk je podobný a vy, keď ste 
vyplašení, tak poviete: „ó, zahavkal!“ Ale to je nebe a dudy. Nie je to vôbec to isté.

(ďalej počúvame)

Kapelka pekne swinguje a on tam začne, to čo je atypické pre jazz, atikulujúc klasické stacatto 
– tik, tik, tik, tik – čo je klasika, možno to tak chce, nie je to chyba, ale niekedy sa to bije. Ale 
nemôžem povedať, že každá fráza. Niekedy sa mi stane, že mi to evokuje pôvodné poňatie 
jazzu.

44. Vy by ste spracovali Goldbergove variácie inak, keby ste ich mali ako objednávku? 

Neviem, či  by som to dokázal. Tak,  alebo horšie, alebo lepšie. Vôbec by som sa do toho 
nepúšťal. 

45. Skúsme fiktívne. Ako by ste k tomu pristúpili?

Rozhodne by  som nezobral bielu  rytmiku.  A nie  preto  čiernu  rytmiku,  že  by  boli  super 
a najlepší,  nie  v takom hlúpom slova  zmysle. Inak by  reagovali. Kontrastovali  by  svojou 
rytmikou oveľa viac ako európska špičková rytmika. 

46. Mňa  zaujímalo,  ako by ste  zareagovali,  keby Vám niekto dal  podnet,  aby ste 
spracovali Goldbergove variácie. 

Nie, to by som ja musel veľa cvičiť, technicky zďaleka nie som tak rutinne pohotový ako on 
(Loussier). Celé Goldbergove variácie sú z technického hľadiska dosť cenné. Pre mnohých 
ľudí pri zapojení rytmiky, keď sa ozve basa, zhýknu: „Ó, jazz!“ To nie je jazz. Je to jazzová 
okrasa. Akože jazzové. Nevyjadruje jazz vo svojej hĺbke. Ako keď vám natrem kúsok tyčinky 
s banánom,  ktorý nie je banán. 

47. Jedna pálčivá otázka. Zjazzovali by ste pre moju potrebu Áriu?

Skúsme takto, kto by to lepšie vedel ... ária má svoj silný barokový kód. Keď to dať niekomu 
naozaj „zjazzovať“, tak nie Jonášovi, ale McTynerovi, Hancockovi, atď ...  tým, ktorí majú 
absolútne silný kód jazzu.

48. Ale vy máte názor.

Áno, názor mám. Ako každý.

49. V rozhovore ste mi hovorili, ako to robil on, tak sa mi zdalo, že máte predstavu. 
Nežijeme vo svete velikánov,  nedotýkame sa ich,  sú pre nás fiktívnymi vzormi, 
ktorí  definujú  okolie,  v ktorom  sa  mi  potom pohybujeme.  Nedá  za  nimi  ísť 
a opýtať sa ich na tieto veci. U nás je vzácne, že sa stretnem s Gabom Jonášom.



Ja som velikánov videl. Áno, ale to nie je tá rovina. Velikáni, ktorých spomínam, sú mojimi 
učiteľmi. Som samouk. Hoci mám svoju akúsi majstrovskú úroveň, ale to nie je nič voči nim, 
oni ma presahujú. To hovorím úprimne.
... keď konfrontácia, tak naozaj silná. Na jednej strane jazzovú a na druhej klasickú. Niekoho, 
kto zakódovanú áriu vie urobiť aj z klasického pohľadu. Toto „medzi“ sa mi len tak nezdá. Ale 
nie je to zakázané. To by ste mohli urobiť s každým na Slovensku, sú tu aj iné osobnosti na 
Slovensku. Nevyhlasujem, že som nejaký veľký jazzový pianista, ja to tak necítim zvnútra. Jazz 
sa mi páčil, mám hudobný talent a bol som samouk. Mám rád jazz, rád ho hrám, ale nemusím 
ho stále nosiť so sebou. Dám vám tip. Skúste Herbie Hancocka, tam je jazzová intenzita.

zhováral sa Miroslav Tóth, študent 5. ročníka HV
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