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Od výťahu k hudbe 

 

 Dnes ráno som bola svedkyňou obyčajnej, ale pre mňa aţ hrôzostrašnej udalosti: 

nešiel výťah. Vraj normálna vec, vo vysokých činţiakoch doslova beţná. Nuţ darmo, bola 

som odkázaná na usilovné šliapanie dolu schodmi, a to som ešte netušila, k akým 

myšlienkam ma táto utešená historka privedie.  

 Za susedovie dverami hučali reprobedne, odvedľa sa šíril detský plač a spoza 

múrov ďalšieho bytu kvílilo smutné šteňa, ani čo by ho z koţe drali. Taký rozmanitý je 

ţivot! Kým som vzývala zázračného deux ex machina, aby neblahú situáciu vyriešil ex 

promptu, niekto celkom prozaicky a duchaplne stisol gombík. Výťah nabral svoje obrátky.  

 Čaro klasickej hudby som objavila v období, keď moji spoluţiaci zo základnej školy 

usilovne dreli štvrtácke lavice – a ja s nimi. Mojimi prvými opernými lastovičkami boli 

Traviata a Tosca. Váţna hudba si ma celkom podmanila a zajala ma do sladkých osídel, 

odkiaľ sa duch, omámený melosom, nedokáţe vymaniť ...  

Načo by aj: ţivot bez hudby by zostal čiernobielym filmom.  

 Práve vo chvíli, keď som nohami vyklepávala pravidelný dvojštvrťový rytmus  

po kamennom schodisku, prestala som zboţne hľadieť na zdanlivo pokazený výťah. 

Obklopovalo ma toľko hudby! Nárek bábätka, hlas šteňaťa, vŕzganie topánok. A všetky 

klasické harmonicko-melodické štruktúry mi myseľ nevdojak skonvertovala do týchto 

nehudobných polôh. Zdalo sa mi, ţe vôbec nepoznám ani tón. A  to, prosím pekne, 

študujem muzikológiu!  

 Keby Picasso vedel, čo je umenie, roztrúbil by to do sveta. Neváhala by som ani 

sekundu –  ţiaľ, mlčím s ním.  Artificiálna i populárna hudba je rozmanitá, vynáša na svetlo 

sveta najskrytejšie duševné poryvy človeka, rozväzuje vzrušujúce gordické uzly filozofie. 

Jej substrátom je existencia sama osebe. Potom náš ţivot zostáva hudbou, a o to viac by 

ňou mal nasiaknuť ţivot hudobného vedca.  

 Mladí muzikológovia, moţno budúci recenzenti a  publicisti, vám predkladajú svoje 

riadky. Recenzie, postrehy, názory a  čokoľvek z  dielne kritického myslenia. Pozývame 

vás, milí čitatelia, načrieť do nášho súdka.  

 

                                Lucia  T a k á č o v á 
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After Phurikane 

„Keď sa starodávne rómske piesne hrajú znovu a vznikajú veci nové, je to koncert 

osobností.“ 

           V predvianočnom čase minulého roku sa uskutočnil v kostole Cirkvi bratskej na 

Cukrovej ulici v Bratislave koncert zoskupenia After Phurikane (giľa). Koncert zaujal 

netradične zaujímavým plagátom, keďţe väčšina takýchto kultúrnych podujatí si nedáva 

veľmi záleţať na reklame. Do pozornosti sa dostala aj mediálna podpora a zopár známych 

mien na zozname účinkujúcich. Miesta boli prevaţne obsadené nadšencami Cirkvi 

bratskej, uţ pomenej tu boli usadení ľudia „z vonku“. Preto je ťaţké posúdiť, do akej miery 

toto podujatie prilákalo verejnosť. Za zváţenie stálo aj vstupné, ktoré nebolo „za facku“.   

Bulletin nám, bohuţiaľ, neposkytol ţiadne konkrétnejšie informácie o koncerte, iba 

o účinkujúcich, ktorí neboli publiku predstavení, takţe sme si museli domyslieť, kto je kto.  

Stano Palúch - husle, Jozef Lupták - violončelo, Thiery Ebam - perkusie, Boris Lenko - 

pozauna, skupina Rómov zo Slovenska - Marcela a Jozef Dreveňákovci, Martina a Ferko 

Ďuďovci, Irene a Béla Pokutovci. Medzi ďalších hudobníkov patrili Hilary Jeffery, Juraj 

Dobrakov, Karaoke Tundra, Marián Jaslovský, Tibor Holoda a Ján Boleslav Kladivo.  

Organizáciu mala na starosti Janka Belišová, ktorá zozbierala staré rómske piesne 

a pravdepodobne najviac dopomohla k realizácii tohto projektu. Nesmelý a nervózne 

pôsobiaci začiatok účinkujúcich bol rušivý, ale napodobenie zvieracích zvukov v sprievode 

violončela určite zaujalo a udrţalo poslucháčov v napätí. Vyvolalo to reakcie očakávania, 

čo bude za tým asi nasledovať. Spojenie rôznych ľudí, národností, etník a nástrojov 

vyvolalo cielené „mixovanie“ aj v hudbe. V cigánskych piesňach sa pozauna pohrávala  

s jazzom a perkusie s africkými rytmami. Slovenskú nôtu pripomínalo violončelo a gitara 

tomu všetkému z času načas dodávala španielsky nádych. Rušivým elementom bola 

trochu zlá intonácia a nesúhra účinkujúcich, ale divoká krv a cigánsky rytmus sa im nedali 

odoprieť. Miestami to vyzeralo tak, ţe cieľom nie je umelecký záţitok z koncertu, ale 

kampaň boja proti rasizmu.  

Organizátorom by sa dal vytknúť zlý výber priestoru, rómska hudba, jej divokosť a 

nespútanosť by sa určite lepšie počúvali pri poháriku, cigánskej pečienke a tanci v útulnej 

krčmičke. S bonusom prišiel v závere Ján Boleslav Kladivo v podobe nevydareného 

vianočného remixu cigánskych piesní s videoprojekciou Mnesis. Celkovo nepôsobil projekt 

umelecky, ale milo a amatérsky. Priniesol relax, ale nie pôţitok. Moţno to ani nebolo 

zámerom usporiadateľov. 

Janka   K y s e l o v á 

3. ročník 
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     PJ Harvey: White chalk, ISLAND records 

 

 PJ Harvey si koncom septembra pripísala na svoje konto 

v poradí ôsmy album s názvom White Chalk. Mnohí by 

očakávali, ţe speváčka v ňom nadviaţe na doterajšiu tvorbu, ale 

nie je tomu tak. Naopak, na albume nenachádzame  najmenej 

spoločných čŕt s predošlými Uh, Huh Her, Stories from the city, stories from the sea či Is 

this desire. Lepšie obdobie na vydanie CD ako je White Chalk si ani nemohla vybrať, 

keďţe jeho obsah dokonale ladí s pochmúrnou jesennou atmosférou. Ako je známe, 

Harvey sa nedávno vrátila naspäť do Dorsetu, odkiaľ pochádza a nechala sa inšpirovať 

prostredím, čoho výsledok nám priamo naservírovala na svojom novom albume.  

 Mali by sme však zabudnúť na gitaru, sýty hlas a suverénny prejav speváčky.  

Tentokrát Harvey prekvapila publikum niečím novým. Tridsaťtri minútové hudobné pásmo 

spája jedenásť krátkych skladieb. Namiesto ţivelného spevu odznieva falzet vo vysokých 

polohách. Piesne sú akordicky sprevádzané klavírom, na ktorý sa speváčka začala učiť 

hrať. Zriedka môţme počuť gitaru, harfu alebo akordeón. Funkcia bicích nástrojov je úplne 

zanedbateľná, čo je prirodzené, keďţe ide o veľmi pomalé skladby. Texty piesní, 

pôsobiacich na prvý dojem  jednotvárne kvôli jednoduchým opakujúcim sa melódiám, si 

píše sama speváčka a nejde z nich nič iné, ako beznádej ("dear darkness won't you cover 

me again?"), úzkosť a posadnutosť ("as soon as I'm left alone, the devil wanders into my 

soul"), niekedy aţ morbídnosť ("Oh, grandmother ... under the earth wish I was with you"). 

Je prirodzené, ţe evokujú negatívne pocity vzhľadom k tomu, ţe sú takmer všetky s 

výnimkou White chalk a Silence v molových tóninách. Desivá atmosféra sa ešte stupňuje, 

keď speváčka v skladbe To talk to you zámerne podlaďuje. Tento efekt dokonale plní svoju 

funkciu. Album uzatvárajú ţalostné výkriky skladby The mountain. 

 Britský Billboard vyjadril údiv nad všetkou bolesťou a utrpením, o ktorom PJ Harvey 

spieva. Je však otázne či je skutočné. 

 Charakter White Chalk je načrtnutý uţ titulnou stranou bookletu. Fotografia 

speváčky s havraními kučerami oblečenej do bielych šiat pripomínajúcich viktoriánsky štýl 

v kontraste s tmavým pozadím neveští nič lahodivé. 

 Napriek všetkým zdanlivo negatívnym atribútom treba povedať, ţe ide opäť o 

vydarený projekt, pod ktorý sa ako producenti podpísali Flood, PJ Harvey a John Parish. 
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Hoci White Chalk prináša  jednoduché piesne,  platí v ňom pravidlo -  menej je viac. 

 Podrobnejšie informácie týkajúce sa albumu, rozhovor so speváčkou či záznamy z 

koncertov moţno získať na webových stránkach http://www.myspace.com/pjharvey,  

http://www.youtube.com.  

 

Mária  P i l a r o v á 

4. ročník 

 

 

 

Ateliér XXI. 

 

Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio, Bratislava, 6. december 2007 19.00 hod. 

 

         Koncert sa konal pod záštitou Spolku slovenských skladateľov pri Slovenskej 

hudobnej únii. Účasť na ňom bola veľmi biedna, aj napriek tomu, ţe vstup bol voľný. 

V obecenstve bolo len 9 poslucháčov vrátane autorov skladieb. Takáto veľmi nízka účasť 

bola moţno zapríčinená aj tým, ţe v Slovenskej filharmónii práve v  tom istom čase 

prebiehal uţ 43. ročník festivalu Bratislavských hudobných slávností. Kaţdoročne sa nesú 

v znamení zvučných mien umelcov z celého sveta a diel najväčších svetových i domácich 

skladateľov. Koncert bol dôkazom toho, ţe tvorba slovenských súčasných, ale aj nedávno 

zosnulých skladateľov, je neporovnateľne v úzadí.  

         Tí, ktorí dali prednosť pomerne málo známym slovenským skladateľom a ich menej 

frekventovaným dielam pred všeobecne uznávanou tvorbou popredných svetových 

autorov, si mohli v podaní dvoch slovenských klaviristiek Zuzany Paulechovej-Štiasnej 

a Evy Kosorínovej vypočuť šesť skladieb. Ako prvá v poradí zaznela skladba E.Es pre 

klavír z autorského pera mladého skladateľa Petra Špiláka. Zahrala ju absolventka 

VŠMU Eva Kosorínová. Počas interpretácie tohto diela bolo v jej hre cítiť napätie aţ do 

konca. Vo vysokých polohách v piane však mala plechový zvuk, ţiadal by sa mi viac 

trblietavejší. Miestami sme mohli byť svedkami vypadávania tónov v behoch, ale po 

pomalom úvode v strednom rýchlom energickom úseku sa takmer prázdnou sálou 

rozliehal krásny nosný zvuk klavíra. Táto skladba bola veľmi pekne vystavaná, čo sa týka 

formovej i dynamickej stránky. Po doznení chabého potlesku prišlo na rad dielo Jevgenija 

Iršaia s názvom Inertia of motion v podaní Zuzany Paulechovej-Štiasnej, ktorá je 

pedagogičkou hry na klavíri na VŠMU. Táto skladba na mňa veľmi nezapôsobila ani po 

http://www.youtube.com/
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kompozičnej, ani po interpretačnej stránke. Niektoré miesta boli špecifické rytmickou 

nesúhrou pravej a ľavej ruky. Vo forte pasáţach mal klavír krásny plný, nosný zvuk, ale 

zároveň „jemný“. Často boli rušivým elementom ostré vypichnuté tóny. Aj pianové miesto 

budilo dojem surovosti. Objavila sa, ţiaľ, vo všetkých dielach, ktoré odzneli v jej podaní na 

tomto koncerte. V peknej lyrickejšej pasáţi krásne vyznel vrchný tón nad opakujúcimi sa 

obojručnými akordmi. Iršaiova skladba mala zvláštny záver, akoby bola nedokončená 

a poslucháč by očakával nejaké pokračovanie.  

Tóny klavíra sa znova rozozvučali pod šikovnými prstami Evy Kosorínovej v diele 

ďalšieho slovenského skladateľa, Hanuša Domanského pod názvom Bagately pre 

klavír. Spolu to bolo deväť kratších skladbičiek. Interpretka ich zvládla s prehľadom, 

precítene. Všetky bagately sa vyznačovali veľmi pekným zvukom. Asi v piatej skladbičke 

boli časté glissandá, ktoré však boli nejasné, málo precízne. Ďalšia bagatela mala zvláštne 

doznenie. Keď interpretka hrala niečo tajomné, nepáčilo sa mi jej zhrbenie pri klavíri.    

Nasledujúcou skladbou bola Corale e fuga con epilogo pre dva klavíre od Egona 

Kráka s časťami Corale, Fuga a Epilogo. V tomto diele sa nám predstavili obe interpretky 

naraz. Prvá začala hru Paulechová-Štiasna a neskôr sa k nej pridala i Kosorínová. Veľmi 

často sa vyskytoval nesúlad medzi oboma klavírmi. Aj tentokrát mala Paulechová-Štiasna 

veľmi surový zvuk nástroja, čoho dôsledkom bol druhý klavír v  úzadí. Postupne si 

interpretky dávali jasnejšie gestá na spoločné nástupy a koniec Corale bol ukončený 

súhrou klavírov. Vo Fuge sa však v súhre opäť rozchádzali, akoby kaţdá hrala sama vo 

svojom vlastnom tempe, ktoré jej vyhovuje. Budilo to dojem hry z listu. V poradí piata 

skladba večera bola Sonáta rustica z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79 od jedného 

z najvýznamnejších slovenských skladateľov Eugena Suchoňa. Odznela v podaní Zuzany 

Paulechovej-Štiasnej. Jej časti sú Moderato e sostenuto, Adagio a Allegro assai. V prvej 

časti miesta, čo mohlo znieť ako harfa, znelo akoby „na harfe  popraskali všetky struny“. Aj 

keď záver prvej časti bol krásny s peknými trblietavými tónmi, vôbec ma nevedela svojou 

hrou zaujať. V druhej časti mohla nechať viac vyznieť záver, v tretej boli často 

neprehľadné postupy smerom nadol. Osobne som obdivovateľkou Suchoňových 

klavírnych skladieb, ale v podaní Paulechovej-Štiasnej sa mi táto skladba vôbec nepáčila.  

Ako záverečné číslo programu nám klavírne virtuózky predviedli dielo Tibora 

Andrašovana s názvom Tance zo Slovenska pre štvorručný klavír. Opäť sa na pódiu 

objavili obe klaviristky naraz. Skladba Zimný večer dokonale vystihovala svoj názov. 

Krásny snivý začiatok v podaní Evy Kosorínovej úplne navodil atmosféru padajúceho 

snehu. Hrou Paulechovej-Štiasnej však bola táto atmosféra narušená. Celá skladba bola 

veľmi pekná s prekrásnou melódiou. Po úvode prišla veselšia hravá melódia, akoby detské 
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riekanky, neskôr zazneli niektoré koledy, čo budilo dojem vianočnej atmosféry. Druhá 

skladba Čertova karička mi pripomínala filmovú hudbu zo starších slovenských rozprávok.  

         Na záver by som uţ len rada dodala, ţe obe interpretky hrali celý večer z nôt, čo ma 

dosť nemilo prekvapilo a neraz to bol aj rušivý moment pri otáčaní strán, najmä v rýchlych 

tempách. Veľmi na mňa zapôsobila hra Evy Kosorínovej, ktorá mala počas celého 

koncertu nepochybne oveľa krajší zvuk klavíra neţ Zuzana Paulechová-Štiasna. V podaní 

Evy aj disonancie zneli ľúbeznejšie. Určite sa oplatilo vypočuť si takýto koncert a nielen 

stále dokola tie isté opočúvané skladby. 

 

                                                       Katarína  P e č e n k á r o v á 

4. ročník 

 

 

 

Zapadne Popolvár popolom? 

 

Anton Popovič, Ľubomír Feldek a Ján Ďurovčík sa podujali vytvoriť nový, modernejší 

a pre dnešnú dobu bliţší balet pre deti. Patejdlova Snehulienka a sedem pretekárov, ktorú 

uvádza SND uţ nejaký ten rôčik (premiéra roku 1991), bola do istej miery inšpiráciou. 

Základná idea realizácie - chytľavé piesne ţánrov súčasnej populárnej hudby, hrané z 

nahrávky, známy rozprávkový námet a s ním korešpondujúce baletné prevedenie - je 

zachovaná. Ako predloha  slúţila rozprávka o Popolvárovi (premiéra 22. a 23. 6. 2007). 

Rozdiel je však v tom, ţe Popovič vyuţíva nepomerne širšie spektrum hudobných 

ţánrov, sladký pop, ktorý charakterizuje princeznú, pričom treba poznamenať, ţe postavu 

princeznej naspievala mladá, nedávno objavená Nela Pocisková. Na muzikálové pomery 

nadpriemerné sopránové výšky zvládla Pocisková obdivuhodne. K princeznej štýlovo ladí 

Popolvár, ktorého skromnosť a pokoru hlasom predstavil herecky i spevácky zručný Janko 

Koleník. Marián Geišberg sa pokúsil stvárniť otca, no myslím, ţe nebol správne odhadnutý 

hlasový rozsah tejto hereckej osobnosti. Marián Slovák sa objavil v roli  kráľa a tradične 

predviedol profesionálny výkon. S podobnou ľahkosťou sa s postavou stotoţnila aj Zdena 

Studenková v roli matky. Marián Greksa, princ so sklonom k heavy – metalu sa predviedol 

v dvojroli. Zvládol aj jedného z Popolvárových bratov. Lasky z Pary hudobnú príslušnosť 

k svojej skupine nezaprel. Ukázal sa ako nie práve najčistejšie intonujúci princ snívajúci 

o fúzatej ţienke. Trojicu princov uzatvára sám Anton Popovič, ktorý si zaspieval princa 

rapera. Spevácky priestor vo finále dostali aj speváčky Michaela Čapová a Alţbeta 
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Petrová.   

Hudobná zloţka baletu je zvládnutá skutočne kvalitne, aspoň čo sa týka nahrávky 

(zvukári: Jano Došek, Dušan Buchelo, Vrabec a Martin Roller), keď si však človek príde 

balet vychutnať priamo do divadla, mierne ho zaskočí zvuk v sále. 

V diele sa objavujú motívy a inštrumenty slovenskej ľudovej hudby, ktoré prirodzene 

a nenútene oţivujú charakter diela. Vzťah so slovenskou ľudovou hudbou vidno aj na 

kostýmoch, nanajvýš vhodných a účelných. Nemoţno opomenúť ani zaujímavé 

spracovanie piesne Láska, boţe, láska. Krásne zapadá do kontextu.  

Feldekove texty pôvabne podčiarkol Popovič hudbou, ktorá s nimi náleţite 

harmonizuje. V tejto harmónii sa nesie aj Ďurovčíkova choreografia, hoci miestami pôsobí 

rozpačito a nesúrodo.  

Konkrétny príbeh rozprávky je upravený na javiskové predvedenie. Kvôli zaujímavosti 

a jednoduchšej realizácii sa na gazdovom poli neobjavia kobyly, ale ich úlohu šarmantne 

zastúpia víly – divošky. Je pre ne charakteristická hudba pripomínajúca írsku ľudovú 

hudbu. Vo Výstupe víl sú pouţité aj barokové hudobné nástroje. Vytvárajú neskutočne 

emotívny záţitok. 

Nedá mi ešte nespomenúť čisto inštrumentálne skladby, pri ktorých sa dej na chvíľu 

lyricky zastaví a dáva príleţitosť vyniknúť baletným výstupom. Vyznamená sa tu 

i neodškriepiteľný skladateľský talent Antona Popoviča. 

Myslím si však, ţe o desať – dvadsať rokov bude Popolvár pôsobiť zastaralo, ako sa 

to javí dnes pri uţ spomínanej Snehulienke a siedmich pretekároch. Neviem sa zbaviť 

pocitu, ţe nezapadne popolom moţno práve pre jeho polyţánrovosť, veď tu moţno nájsť 

široké spektrum, popri cigánskych, írskych, či slovenských ľudových motívoch. Spomeňme 

rock´n´ roll, jazz, hip-hop, pop, rock, metal, no i barokový tanec, či tango. Popovič patrí 

medzi emotívne inteligentných skladateľov so zmyslom pre humor a jeho skladby sú 

svojim spôsobom recesiou na tieto ţánre. 

Napriek tomu, ţe tento tanečný muzikál je určený najmä pre deti, nie je jednoduché 

povedať, či viac zaujme detskú časť publika, či starších divákov. Podľa reakcií detí však 

súdim, ţe si na svoje prídu všetci. Mrzí ma však, ţe predstavenia sú v dramaturgii divadla 

neskutočne riedko zastúpené a ak sa hrajú, tak prakticky len predpoludňajšie predstavenia 

uprostred týţdňa.  

 

Ivica  O n d r u š o v á 

3.  ročník 
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KYO 

  

 Táto francúzska, v poslednom albume aj slušne pop rocková kapela, pôsobí na 

scéne uţ nejaký ten desiaty rôčik. Štyria členovia tejto formácie, ktorá v súčasnosti láme 

rekordy predávanosti,  sú:  Benoît Poher (spevák), Nicolas Chassagne (gitarista) a bratia 

Florian (basová gitara a vokály) a Fabien Dubos (bicie). Hoci so svojim prvým albumom 

Kyo z roku 2000 na francúzskom hudobnom nebi urobili skôr jarný dáţď ako poriadnu 

búrku, odvtedy sa veľa zmenilo. Charakter ich hudby sa zmenil. Z predýchaného, sladkého 

spevu à la chlapčenské kapely Backstreet Boys, N'Sync a podobne. Prípadné vyuţívanie 

sólo klavíra a medom nasiaknutého hlasového prejavu v akejkoľvek pomalšej skladbe, sa 

nechali konečne nielen v myslení, ale aj v spievaní ovplyvniť hviezdnymi menami ako 

Nirvana, Pearl Jam, Rage Against the Machine and Soundgarden. A tak sa ich raketový 

vzostup začal aţ po vydaní druhého albumu v roku 2003 Le chemin, v ktorom titulnú 

pieseň naspieval Benoît s holandskou speváčkou Sita. Akonáhle sa na trhu objavil tento 

ich album, veľmi rýchlo prerazil na scénu pop rocku v zahraničí. Získal im totiţ aj ocenenie 

MTV Europe Music Awards za kapelu roka vo Francúzsku. Ako singel sa úspešne 

presadila nielen spomínaná titulná pieseň, ale aj balada Derniere Danse, či podstatne 

rytmicky aj zvukovo bohatšie Je Cours alebo Je Saigne Encore. Po tomto úspechu  sa 

stiahli a do roka vydali album 300 lésions, ktorého sa za štyri dni po jeho uvedení predalo 

viac ako pol milióna exemplárov. Charakter hudby sa veľmi nezmenil, moţno len pritvrdil 

v rockovosti, no aj tu nájdete pohodové aţ hudobne relaxačné piesne ako Révolutions, Je 

Te Rêve Encore či L'Assaut Des Regards. S prehľadom „sa nabúrali“ do rebríčka 

najhranejších a najobľúbenejších  francúzskych kapiel, čo bolo ešte v tom roku ovenčené 

cenami za najlepší song, kapelu, album a propagačne dokonca za najlepšiu webovú 

stránku. V súčasnosti pripravujú nový album, ktorý by mal vyjsť na budúci rok. Po niekoľko 

ročnej prestávke vydali DVD so záznamom koncertu z turné a nahrali pieseň k filmu Kráľ 

Slnko v roku 2005. 

 Ak si chcete vypočuť ich album, rátajte s istými faktami. Určite sa pripravte na hlas 

speváka. Je to Francúz od kosti, o čom svedčí jeho farba hlasu. Nepodobá sa totiţ ani na 

jeden z doteraz u nás známych hlasov. Neznie ani tak rockovo ako moţno vyjadruje text, 

no v stredných tempách alebo baladách veľmi ľahko pochopíte, prečo si získal taký 

úspech. Má pomerne veľký hlasový rozsah a vcelku hladko prechádza aj na najvyššie 

tóny, čo sa dá overiť i na nahrávkach z koncertov. Pôsobí skôr suverénne, no farbu mení 

tak, ako si to vyţaduje nielen text, ale aj hudobné pozadie. Hoci v inštrumentácii pritvrdili 

vypustením klavíra a okrem jednej piesne Chacque second aj akustickej gitary, nevzdali sa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_%28band%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Pearl_Jam
http://en.wikipedia.org/wiki/Rage_Against_the_Machine
http://en.wikipedia.org/wiki/Soundgarden
http://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Europe_Music_Awards
http://fr.wikipedia.org/wiki/300_l�sions
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sláčikov, ktoré naďalej znejú v oboch úspešných albumoch. Ďalšou novinkou sú aj 

„kozmické úvody“ z ktorých nie vţdy viete usúdiť, či sa vám počúvané CD pokazilo alebo 

to „tak má byť“.No melodickosť a chytľavosť melódií sa prejaví uţ po prvom vypočutí.  

 Ak očakávate krásnu a čistú francúzštinu, musíte si vypočuť klasické chansony.  

Naďalej síce zlieva slová do celkov viac neţ rýchlym tempom a podstatu jazyka 

zachováva, cítiť však aj výrazný anglický vplyv, a to hlavne vo fonetike rýchlych piesní. No 

veľkým pozitívom je, ţe na albume nenájdete anglickú pieseň, okrem názvu piesne „Sad 

day“ a jednej frázy v „Dans ma chair“ čo potvrdzuje, ţe boom okolo angličtiny, ktorý  

zachvátil väčšiu časť francúzskych kapiel, sa v Kyo neuchytil. 

Na slovenskej scéne by sa po ich uvedení vykryštalizovali pravdepodobne tri 

názory: dobrá hudba, kapela nanič, vsetko nanič alebo vsetko dobre. Mohli by zaujat 

práve tou - aj keď nie najčistejšou  francúzštinou a moţno aj celkovou charizmou. 

 

Lucia  V a l o v i č o v á 

3. ročník 

 

 

Vištučanka:  Jak veter 

 

 Dychová hudba ako ţáner uţ takmer nikomu nič nehovorí. Pádom socializmu akoby 

začala upadať do zabudnutia. Ibaţe málokto vie, ţe ešte len teraz sa začínajú písať dejiny 

dychovej hudby zamerané uţ nie na autora či aranţmán, ale na interpretov. Súčasný 

poslucháč oveľa viac hodnotí výkon, pretoţe to začína byť trend prichádzajúci zo západnej 

Európy. Jednou z mála kapiel na Slovensku, svojimi výkonmi vo vyššej interpretačnej 

triede, je amatérska dychová hudba Vištučanka. V minulom roku zvíťazila na 

celoslovenskej súťaţi v Lednických Rovniach. 

 Začiatkom roku 2007 nahrali svoje druhé CD, ktoré pokrstili len nedávno počas 

galaprogramu. Konal sa blízko vinárskeho mestečka Modra vo Vištuku. Nahrávanie sa 

neuskutočnilo v nahrávacom štúdiu, ale v Kultúrnom dome v Pezinku za pomoci 

mixáţneho štúdia Musae Polymnia z Moravského Lieskového. Album obsahuje dovedna 

15 skladieb a jednu bonusovú skladbu, ktorú prišiel ako hosť naspievať spevák Zdeno 

Sychra.  

 Tí, ktorí mali moţnosť si vypočuť debutové CD pod názvom Túlavá láska, mi dajú 

za pravdu, ţe kapela spravila výrazný pokrok v kvalite interpretácie, súhre, dynamike a v 

intonácii. Zachovala si pritom svoj repertoár i dramaturgiu. Výber skladieb na nosiči 



 13 

 

 

dokazuje, ţe kapela vyuţíva všetky svoje moţnosti, aby poskytla poslucháčovi príjemný 

záţitok z počúvania. Oproti nahraným nosičom iných kapiel si Vištučanka zvolila väčší 

výber orchestrálnych skladieb, čím sa CD dostalo do roviny vokálno-inštrumentálnej.  

 Na albume sa nachádza niekoľko skladieb napísaných či upravených priamo pre 

Vištučanku. Uţ prvou „predstavovacou“ skladbou od Ikova Kopáčika Vištučanka dokazuje, 

ţe nepatrí k jednoduchým dedinským kapelám. Silnou stránkou sú i štyria speváci (dve 

ţeny a dvaja muţi), ktorí nijako nezaostávajú vo výkonoch. V poradí tretia skladba, 

napísaná na objednávku Adamom Hudecom – Vištuckí sólisti, je akoby šitá na mieru. 

Počas skladby sa muzikanti postupne predstavia po sekciách, kde najzloţitejším prvkom 

v skladbe je súhra. Aţ na pár malých výnimiek ju zvládli veľmi dobre. Muzikanti tým na 

seba poukazujú, ţe aj keď nemajú hudobné vzdelanie na úrovni konzervatória, dokáţu vo 

veľkej miere konkurovať iným dychovým súborom.  

 Keďţe CD nosič je obmedzený svojou veľkosťou, zmestí sa naň len určité 

mnoţstvo skladieb. Vynaliezavým sa preto stal ťah, keď umelecký vedúci upravil šesť 

spievaných skladieb do dvoch zmesí a päť orchestrálnych do jednej, čím odznelo viacej 

skladieb na menšom časovom priestore. Aj z hľadiska interpretačného to beriem ako 

dobrú voľbu, pretoţe speváci sa pritom prezentujú v pribliţne rovnakom pomere. Vo 

valčíku Neverné srdiečko môţeme odhaliť úroveň intonácie ţenských spevov. Odznejú tu 

totiţ úseky bez sprievodu kapely, ktoré by mohli nečistú intonáciu čiastočne zakryť. Myslím 

si, ţe nečistej intonácie sa báť nemusíme, pretoţe dievčatá sa nenechali zahanbiť a tieţ 

ukázali svoje spevácke kvality.  

 To, ţe dychová hudba je v súčasnej dobe veľmi pruţná, dokazuje i skladba Woman 

in Love od Barbary Streisand. Jedinou chybičkou na tejto skladbe je slovenský preklad 

textu, ktorý bol nevhodne zvolený. Oveľa lepšie by vyznela skladba s pôvodným textom 

v angličtine. V tomto prípade slovenský preklad je veľmi náročný na artikulovanie. 

Miestami vyznie skladba ako keby bola nečisto intonovaná, čo kazí dojem u poslucháča. 

 Predposlednou skladbou sa Vištučanka lúči v podobe orchestrálnej parády Vištuckí 

sólisti. Podobne ako vo Vištuckých dostihoch, i tu sa hráči predstavujú. Rozdiel medzi 

týmito skladbami je vo väčšom zameraní na sólové interpretačné výkony neţ na 

kolektívne. Napriek tomu môţu byť muzikanti právom na seba hrdí, pretoţe správne 

zvládnutie tempa a technická zdatnosť dokazujú ich šikovnosť a zohratosť v obore. 

Spomínaný spevák Zdeno Sychra uzatvára album so známou evergreenovou skladbou 

Čože je to päťdesiatka. Tu sa objavuje prienik swingu do dychovej hudby. Presnejšie ide 

skôr o prienik klasickej polky, pochodu a swingového rytmu, ktorému v tomto prípade 

chýba walking bass a tým sa čiastočne stráca i čaro skladby. 
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 Na záver azda stačí len dodať, ţe kto má dychovú hudbu v obľube, určite si príde 

na svoje a nebude ľutovať. Vištučanka na albume predstavila kvality, aké by mala mať 

kaţdá dychová hudba. 

 

Lukáš  K o l l á r 

3. ročník 

 

 

ORGANISSIMO – operný koncert 

 

V nedeľné poobedie 11.11.2007 rozozvučali Dolný kostol v Pezinku vábivé melódie 

spevu štyroch mladých operných spevákov. Dolný kostol sa stal miestom konania 

Operného koncertu, prvého z cyklu troch benefičných koncertov Organissimo. Benefičná 

zbierka je určená na záchranu a opravu historického organu z roku 1863 z dielne majstra 

Martina Šašku. Rekonštrukcie sa ujal organár Vladimír Gazdík. Organ sa nachádza 

v chráme Nanebovzatia Panny Márie (Farský kostol) v Pezinku, ktorý sa takisto ako organ 

nachádza v stave kompletnej rekonštrukcie. 

Na koncerte sa predstavili: Andrea Čajová (soprán), Eva Šušková (soprán), Peter 

Mazalán (barytón) a Matúš Trávniček (bas). Všetci štyria speváci sú poslucháčmi VŠMU 

a zároveň víťazmi rôznych národných a medzinárodných súťaţí. A. Čajová a E. Šušková 

hosťujú aj v niekoľkých inscenáciách v SND. Klavírneho sprievodu sa ujal Róbert 

Pechanec, skúsený korepetítor, ktorý spolupracuje s mnohými poprednými slovenskými 

opernými sólistami. 

Koncert bol pomyselne rozdelený na dve časti. V prvej časti speváci nôtili piesne 

z pier rôznych autorov. Druhá časť sa niesla v opernom duchu, odzneli árie a duetá 

z opier. 

Na úvod koncertu zaznela pieseň A. Dvořáka v podaní P. Mazalána, ktorá pripravila 

atmosféru pre celé nasledujúce hudobné dianie. Jediné, čo moţno interpretovi vytknúť, 

v inak veľmi kvalitnom prednesení piesne, bola miestami nezrozumiteľná artikulácie textu. 

Druhá v poradí sa predstavila A. Čajová s piesňou Villanelle belgickej autorky E. 

dell´Acqua. Invenčná kompozícia spojená s bezchybnou interpretáciou dvoch umelcov 

bola lahodným pohladením pre sluchové orgány obecenstva. Kostol zaplnili vzletné 

melódie piesne prednesené vyzretým a pekne zafarbeným hlasom speváčky. Následne sa 

predstavila E. Šušková s Ravelovým Kaddish z Deux mélodies hébraïques. Melódiu 

piesne tvorili hebrejské intonácie a text piesne bol prevzatý zo ţidovskej modlitebnej knihy. 
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Pri jej znení som mala pocit, akoby sme sa zrazu ocitli v ţidovskej synagóge. Za 

interpretáciu treba vzdať hold speváčke, pretoţe určite nebolo jednoduché si zapamätať 

vlnivú orientálnu melódiu, pričom na mnohých miestach bol part klavírneho sprievodu 

veľmi strohý. Hebrejské melódie vystriedali iné, a to melódie piesní Kohút, Ťava, 

Panpulóni z cyklu piesní L. Holoubka Panpulóni v podaní M. Trávnička. Skladby s vtipným 

textom a primeraným hereckým stvárnením speváka veľakrát rozosmiali obecenstvo. 

Trojica zaujímavých piesní sa tak stala svieţim zakončením prvého, piesňového bloku 

koncertu. 

Opernú časť koncertu zahájila A. Čajová áriou Gildy Gualtier Maldé ... Caro nome. 

Známu Verdiho áriu z Rigoletta zvládla sopranistka s vyznamenaním. Vynikajúco ju 

vyspievala so všetkými záludnosťami, ktoré v sebe ukrýva, s veľkou intonačnou istotou aj 

pri najvyšších tónoch. Moţno jediným maličkým negatívom bol sprievod. Zvuku 

a farebným odtienkom orchestra sa jednoducho sprievod klavíra nevyrovná. Ária Vodníka 

z Dvořákovej Rusalky bola nasledujúcim číslom, kde sa opäť predstavil M. Trávniček. 

V árii vyznel jeho sýty bas a do interpretácie vniesol potrebnú dramatickosť. Vodníkove 

slová „ubohá Rusalko bledá“ zaburácali priestorom ako hrmenie v búrke. Predposledným 

číslom koncertu bolo dueto Noriny a Dona Pasquala z Donizettiho komickej opery Don 

Pasquale. A. Čajová a M. Trávniček dueto zvládli ako po stránke technickej, tak aj 

výrazovej. Ukázali, ţe okrem spevákov sú aj dobrými hercami. Z ich gest, mimiky 

a celkového vystupovania diváci, aj keď nerozumeli talianskemu textu, pochopili obsah 

scénky, čo sa prejavilo chichotom obecenstva. Záver koncertu patril duetu E. Šuškovej ako 

Tatiany a P. Mazalánovi ako Oneginovi z Čajkovského opery Eugen Onegin. Ich 

vystúpenie bolo dramatickou bodkou koncertu. Aj spevácky, aj herecky vynikajúco stvárnili 

stretnutie Tatiany a Onegina po niekoľkých rokoch. Onegin vyznáva lásku Tatiane, ale 

tentokrát je to ona, kto odmieta toho druhého. Aj napriek tomu, ţe stále miluje Onegina, 

ostáva verná svojmu manţelovi. 

Ostáva mi len zhodnotiť, ţe prvý koncert z cyklu Organissimo ponúkol vyrovnané 

a výborné výkony spevákov a hlavne vysoký umelecký záţitok. Bol to vynikajúci štart cyklu 

a ostáva nám dúfať, ţe aj ostatné koncerty budú také vydarené ako tento.  

 

Petra  K o v a č o v s k á 

3. ročník 
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KOMPARÁCIA A CHARAKTERISTIKA VOKÁLNEJ 

INTERPRETÁCIE VERDIHO TRAVIATY 

 

                                 Úvod 

  Verdiho lyrická melodráma La Traviata patrí v  súčasnosti  k  jedným 

z najhranejších opusov romantickej opernej literatúry. Priazeň publika si získala geniálnou 

melodikou ľudového charakteru, ale tieţ intímnou a psychologickou drobnokresbou 

hlavných postáv. Charakteristika Violetty z  hereckého hľadiska spočíva v realistickom 

zobrazení nečestnej ţeny, ktorá sa pred očami publika de facto premieňa na milujúcu a  

vzornú dámu schopnú najhlbších ľudských citov. Táto skutočnosť podmieňuje hlavnú 

predstaviteľku – sopranistku – k  uvedomelej vokálnej interpretácii, k  prejavu 

zodpovedajúcemu duševnému stavu Verdiho opernej  kurtizány.  

Je evidentné, ţe kaţdá interpretka Violetty sa s obsahovou a ideovou náplňou 

svojej roly stotoţní spôsobom najbliţším svojmu naturelu. Neexistujú dva rovnaké princípy 

predvedenia jedinej opery – hoci partitúra striktne a exaktne vymedzuje škálu výrazových 

prostriedkov, primárne ich neurčuje a dogmaticky nestanovuje. Kaţdá vokálno-herecká 

interpretácia oprávnene ašpiruje na pozíciu jedinečnosti a  neopakovateľnosti divadelného 

afektu, ktorý predstavuje. 

 Úlohou mojej práce je poukázať na vyššie uvedené tézy prostredníctvom analýzy 

štyroch verzií rovnakej árie z prvého dejstva Verdiho La Traviaty. Metodicky sa orientujem 

na stručné vymedzenie hlasových individualít štyroch rôznych sopranistiek a počítam s  

náčrtom komparácie posudzovaných prejavov. Povaţujem za potrebné oboznámiť čitateľa 

s tým, ţe táto práca si nenárokuje na objektivitu či teoretickú úplnosť.   

Verím, ţe uvedené názory prispejú k pozitívnemu rozvoju môjho hudobno-kritického 

úsudku. 

 

     Analýza 

           Predmetom hodnotenia v mojej práci je ária a cabaletta Violetty „Ah, fors´è lui/ 

Sempre libera“ z prvého dejstva opery La Traviata Giuseppe Verdiho.  

 V práci posudzujem prejav nasledovných interpretiek: Renata Tebaldi  (1922-2004), 

Joan Sutherland  (1926), Ileana Cotrubaş (1939) a Eteri Gvazava (1969). Na základe 

vokálneho kreovania nuáns zvolenej skladby, tak charakteristického pre umeleckú 

individualitu a  svojbytnosť mnou určených štyroch sopranistiek, poukazujem na jemné, 

ale zato nesmierne dôleţité rozdiely v poňatí jednej skladby. V  širšom slova zmysle, 
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v ideovom výklade jednej kompletnej opery viacerými umelcami, prípadne – ak môţem 

pouţiť doteraz neprezentovaný vlastný termín – vokálnymi hercami.  

V praxi, ktorá prirodzene nesmie negovať teóriu, to znamená, ţe hoci by sme mohli 

byť svedkami nahrávania jednej a tej istej opery v rozmanitých mutáciách, v konečnom 

dôsledku by nikdy nešlo o doslova rovnakú, presne znejúcu hudbu. Svedčia o tom 

napríklad údaje o minutáţi skladieb na hudobných nosičoch: majú sekundové odchýlky, 

pričom ide o totoţnú, rovnakú skladbu. Dostatočným príkladom môţe byť práca dirigenta: 

kaţdý dirigent predstavuje vlastný a osobitý prístup, aký sa prejavuje v správnom zvolení 

tempa celej skladby, čo úmerne ovplyvňuje jej časové trvanie. Dotýka sa to tieţ spevákov, 

ktorí participujú na danom projekte.  

My však nechajme znieť spev a pochopme spôsob hudobnej reči, akúsi abecedu, 

vyjadrovací systém, aký by mal ovládať kaţdý interpret. Táto kvázi abeceda má, podobne 

ako ľudská reč, zaujímavú schopnosť. Pracuje síce s určeným znakovým súborom 

(hláskami, v prípade hudby s tónmi), zato jej obsahová stránka vyznieva vţdy inak, tlmočí 

ucelenú myšlienku, ktorá, dovolím si tvrdiť, môţe mať metafyzický význam.   

 

Renata Tebaldi 

Talianska sopranistka Renata Tebaldi, slovami legendárneho dirigenta Artura 

Toscaniniho  „anjelský hlas“, dodala Violette konvenčnú nehu a  eleganciu vo frázovaní, 

pretoţe disponuje prirodzenou hlasovou technikou a vyhýba sa pouţívaniu hrudného 

registra. So svojím lyrickým materiálom zaobchádza kultivovane a napriek pomernej 

jednoliatosti svojho prejavu pracuje s dynamikou najmä na slovách „Di quell'amor ch'è 

palpito“. Dynamika u Tebaldi neznamená formovanie klenutých fráz a extatických oblúkov 

podobných estetike verizmu. Ide o intímne, prirodzené a nenásilné decrescendo, ktoré 

vyplýva zo speváčkinho naturelu a z vrodenej vlastnosti odhadnúť vyváţenú dávku 

jemnocitu, neţ z uvedomelého vokálneho efektu.   

Na tomto mieste som si všimla určitú vnútornú rozorvanosť – následok  hudobného 

tieňovania lyrických plôch akoby narúšal integritu spomínanej kantilény. Speváčka pouţíva 

prostriedky dynamického tvarovania na nevhodných miestach. Môţeme hovoriť 

o interpretačnom štýle, nejde o nesprávne poňatie skladby. Kurtizána Violetta preţíva 

skutočnú lásku, nie pretvárku, čo si ešte celkom neuvedomuje a pohybuje sa v teréne, 

ktorý je pre ňu terra incognita. Naznačenie prelietavosti prostredníctvom vyššie uvedených 

prostriedkov nie je vylúčené. Ušľachtilosť tónu u Tebaldi pritom nepopierateľne prevaţuje 

nad očakávanou snahou vyjadriť sa herecky. V tom tkvie základný rozdiel medzi Renatou 

Tebaldi a jej generačnou súpútničkou Mariou Callas.  
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 Podobne, kadencia v závere „Ah, sí, croce e delizia al cor“ mi pripomína náznaky 

staccata hlásky „h“, čo sa mi pri kritickom počúvaní javilo ako sluchovo rušivé. Estetický 

efekt na nasledujúcom slove „sí“ je mimoriadne pôsobivý, a to zjemnením tónu, ktorý má 

charakter piana. Tebaldi ho dosahuje pouţitím mezzavoce a hlavového registra.  

 Z hľadiska obsahovej náplne árie vyzdvihujem pouţitie bezprostredného smiechu 

pred nástupom sláčikových a dychových nástrojov na začiatku cabaletty „Sempre libera“. 

Neznačí to rozpor medzi krásou Verdiho hudby a výrazom, skôr podčiarkuje Verdiho 

zámer sprítomniť hudobnú drámu paletou belcanta. Reforma Giuseppe Verdiho nebola 

programová a sofistikovaná ako u Wagnera, vyplývala z koreňov opery, a tie sú v antickej 

dráme. A  dráma znamená divadlo. 

 Na prejave Renaty Tebaldi oceňujem jasnosť a sonórnosť lyrického sopránu, 

intonačnú istotu a dôsledné dodrţiavanie tradičného spôsobu výkladu tejto árie, bez 

akýchkoľvek novodobých či príliš exponovaných prvkov.  

  

Joan Sutherland 

           Austrálska sopránová diva etablovaná v teréne predverdiovského belcanta dodala 

Verdiho hudbe poţadovanú dramatickosť. Hlasové dispozície tejto speváčky ju predurčili 

na koloratúrne úlohy, avšak prirodzená a vyspelá technika jej umoţnili realistické podanie 

hraničiace s moţnosťami dramatickej melizmatiky.  

 Joan Sutherland pracuje s Verdiho sopránovým partom veľmi kultivovane, 

systematicky vyuţíva hrudný register, no jeho pouţitie pri vysokých tónoch cabaletty 

minimalizuje, čo sa prejavuje v istých a priezračných výškach s nevšednou rezonanciou. 

Špecifické zafarbenie interpretkinho hlasu a nosnejšiu strednú polohu je poučné  

konfrontovať napríklad s temnou strednou polohou Marie Callas, ktorá bola známa vysoko 

emocionálnym preţívaním svojich javiskových partov. To však nebolo ţiadúce pri 

naturálnom štýle spevu, akým Callas disponovala. Spev Joan Sutherland v konečnom 

dôsledku pôsobí ako fyziologicky nedosiahnuteľný, čo je porovnateľné s  fenomenálnou 

technikou niekdajšej francúzskej divy v prvých dekádach 20. storočia Emmou Calvé.  

V  prípade Joan Sutherland je vokálna virtuozita doménou číslo jeden, ktorú ešte 

umocňuje stereofonická kvalita nahrávky. Počujeme to najmä  v  časti  „Lui che modesto e 

vigile“, kde interpretka dôsledne dodrţiava charakter melódie skladateľovho zápisu. Spev 

v pôvodnej tónine, bez transpozícii a vonkajších úprav, je kľúčom k autenticite diela. 

Uvádzanie cabaliet s druhou strofou a niekedy bez umelo vtlačeného vysokého tónu 

v závere má zmysel vtedy, ak interpretka udrţí dramatické napätie počas trvania celej 

skladby. Treba mať na zreteli skutočnosť, ţe pri nahrávke sa to dosahuje výlučne 
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vokálnymi prostriedkami, kým na javisku môţe výrazne pomôcť kvalitná operná réţia. U 

Joan Sutherland, ktorej manţel dirigent Richard Bonynge si potrpel na presné 

dodrţiavanie historicky doloţiteľných pôvodných verzií bel cantových opier, je dramatická 

vyváţenosť v kompletnej verzii skladby nepopierateľná.  

 Negatívom tohoto spôsobu prejavu je ťaţšia zrozumiteľnosť talianskeho textu a 

nízka dávka emocionality na úkor nereálnej, priam sterilnej dokonalosti vokálneho prejavu. 

Úloha Violetty si vyţaduje – a to aj v prvom dejstve – penetráciu citového zaujatia, 

vniknutie do charakteru postavy a samozrejme adekvátne vyjadrenie týchto skutočností 

spevom. Dominancia hlasových kvalít nad hereckou zloţkou je v súčasnom chápaní opery 

ako hudobného divadla prekonaná.  

 

    Ileana Cotrubaş 

Rumunka Ileana Cotrubaş je tradične povaţovaná za jednu z najvýraznejších 

interpretiek Verdiho Traviaty. Jej svetlý, ľahko pohyblivý hlas a prirodzená tvorba tónu vo 

všetkých registroch navodzuje miestami aţ neoperný dojem. Speváčka vynikajúco 

stvárňuje rozšafnosť zhýralého dievčaťa v  cabalette „Sempre libera“ pouţívaním hravých, 

veľmi jednoducho a na dychu nasadzovaných koloratúr. Umenie koloratúry a pouţívanie 

melodických ozdôb, fioritúr môţe zastierať význam a zrozumiteľnosť deklamovaného 

textu. Cotrubaş obozretne dbá na mäkkú taliansku výslovnosť, čo sa pri opernom speve 

výrazne oceňuje aţ v súčasnosti, vyhýba sa problému nasadzovania koloratúr na úkor 

textu a spevácky pôsobí nenásilne. Dojem nevinnosti a hlasovej priezračnosti kontrastuje 

s neskoršou vnútornou premenou hlavnej hrdinky smerom k smrteľnej oddanosti svojmu 

milému. Vidíme to v prvom dejstve, keď na rozvášnenom, ale do piana smerovanom 

vibrate v závere árie Violetta na chvíľu demonštruje opojenie pravou láskou.  

Hlas  Cotrubaş  nie  je  objemný,  nevytvára  pocit  trojrozmerného priestoru  ako v  

prípade Sutherland, ani dojem jednotvárnosti prerušenej teatrálnym smiechom s  

dynamickými náznakmi Tebaldi. Osobne mi z pozície poslucháča spôsob prednesu Ileany 

Cotrubaş najviac vyhovoval.  

Speváčka dosahuje všetky atribúty Violetty – symbiózu lyriky a predzvesť tragédie, 

drobnokresbu duševných pohnútok zamilovanej ľahtikárky, modeluje Verdiho frázy 

v súlade so záznamom v partitúre a pracuje esteticky vynaliezavo dojmom citlivo 

premysleného, z vnútra vedeného stupňovania deja. Snáď občasné lyrické plochy v  

strednej polohe mohli byť kreované spôsobom Joan Sutherland, aby sa docielil dojem 

hlasovej intenzity.  
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Eteri Gvazava  

Mladá sibírska sopranistka, objav dirigenta Zubina Mehtu, Eteri Gvazava je podľa 

môjho postoja najmenej vhodnou adeptkou na Violettu. Má jasnú farbu hlasu, blízku štýlu 

Ileany Cotrubaş, no intonačná labilita a technická nevyrovnanosť spevu spôsobujú, ţe v  

jednej z  vokálne a herecky najzávaţnejších scén Traviaty sa Gvazava neprejavuje ako 

sopranistka mimoriadnych kvalít. Ospravedlnením je snáď speváčkin študentský vek a live 

produkcia nahrávky, ktorá sa stala soundtrackom k filmovému spracovaniu Traviaty 

reţiséra Giuseppe Patroni-Griffiho. Náročnosť projektu „La Traviata á Paris“ si podľa mojej 

mienky vyţadovala náleţité obsadenie hlavnej úlohy skúsenou umelkyňou o to viac, ţe 

projekt bol v priamom prenose vysielaný do viacerých krajín sveta.  

Cavatina „Ah, fors'e' lui che l'anima“ je síce prednesená dôsledne a herecky 

akceptovateľne, avšak dramatické gradovanie skladby v recitatívnych taktoch „Follie, 

follie!“ stráca celistvosť, pretoţe speváčka pouţíva dych spôsobom, ktorý je 

u profesionálneho interpreta neţiaduci. Ide o slová symbolizujúce zlom v psychike hrdinky, 

lebo práve tu Violeta zavrhuje schopnosť zamilovať sa a znova pomýšľa na hýrivý ţivot. 

Technika bel canta vylučuje bizarnosť súvisiacu so zjavným pouţívaním dychu, na 

znázornenie preľaknutia sa z neznámeho citu mala speváčka na tomto mieste vyuţiť 

vokálny prostriedok /napr. crescendo/.  

Na druhej strane oceňujem prednes cabaletty, najmä frázy „Nasca il giorno, o il 

giorno muoia“, kde speváčka systematicky vyuţíva prvky donizettiovského operného štýlu 

a glisando na slove „folleggiare“. Podobné momenty sú aj u dramatického Verdiho 

v obmedzenej miere nesporne ţiadúce – vynechanie niekoľkých taktov pred konklúziou 

árie neprinieslo očakávaný teatrálny efekt.  

 

     Záver 

 Na základe posudzovaných nahrávok vyvodzujeme nasledovné:  

 

1) Pre operu ako dramatický ţáner je nevyhnutné, aby hudobná, v  tomto prípade vokálna 

zloţka nebola nadradená hereckej, snaţíme sa o rovnocennosť všetkých umení, ktoré 

participujú na opere. Moderné hudobné divadlo chápe operu ako drámu, v  ktorej je 

potrebné vyjadriť hudbou rovnaké afekty, aké činohra vyjadruje slovom;  

 

2) Spevák /speváčka/ by mali prihliadať na sloh diela i kultúrny kontext, v ktorom vzniklo. 

V praxi to znamená, ţe vokálnu líniu talianskej opery je ţiaduce modelovať „talianskym“ 
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výrazom legata, nie parlandom. Súčasná prax podobne vyţaduje interpretáciu operných 

diel v pôvodnom, originálnom jazyku libreta;  

 

3) Na dosiahnutie skladateľovho zámeru je rovnako potrebná odborná pripravenosť, 

umelecký jemnocit i správna hlasová technika speváka.  

Z dejín hudobnej interpretácie poznáme, ţe méta tzv. autentického výrazu sa nachádza 

v abstraktnej rovine, a teda nemoţno hovoriť o dokonalom, resp. objektívne správnom 

poňatí opernej roly.  

 

 Záverom predpokladám, ţe záujem mladých ľudí o váţnu hudbu, ktorý sa formuje 

predovšetkým na základných umeleckých školách, prinesie sľúbené výsledky v podobe 

nových nádejných umelcov so snahou o profesionálny prístup k hudobným dielam.   

 

CD nahrávky: 

Verdi, G.: La Traviata. Interpreti: Renata Tebaldi, Gianni Poggi, Aldo Protti.  

Orchester a zbor Accademia di Santa Cecilia diriguje Francesco Molinari-Pradelli.  

1 CD Decca Classics 00289 467 4122; 1954  

Verdi, G.: La Traviata. Interpreti: Joan Sutherland, Luciano Pavarotti, Matteo Manuguerra.  

Orchester a zbor Metropolitan Opera diriguje Richard Bonynge.  

2 CD Decca Classics 00289 430 4912; 1970 

Verdi, G.: La Traviata. Interpreti: Ileana Cotrubaş, Plácido Domingo, Sherril Milnes.  

Orchester a zbor Bayerischer Staatsoper diriguje Carlos Kleiber.  

2 CD Deutsche Grammophon 415 132-2; 1977  

Verdi, G.: La Traviata. Interpreti: Eteri Gvazava, José Cura, Rolando Panerai. 

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diriguje Zubin Mehta.  

1 CD Teldec 8573-83452-2; 2000 

 

Notový materiál: 

Dostupný na internete: <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/bfk3821/large/index.html>  

/partitúra/ 

<http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/bhr7293/large/index.html>  

/klavírny výťah/ 

 

Libreto: 

Dostupné na internete: <http://opera.stanford.edu/iu/libretti/traviata.html>  

 

Lucia  T a k á č o v á 

1. ročník 
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Whats the story, morning glory 

 

 To, ţe kapela Oasis je tou najsilnejšou, najpredávanejšou a najrazantnejšou 

kapelou v dejinách britpop music, niet pochýb. Veď kto by nepoznal ich známu Live 

Forever, alebo uţ zavedenú hymnu Ciggarets and Alcohol. Ich prvý album Definitely 

Maybe, sa stal behom pár dni doslova legendou a bratia Gallagherovi sa počas jednej noci 

dostali zo špinavých manchesterkých klubov priamo na piedestál rock`n`rollovej siene 

slávy. Ich piesne sú priame, na nič sa nehrajú, nikdy si neberú servítky pred ústa, sú 

arogantní a oplzlí, svoju konkurenciu neakceptujú a hrdo o sebe vyhlasujú, ţe sú tou 

najdôleţitejšou rock`n`rollovou kapelou v celom vesmíre. Slovné prestrelky medzi Liamom 

a leaderom kapely Blur v posledných dňoch nabrali také obrátky, ţe britský bulvár nestíha 

tlačiť covery ich plátkov. Sex, sláva, cocain, alkohol a cigarety sa stali pre nich 

kaţdodenným kolotočom. Noel, Liam, Allan, Bonehead a Guigsy sú britskou mládeţou 

označovaní ako hrdinovia, polobohovia, nadľudia. Ich koncerty sa vypredávajú behom pár 

minút, ich single miznú v nákupných košíkoch po celom svete. Oasis sa stali fenoménom 

britskej populárnej hudby v druhej polovici 90. rokov. Flanelové košele, namyslené 

pohľady, v ruke pohár piva, jasný symbol doby, pre ktorú boli Oasis zrodení. Z ich v poradí 

druhým albumom nám opäť potvrdzujú, ţe tomu nebude inak ako predtým. Jeho názov je 

What`s the story, morning glory a prináša nám 11 nefalšovaných rock`n`rollom nabitých 

energických pesničiek. Úvod albumu otvára na zadok posadzujúca Hello, v ktorej 

dominuje Liamov hlas za doprovodu akustických a driveom našlapaných gitár,  nasleduje 

prvá vypalovačka Roll with it. Uţ prvá sloha samo o sebe dokazuje, ţe ani jeden človek pri 

tejto piesni nezostane stáť. Energia, ktorá z nich srší je taká silná, ako keby ich písal sám 

diabol. Tretia pieseň Wonderwall sa stala hitom behom pár dni na britských ostrovoch, uţ 

štyri týţdne dokazuje v rebríčku hranosti v USA, ţe Oasis si naklonili svet. V nasledujúcej 

Don`t look back in anger, kde Liamov spev vystriedal Noelov nebeský vokál za doprovodu 

mohutného lennonovského klavíra a sláčikov, cítiť koľko sily a lásky sa skrýva v týchto na 

pohľad pôsobiacich bastardov, ktorí celé svoje detstvo strávili posedávaním v krčme, 

testovaním drog a kradnutím bicyklov. 

 Some might say je v poradí 7. pesnička a úvodný gitarový riff prezrádza, ţe chlapci 

nestrácajú dych, ale pokračujú v nekonečnom získavaní si našich sympatií, kedy slová 

textu nám prezrádzajú pravdu o tom, akí sme my obyčajní ľudia naivní, čo je v podstate 

dobré, lebo nás netrápia ţiadne problémy. Veta: „Niekto mohol povedať, ţe neveríme 

v nebo, no ale choď a povedz to muţovi, čo ţije v pekle“, len opäť dokazuje, ţe 

Gallagherovi sa neboja dotknúť všetkých tém. Nasleduje nadzemská Cast no shadow,  
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venovaná genialite RICHARDA ASCHCROFTA, speváka skupiny The Verve, kedy Liamov 

spev znie vyzreto, jasne, priezračne, kedy nám otvára priestor celej svojej duše a ponúka 

nám nazrieť pod podkrývku tohto na pohľad pôsobiaceho namysleného a arogantného 

rockera. Za sprievodu sláčikov, klavíra a akustických gitár nám prichádza pocit, ţe nebo je 

tak blízko. V záverečnej Champagne supernova uţ bez pochýb môţeme tvrdiť, ţe naozaj 

sa tak stalo. Hammondom naplnené slohy sa rozvíjajú do spevavého refrénu, po ktorom 

nasleduje Noelove psychedelické solo, kedy skladba dosahuje totálny vrchol za sprievodu 

orchestra. Po viac ako 7 minútach sa s nami Oasis lúčia v doznievajúcom Noelovom 

vokále, ako loď na pokojnom mori sa od nás vzďalujú, dávajú nám zbohom, miznú 

a strácajú sa v hustej hmle. Nasleduje ticho a v našich hlavách nastáva zmätok, ktorý nás 

vedie do najbliţšieho pubu popod nos si pospevujúc „maybe, you gonna be the one who 

save me“.  

 

Andreas  I m r i c h 

3. ročník 

 

 

BRATISLAVSKÝ JAZZ CLUB 21: JAN-MATĚJ RAK!!! 

14.február, 19.00 hod., 2008, koncertná sieň Klarisky, Bratislava 

 

Ţivot plný problémov, podlomené zdravie a mnoho útrap. Na druhej 

strane však radosť zo ţivota a veľký hudobný talent. Aj tak by sa 

dal charakterizovať príbeh teraz uţ slávneho českého skladateľa 

Jaroslava Jeţka, zakladateľskej osobnosti modernej českej a  

tanečnej hudby, inak všestranného skladateľa filmových, 

scénických a váţnych hudobných diel.  

 Koncert v bratislavských Klariskách vtiahol poslucháčov do 

jeho ťaţkého ţivotného príbehu, v ktorom je napriek všetkému cítiť 

túţbu po ţivote, obrovskú radosť z hudby a optimizmus. O dôveryhodné podanie jeho 

kompozícií a biografie sa postaral gitarista Jan-Matěj Rak, rodák z fínskeho Jyväskylä, syn 

gitarového virtuóza a hudobného skladateľa Štěpána Raka.  

  Kaţdý gitarista mi dá za pravdu, ţe je veľmi náročné hrať pri teplote asi +5 stupňov, 

Jan-Matěj Rak v takej obrovskej zime a v kamennej koncertnej sále dokázal rozprávať 

a hlavne hrať celkovo asi hodinu a pol. Známa Dvořákova Humoreska nečakane otvorila 
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predstavenie, v ktorom český gitarista vţdy veľmi trefne a hlavne s humorom vysvetlil 

súvislosť jednotlivých skladieb so ţivotom pôvodného autora Jaroslava Jeţka. Aj ďalšia 

skladba - hit Georga Gershwina Summertime vo výbornej flaţoletovej úprave, akoby 

navonok nezapadala do Jeţkovej diskografie. Ale ako kaţdý skladateľ, aj Jaroslav Jeţek 

bol ovplyvnený viacerými hudobnými velikánmi. A  práve tieto skladby ho navţdy očarili.  

 Koncert s veselým názvom Jeţkovy VWoči, ako ho gitarista Jan-Matěj Rak nazval, 

uţ vo svojom obsahu nesie začiatočné písmená priezvísk skladateľových súputníkov 

Voskovca a Wericha, s ktorými Jaroslav Jeţek spolupracoval, písal pre nich a pre 

Oslobodené divadlo skladby a divadelné hry. Ako 21-ročný uţ pracoval pre toto divadlo 

a za jeho éry ho výrazne posunul dopredu. 

 Na netradičnom koncerte sme si mohli vypočuť naozaj to najlepšie z jeho tvorby. 

Slávny Bugatti step, foxtrot O Třech stráţnicích, Ţivot je jen náhoda, blues Svět naruby 

alebo Šaty dělají člověka či filmová Stonoţka, ale takisto aj pochody, uţ spomínané 

foxtroty, blues, ragtime... a im podobné štýly sú výsledkom neúnavnej práce toho istého 

skladateľa. Jaroslav Jeţek uţ v detstve hral na mnoho hudobných nástrojov, hlavne na 

violončelo a citaru. Jeho ,,chlebíkom“ sa však stala hra na klavíri a s ňou spojené 

komponovanie.  

 Väčšinu skladieb v klavírnom prevedení musel Jan Matěj Rak prepísať 

a transponovať pre gitaru. A skutočne, spôsob, akým tieto skladby upravil je jedinečný! 

Cítiť v ňom aspoň taký náboj, aký je v pôvodných prevedeniach. Presvedčivé podanie 

s vycibreným kaţdým tónom. Neohúril ma síce veľkými rýchlosťami a virtuozitou, ale 

profesionalita a nadhľad mu vôbec nechýbali. Svojím zamatovým hlasom v niektorých 

piesňach pripomínajúcim Jaromíra Nohavicu dostal gitarista Jan-Matěj Rak publikum do 

extázy a keď som počul, ako si okolo mňa ľudia pospevujú, ani ja som neostal chladný. 

 Jaroslav Jeţek sa nedoţil vysokého veku, iba 35 rokov. Za taký krátky čas dokázal 

však vytvoriť bohaté dielo a pritom uţ v detstve trpel na očný šedý zákal, neskôr na jedno 

oko úplne oslepol a čo je najhoršie, postupne strácal aj sluch. Bol popri tom však veľkým 

futbalovým fanúšikom - ako aj Jan-Matěj Rak vtipne poznamenal – fandil Sparte. Vnútorne 

však veľmi šťastný človek s obrovským hudobným talentom, ktorý pre českú hudbu 

a nielen pre ňu, znamená dodnes veľa. 

 

Michal   B a l á ž 

3. ročník 
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T-MOBILE JAZZ V DIVADLE ARÉNA – MATÚŠ JAKABČIC 
CZ/SK BIG BAND feat. Harry Sokal!!! 

 
24. január 2008, divadlo Aréna, Bratislava 

 
 

Prvé, čo mi príde na um pri slove big band, je najskôr 

osoba skladateľa, aranţéra, gitaristu a  pedagóga Matúša 

Jakabčica. Uznávaná jazzová osobnosť nielen doma, ale aj 

v zahraničí, opäť potvrdila svoje kvality na koncerte v divadle 

Aréna.  

 Plná sála, akú divadlo uţ dávno nezaţilo, mnoţstvo 

zvedavých fanúšikov, ktorí si prišli pozrieť nezvyčajné tretie „vydanie jazzového 

mesačníka“ druhej série s názvom T-mobile jazz v divadle Aréna. Nezvyčajné preto, lebo 

na programe nebol len „klasický“, dobrý jazzový koktail, ale priaznivci jazzu mohli byť 

svedkami krstu debutového albumu Matúš Jakabčic CZ/SK Big Band feat. Harry Sokal. 

A musím povedať, ţe skladby naozaj stoja za vypočutie. Uţ len skutočnosť, ţe big band 

tvoria jedni z najlepších hráčov z územia bývalej federácie, je zárukou kvality. 

 Sekciu trúbok a  krídloviek tvoria hudobníci: Václav Týfa, Ondrej Juraši, Rastislav 

Suchan, Martin Ďurdina; trombóny: Přemysl Tomšíček, František Karnok, Branislav 

Belorid, Michal Motýľ (basový trombón); drevené dychové nástroje v zloţení: Radovan 

Tariška (as, ss), Rosťa Fraš (as, fl), Štěpán Markovič (ts, ss), Erik Rothenstein (bs) 

a neprítomného Mila Suchomela zastúpil Ondřej Števeráček na tenorsaxofóne. 

 Podobne, ako pred rokom v  tomto istom divadle, sa ako hlavný hosť večera 

predstavil rakúsky saxofónový virtuóz Harry Sokal. Dramaturgia štvrtkového koncertu sa 

vydarila na výbornú. Hneď od prvej skladby bolo cítiť nasadenie umelcov, ktoré však 

neostalo v jednej rovine, ale stále gradovalo aţ k hlavnému bodu programu. Jednotlivé 

kompozície z  pera Matúša alebo štandardy ním aranţované, sa akoby pretekajú 

v zloţitosti zápisu aranţmánov, v hustote harmónie a najmä v presnosti interpretácie. To, 

čo je naozaj pozoruhodné, je fakt, ţe s takýmito hudobníkmi si to Matúš Jakabčic môţe 

dovoliť. Skladby Lover East Boston Alcoholic Club, Harlequin Tango alebo 269 Sumner 

Street sa pokojne môţu radiť medzi „hity“ slovenského jazzového neba. Melodickosť, ktorá 

chytá za srdce na jednej strane, naproti tomu ťaţká expresivita, husté disharmónie alebo 

impresionistický farebný nádych, to všetko charakterizuje túto hudbu. Pre mňa bola však 

vrcholom vystúpenia Suite: No Name Extension od Matúša Jakabčica. Skladba s veľkým 

„S“ po všetkých stránkach, hlavne po kompozičnej. Najprv jemné akordy, ľúbivé harmónie, 

do ktorých doslova vpadne funky groove, kde sa vyţíva rytmická sekcia v zloţení (Ľuboš 



 26 

 

 

Šrámek – p, Tomáš Baroš – dbass a Marián Ševčík – dr). Zmena rytmu, metra a 

celkového feelingu priviedli publikum do úţasu.  

 Nasledoval samotný krst CD, ktorý vôbec nenarušil kontinuitu koncertu. Krstní 

otcovia Herbert Uhlir z ORF a Juraj Kukura, riaditeľ divadla Aréna, pokrstili album. Odzneli 

ešte skladby Modal 2, 1.4.E.M., či známa What A  Wonderful World. V nich sólovali aj 

jednotliví hudobníci, predovšetkým Harry Sokal, ktorého hudobný prejav, virtuozita a pózy 

sú naozaj nezameniteľné. Nie nadarmo patrí k najlepším v Európe. 

 Na záver moţno iba dodať, buďme hrdí na takýto big band a podporujme kvalitnú 

jazzovú hudbu. Dúfajme, ţe podobná hudobná spolupráca medzi Slovákmi a Čechmi bude 

ešte dlho pretrvávať. 

 

Michal  B a l á ž 

3.  ročník 

 

 

Lucia Šoralová: Zblízka 

 

Lucia Šoralová sa do povedomia väčšiny ľudí dostala skôr ako muzikálová 

speváčka. Svoj debutový album vydala v roku 2002, keď sa jej dostávalo veľkých poct a 

úspechov na muzikálovej scéne v Čechách. Ale predsa si našla čas na vlastné vyjadrenie 

v podobe albumu s názvom Zblízka. Tento album obsahuje dvanásť piesní a dva bonusy. 

Textami na album prispeli Vlado Krausz, Peter Dobrík, Zbyňo Dţadoň, Tereza Šoralová, 

Mária Dţurdţeníková. Na tvorbe sa podieľala samozrejme aj sama Lucia a pomohli jej 

Juraj Kupec, Zbyňo Dţadoň a iní. Z piesní cítiť, ţe toto dievča má iskru a piesňam dodáva 

svojský charakter. Jednoducho, album by sa dal zhodnotiť ako naozaj originálny a jej.  

Pri jeho počúvaní sa na päťdesiatdva minút ponoríte do akéhosi iného sveta plného 

nálad, farieb, vlniek pohrávajúcich sa s vašimi citmi a nostalgie, ktorá sa uţ asi v dnešnej 

dobe nenosí. Album je nabitý intímnou atmosférou, z ktorej sa vymyká len pár 

energickejších piesní ako napríklad bonus Dievčatko, kde sa nám do uší vkráda exotika 

v podobe ornamentálneho refrénu alebo tanečnými rytmami a optimistickou hudbou 

podfarbený nostalgický text s príznačným názvom Snívam. Naopak, väčšina piesní má 

pomalý „loudavý“ charakter a opäť zaujímavé texty, ktoré vám nedovolia zaspať a 

nútia vás vnímať kaţdú sekundu.  

Tento album je práve zaujímavý kvalitou textov, ktoré sú melodické a výborne 

korešpondujú s hudbou. Naozaj je to skĺbenie hudby a textu, kde oba komponenty do seba 
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výborne zapadajú a ponúknu nám zákusok zo skutočne nadštandardných ingrediencií. 

Hudobne je album veľmi nápaditý. Mimo melodicky zaujímavých fráz je podfarbený 

štipkami oţivujúcich detailov, napríklad v podobe sól nástrojov, netradičných pre pop 

music. Viackrát sa môţeme započúvať do tónov trúbky alebo dokonca basklarinetu. Ale sú 

tu aj rôzne iné, práve maličké detaily či hranie sa so zvukmi, ktoré tomuto albumu 

dodávajú šmrnc. V ţiadnej piesni nie sú nástroje prehustené a inštrumentácia vyvoláva 

klubový pocit. Preto by asi koncerty z  tohto albumu neohúrili na futbalovom štadióne. 

Moţno, ak by ste si sadli na koberec a ten by vás pri počúvaní týchto piesní odniesol 

niekam ďaleko.  

Komornejšie obsadenie však necháva vyniknúť spevácke kvality Lucie, ktoré 

nesporne má. Jej hlas sa ukáţe vo všetkých polohách. Aj v hudobne drsnejšom refréne 

jedinej anglickej piesne nepôsobí ukričane. Je stále príjemný a jemný. A  taký charakter 

má väčšina piesní. V ţiadnej síce nenachádzame nejakú virtuóznu koloratúru, ale napriek 

tomu upútajú. Získajú si vás svojou atmosférou, svojim vnútorným ţivotom, spevom, ktorý 

zvýrazní správne miesta.  

Tento album moţno neohúri masy a komerčné publikum. Je určený skôr pre akúsi 

citlivejšiu dušu, zakladajúcu na iných kvalitách ako je niekoľkotónový refrén a pekné 

dievčatká v klipoch. Jediné, čo by som mu vytkla, je uţ spomínaná anglická pieseň, kde 

počuť, „ţe ju robil Slovák“. Nie je zlá, spomedzi iných anglicky spievajúcich interpretov si 

speváčka vodí dobre, ale predsa jej viac sadne slovenčina. Napriek tomu, mňa si tento 

album nepochybne získal.  

 

                                                                                                    Viktória   S l a t k o v s k á 

                                                                                                                         3.  ročník 

 

 

QUEEN 

 

QUEEN - Freddie Mercury (voc., p.), Brian May (guit.), John Deacon (bassguit.), Roger 

Taylor (dr.). 

 

 Queen: skupina skupín. Základ kapely tvoria gitarista Brian May a bubeník Roger 

Taylor. Táto pôvodne študentská  kapela sa volala Smile a spieval s nimi Tim Staffel. o 

viacerých nezhodách sa rozpadli a  vznikla QUEEN. Lenţe aká by to bola kapela bez 

speváka, a tak to skúsili s ich spoločným priateľom, ktorý im doteraz vţdy ochotne 
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pomáhal s aparatúrou, jedným slovom bol ich nosič. Farrokh Bulshara. Áno, smiešne, kto 

by na koncertoch pokrikoval takéto meno, a tak ho celý svet pozná ako Freddie Mercury. 

Kapela bola skoro kompletná, uţ ostávalo len nájsť basgitaristu. Po tvrdom 

a nekompromisnom konkurze ostal len jeden, ktorý spĺňal poţiadavky určené hudobníkmi - 

bol to John Deacon. Tak vznikla QUEEN. 

 Piesne ako Bohemian Rhapsody, A  Kind of Magic, I Want to Break Free, Radio GA-

GA, We are the Champions, We Will Rock You, The Show Must Go on a mnohé iné, sa 

zaslúţili o to, aby sa skupina Queen zapísala do histórie svetovej rockovej hudby. 

 

Bohemian Rhapsody (QUEEN - A Night At The Opera) 

Queen – A  Night At The Opera, vydaný: 21.11.1975 v Británii a 2.12.1976 v USA, 

produkcia: Roy Thomas Baker a Queen, výroba: Mike Stone (ďalšia výr. Gary Lyons). Táto 

skladba bola prevzatá do repertoáru mnohých rockových skupín, ktoré realizovali jej cover 

version: Sarm, Roundhouse, Olympic, Rockfield, Scorpió, Landsowne, (august - november 

1975). Obálka: Mercury, najvyššie umiestnenie: 1. (Británia), 4. (USA), počet týţdňov: 50 

(Británia), 56 (USA), ceny: Platinová (Británia), Zlatá (USA). 

 

  A Night At The Opera je v poradí štvrtý album tejto britskej kapely. Predchádzali mu 

albumy: QUEEN  I, QUEEN  II a Sheer Heart Attack. Na albume A Night At The Opera je 

celkovo 12 skladieb - Death on Two Legs (Mercury), Lazing on a Sunday Afternoon 

(Mercury), I´m in Love with My Car (Taylor), You´re My Best Friend (Deacon), ´39 (May), 

Sweet Lady (May), Seaside Randezvous (Mercury), The Prophest Song (May), Love of My 

Life (Mercury), Good Company (May), Bohemian Rhapsody (Mercury), God Save the 

Queen (trad. arr. May), pričom najznámejšie sú: ´39, You’re My Best Friend, Love of My 

Life, God Save the Queen a Bohemian  Rhapsody.  

 Práve skladbe Bohemian Rhapsody sa chcem venovať  trochu podrobnejšie.  Táto 

pôvodne skoro dvanásťminútová skladba je majstrovským dielom Queen. Takúto dlhú 

skladbu nechcelo vydavateľstvo za ţiadnu cenu vydať, aj napriek protestom kapely uzrela 

svetlo sveta len jej skrátená verzia s dĺţkou necelých šesť minút. Bo – Rhap, ako nazvali 

Bohemian Rhapsody fanúšikovia, v sebe spája prvky klasickej rockovej balady, vokálno-

chórického štýlu a hard rocku.  

 Určite najzaujímavejšou časťou piesne je stredná časť, v ktorej sa ozývajú 

prekrásne chorály. Je zloţená zo štvor- aţ osemhlasných motívov, pričom mohutnosť  

týchto chorálov sa v dobe vzniku skladby docielila nadstavovaním jednotlivých zvukových 

stôp na seba. Dnes to za Vás urobí počítač. Všetky vokály si „Queeni“ naspievali sami bez 
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pouţitia zboru. No musím spomenúť aj fakt, ţe táto prostredná časť nikdy neodznela na 

koncertoch v ţivom prevedení, vţdy bola púšťaná z pásu. 

 Celá skladba je dokonale premyslená, či uţ po rytmickej, ako aj po harmonickej 

stránke. Nedá mi nespomenúť, ţe ani jeden z členov kapely neštudoval hudbu (s 

výnimkou krátkeho štúdia operného spevu F. Mercuryho), no napriek tomu sa v tejto 

skladbe nachádzajú prvky, ktoré by im mohol závidieť aj hudobne vzdelaný človek.  

 Skladba  Bohemian Rhapsody je moţno príliš extravagantná, v tej dobe určite bola, 

no práve podľa tejto skladby by si niekto, kto QUEEN nikdy nepočul, mohol urobiť o kapele 

dokonalý obraz. Je to skladba, ktorá definitívne určila hudobno-estetické smerovanie 

kapely do ďalších rokov. 

 

Zuzana   B e r n á t o v á 

3.  ročník 

 

 

Muzikologická konferencia v rámci festivalu Bratislavské 

hudobné slávnosti 2007 

 

 Vďaka Slovenskej muzikologickej asociácii pri Slovenskej hudobnej únii ako aj 

Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v spolupráci so 

Slovenskou filharmóniou a za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR sme 4. decembra 

mohli slávnostne otvoriť tohtoročnú muzikologickú konferenciu. Bola venovaná pamiatke 

Ilju Zeljenku s podtitulom: „Slovenská hudba svetu, svet slovenskej hudbe“. Konferencia 

sa konala v dňoch 4.– 6. decembra v príjemnom prostredí budovy Filozofickej fakulty na 

Gondovej ulici. Zúčastnili sa jej muzikológovia zo Slovenska, Česka i Poľska a bola 

rozvrhnutá do štyroch blokov. Spolu odznelo 35 príspevkov.  

 Konferenciu slávnostne otvoril prof. Ľubomír Chalupka spolu so zástupcami 

spoluusporiadateľských organizácií. Na počesť I. Zeljenku odznelo z jeho tvorby Largo pre 

hoboj sólo (2006) v podaní Paulíny Rónaiovej. Prvý blok pod názvom Východiská 

a predpoklady (chair person: Vladimír Zvara) otvoril Ľubomír Chalupka príspevkom o 

akulturačných procesoch v slovenskej hudbe 20. storočia. Za ním nasledovali Rudolf 

Brejka, Michaela Freemanová, Luboš Spurný, Petr Macek a Egon Krák, ktorí sa vo svojich 

príspevkoch venovali estetickým aspektom hudobnej moderny, avantgardy a postmoderny, 

problematike pripravovaného katalógu Aloisa Hábu, česko-slovenskej lexikografickej 
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spolupráci, projektom Carpentarius a Bernier ako aj problematike národného 

a kozmopolitného. Poobedňajší blok pod názvom Prijímanie a využitie podnetov a hodnôt 

v hudbe starších storočí (chair person: Ladislav Burlas) otvorili naši historici: Eva 

Veselovská, Marta Hulková, Darina Múdra, Jana Petöczová, Pavol Polák, ďalej to bol 

kolega z Brna Rudolf Pečman, Jana Bartová a mladá doktorandka Jana Laslavíková. 

 Druhý deň bola polovica prvého bloku venovaná hudbe starších období (chair 

person: Luboš Spurný). V tejto časti sme mali moţnosť počuť príspevky českých kolegov: 

Věra Vyslouţilová, Jiři Kopecký, Lenka Křupková a poľskej kolegyne Malgorzata Woźna – 

Stankiewicz. Druhá polovica doobedňajšieho bloku sa niesla v duchu formovania 

slovenskej hudby v priebehu 20. storočia (chair person: Ľubomír Chalupka) a svoje 

prezentácie nám predniesli Alţbeta Lukáčová, Andrea Hriagyel–Pelle a Karol Medňanský. 

Poobede v predostretej téme pokračovali svojimi príspevkami Yvetta Kajanová, Ľudmila 

Červená, Irena Medňanská, ako aj naši doktorandi Ľubica Záborská, Miroslav Tóth a Cyril 

Kubiš. Táto časť príspevkov bola širokospektrálna. Hovorilo sa o slovenských jazzových 

emigrantoch, tvorbe Jána Valacha, polyestetickej výchove Wolfganga Roschera, world 

music, slovenských skladateľoch na pódiu po roku 1989 aj o flamencu.  

 Posledný deň konferencie s podtitulom Doba a dielo Ilju Zeljenku (chair person: 

Yvetta Kajanová) bol venovaný pamiatke a spomienkam na Ilju Zeljenku. Tento blok 

dojímavo, ale tak trochu aj ţartovne, otvoril Ladislav Kupkovič pútavým rozprávaním o 

osobných stretnutiach a spomienkach na Ilju. Dobe a dielam autora venovali svoje 

príspevky Zuzana Martináková, Ľudovit M. Vajdička, Jiři Vyslouţil a na záver predniesli 

príspevky naši doktorandi Juraj Bubnáš a Ivana Tabak.  

 Konferencia bola bohatá na mnoţstvo zaujímavých a vysoko hodnotných 

príspevkov a inšpirácii tak zrelých odborníkov, muzikológov, historikov, skladateľov, ako aj 

mladých budúcich muzikológov. Ako kaţdoročne, aj tento rok na záver konferencie 

odznela generálna diskusia.  

 

Lucia  O l a h o v á 

3. ročník 
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Givin' It Up (2006) 

George Benson & Al Jarreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symbióza ţijúcich legiend. Aj takto by sa dal nazvať album Givin' It Up od gitaristu 

Georga Bensona a speváka Al Jarreau.   

 George Benson pôsobí na jazzovej scéne uţ veľa rokov. Preslávil sa nielen svojou 

virtuóznou hrou na gitare, ale aj spevom a komponovaním. Počas svojej kariéry vydal 

okolo 55 albumov, čo svedčí o jeho talente a úspešnosti jeho tvorby, ktorú prezentoval. Al 

Jarreau je svetoznámy spevák. Zo ţánrov sa venuje najmä jazzu, popu a R'n'B. Podarilo 

sa mu získať jedenásť cien Grammy, čím sa radí k najvýznamnejším hudobným 

oceneniam na svete. 

 Na albume Givin' It Up okrem týchto fenomenálnych interpretov participujú aj iné 

hviezdy súčasnej jazzovej scény. Na klavíri hrá Herbie Hancock, vynikajúci umelec a  

tvorca mnohých jazzových štandardov. Za biciu súpravu sa posadil Vinnie Colaiuta. 

Stanley Clarke a Marcus Miller sa postarali striedavo o basgitarové party, Marion Meadows 

o saxofónové party a Chris Botti si zahral na trúbke. Tieto skutočne zvučné mená sú 

prísľubom dobrej symbiózy a aj hodnotného umeleckého výkonu. 

 Tento album tvorí trinásť skladieb, z ktorých deväť je starších a štyri sú nové. 

Úvodná skladba Breezin' je významným prelomovým hitom Georga Bensona z roku 1976. 

Oproti pôvodnej interpretácii toto spracovanie dostalo novú podobu vďaka vokálnym 

perkusiám Al Jarreho a muzikálnemu dialógu medzi Jarreovým spevom a Bensonovou 

gitarou. Tento dialóg sa prejavuje najmä v hlavnej téme a v neskorších improvizáciách. 

Benson v nich pouţíva svoje typické soul jazzové gitarové riffy. Jarreovu improvizáciu 

moţno skôr chápať ako prechod do úvodnej témy. Z funky groovu, občas „slapujúcej“ 

basgitary a príjemných harmónií vyţaruje svieţa a radostná nálada.  

 Ďalšou skladbou je takisto staršia kompozícia Mornin' z autorského pera Al Jarreau, 

ktorá v roku 1983 zaznamenala veľký úspech spolu s rovnomenným albumom. 
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V originálnom podaní je skladba vo funky rytme a svojou harmóniou veľmi príjemná na 

počúvanie. Jarreau vyspieval precízne kaţdú jednu notu, ostatní hudobníci sa takisto 

postarali o výbornú interpretáciu.  Na tomto albume je však prevedenie tejto skladby len 

akousi napodobeninou originálu. Hudba tu ţiaľ stratila pôvodný charakter. Téma zaznieva 

viac-menej len v Bensonovej gitare, Jarreau sa postaral iba o vokálno-perkusijné 

podfarbenie témy. Celú skladbu moţno chápať ako inštrumentálnu, kde hlavnú úlohu 

zohráva síce vynikajúco hrajúci George Benson, avšak kto mal moţnosť vypočuť si 

originál, určite mu dá prednosť. 

Medzi nové kompozície sa radí Summer Breeze, ktorá sa vyznačuje novodobým 

soulovým cítením a optimistickou atmosférou. Veď aj samotný názov „Letný vánok“ uţ 

predznačuje ľahkosť a príjemnosť hudobných postupov. Spievajú ju obaja interpreti 

a spolu vytvárajú jedinečné dvojhlasy, ktoré nádherne dotvárajú zvukovosť celej skladby. 

Ďalším dôleţitým prvkom je „vyhrávkami“ príjemne podfarbujúca basgitara. Túto skladbu 

by som označil za jednu z najlepších z celého albumu.  

Ďalšia pieseň God Bless The Child je známa najmä v podaní jazzovej speváčky 

Billie Holiday. Pôvodne jazzový štandard dostáva na tomto albume soulový, resp.  R'n'B 

feeling. Je to vďaka ďalšej interpretke tohto albumu, jazzovej speváčke Jill Scott. Skladba 

sa začína basovými tónmi hlasu Al Jarreau spolu s Bensonovou gitarou. Prvú tému 

zaspieva speváčka, potom sa pridá aj Benson. Kvalita interpretácie skladby je naozaj 

výborná, o čom svedčí medzinárodná cena Grammy z roku 2007 pre najlepšiu R'n'B 

skladbu.  

Na albume Givin' It Up si môţe kaţdý poslucháč soulu, jazzu či R'n'B nájsť to svoje. 

Všetky skladby tohto albumu sú veľmi hodnotné a pôsobivé. Bensonova gitara a jeho 

osobitý hlas a Jarreova schopnosť spievať rozmanité ţánre sú zárukou príjemnej hudby, o 

ktorú na tomto albume určite nie je núdza. 

 

Erik  D i m i t r ov 

3. ročník 

 

P O Ď A K O V A N I E 

Študenti hudobnej vedy FF UK v Bratislave a zároveň tvorcovia časopisu MUSICUS  

týmto ďakujú doc. Yvette Kajanovej, PhD.  

za cenné rady, pripomienky a podporu tvorivej činnosti na seminároch Hudobnej kritiky.  

Veríme, ţe nadobudnuté skúsenosti vyuţijeme v budúcnosti pri písaní ďalších textov. 

 


