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Úvodník: 

,,Hudba samotná dokáže naplniť ľudský život, no ani celý život nestačí na jej 

obsiahnutie.” Slová Sergeja Rachmaninova, vplyvného ruského skladateľa 20. storočia, 

presne vystihujú, aký dosah môže mať hudba. Každý vie, čo hudba je, ale nie každý si 

uvedomuje, akú hodnotu a silu má v každodennom živote. Isté je, že je nekonečným zdrojom 

inšpirácie. Nabáda človeka užívať si čaro momentu, keď zaznie jeho obľúbená pasáž zvolenej 

skladby. Podnecuje nielen k odhodlaniu, vášni a slobode, ale aj k zvedavosti, v čom spočíva 

jej podstata. V súčasnosti nie je zložité sa k hudbe dostať, ale racionálne zhodnotiť jej 

štruktúru. Keď som prvýkrát navštívila kurz Hudobnej kritiky, necítila som sa dostatočne 

kompetentná na akékoľvek písomné hodnotenie. Nie preto, že by som nemala na vybrané 

hudobné štýly vlastný názor, ale bola som presvedčená, že na to, aby som mohla niečo 

kritizovať, musím mať o danom štýle stopercentný prehľad. Po zimnom semestri som si ale 

uvedomila, že nie je všetko len o naštudovaných formulkách a o tom, „ako by to asi malo 

vyzerať“, ale aj o emóciách, ktoré v nás hudba zanecháva. Práve tie nás vedú k hlbšej analýze 

a snahe hudbu lepšie pochopiť.  

Muzikus 2014/2015 vznikol pod záštitou profesorky Kajanovej a je dielom študentov 

prvého a druhého ročníka Hudobnej vedy. Každý z nás má svoj štýl, hudobné preferencie 

a rovnako aj prístup a spôsob písania, preto veríme, že Vás toto vydanie nielen zaujme svojou 

rôznorodosťou, ale aj obohatí o nové poznatky zo sveta hudby.  

Barbora Stračiaková 

 

Organová hudba trochu inak 

 V Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach sa dňa 1. 1. 2015 

uskutočnil novoročný organový koncert mladého organistu, košického rodáka, Františka 

Beera (*1989). Tento nádejný slovenský hudobník, pôvodne študent klavíra, pokračoval 

v odbore cirkevná hudba na konzervatóriu v Košiciach, neskôr na Cirkevnom konzervatóriu 

v Bratislave a v súčasnosti je študentom cirkevnej hudby na Musikhochschule Lübeck 

v Nemecku, kde pôsobí aj ako asistent hlavného organistu v chráme sv. Jakuba.  

Organ Seminárneho kostola má 21 registrov, skonštruovali ho v roku 1951 vo 

Švajčiarsku. Miestne reformované evanjelické cirkevné spoločenstvo ho v roku 2006 darovalo 

Kňazskému semináru v Košiciach a po niekoľkoročnom rozširovaní a rekonštruovaní 



maďarskou organovou firmou v Pécsi bol nástroj v apríli 2012 skolaudovaný. V súčasnosti je 

považovaný za jeden z najlepších organov v Košiciach a okolí, vynikajúco adaptovaný na 

miestne akustické pomery. Aj vďaka podlahovému kúreniu v kostole je dlhodobo udržiavaný 

vo výbornom stave, keďže nie je vystavený drastickým zmenám vlhkosti a teploty tak, ako 

väčšina slovenských nástrojov v takýchto veľkých a starých chrámoch. 

 Na programe koncertu treba vyzdvihnúť to, že nebol zostavený výlučne z klasických 

a často hrávaných diel, ale popri skladateľoch ako J. S. Bach a Max Reger tu boli aj zaujímavé 

skladby menej známych osobností ako Jehan Alain, Naji Hakim, či Jozef Podprocký. Poslední 

dvaja sú ešte žijúci autori. Od Bacha zazneli dve diela, Praeludium et fuga in G (BWV 550) 

a trio Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (BWV 655). Obe skladby boli po technickej stránke 

zvládnuté veľmi dobre a z hry bol zreteľný veľký cit pre presnosť a tempovú ustálenosť, čo je 

typický znak nemeckej organovej školy. Chýbala im však očakávaná „bachovská“ jasnosť 

a prehľadnosť a kvôli zlievaniu zvuku bol výsledný dojem z týchto skladieb trochu neistý. 

Otázne však je, či interpret vôbec mohol výraznejšou artikuláciou dosiahnuť zlepšenie 

výsledného zvuku, keďže relatívne moderný organ nie je primárne stavaný na hranie 

barokových diel. Chrám sv. Antona Paduánskeho v Košiciach má aj pri plnej obsadenosti 

obecenstvom nadpriemerne veľký dozvuk, nehovoriac o dozvuku pri poloprázdnom kostole 

počas koncertu. Zaujímavé a prekvapivé bolo použitie registra, imitujúceho zvončeky 

v záverečných taktoch fúgy.  

Od francúzskeho skladateľa minulého storočia Jehana Alaina sme si vypočuli skladby 

Litanies (JA 119) a Aria. Tu sa azda najviac preukázala kreativita Františka Beera pri 

registrácii a z nástroja sa mu podarilo v maximálnej miere vyťažiť všetky jeho zvukové 

možnosti a predviesť obecenstvu také kombinácie registrov, pri ktorých si poslucháči mohli 

všimnúť kvalitne prepracovaný a podmanivý zvuk nástroja. 

Z výberu skladieb tiež cítiť, že František Beer je v prvom rade zručný a skúsený 

chrámový organista. K slovenskej chrámovej hudbe neodmysliteľne patrí Jednotný katolícky 

spevník (JKS). V ďalších skladbách koncertu sme mohli objaviť až 7 piesní, pochádzajúcich 

z JKS. Jemne a citlivo prevedené Dve pastorely (op. 34/6) od Jozefa Podprockého boli 

priamym odkazom skladateľa na dve slovenské koledy z JKS (číslo 39 a 45). Max Reger vo 

svojom dramaticky pôsobiacom diele Weihnachten (op. 145/3) použil tému adventnej piesne 

O Heiland, reiß die Himmel auf a vianočnej Stille Nacht, nachádzajúcich sa aj v JKS pod 

číslom 20 a 88. Vďaka výraznej dynamike a agogike dokázal interpret vtiahnuť poslucháča do 

„deja“ skladby, ktorým sa Reger snažil hudbou opísať príbeh Vianoc. V závere koncertu sme 

mohli objaviť známu mariánsku pieseň Celá krásna (JKS 332), pričom je pozoruhodné, ako 



sa téma tejto slovenskej piesne dostala až k francúzsko-libanonskému autorovi Naji Hakim do 

jeho diela Final. 

Okrem tvorby týchto skladateľov sme si mohli vypočuť aj vynikajúce improvizačné 

schopnosti Františka Beera, keď nás v rámci programu prekvapil premysleným použitím 

nezvyčajných harmonických postupov a chromatiky vo svojej improvizácii na vianočnú 

pieseň Nesiem vám noviny (JKS 53). Zapájanie poslucháčov do interpretácie sa na jeho 

koncertoch stáva už tradíciou a vďaka notám a textu nachádzajúcim sa na druhej strane 

programu, sme si mohli zaspievať niekoľko strof dvoch vianočných piesní: Sem, pastieri, 

pospiechajte a Dnes sa Kristus narodil (JKS 80 a 43). V oboch prípadoch sme si vypočuli 

zaujímavo prepacovaný organový doprovod, pretože každá strofa bola ozvláštnená použitím 

inej registrácie a organovými „nadhlasmi“ (organom znejúcim nad spievaným hlasom). 

Organový sprievod ďalej poskytoval tému piesne, samostatne znejúcu na druhom manuáli, či 

postupnú gradáciu zvuku s moduláciou do vyššej tóniny a vyvrcholením poslednej strofy 

s nádherne znejúcim plným zvukom organu Seminárneho kostola. Obecenstvo tak nie je iba 

pasívnym prijímateľom, ale aktívne sa podieľa na tvorbe koncertnej hudby. Františkovi 

Beerovi sa na koncertoch darí ukázať verejnosti, že ani úloha chrámového organistu nemusí 

byť iba bezduchým hraním notového zápisu a že Jednotný katolícky spevník je vzácnou 

súčasťou slovenskej hudobnej kultúry, z ktorej čerpajú inšpiráciu nielen slovenskí skladatelia.                   

         Filip Baltes, 2boML 

Dynamika života 

Mladý a nádejný hudobný skladateľ Marián Zavarský pôsobí ako pedagóg na 

Konzervatóriu v Bratislave. Jeho diela odzneli na mnohých koncertných pódiách a festivaloch 

nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Za hudbu k muzikálu Malý princ získal ocenenie 

Kultúrny čin roka 2008. Je spoluorganizátorom Kompozičné laboratórium a aktívne 

spolupracuje na hudobnej produkcii k projektom súčasného tanca. Medzi jeho najnovšie 

počiny patrí aj projekt Nové skladby pre zbor, ktoré odzneli v Moyzesovej sieni 11. novembra 

2014 spolu s dielami Miroslava Tótha.  

Vo svojej kariére skladateľa ste ešte len na začiatku. Už teraz však žnete ovocie svojej 

práce. Zaujímalo by ma, čo považujete za svoj najväčší úspech? 

Nenazval by som to úspechom, ale skôr radosťou z toho, že sa mi podarilo udržať sa aspoň 

jedným prstom v obore, ktorý som po toľkých rokoch vyštudoval a moja tvorba sa kde-tu 

objaví. 



 

Chceli by sme čitateľom priblížiť Vašu skladateľskú činnosť. Možno by ste mohli 

ponúknuť náhľad na najobľúbenejšie diela z vlastnej tvorby. Ku ktorému svojmu dielu 

máte najväčšiu citovú väzbu a prečo? 

Nikdy som nad takouto otázkou nepremýšľal, ale keď mám zaloviť v pamäti, tak mám asi dve 

diela, na ktoré rád spomínam, hlavne čo sa týka okolností ich vzniku a zážitku z ich 

prevedenia. Prvá je moja konzervatoriálna absolventská práca pre orchester, ktorej 

komponovanie som si maximálne užíval. Bolo to prvýkrát, čo sa mi podarilo zorganizovať 

takéto obrovské teleso nie len v partitúre, ale aj na pódiu. Prevedenie síce malo svoje muchy, 

ale moji vtedajší spolužiaci a kamaráti dali zo seba maximum a doteraz si celý tento až 

magický moment veľmi vážim. Druhou skladbou je Bigband, ktorý som napísal počas mojej 

stáže na Universität fur Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Bola to adrenalínová, ale 

úžasná skúsenosť, keďže som nikdy predtým pre bigband (predtým) nepísal a hráči boli 

špičkoví jazzoví profesionáli. Skladbu som si nakoniec sám dirigoval v jazzovom klube vo 

Viedni. 

Vaše diela sú obsadené rôznymi inštrumentálnymi zoskupeniami. Ak si môžete vybrať, 

preferujete vo svojej tvorbe nejaké špeciálne nástroje, nástrojové zoskupenie? 

Podvedome asi preferujem klavír, keďže hrám takmer celý svoj život na tomto nástroji. 

Milujem ale sláčikové nástroje pre ich variabilitu farby zvuku, bicie nástroje a v rodine 

dychových inštrumentov mám tiež svojich hrdinov. Často sa snažím vytvoriť aj nové farby 

existujúcich zvukov ich kombinovaním pomocou elektroakustických procesov a pod. Pokiaľ 

skladám pre niekoho, veľakrát je nástrojové zoskupenie vopred dané. 

Ak sa zameriame na Vaše inšpiračné zdroje z hudobného prostredia, akého skladateľa 

preferujete? Kto je Vaším najväčším hudobným vzorom a prečo? 

Svoje vzory vidím okrem historických či súčasných velikánov aj vo svojich kolegoch, ktorí sú 

taktiež pre mňa veľkými inšpiračnými zdrojmi. Určitá spoločná rezonancia a interakcia s 

človekom pri tvorbe má pre mňa omnoho väčší prínos, než prečítanie celej knihy o 

kompozičných zásadách. Na druhej strane sa však skláňam pred velikánmi hudby akými boli 

napríklad Béla Bartók, ktorého dokonalý zmysel pre syntézu hudobných elementov v skladbe 

je pre mňa snáď doživotná výzva. 

Tento školský rok ste prijali veľkú výzvu, začali ste totiž učiť na Konzervatóriu 

v Bratislave. Napĺňa Vás Vaša pedagogická činnosť? 

Napĺňa. Ide o jeden z inšpiračných zdrojov a hlavne je to zdroj sebapoznávania. Posledné 

roky som premýšľal nad tým, že by som rád pracoval viac s ľuďmi a som veľmi spokojný, že 



mi to v takejto forme vstúpilo do života. Nedá mi však nezareagovať na známy fakt, že žijeme 

v krajine, kde je toto kľúčové povolanie pre vzdelávanie generácií a rovnako aj zachovanie 

určitého rešpektu k umeleckej hudbe brané ako ekonomická príťaž. A to je tiež jeden z 

dôvodov, prečo si jednak mnohí pedagógovia už po rokoch praxe nenachádzajú k tomuto 

povolaniu vzťah a študenti si nevážia inštitúcie, zastrešujúce ich vzdelávanie. 

Popri svojej pedagogickej činnosti stále komponujete. Na čom v súčasnosti pracujete? 

V súčasnosti dokončujem rozpracovanú hudbu k tanečnému predstaveniu a pripravujem 

aranžmány svojej piesne pre jednu slovenskú speváčku, s ktorou momentálne spolupracujem. 

Čoskoro ma čaká ďalšia kompozičná participácia na viacerých projektoch, ktoré budú 

realizované na jeseň tohto roku a zároveň spolu so svojimi kolegami dávame dokopy nápady 

pre podujatia na sezónu 2016. 

Keď sa odpútame od pracovných povinností, a pozrieme sa na voľný čas, črtá sa otázka, 

čo Vás v živote najviac obohacuje? Z čoho máte najväčšiu radosť? 

Na jednej strane je to vnímanie a užívanie si bohatosti vzťahov, komunikácie, stretávanie sa 

so známymi či novými ľuďmi, spoznávanie novej hudby, interakcia s hudobníkmi pri hraní, 

improvizovaní atď. Na druhej strane čerpám nové sily prostredníctvom samoty a ticha.  

Moja posledná otázka sa týka budúcnosti. Aký je Váš životný cieľ? 

Neexistuje u mňa momentálne vízia konkrétneho cieľa, kam by som sa chcel dostať. Skôr než 

o cieli by som hovoril o zmysle. A tým je tvorba a jej proces. Jedna hlavná a zásadná priorita 

je: napriek všetkým peripetiám neprestať chcieť tvoriť, a nemusí ísť iba o hudbu. Alebo 

napriek všetkej tvorbe neprestať chcieť mať peripetie? Možno práve dynamika života je 

motorom tvorby.  

Jana Štrpková, 2boML 

 

IUVENTUS PAEDAGOGICA 

Dievčenský spevácky zbor IUVENTUS PAEDAGOGICA sa môže pýšiť titulom 

„najstarší dievčenský spevácky zbor na Slovensku“. Funguje pod záštitou Strednej 

pedagogickej školy v Levoči, a to už od roku 1950. Spomedzi všetkých dievčenských 

speváckych zborov, kedysi založených pri Stredných pedagogických školách na Slovensku, 

dodnes prežil jedine on.  



Zbor tvoria mladé dievčenské hlasy budúcich pani učiteliek, študentiek odboru 

„učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“, v momentálnom počte 76 speváčok. 

Umeleckým vedúcim a dirigentom je Mgr. art. Igor Grega a organizačným vedúcim Mgr. 

Dana Vrabľová. Repertoár zboru je zameraný najmä na klasickú polyfóniu, ale tiež úpravy 

slovenských ľudových piesní a piesní rôznych národov. V júni 2007 sa Iuventusu podarilo 

vydať svoje prvé CD, ktoré sa nahrávalo v priestoroch kostola evanjelickej cirkvi a. v. 

v Levoči a v kongresovej sále mestského divadla v Levoči. Album nie je upravovaný v štúdiu, 

všetky hlasy sú nahrávané súčasne a bez pridaného echa. Projekt vydaného CD bol 

prezentovaný 28. júna pri príležitosti slávnostného otvorenia novej budovy SPgŠ.  

Album obsahuje 18 piesní. Hneď v úvode predstavuje zbor svoju hymnu s názvom 

Zdravica od Eugena Suchoňa. Táto pieseň je nabitá energiou, vyjadrujúcou lásku k piesni. 

Poslucháča nabudí k ďalšiemu hĺbavému počúvaniu CD. Milovníci renesančnej polyfónie si 

prídu na svoje v ďalších troch piesňach, ktorých autormi sú Jacobus Gallus a Ruggiero 

Giovanelli. V repertoári speváckeho zboru Iuventus Paedagogica, zahrnutom na tomto disku, 

nechýba ani liturgická tvorba východného obradu, konkrétne Starosloviensky Otčenáš a Slava 

Otcu i Synu. Prvá zo spomenutých piesní je predstavená v úprave dirigenta Igora Gregu. 

V oboch piesňach je pozoruhodná práca s dynamikou, ktorá posilňuje celkovú myšlienku 

a emotívnosť piesní, vrátane textu a tiež v nich môžeme postrehnúť kvalitnú prácu s frázou 

a dychom. Po náročných piesňach staršieho charakteru prichádza „oddychovka“, 

sprostredkovaná jemnou, no predsa nie ľahkou piesňou o Majstrovi Pavlovi, rodákovi 

z Levoče, so sprievodom klavíra Dany Vrabľovej. Po ľubozvučnej slovenčine sa vraciame 

k latinčine v piesni, kde je latka nastavená vyššie ako v predchádzajúcom repertoári. Pieseň 

Cantemus je jednou z najťažších piesní na tomto CD. Jasne odhaľuje kvality zboru. Okrem 

toho, že je náročná vedením svojej kantilény, čo speváčky zvládli bravúrne, sme opäť 

svedkami brilantnej práce s dynamikou. Pieseň postupne odhaľuje farby jednotlivých hlasov, 

najmä kontraaltov. V trávnici Hoj, hura hoj, s efektom ozveny, dirigent predstavuje akustické 

výhody miesta nahrávania – evanjelického kostola v Levoči. V piesni sa predstavujú tri 

sólistky s veľmi odlišnými farbami hlasov, čím vzniká oživenie jej druhej časti.  

Postupnosť dramaturgického výberu repertoáru na CD je skutočne dobre premyslená. 

Po dvoch náročných a kvalitných piesňach prichádza opäť odľahčenie v podobe dvoch piesní 

Jaroslava Ježka so sprievodom klavíra. Po veselom naladení sa obsah stáva vážnejším. 

V dielach P. I. Čajkovského a J. Leskovara v úprave Igora Gregu s emotívnym textom sa 

výborne pracuje s vedením všetkých štyroch hlasov i emocionalitou hudby. Kohuciku mladi 



od Jozefa Podprockého je predznamenaním tretieho, najväčšieho vrcholu CD v podaní piesní 

Gaudeamus iuventus a Rytmus od Ivana Hrušovského. 

História Iuventusu hovorí o silných krajných hlasoch – vysokých sopránoch 

a kontraaltoch, čo bolo ľahko postrehnuteľné z nahrávok. Sám dirigent sa snaží venovať viac 

pozornosti práve kontraaltistkám, pre ich jedinečnosť a znamenitú farbu hlasu. So zborom 

pracuje s technikou spievania do „o“, poloopernou a polohrdelnou, čo však nie je vhodné pre 

všetky typy piesne. Tie odrážajú energickosť a temperament speváčok, no v niektorých 

prípadoch to nepôsobí práve najlepšie, najmä pri potrebe presne zosynchronizovaných 

nástupoch. Malé nedostatky počuteľné na nahrávkach môžu byť spôsobené faktom, že 

štúdium je štvorročné a zbor neustále podlieha migrácii, odchodom i príchodom nových 

hlasov. Vo vzdelávacom pláne sa síce objavuje hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka 

i metodika hudobnej výchovy, avšak intenzívnejšie a hĺbkové vyučovanie hlasovej výchovy 

nie je možné. Na albume sme však mali možnosť počuť, že i napriek týmto faktom úroveň 

zborovej činnosti nie je nízka. Dokonca, ako ukazujú výsledky speváckych súťaží, je 

chvályhodná. Najlepšie výsledky dosiahol zbor na celoštátnej prehliadke mládežníckych 

speváckych zborov Mládež spieva, kde dosiahol umiestnenia v zlatom pásme (2002, 2004, 

2008), striebornom pásme (2006, 2010) a bronzovom pásme (2012). V roku 2008 získal na 

tejto súťaži v Bratislave i Cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby 

slovenského autora a povinnú skladbu. Na Medzinárodnej súťaži mládežníckych speváckych 

zborov v slovinskom Celje obsadil v rokoch 2007 a 2011 strieborné pásmo. Na 

Medzinárodnej súťaži stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická 

Banská Bystrica získal v rokoch 2011 a 2013 umiestnenie v bronzovom pásme.  

Napriek spomenutým pozitívam i negatívam má zbor predpoklady na to, aby dosiahol 

vynikajúce výsledky, ak bude na sebe pracovať. 

        Gabriela Ščigulinská, 2boML 

 

Francúzsky večer vo Viedni 

Mystickosť a expresívnosť romantizmu, nekonvenčnosť a symbolickosť 

impresionizmu, hravosť francúzskej kultúry – ani jedna z týchto vlastností nechýbala v utorok 

18. novembra 2014 vo viedenskom Konzerthause. Na treťom koncerte pod názvom Robin 

Ticciati conducts familiar and lesser-know french works cyklu Orchester International sa 



postavil amsterdamský Konigliches Concertgebouworchester znovu na pódium vo Viedni, 

tentokrát s mladým londýnskym dirigentom Robinom Ticciatom. 

Večer bol prechádzkou v čase a priestore jedného z najkrajších čias života francúzskej 

perlivej kultúry. Počas celého predstavenia poslucháč mohol nahliadnuť do rozvoja umenia na 

prelome 19. a 20. storočia – obdobia veľkých zmien, nielen v hudbe, ale v celom ponímaní 

sveta. Práve toto sa dalo vycítiť z pozorne vybraného repertoáru možno nie najznámejších, ale 

určite trefných skladieb štyroch francúzskych skladateľov tohto obdobia. 

Koncert otvorila skladba Pelléas et Mélisande, suite op. 80 Gabriela Faurého. 

Originálne napísaná scénická hudba, nepotrebovala nejakú vizualizáciu, aby vyrozprávala 

príbeh – dosiahla to jemnými melodickými frázami. V skladbe tieto frázy prevládajú, pričom 

väčšinou sú zahrané jedným nástrojom. Túto úlohu preberajú rôzne nástroje počas skladby, čo 

evokuje pocit prítomnosti rozprávača. Elegantnosť a nežnosť, príznačné pre Faurého rané 

skladby, boli neprestajne prítomné v prednese. Orchester dosiahol ticho, ktoré je často ťažké 

predstaviť si, keď sa pozeráme na pódium plné hudobníkov a nástrojov. Bolo neuveriteľné 

počúvať nízko položené tóny tak čisté a sýte, a predsa tak jemné a krehké. Ticciato sa vyhýbal 

nejakým náhlym zmenám v skladbe, dynamika bola dynamikou nežnosti. Mäkkosť tónu, aj 

napriek zmenám farby, bola neustále prítomná. Kersten McCall podal flautové sólo Sicilienne 

s citom a v súlade s orchestrom. Nevyčnieval sólisticky, a tým dal skladbe organickú 

štruktúru nerozlučitelnosti. V poslednej časti skladba nadobúdala dynamiku, ktorou 

pripravovala poslucháča na ďalší priebeh koncertu. 

Ďalšie dielo bolo úplným kontrastom voči prvej skladbe La mort de Cléopatre Hectora 

Berlioza v prednese svetoznámej bulharskej mezzosopranistky Vesseliny Kasarovej, ktorá sa 

dostala na scénu obmenou obsadenia v dôsledku neprítomnosti Eline Garančovej. Kasarova 

bola vo svojom živle. Bolo evidentné, že bola na známej pôde a že bola úplne oboznámená 

s repertoárom, ktorý patrí medzi jej špeciality. Výkon mezzosopranistky bol výnimočný. Z 

hľadiska mnohých aspektov bol drahokamom večera. Kasarovej veľký rozsah a úplná čistota 

hlasu sa prejavili bezpochybne od začiatku do konca. Jej výkon na javisku bol úplne 

očarujúci, ona nielen zaspievala skladbu, ale ju perfektne aj odohrala. Neznamenalo to však, 

že vzápätí dovolila, aby všetka jej sila šla do vizuálneho prejavu. V hlase sa presne dal vycítiť 

pocit trápenia a smrti. Jej brilantný hlas menil svoj charakter v súlade s textom a v nízkych 

registroch skôr evokoval recitatív. V niektorých momentoch však bola nevyváženosť 

hlasitosti medzi orchestrom a hlasom speváčky. Agresívnosť orchestra a intenzívna 



expresivita speváčky presne evokovala Berliozov charakter a typickú expanzívnosť jeho 

tvorby. Odozva publika bola obrovská, Kasarová bola miláčikom poslucháčov. 

Po krátkej prestávke zazneli impresionistické melódie Ravelových Valses nobles et 

sentimentales. V brilantom odznení disonantných tónov poslucháčom chvíľu trvalo zvyknúť 

si na nový zvuk pri zmene storočia. Ravelov perfekcionizmus a cit pre dokonalú 

inštrumentáciu nebol vynechaný. Počas skladby hra medzi nástrojmi t.j. postup vymieňania si 

úlohy poskakujúcej melódie, vykresľovalo obraz nádherného tanca pred očami poslucháča. 

Majestátne predstavené hlasné časti skladby nadobudli silu, ktorú dovtedy nebolo počuť v 

sieni. Dávali dojem úplného využitia energickej kapacity orchestra. Nástup po prestávke 

pôsobil celkom inak ako prvá skladba večera. Namiesto toho, aby pomaly pripravili 

poslucháča orchester ihneď skočil do plného emocionálneho impresionizmu. 

Vyvrcholenie večera prišlo spolu s Debussyho La Mer. Toto impresionistické dielo 

nekonvenčných harmónií a nepredvídaných melódii prenieslo poslucháča do „nových vôd“ 

hudobného výrazu a aj koncepčného myslenia. Neuveriteľná energia, ktorá emitovala 

z orchestra, sa stále zvyšovala a nám iba ukazovala fakt, že hudobníci nestratili koncentráciu 

počas celého koncertu – práve naopak, zintenzívnela. V poslednej časti, v Dialogue du vent et 

de la mer, v ktorej bol v úplnosti vystihnutý rozhovor medzi morom a vetrom, hudobníci 

mohli dokonale preukázať svoju zručnosť. Charakteristika Debussyho skladby im to dovolila 

v najhlbšom zmysle. Skladba poukazuje nielen na skladateľovu zručnosť, muzikalitu a talent, 

ale aj jeho zmysel pre využívanie orchestra do posledného detailu. Používa farby rôznych 

nástrojov pre vznik reálnej a uveriteľnej skladby. Každý nástroj je dôležitý so svojím 

jedinečným charakterom a farbou. Detaily boli nepochybne obsiahnuté. Bol to perfektný 

záver večera. 

Koncert sa skončil dlhým zaslúženým aplauzom s mnohými výkrikmi „bravo“ 

nadšeného publika za neuveriteľný a výnimočný výkon. Vďačnosť na tvári dirigenta svedčila 

o pravom zámere jeho výkonu. Na tvári bolo vidno radosť zo života, lásku k dirigentskému 

umeniu a k hudbe. Tridsať ročný samouk Robin Ticciato preukázal vysoký talent, neúnavnú 

energiu, ale aj žiarivý životný elán. Vďaka perfektnému a profesionálnemu výkonu atmosféra 

pôsobila lahodne a prívetivo. Entuziasticky založená dirigentova interpretácia dávala život 

celému orchestru. Hravosť francúzskej hudby sa prejavila v komplexnosti. Pre Ticciata 

vybraný repertoár nebol nejakou novinkou, pretože sa najviac zameriava práve na post-



romantickú hudbu. I keď je hlavným dirigentom Scottish Chamber Orchestra, neprekáža mu 

to v spolupráci s inými orchestrami. 

 Tabita Sara Elijaš, 1 boML 

 

 

 

František Beer: „Kostolná pieseň nemusí byť iba ´nudná a ako na 

pohrebe´“ 

Mladý košický organista František Beer (*1989), absolvent konzervatória v Košiciach 

a Bratislave a študent cirkevnej hudby na Musikhochschule Lübeck v Nemecku, považuje 

duchovnú pieseň za veľký hudobný a textový poklad slovenskej kultúry. V našom rozhovore 

hodnotí úroveň chrámovej hudby na Slovensku, hovorí o jej hlavných problémoch 

a porovnáva ju so situáciou na nemeckej pôde. 

Ako dlho sa venuješ organovej hudbe? 

S hraním na organe som začal vo svojich jedenástich rokoch omšou vo vianočnom období v 

obci Baška v okrese Košice-okolie. 

Čo bol tvojím prvým kontaktom s hudbou a akým spôsobom si sa dostal k hre na 

organe? 

Prvým kontaktom so živou hudbou bol pre mňa kostol, kde som ako miništrant slúžil pri 

oltári. Stále ma to však ťahalo na druhú stranu kostola - k organu, často som stával vedľa 

organistu a pomáhal mu pri hraní nastavovaním čísel piesní pre ľudí. Veľmi na mňa 

zapôsobilo účinkovanie rôznych zborov v našom kostole, napríklad Zboru sv. Cecílie, ktorý u 

nás raz pri omši účinkoval. 

Pôsobíš momentálne niekde ako chrámový organista, či už na Slovensku alebo 

v Nemecku? 

Na Slovensku som organistom v kostole sv. Bartolomeja v Košiciach-Myslave, ale často 

účinkujem aj pri slávnostných bohoslužbách v košickej katedrále. V Nemecku pôsobím ako 

asistent organistu v chráme sv. Jakuba v Lübecku. Tento kostol sa pýši tým, že sú v ňom 

osadené dokopy tri píšťalové organy, z nich jeden z roku 1637. 

Ako hodnotíš úroveň chrámovej hudby na Slovensku?  

Smutne musím konštatovať, že vo väčšine prípadov sa na našich bohoslužbách stretávame s 

veľmi podpriemernými hudobnými a speváckymi výkonmi hudobníkov.  



 

Myslíš si, že je táto úroveň rôzna v závislosti od jednotlivých slovenských regiónov? 

Podľa mojich skúseností je úroveň vo všetkých regiónoch rovnaká, žiaden z krajov nevytŕča z 

radu. 

V čom vidíš najväčšie problémy chrámovej organovej hudby na Slovensku? 

Podpriemerná hudobná úroveň u nás je výslednicou mnohých faktorov - nie sú vyriešené ani 

základné otázky akými sú napríklad starostlivosť o píšťalové organy, financovanie organistov 

či ich vzdelávanie, výchova veriacich a kňazov k liturgickej hudbe. Nájdu sa výnimky v 

podobe snaživých organistov a kňazov, ktorým na hudbe a speve pri liturgii záleží. Tí sú 

dôkazom toho, že aj napriek mnohým problémom môže byť hudba pri liturgii na vysokej 

úrovni. Škoda, že sa zatiaľ nenašla odvaha na vyšších stupňoch poučiť sa z ich skúseností a 

vytvoriť model, ktorý by ošetril všetky kostoly. 

V našich kostoloch, je zyvkom, že organista doprevádza spev ľudu nielen hrou na 

organe, ale aj vlastným spevom do mikrofónu. Ty tento spôsob odmietaš. Je výrazný 

spev organistu veľkým problémom pre chrámovú hudbu a aký je jeho dopad na kvalitu 

spevu liturgického zhromaždenia? 

Tento problém je celkom rozsiahly a bohužiaľ hlboko zakorenený. Všade tam, kde organista 

spev zhromaždenia prehlušuje hlasným spevom do mikrofónu, sa stali (najmä mladší) ľudia 

pasívnymi – spievajú veľmi malo alebo nespievajú vôbec. Doslova ich „boj“ proti sólovému 

hlasu od spevu odrádza. Mikrofón okrem toho zvýrazňuje rôzne intonačné nedostatky a keďže 

väčšina spevákov v kostoloch nemá školené hlasy, je to ďalší dôvod, pre ktorý je potrebné s 

mikrofónom narábať veľmi opatrne. Naučiť ľudí orientovať sa v speve len podľa zvuku 

organa (ktorý je v kostole práve za týmto účelom postavený) po úvodnom úsilí prináša veľmi 

pozitívne výsledky – ľudia si časom vycibria sluch a vnímanie hudby na vyššiu úroveň, 

pretože musia z predohry pred piesňou vydedukovať melódiu aj rytmus piesne a dávať pozor, 

kedy sa predohra skončila a oni môžu začať spievať. Naučia sa byť v speve samostatnejší, 

prestanú sa spoliehať na organistu, že „to potiahne za nich“ a naberú odvahu spievať 

hlasnejšie. Samozrejme predpokladom na toto všetko je úplná hudobná istota organistu a jeho 

hudobného doprovodu. 

V prostredí chrámovej hudby na Slovensku sú známe tvoje nahrávky vlastných 

interpretácii skladieb z Jednotného katolíckeho spevníka (JKS) a Liturgického spevníka 

I z autentického prostredia priamo pri bohoslužbách. Čo je tvojím zámerom pri tvorení 

týchto nahrávok a ich sprostredkovaní širšej verejnosti? 



Spočiatku som začal bohoslužby nahrávať, aby som si odkontroloval svoje hranie – či 

nerobím rytmické chyby a či je hlasitosť organa vyvážená k hlasitosti spevu ľudu. Časom sa 

nahrávky začali šíriť ako dôkaz toho, že ľudia vedia spievať sami „iba“ s doprovodom organa.  

Pre mňa osobne sa však nahrávky stali aj istým spôsobom muzikologickým výskumom, v 

ktorom zaznamenávam ľudový prejav v jeho živej podobe. Keďže naši rodičia a my sme 

mnohé najmä liturgické tradície na seba neprebrali a ak sa na tomto jave nič nezmení (aj čo sa 

týka výchovy kňazov k tejto téme), dá sa očakávať, že mnohé piesne a nápevy, na ktorých 

vyrástli generácie ľudí, sa o niekoľko desaťročí stanú minulosťou.  

Si študentom cirkevnej hudby na vysokej škole v nemeckom Lübecku. Je „hudobná 

produkcia“ v nemeckých kostoloch iná ako u nás? Kde vidíš najväčšie rozdiely? 

Cirkevní hudobníci v Nemecku kladú okrem bohoslužobnej hudby veľké ťažisko na 

organizovanie rôznych kultúrnych podujatí, ktorými sa snažia duchovnú a liturgickú hudbu 

sprístupniť širšej vrstve poslucháčov. V takmer každom významenjšom chráme sa organizujú 

organové festivaly a pravidelne sa uvádzajú kompozície hudobných velikánov. Existuje 

mnoho spolkov priateľov chrámovej hudby ako i časopisy, ktoré sa tejto téme venujú. 

Na Slovensku v praxi neexistuje pozícia chrámového organistu ako stále zamestnanie. Je 

situácia v Nemecku iná? Sú tam podľa teba podmienky pre organistu-profesionála 

priaznivejšie? 

Nemeckí organisti sú takmer všetci zamestnaní na úväzok, ktorého veľkosť závisí na počte 

povinností, bohoslužieb, veľkosti daného spoločenstva, atď. Vo výške odmeny je zarátaný aj 

čas, ktorý organista potrebuje na cvičenie a prípravu, suma je teda niekoľkonásobne vyššia 

ako almužny, ktoré dostávame na Slovensku. Nemecké fary sú na tom finančne veľmi dobre, 

preto si môžu dovoliť zaplatiť kvalitného organistu. Napriek tomu je mnoho kostolov bez 

stáleho hudobníka, čo však súvisí celkovo s úbytkom veriacich. 

Na tvojich organových koncertoch, ktoré usporadúvaš v rôznych kostoloch na 

Slovensku sa už stáva zvykom, že do interpretácie aktívne zapájaš aj poslucháčov, 

napríklad spevom piesne z JKS. Prečo si sa rozhodol pre túto zvláštnosť v repertoári 

svojich koncertov? 

V duchovných piesňach sa nachádza veľmi veľký hudobný a textový poklad, ktorý bohužiaľ 

kvôli vyššie spomenutej nízkej úrovni liturgickej hudby u nás upadol do stratena. To sa 

snažím oživiť práve na koncertoch, kde chcem dokázať, že kostolná pieseň nemusí byť iba 

„nudná a ako na pohrebe“, ale môže aj dnešnému človeku veľa povedať. 

Chystáš v najbližšej dobe nejaké organové koncerty na Slovensku? 



V júli 2015 sa mi verím podarí úspešne ukončiť bakalárske štúdium odboru cirkevná hudba 

na Musikhochshule Lübeck. Po návrate domov ma okrem už pravidelných koncertov v 

Košiciach čaká napríklad účinkovanie na organovom festivale v Bardejove, Michalovciach a 

Humennom. 

 

Filip Baltes, 2boML 

 

 

Od hravej bezstarostnosti k hľadaniu umeleckej identity 

Paolo Nutini: CAUSTIC LOVE (2014) 

 

 Osem rokov po tom, čo uzrel svetlo sveta album Sunny Side Up, sa Paolo Nutini 

v apríli 2014 opäť dostáva na scénu s novým a hlavne dlho očakávaným albumom Caustic 

Love. Rôznorodosťou skladieb a kombináciou viacerých hudobných štýlov Nutini opäť raz 

dokazuje svoj všestranný hudobný talent. Album vyvolal veľmi pozitívne reakcie a len dva 

mesiace po jeho predstavení už získava prvé miesto v britskom rebríčku UK Album Charts.  

 Paolo Giovanni Nutini sa narodil 

9. januára 1987 v Paisley. Hoci tento 

spevák s taliansko-škótskymi koreňmi 

vystúpil do popredia zhruba v rovnakom 

čase ako známa Amy Winehouse 

a podobne ako ona vyjadril svoj soulový 

feeling pomocou zastretého hlasu, 

Nutinimu sa zrejme nepodarilo dosiahnuť 

takú presvedčivosť. Zakotvil pri mnohých hudobných žánroch ako je ragtime, indie rock, pop 

až po spomínaný soul. Ako sa však raz sám vyjadril pre jeden týždenník, nerád by sa 

prezentoval v rámci jedného, dvoch hudobných žánrov, pretože hudba, ktorú tvorí, je 

rôznorodá a plná experimentu. 

 Prvý debutový album These Streets (2006) získal tretie miesto v britskom rebríčku 

UK Album Charts a zároveň odštartoval jeho prvú vlnu vypredaných koncertov vo Veľkej 

Británii, ale aj účasť na mnohých hudobných festivaloch po celom svete (The Montreux Jazz 

Festival, The Wireless Festival a i.). V roku 2009 vychádza druhý štúdiový album Sunny Side 



Up, ktorý sa okamžite dostal na prvé miesta britských rebríčkov a to aj vďaka singlu Candy. 

Predali sa približne dva milióny nosičov a Nutini absolvuje jedno koncertné turné za druhým. 

Po troch rokoch koncertovania sa hudobník opäť zatvára do nahrávacieho štúdia a začiatkom 

roku 2014 sa fanúšikovia konečne dočkali prvého singlu Scream (Funk My Life Up) a už v 

apríli vychádza tretí album Caustic Love.  

 Caustic Love je evidentne tvorbou zrejúceho hudobníka, ktorý vymieňa veselý šarm 

z predošlých albumov za obsahovú hĺbku a emócie. Album uvádza dynamická dychová sekcia 

debutového singlu Scream. Provokatívnym a zároveň energickým speváckym prejavom 

navádza Nutini poslucháča na „rýchlu jazdu“. Svižné inštrumentálne pasáže sú zvýraznené 

pravidelne sa opakujúcou basovou linkou, ale aj vokálmi a pre speváka typickými vstupmi 

dychových nástrojov. Nutini zostupuje do hĺbok divokej živelnosti, ktorá je zvýraznená jeho 

rozodratým hlasom a popritom je pevne usadený v štýle najlepšej soulovej éry. Tento fakt 

dokladá použitím refrénu zo soulovej klasiky od Bettye Lavette z roku 1965 v piesni 

s názvom Let Me Down Easy. V skladbe One Day opäť vystrieda rôzne hudobné podoby, od 

sólového staccato organu až k plnému zborovému vyvrcholeniu so zrejme najdynamickejším 

speváckym výkonom v závere skladby. Piatou v poradí je Numpty, charakteristická 

bezstarostnou ľahkosťou hry na klavíri v pozadí celej skladby a ktorá značne pripomína 

Paolovu hravosť predošlých albumov. Excelentný výkon osemčlennej kapely je počuteľný 

v piesni Cherry Blossom, ktorá zaznela naživo už omnoho skôr ako na albume. Skladba 

Looking for Something, venovaná Nutiniho matke, miestami evokuje tvorbu Billa Withersa. 

Bola by škoda nespomenúť aj piesne Someone Like You, ktorú uvádzajú čarovné tóny harfy, 

a taktiež zmyselnú pieseň Diana. 

           Na záver azda to najlepšie, Nutiniho vlastná citová spoveď, začínajúca slovami “we 

are proud individuals“ (sme hrdé indivíduá), je obžalobou mestského moderného života 

a súčasnej spoločnosti - skladba Iron Sky. Nie darmo jej prischlo označenie “slow burner“ 

(pomaly horiaca), pri jej počúvaní sa poslucháč doslova emočne utápa. Je pozoruhodným 

spojením uvedomelého soulu so štýlom deep soul. V skladbe odznie aj známy príhovor 

Charlieho Chaplina z filmu The Great Dictator (1940), ktorý len dotvára atmosféru skladby.  

Albumom Caustic Love sa vďaka výnimočnému repertoáru trinástich skladieb Paolo 

Nutini nielenže dostáva do povedomia širšej verejnosti, ale dokazuje aj obrovský progres 

hudobných schopností a otvorenosť v ďalšom napredovaní jeho budúcej tvorby.  

 

Barbora Stračiaková, 2boML 

 



 

Nápaditosť, idea a sila v súčasnej tvorbe 

Od založenia prvého konzervatória na Slovensku Milošom Ruppeldtom prešlo už 

deväťdesiatpäť rokov. Obdivuhodnému jubileu bol venovaný autorský koncert pedagógov 

kompozično- dirigentského a hudobno-teoretického odboru. Diela súčasnej slovenskej tvorby 

odzneli 27.11. 2014 v Koncertnej sále Eugena Suchoňa na pôde Konzervatória v Bratislave. 

Večer plný invencie otvorilo dielo Juraja Tandlera - Missa Brevis (1995), ktoré je 

určené pre sóla, zbor, organ a sláčikový súbor. Skladba je zložená z deviatich častí: Vstup, 

Kyrie, Gloria, Kredo, Obetovanie, Sanktus, Agnus Dei, Prijímanie a Záver. Dielo sa 

netradične vyznačuje výraznou melodikou, čo je pre Tandlerovu tvorbu prikláňajúcu sa 

zväčša k voľnej atonalite neobvyklé. Kompozícia pútala aj osviežujúcou inštrumentáciou 

a formálnou jasnosťou. Kontrast autor vytváral pomocou tempa a striedaním 

kontrapunktických miest a imitácií s čisto akordickými úsekmi. Obzvlášť zaujímavo pôsobilo 

dopovedanie fráze zboru samostatnou nástrojovou dohrou. Kompozícia bola interpretovaná 

Komorným zborom Konzervatória, výbornou sopranistkou Hildou Gulyasovou a Izabelou 

Loviškovou. Z inštrumentálneho zoskupenia študentov vynikali Patrik Klačanský, ktorý 

odohral náročný part prvých huslí a kontrabasista Erik Hasala. Celé dielo prebiehalo pod 

taktovkou Ivety Weis Viskupovej, ktorej gestá podčiarkli liturgický charakter skladby. 

Druhým uvedeným autorom bol uznávaný Peter Martinček so sonátou n.4 pre klavír In 

the Eyes of Passion (2013). Pre toto dielo je príznačná výrazovosť založená na zvukovej 

gradácií. Začína v malej dynamike a efektívne stupňuje napätie striedaním dvoch tónov 

v sekundovom intervale. Skladba je charakteristická neustálym používaním crescenda. 

V rozvedení cítiť mimoriadny emočný náboj, ktorý sa stupňuje až do reprízy expozície, kde 

sa objavujú oktávy a arpeggia. Aj keď pôvodne bola kompozícia písaná pre klaviristku 

Danielu Varínsku, tento krát ju naozaj vášnivo stvárnil Lukáš Píš, ktorý svojou technikou 

vyjadril bravúrne vlnenie na celej klaviatúre nástroja, taktiež náročné oscilácie na jednom 

tóne. 

Ďalšie číslo nieslo názov Drahý poklad živej viery op. 28 (2013) z pera Juraja Jartima. 

Tento cyklus piesní na slová Antona Adamkoviča vznikol na objednávku Augustína Slaninku 

k roku 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Sedemčasťový cyklus bol 

pôvodne určený pre sólový barytón, organ a miešaný zbor, no na koncerte premiérovo zaznel 



výber piesní v podobe cyklu pre hlas a klavír. Vo vybraných kusoch má klavír prevažne 

sprievodnú, podpornú funkciu. Hudba verná romantickej tradícií rešpektuje slovo a text je 

podopieraný melodikou, ktorá ostáva v pamäti. Cyklus prináša životné postoje, radosti aj 

úskalia veriaceho človeka. Emócie cítiť hlavne v šiestej piesni Pozvanie, kde melódia 

vyjadruje melanchóliu a ľútosť, no prináša aj východisko zo situácie človeka. Barytonista 

Lukáš Sládkovič podporil obsah diela pregnantnou výslovnosťou. Pozíciu klaviristky zaujala 

Dana Hajossy. 

 Zástupca školy, Stanislav Hochel sa prezentoval Sonátou pre saxofón a klavír. 

Pozitívne ladené dielo je určené na didaktické účely ZUŠ (II. cyklus) a pre študentov nižších 

ročníkov konzervatória. Skladba je pôvodne štvorčasťová, častejšie sa však uvádza 

v trojčasťovej verzií. Tak tomu bolo aj na tomto koncerte, kde odzneli I. Prológ, II. Nocturno 

a III. Perpetum mobile. Kompozícia pútala pozornosť najmä svojim jazzovým charakterom, 

bola význačná sekvenciami, transpozíciami a behmi, náročnými na dychovú techniku 

interpreta. Sonátu odohrali pedagógovia konzervatória s bravúrou, Katarína Reháková –

saxofón a klavirista Ladislav Fančovič. 

 Nasledovali dve skladby reprezentujúce žáner live electronics. In a drop of infility pre 

klavír a digitálne spracovanie zvuku v reálnom čase (2014) od Petra Grolla, zakladateľského 

člena Soozvuku. Klavírny part v prezentovanom diele, zostavený z behov i dlhých tónov 

dopĺňalo echo – efekty, ktoré mal na starosti sám autor. Z troch častí vynikala druhá s názvom 

Breathless s príjemnou melodikou, miernou dynamikou a kontrapunktickými pasážami. 

Desire, v závere priniesla ohromnú zvukovosť v gradácii. Pôsobivá skladba bola písaná na 

objednávku interpretky, klaviristky Zuzany Biščákove, interpretky večera. 

 Druhým dielom z tohto súdka bolo „Siddhartha is in the street“ pre gilotínu a live 

electronics. Kompozícia bola vytvorená špeciálne na tento koncert najmladším zo skladateľov 

– Mariánom Zavarským, ktorý ju aj interpretoval spolu s Matúšom Wiedermannom, 

zostrojovateľom Gilotíny. Netradičný nástroj zložený z rámu okna, plechu, troch strún a páky 

môžeme radiť do kategórie basových strunových nástrojov. „Gilotína“ je výnimočná 

farebnosťou, čo využil skladateľ a hra s farbami sa stala základom tohto neobvyklého 

happeningu. Skladba má meditatívny charakter založený na alikvotách. Začína hlbokým 

dlhým tónom, vylúdeným na strunách gilotíny. Tón je neskôr modifikovaný, upravovaný. 

Zavarský využíval celú škálu experimentujúceho nástroja a spolu s efektmi vyjadril 



rozjímajúci charakter. Veľmi pútavý okamih nastal, keď Matúš Wiedermann využil počas hry 

plech Gilotíny ako idiofón. 

 Záver večera priniesol skladbu s názvom Prvá kniha žalmov od Ľuboša Bernátha. 

Autor čerpal inšpiráciu z cirkevnej tradície žalmov, zo starej hudby a nadviazal aj na majstra 

Claudia Monteverdiho. Veľkým invenčným zdrojom sú piata a šiesta madrigalová kniha. 

V diele ide o fúziu cirkevného dokonalého textu s pokušeniami človeka. Kontrast skladateľ 

vyjadruje dramatickým poňatím vokálneho partu, ktorý zo začiatku pripomína stredoveký 

trubadúrsky spôsob interpretácie. Okrem sólistu je kompozícia určená pre klavírne trio 

s vyrovnaným postavením nástrojov. Kniha žalmov je charakteristická vnútorným pnutím, 

ktoré je docielené zmenami pulzácie toku hudby, striedaním nástrojových skupín a 

prenášaním prízvuku. Bernáth strieda homofónne pasáže s polyfóniou. Veľmi osviežujúco 

pôsobia imitačné plochy, pasáže tvorené pizzicatami a sláčikové party dopĺňané flažoletmi. 

Prekvapivý moment prináša spevák, keď prechádza do hovoreného slova. Barytonista Tomáš 

Šelc nielen hlasom, ale i jasnou mimikou vyjadril obsah spovede hriešneho veriaceho.  

 Koncert Novej hudby bol naplnený ideami, pozitívnymi emóciami a nechýbala mu ani 

originalita. Nápaditosť bola patrične ocenená veľkým potleskom publika. Súčasná slovenská 

tvorba novými skladateľskými osobnosťami pokračuje vo svojom vývoji a prezentuje nové 

tváre. 

         Jana Štrpková 2boML 

 

 

Jazzový sviatok nasiaknutý Amerikou  

Pod záštitou slovenskej bubeníckej špičky, Martina Valihoru, sa 12. apríla uskutočnil 

ONE DAY JAZZ FEST v bratislavskom hudobnom klube Babylon. Počas tohto večera sa 

publikum dočkalo aj jedinečného koncertu legendárneho amerického bubeníka Chrisa Davea, 

ktorý bol so svojím zoskupením The Drumhedz zlatým klincom programu. Na začiatku 

zažiarili skvelé výkony samotného organizátora a „otca“ festivalu Martina Valihoru spolu s 

DJ-om Vec-om, slovenských hudobníkov v projekte Eugena Vizváryiho PART ONE. Keďže 

sa ONE DAY JAZZ FEST vďaka predošlým ročníkom stal už overeným prísľubom hudobného 

vyžitia sa, vysoká účasť poslucháčov v sále hovorila za všetko. Po prvýkrát sa však ONE DAY 

JAZZ FEST uskutočnil v menšom klube, a tento organizačný ťah splnil účel na výbornú. 

Uvoľnená klubová atmosféra, ktorá vládla v priestoroch Ateliéru Babylon korešpondovala s 



tanečnosťou, ktorá bola v tento večer všadeprítomná. Hip-hopové „náklady“ beatov vyplnené 

scratchovaním platní v podaní DJ Vec-a nenechali nejedného diváka ostať chladným. Vkusný 

groove/funky setlist len potvrdil, že ďalší „otec“ ,no tentokrát slovenského DJ-ingu, má svoje 

zaslúžené miesto na slovenskej hip-hopovej scéne. Večer pokračoval vystúpením klaviristu 

Eugena Vizváryiho a jeho projektu PART ONE, kde sa popri zvučných menách slovenského 

jazzu ako napríklad Oskar Rózsa alebo Michal Bugala predstavili aj hostia. Speváčka Anita 

Soul, ktorá svojou príjemnou farbou hlasu rozprúdila vody inštrumentálnych skladieb 

niekoľkými chytľavými štandardmi, kde vynikol jej veľmi sofistikovaný cit pre vokálnu 

interpretáciu a zmysel pre motívy z oblasti soulu. Taktiež Radovan Tariška prispel svojim 

grandióznym umením hry na saxofóne a tak nebolo divu, že publikum vo víre tanečnej hudby 

ocenilo jeho takmer desaťminútové sólo patričným potleskom. Jedným z prekvapení večera 

bol obdivuhodný výkon talentovaného mladého bubeníka Dávida Hodeka. Svojou precízne 

zvládnutou technikou hry na bicích nástrojoch dokázal, že rytmus je skutočne jeho doména 

a má pred sebou určite úspešnú kariéru. Bezprostredná blízkosť diváka a interpreta 

zapríčinila, že priestor naplnila obrovská energia, ktorú bolo cítiť medzi všetkými 

prítomnými. 

Na rad prichádza headliner večera. Všetci netrpezlivo čakajú na už teraz žijúcu 

legendu svetovej bubeníckej elity. Na pódium prichádza nenápadný chlapík v šiltovke so 

svojim zoskupením. Ako uvádza samotný líder The Drumhedz, koncert bol naozaj „výletom“ 

cez rôzne hudobné štýly. Najviac bolo badať silné ovplyvnenie R´n’B, hip-hopom 

a gospelom, ale taktiež Johnom Coltranem alebo Herbiem Hancockom. Z ich dielne odznelo 

aj pár úžasne interpretovaných štandardov. Už z praktického hľadiska, pri pohľade na Daveov 

drumset bolo badať značnú dávku virtuozity. Používanie rôznych rytmických patternov, 

zachádzajúcich až za hranice drum and bass. Agogika dotiahnutá do výšin profesionality 

alebo použitie izorytmie a polymetrie na takej úrovni, ako som v ten večer mal možnosť 

vidieť, bolo to, čo ma presvedčilo, že Chris Dave a The Drumhedz sú skutočne inovátormi 

jazzovej hudby. Jeho krásna farba tónu na bicích nástrojoch, dokonale zvládnutá a dovolím si 

tvrdiť, že revolučná technika, nenechala ani jeden pár rúk bez potlesku. Celý koncert sa niesol 

v znamení striedania živelnosti s jemnosťou, kde všetci účinkujúci fungovali ako jeden 

organický, živý celok. 

Koncert predčil všetky doterajšie očakávania a stal sa pre mňa jedným z top 

kultúrnych udalostí roku 2014. Treba len dúfať, že ďalšie ročníky ONE DAY JAZZ festivalu 



prinesú mnohé iné zvučné mená ako tomu bolo aj po minulé ročníky a prehĺbia tak vzťah 

medzi zahraničnou a domácou tvorbou na pôde jazzovej hudby.  

David Vasil, 1boML 

 

CD Mike Stern - All Over The Place 

Mike Stern – gitara 

Hostia: Victor Bailey (basg.), Jim Beard (keyboards), Richard Bona (vokály, basg.), Randy 

Brecker (trp.), Keith Carlok (drm.), Lionel Cordew (drm.), Al Foster (drm.), Bob Franceschini 

(sax.). Kenny Garrett (sax.), Dave Holland (double bass), Anthony Jackson (bass guitar), Tim 

Keiper (perc.), Tom Kennedy (basg.), Will Lee (basg.), Bob Malach (sax.), Chris Potter 

(sax.), Esperanza Spalding (vokály, double bass), Leni Stern (guit., N goni Ba), Kim 

Thompson (drm.), Dave Weckl (drm.), Victor L. Wooten (basg.) 

All over the place je už pätnásty štúdiový album svetoznámeho amerického gitaristu 

Mikea Sterna, ktorý sa dostal do povedomia najmä vďaka spolupráci s Milesom Davisom. 

Podobne ako predošlé dva albumy Who Let the Cats Out?, Big Neighborhood aj tento sa nesie 

v duchu multipersonálneho obsadenia pod vedením producenta Jima Bearda. So Sternom 

viackrát spolupracoval. Nahrávanie sa uskutočnilo počas trojdňovej live session s minimálnou 

korekciou a podľa Sternovho vyjadrenia nie je dôležitá dokonalosť skladieb, ale živá energia, 

ktorá im dodáva nový rozmer. Na albume sa vyskytuje až dvadsaťjeden hostí, čo sa odrazilo 

na štýlovej rozmanitosti. Stern je dobre známy pre svoj charakteristický, už obohratý 

improvizačný rukopis, no napriek tomu je zaujímavé sledovať, ako sa jeho štýl prelína s 

muzikalitou hostí a dáva im dostatočný priestor. Jedenásť Sternových kompozícií 

prináša široké štýlové spektrum od energických funkových skladieb, typických 

„sternovských“ sól plných chromatizmov a rýchlych behov až po jemné introspektívne 

balady, či skladby s africkými rytmami.  

Album začína skladbou AJ, ktorá dostala pomenovanie podľa legendárneho 

basgitaristu Anthonyho Jacksona. Zaujimavosťou je, že basgitara spolu s gitarou sú 

spracované kontrapunkticky. Cameroon a Light oslovia svojou živou rytmikou s africkým 

citením a veľkou dávku pozitívnej energie aj vďaka nenahraditeľnému falzetovému spevu 

ikony „afrojazzového neba“ Richarda Bonu. Skladba Cameroon je pomenovaná podľa štátu 

v Afrike, ktorý je rodiskom mnohých legendárnych hráčov na basgitare, rovnako aj Richarda 



Bonu. Sternova bravúrne zvládnutá polyrytmika a melodické improvizácie Boba 

Franceschiniho vynikajú v kombinácii s prvkami africkej kultúry a na albume sa často 

objavujú. Podobne aj Out Of The Blue je inšpirovaná Afrikou, kde predohru hrá Leni Stern 

manželka Mikea Sterna na jazzovom, ale typicky africkom nástroji „ngoni“. Sternova 

nylonová gitara vyniká v skladbách As Far As We Know v spojení s prvotriednou grammy 

ocenenou basgitaristkou a speváčkou Esperanzou Spalding a v inštrumentálnej balade You 

Never Told Me. Hviezdna rytmická sekcia Dave Holland a Al Foster vystupuje v zvláštnej 

skladbe Blues for Al. Kombinuje funk so swingom vo forme bluesovej dvanástky, obohatená 

geniálnym výrazom altsaxofonistu Kenny Garretta a v skladbe OCD. Bola skomponovaná na 

akordické postupy skladby I Love You od Cole Portera, ktorú Stern nahral na staršom albume 

Give and Take (1997). Album kulminuje do záverečnej skladby All Over The Place. Prináša 

nezameniteľný zvuk Brecker Brothers Bandu, ktorého bol Stern súčasťou začiatkom 90. 

rokov.  

Po interpretačnej stránke Mike Stern nič nové nepriniesol, podobné improvizácie 

nájdeme takmer na každom predošlom albume, skoro akoby boli robené podľa šablóny. Na 

rozdiel od iných gitaristov, ktorý prechádzajú na nový trend ambientných soundov, 

podložených delayom takých osobností ako Jonathan Kreisberg, Bill Frisell a John Scofield. 

Stern stále používa chorus a skreslenie, ako to robil predtým v 80. rokoch. Nepochybne patrí 

medzi elitu jazzových gitaristov, ale neposúva svoj štýl ďalej ako to robí napriklad Pat 

Metheny, Bill Frisell. Práve preto sú multipersonálne albumy dobrým marketingovým ťahom 

pre obohatenie jeho obohratého štýlu a nájdu si svojích poslucháčov. Zaujimavým spestrením 

albumu je africký hudobník Richard Bona. Obsadzovanie afrických hudobníkov do jazzu sa 

javí ako úspešný marketingový krok a inovatívny zásah do vývoja hudby. Podobne v 

súčasnosti tak robia aj John McLaughlin a Herbie Hancock.  

Stern je možno štýlovo obohraný, no napriek tomu z jeho vystupení ide obrovská 

energia, ktorá vie zaujať poslucháča. Na Bratislavských jazzových dňoch 2014 patrilo jeho 

vystúpenie k tým najlepším. Svojou neuveriteľne živou show zatienil aj také mená ako 

Scofield a Robert Cray.    

Peter Dobšinský, 2boML 

 

 

 



Kultúrna misia Moyzesovho kvarteta  

Rozhovor so Stanislavom Muchom  

Bude to už 40 rokov, čo na scéne slovenskej hudobnej kultúry aktívne a vytrvalo 

pôsobí komorné teleso Moyzesovo kvarteto. Prežilo úspešné časy ale aj ťažké obdobie, 

náročné na manažovanie. Propagáciu pôvodnej slovenskej hudby pokladá dodnes za svoju 

kultúrnu misiu. O krátky rozhovor sme požiadali prvého huslistu Moyzesovho kvarteta, 

Stanislava Muchu. 

V rámci slovenskej komornej hudby patríte k špičke. Kedy vzniklo Vaše zoskupenie 

a kto dal impulz na vytvorenie kvarteta? 

Stanislav Mucha: Moyzesovo kvarteto vzniklo na Bratislavskom Štátnom konzervatóriu v 

roku 1975, v podstate to bol nápad môjho vtedajšieho profesora Albína Vrteľa. Vedel, že som 

hrával „komorinu“ s Janom Slávikom už na základnej umeleckej škole. Zahájil som novú 

spoluprácu s Magyarovcami, ktorí boli mojimi ďalšími kolegami v triede. Boli sme vo veku 

15 – 16 rokov. 

Ktoré veľké interpretačné osobnosti boli súčasťou Vášho sláčikového kvarteta? 

S. M.: Začali sme spolupracovať s Magyarovcami. Avšak po dvoch rokoch odišiel Fero 

Magyar, ktorý začal študovať na vysokej škole a následne sa oženil, takže mu nezostávalo 

mnoho času na komornú hru. Pán profesor A. Vrteľ presvedčil Alexandra Lakatoša, aby 

vymenil husle za violu. Musím podotknúť, že bol nadaný nielen na violu, ale aj na husle. 

Zúčastnili sme sa na „Beethovenovskej“ súťaži, kde sme obdržali vynikajúce tretie miesto. 

Kuriozitou nášho víťazstva bol fakt, že A. Lakatoš poriadne nepoznal violové noty. V roku 

1980 druhý z Magyarovcov, Vojtech, odišiel študovať na vysokú školu. Vynikal v rozličných 

odboroch a najviac ho zaujala skladba, pre ktorú sa rozhodol s nadšením. S ľútosťou nám 

oznámil, že viac nebude stíhať s nami spolupracovať. Odporučil nám ako náhradu sekundistu, 

spolužiaka Františka Töröka. V tomto obsadení hráme od roku 1980 až do súčasnosti. 

Aký je Váš repertoár? 

S. M.: Náš repertoár je veľmi široký, obsahuje vyše 300 diel vďaka dvadsaťročným 

skúsenostiam, ktoré sme mali možnosť nadobudnúť v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. 

V priebehu našej kariéry sme odohrali veľký počet vlastných koncertných cyklov. 

Interpretovali sme mnoho hudobných diel napríklad komplet sláčikových kvartet Ludwiga 



van Beethovena, diela J. Brahmsa a F. Schuberta. Ako správni Slováci sme nezanevreli ani na 

slovenskú tvorbu. Vo svojej kariére sme mali mnoho premiér a nahrali skladby od mnohých 

slovenských autorov, ako napríklad od pána Kupkoviča, Zeljenku a iných. Úprimne si vážime 

a vďačíme hudobníkom, ktorí svoje  skladby dedikovali práve nám. Profesor Alexander 

Moyzes nám venoval svoje štvrté kvarteto. Bohužiaľ, jeho premiéry v našom podaní sa už 

v roku 1984 nedožil. Jeho meno sme preto dali do názvu nášho kvarteta, aby sme propagovali 

slovenskú kultúru vo svete. Množstvo slovenskej literatúry z 80. až 90. rokov sa zaznamenalo 

buď v Slovenskom rozhlase, alebo na CD- nosičoch. Podľa môjho názoru sme naplnili našu 

kultúrnu misiu a stále ju napĺňame. Nášmu sláčikovému kvartetu sa dostáva veľkého uznania 

v mnohých krajinách sveta. V 90. rokoch sme mali premiéru dvoch sláčikových kvartet 

Michaela Haydna. Zaujímavosťou je, že sa notový zápis zachoval v kláštore v Rakúsku. Boli 

sme poctení netradičnou príležitosťou mať premiéru tejto skladby presne 200 rokov po jej 

vzniku. 

Kto Vás manažoval v období, keď ste boli súčasťou Slovenskej filharmónie? 

S. M.: To, či nás niekto manažoval je otázne. Mali sme zopár kontaktov zo 

Štátneho konzervatória a niektoré zo zahraničia. Za socializmu bola jediná štátna koncertná 

agentúra Slovkoncert. Slovenská filharmónia nám zadala pár koncertov, ktoré sme robili 

doma, priamo v Slovenskej filharmónii. Dostali sme zopár ponúk, ale väčšinu koncertov sme 

si zohnali sami a honoráre išli do Slovenskej filharmónie. My sme dostávali mesačný plat ako 

všetci ostatní členovia orchestra alebo zboru. Málokde sa o tom hovorilo a vedelo. Komorné 

súbory, Warchalovci a my, boli najziskovejší v rámci Slovenskej filharmónie dlhé roky. 

Ako je to v súčasnosti? 

S. M.: V roku 2005 sme boli uvoľnení zo zväzku Slovenskej filharmónie z rozličných, ťažko 

vysvetliteľných dôvodov. Chceli sme fungovať aj naďalej, tak sa nám to podarilo na osobnej 

báze. Ja s kolegom F. Törökom učíme na konzervatóriu, aby sme mali zamestnanie. Pôvodne 

sme boli pozvaní, aby sme učili komornú hru. Momentálne máme ja a kolega Török 

preplnené triedy študentmi hlavného odboru a komornú hru vyučujú iní kolegovia. Po rokoch 

som sa ocitol v triede, kde som študoval u profesora A. Vrteľa pred 40 rokmi. S kvartetom 

hrávame dodnes, avšak naša činnosť nie je natoľko rozsiahla. Hrávame najmä za pomoci 

kolegu pána profesora Slávika, vďaka jeho organizátorskej iniciatíve pri dramaturgických 

festivaloch v Trnave, Modre a v Skalici. Máme svoj koncertný cyklus v Pálffyho paláci, ktorý 

venujeme rozličným skladateľom a snažíme sa pomáhať uviesť mladých umelcov do 



koncertného života. Už sa nám podarilo uskutočniť deviaty ročník. Tri roky sme boli 

kvartetom mesta Modra a teraz sme šiesty rok telesom Skalice, s ktorým máme dohodu 

o vzájomnej spolupráci a propagácii. Oni nás podporujú určitým finančným obnosom a my 

ich propagujeme vo svete prostredníctvom workshopov, festivalov a pod. 

Ktoré krajiny ste navštívili? 

S. M.: Hrali sme v mnohých krajinách Európy s výnimkou niekoľkých krajín. Boli sme 

niekoľkokrát v USA, niekoľkokrát v Japonsku, ďalej na Kube, v Afrike, v Maroku, dokonca 

aj v Indii. Vediem už tretiu kroniku, ktorá obsahuje vyše dvetisíc záznamov. Počet koncertov 

v zahraničí je okolo osemsto-deväťsto, čiže je to obrovský objem nášho pôsobenia. Z tých 

exotickejších krajín môžem spomenúť Pajerské ostrovy a Azorské ostrovy. Odporúčam 

ľuďom cestovať a spoznávať krajiny, prírodu a ľudí iných kultúr. Skutočne to zmení Váš 

pohľad na svet a seba samého. 

Aké sú Vaše najbližšie koncertné plány? 

S. M.: 19.11.2014 budeme mať koncert, kde vystúpi aj môj syn. Jednou zo skladieb, ktoré 

odohráme bude veľké kvinteto C-dur F. Schuberta a syn bude hrať sólovo J. S. Bacha. Máme 

za sebou festival v Trnave. K nášmu jubileu sme zostavili štyridsať skladieb, ktoré uvedieme 

9.11.2014 v Mirbachu. V adventnom a vianočnom období nás čaká koncert v Skalici. 

A príležitostne, čo sa podarí, uvidíme. 

Srdečne Vám ďakujem za Váš rozhovor a prajem veľa umeleckých úspechov do ďalších 

rokov Moyzesovo kvarteta. 

S učiteľom, umelcom, prvým huslistom Moyzesovho kvarteta, Mgr. art. Stanislavom 

Muchom, sa rozprával Jozef Schwarzbacher koncom októbra 2014. 

Jozef Schwarzbacher, 2boML 

                

Florence and the Machine 

 Florence and the Machine je anglická indie rocková/indie popová kapela, s prídavkom 

neo soulu. Niektoré ich piesne spadajú aj do barokového popu, či art rocku. Hlavnú a zároveň 

nezvyčajnú kombináciu tvorí dueto speváčky a harfistu Toma Mongera, ktorý svojím štýlom 

hry na harfe pripomína švédskeho hudobníka Andreasa Wollenweidera. Obaja načreli s týmto 

nástrojom do populárnej hudby a spolupracovali so spevákmi. Wollenweiderova tvorba však 



viac smeruje ku zvukom prírody, pričom Monger sa orientuje na elektronickú hudbu. 

Obsadenie skupiny i tvorba je taktiež rozhodne poznačená vplyvom gitaristu Roberta 

Ackroyda a Isabelly Summers, ktorá pre Florence zložila väčšinu piesní. Netradičné 

obsadenie kapely v prítomnosti harfy však predsa len neobchádza bežnú prítomnosť 

bubeníka, Christophera Lloyda Haydena, podieľa sa na dramatickosti hudby. 

Jej celé meno je Florence Leontine Welch. Je rodenou Londýnčankou, svoje štúdia 

rýchlo opustila kvoli tomu, že sa chcela venovať hudbe. Všimol si ju Mairead Nash – 

doterajší manažér Florence + the Machine. Pôvodne spievala v kostole, no s hudbou sa stretla 

i v punkovej kapele The Toxic Cockroaches, kde hrala na gitare. Jej učitelia spevu sa 

sťažovali, že priveľa spieva. Je typom človeka, ktorý všetky veci prežíva intenzívne, je 

možné, že jej profesionálne vedenie ju chcelo viesť pomalšou, overenou a bezpečnou cestou. 

Chceli sa vyhnúť zraneniu hlasiviek. Florence má osobitý štýl obliekania sa, aj prejavu. 

Pohyby jej tela sa na pódiu prispôsobujú prežívaniu hudby a prepojeniu sa s jednotlivými 

nástrojmi. Hlas graduje a vytvára melódiu cez vnútorné prežívanie skladby a emócie. 

Uchopená zhmotňovaná hudba sa na koncertoch priamo prenáša na diváka, pričom taktiež 

vzniká atmosféra, ktorá poslucháča vtiahne do iného sveta. 

 Ich spoločný album vyšiel v roku 2009, bol vydaný pod záštitou Island Records. 

V rebríčku sa umiestnil na druhom mieste, kde sa držal päť týždňov. Album Lungs bol 

predávanejším než album speváčky Adele v roku 2008. Veľa piesní ako Kiss with a Fist má 

metaforický význam, v tomto prípade šlo o vrátenie úderu vo vzťahu, no v pobláznenom 

zmysle. Pieseň použili v niekoľkých komédiach/seriáloch, vo filme. Autorkou takmer 

všetkých textov je samotná ryšavka – Florence.  

Mezosopránistka oplýva dievčenskou farbou hlasu s hlasovým rozsahom troch oktáv 

a jedného tónu (D3 - E6). Jednu oktávu stratila práve pri zranení hlasiviek. Zvláda dlhé pevné 

držanie – jej najdlhší tón trvá 24 sekúnd. Má emotívny hlas, s ktorým dokáže prechádzať zo 

šepkania k pevnému silnému hlasu až do kryštalického, v hlavovom registri. Toto používa 

v jednom momente a vytvára tak komplexné vokálne behy. Zároveň pracuje s výrazom. 

Znamená to, že prežité emócie ako hnev, pobláznenosť a oddanosť vie podať poslucháčovi 

priamo. Ide o vyspelého speváka. Východiskovou piesňou albumu Lungs je skladba s názvom 

Between two lungs, v ktorej aplikuje svoje rýchle vibráto pre dosiahnutie dramatického 

efektu. Spievané tóny v hrudnom registri môžu znieť nekontrolovane, je na hranici nečistého 



intonovania práve pre expresívnu povahu jej výkonu, čo je súčasť jej štýlu. Z hľadiska typu 

speváka je Florence Welch zaraďovaná k Björk, Kate Bush alebo Enyi.  

V textoch nechýba fantázia podaná s bezprostrednou samozrejmosťou a štipkou 

morbídnosti. V tom spočíva originálnosť celého zoskupenia umelcov. Výraz s ľahkosťou 

a nadhľadom zaspievanej melódie dodáva inštrumentálna časť, za ktorú sú zodpovední the 

Machine. Vyznieva to tak, že cieľom je vyrozprávať prežitý príbeh. Piesne sa začínajú introm 

alebo priamo prvou slohou, ktorá sa vždy začína nezaujato. Pokračuje naberaním na vážnosti, 

kedy hlas silnie a frázovanie slov je výraznejšie. Z napätia tesne na konci slohy upustí, aby 

odľahčila, čo slúži na predprípravu k refrénu. V ňom Florence nasadzuje už na plynúcu 

existujúcu melódiu, udržiava ju vo forte. V bridgoch často pracuje s prechodom z hrudného 

do hlavového registra. Ide o sólo prechádzajúce do kolízie, po ktorej nastupuje najdôležitejšie 

opakovanie refrénu piesne. 

 Druhý album Ceremonials vyšiel na jeseň v roku 2011. Bol nominovaný na Best Pop 

Vocal Album a v USA sa dostal medzi prvú „top desiatku“. V Británii bol na prvom mieste. 

Nahrali ho počas jedného roka v rovnakom štúdiu. Ceremonials sa od Lungs líši svojou 

veľkoleposťou. Zámerom bolo uprednostniť hudbu pred všetkým ostatným. Celková 

charakteristika skupiny a „osobnosti“ vytváranej hudby sa zmenila. Nabrala na vážnosti, 

otvorila, a zároveň prispôsobila sa svetu v zmysle vypovedať niečo. Album má tzv. message. 

Použitý bol aj organ, spolupracovali s orchestrom a zborom. Každý ich koncert bol zároveň 

ceremóniou, ktorou oslavovali hudbu. V skladbách cítiť slobodu, vzťah k Bohu – Only if for a 

Night, Shake It Out, ako i vedeckomedické témy – telo versus duša, podčiarknuté 

strašidelnými zvukmi v rytme. Pravdepodobne to pôsobilo inovatívne. V súčasnosti sa viac 

stotožňuje s druhým albumom. Koncerty sú vystavané na singloch z prvého CD a na väčšine 

piesní z ich posledného, dostali sa ním na vychytené koncertné miesta a akcie.  

 

 Úspechom sú i nahrávky či soundtracky vo filmoch Snow White and the Huntsman 

a The Great Gatsby. V piesni Sweet Nothing naspievala vokály producentovi Calvinovi 

Harrisovi, z čoho vznikol celosvetovo hraný hit.  

 

Alia Elhage, 2boML 

 

 



Black Earth 

V tejto práci sa budem venovať hudobnému zoskupeniu Bohren & der Club of Gore 

a taktiež analýze ich albumu Black Earth.  

Bohren & der Club of Gore pôsobí na hudobnej scéne od roku 1992. V minulosti jej 

členovia účinkovali v rôznych grindcore, hardcore punkových a death/doom metalových 

zoskupeniach (najzvučnejšie s názvom Chronical Diarrhoea). Zmena nastala po odchode 

gitaristu Reinera Henseleita, ktorý spolupracoval na dvoch štúdiových albumoch – Gore 

Motel (1994), Midnight Radio (1995). Nahradil ho saxofonista Christoph Clöser. Práve to je 

dôvod, prečo som sa rozhodol zanalyzovať v poradí tretí štúdiový album s názvom Black 

Earth. Hudobná zoskupenie funguje aktívne, od svojho vzniku nahrali 8 štúdiových albumov 

spolu s prvotnou demo verziou ich nahrávky s názvom Luder, Samba und Tavernen Demo. 

Hudobný štýl tohto zoskupenia by sa dal charakterizovať ako spojenie ambient, dark 

ambient a jazzu. Popri hľadaní osobitého, jedinečného zvuku začali hrať jazz ovplyvnený 

hudobným štýlom doom. Tento štýl je charakteristický veľmi pomalým tempom, 

melancholickou depresívnou tematikou a jednoduchosťou, čo sa prejavuje aj v tomto prípade.  

Celé CD možno opísať ako monotematickú stať. Ambientná vložka, ktorá spĺňa akýsi 

sprevádzajúci charakter celkového vyznenia, vytvára svojou atmosferickosťou pochmúrnu 

náladu u poslucháča. Repetitívne používanie rozličných tém môže mať za následok relaxačný 

účinok a celkové stimulovanie mozgu. Celková téma drží poslucháča v napätí, najmä keď 

absentuje prítomnosť akustickej časti kapely. V niektorých prípadoch je to naopak 

a ambientná zložka nie je prítomná. Skladby sú komponované v 4/4 metre. Zhruba v polovici 

albumu možno badať malé zvýšenie tempa, avšak celkový pomalý, ležérny „smooth“ dojem 

to nenarúša. Základom skladieb býva tematické jadro interpretované hráčom na rhodes piane, 

ktorý pri hre používa zväčša nónové akordy, septakordy alebo sus akordy. Hráč na bicích 

nástrojoch udáva jednoduchý ,,bum-švách” rytmus. Najväčší dôraz kladie na 2. a 4. Dobu 

s použitím hi-hat činely. Zvuk obohacuje používaním metličiek pre zvýraznenie „noir“ 

motívov, avšak v skladbe Grave Wisdom (37:22) prvýkrát nahrádza metličky klasickými 

paličkami. Tu by sa jeho zvuk dal charakterizovať veľmi špecificky, keďže bicie nástroje 

pôsobia dojmom archaickosti. Hráč na basovú gitaru (v niektorých skladbách kontrabas) hrá 

jednoduchý sprievod. Pri hre používa diatoniku a malé intervalové skoky, čo len podnecuje 

pocit jednoduchosti a monotematickosti. Saxofonista hrá taktiež diatonicky, s malými 



intervalovými rozostupmi (najviac kvinta). Jeho hra by sa dala prirovnať k štýlu cool. Dlhý 

a kvalitný tón bez vibrát a iných zvukových efektov. Striedanie krátkych fráz však pôsobí 

v porovnaní so sprievodom ostatných hráčov vkusne a živo. 

Album po prvom vypočutí pôsobí prvoplánovo a nudne, avšak po započúvaní 

a „vtiahnutí“ sa do deja vychádza na povrch mnoho kvalitne spracovaných nápadov. Práve 

vďaka ambientnej zložke sa hudba stáva originálnou a vo viacerých prípadoch pútavou.  

David Vasil, 1boML   

 

Slová budú čoskoro pokrstené 

Mladá, energická a optimistická speváčka Zuzana Mikulcová (23), ktorá vstúpila do 

sveta hudby s plným nasadením, sa zviditeľnila ako finalistka Hlasu Česko-Slovenska a 

víťazka súťaže Nové tváre slovenského jazzu.  

Meno Zuzana Mikulcová je mnohým čitateľom dobre známe z televíznej relácie Hlas 

Česko-Slovenska. Aký bol Tvoj spevácky život predtým? Spôsobila táto súťaž veľké 

zmeny?   

Nemyslím si, že je to tak. Veľakrát poslucháči na koncertoch ani netušia, že som v niečom 

takom bola. Tak ako som koncertovala predtým, tak aj potom. Asi jediná vec, ktorú som si 

uvedomila bola, že tadiaľ cesta nevedie a pustila som sa do svojej tvorby. To, čo mi tam 

ponúkali oni, veľa s hudbou nemalo. 

Na konzervatóriu si študovala populárnu hudbu, no zaujímaš sa aj o jazz. Kde Ťa to 

viac ťahá? 

V podstate do populárnej hudby spadá aj jazz, kedysi to bol mainstream . Na škole sme mali 

ako skúšky z jazzových štandardov, tak aj z ľudoviek, šansonu alebo country. Musím 

poznamenať, že mám veľmi rada slovenskú hudbu.  Tie naše veľké dedičstvá, čo nám tu 

zanechali ...Dežo, Filip a spol. Keď počúvam hudbu slovenských velikánov, mám pocit 

identity. Okrem tíchto inšpirácií musím priznať, že som z generácie ťažko ovplyvnenej 

zahraničnou hudbou, lebo na nás sa to už valilo zovšadiaľ. O Arethe, Rayovi, Queene, 

Doorse, či Jacksnovi som vedela oveľa skôr ako o domácej scéne. 

 



Kedysi si spievala v dvoch kapelách. Ako je tomu dnes? A ako sa Vaša partia dala vôbec 

dokopy? 

Momentálne mám jednu kapelu, s ktorou hrávam už skoro dva roky. Začalo to nevinne, 

jedným koncertom u nás v „Dekáči“ v Rimavskej Sobote, kde ma zavolal Pišta (gitarista) 

zahrať zopár štandardov s miestnymi muzikantmi. Súhlasila som. Za polrok sme si to 

zopakovali. Ja som už mala nejaké piesne a tak sme začali hrávať zľahka aj tie moje, až sme 

to spoločne dotiahli do dnešnej podoby na albume. Mala som ešte kapelu Sanyland. Bola to 

hudba aj texty Sanyho Gréka, ktoré ma veľmi ovplyvnili. Tiež sme vydali album, asi pred 4-

mi rokmi, volal sa Divné videnie . 

Prednedávnom ste s kapelou skončili nahrávanie Vášho prvého albumu. Ako dlho trvala 

jeho príprava a samotné nahrávanie? 

Na albume sú dve piesne zo štúdia Littlebeat s Andrejom Hruškom a Filipom Hittrichom, 

ktoré vznikli ešte v roku 2013. Zbytok piesní je so súčasnou kapelou nahrávané v Trnave Pod 

Povrchom u Filipa Hittricha koncom minulého roka. Príprava bola veľmi rýchla, v podstate 

na to nebol veľmi čas. Do poslednej chvíle sme nevedeli, či sa nám podarí ísť do štúdia.  

Jeden víkend sme sa stretli u bubeníka, s ktorým sme dovtedy s bicími ešte nehrali, len s 

cajonom. Skladby sme nacvičili ako to šlo. Ďalší týždeň sme išli do štúdia, kde sme strávili tri 

dni a nahrali šesť piesní. Na štvrtý deň som išla už len sama nahrať skladbu Mohla som byť do 

zušky v Trnave. 

Na aký hudobný žáner sa najviac zameriavate? 

Nezameriavam sa. To, čo príde, dávam. 

V apríli sa chystá krst Vašej prvotiny s názvom Slová.  Kde sa to všetko udeje? Môžeme 

byť aj my jeho účastníkmi?   

Áno, krst bude tento štvrtok 16. 4., v Nu Spirit Clube. Kľudne môžte prísť  . Čím bude 

krstené, to ešte netušíme, ale krstným otcom bude Filip Hittrich. 

Čo máte pre nás na albume prichystané? 

Pesničky . 

Stretneme sa na novom albume aj s piesňami, ktoré nie sú Tvojou tvorbou? 

Nie. 

Ktorá z týchto vecí je Tvojou srdcovkou a prečo? 

Srdcovky sú pre mňa všetky. Ale silné prúdenie mám hlavne pri piesni Víno a Slová. 

 



Autorská tvorba znamená, že skladby i texty sú Tvoje. Sú niektoré piesne 

i spoluautorskými?  

Samozrejme, každý hráč prichádza s niečím svojím do hudby. U nás to funguje tak, že prídem 

s piesňou, klavír/ukulele a spev. Chlapci sa pomaly zapájajú ako to cítia a keď sa to vymyká 

mojim predstavám hľadáme iné cesty. Párkrát som to robila aj tak, že som spravila komplet 

pieseň so samplami na PC, a potom sme to prispôsobovali spolu do reality. Vyslovene 

spoluautorské sú Strácam a Neskoro, lebo tam bol veľký impakt zo strany chlapcov zo štúdia 

Littlebeat, ako autorsky, tak aj producentsky. 

Nechávaš si od svojich spolukapelníkov poradiť? 

Áno. Chcem, aby sa to páčilo aj im. 

Ako často sa Ti podarí priniesť niečo nové? Kde naberáš inšpiráciu? 

Inšpirácie mám neustále, len potrebujem čas ich rozvíjať, aj teraz mi stojí asi tak 7-8 piesní, 

lebo nemám ten kľud a čas ich podokončovať. Zdá sa to ako výhovorka, ale poznáte to... 

prídem domov, treba umyť riad, upratať neporiadok čo som ráno narobila, keď som zaspala 

do školy, odpísať na správy… a už je 01:30. 

Prednedávnom ste odohrali turné po Českej a Slovenskej republike. Ako hodnotíš tieto 

koncerty? 

Neustále mi slovenskí muzikanti hovorili, že chodia veľmi radi hrať do ČR, lebo je tam 

väčšinou skvelé a vzdelané publikum. Nechcela som tomu veriť, lebo osem rokov som žila 

v Prahe a zvlášť som ten rozdiel na koncertoch nevidela, až teraz. Boli to premiérové koncerty 

hudby, ktorú teraz robím s mojou súčasnou kapelou. Atmosféra sa nedá opísať. Prišlo veľa 

ľudí a tešili sa, ako aj my. 

Nie je náročné presúvať sa v krátkom čase z miesta na miesto a popri tom podávať 

skvelý výsledok? 

Človek si dokáže na veľa vecí v rýchlom čase zvyknúť,  čiže nie je to náročné. Keď ten čas na 

cestách trávite s ľuďmi, ktorých máte radi a rozumiete si, zažívate pravidelne kopec srandy 

a zábavy. Sú to naše výlety, lebo popri poznávaní nových ľudí a miest, si aj zahráme. A ak 

náhodou zato dostanete aj honorár, je to predsa krásny život . 

Predstavujete sa na koncertoch aj s inými piesňami, ako len autorskými?  

Od našich spomínaných začiatkov, keď sme hrávali tých coverov viac, nám zostal len jeden, 

ktorý občas hrávame, a to pieseň Brother od Matta Corbyho. Objavila som ho náhodou asi 

pred 3-4 rokmi na nete. On je skvelý a pieseň... Nevedela som sa jej zbaviť, tak som ju začala 

spievať. 

 



Chceli by ste sa časom dostať aj do rádií? 

Dostať hudbu k čo najviac ľuďom je cieľ. Rádiá sú cesta, ale myslím si, že to nie je v našich 

rukách. Tam vejú iné vetry. Ale napríklad, minulý týždeň nás vo svojej relácií na rádiu Devín 

hral Peter Lipa. Tešila som sa . 

Aký je Tvoj cieľ na ďalšej ceste hudobným svetom? 

Hovorí sa, že bez cieľu nie je cesta, ale už som sa zmierila s tým, že zo mňa Aretha ani Etta 

nikdy nebude, lebo som Zuzana z Rimavskej Soboty. Kedysi som však o tom snívala. Mať 

také piesne, ktoré si bude spievať celý svet.  

A máš ešte nejaký iný tajný nesplnený sen?  

Iný sen? Chcela by som sa ísť pozrieť do sveta, do prírody nedotknutej.. napr. na Zéland. 

Moja mama chodí pravidelne do Indie, Himalájií... a ja sa pozerám na tie krásne fotky. Tak 

veľmi by som tam išla, ale bojím sa lietať. Veľmi by som chcela byť ako ona, moja mama, 

ničoho sa nebojí, chodí si po Tatrách, štítoch, horách a ja keď vidím tabuľu, že sa v revíri 

nachádzajú medvede, idem sa zblázniť od strachu. Pritom sú také krásne. Asi to je to. Môj 

zatiaľ nesplnený sen je zbavenie sa strachu, že ma zje medveď alebo že turbulencie sú 

normálna a bežná vec. 

Kde si Vás môžu diváci najbližšie vypočuť? 

Najbližšie hráme vo štvrtok 16.4. v Nu Spirit Clube na spomínanom krste  

Ďakujeme za rozhovor.  

        Gabriela Ščigulinská, 2boML 

 

Späť ku klavírnemu 

 

Nik by nepovedal, že elektro-experimentálna hudobníčka a producentka Emika (aka 

Ema Jolly) po dvoch elektro-dubstepových albumoch ponúkne svetu ďalší, tento krát však 

v tvare klavírneho sóla. V novom albume, ktorý zažil verejný obdiv v januári 2015, sa 

skladateľka vzdiaľuje od svojho typického štýlu a odovzdáva sa “klasickejšej“ stránke svojej 

kreatívnej činnosti. 

Táto anglická hudobníčka českého pôvodu svoje hudobné základy nadobudla 

klasickým vzdelaním v oblasti klavírnej hry a kompozície, neskôr získava titul hudobného 

technika. V roku 2010 debutuje singlom Drop the Other pod labelom Ninja Tunes. Tu zostáva 



a tvorí, až do roku 2014, kedy sa rozhodla založiť si svoj vlastný label Emika Records. 

Inovatívna a  nepredvídateľná hudobníčka so sídlom v Berlíne neprestáva prekvapovať 

verejnosť svojimi nekonvenčnými tendenciami.  

 Po odprezentovaní svojho prvého elektro-dubstepového singlu s tmavo zafarbeným 

štýlom, začína Emika pracovať na svojom prvom albume Emika (2011) a vďaka svojmu 

zvláštnemu pohľadu a jedinečnému charakteru si získava pozornosť verejnosti. Repetatívnosť, 

hypnotické rytmy a syntetické zvuky dubstepu sú dodržiavané. Predsa tu však nachádzame 

hlboký melancholický nádych, ktorý sa v niektorých momentoch stáva znervozňujúci a pre 

niektorých priam neznesiteľný. Album, ako nakoniec aj celú Emikinu tvorbu, možno jedným 

slovom opísať ako experiment. Pokus o spojenie najrôznorodejších a netypických zložiek 

priniesol Emike renomé nekonvenčnosti a nepredvídateľnosti. Bez ohľadu na to, že celá 

povaha a žáner Emiky je „opačný“ od klasickej hudby, predsa sa prejavujú Emikine klasické 

a klavírne tendencie. Klavírne party sa objavujú zväčša nebadane, ako súčasť ambientu. V 

poslednej skladbe Emika upúšťa od celej predošlej atmosféry a  namiesto syntetického zhluku 

zvukov a nápadnej rytmiky si vyberá romantické klavírne sólo, čo je úplným kontrastom k 

dubstepovej povahe albumu. Dalo by sa povedať, že táto skladba je úplne „out of place“, ale 

za spoločný prvok možno považovať nielen typický melancholický tón, ale aj  prudké 

pretrhávanie nahrávky – čo je charakteristickým znakom jej tvorby. Týmto albumom si Emika 

kodifikovala svoj vlastný štýl. 

Druhý album, ktorý vyšiel v roku 2013 pod názvom DVA, sa veľmi neodchyľoval od 

charakteristického Emikinho zvuku. Hlas a spievané slovo je síce v popredí, no rytmicko-

repetatívny štýl a tmavá atmosféra prvého albumu tu je stále prítomná. Predsa sa ale DVA 

vyznačuje polyštýlovosťou, ktorá nebola až tak zjavná v predošlej tvorbe. Nechýba tu ani 

symfonický orchester, ani tanečný charakter, ba ani sopránová ária. Možno vycítiť prítomnosť 

známych melódií a zvukov, no práve ich rôzne kombinácie a rôznorodosť prinášajú novotu do 

jej tvorby. Na rozdiel od predchádzajúceho albumu, „klasické“  tendencie skladateľky, hrajú 

oveľa väčšiu úlohu.  

LP Klavírní je pokračovaním rovnomenného EP, ktoré bolo vydané spolu s albumom 

DVA. Originálne Klavírní obsahovalo tri skladby pod názvami Dílo 1-3. Nový album 

obsahuje Díla 4 – 16 . Klavírny album bol nahraný v jej rodičovskom dome na vlastnom 

klavíry z detstva, a tým sa stáva Emikinou najosobnejšou a najemotívnejšou tvorbou.  



Nie je prekvapujúce, že skladateľka dala väčší priestor nástroju, ku ktorému je 

najbližšie viazaná. Skutočnosť, že celý album je venovaný klavíru je trochu mätúce kvôli 

tomu, že keď mal v predošlej tvorbe klavír svoj sólový výstup, vyznačoval sa jedinečnosťou 

a prinášal novú atmosféru. V Klavírní sú klavírne časti jednoduchšie a primitívnejšie, ba 

miestami až triviálne. Klavírom sa snaží dosiahnuť to, čo dosahovala vo svojej elektronickej 

hudbe syntetickými zvukmi a rytmom. Emika sa nevzdala ani svojej obľuby elektronických 

efektov a „ozdôb“, ktoré možno prekvapivo počuť v neočakávaných chvíľach. V Díle 5, 

využíva efekty na vytvorenie lahodnej a snivej atmosféry, kým v Díle 13 ich využíva na 

vybudovanie silnej energie. 

Jej zmysel pre vytváranie hudby, ktorá je príjemná na počúvanie, je nespochybniteľný. 

Emikinu hudbu, zvlášť Klavírní, možno počúvať aj niekoľko hodín. Skladba má upokojujúci 

účinok, neruší a zároveň si nevyžaduje príliš veľkú pozornosť. Klavírní je špecifický album, 

ktorý sa nedá len tak ľahko zaradiť ku  konkretnému žánru alebo triede – rovnako ako celá 

Emikina tvorba. Je celkom viditeľné, vlastne počuteľné, že tento album môže byť len Emikin. 

Prečo? Práve pre rôznorodosť v kontraste s jednotnosťou. Jednotnosť albumu je dosiahnutá 

typickým tmavým melancholickým zvukom. Celá atmosféra je posadená do molových tónin, 

bez výnimiek.  

Diela sú koncipované jednoducho. Každá skladba je úplne iná, ba dalo by sa povedať, 

že v inom štýle. Autorka nás v priebehu albumu prevádza od valčíkového charakteru alebo 

tradičnej(šej) formy, až k modernému jednoduchému harmonizovaniu súčasných melódii. 

Vedie celkom jednoduchý pohľad – väčšina diel sa zvádza na typický princíp jednoduchej 

melodiky v jednej ruke, kým druhá je harmonizujúca. V základe to nemusí byť zlé, no po čase 

to môže v poslucháčovi vzbudiť dojem nekreatívnosti. Väčšinou sú to relatívne krátke 

skladbičky, priemerne trvajúce iba dve a pol minútky. Mnohé sú založené na princípe 

opakovania krátkeho nenáročného motívu v rôznych polohách. Emika sa v celom albume 

pohráva s motívmi, ktoré nie sú dostatočne rozvité.  

 Prítomnosť energie na albume nemožno spochybniť. Nenachádza sa tam v nejak 

ohromujúcom alebo autoritatívnom zmysle, ale skôr ako energia príťažlivá, ba až meditatívna. 

Jednoduchosť, a ako sme už spomenuli, typická repetatívnosť, podobajúca sa 

minimalistickým tendenciám, vtiahne poslucháča do kaleidoskopického cyklu motívov 

a rozložených akordov. Triviálna jednoduchosť niektorých skladieb vzbudzuje úplne 

hypnotizujúci účinok zvlášť v Díle 6. 



 V porovnaní s ostatnou tvorbou, Klavírní sa vyznačuje silnou emotívnosťou. 

Odstúpením od syntetických zvukov sa klaviristka ocitá v zraniteľnej pozícii, kde sa nemôže 

skrývať za ohradou umelých zvukov. Verejnosti otvára „ľudskejšiu“, lepšie povedané 

„reálnejšiu“ časť svojej umeleckej povahy. Vo svojich predošlých albumoch svoju osobnejšiu 

a citlivejšiu stranu zviditeľňovala prostredníctvom svojho hlasu a občasnou klavírnou hrou. Je 

pravda, že v DVA „ľudskosť“ prináša orchester a hra tradičných nástrojov, ale v Klavírní 

nadobúda ešte vyššiu úroveň tým, že Emika sa úplne vciťuje a oslobodzuje.  

 Samotný názov LP aj názvy diel naznačujú vzťah Emiky k svojim koreňom. Jej 

klavírna tvorba je inšpirovaná dielami tvorbou Leoša Janáčka. Aj keď LP bolo prijaté 

s otvorenými rukami a pozitívnymi reakciami, nemôžem povedať, že album je nejako 

vynikajúci alebo neprekonateľný. Určite je zaujímavý a prináša nové idey a nové chápanie 

klavírnej hry a spôsobu jeho využitia, ale poslucháč má predsa niekedy pocit, že toho mohlo 

byť viac a že je tam materiál, ktorý sa mohol lepšie využiť a spracovať. Chýba tu Emikina 

najvýstižnejšia charakteristika – nepredvídateľnosť. Je evidentné, že snahou umelkyne nebolo 

vytvoriť virtuózne dielo, ktoré by sa zaradilo medzi mená významných klasických či 

romantických klaviristov alebo ďalší typický „Emikin album“, ale dielo, ktoré vyjadruje jej 

osobné pocity a spomienky.  

 

Tabita Sara Elijaš, 1boML 

 

Láska k Bohu, umeniu a k hudbe 

Ľuboš Bernáth, slovenský skladateľ a pedagóg, je významnou osobnosťou súčasnej 

slovenskej hudby. Hnacou silou jeho tvorby, ako u mnohých ďalších skladateľov, sú 

inšpiračné zdroje. Kde čerpá energiu, silu a nápady? V čom vidí zmysel nie len svojej tvorby, 

ale i každodenného života?  

Pán Bernáth, Vaša tvorba je bohatá na invenciu a každé dielo je originálne svojím 

obsadením, stavbou i vyjadrovacími prostriedkami. Kde hľadáte podnety pre svoju 

tvorbu? 

Inšpiráciu hľadám vo všetkých duchovných aj svetských činnostiach, ktoré ma stretnú počas 

bežných dní. Zameriavam sa najmä na to, čo je pre iných ľudí obyčajný, prehliadnuteľný 

detail. Taktiež je ňou samotné umenie a hlavne hudba, s ktorou sa neustále konfrontujem.  



 

Určite prichádzate do kontaktu s rôznou hudbou, keďže veľa času trávite na VŠMU 

a konzervatóriu, kde vyučujete okrem kompozície aj teoretické predmety a dejiny 

hudby. Tiež ste vášnivým návštevníkom mnohých hudobných podujatí. Akú hudbu 

preferujete, rád počúvate? 

Ako ste spomenuli, pôsobím pedagogicky na dvoch rôznych školách a preto mi nezostáva 

veľa času a síl na počúvanie hudby, na ktorú by som mal práve v danej chvíli chuť. Väčšinou 

som v nápore tých skladieb a autorov, ktorých potrebujem na svoje prednášky. Napriek tomu 

je to nesmierne obohacujúce, pretože chcem a zároveň musím počúvať široké spektrum hudby 

od čias antiky až po súčasnosť. Práve s počúvaním som sa naučil hudbe aj rozumieť, 

analyticky, tektonicky, harmonicky a esteticky si ju vyhodnocovať a hierarchizovať. 

Podľa Vašich slov je jasné, že ste časovo veľmi vyťažený. Iste je náročné učiť rôzne 

zoskupenia nádejných umelcov – inštrumentalistov, spevákov, teoretikov a skladateľov. 

Napĺňa Vás Vaša pedagogická činnosť? 

Myslím, že áno. Pedagógom som však celkom krátky čas (možno 5 rokov aktívne), takže na 

bilancie je priskoro. Môžem ale povedať, že sa pri každom stretnutí so študentmi najviac 

naučím práve ja. Prial by som si do budúcnosti, aby moji študenti pokračovali v mnou 

naznačených cestách. Tak by naše spoločné pôsobenie dávalo zmysel aj z toho osobného, aj 

dejinného pohľadu.  

To je veľmi pekná myšlienka. Viem, že ste skladbu študovali u dvoch popredných 

pedagógov skladby pôsobiacich na Slovensku - Stanislava Hochela a neskôr Jevgenija 

Iršaia. Zaujímalo by ma, kto Vás ovplyvnil zo svetovej tvorby? Kto je Vaším hudobným 

vzorom? 

Mojimi umeleckými vzormi sú všetci autori, ktorí dospeli vo svojej tvorbe k nejakému 

zásadnému druhu umelecko–tvorivej syntézy, napr. Guillaume de Machaut, Johann Sebastian 

Bach, Ludwig van Beethoven, Johanes Brahms, Béla Bartók, ale aj Rembrant, Caravaggio 

a mnohí iní. 

Spomínané vzory sú úspešné postavy svetových dejín. Priblížili by ste nám prosím, čo 

považujete Vy za svoj najväčší úspech? 

Túto otázku som si zatiaľ ešte dostatočne nezodpovedal a nezaoberám sa ňou! Možno zrod 

môjho doktorandského projektu Ars nova a súčasnosť I. a II. s viacerými mojimi vokálno-

inštrumentálnymi skladbami, ktoré na nich zazneli premiérovo, by stáli za zmienku. Snáď, 

neviem, uvidíme?! Je tu aj novo pripravovaný voľný cyklus žalmových kníh Liber 



psalmorum. Zatiaľ sú naplánované v počte 1-5. Vznikli už tri a štvrtá sa práve rodí. Piatu 

plánujem na rozhranie rokov 2015/2016. 

Práve ste načrtli svoje rodiace sa dielo. Pracujete v súčasnosti ešte na niečom? 

Po poslednom náročnom a vypätom období medzi rokmi 2014/2015, kedy som napísal spolu 

12 skladieb nesmierne rozmanitého inštrumentálneho obsadenia, veľkosti a obsažnosti, 

v súčasnej dobe pracujem na troch skladbách. Z komorných skladieb vzniká už spomínaná 

Štvrtá kniha žalmov pre sólo soprán, hoboj, violončelo a gitaru. Z vokálno-inštrumentálnych 

je to jednoaktová opera na barokové mystérium s nádejou, že sa predvedie v našom alma-

mater školskom prostredí, či už na pôde Konzervatória alebo VŠMU. Treťou skladbou je 

dramatické oratoriálne dielo. Zatiaľ názov ani obsadenie neprezradím, aby reklama náhodou 

nepredbehla samotný finálny materiál. 

Vami používaný inštrumentár je bohatý na rôznorodé obsadenie nástrojov. Preto ma 

napadá otázka: Preferujete vo svojej tvorbe nejaké nástroje, nástrojové zoskupenie? 

V súčasnom tvorivom období si neviem predstaviť kompozičnú prácu bez vokálnej zložky. 

Ľudský hlas ma fascinuje, prináša mi nekonečnú paletu výrazových prostriedkov a je odrazom 

mojej syntézy a kompozičného vzťahu so starou hudbou. Všetky rétoricko-afektové možnosti 

a polohy vidieť v mojich prvotných inšpiračných štruktúrach. Nesmierne blízky mi je aj 

samotný vzťah slova a hudby, ponúkajúci konštantnú výpoveď hodnôt a zároveň živú 

konfrontáciu medzi libretom a hudbou. 

Hovorili sme o súčasnej tvorbe. Keď sa odlepíme od prítomnosti a pozrieme sa na 

budúcnosť, rodí sa otázka: Čo by ste v budúcnosti chceli dosiahnuť? 

Mám tajný (teraz už zrejme odtajnený) sen napísať vokálno–inštrumentálne dielo predvedené 

jedného dňa v niektorej z významných bazilík v Ríme, resp. vo Vatikáne. Možno omšové 

ordinárium alebo kantátu na liturgický text, v ktorom by sa spojila hlboká európska duchovná 

tradícia s osobnou snahou o novodobé stvárnenie hodnoty bohatej cirkevnej 

výpovede. Samozrejme, tým prispievať po krôčikoch k pozitívnemu vnímaniu artificiálnej 

hudby nie len odbornej, ale i širšej verejnosti. Dokonca sa možno snažiť o spojenie doteraz 

nespojiteľných entít, inštitúcií, názorov a osobností, ktoré na našom malom slovenskom 

piesočku neustále viedli a vedú mnohokrát pre mňa kontraproduktívne a nikomu neosožné, až 

nezmyselné pseudovojny. 

Vaša hudba je pre mnohých slovenských poslucháčov obohacujúca, inšpiratívna 

a prináša pozitívnu energiu. Čo prináša radosť Vám? 

Obohacuje ma všetko dobré a krásne, čo postretáva našu rodinu a najbližších ľudí v mojom 

okolí. Usilujem sa z negatívnych vecí poučiť a pristupovať pozitívne k samotnému životu. 



Snažím sa svojimi skladbami, ako aj mojim osobným životom šíriť okolo seba radosť, dobrú 

náladu a pozitívnu životnú energiu. Pokladám to za dôležité poslanie. 

Moja posledná otázka sa týka Vášho životného postoja. Aké sú Vaše životné priority? 

Žiť s láskou, pokorou a vernosťou k mojej rodine, k Bohu, k umeniu a hudbe!   

Tieto slová sú krásnou bodkou našej konverzácie. Ďakujem Vám za rozhovor. 

      

Jana Štrpková, 2boML 

 


