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KALENDÁR PODUJATÍ
Pondelok • 7.11. • 19.00 ........................... s. 9
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
GODÁR
BENEš
REICH
Slovenská filharmónia
Amadinda Percussion Group
Valčuha, Lacková, Oravecz, Rácz

Utorok • 8.11. • 19.00 ............................. s. 17
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
REICH
Amadinda Percussion Group
VENI ensemble
Komorní sólisti Bratislava
Duo Percufonia
Rácz, Fodor, Horváth, Károlyi, Lócz~ Oravecz, Reich

Streda • 9.11. • 19.00 .............................. s. 27
Estrádna hala PKO
REICH
Amadinda Percussion Group
Jakabčic

Zwiebelovo kvarteto

Štvrtok • 10.11. • 19.00 ........................... s. 35
Estrádna hala PKO
LUKASUGETI
GYORGY UGETI
XENAKlS
Amadinda Percussion Group
Károlyi

Ol

Piatok • 11.11. • 17.00 ............................. s. 45
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
CRUMB
BRÄM
KURTÁG
MESSIAEN
SAARIAHO

os

SZEGHY
Amaltea

Piatok • 11.11. • 19.00 ............................. s. 57
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
BAIAKAUSKAS
KMIŤOVÁ

SAARIAHO

BURLAS
MAŽUIJS
Gaida Ensemble
šervenikas

Sobota • 12.11. • 19.00 ........................... s. 65
Historická budova Slovenského národného divadla
BENEŠ
Opera SND
Thžinský

Nedeľa • 13.11. • 11.00 ........................... s. 69
Pálffyho palác, Zámocká ul.

KOLKOV!Č

GAŠPARÍK
MARTINČEK

ZELJENKA
Gašpar,Jaro, Jurčenko, Sokol, Vizváry

Albrechtova kvarteto
Benková,Magyarová
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Nedeľa • 13.11. • 17.00
s. 77
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
SCHUIJIOFF
CAGE
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo

JANÁRČEKOVÁ

BOKES
GUBAJDUilNA
TrioDounia
["\")!?~

~

Nedeľa • 13.11. • 19.00
s. 85
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
OO oo OO oooo ooOOOOOOOOOOOOOOO

RlliM
WIDMANN
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NONO
Minguet Quartett

Pondelok • 14.11. • 19.00
s. 91
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
BOULEZ
XENAKIS
APERGHIS
00000000000000000000000

CLÉMENT
ROY

KAGEL
SCELSI
IRŠAI

Aleph Ensemble

~
Utorok • 15.11. • 19.00
s. 101
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
HOSOKAWA
0000000000000000000000000

KMIŤOVÁ

PAPANETZOVÁ

LIN
BOULEZ
LEJAVA

VARESE
Melos Ethos Ensemble
Lejava, Nagy
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Streda • 16.11. • 19.00 .......................... s. 109
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
KURTÁG
BOKES
STEINECKER
BRANDMtiUER
LEJAVA

SENEŠI
UGETI
Ginzery, Mudroňová, Šiller

štvrtok • 17.11. • 19.00 ......................... s. 117
Vel'ké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
ŠIMA!
ŠČETINSKIJ

WIELECKI
MATSUSHITA

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Nagy, Hudacsek

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
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SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Utorok-štvrtok • 8.-10.11. ...................... s. 125
Konzultačno-informačné centrum energetiky, Konventná 9
Od Perotina po Reicha
Idey "minimálneho" v hudobných dejinách a v súčasnosti
Medzinárodné sympózium
Streda • 9.11. 13.30 .................................. s. 127
Konzultačno-informačné centrum energetiky
Diskusia so Steveom Reichom
Pondelok • 14.11.16.30 ........................... s. 131
Francúzsky inštitút
Francúzska elektroakustická hudba
Prednáška

9

WA PONDELOK

~.fi 7. NOVEMBER
Koncertná sieň
Slovenskej

ftlhannónie
19.00

Y
SLOVENSKÁ FllJIARMÓNIA '
.. · • .AMADINDA PERCUSSION GROUP'·\ :
· Juraj Valčuha dirigent .· ·

.V,e.rollika Lacková.ldavír
''Gyorgy 0111ve~ klavír
Zoltán ~Ci klavír

10

VLADIMÍR GODÁR

•

Partita pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony (1983)
Fuga. Adagio
Concertino. Allegro con spirito
Corale. Lento
Capriccio. Presto
Canzonetta. Andante quieto e cantabile

JPRAJBENEŠ

Koncertpre klavír a orchester č. 3 (2004)*
PRESTÁVKA

STEVE REICH
The Four Sections (1987)
L

rr.
m.
N

'

*svetová prenúéra

ll
VlADIMÍR GODÁR (1956, Bratislava) študoval na bratislavskom Konzervatóriu hru

na klavíri u Márie Masarikovej,kompozídu u juraja Pospíšila, neskôr kompozídu na
Vysokej škole múzických umení u Dezidera Kardoša (1975-1980). Vrokoch 19881989 absolvoval štipendijný pobyt naHochschiile fiir Musik und darsteUende Kunst
vo Viední u Romana Haubenstock·Ramatiho. Vtom období bol ašpirantom na Ústa·
ve hudobnej vedy SAV (1998-1992). Vrokoch 1979-1988 bol redaktorom hudoJ>.
ného vydavateľstva OPUS, neskôr, po roku 1991 šéfredaktorom revue pre hudobnú
kultúru Slovenská hudba. Vsezóne 1993-1994 bol sídelným skladateľom Sloven·
skej ftlharmónie. Vroku 1993 obhájil kandidátsku prácu Battaglia a mimesis, získal titul kandidáta vied a od roku 1996 prednáša dejiny estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (od roku 2001 je tiež pedagógom skladby na Akadémii umení
v Banskej Bystrici). Od roku 1997 vedie vydavateľskú sekdu NHC/ HC, bol tiež riaditeľom vydavateľskej sekde Národného hudobného centra. Je nositeľom viacerých
ocenení: Cena]. L. Bellu za skladby Partita (1985) a Concerto grossa (1987), Cena
hudobnej kritiky za skladbu Dariačangin sad (1988) a Cena Zlatý klinec za hudbu
k filmuNeha (1991).
Godárova hudba vniesla začiatkom 80. rokov do slovenského kontextu nové .argumenty" - nové postulovanie hudobného času, nový postoj k minulosti spočívajúci
v adopdi historických formových konceptov (passacaglia, concerto grosso, partita)
a novú podobu konzekventného seriálneho myslenia, v ktorej dochádza k prekríženiu zložky vertikálnej (princíp tonálneho centra), lineárnej (kánonický princíp) asónickej (cluster). Tieto nové podnety boli vnímané jednak ako nástup novej
generáde skladateľov (M. Bu rias, Szeghy, Breiner a i.) a jednak ako estetická revolta
proti .ofidálnej" hudbe 70. rokov a zároveň proti pokračujúcemu dedičstvu Novej
hudby. Vširšom kontexte však boli spojené s hlbšími prúdmi v európskej hudbe
paralelne sa manifestujúcimi v tvorbe A. Schníttkeho, H. M. Góreckého, G. Kančeli
hoai.
Pre viaceré Godárove diela je charakteristické spolupôsobenie dvoch základných
východísk: relatívne krátky, lapidárny motivický tvar a rozmerná plocha, na ktorej
sa tento tvar realizuje. Na rozdiel od minímalistickej koncepdevšak Godárov hudoJ>.
ný čas plynie v etapách, je zvrásnený výraznými zmenami faktúry spojenými
s maximálnym dynamickým kontrastom. Na prelome 80. a 90. rokov sa u Godára
zvýrazňuje väzba na historické obdobia, čo sa prejavuje niekedy väčšmi v asodatívnej
rovine, inokedy aj v samotnom hudobnom procese. Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob, akým dokázala Godárova hudba zarezonovať aj v slovenskom hranom
ftlme,vrhajúc tak nové svetlo na otázku spoločenskej izoláde súčasného skladateľa.
Peter Zagar

Dielo (výber): Ricercarper 4 stromenti (1977), žalostnépesničky na slová starej
slovenskej poézie pre ženský/ detský zbor a komorný súbor (1979), l. symfónia
(1980), Trio pre husle, klarinet a klavír (1980), Husľové duetá (1981), Lyrická
kantáta pre mezzosprán a komorný orchester (1981), Partita pre 54 sláčikových
nástrojov, čembalo, tympany a trubicovézvony(I983), Grave, passacaglia pre klavír (1983), Talizman, nokturno pre husle, violončelo a klavír (1979-1983), Orbis
sensualiumpictus, oratórium (1984), Uholpohľadu, hudba k ftlmu (1984), Meditáciapre husle a orchester(I984/R I990),Štyri vážne spevy pre hlas a klavír(1985),
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Sonáta napamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír (1985), Concertogrosso per archí e cembalo (1985), Staccato, hudba k filmu (1985), Uspávanky jana
Skácela pre soprán, flautu,violončelo a čembalo (1986),Sekvencia pre husle a klavír
(1987),1Jariačanginsad, mýtus podľa O. Čiladzeho pre violu,violončelo a orchester
(1987),Pavípírko, hudba k filmu (1987)jesenná meditácia pre sláčikové kvarteto
(1970/ 1990), Let asfaltového holuba, hudba k filmu (1990), Neho, hudba k filmu
(1991),Neha pre sláčikové kvarteto (1991),2. symfónia, rituál pre orchester (1992),
Cudzinci, hudba k filmu (1992), Všetko, čo miim rád, hudba k filmu (1997-),Záhrada, hudba k filmu (1995), Vialucis pre orchester (1993),Barkarola pre husle, harfu, čembalo a sláčiky (1993, verzia pre violončelo, harfu, čembalo a sláčiky 1996),
Déploratíon sur la mor! de Witold Lutoslawskí pre sláčikové kvarteto (1994),
Emmeleia, rôzne verzie (1994), Tombeau de Bartók (1995), Záhrada, hudba k filmu
(1995), Ecce puer pre soprán, harfu, chitarrone, čembalo a sláčiky (1997), Orbis
pictus,hudba k filmu (1997),Návratidiota, hudba k filmu (1998),La Canzona refrigeratíva dell arpa di IJavíde pre violončelo a harfu (1998), Bikít Gilgameš pre bas
a violončelo (1998), O Cruxpre sólové violončelo (1999),Krajinka, hudba k filmu
(2000),Divertimento inA pre husle a violončelo (2001), Variazionífacili pre husle, violončelo a klavír (2001), Filmová suita pre sláčikové kvarteto (2001), Stála
matka (2001), Kniha žalmov pre violončelo (2003), Pieseň labute pre 4 violonče
lá (2003), Malá suita pre saxofonové kvarteto (2003), Le carneval de Venise pre
sláčikové kvarteto (2005), Slnečný štát, hudba k filmu (2005).
Každý ľudský výtvor je priesečníkom odkazu minulosti, in tende súčasnosti a orientáde na budúcnosť. Východiskovým zámerom kompozíde mojej Partíty bolo znovunastolenie problému vzťahu súčasnosti k minulosti. Spor s tradídou nie je náhodný.
Som presvedčený, že len opakovaná reflexia nad ľudskou minulosťou môže priniesť
riešenie problémov súčasnosti, len skutočné a dôsledné vyrovnanie sa s dedičstvom
tradíde môže vytvoriť pevný bod pre formuládu novej objavnej myšlienky. Minulosť si nosí každý človek sám v sebe, ale len reflektovaná spomienka môže vyvolať
túžbu po čine prinášajúcom dynamiku novosti. Tradída pôsobí ako kolektívna pamäť
a ako individuálna ľudská pamäť má v živom systéme kultúry regulujúcu funkdu
spätnej väzby. Vindíviduálne-psychologickom, sodologickom i umeleckom zápase
o rekonštrukdu ľudského priestoru je spor s minulosťou intendonálne vždy bojom
o ľudskú budúcnosť.
Vladimir Godár
(písané pre príležitosti premiéry skladby 5.4.1984
orchestrom Slovenskej filharmónie pod taktovkou Bystríka Režuchu)

JURAJ BENEŠ (1940, Trnava- 2004, Bratislava) študoval hru na klavíri u Romana
Rychlu na Konzervatóriu v Bratislave a kompozídu u jána Cikkera na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil desať rokov ako korepetítor
v opere SND, neskôr prednášal na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
UK v Trnave a od roku 1984 prednáša hudobnú teóriu na Katedre hudobnej teórie
Hudobnej fakulty VŠMU v Bratislave. Vrokoch 1988-1991 bol dramaturgom Opery
SND. Od roku 1989 je docentom na VŠMU, roku 1997 získal titul profesora naJanáč
kovej akadémii múzických umení v Brne. Vrokoch 1994-1998 bol predsedom Slo-
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venskej se kde ISCM. Benešove diela uviedli na viacerých zahraničných koncertných
a divadelných pódiách (Grécko, Veľká Británia, Poľsko, Nemecko).
Juraj Beneš si už od svojich kompozičných začiatkov budoval osobitý jazyk, ktorý
pôsobí dojmom bezstarostnosti, .znevažovania vážneho", ktorý narúša konvencte
osobitým spôsobom dramatického stvárnenia, narábania s Judským hlasom, používaním netypických nástrojových zostáv. literárny text, trvalý zdroj inšpiráde pre
Juraja Beneša, sa v jeho javiskových dielach stáva celkom novou entitou, v ktorej
mimo celostného významu pôsobí význam- ale i zvuk- izolovaných slov pôvodného Benešom rozdrobeného textu. Vinštrumentálnych skladbách z posledného olr
dobia Beneš nahradil nadmernú expresívnosť dôrazom na architektonickú výstavbu kompozíde a na rytmické a harmonické vzťahy. Okrem štyroch opier a Requiem
je Beneš autorom desiatok skladieb pre orchester, pre komorné súbory, zborových,
komorných vokálno-inštumentálnych i pre sólové nástroje. Venuje sa aj tvorbe pre
deti. Skladby Juraja Beneša získali mnohé významné ocenenia doma (Cena]. L. BelIu, Cena ministra kultúry SR) i v zahraničí (v Arezze, na World Music Days v Aténach).
Dielo (výber): Cisárove nové šaty, opera H. Ch. Andersena (1966), 6 klavírnych
sonát(1971, 1976, 1977, 1978, 1985, 1995),AI/egropreorchester(1974),Préférence pre 9 nástrojov (1974),Skamenený, opera na textyJanka Kráľa (1974),Musique
pour Grock No. l, 2, 3 (1975), Waltzfor Co/one/ Brumble pre ll hráčov (1975),
Zlomkyjanka Krá/'a pre hlboký mužský hlas (1976),Jntermezzo No. l (pre 6 fláut;
1976),No. 2(pre 12 violončie~ 1979),No. 3 (pre 2 klavíry; 1987),Manželskáhudba
pre 2 klavíry (1976), Quartetto ďarchi (Events; 1977), f}uartetto ďarchi No. 2
(1984), Quartetto ďarchiNo. 3 (1989),Mémoire pre orchester (1977),Hudba pre
trúbku, bicie a sláčikovénástroje (1978),Lunovis, canzone chorale per coro di fanctulli (1978),Lamento perviolino solo (1979), Hostina, opera na texty P. O. Hviezdoslava (1980), Suita č. l pre klavír (1980), Suita č. 2 - Old Boys Anthology pre
klavír(1981),In memoriam Pave/RaJka per 12 archi (1981),Sonataperun darinetto solo (1981), Temptation ofSt. Afor King's Singers pre 6 mužských hlasov
(1981), Hudba pre orchester (1982), Prelúdium pre orchester (1983), Il sogno di
Poppea pre soprán a klavír (1984), Sonata per violoncello solo (1985), Requiem
pre sóla, miešaný zbor a orchester (1986), Intolleranza pre soprán a klavír (1987),
Quattro identificazioni pre soprán a klavír (1988), Hudba preJS. pre orchester
(1989), Hudba pre trombón a orchester (1989), Puzzle pre sláčikový orchester
(1990), Notturni pre klavír l, 2 (1989), 3 (1992), 4, 5 (1997), Madrigalsonetto secondo Petrarca-Liszt per coro misto (1991), When Music... pre orchester (1991),
Notturno pre klavír (1992), Cantata (Eating) (1992),For Instance Black Pony pre
basetový roh (1992), Musica ďinverno pre husle a orchester (1992),Aiice was beginning... pre klavír (1993), The Players, opera na text Shakespearovho Hamleta
(1994), Going to pre 6 violončiel (1994), R seme seducente della genea/ogia pre
sólovú flautu (1994), Cantata No. 2 (déjeuner) pre soprán, klarinet a bide nástroje
(1995), Chonson triste pre husle, klarinet, violončelo a klavír (1996), His Masters
Voice pre orchester (1997), Notturno No. 4 aNo. 5 pre klavír (1997), Hudba pre
orchester č. 4 (1997), Intermezzo No. 4 pre 5 lesných rohov (1998), Quartetto
ďarchi No. 4 (1998), The white rabbit withpink eyes looking at a watch andA/ice
sklrtedpre ctmbal (1999),Quartettoďarchi no. 5 (2000), 3klavírne koncerty(2001,
2003, 2004).
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Hudobná obec na Slovensku zažila v roku 2004 v súvislosti s úmrtím významného
skladateľa a pedagóga juraja Beneša sled mimoriadnych udalosti. Iba niekoľko dni
po jeho smrti v septembri Opera SND, ktorá inak nevenuje zvláštnu pozornosť súčasnej tvorbe, uviedla jeho operu The Players na námet Shakespearovho Hamleta.
Pred viac ako dvoma rokmi toto dielo bolo inscenované v Koline nad Rýnom bez
toho, aby si slovenská oficiálna kultúra túto udalosť vôbec všimla. Krátko potom
v októbri v rámci festivalu BHS odznela premiéra jeho 2. koncertupre klavír a orchester. Obe tieto udalosti presvedčivo ukázali hodnoty diela predčasne rpsnulého
skladateľa. Partitúru ďalšieho,J klavírneho koncertu dokončil juraj Beneš krátko
pred smrťou.
Už často v histórii hudby bolo dokumentované, že diela poznačené takýmito okolnosťami sa vyznačujú zvláštnym výrazom. Takáto charakteristika platí aj v prípade
tohto diela, preukazujúce bohaté skúsenosti svojho autora v aktuálnych trendoch
súčasnej hudby. Originálna zvukovosť je dôsledkom priradenia ďalších sólistických
nástrojov(cimbal, marimba,xylofón) ku klavíru, a práve tento faktor vedie pri výrazovom ťažisku diela až do absurdity. Banálna melódia v prednese cirkusovej píly
(sega) je toho dôkazom.Druhý príznačný prvok diela vyrastá na principe citátu, jeho
postupnej deformácie a koláže. Zarážajúci je už začiatok s citátom úvodnej časti
Beethovenovej Sonáty mesačného svítu: rozložený akord cis mol sa v porovnaní
s originálom mení, nepravidelne zrýchľuje a spomaľuje, chromatickými transpozíciami jednotlivých tónov mení svoj pôvodný tvar.
Prekvapivú súvislosť so šostakovičom, ktorý vo svojom poslednom diele, Sonáte
pre víolu a klavír, tiež spracúva tento motív, musime vnímať ako paradox. Rozvíjanie prináša pre Beneša typickú kombináciu dramatizmu a ironického odstupu, a v
ďalšom priebehu môžeme nájsť nové citáty -Finále z Chopinovej Sonáty b mol,
dokonca i nejaké fragmenty z diel Rachmaninova... Citáty však nie sú podstatné, oveľa
dôležitejšie sú nové súvislosti, v ktorých sú umiestnené. Rytmická nepravidelnos~
pre Beneša typická kombinácia ostrých disonancií s tonálnymi elementami, často
prekvapujúca lyrika melódie. Koncert je dramatickým dielom,ktoré sa nekončí katarziou, len postupným zoslabujúcim doznievaním. Myslím, že toto dielo reprezentuje
súčasnú úroveň novej slovenskej hudby. jeho predvedením na tohotočnom festivale
Melos-Étos si pripomíname prvé výročie smrti skladateľa, ktorý má v ťažkej histórii
súčasnej hudby na Slovensku svoje významné miesto.
Vladimír Bokes

STEVE REICH >s. 19
Názov The Four Sections sa vzťahuje k štyrom zložkám orchestra: sláčikom, dreve-

ným dychovým, plechovým a biám nástrojom. Taktiež odkazuje na štyri časti skladby: pomalá pre sláčiky (spolu s drevami a plechmi); pomalá pre bicie; v strednom
tempe pre drevá a plechy (spolu so sláčikmi); a konečne rýchla pre celý orchester.
Názov tiež súvisí so štvoricou harmonických úsekov, ktoré jednotlivé časti rozdeľujú.
Každá z častí sa zameriava na jedinú, alebo dvojicu zložiek orchestra. Takmer by sa
zdalo, že v pôvodnom pláne figuroval koncert pre orchester. Akokoľvek kontrastuje
virtuozita jednotlivých nástrojov so zvyškom orchestra, zámerom je najmä spletitosť jednotlivých hlasov vo vnútri samotného úseku. Tým, ktorí sauž s mojimi skladba-
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mi zoznámili, budú kontrapunkticky spletitá štruktúra hlasov pnôuzných nástrojov
a vznikajúce melodické vzorce známe. Na rozdiel od všetkých mojích skladieb začí
najú 7he Four Sedionsv pomalom tempe a tempo postupne naberajú.
Prvé husle (primy) začínajúce úvodnú časť trojhlasným kánonom sú zakrátko nasledované druhými (sekundami) a violami, rozptýlenými taktiež v troch kánonických
hlasoch. Violončelá pripojené za drevami prednesú niektoré z nápevov pochádzajúcich z tohoto deväťhlasného kánonu. Vspodných polohách a vlastne všade naokolo
udržiavajú plechy, syntezátory a kontrabasy dlhé, tiahle harmónie.
Nečakaný nástup dvojice vibrafónov, klavírov a veľkých bubnov otvára približne po
desiatich minútach druhý úsek. Napriek zdÍhavému tempu stoja basový bubon
s klavírom v opozídi dvojici prepletajúcich sa vibrafónovových hlasov a vytvárajú
neobyčajne kostrbatú a nepravidelnú údernosť ostro kontrastujúcu prvej časti.
Svižnejší začiatok tretej časti využíva trojdobý rytmus, ktorý sa v osminových hodnotách objavil už pred koncom minulej časti. Ako som spomínal každá z častí je rozdelená štvoricou harmonických dielov a každý z jednotlivých úsekov sa vzťahuje
k odlišnému inštrumentálnemu zoskupeniu. Prvým je trio hlasovo prepletajúcich sa
hobojov, z jeho modelu vychádzajúce flauty a dvojica sólo huslí v pulzujícich akordoch. Vstrede je umiestnené trio neprerušovaných klarinetových hlasov. Vo štvrtom úseku sa kedysi štvrťové hodnoty vyrovnávajú novým bodkovaným osminovým notám. Zatiaľ čo dve triá fláut a klarinetov sprevádza kompletná sláčiková sekcia,
trúbky a hoboje opakujú výsledný model.
Nečakaným nástupom vibrafónov, marimb a klavírov v rýchlom tempe sa začína štvrtá časť sprevádzaná posunom základného metra z bodkovaných osminových hodnôt k štvrťovým. Sekundy, violy a vibrafóny pozvoľna vytvárajú rýchlo sa opakujúci
model zatial' čo vo výškach zaznieva v rovnakom čase melódia prednášaná primami
a drevami. Prehodnotenie metrických parametrov vystupuje do popredia exponovaním klavírov, basových bubnov, kontrabasov a violončiel. Zmeny metrického prizvuku a melodickej výraznosti pozorujeme prostredníctvom kedysi uvádzanej harmonickej štvorice.Vzávere orchester kadencuje na FN. Skladba trvá približne 25 minút
Steve Reich

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA vznikla roku 1949 ako prvý štátny symfonický orchester na
Slovensku. Pri jej zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života
Václav Talich a Dr. Ľudovít Rajter (1949-1976, do roku 1961 ako jej umelecký šéf). Na umeleckom proftlovani orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti Tibor Frešo, Ladislav Slovák, Libor
Pešek, Vladimir Verbickij, Bystrík Režucha, Aldo Ceccato a rad ďalších, sčasti pravidelne spolupracujúcich hostí: Zdenek Košler,)ános Ferencsik, Carlo Zecchi, Dmitrij Kitajenko, Claudio
Abbado, james Conlon, Maris jansons, Kurt Masur, Vladimir Fedosejev, Leonard Slatkin, James judd a i. Po roku 1991 bol šéfdirigentom SF Ondrej Lenárd, ktorý od roku 1995 zastával
aj (po prvýkrát na Slovensku zriadenú) funkciu hudobného riaditeľa Slovenskej filharmónie.
SF absolvovala desiatky zahraničných zájazdov v Európe, v USA a v Japonsku, hosťovala na
významných medzinárodných hudobných festivaloch, realizovala veľký počet nahrávok
v spolupráci s flllllami OPUS, Supraphon, Panton, Hungaroton, JVC Victor, RCA, Pacific Music, Naxos, Marco Polo a i. Na jej koncertoch zaznievali významné premiéry domácich
i zahraničných skladateľov. Šéfdirigentom Slovenskej ft! harmónie je dlhoročný dirigent čes
kej filharmónie, Symfonického orchestra českého rozhlasu, Osaka Symphony Orchestra
a ďalších významných telies Vladimír Válek.
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JURAJ VALČUHA študoval skladbu, dirigovanie a cimbal na konzervatóriu, neskôr na VŠMU
v Bratislave. Vrokoch 1995-1997 bol poslucháčom kompozície u Guennadia Banchtchikova
a dirigovania u Illyu Moussina na konzervatóriu v Sankt-Petersburgu. Neskôr bol prijatý na
Conservatoire National Supérieurde Musique at de Dance v Paríži (dirigovanie u}anosa Fúrsta,
kompozícia u Guya Reibela, inštrumentácia uJacquesa Charpentiera). Bol účastníkom majstrovských kurzov (dirigenti}orma Panula, David Robertson, Pascal Rophé) a lam'l!átom dirigentských súťaží (Talíansko, Dánsko, Francúzsko). Od januára 2003 do konca roka 2005 je
hlavným asistentom Orchestra Národnej opery v Montpellier. Vsezóne 2002/ 2003 debut<>val v Národnom orchestri v Montpellier, Národnom francúzskom orchestri, Filharmonickom
orchestri francúzskeho rozhlasu, Národnom orchestri Ue de France a ďalších. Bol účastní
kom rôznych festivalov (Présences, Október v Normandii, Radio France, Montpellier).

VERONIKA lACKOVÁ (1971) študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Idy Cerneckej. Pokračovala na Hochschúle fúr Musik und darsteUende Kunst vo Viedni u Hansa Petermandla, Carmen Adnet-Grafovej aAvo Kouyoumdjiana Vsúčasnosti je poslucháčkou dokt<>randského štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Počas štúdii sa úspešne
zúčastnila viacerých domácich a medzinárodných súťaží (L miesto na Súťaži študentov sl<>venských konzervatórií - 1987, medzinárodná súťažjugend musiziert vo Frankfurte nad
Mohanom- 1986, medzinárodný maratón klavírnej a komornej hudby v Španielsku). Vrámci
medzinárodných interpretačných kurzov (Piešťany, Viedeň, Ceské Budejovice, Viktring) pracovala pod vedením renomovaných osobností klavírneho interpretačného umenia (Muray
Perahia, Eugen lndjié, Malcolm Bilson, Vasilij Lobanov, Marián Lapšanský). Venuje sa sólovej
a komornej hre, od roku 2003 aj autentickej interpretácii na historických klávesových nástrojoch. Koncertovala v mnohých krajinách Európy, v roku 1995 debutovala na Medzinárodnom hudobnom festivale Bratislavské hudobné slávnosti

GYORGY ORAVECZ >s. 25

ZOLTÁN RÁCZ> s. 24
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STEVE REICH (1936, New York) študoval na Comell University (1953-1957), navštevoval hudobné kurzy Williama Austina súkromné hodiny kompozíde u Halia
Overtona. Vrokoch 1957-1961 študoval na juilliard School of Music (kompozícia
u Williama Bergsma a Vincenta Persichettiho), neskôr absolvoval postgraduálne štúdium u Dariusa Milhauda a Ludana Be ria na Mills College v Kalifornii (1961-1963).
Ešte počas štúdia vzrástol jeho záujem o ázijskú hudbu, ktorý sa neskôr rozšíril na
hudobné tradície ostrova Bali a Afriky. Počas leta 1970 získal grant Institute for International Education a odišiel študoval hru na biách nástrojoch na Ghanskú univerzitu v Accre. Počas ďalších rokoch študoval u balijských učiteľov v Seattle a Berkeley,
neskôr sa v New Yorku a jeruzaleme venoval intenzívnemu štúdiu hebrejčiny a Tóry,
ako aj tradičných foriem kantilácie.
V roku 1966 založil súbor Steve Reich and His Musidans (spočiatku trojďenný),
s ktorým uvádzal a nahrával vlastné diela. Spolupracoval s mnohými významnými
choreografmi, ktorí vytvárali tanečné kreáde na jeho hudbu: Anne Teresa de Keersmaeker (Pase, 1983 -postavené na kompozídách Drumming, Rain,Musicfor 18
Musidans), jiií Kylián (Fa/ling Angels postavené na Drumming, Part l), jerome
Robbins pre New York City Ballet (Eight Lines), Laura Dean (zadala objednávku na
Sextet, pre balet/mpact premiérovaný naNext Wave Festival a ktorý priniesol tvorcom ocenenie BessieAward, 1986).jeho diela vznikajú naobjednávkyvýznamných
svetových festivalov, súborov a symfonických orchestrov (Newyorská filharmónia,
Bostonský symfonický orchester, BBC Symfonický orchester a mnohé ďalšie).
V roku 1994 sa Steve Reich stal ďenom Americkej akadémie vied a umení, neskôr
Bavorskej akadémie umení (1995) a Commandeur de l'ordre des Arts et Lettres
(1999). Počas svojej kariéry získal množstvo ocenení: Schuman Prize od Columbia
University, ďenstvo na Dartmouth College, docentúru na University of California
v Berkeley, čestný doktorát na Kalifornskom inštitúte umení, ocenenie Skladateľ roka
od Musi cai America's. Steve Reich podpísal exkluzívny kontrakt s nahrávacou sp<r
ločnosťou Nonesuch, ktorá v roku 1997 vydala retrospektívnu kolekdu na 10 CD
pod názvom Steve Reich Works: 1965-1995.
Dielo (výber): The Cave, opera (1993), Three Ta/es, video opera (video Beryl K<r
rot), hudobnodivadelná trilógia: Hindenburg- Bikini -Do/Jy(1997-2002), Pitch
Charts pre ľubovolný počet akýchkoľvek nástrojov (1963),/ťs Gonna Rain pre mg
pás (1965), Come Out pre mg pás (1966),Melodica pre mg pás (1966),Piano Phase
pre 2 klavíry l 2 marimby(l967), ViolinPhasepre husle a mg pás l 4 husle (1967),
Pendulum Music pre 3 alebo viac mikrofónov, zosilňovače, reproduktory
a interpretov (1968),Four0rgans pre 4 elektrické organy a maracas (1970),Phase
Patterns pre 4 elektrické organy (1970), Drumming pre bide nástroje, ženské hlasy,hvízdanie a pikolu (1971), Cklpping Music pre 2 tlieskajúcich interpretov (1972),
Six Pianos (1973), Hudba bide nástroje, hlasy a organ (1973),Musicfor Pieces of
Wood pre 5 párov ladených claves (1973), Musicfor EighteenMusicians pre súbor
aženskéhlasy(1976),MusicFora!ArgeEnsemb/epresúboraženskéhlasy(1978),
Octet pre 2 flauty zdvojujúce klarinety, 2 klavíry a sláčikové kvarteto ( 1979), Vanäcie pre dychové, sláčikové a klávesové nástroje (1979), Tehi/Jim pre hlasy a súbor l
komorný orchester (1981), Vennont Counterpoint pre flautu a mg pás l ll fláut
(1982), The DesertMusic pre zbor a orchester l súbor (1984), Sextet pre bide a klávesové nástroje (1985),New York Counterpoint pre klarineta mg pás l ll klarine-
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tov (1985), 7hree Movements pre orchester (1986), Salute pre orchester (1986),
1he Four Sections pre orchester (l987),Eiectric Counterpoint pre gitaru a mg pás
l 13 giw (1987), Differrmt Tmins pre sláčikové kvarteto a mg pás (1988), City Life
pre súbor a mg pás (1995), Proverb pre 6 hlasov, 2 klávesové nástroje a 2 bicie nástroje (1995), Triple Quartet pre ozvučené sláčikové kvarteto (so záznamom), alebo
tri sláčikové kvartetá, alebo sláčikový orchester (1998), Know What Is Above You
pre štyri ženské hlasy a 2 bicie nástroje (1999),Eiectric Guitar Phase pre elektrickú
gitaruazáznam(2000),1bkyojVermontCounterpointpreKATMIDlmalletazáznam
(2000),.Dance Patterns pre 2 xylofóny, 2 vibrafóny a 2 klavíry (2002), Cel/o Counterpoint pre ozvučené violončelo a viackanálovýzáznam (2003), You Are (Variations) pre ozvučený súbor a hlasy (2004).
Keď sa pozerám späť na skladby pre magnetofónový pás, ktoré predchádzali Piano

Phase, vidím, že to boli jednak realizácie myšlienky strojovosti, jednak to bola cesta

k inštrumentálnej hudbe, k akej by som nikdy nedospel pri počúvaní akejkoľvek západnej alebo v tomto prípade aj mimoeurópskej hudby. Môže vzniknúť otázka, aké
to je napodobňovať stroje pri živom predvederu7 Verím, že existujú ľudské aktivity,
ktoré možno označiť ako "napodobňovanie strojov", ale ktoré sú v skutočnosti jednoducho veľmi pozornou kontrolou vlastného vedomia a tela ako v jogínskych dychových cvičeniach. Zdá sa, že tento druh aktivity je fyzicky i psychologicky veľmi
užitočný ako zameriavanie vedomia do jediného bodu. Teda druh pozorosti,vyvolávanej pri "mechanickom" hraní, ktoré sa vzťahuje k jogínskej meditácii (sedenie
a počítanie duchov) je niečo, čo by sme mohli hojne robiť práve teraz.
Steve Reich
Tehillim je pôvodným židovským výrazom označujúcim Žalmy. Vdoslovnom preklade značí "chválospevy" a odvodzuje sa z trojice židovských znakov hey, lamed,
lamed (hli) , ktoré sú slovným základom aleluja. Tehillim je vyskladaný z úryvkov
Knihy Žalmov 19:2-5 (19:1-4 v kresťanských prekladoch), 34:13-15 (34:12-14
v kresťanských prekladoch), 18:26-27 (18:25-26 v kresťanských prekladoch)
a 150:4-6.
Komorná verzia je určená štyrom ženským hlasom Qeden vysoký soprán, dva lyrické soprány, jeden alt), pikole, flaute, hoboju, anglickému rohu, 2 klarinetom, šiestim
bióm nástrojom (malé ladené tamburíny bez plieškov, tlieskanie, kastanety, marimba, vibrafón, crotales), dvom elektrickým organom, dvojím husliam,viole, violonče
lu a kontrabasu. Hlasy, dychy a sláčiky sú počas predstavenia ozvučené. V orchestrálnej verzii sú sláčiky a dychové nástroje doplnené a ozvučené sú len hlasy.
Tamburíny bez plieškov sú trochu podobné bubienkom nazývaným toJspomínaným
v Žalme 150 a tiež na niekoľkých ďalších miestach Biblie.Tlieskanie ako aj hrkotanie
boli v biblických časoch na Blízkom Východe bežnou praktikou, rovnako ako aj používanie maličkých činelov. Mimo tohto neexistujú žiadne muzikologické súvislosti
s Tehillim. Vmelodickom materiáli nie sú prítomné nijaké židovské nápevy.
jedným z dôvodov výberu Žalmov na rozdiel od Tóry, alebo Prorokov je ten, že sa
medzi Židmi na Západe vytratila ústna tradicia ich spievania (udržiavajú ju ešte jemenski Židia). Znamenalo to istú voľnosť komponovania melódií pre Tehi/lim bez
imitácie, či ignorancie živej ústnej tradíde.
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Na rozdiel od mojích raných diel1éhil/im nie je vyskladaný z krátkych opakujúdch
sa modelov. Hod môže byť melódia kdekoľvek opakovaná ako podstata kánonu, či
variáde, približuje sa to k tomu čo nachádzame v dejinách západnej hudby.
Pokiaľ ide o štvorčasťové kánony v prvej a poslednej vete skladby, tie môžu poslucháčom pripomínať moje rané kompozíde It's Gonna Rain a Come Out pre mg pás,
ktoré boli založené na krátkych, v tesnom kánone neustále opakovaných hovorených frázach. Tehil/im bude pravdepodobne mnohým poslucháčom pripadať znač
ne odlišný od mojej predchádzajúcej tvorby. Neobsahuje ustálené metrá, či metrické
modely ako bývalo v mojej hudbe zvykom. Samotný rytmus vychádza priamo
z rytmizáde hebrejského textu a je dôsledkom metrickej prispôsobivosti. Vlastne po
prvýkrát od čias mojich štúdií som podložil text pod hudbu a výsledkom je skladba
postavená na melódii v istom zmysle vychádzajúcej z daného textu.
Steve Reich
TEHIWM

19:2-5
Ha-sha-mý-im meh-sa-peh-rím ka-vóhdKáil,
U-mah-ah-sáy y.Hlíve mah-gíd ha-ra-kí-ah.
Yóm-le-yóm ya-bée-ah óh-mer,
Va-Iý-la le-Iý-la ya-chah-véy dá-aht
Ain-óh-mer va-áin deh-va-rím,
Beh-li nish-máh ko-láhm.
Beh-kawl-ha-áh-retz ya-tzáh ka-váhm,
U-vík-tzáy tay-váil me-lay-hém.

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.
Nie sú to slová, nie je to reč,
ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po končiny sveta

34:13-15
Mi·ha·ísh hey<hah-fáytz chah-yím,
Oh-háyv yah-mím li-róte tov?
Neh-tzór le-shon<háh may-ráh,
Uus-fah-táy<hah Jni.<lah-báyr rnir-máh.
Súr may-ráh va-ah-say-tóv,
Ba-káysh sha-lóm va-rad-fáy-hu.

Miluje niekto život
a chce požívať dobro v šťastných dňoch?
Zdržuj svoj jazyk od zlého
a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

18:26-27
im<hah-síd, tit<hah-sáhd,
Im-ga-vár ta·mím, ti-ta-máhm.
Im-na-vár, tit-bah·rár,
Ya-im-ee-káysh, tit-pah-tál.
150:4-6
Hal-le-lú-hu ba-tóf u-ma<hól,
Hal-le-lú-hu ba-mi-nim va-u-gáv.
Hal-le-lú-hu ba-tzil-tz-láy sha-máh,
Hal-le-lú-hu ba-tzil-tz-láy ta-ru-áh.
Kol han-sba-má ta-ha-láil Yah,
Ha-le-yu-yáh.

Voči svätému si svätý,
voči šľachetnému šľachetný,
voči úprimnému úprimný,
voči zvrhlému si neúprosný.

Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.
Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;

všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Aleluja.
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Music for 18 Musicians trvá približne 55 minút Prvé skice vznikali v máji 1974
a skladba bola dokončená v marci 1976. Napriek tomu že sa jedná o podobne ustálenú pulzáciu a rytmickú vitalitu ako v mojích viacerých raných dielach, jej inštrumentácia, štruktúra a harmónia je pomerne novátorská.
Pokiaľ sa jedná o inštrumentáciu; novátorským v Musicfor 18 Musicians je počet
a rozdelenie nástrojov: husle, violončelo, 2 klarinety znásobené basklarinetmi, 4
ženské hlasy, 4 klavíry, 3 marimby, 2 xylofóny a metalofóny (vibrafóny bez rotát<r
ra). Všetky nástroje sú akustické. Použitie elektroniky sa obmedzuje na.mikrofóny
pre hlasy a niektoré z nástrojov.
Počas prvých piatich minút Musicfor 18Musicians sa udeje podstatne viac harm<r
nických aktivit ako v ktoromkoľvek mojom diele doteraz. Hoci sú akordické prechody
často len opakovaním vedenia hlasov, protiklad alebo príbuznosť molových
a durových akordov počas celého diania zvyčajne zostáva v tónine troch krížikov.
Jednako však v rámct týchto harmonických obmedzení zastávajú jednotlivé úseky
diela omnoho podstatnejšiu úlohu, ako v ktoromkoľvek inom celku, ktorý som kedy
napísal. Rytmicky sa tu prelínajú dva rozličné typy simultánneho výskytu času (timing). Prvým je pravidelná rytmická pulzácia v klavíroch a ladených biách nástr<r
joch (mallet) ktorá sa vinie celou skladbou. Druhým je rytmus ľudského dýchania
v speve a dychových nástrojoch. Úvodné a konečné úseky spolu s časťami všetkých
ďalších úsekov medzi ninú obsahujú pulzáciu hlasov a výdychov. Vyžadujú hlboké
dýchanie a spievanie, respektíve hranie pulzácií konkrétnych nôt v tak dlhých hodnotách, ako je pre hráča možné udržať dych. Výdych je jednotkou trvania ich pu lzácie. Táto kombináda jedného výdychu za druhým, postupne ako vlny obmývajúce
brehy, neustále prebiehajúci rytmus klavírov a biách je práve niečo, čo som doteraz
nikdy nepočul a čim som sa chcel naďalej zaoberať.
ŠtruktúraMusicfor 18Musicians je založená na kolobehu jedenástich akordov,kt<r
ré zaznejú na začiatku, ale taktiež sa objavujú v závere. Všetky nástroje a hlasy hrajú,
alebo spievajú spolu s každým z akordov pulzujúce tóny. Aj nástroje, pre ktoré nie sú
podstatné pauzy na nadýchnutie - ako napríklad sláčiky -sa aj napriek tomu riadia
vzostupom a zostupom dychu nasledujúc tak predlohu basklarinetu. Každý z akordov
má trvanie dvoch nadýchnutí a ďalší akord je pozvoľna uvedený, až kým neodznie
všetkých jedenásť a súbor na navráti k prvému akordu. Prvý pulzujúci akord vytvárajú dva klavíry a dve marimby. Keď už tento pulzujúci akord znie približne päť minút, vybuduje sa na ňom drobný segment Keď aj ten skončí a nastane náhla zmena
k druhému akordu, vybuduje sa ďalší malý segment, alebo vrstva. Znamená to že
každý akord ktorý môže znieť v úvodnej časti trebárs pätnásť - dvadsať sekúnd je
natiahnutý ako základná pulzujúca melódia päťminútového segmentu - ako keď sa
melódia cantu finnu, alebo chorálna melódia Perotinovho organa z 12. storočí a natiahne na niekoľkominútové harmonické centrum časti organa. Úvodný kolobeh jedenástich akordov je pre celú skladbu Musicfor 18Musicians istou formou pulzujúceho cantusu.
Na každom pulzujúcom akorde sa vybuduje jeden, alebo na treťom akorde až dva
malé segmenty. Tieto segmenty, alebo vrstvy majú v podstate buď podobu oblúka
(ABCDCBA), alebo formu hudobného procesu. Prvky objavujúce sa v jednej časti sa
objavia aj v nasledujúcej, avšak v odlišnom harmonickom a inštrumentačnom
prostredí. Napríklad rytmická pulzádav klavíroch a marimbách z častí l a 2 sav časti
3A presúva na marimby a xylofóny a tiež na xylofóny a kastanety v častiach 6 a 7.
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Pomalá harmonická rytmizááaklavíru z časti 3Asaznovuobjaví v časti 6, tam je však
podporená odlišnou melódiou hranou inými nástrojmi. Proces budovania kánonu
(alebo fázovej pnôuznosti), vzťahu medzi dvojicou xylofónov a dvojicou klavírov
ktorá sa po prvýkrátvyskytne, v časti 2 a opätovne saobjavív časti9vystavaná v inom
sumárnom modeli a harmonickom kontexte. Vzťahy medzi odlišnými časťami sú tak
najlepším pochopením z pohľadu podobnosti medzi ďenmi rodiny. Isté príznačnos
ti majú spoločné, ale ďalšie budú špecificky jedinečné.
Podnet k zmenám z jednej časti na nasledujúcu, tak ako aj k zmenám jednotlivých
častí udáva metalofón (vibrafón bez motora), ktorého modely výlučne zvolávajú
k pohybu nasledujúceho taktu.Je to zreteľné ešte vo väčšej miere ako v bálijskom
gamelane, alebo v západoafrickej hudbe, v ktorej bubeník hlasitým výkrikom
naznačuje zmeny rytmických vzorcov. Toto kontrastuje s viditeľným kývaním
hlavy, ktoré som ako signál k zmenám používal vo svojích predošlých dielach
a taktiež to kontrastuje so zvyklosťou západnej hudby mať nehrajúceho dirigenta. Sluchom vnímateľné pomôcky sa stávajú súčasťou hudby a umožňujú hudobníkom načúvať.
Steve Reich

Súbor bicích nástrojov AMADINDA PERCUSSION GROUP založili jej členovia (Zoltán Rácz umelecký vedúd, Zoltán Vácz~ Aurél Holló, Károly Bojtos) po svojom absolutóriu Hudobnej
akadénúe Franza Liszta v Budapešti v roku 1984. Ich prvotným zámerom bolo predstaviť
maďarskej verejnosti nielen klasické majstrovské diela zodpovedajúce danému obsadeniu,
ale rovnako podnietiť domácich a zahraničných skladateľov komponovať pre bide nástroje.
Vposlednom období sa členovia súboru zamerali na prieskum bidch nástrojov v tradičných
kultúrach - podla názvu zoskupenia, ktoré odkazuje na tradičný xylofón z Ugandy. Vo svojích snahách rozšíriť repertoár členovia súboru komponujú a transkribujú skladby pre pôvodne odlišné nástrojové obsadenia
Už odsvojichzačiatkovspolupracujeAmadindasvýznamnýnúumel~akonapríkladJohn

Cage, Peter Eôtvôs, Zoltán Kocsis, Gyôrgy Kurtág, Gyôrgy Lige~ András Schiff. Súbor niekoľ
kokrátzískal cenu Maďarských skladateľov, cenu Franza Liszta a v roku 2004 aj prestížne štátne
ocenenie Maďarskej republiky Košútova cena Súbor tiež zvíťazil na Gaudeamus Music Competition v Amsterdame. Viacero nahrávok súboru pokrýva široké spektrum repertoáru pre
bicie nástroje vrátane kompletného diela pre bideJohna Cagea a tiež skladateľov Petera Jlô.
tvôsa, Gyôrgya Ligetiho a Steva Reicha
, Ohromujúco dobré predvedenie odo hrané s úžasnou energiou, ktorá
s človekom jednoducho zatrasie. Naplnili ste moje očakávania•
Steve Reich o živej nahrávke Amadinda Percussion Group
(Musicfor 18Musicians, Hungaroton, 2004)

VENI ensemble vznikol v roku 1987 z iniciatívy niekoľkých nadšencov z radov skladateľov
a interpretov, v tom čase prevažne študujúdch na Vysokej škole múzických umeni v Bratislave,
spojených túžbou po hTadaní a slobodnom vyjadrovanivlastných názorov a postojov prostredníctvom tomu zodpovedajúceho hudobného prejavu. VENI ensemble je otvoreným združenún hudobníkov. Základ tvorí niekoľko stálych členov, ktorí si ku spoluprád prizývajú podľa
potreby ďalších. Khlavným aktivitám súboru patria koncerty v rámd domádch a zahraničných
festivalov súčasnej hudby (Expozice nové hudby- Brno, Kulturspektakel- Viedeň, Maraton
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soudobé hudby - Praha, Melos-Étos - Bratislava, Quaderni Perugini di Musica Contemporanea - Perugia, Studio Nové hudby - Praha, The New Music Week - Bukurešť, Večery novej
hudby- Bratislava, Wetterfest- Viedeň...). Okrem toho súbor sporadicky nahráva pre domáce i zahraničné médiá (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Hessischer Rundfunk). Pre firmu Globus International Praha nahral YEN! ensemble roku 1990 dlhohraj úru platňu a roku
1992 z vydavateľskej spolupráce Slovenského hudobného fondu, Slovenského rozhlasu
a Pavian Records s podporou fondu PRO SLOVAKIA vzišla CD platňa VENI ensemble. Vroku
1995 VENI ensemble pod názvom BE'IWEEN nahral pre vydavateľstvo MUSICA Viedeň ďal
šie CD s hudbou Daniela Mateja, v súčasnosti pripravuje k vydaniu CD nahrávlll! BRATISLAVA so skladbami, ktoré vznikli na základe objednávok súboru (Richard Ayres, Tomáš Boroš,
Allison Cameron, Daniel Matej, Christian Wolff). Kmeňový repertoár VENI ensemble tvoria
predovšetkým pôvodné diela skladateľov zoskupených okolo súboru, diela názorovo spriaznených mladých autorov zo zahraničia a diela tých osobnosti hudby 20. storočia, ktorých
tvorba bola impulzom ku zrodu a formovaniu hudobných poetík uvedených skladateľov
(patrí k nim predovšetkým Erik Satie, Charles lves, John Cage, Morton Feldman, Terry Riley...).

KOMORNÍ SÓUSTI BRATISlAVA (KSB), ktorí vznikli v roku 1990 z iniciatívy poslucháčov
VŠMU a Konzervatória v Bratislave, sa čoskoro po svojom vzniku etablovali ako jeden
z popredných súborov tohto typu na Slovensku_ Sú pravidelným hosťom významných domácich hudobných festivalov (BHS, Melos-Étos, Večery Novej Hudby) i koncertných pódií
v zahraničí Qaponsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko).1nterpretačný profil KSB spoluvytvárali popredné dirigentské osobnosti Oean-Paul Penin, Daniel Gazon, Jack Martin Händler),
ale i predstavitelia mladej slovenskej dirigentskej generácie (Anton Popovič, Mário Košik)
a umeleckí vedúci súboru Qindfich Pazdera, Jozef Kopelman). Vrepertoári dominujú diela
klasikov a romantikov, významné miesto má však aj tvorba 20. storočia (Satie,Górecki, Schnittke, Godár, Krajči, Krák, Rajter, Zagar). Komorni sólisti Bratislava realizovali nahrávky pre
Slovenský a Rakúsky rozhlas (ORF), a spoluprarujú s domácimi i zahraničnými hudobnými
vydavateľstvami. Od roku 2000 pôsobí v orchestri ako koncertný majster huslistka Ivana
Pristašová

DUO PERCUFONIA vzniklo v roku 2004 z iniciatívyJaraGregoroviča (1973), absolventa konzervatória v Bratislave, Kráľovského konzervatória v Haagu a Štefana Bugalu (1976), absolventa konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie múzických umeni v Brne.
ZOLTÁN RÁCZ (196o, Budapešť) študoval na konzervatóriu Bélu Bartóka a v roku 1983 absolvoval na Akadémii Franza Liszta v Budapešti. Ďalší rok založil a stal sa umeleckým vedúcim súboru bicích nástrojov Amadinda Medzitým koncertoval aj sólovo, spolu s Andrásom
Schiffom a Brunom Caninom uviedol vo viacerých európsk}\:h mestách Bartókovu Sonátu
pre dva klavíre a bicie (Wigmore Hall London, Berliner Festwochen, Mondsee Festival, SiennaJe di Venezia). Bol vedúcim sekcie tympanov v Budapeštianskom festivalovom orchestri
(1992-1996) a zodpovedným vedúcim vysielania súčasnej hudby v maďarskej televízii. Vroku
1997 spolu s muzikológom Andrásom Wilheimom založil komorný súbor UMZE. Od roku 1990
je profesorom na Hudobnej akadémii Franza Liszta, vedie majstrovské kurzy v Darmstadte,
naJuilliard School of Music, Yale University, Senzoku Gakuen CoUege of Music, Toho Gakuen
CoUege of Music, Nagoya CoUege of Music, Edith Cowan University v Perthe, Bartók - New
Music Festival v Maďarsku. Vroku 2002 mu bola udelená cena Ministra kultúry Francúzskej
republiky Chevalier de l' Ordre des Arts et des Lettres.
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ILDIKÓ FODOR študovala husle na konzervatóriu a na Hudobnej akadémiL Po absolutóriu
sa stala členkou Symfonického orchestra maďarského rozhlasu. Dlhodobo sa venovala aj spevu, sedem rokov súkromne študovala u Zsuzsy Misura, inklinovala najmä k súčasnej hudbe.
Od roku 2000 je členom Csokonai Theatre v Debreóne (Zsuzsika v Poldiniho CamivaJ Wedding, Clorinda v Rossiniho Popoluške, Susanna v Mozartovej Figarovej svadbe).
MÁRIA HORVÁ111 študovala klavír a zborové dirigovanie na Hudobnej akadémii. Spievať
začala pod vedením Anny Pauk a Hildy Godel Vági Bola zakladatell<ou a členkou Tomkins
vocal ensemble. Ako sólistka participovala prevažne na komorných projektoch. SPetrom
Eótvôsom a súborom Ensemble Modem uvädzala skladby Gyôrga Kurt.ága. Podieľala sa tiež
na maďarskej premiére Boulezovho Le Marteau sans maitre (Kladivo bezpána, 2000) a na
svetových premiérach diel Michio Mamiyu Briefmarke a Serenade, venovaných Gyôrgymu
Kurtágovi.

KATAIJN KÁROLYI sa pred štúdiom spevu u Noélle Barker aJulie Hatnari venovala hre na
husle. Účinkovala v Studio Versailles Opera pod vedením René Jacobsa. Jej repertoárové rozpätie zahŕňa barokovú operu a komornú, najmä súčasnú hudbu. Spolupracovala s význatnnými dirigentmi: Yehudi Menuhin Oeneyho FuneraJ Rite), Williatn Christie (CharpentierovaMédea, Monteverdiho madrigal, RatneauovaHippoliteetAricie), Phillip Herreweghe
(Stravinského Omša), David Robertson (súčasná hudba). Účinkovala na mnohých podujatiadt, festivaloch, koncertoch (Opéra National de Paris, Teatro alla Scala, Carnegie Hall, Barbican Hall). Gyorgy Lige ti jej a súboru Amadinda venoval skladbu SippaJ, dobbai, nádihegedúvel (2000), ktorú neskôr predviedla na Salzburskom festivale, v londýnskej Queen
Elisabeth Hall a v Royal Albert Hall.Na značke Teldec Classics vydala (aj so súborom Amadinda)
sériu nahrávok Gyôrga Ligetiho.
KlÁRA LÓCZI študovala organ a zborové dirigovanie. Vroku 1996 začala študovať spev na

Polliniho konzervatóriu v Padove (pedagógoviaCristina Miatello, Norman Shetler, lrwin Gage,
Julia Hatnari). Ako sólistka účinkovala v Il mando della luna B. Galuppiho (Orchestra di Padova e del Veneto). Od októbra 2000 navštevuje Hochschiile fii.r Musik und Theaterv Ziirichu.
Vroku 2002 absolvovala ziirišské konzervatórium s vyznatnenaním (summa cum laude)
a získala viacero ocenení (Seghizziho súťaž komorného spevu v Gorizii, Medzinárodná súťaž
barokovej hudby v Brunnentali, súťaž barokového spevu vo Vignole, Zvláštna cena Maďar
ského rozhlasu).

GYORGY ORAVECZ(l963, Budapešť) študoval na Hudobnej akadémii Franza Liszta u Istvána
Lantosa a Zoltána Kocsisa, získal štipendium Spoločnosti Richarda Wagnera a neskôr sám
uviedol koncertnú sériu pri pn1ežitosti jej dvadsiateho piateho výročia. Spolupracuje s rozličnými význatnnými súbormi (o.i. Amadinda Percussion Group) a uskutočnil viacero nahrávok pre spoločnosť Hungaroton.
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~STREDA

~4 9. NOVEMBER
Estrádna hala PKO
19.00

. AMADINDAPERCUSSION GROUP ·
Zoltán Rácz
Zoltán Váczi
AlirélHolló
Károly Boj tos .

Matúš Jakabčic elektrická gitara ·
ZWIEBELOVO KVARTETO
Marek Zwiebel L husle
Peter,Mosorjak 2.husle
Peter Zwiebel viola
Al1_drej Gál violon~elo
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SľEVEREICH

Drumming (I. čast) (1971)
pre štyri páry ladených hong
PendulumMusic (1968)

pre 3 alebo 4 mikrofóny, zosilňovače
a reproduktory
Electric Counterpoint (1987)
pre elektrickú gitaru a mg pás
Fast
Slow .
Fast , ·
PRESľÁVKA

/)ifferent Trains (1988)
pre sláčikové kVarteto a mg pás
America- Before the war
Europe - During the war
After the war
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STEVE REICH • s. 19
Od jesene 1970 do jesene 1971 som pracoval na najdlhšej skladbe, akú som kedy
napísal.Drumming, ktorý trvá približne jeden a pol hodiny, je rozdelený do štyroch
častí, ktoré sa hrajú attacca Prvá časť je pre štyri páry ladených bubnov (bonga,
pripevnené na stojanoch, na ktoré sa hrá paličkami) a mužský hlas, druhá časť je pre
tri marimby a ženské hlasy, tretia pre tri zvonkohry, hvízdanie a pikolu a posledná
časť kombinuje všetky nástroje a hlasy dohromady. Vybral som nástroje, ktoré sú
dnes bežné v západných krajinách (hoci história bonga vedie do Latinskej Ameriky,
marimba prišla zAfriky a zvonkohra je odvodená z indonézskych nástrojov), sú ladené v našej temperovanej diatonickej stupnici a hudobne sú použité v kontexte mojej
predošlej tvorby.
často vyvstáva otázka, aký vplyv mala na Drumming moja návšteva Afriky. Odpoveď znie: bola potvrdenim. Africké skúsenosti potvrdili moju innúciu, že akustické
nástroje môžu produkovať hudbu, ktorá by bola zvukovo bohatšia, ako hudba
produkovaná elektronickými prostriedkami. Takisto potvrdili moju prirodzenú inklináciu k bicím nástrojom.Drumming predstavuje v kontexte mojej hudby posledné rozšírenie a zdokonalenie fázového procesu, rovnako ako prvé použitie štyroch
nových techník: procesu postupného nahrádzania hraných dôb pomlčkarni (alebo
naopak) v rámci konštantne opakovaného rytmického cyklu; postupného premieňania farby zvuku, zatiaľ čo rytmus a tónová výška zostávajú nezmenené; simultánnu kombináciu nástrojov rôznej farby a nakoniec používanie ľudského hlasu, ako
zložky hudobného súboru, k presnému imitovaniu nástrojových zvukov.
Na úplnom začiatkuDrummingzačínajú dvaja bubeníci postupne vytvárať z prostého
bubnového úderu, hraného v dvanásťdobom cykle, s pomlčkou na všetkých ostatných dobách, základný rytmický vzorec celej jeden a pol hodinovej skladby. Pomlč
ky sú postupne nahrádzané údermi, až kým sa vyplní celý vzorec. Spätný proces
prebieha jednoducho obrátene - údery sú po jednom nahrádzané pomlčkarni, až
nakoniec zostáva jediný prostý "beat".
jednotlivé častiDrummingu sú prepojené tak, že nové nástroje vždy presne zdvojujú vzorec nástrojov, ktoré už hrajú. Na konci bubnovej časti hrajú traja bubeníci ten
istý vzorec - každý vo fázovom posune. Tri marimby jemne preberú ten istý vzorec taktiež vo fázovom posune. Bubny sa postupne vytrácajú, takže prichádza- pri zachovaní identického rytmu a rovnakých tónových výšok- k postupnej zmene farby
zvuku. Na konci marimbovej časti hrajú tri marimby, hrajúce v najvyššom registri,
zdvojené tromi zvonkohrami hrajúcimi v najnižšom registri tak, že proces postu!>"
nej premeny zvukovej farby (pri zachovaní rytmu a tónových výšok) sa opakuje. Časti
skladby nie sú odlíšené zmenou tóniny, čo je v západnej hudbe tradičný prostriedok
k dosiahnutiu väčšej CÚžky kompozície. Drumming ukazuje, že je možné zotrvať
v jednej tónine pomerne dlho, ak namiesto toho nastúpi významný rytmický vývoj
spoločne s občasnými, zato však úplnými zmenami zvukovej farby.
jedným z najdôležitejších aspektov mojej hudby bolo to, že bola písaná pre súbory
dvoch alebo viacerých identických nástrojov. Začalo to s lťs Gonna Rain pre dve
rovnaké magnetofónové slučky vo fázovom posune, cez ďalšie skladby pre magnetofónový pás Come Out a Melodica, k inštrumentálnym skladbám Piano Phase pre
dva klavíry, Violin Phase pre štvoro huslí,Phase Patterns pre štyri elektrické organy a prvé tri časti skladby Drumming. Bolo to nevyhnutné, pretože fázový proces je
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zretelne počutelný len vtedy, ak majú dva, alebo viacero hlasov pohybujúdch sa cez
seba, rovnakú farbu, a preto sa spájajú do podoby, z ktorej si ucho vytvára výsledný
vzorec. Hrať Piano Phase na jednom klavíri a čembale by nebolo ono, ale na dvoch
čembalách to môže byť veľmi zaujímavé. Kvôli tomuto nutnému súpereniu témbrov
bola táto jedinečná sústava diel napísaná pre multiply toho istého nástroja. Napriek
tomu v poslednej časti Drummíng sú bongá, marímby a zvonkohry kombinované
símultánne. Všetky nástroje hrajú ten istý vzorec, ale bongá ho hrajú ako jednu skupinu tónov, marimby ako druhú a zvonkohry ako tretiu.Je to podobnáosituáda, ako
keď jeden bubeník hraje v rázovom posune oproti druhému, alebo keď jedna zvonkohra hraje (rytmicky) pred druhou. Celkový zvuk je však omnoho bohatší. Keď
som si spočiatku hral pri komponovaní na bubnoch, pristihol som sa pri speve napodobňujúcom bubnový zvuk. Bolo to rúečo ako .tak", .tok", . dak" atď. Zistil som, že
pri použití mikrofónu ktorý zosiliú môj hlas takmer na hlasitosť bubnov (ale rúe viac),
by som mohol rúektoré výsledné vzorce spievať- akoby bol môj hlas iným súborom
bubnov, postupne zdôrazňujúcím jeden vzorec po druhom. Začal som chápať, že to
isté by bolo možné urobiť tiež s marimbarrú a zvonkohrarrú. Problémom bolo nájsť
taký typ hlasu, aký bolo treba k presnému napodoberúu týchto nástrojov. Zistil som,
že pre marimbu treba použiť ženský hlas spievajúd viac-menej konštantnú samohlásku .ju" s mäkkým nasadením .b" alebo .d" (podobne ako v anglickom .you").
Vprípade zvonkohry extrémne vysoký rozsah nástroja vopred vylučoval akékoľvek
použitie hlasu a vyžadoval hvízdaníe. Dokonca aj táto forma vokálnej produkde sa
ukázala nemožnou, ak hral nastroj vo vyšších polohách - v tomto prípade bolo nutné použiť pikolu. Vposlednej časti sú všetky tieto vokálne techrúky kombinované
dohromady.
Steve Reich

Electric Counterpoint (1987) bol objednávkou Next Wave festivalu Brooklynskej
hudobnej akadémie pre gitaristu Pata Methenyho. Písal som ju počas leta 1987.Trvá
približne 15 minút Je v poradí treťou zo série skladieb (prvou bola Vermont Courr
terpoínt v roku 1982 pre flautistu Ransoma Wilsona, nasledovala New York Courr
terpoínt v roku 1985 pre klarinetistu Richarda Stolzmana) v ktorých sa sólista konfrontuje s vopred nahratým materiálom z magnetofónového pásu. VElectric
Counterpoínt si sólista vopred nahrá desať gitarových a dva basgitarové party
a konečný jedenásty part hrá na predstavení proti pásu.
Electric Counterpoínt má tri časti - rýchlu ifast), pomalú (slow) a rýchlu ifast) interpretované attaca. Po úvodnom pulzujúcom úseku so stanovenými harmóniami,využíva prvá časť motív odvodený z píšťalovej hudby strednej Afriky, ktorú som
začal vnímať prostredníctvom etnomuzikológa SimhaAroma. Táto téma je vystavaná z kánonu ôsmych gitár a zatiaľ čo ostatné dve gitary a basgitary pokračujú v pulzujúdch súzvukoch, sólista hrá melodické modely vychádzajúce z kontrapunktického
spletenca vopred nahratých gitár.
Vdruhej časti sa tempo zníži na polovicu, mení sa tiež tónína a predstaví sa nová
téma, ktorá sa neskôr postupne transformuje a vďeňuje do deväťhlasého gitarového kánonu. Zatiaľ čo sólista uvádza melodický model vychádzajúd z komplexného kontrapunktického spletiva, dvojica zvyšných gitár a basgitár opäť vytvára harmóniu.
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Vtretej časti sa návratom pôvodného tempa a tóniny uvedie nový model v trojdobom
metre. Po výstavbe kánonu kvarteta gitár a dvoch basgitár nastupuje náhle dôrazné
trojdobé metrum. Sólista vtedy vybmkáva sériu nových akordov z ktorých postupne buduje kánon troch gitár. Keď sa potom sólista navráti k melodickému vzorcu
vychádzajúceho z ostatných kontrapunktov, basgitary zrazu náhle zmenia metrum
aj tóninu, oscilujú medzie mol a cmol a tiež medzi 3/2 a 12/8 rytmom, z čoho niekto
počuje prvé 3 skupiny zo 4 osminových nôt a iný zasa 4 skupiny z 3 osminových
nôt. Tieto rytmické a tonálne zmeny postupne zrýchľujú až sa napokon zvuky basgitarY pomaly vytrácajú, slabnú a predchádzajúca dvojznačnosť je defmitívne rozriešená 12/8 metrom a tóninou e moL
Steve Reich

Different Trains pre sláčikové kvarteto a vopred nahratý magnetofónový pás je začiatkom nového kompozičného prístupu, korene ktorého siabajú k mojím raným
skladbám Its Gonna Rain (1965) a Come Out ( 1966) pre mg pás. illavnou myšlienkou bolo vytvoriť zo starostlivo vybraných nahrávok hovorených prejavov hudobný materiál pre hudobné nástroje.
Tento nápad pochádza ešte z môjho detstva. Keď som mal rok, moji rodičia sa rozviedli. Matka sa presťahovala do Los Angeles a otec zostal v New Yorku. Vďaka tomutovyjednanému a rozdelenému opatrovrúctvu som v rokoch 1939 až 1942 pravidelne s mojou vychovávateľkou cestoval tam a späť medzi New Yorkom a Los Angeles.
Hod boli tieto výlety často vzrušujúdmi a romantickými, dnes keď hľadím spätne
premýšľam, akými celkom inými vlakmi (different trains) by som býval cestoval keby
som v tej dobe žil ako Žid v Európe. Pamätajúc na tieto okolnosti chcel som napísať
skladbu, ktorá by čo najvernejšie danú situádu odrážala. Kzhotoveniu pásu som
potreboval nasledujúce:
L Nahrať spomienky mojej sedemdesiatročnej vychovávateľky Virginie na naše
spoločné cesty vlakom.
2. Nahrať rozprávanie a pnbehy osemdesiatročného Lawrenca Davisa-vyslúžilého
portera v lôžkových vagónoch premávajúcich medzi New Yorkom a Los Angeles.
3. Zozbierať rozprávania a spomienky ľudí, ktorí prežili holokaust Rachellu,Paula
a Rachel- všetkých približne v mojom veku a dnes žijúdch v Amerike.
4. Zozbierať zvukové nahrávky amerických a európskych vlakov z tridsiatych
a štyridsiatych rokov.
Aby som pospájal hovorené prejavy so sláčikovými nástrojmi, zvolil som krátke hovorené (výškovo jasne viac, či menej definovateľné) úseky, ktoré som potom zaznamenal - tak ako to len bolo možné - do notového zápisu. 1\íto hovorenú melódiu
potom sláčiky doslova imitovali. Za pomod použitia samplerov a počítačov boli neskôr útržky vravy- rovnako ako zvuky vlaku -prenesené na pás. Knim boli pridané
nahrávky troch samostatných sláčikových kvartet, posledné štvrté kvarteto sa pripája na predstavení.
Different Trains sú v troch častiach (hraných bez prestávky) a hod sú tieto označe
nia strohé, tempá sa vo všetkých úsekoch menia pomerne často:

America- Before the war (Amerika-pred vojnou)
Europe- During the war (Európa -počas vojny)
Afler the war (Po vojne)

32
Skladba teda zobrazuje obe skutočnosti, dokumentárnu aj hudobnú a nastoľuje nové
hudobné smerovanie. je to smerovanie, ktoré ako očakávam povedie v nie príliš vzdialenej budúcnosti k novému druhu dokumentárneho hudobno-filmového divadla.
Steve Reich

1: America- Before the war

Jrom Chicago to New York"{Virginia)
.one of the fastest trains"
.the crack* train from New York" (Mr. Davis)
.from New York to Los Angeles"
.different trains every time" {Virginia)
.from Chicago to New York"
.in 1939"
.1939" (Mr. Davis)
. 1940"
.1941"
.1941 I guess itmusťve been" {Virginia)
U: Europe- During the war

.1940" (Rachelia)
.on my birthday"
.The Germans wa1ked in"
•walked into Holland"
.Germans invaded Hungary" (Paul)
.I was in second grade"
.I had a teacher"
.a very tall man, his hair was ooncretely plastered smooth"
.He said, 'Black Crows invaded our country many years ago' "
.and he pointed right at me"
.No more school" (Rachel)
.You must go away"
.and she said 'Quick, go!'" (Rachelia)
.and he said, 'Don't breathe!'"
.into those cattle wagons"(Rachelia)
Jor 4 days and 4 nights"
.and theo we went through these strange sounding names"
.Polish names"
.Lots of cattle wagons there"
.They were loaded with people"
.They shaved us"
.They tatooed a number on our arm"
.Flames going up to the sky- it was smoking"
DI:Afterthewar

.and the war was over" (Paul)
"Are you sure?" (Rachelia)

33
.The war is over"
.going to America"
. to Los Angeles"
.to New York"
.from New York to Los Angeles" (Mr. Davis)
.one of the fastest trains" (Virginia)
.but today, they're all gone" (Mr. Davis)
.There was one girl, who had a beautiful voice" (Rachelia)
.and they loved to listen to the singing, the Germans"
.and when she stopped singing they said, 'More, more' and they applauded"
•.Crack" v staršom význame slova ako . best"

AMADINDA PERCUSSION GROUP • s. 23
MATÚŠ JAKABČIC (1961, Bratislava) študoval klasickú gitaru na Ľudovom konzervatóriu
v Bratislave. Vroku 1984 absolvoval teoretickú kybernetiku na Matematick()-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdií bol členom fusion skupiny Stop Time, s ktorou absolv()val rad úspešných vystúpení (Medzinárodný jazzový festival Karlove Vary, festival
v Hertogenboschi, Holandsko, turné vo Francúzsku). Študoval kompozíciu na Konzervatóriu
v Bratislave (1986-1991) a tiež na prestížnej Berklee College ofMusic v Bostone (1994- 1995).
Bol členom mnohých komorných a orchestrálnych zoskupení (Es pri~ Trio Jakabčic- Burian
-jaro, Kvinteto Dušana Húščavu, Big Band Radio Bratislava, duo s GabomJonášom- neskôr
ako trio s Robertom Balzarom, MatúšJakabčic Tente~ Big Band Gustáva Broma, Pražský ro z·
hlasový Big Band, Slovenské jazzové kvarteto, Bee Connection, EuroJazz Big Bandu v Paríži).
Vsúčasnosti vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave aranžovanie a jazzovú harmóniu. Získal
viacero ocenení: Medzinárodný jazzový festival Karlove Vary- l. miesto v kategórii Moderný
jazz (1988), Cena Ladislava Martoníka- Jazzman roka 1992, Cena Charlesa Mingusa za výsledky v kompozícii na Berklee College of Music (1995), Skladateľská súťaž Roku slovenskej
hudby- víťaz (so skladbou Lower East BostonAicoholic Group, 1996), Medzinárodná súťaž
jazzových tém, Monaco - finalista (so skladbou Rhythm, 1997).

ZWIEBELOVO KVARTETO je sláčikovým kvartetom zloženým z hráčov Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. Vzniklo na jeseň roku 2000 na pôde VŠMU, kde jeho
členovia študovali Pôvodne študentské kvarteto sa postupne transformovalo na profesi()nálne teleso s bohatým koncertným repertoárom od baroka k premiérovým uvedeniam diel
súčasných skladateľov. Členovia Zweibel Quartet absolvovali interpretačné kurzy a súťaže
pod vedením členov Hagen, Berg, Bartók, Smetana a Amadeus kvarteta a získali prestížnu
druhú cenu Thomastik - Infeld na Medzinárodnej letnej akadémii Praha - Viedeň - Budapešť v roku 2002. Kvarteto sa aktívne venuje interpretácii súčasnej hudby a pravidelne účin
kuje na festivaloch súčasnej hudby v Bratislave (Melos-Étos, Nová Slovenská hudba, Orfeus),
v Košiciach, ale aj v zahraničí (Viedeň, Ostrava). Spolupracuje so skladateľskými triedami na
VŠMU ako aj na Universität fur Musik und Darstellende Kunst a pravidelne uvádza premiéry
diel mladých skladateľov.
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AMADINDAPERCUSSION GROUP
Zoltán Rácz
Zoltán Váczi
AurélHolló
Károly Bojtos

László Tômôskôzi bicie nástrojé
Mátyás Szabó bicie nástroje
Katalin Károlyi spev
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IANNIS XENAKIS
Rebonds (1987-1989) · .
nre hráča'na biách nástrojoch
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skladateľ a hráč na bicích nástrojoch LUKAS LIGETI (Viedeň, Rakúsko) absolvoval
okrem štúdia na viedenskej Hudobnej akadémň dvojročný štipendijný pobyt v Center
for Computer Research in Music and Acoustics naStanfordskej univerzite. jeho hlavný záujem sa sústredil na oblasti ako kultúrna výmena, polyrytmické a navrstvené
štruktúry, prirodzené netemperované ladenia. Ako skladateľ-interpret sa pohybuje v diapazóne kompozíde a voľnej improvizáde. Komponoval pre množstvo renomovaných súborov a festivalov (Wiener Festwochen, Ensemble Modern, Kro nos Quarte~ Fórum amerických skladateľov, Orchestre National de Lyon, London Sinfonietta,
San Frandsco Contemporary Music Players,AmadindaPercussion Group a mnoho ďal
ších). Ako interpret hral/nahrával s mnohými umelcami (Michael Manring, Benoit Delbecq,john Tchicai, Elliott Sharp,Jim O'Rourke, Fred Frith, Chris Cutler).jeho aktivity
v medzikultúmych výmenách viedli k mnohým kooperádám (objednávky pre Goetheho inštitú~ vedeniewmi<shopovv Abidžane, Pobrežie slonoviny, ktoré viedlo k vzniku
experimentálneho multikulturálneho zoskupenia Beta Foly. VEgypte spolupracoval
s núbijskými hudobníkmi, s ktorými koncertoval v Káhirskej opere.

Dielo (výber): Pattern Transformation pre 4 hráčov na 2 marimbách (1988),
Oblique Narratives pre dva klavíry (1989-1990), Frozen State ofSong pre saxofónové kvarteto (1990-1993), Tonga Tango pre miešaný zbor a cappella
(1993),Moving Houses pre sláčikové kvarteto (1996),Phrase Drum pre Yamaha Disklavier automatic piano (1997), Dva kusy pre elektronické bicie sólo
(1997), New York to Neptune pre sláčikové kvarteto s automatickým bubeníkom, alebo mg pásom (1998), Propeller Island pre DVD-audio s 5.1 surround
zvukovým systémom (2000), Jndependence pre kvarteto hráčov na bicích nástrojoch (2002), Delta Space pre klavíristu na Yamaha Disklavier a elektroniku
(2002), Trinity pre klavír sólo (2003), Stroboscope pre kvarteto hráčov na bicích nástrojoch (2003).
Nie je to náhoda, že súbor Amadinda svoj názov prevzal z pomenovania xylofónu pochádzajúceho z Ugandy.Jeho členovia majú jedinečné predpoklady hrať hudbu vychádzajúcu zo spletitosti odlišných myšlienkových pochodov. Pred mnohými rokmi predvádzala Amadinda moju skladbu Pattem Transformation, v ktorej som po prvýkrát
čerpal z afrických vplyvov. Vyzbrojený novými nápadmi a skúsenosťami sa teraz navradam do miesta z ktorého tento môj vývoj pramenil.
Independence môže naznačovať množstvo skutočností: takzvanú nezávislosť jednotlivých končatín bubeníka; zdanlivú nezávislosť vnímania metrického pohybu jednotlivých ďenovsúboru ovládajúdch údery a tempá v ich vzájomnom prenasledovaní, pretínania a strety; nezávislosť od estetických tradídí a očakávaní z nich vyplývajúdch;
a dokonca nezávislosť od našich vlastných predkov, nazáležiac na tom ako sa niekto
s nimi cíti byť prepojený pokračujúc v ich zámeroch.
Av našom dnešnom .globalizovanom" svete závisí každá kultúra od tých ostatných
a vtedy dokáže vytvoriť nezávislú identitu. Preto opäť: súhlasíme aby sme sa hsili
a odlišujeme sa, aby sme súhlasili.
Lukas Ligeti
(krátené)

38
GYORGY LIGETI (1923, Dicsôszentmárton(fyrnaveni, Rumunsko) študoval na konzervatóriu v Kološvári/ Cluji a súkromne u Pála Kadosu v Budapešti. Po vojne zavŕ
šil štúdium kompozíde na Vysokej hudobnej škole F. Liszta ako žiak Ferenca Farkasa,
Sándora Veressa a Pálajárdányiho. Po absolutóriu sa venoval výskumu rumunskej
ľudovej hudby. Roku 1950 sa stal profesorom harmónie, kontrapunktu a formovej
analýzy na univerzite v Budapešti. Od roku 1957-1958 žil v Kolíne, kde pracoval
v elektronických štúdiách WDR. Roku 1959 sa usadil vo Viedni. Všesťdesiatych rokoch prednášal pravidelne na Darmstadtských prázdninových kurzor.h, bol profesorom kompozíde na univerzitách v štokholme, Stanforde, na hamburskej Vysokej
hudobnej škole. Viedol kompozičné kurzy v Bilthovene, Essene,Jyväskyle,Tanglewoode, Siene a Aix-en-Provence. Vrokoch 1959-1973 žil prevažne v Západnom Berlíne, najprv ako držiteľ štipendia Deutscher Akademischer Austauschdienst je čle
nom Kráľovskej švédskej hudobnej akadémie,Západoberlínskej umeleckej akadémie,
hamburskej Slobodnej umeleckej akadémie, bol ocenený mnohými umeleckými cenami (Beethovenpreis der Stadt Bonn, Berliner Kunstpreis, Bachpreis der Stadt Hamburg, Prix Maurice Ravel, Prix Arthur Honegger, Grawemeyer Award atď.). Ligetiho
tvorba prešla zložitým vývojoma prekonala niekoľko modifl.kádí. Rozhodujúd zlom
nastal po roku 1956, hod Ligeti si uvedomil už skôr, že rozvíjanie Bartókovho idiómu nie je pre neho perspektívnou cestou. Začal experimentovať s jednoduchými
intervalovými a rytmickými štruktúrami a vybudoval si novú metódu práce takpovediac od nuly. Po presídlení na Západ neprijal seriálne techniky, ale vypracoval si
vlastný spôsob tzv. sieťových štruktúr, v ktorých jednotlivé intervalové a rytmické
modely vystupujú ako súčasť bohatej zvukovej textúry. Pomocou clustrov a rnikropolyfónie vytvára zvukové objekty, ktoré sa objavujú ako funkčné prvky tzv.
Klangkomposition.
Roku 2000 mu bola v Helsinkách udelená Sibeliova cena Nadáctejenny aAntti Wihuri a roku 200 l Kyoto-Prize pre umenie a vedu za celoživotné dielo. Pri príležitosti
svojich osemdesiatych narodenín bol Lige ti odmenený medailou senátu mesta Hamburg a mesto Frankfurt mu v septembri 2003 udellio cenu Theodora W. Adorna_
Dielo (výber):Musica Ricercata, ll skladieb pre klavír (1951 -1953), Šesfbagatel
pre dychové kvinteto (1953), l . sláčikové kvarteto "Métamorphoses nocturnes"
(1953-1954), Éjszaka (Noc), Reggel (Ráno) pre zbor (1955), Glissandi, mg pás
(1957),Artikulácia, mg pás (1958),Apparitionspre orchester (1958-1959),Atmosphčres pre orchester (1961), Fragment pre komorný orchester (1961-1964), Trois
bagatelles pre klavíristu (1961),Poemesymphonique pre 100 metronómov (1962),
Volumina pre organ (1962), Aventures a Nouvel/es Aventures pre 3 spevákov a 7
inštrumentalistov (1963-1965), verzia hudobnodramatická (1966), Rekviem pre
soprán a mezzosoprán, 2 miešané zbory a orchester (1963-1965),Lux aeterna pre
16-Wasný miešaný zbor (1966), Koncertpre violončelo a orchester (1966), Lontano pre orchester (1967),Dve Etudy pre organ (1967-1969), Continuum pre čemba
lo (1968), 2. sláčikové kvarteto (1968), JO skladieb pre dychové kvinteto (1968),
Ramif'tcations pre sláčikový orchester/ 12 sólových sláčikov (1968-1969),Melódie
pre orchester(l97l),Dvojkoncertpreflautu,hoboj a orchester(1971 -1972), Clocks
and Cloudspre 12-Wasný ženský zbor a orchester (1972 -1973),SanFrancisco Polyphonypre orchester (1973-1974),Le GrandMacabre, opera v 2 dejstvách (19741977), Monument-setbstportrait-Bewegung, 3 skladby pre 2 klavíry (1976), Hun-
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garianRock pre čembalo (1978),Passacaglia Ungherese pre čembalo (1978),Hungarian Etudes pre zbor a cappeUa (1982), Trio pre husle, lesný roh a klavír (1982),
Drei Phantasien nach F. Hälderlin pre 16-hlasný miešaný zbor a cappeUa (1983),
Études pourpiano (1985), Koncertpre klavír a orchester (1985-1988), Non senseMadrigals pre 6-hlasný zbor (1988),Koncert pre husle a orchester (!990),Loop
pre sólovú violu (1991),Macabre Collage, suita pre orchester (upr. Elgar Howarth,
1991), Mysteries ofthe Macabre pre koloratúrny soprán l sólovú trúbku a súbor
(upr. Elgar Howarth, 1991) alebo orchester (1992), Etudes pourpiano, deu.xieme
/ivre (1988-1993).
Sándor Weóres bol jedným z najväčších maďarských básnikov, bol svetovýmmoderným a zároveň experimentátorským básnikom a ako nikto iný dokázal využívať rytmicko-metrické a sémantické možnosti a nemožnosti maďarského jazyka Zádumči
vý a hravý, elitársky a nekultivovaný, bol maďarským Mozartom. Pre cyklus Síppal,
dobbal ruidihegedt1vel (Spíšťalkami, bubienkami, huslic7zaml) som zvolil sedem
výrazne kontrastných básní, alebo útržkov z nich. Papagáj sa javí nezmyselnou, ale
je úplne pochopiteľnou. Na druhej strane Tanečnápieseň je len hrou s rytmom, aj
keď báseň má na pohl'ad význam. Za pomod jednoslabičných slov evokuje Čínsky
chrám iluzórnosť čínskej reB, Fabula je groteskne-agresívnou a Sen zasa experimentálnou poéziou nadprirodzenej miernosti. Štvorica hráčov na bicích nástrojoch sprevádza mezosopranistku: o skladbu ma požiadal maďarský súbor Amadinda spolu so
spevácKou Kati Károlyi.
Gyorgy Ligeti
Sándor Weôres
SŕPPAL, DOBBAL NÁDDIEGEDÍÍVEL

S PÍŠŤALKAMl, BUBIENKAMI,

I. FABUlA

!.FABULA

Egy
hegy
megy.

jeden
vrch
ide.

Szembejón a másik hegy.
Ordítanak ordasok:
ôssze ne morzsoljatok!

Druhý vrch mu prichádza naproti.
VId zavýjajú:
Nerozdrvte nás!

Énishegy,
teishegy,
nekúnk ugyan egyremegy.

}a vrch,
ty tiež vrch,
nám je to jedno.

1l.TÁNCDAL

II. TANEČNÁ PIESEŇ

panyigai panyigai panyigai

(nepreložiterné)

HUSUČKAMI

ú panyigai ú

panyigai panyigai panyigai
ú panyigai ú
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kudora panyigai panyigai
kudoraú
panyigai kudora kudora
panyigai ú
kotta kudora panyigai
kudora kotta ú
kotta panyigai kudo ra
panyigai kotta ú
haz panyigai kudora
ú kudora kotta ház
kudora ház panyigai
ú panyigai ház kotta
III. ČÍNSKY CHRÁM

III. KíNAITEMPLOM

Szent
kert
bó
Iomb:

fónn
leon
tág
éj
tárt
jó,
zóld
kék
szárny, árny.

Négy
fém
ese ng:
Szép,
]ó,

Hír,
Rang,

majd
mély
csónd
teng,
mint
hult
hang.

Svätý
sad
bohaté
lístie:
široké
zelené
krídla

hore
dolu

Štyri

kovy
ďaleko
znejú:
noc
Pekný,
prichádza Dobrý,
modrá
Správa,
tôňa.
Rad,

IV. KULI

IV. KUU

Kuli botvág.
Kulimegy
megy
csak gun·gun
Riksa

Kuli palica rezať.
Kuli ide
ide
len gúľať a gúľať
Rikša
Auto

Autó

Sárkányszekér
Kuli húz riksa.
Kuli hú zautó.
Kuli hú zsárkányszekér.
Csak guri-guri
Kuli gyalog megy.
Kuli szakáll fehér.
Kuliálmos.
Kuliéhes.
Kulióreg.
Kuli babszem mákszem kis gyerek
ver kis Kuli nagy rossz emberek.
Csak guri-guri

potom
hlboká
tíšina
kolíše
ako
chladný

zvuk.

Dračí koč.

Kuli ťahať rikša.
Kuli ťahať auto.
Kuli ťahať dračí koč.
len gúľať a gúľať
Kuli ísť pešo.
Kuli brada biela.
Kuli ospalý.
Kuli hladný.
Kuli starý.
Kuli malé dieťa malé ako fazuľa,
ako zrnko maku.
Malý Kuli biť veľki zli ľudia
len gúľať a gúľať
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Riksa
Autó

Sárkányszekér
Ki húz riksa?
Ki húzautó?
Ki hú zsárkányszekér?
Ha Kuli meghal?
Kulimeghal.
Kuli neeem tud meghal!
Kuliórók
csak guri-guri

Rikša
Auto
Dračí koč

Kto ťahať rikša?
Kto ťahať auto?
Kto ťahať dračí koč?
Keď Kuli zomrieť?
Kuli zomrieť.
Kuli nemôcť zomrieť!
Kuli večný
len gúľať a gúľať

V. ALMA ALMA
(TIZENKETIEDIK SZIMFÓNIA)

V. SEN

almaágon
alma ring az ágon
alma ringa
lombos ágon
ringa ringa
barnaágon
ringva
ringa-ringatózva
inga
hinta
palinta
alma álma
elme álma alma
álmodj alszol?
mozdulatlan lengedezve
hús szélben árnyban
álomágon
ágakálma
ringva
ringa-ringatózva
ingadozva
imbolyogva
ittegyhelyben elhajózik
ind.iába afrikába holdvilágba
álmodj
alma alszol?

jablko na vetve
jablko sa pohupuje na vetve
jablko sa pohupuje
na listnatej vetve
pohupuje sa, pohupuje
na hnedej vetve
pohupujúc
sakolíšuc
pendlujúc
hin ta
palinta*
sen jablka
sen rozumu jablko
sni spíš?
nehybne sa koUšuc
v chladnom vetre v tieni
sen na vetve
sen vetiev
pohupujúc sa
kolíšucsa
potácajúc
zotrvajúc na mieste sa odplaví
do Indie do Afriky do mesačného svítu
sni
jablko spíš?

(Dvanásta symfónia)

*Hinta vo význame hojdania: "Hinta palin-

ta" sú bezvýznamové slabiky hovorené deťom pri hojdaní.
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VI. KESERÉDES
(67. MAGYAR ETÚD)

Szántottam, szántottam hét túzes sárkánnyal,
hej,végigbevetettemcsupagyóngyvirággal.
Szántottam, szántottam szép gyémánt
ekével,
hej, végig bevetettem hulló kónnyeimmel.

VI. HORKO-SLADKÉ
(67. Maďarská etuda)
Oral som, oral, so siedmimi ohnivými
drakmi,

hej, sial som samé konvalinky,
oral som, oral, pekným pluhom
z diamantu,
hej, všade som svoje slzy zasial.

Száz nyiló rózsáról az erdón álmodtam,
hej, tóbbet nem aludtam,félig ébren
vol tam.
Hajnalban fólkeltem, kakukszót
számoltam,
hej, visznek eskúvóre kedves
galambomrnal.

Ostovke rozkvitajúdch ruží som v lese snil,
hej, viac som už nespal, bol som
polobdelý,
na úsvite som vstal, rátal volania

VII. SZAJKO

VII. PAPAGÁJ

tanárikari karika
papiripari paripa

(nepreložitefné)

kukučky,

hej, nesú ma na svadbu s mojou
milou holubicou.

karika tanárikara
paripa papiripara
tanárikarikarika
papi ripa ri pa ri pa
kari kata nári kara

pari papa piri para

Preklad: Astrid Rajterová

IANNIS XENAKIS (1922-2001) sa narodil v Rumunsku ako syn gréckych rodičov,
ktorí sa s ním po desiatich rokoch vrátili presťahovali späť do Grécka. Jeho štúdium
architektúry na Athens Polytechnic prerušila IL svetová vojna. Za aktívnu účasť
v odboji (koncom vojny bol ťažko ranený), ho odsúdili na smr~ preto emigroval
a usadil sa v Paríži a prijal francúzske občianstvo. Vkompozícii bol žiakom Dariusa
Mil.hauda a Arthura Honeggera na Eco le Normale de Musique, Oliviera Messiaena na
Conservatoire National Supérieur de Musique; neskôr študoval u Hermanna Scherchena v švajčiarsku. VParíži sa stretol s Le Corbusierom, s ktorým dlhé roky úzko
spolupracoval ako stavebný inžinier a architekt: projektovali Phillips pavilón, svetovú výstavu v Bruseli (1958), kláštor v La Tourette a ďalšie svetoznáme budovy. Ich
spoločná architektonická revolúda sa odrazila aj na Xenakisovej hudobnej revolúcii, ktorá výrazne ovplyvnila povojnový hudobný život Už roku 1954 vystúpil proti
serializmu, pretože chcel rozšíriť horizonty pôsobenia hudby. Tento postoj viedol
k rozporu so súčasníkmi-skladatel'mi: Messianen, Scherchen a Varese ho však naďa-
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lej podporovali. Xenakis zaviedol termín .stochastická" hudba, pre hudbu založenú
na teórii pravdepodobnosti a využívajúcu pri tvorbe zvuku teóriu náhodných operácií. Predpovedal aplikáciu počítačov v hudbe a už roku 1957 rad svojich skladieb
vytvoril na báze programu. Pomocou matematických pojmov a funkcií modeloval
výšku, trvanie, farbu, vytvoril nové hudobné entity na báze logiky. Zaviedol pojem
množiny do hudby. Vymyslel a realizoval multimediálne show so svetlom a zvukom
v architektonickom priestore a v prírode, kde uvádzal svoje polytopické kompozície
(napr. na svetovej výstave v Montreali v roku 1967,na zrúcaninách Persepolisu v iráne
v roku 1971, v zrúcaninách Mykén v roku 1978, k otvoreniu Centre George Pompidou v Paríži tiež v roku 1978). Xenakis prejavil svoju spätosť s byzantskou hudbou:
zhudobnil rad klasických gréckych tragédií. Napísal množstvo teoretických článkov
a pojednani objasňujúcich jeho postoje a názory. Vposledných rokoch života sa však
už stránil hovoriť o svojich systémoch a metódach, jeho sústredenejší prístup k hudbe
sa prejavil v jej novej kvalite.

Dielo (výber): Metastasis pre orchester (1954), Pithoprakta pre orchester (1956),
Achorripsispre 21 nástrojov(1957), ConcretPHpre mg pás (l958),Synnospre 18
alebo 36 sláčíkových nástrojov (1959), OrienHJccident pre mg pás (1960),Herma
pre klavír (1961), ST/ 4 pre sláčíkové kvarteto (1962), Pol/a ta Dhína pre detský
zbor a orchester(1962), Eonta pre klavír a plechové nástroje (1964),Orresteía,scénická hudba pre 2 zbory a komorný orchester (1965-1966), Terretektorh pre orchester (1966),Po/ytope de Montréa/, audiovizuálne predstavenie s hudbou pre 4
orchestre (1967),Nomos Gamma pre orchester (1967-1968),Anaktoria pre inštrumentálny súbor (1969), Hibíkí Hana Ma pre 12 mg pásov (1969-1970), Charisma
pre klarinet a violončelo (1971), Línaía Agon pre inštrumentálny súbor a dychové
nástroje(1972), Cendreés pre zbora orchester(l973), Gmeeoorh pre organ (1974),
Phlegra pre ll dychových nástrojov (1975), Kottos pre violončelo (1976),jonchaíes pre orchester (1977), Le /égende ďEer pre 1600 svetelných bleskov, laserové
lúče, 400 zrkadiel a sedemstopý magnetofón (1977), Pléiades pre 6 hráčov na perkusie (1978), Serment.()rkos pre zbor a cappeUa (1981), Mists pre klavír (1981),
Pour ta Paíx pre miešaný zbor, mg pás a recitátorov (1982), Tetras pre sláčíkové
kvarteto (1983), Naama pre amplifikované čembalo (1984), Akea pre klavír
a sláčikové kvarteto (1986), Horos pre orchester (1986), Keqrops pre klavír
a orchester (1986),XAS pre saxofónové kvarteto (1987), Traceés pre veľký orchester (1987), Waarg pre 13 hudobníkov (1988), Rebonds pre bicie nástroje (1988),
Echange pre basklarinet a 13 hudobníkov (1989), Oophaa pre čembalo a bicie nástroje (1989), Tetora pre sláčíkové kvarteto (1990), Knepphas pre miešaný zbor
(1990), Kyania pre orchester(1990),Dox.()rkh pre husle a orchester(1991),Pai//e
in the wind pre violončelo a klavír (1992),Les Bacchantes ďEuripide pre barytón,
ženský zbor a inštrumentálny súbor (1993), Dämmerschein pre orchester (19931994), Mnamas Xapis Wítoldowi Lutoslawskíemu pre 2 trúbky a 2 lesné rohy
(1994),Koíranoi pre orchester (1994), Ergma pre sláčíkové kvarteto (1994), Ioolkos pre orchester (1995), Ittidra pre sláčíkové sexteto (1995), Rascobeck pre vi<r
lončelo a kontrabas (1996), Zythos pre 7 hudobníkov (1996), Sea-Change pre orchester (1997), ().Mega pre sólové perkusie a 13 nástrojov (1997).
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SkladbaRebonds pozostáva z dvoch častí AaB, ktorých poradie nie je presne urče

né. Včasti Asú použité iba membranofóny, kým v časti Bsa pridá skupina woodblockov. Časti sa hrajú za sebou bez prerušenia. Skladbu charakterizuje strhujúci rytmus.
Včasti Asa viac alebo menej nepravidelná štruktúra rozvinie do perpetuálneho pohybu, časť Bje postavená na pravidelnom bongovom rytme, nad ktorým prebiehajú
premenlivé akcenty nižších bubnov. Občas je táto konštrukda prerušená a zamiešajú
sa do nej woodblocky. Strhujúct rytmus a dynamika, ktorá sa takmer počas celej skladby udržuje vo!ff, pripomina primitívne exotické rituály, aj keď tu v skutočnosti nejestvujú skutočné folkloristické konotácie.
Skladba Rebonds je venovaná Sylviovi Gualdovi a jej premiéra sa uskutočnila
v Avignone v roku 1989.

AMADINDA PERCUSSION GROUP • s. 23
KATALIN KÁROLYI• s. 25
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~PIATOK

íf4 11. NOVEMBER
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
17.00

AMALTEA

Barbara Bossert flauta
Eva Schwaar klavír
Martina Brodbeck violončelo
Leila ľfister spev

PR e HE: ~VET It\

>,

• rc

'~<:·.';,

l(oncert sa koná s podporou nadáde Pro Helvetia·. .

'.

'
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GEORGE CRUMB
.Vox Balaenae (1971)

pre troch hráčov v maskách ·
l. Vokalíza (...na počiatok času)
2. Variácie na More-čas
Téma mora
Archeozoikum (Var. I)
Proterozoikum (Var. ll)
Paleozoikum(Var. III)
Mezozoikum (Var. IV)
Cenozoikum (Var. V)
3. More-Nokturno (. ..nakoniec čaSu)

TlfORING BRÄM ,'

Einhorn
GYORGY KURTÁG
]átékok (Hry) (výb~r) (1973-1976)
PRESľÁVKA

OUVIER MESSIAEN

,Je Merle noir (1951)
pre flautu a klavír
KAAIJA SAARIAHO
Die Aussicht (1996)
pre soprán, flautu, violončelo a klavír
IRISSZEGHY
Anrufung des Groflen Bären (2003)
pre soprán, flautu a klavír na básne Ingeborg
Bachmann
I.arghetto
Alladanza ·
largo
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GEORGE CRUMB (1929, Charleston, Západná Virgínia, USA) študoval na Illinois University u Eugena Weigela, na berlínskej Hochschule fiir Musik u Borisa Blachera a na
Michigan University u Rossa Lee Finneyho. Od viacerých nadácií získal niekoľko štipendií (Berkshire Music Centre, 1955, Fulbright, 1955-1956, Rockefeller, 1964, Guggenheim, 1967, 1973, Fromm, 1973, Ford, 1976, Národná umeoovedná inštitúcia,
1967). Ako sídelný skladateľ spolupracoval v rokoch 1964-1965 s Umeleckým centrom v Buffale. Od roku 1965 až do odchodu na penziu v roku 1997 pôsobil ako
profesor kompozície na Pennsylvania University vo Filadelfii.
Crumb získal množstvo ocenenívrátane Pulitzerovej ceny za hudbu (za skladbu Echo. es ofTime and the River, 1968), Kussevitzky International Recording Award (za
nahrávku Ancient VoicesofChildren, 1971), Cannes Classica!Award(1998) a taktiež
ocenenie Grammy Award za najlepšiu kompozíciu súčasnej hudby(Star-Child,2001).
Je členom Národnej umenovednej inštitúcie, čestným členom Nemeckej akadémie
umení a taktiež mu patrí titul .doctor honoris causa"šiestich univerzít Časopis Musicai America mu v roku 2004 udelil ocenenie .Skladateľ roka".
Dielo (výber): 1hree Early Songs pre hlas a klavír (1947), Sonata pre violončelo
(1955), Variazioni pre veľký orchester (1959), Madrigaly, Knihy I-ll (1965), Eleven Echoes ofAutumn (Echoes l) pre husle, altovú flautu, klarinet a klavír ( 1966),
Echoes ofTime and the River (Echoes ll) pre orchester (1967),Songs, Drones and
Rejrains ofDeath pre barytón a súbor ozvučených nástrojov (1968), Night ofthe
Four Moons pre alt, flautu, banjo, elektrícké violončelo a bicie (1969), Madrigaly,
Knihy III-IV (1969), BlackAngels (Irnagesl) pre elektrifikované sláčikové kvarteto
(1970), Ancient Voices ofChildren pre mezosoprán, diskant a súbor (1970), Vox
Balaenae pre elektríckú flautu, elektrícké violončelo a amplifikovaný klavír (1971 ),
Makrokosrn()S, Volume I- II pre amplifikovaný klavír (1972-1973), Music for
a Summer Evening (Makrokosrnos!Jl) pre dva amplifikované klavíry a bicie (1974),
[)ream Sequence (Irnages ll) pre husle, violončelo, klavír, bicie a sklenenú harmoniku ( 1976), Star-Child pre soprán, detské hlasy, mužský zbor, zvony a veľký orchester (1977), Celestial Mechanics (Makrokosrnos lY) pre amplifikovaný štvorručný
klavír ( 1979),Appariíwn pre soprán a amplifikovaný klavír na poéziu Walta Whltmana (1979), A Little Suite for Christrnaa, A.D. 1979 pre klavír (1980), 1he Sleeper
pre soprán a klavír, oa poéziu E. A. Poea (1984),An Idy/Ifor the Misbegotten (Jrnages /ll) pre ozvučenú flautu a bicie (1986), Zeitgeist (Tableaux Vivants) pre dva
ampliftkované klavíry (1988), Easter Dauming pre zvonkohru (1991), Quest pre
gitaru a komorný súbor (1994), Mundus canis pre gitaru a bicie (1998), Unto the
Hills pre soprán a komorný súbor (2001), Ajourney Beyond Time pre soprán
a komorný súbor (2002), Eine Kleine Mitternachtmusik pre klavír (2002),
OtherwordJy Resonances pre dva klavíry (2003), River ofLife pre soprán, klavír
a kvarteto bicích nástrojov (2003), Winds ofDestiny pre soprán, klavír a kvarteto
bicích nástrojov (2004).

Vox Balaenae (Hlas vel'ryby) je akýmsi zaoceánskym ekvivalentom Messiaenovho
spevu vtákov, inšpirovaným spevomveľryby. Vroku 1969 počul Crumb po prvýkrát
z magnetofónového pásu hrozivý podmorský spev obrovských cicavcov a dva roky
nato vznikla dvadsaťminútová skladba Vox Balaenae pre elektrífikovanú flautu,
elektrífikované violončelo, krotále a amplifikovaný klavír. Jej prednes komentuje
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skladateľ slovami: .Každý z troch hráčov má mať počas predvedenia diela oblečenú
čiemu polovičnú masku. Masky majú symbolizovať neosobnú silu prírody, jej dehu-

manizovanú podstatu. Vox Balaenae môžu byť predvedené za hlbokého modrého
osvetlenia, čím sa účinok divadelného efektu ešte zosilni." Crumbvyžaduje od klaviristu, aby hral na strunách klavíra pizzicato a flažolety; violončelo ladené scordatúrou (H-F#-0#-A) a flautista má simultánne hrať i spievať. Samotné dielo je trojčasťo
vou fantáziou začínajúcou flautovou vokalízou (. .. na po&tok času), ktorá je náhle
prerušená zaklínavými akordickými skokmi v klavíri. Nasleduje úsek piatich variácií
naMore-čas, ktoré predstavujú názvy jednotlivých geologických období. Téma mora
znie v alikvotných tónoch violončela a klavíra. Posledná časť je žiarivé More-Noktumo (...na koniec času)- nepochybná alúzia na Messiaena- komentované poznámkou k interpretácii: .pokojne, čisto, transfiguratívne".
Michael Walsh
(krátené)

TH URING BRÄM (1944, Basel, Švajčiarsko) študoval v Bazileji klavír, dirigovanie
a kompozíctu, neskôr na univerzitách v Bazileji a Heidelbergu absolvoval muzikológiu. Obdobie 1970- 1973 strávil v Spojených štátoch, kde dirigoval (Curtis Institute
of Music vo Filadelfii, Santa Fe Summer Opera, hudobný festival v Aspene)
a pokračoval v štúdiách kompozícte na University of California v Berkeley. Vrokoch
1973-1987 bol riaditeľom Bazilejskej hudobnej akadémie, od roku 1987 je riaditeľom konzervatória v Lucerne.Je tiež aktívnym dirigentom v rodnom Švajčiarsku, ale
aj v zahraničí. Počas jeho študentských rokov ho najviac ovplyvnili Anton Webem
a Pierre Boulez (ten najmä ako dirigent a analytik). Po návšteve USA sa začal zaujímať o procesy improvizácie v hudbe, neskôr začal využívať tradičné prostriedky
k vytváraniu novátorských zvukových efektov (oratórium Litteri un Schattii - Luci
eOmbre, orchestrálna skladbaflorestan undEusebius).Získal viacero významných
kompozičných ocenení (Pro Helvetia, Cena mesta Bazilej, BBC Singers, Ocenenie
Edwina Fischera, Cena University of California).

GYORGY KURTÁG (1926,Lugos/Lugoj, Rumunsko) začal svoje hudobné štúdiá roku
1940 hrou na klavíri u Magdy Kardosovej a kompozíciu u Maxa Eisikovitsa
v Temešvári. Po ukončení vojny sa presťahoval do Budapešti v nádej~ že sa stane
žiakom Bélu Bartóka (s rovnakým deľom prišiel do Budapeš~ takisto z Rumunska
iba o niečo starší G. Ligeti, s ktorým Kurtága odvtedy spája pevné priateľstvo).1\íto
nádej zmarila správa o úmrtí B. Bartóka. Kurtág potom študoval od roku 1946 na
Vysokej hudobnej škole F. Liszta v Budapešti v triede Sándora Veressa, Ferenca Farkasa, Pála Kadosu a Leó Weinera. Roku 1951 absolvoval v odbore klavír a komorná
hudba. Svoje hudobné vzdelanie si doplnil v Paríži v rokoch 1957-1958, kde bol
veľmi významný jeho kontakt s psychologičkou Mariannou Steinovou a najmä návšteva kurzov pod vedením Oliviera Messiaena a Dariusa Milhauda. Po inšpiratívnom
stretnutí s Karlheinzom Stockhausenom v Kolíne sa Kurtág vrátil do Budapešti, kde
žije dodnes. Pôsobil ako korepetítor Národnej ftl.harmónie (1960-1968) a v rokoch
1967-1993 bol profesorom klavíra, neskôr komornej hudby na Vysokej hudobnej
škole v Budapešti. Ako držiteľ DAAD štipendažil rok v Berlíne, v rokoch 1993-1995
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bol sídelným skladateľom Berlínskeho filharmonického orchestra, v sezóne 1995/
C)(i v tej istej funkcii vo viedenskom Konzerthause. Roku 1996 sa stal čestným profesorom na Kráľovskom konzervatóriu v Den Haagu a na dva roky čestným hosťom
Concertgebouw Orchestra, Nizozemskej opery a dalších dôležitých hudobných inštitúcií v Holandsku. Gyôrgy Kurtág je nositeľom radu domádch a medzinárodných
ocenení (Erkelova a Kossuthova cena, Offi der des Arts et des Lettres, ďen Bayrische
Akademie der Schônen Kiinste, Akademie der Kúnste Berlin, Herderova cena, Rakúska štátna cena pre európskeho skladateľa a i.).
Rozhodujúd vplyv na formovanie Kurtágovho hudobného jazyka mal Webern
a Bartók. Ťažisko jeho tvorby spočíva v komornej hudbe, v miniatúre,vo fragmente,
ktoré neraz spája do veľkých celkov. Roku 1995 sa zúčastnil na spoločnom projekte
15 skladateľov (L. Berio, F. Cerha, P. H. Dittrich, M. Kopelent, G. Kurtág, J. Harbison,
A. Nodheim, B. Rands, M.-A. Dalbavie, J. Weir, K. Penderecki, W. Rihm, A. Schnittke,
G. Roždestvenskij,J. Yuasa) na kompozícii Rekviem zmierenia, ktorého premiéru
v Stuttgarte uviedli pod taktovkou HelmutaRillingazaspoluúčinkovanialsrael Philharmonie Orchestra a Gächinger Kanto rei.
Dielo (výber): Violový koncert (1954), Sláčikové kvarteto (1959), Dychové trio
(1959), Osem klavírnych skladieb (1960), Osem duí pre husle a dmbal (l961),]elek pre sólovú violu (1961), 1he Sayings ofPéter Bornemisza pre soprán a klavír
(1963-1968), In Memory ofa Winter Sunset, štyri fragmenty pre soprán, husle
acymbal (1969), Štyri capricciá pre soprán a komorný súbor (1972), Hry pre Idavír, 4 knihy (1973-1976),Štyripiesne na básneján{)saPilinszkého pre bas/basbarytón akomornýsúbor(1975), S. K. RemembranceNoisepre soprána husle (1975),
Messages ofthe late Miss R. V. Troussova pre soprán a komorný súbor (1976-1980),
Hommage d Mihály András pre sláčikové kvarteto (1977), Herdecker Eurythmie
pre flautu/husle/hlas a tenorovú lýru (1979), 1he Little Predicament pre pikolu,
trombón a gitaru (1978), Tre pezzi pre husle a klavír (1979), Bagately pre flautu,
klavír a kontrabas (1981), Omaggio a LuigiNOM pre zbor a cappella (l979),Scény
z románu pre soprán, husle, kontrabas a cymbal (1981-1982), Fragmenty Attilu
józsefa pre sólový soprán (1981 ), Sedem piesní pre soprán a cymbal ( 1981 ), Osem
zborov(198l-l984),Kajka-Fragmente pre soprán a husle (1985-1986), 1hree0/d
Inscriptions pre soprán a husle (1986), Requiem po drugu pre soprán a klavír
(I986-1987),...quasiunaFantasia...(č.1 pre klavíra skupiny nástrojov 1987-1988,
č. 2 pre klavír, violončelo a komorné súbory 1989-1990), Officium breve pre sláči
kové kvarteto (1988-1989), 3 in memoriam pre klavír pre 1-2-3 ruky(l988-1990),
Ligatura-Message to Frances-Marie (1he Answered Unanswered Questwn, 3 verzie pre rôzne obsadenia (1989), Náhrobok pre Stephana pre gitaru a skupiny nástrojov (1989), Ligature e Versetti pre organ (1990), Hommage dR. Sch. pre klarinet, violu a klavír (1990), Samuel Beckett: What is the Word pre sólový alt, hlasy,
klavír a komorný súbor v priestore ( 1991), Transkripcie od Machauta až poJ S.
Bacha pre ldavír(dueto pre 6rúka pre 21davíry(1974-1991),Životopispre 2klaviry a 2 basetové rohy (1992), Pohl'ad späť- staré a nové pre 4 hráčov, Hommage
d Stxkhausen, komponovaný program diel a transkripcií sldadatefových diel pre
trúbku, kontrabas a klávesové nástroje (1993), Tre pezzi per violino e pianoforte
(1993), Hry- 2. séria pre klavír (1975-1993), Piesne clivé a smutné, 6 zborov
s nástrojmi (1980-1994), Friedrich Ho/der/in: An... (1993-1995), Stele pre veľký

50
orchester,MessagesforOrchestra op. (1991-nedokončené), Epi/ógv Rekviemzmierenía pre miešaný zbor a nástroje (1995), H6/derlin Gesänge pre barytón (19931995), Samuel Becket pre barytónové sólo, Eíníge Sätze aus den Sudelbikhern
Georg Christoph Líchtenbergs pre sopránové sólo (1996), Trepezziper c/arinetto
e cimbalo, Sígns, Games and Messages pre sláčiky (1989-1996).
játékok (Hry) sú otvoreným dielom. V rokoch 1963-1993 skomponoval Kurtág
sedem zošitov miniatúr pre dva klavíry. Skladateľ si želal, aby]átél10k neboli vní-

mané ako študijný materiál, alebo zbierka náhodilých skladieb: nie je to návod
klavírnej hry, ale dielo otvárajúce možnosti experimentov. Kurtágova hudba
s absolútnou emocionálnosťou a dosahom v sebe zahŕňa široké spektrum ľudských
pocitov, od krehkých, nestálych piesní k nespútanej radosti z hry vo svojej hlbokej
a vrúcnej bohatosti. Kurtág vystaval svoje dielo mimo pominuteľnosti prírody,
mimo obmedzení a možnej . nezmyselnosti" ľudského života. Vyznačil symboly,
vyrazil mince, ako mýtne pre Chárona. Poznamenal stopy svojej vlastnej existencie, či už živej, alebo mŕtvej. jej dosah je zdanlivo mizivý. Mnohé zo skladieb sú
mimoriadne drobné, avšak sebestačne dokonalé dielka podobné neukončeným
zlomkom. Vkategórii večností je mozaikou všetko. Čriepky a útržky obsahujú
ohromnú moc. Bezmocne stoja každému napospas; ponúkajú všetko, aj keď len
na malom priestore; ony sami sú existenciou smerujúcou k najzásadnejšej tragédii ľudských okolností: .Ecce Homo".
Peter Bitterli
(krátené)

OLMER MESSIAEN (1908, Avignon -1992, Clichy) študoval hru na organe (Marcel
Dupré) a skladbu (Paul Dukas) na parížskom konzervatóriu. Štúdium ukončil záverečnými skúškami z organovej hry, klavírnej korepetície, improvizácie, kontrapunktu a kompozície. Roku 1931 sa stal organistom v Chráme sv. Trojice v Paríži. Od roku
1936 učil na École normale de musique, roku 1942 prevzal triedu harmónie na konzervatóriu (do roku 1979). Spolu s André jolivetom, Danielom Lesurom a Yvesom
Baudrierom vytvoril roku 1936 skupinu Mladé Francúzsko. Ako hlboko nábožný
katolík so sklonmi k mystike vyhľadával Messiaen pre svoju tvorbu neobvyklé inšpiračné zdroje. Zaoberal sa štúdiom indického rytmu (konkrétne problematikou dec,
i-talas, čo sú rytmy starobylej Indie, podľa indického teoretika Garngadevu), gréckej
metriky, gregoriánskym chorálom, teológiou ako aj exotickým folklórom. Takisto sa
zaoberal ornitológiou a snažil sa vytvoriť systém notácie, pomocou ktorej by mohol
zapísať spev všetkých vtákov Francúzska. Vtákov rozdelil do kategórií podľa prostredia a oblastí: vtáci vyskytujúci sa na lúkach, na okrajoch lesov,vo vysokých horstvách,
pri morskom pobreží, vtáci žijúci v rákosí, bažinách a močiaroch. Vpäťdesiatych rokoch vytvoril teóriu modov, týkajúcu sa výšky, dynamiky, trvania i tvorenia tónov
zoskupovaných podľa vopred daných matematických relácií, čím značne ovplyvnil
Bouleza a iných serialistov. Väčšina jeho diel upútava svojou farebnosťou (Messiaen
hovorí o zvukovej dúhe; dosahuje ju tiež častým používaním Martenotových vín).

Dielo (výber): Préludes pre klavir (1929),Les Oifrandes oub/iées, symfonická meditácia pre orchester (1930), Hymne au Saint Sacrément pre orchester (1932),
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L'Ascension pre organ (1934), La Nativité du Seigneur pre organ (1935), Počmes
pour Mi pre soprán a klavír l orchester (1936/ 1937), Cfumtsde Terre et de Ciel pre
hlas a klavír (1938), Les Corps Glorieux pre organ (1939), Qt«Jtuorpour la Fin du
Temps pre husle, klarinet, violončelo a klavír(1941), Visions de /'Amen pre 2 klavíry (1943), Troispetites liturgies de la Présence Divine pre ženský zbor, Martenotove vlny, klavír, čelestu, vibrafón, bicte nástroje a sláčikový orchester (1944), Vingt
regards sur l'Enfontjésus pre klavír (1944), Harawi (Chants ďamour et de mort)
pre soprán a klavír (1945), Turangalila-Symphonie (1946-1948), Cinqu rechants
pre 12 hlasov (1949), Cantéyodjaya pre klavír (1949), Messe de la Pentecôte pre
organ (1951),Livre d'Orgue (1951 ),Réveildesoiseaux pre klavír a orchester (1953),
Oiseaux exotiques pre klavír a orchester (1956), Catalogue ďoiseaux pre klavír
(1956-1958), Chronochromie pre veľký orchester (1960), Sept Haikai, esquisses
japonaises pre klavír a komorný orchester (1962),Et expecto ressurectionem mortuorum pre orchester (1964), La Transfiguration de Notre Seigneurjésus Christ
pre sólové nástroje, veľký orchester a miešaný zbor (1965-1968),Méditations sur
le Mystere de la Sainte Trinité pre organ (1969), Des Canyons aux Étoiles pre klavír, bi de nástroje a komorný orchester(1971-1974), SaintFmn(:ois d'Assise, opera
na libreto skladateľa (1975-1983), Livre du SaintSacrémentpre organ (1984- 1985),
Petítes Esquisses ďoiseaux pre klavír (1985), Un vitrail et des oiseaux pre klavír
a orchester (1988), La Ville ďen Haut pre klavír a komorný orchester (1987), Un
sourire pre orchester (!989),Pie'cepourpiano et quatuor (1991),Édairs sur /'audela pre orchester (1988-1991).
Le merle noir pre flautu a klavír Oliviera Messiaena. Svätý František kázal vtákom;

Messiaen im načúva. .človek dokáže vnímať prírodu najrozličnejším spôsobom",
konštatuje Messiaen. •Rovnako ako sa Bartók potuloval po Uhorsku aby zozbieral
ľudové piesne, ja som strávil dlhé roky na francúzskom vidieku zbieraním
a zapisovaním vtáčích piesní."

KAUA SAARIAHO(1952, Fínsko) žije a komponuje v Paríži od roku 1982. Študovala kompozídu na Sibeliovej akadémii u Paava Heininena, neskôr na Musikhochschule vo Freiburgu u Briana Ferneyhougha a Klausa Hubera. Vroku 1982 navštevovala
kurzy computer music na parižskom IRCAM-e a elektronika sa stala dôležitým aspektom jej kompozičného jazyka. Na letných kurzoch v Darmstadte získala Kranichsteiner Preis, neskôr ceny Prix Italia a Ars Electronica Prize zaStilleben. ZaLonh pre
soprán a elektroniku získala Nordic Music Prize a cenu Stoeger Spoločnosti komornej hudby amerického Lincolnovho centra. Medzinárodné uznanie dosiahla aj dielami Verblendungen pre orchester a mg pás (1982-1984), Lichtbogen pre komorný
súbor a elektroniku (1985-1996), Nymphéa pre sláčikové kvarteto a elektroniku
(1987), ktorá bola objednávkou Lincolnovho centra pre Kronos Quartet a dvoma
spojenými orchestrálnymi skladbami Du Cristal a ... a lafumée. Spolupracuje na
množstve multimediálnych projektov (baletMaa, 1991), mnohé z nich prezentuje
na autobiografickom CD-ROM-e Prisma. Vtýchto dňoch pracuje na oratóriu La Passion de Simone a opere Adriana Mater. Tá vzníkla na objednávky Opéra National
de Paris - Finnish National Opera a bude premiérovaná v marct 2006 v parížskej
Bastille.
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Dielo (výber): Lítmour de loin, opera (2000), Im Traume pre violončelo a klavír
(1980), Verblendungen pre orchester (1984),Lichtbogen pre 9 hudobníkov (1986),
Io pre komorný orchester a elektroniku (1987),Petals pre violončelo a elektroniku
(1988), Stilleben pre elektroniku (1988), Du Cristal pre orchester (1989), ...a la
Fumée pre altovú flautu, violončelo a orchester (1990), Maa, baletná hudba
v siedmych obrazoch (1991 ), Fa// pre harfu a elektroniku (1991), Gates pre komorný orchester a elektroniku (1991 ),Amers pre violončelo a komorný orchester (1992),
Caliban s Dream pre barytón a súbor (1993), Six japanese Gardens pre bicie
a elektroniku (1994), Graaf Théatre pre husle a orchester (1994, komorná verzia
1997), Fotia pre kontrabas a elektroniku (1995), Lonh pre soprán a elektroniku
(1996), Chateau de l 'ô.mepre soprán, zbor a komorný orchester (1996),Miranda s
Lament pre soprán a súbor (1997), Mi"ors pre flautu a violončelo (1997), Nym.
phéa Rejlection pre orchester (2001), Oberzeugung pre 3 ženské hlasy a súbor
(2001), Tag desjahrs pre miešaný zbor a elektroniku (2001), Orion pre orchester
(2002),Ferdinands Comfortpre soprán, barytón a súbor(2004),AdrianaMater,
opera (v príprave),Asteroid 4179: 1butatis pre orchester (v príprave), LaPassion
de Simone, oratórium (v príprave).
Talianske združenie pre súčasnú hudbu Anti dogma Musica zadalo ôsmim skladateľom objednávku na vokálnu skladbu s lubovoľným textom Friedricha Hôlderlina.
Všetky diela boli (spolu s výstavou malieb skladateľmi zvolených autorov) predvedené na koncerte v chráme Santa Maria del Monastero v stredovekom mestečku
Man ta, neďaleko Thrína. Krátku báseň s víziou snaDíe Aussicht napísal Hôlderlin
pre slávnosť v Taliansku. Pochádza z neskoršieho obdobia jeho tvorby, počas ktorého zmietala umelca duševná choroba.
Risto Nieminen

IRIS SZEGHY (1956, Prešov) študovala kompozíciu u jozefa Podprockého a hru na

klavíri u Marty Reiterovej na Konzervatóriu v Košiciach (1971-1976).Vštúdiu kompozície pokračovala na Vysokej škole múzických umeni v Bratislave u Andreja Oče
náša(l976-1981). Bola štipendistkou Slovenského hudobného fondu (1984-1986),
absolvovala internú ašpirantúru v odbore kompozícia na VŠMU u Ivana Hrušovského (1986-1989). Od roku 1990 je Iris Szeghy skladateľkou v slobodnom povolani.
Vrokoch 1989, 1991 absolvovala mesačné stáže v Budapešti a vo Varšave, v rokoch
1992-1993 štipendijný tvorivý pobytnaAkademie Schloss Solitude v Stuttgarte. Vr.
1994 jej štipendium Sorosovej nadácie umožnilo šesťtýždňový pobyt na University
of California at San Diego ako "visiting composer", podobne vr. 1995 štipendium
STEIM Studio krátkodobý tvorivý pobyt v Amsterdame. Vrovnakom roku získala štipendium .composer-in-residence" Štátnej opery v Hamburgu, v roku 1999 štipendium Kňnstlerltäuser Worpswede v Nemecku na ročný tvorivý pobyt Vr. 2001 a 2002
absolvovala štipendijné pobyty v Kiinstlerhaus Boswil a v Kňnstlerwohnung Stein
am Rhein vo švajďarsku. Od r. 2002 žije Iris Szeghy v Zurichu.
Píše orchestrálnu, komornú a zborovú tvorbu, jej diela zazneli v podani rôznych interpretov a súborov na mnohých koncertoch, festivaloch v Európe, Amerike i Ázii
(okrem iného na festivaloch ISCM, Varšavská jeseň, Darmstadských kurzoch pre súčasnú hudbu a v rámci štyroch samostatných autorských koncertov v San Diegu,
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Brémach, Hamburgu a Stuttgarte). Spolupracovalas významnými interpretmi súčas
nej hudby ako sú basklarinetista Harry Spamaay, sopranistka jane Manning, so súbormi "ensemble recherche", Ensemble SurPlus z Freiburgu, "2E2M" z Pariža či
s anglickým Hilliard Ensemble.
Vtvorbe Iris Szeghy sú zastúpené dva hlavné motívy: tradída európskej hudby posledných troch storoči a proti tejto tradícii namierené avantgardné smery posledných päťdesiatich rokov. Zákonite dochádza medzi týmito záujmami k pnutiu, ku
stretu. Szeghy však tento vnútorný rozpor nepovyšuje na centrálny štýlotvorný prvok, jej spracovanie divergentného materiálu nevedie poslucháča k uvedomovaniu
si "šokujúdch" rozporov, ale celá jej tvorba je podriadená základnému postoju .nové"sa integruje do .starého", resp. naopak. Osobitný dôraz v tomto procese syntézy kladie na ozvláštnenie výpovede, o čo sa snaží raz priamou konfrontádou ustálenej, "tradičnej" textúry s efemérnou zvukovosťou súčasných techník tvorenia tónu
(vrátane elektroakustickej hudby), inokedy ponorením sa do vopred zvolenej formy (napr. daccona) a hľadaním prieniku objektívnych a subjektívnych úrvkov
v priestore vymedzenom touto formou. Dôležitým motivačným zdrojom sú pre
Szeghy aj hodnoty pochádzajúce z výtvarného umenia, literatúry či archaického folklóru.
Peter Zagar
Dielo (výber): Prostéa ťažké, tri piesne pre mezzosoprán a klavír na básne M. Rúfusa (1978), Tebe, štyri ľúbostné piesne pre soprán, tenor, flautu, violončelo, gitaru
a triangel na slová Piesne piesni (1983),]arná sonáta pre organ (1984), Poetické
štúdie pre husle, violončelo a klavír (1984), Sláčikové kvarteto- Musica dolorosa
(1985), Vivat leto!, malá suita pre klarinet (1985), Canto triste, nokturno pre trombón (violončelo) a klavír (1986),Suita do vrecka pre gitaru (1986),žalm hladuj~
ceho pre miešaný zbor (1989),Koncertpreviolonéelo a orchester(l989), Tripiesne zo Shakespeara pre ženský/miešaný zbor (1990), Deprofundis, 4 canzoni per
voce e 2 stromenti melodld secondo le poesie di Michelangelo Buonarotti (1990),
Ajforismi per flauto, oboe e clarinetto basso (1991), Ciaccona per violino solo/viola sola (1990),Ajforismi II per flauto, oboe e clarinetto basso (1992), Svätojánske
mystérium pre 2/4 hráčov na bide (1992),Ave Maria pre spev, violu, violončelo
a kontrabas/ pre spev a sláčikový orchester (1992), Psalm pre sólový hlas na text P.
Celana (1993), Perpetuum mobile pre klavír (1993), In Between pre hoboj a mg
pás (1993), Oratio etgratias actio pro sanitate matris meae pre 4 mužské hlasy
(1994), Story pre hlas a mg pás (1995), Variácie na nemeckú /Udovú pieseň pre
homové trio (1995), Musica fo/clo rica pre klarinet, bide nástroje a klavír (1996),
Deň na Manhattane pre gitarové kvarteto (1996), Cestou domov pre vel'ký symfonický orchester(I997),Story, EA(1995), Unpetit sentiment de Pologne pre komorný súbor (1998), MOdlitba pre miešaný zbor (1998), žalm 130 pre miešaný zbor
a organ (1999), Tableau:x ďun parc pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh, bide, klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas (1999), Bolero-Blues pre klavír (2000), JtMovements (200 l), Canticum (2002), Vielleicht, dass uns etwas aufginge pre soprán a sláčiky na poéziu Klausa Merza (2003).
Impulzom pre napísanie cyklu Anrufung des Grofien Bären (Vzývanie Ve/kého
medvedá) pre soprán, flautu a klavír na básne Ingeborg Bachmann z roku 2003 bola
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objednávkasúboru AMALTEA z Bernu a tiež môj vzťah k poézii Ingeborg Bachmann.
Ztvorby I. Bachmann som si vybrala dve básne: Reklama a Vzývanie Ve/kého medveda.
Reklama je nanajvýš originálnym výtvorom poetky, ktorý majstrovsky zlučuje dve
obsahovo nezlúčiteľné roviny - hlboko meditatívnu, dotýkajúcu sa posledných ved
ďoveka, a triviálne plytkú rovinu mediálnych reklám. Báseň zhudobňujem v cykle
dvakrát- v prvej časti cyklu v jej úplnej podobe (soprán preberá rolu meditatívneho
posolstva, flauta- prostredníctvom deklamáde textu do nástroja- rolu reklamy, klavír osciluje medzi oboma polohami), v tretej časti cyklu zhudobňujem text básne opä~
no očistený o triviálnu polohu, obnažený vo svojej vážnej, hlboko Judskej výpovedi.
Vzývanie Ve/kého medveďa nie je básňou o nič menej originálnou ako Reklama,
pohráva sa tiež s dvoma obsahovými rovinami -na jednej strane je výpoveďou ďo
veka o Veľkom medveďovi (súhvezdie, ale tiež symbol zla, hrozby), na strane druhej
výpoveďou Medveďa o ďoveku a jeho svete. Báseň zhudobňujem v strednej časti
cyklu - táto časť plni v skladbe funkdu kontrastu, živelného výbuchu a ironickej paródie, preberá funkciu drámy voči lyrike okrajových častí.
Skladba bola prerniérovaná v decembri 2003 vo švajčiarskom Luzerne v podani súboru Amal tea.
IrisSzeghy

Ingeborg Bachmann
REKlAME

REKLAMA

Wohin aber gehen \vir
ohne sorge sei ohne sorge
wenn es dunkel und wenn es kalt \vird
sei ohne sorge
aber
mit musik
was so!len wir tun
heiter und mit musik
unddenken
heiter
angesichts eines Endes
mit musik
und wohin tragen wir
an1 besten
unsre Fragen und den Schauer aller }ahre
in die Traumwäscherei ohne sorge sei
ohnesorge
was aber geschieht
ambesten
wenn Totenstille

Kam ale pôjdeme
bez starosti buď bez Starosti
keď nastane temno, keď nastane chlad
buď bez starosti
ale
s hudbou
čo máme robiť
veselo a s hudbou
a myslieť si
veselo
oKond
s hudbou
a kam nesieme
najlepšie
svoje otázky a úzkosť všetkých rokov
do práčovne snov bez starosti buď bez starosti
čo sa ale stane
najlepšie
keď nastúpi

eintritt

smrtefné ticho
Preklad: Iris Szeghy
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ANRUFUNG DES GROSEN BÄREN

VZÝVANIE VEĽKÉHO MEDVEĎA

GroBer Bär, komm herab, zotlige Nacht,
Wolkenpelztier mit den alten Augen,
Sternenaugen,
durch das Dickicht brechen schimmernd
deine Pfoten mit den Krallen,
Sternenkrallen,
wachsam halten wir die Herden,
doch gebannt von dir, und misstrauen
deinen miiden Flanken und den scharfen
halbentblôBten Zähnen,
alter Bär.

Poď dolu, Veľký medveď, ty chlpatá noc,
ty zver v kožuchu oblakov, so starými očami,

s očami hviezd,
cez húštinu prenikajú tvoje
jagavé laby s pazúrmi,
s pazúrmi hviezd,
stáda udriiavame v bdelosti,
no máš ich v moci, a nedôverujeme
tvojim vyčerpaným slabinám a ostrým
polovycereným zubom,
ty starý Medveď.

Jhr: die Schuppen dran.
Ich treib sie, roUsie
von den Tannen im Anfang
zu den Tannen am Ende,
schnaub sie an, priif sie im Maul
und pack zu mit den Tatzen.

Váš svet je šiška.
Vy ste jej semiačka.
ženiem ich, kotúľam ich
od jedlí Začiatku
po jedle Konca,
počuchám ich, požmúfam v tlame
a zdrapím labami.

Fiirchteteuch oder fňrchtet euch nicht!
Zahlt in den Klingelbeutel und gebt
dem blinden Mann ein gutes Wort,
dass er den Bären an der Leine hält.
Und wiirzt die Lämmer gut.

Bojte sa, alebo nebojte!
Vhoďte peniaz do zvončeka a venujte
slepcovi dobré slovo,
aby udrial Medveďa na reťazi.
Adobre okoreňte barärtkov.

's kônnt se in, dass dieser Bär
sich losreiEt, nicht mehr droht
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen
gefallen sind, den grossen, gefliigelten,
die aus dem Paradiese stiirzten.

Ačo ak sa tento Medveď
odtrhne, nebude viac hroziť,
ale poženie všetky šišky, čo spadli
z veľkých krídlatých jedlí,
ktoré sa zrútili z raja.

Ein Zapfen: eure Welt

Preklad: Ján Štrasser

Členky experimentálneho súboru amaltea udržiavajú kontakt s rôznorodými skladateľmi
u ktorých si nechávajú skladby doslova komponovať na mieru. Táto extravagancia vyplývajúca z.osobne exkluzívneho" repertoáru plne vyhovuje umeleckému krédu a naturelu zoskupenia Amaltea Vznikajúca spolupráca odzrkadľuje interpretačný zápal a trojica charakterovo rozdielnych osobností predkladá hudbu poznačenú partnerským dialógom. Tri umelkyne
kladú dôraz na priamy kontakt publika s ich hudbou. Aj z tohoto dôvodu obozretne vyberajú
skladateľov a poetov naplňajúcich ich vlastné umelecké predstavy. Kuvádzanému cykluAnrufung des Groflen Bären inšpirovala členky súboru rovnomenná báseň Ingeborg Bach-

mann.
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~PIATOK

~~ 11. NOVEMBER
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
19.00

·· ::<JAIDA ~~E.MBLE
Valentiri~ G_elgotas

flauta

Unas
Sama·hobo·J
. '. ' .....~:
' '
. AlgiidaS Doveika Jdáriflet · ·· ~ · ·
. Daniélius PraspáÍi~ysrds~ saxofón
".· Tomas Kulikauskas bicie nástroje ~Saulius ~trauskas bicie nás~9je
Jurgis Kaŕnavičius klavfr ··
Giedre Debesiunáité harfa
. Rusne ~atait)1:e' husle
Eugenija ~udzila husle
VitalijaRaškevičiute viola ..
Edmúndas KulikauskaS violončelo .
Ariroldas Gurinavičius kontraBas·<, ·
Unas Paulauskis «živá ei:kti-oriik~ ·. ·
Remigijus Merkelys um~lecÍcyvedúct ·
#'

'

'

'

R6bertas Šervenikas dirig~nf ·.·
'> -.

.

•

~

'

.

z

'

-'%

? :'

-~:_·. . • :t.

':~~·.:.; ;~/f~:'t' .

..

· Koncert sa koná s podporou MiniSterstva kultúry
. :Litovskej republiky
··
.. ......
-~·~, ,~
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OSVALDAS BAIAKAUSKAS
Arkada (2005)
JANA KMIŤOVÁ
Kamea (2000-2001)
. pre šesť nastrojov .
KAI]A SAARIAHO
Lichtbogen (1985-1996) ·

pre komorný súbor a elektroniku
MARTIN BURLAS
Záznam siedmeho dňa (1993)

pre ~úbor
RYTIS MAŽUUS
Bézier Splíne Cancm (2005)

pre komorný súbor a elektroniku
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OSVALDAS BAIAKAUSKAS (1937, Miliunai, Utva) po absolutóriu Hudobnej fakulty vil'ňuského Pedagogického inštitútu (1957-1961) študoval na kyjevskom konzervatóriu u Borisa Lyatošinského kompozíciu (1964-1969). Do roku 1972 pracoval
ako editor v hudobnom vydavatel'stve Ukraina v Kyjeve. Po návrate do Viľňusu zastával v spolku skladatel'ov funkciu umeleckého poradcu. Od roku 1988 je vyučujú
cim a riaditel'om kom pozičného oddelenia tamojšieho konzervatória_ Vrokoch 19921994 zastával v Paríži funkciu vel'vyslanca pre Francúzsko, Španielsko a Portugalsko
(prvýkrát v dejinách Utvy). Vsúčasnosti je riaditel'om kompozičného oddelenia titovskej hudobnej akadémie. Vroku 1996 získal Balakauskas Utovskú národnú cenu,
v roku 1998 získal tretí rad Grand Duke ofUthuania Gediminas.}eho kompozičnú
tvorbu ovplyvnili ruskí serialisti až avangardisti (Valentin Silvestrov, Leonid Hrabovsky), v domácom prostredí maliar- skladatel' Ciurlionis. Štýlové smerovanie Osvaldasa Balakauskasa sa vyznačuje krátkymi presne vymedzenými stanovenými prvkami, zložkami ktoré rozvinul vo formách Passio strumentale a Opera strumentale,
v ktorých prepája tradičné druhy ako moteto a pósne kontrapunktické štruktúry
s prvkami jazzu. Svoje diela prezentoval na mnohých domácich aj zahraničných festivaloch (Varšavská jeseň, Berliner Festwochen, Pražská jar, World Music Days vo
Varšave).
Dielo(výber): 5 symfónií(1973, 1979, 1989, 1898, 2001), 3sláčikovékvartetá(1971,
1971, 1998),.Dance Suite pre sláčiky (1964),/mpresonata pre flautu a klavír (1964),
Dance Suite pre husle a klavír (1965), Extrema pre súbor (1966), Concertino pre
klavír a sláčiky (1966), Quartetto concertante pre flautu, husle, violončelo a klavír
(1970), Studi sonori pre 2 klavíry (1972), Retrospective-1 pre violončelo a klavír
(1974),Fugue pre violončelo a klavír(1974),NineSpringspre hoboj a čembalo (rôzne obsadenia, 1974),Likethe Touchofa Sea Waveprehuslea klavír(l975),Sonata
ofthe Mountains pre klavír a sláčiky (197 5),Heterophony pre (elektrifikované) violončelo a mg pás (1979), Concerto pre hoboj a sláčiky (1981 ), Do nata pre violu
(violončelo) a mg pás (1982), Operastrumentalepre súbor(1987),Alla Turca Once
More pre 2 klavíry (8 rúk, 1987), Macbeth - balet pre mg pás (1988), Veda-sekaBudí pre 5 hráčov na bicie nástroje (1990), Rainfor Cracow pre husle a klavír (čem
balo, 1991), Polylogue pre altsaxofón a sláčiky (1991), Meridionale- hommage
a Witoldlutoslawski pre komorný orchester (1994), Maggiore-Minore pre altsaxofón a klavír (1994), BojHlrt pre klavír a mg pás (1995), Requiem in Memoriam
Stasys Lozoraitis (1995), Concerto RK pre súbor (1997), Concerto brio pre husle
a orchester (l999),La tointaine- komorná opera (2002), Concerto Heses-dur pre
jazzový hlas a súbor (2002), Do nata ll pre akordeón a mg pás (2003), Capriccio
pre klavír a orchester (2004).
Arkada sa skladá zo sekvenciíi dynamických vlnení (pokia!' ide o polohu a intenzitu).
Ako celok dokážu sformovať mohutnú vlnu (oblúk). Skladba sa zároveň vyznačuje
kontrapunktickou technikou zdvojených linií.

JANAKMIŤOVÁ(1976, Prešov) študovala kompozíciu uJozefa Podprockého a klavír
u Melánie Herman ovej na konzervatóriu v Košiciach. Pokračovala na VŠMU

v Bratislave u Dušana Martinčeka_ Vrokoch 1999-2001 bola študentkou skladby na
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Universität fiir Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede Michaela Jarrella.
Absolvovala kompozične kurzy v Nemecku, Rakúsku, Kanade, Franaízsku, švajčiar
sku a japonsku u profesorov ako B. Ferneyhough,J. Rea, T. Hosokawa,]. Scholhorn,
Y. Pagh-Paan. Vroku 2001 premiérovala nana festivale súčasnej hudby v japonskom
Takefu skladbu Kamea pre 6 nástrojov (účasť na festivale aj v rokoch 2003, 2004).
Odva roky neskôr získala tamtiež medzinárodnú cenu festivalu spojenú s opätovnou
pozvánkou a objednávkou pre Ensembel Recherche a taktiež s objednávkou pre sláčikové kvarteto (J sláčikové kvarteto . stnné mosty" premiérované v roku 2004
Arditti Quartet). Spolupracuje so súbormi Klangforum Wien, Nove! Ensemble Modern, Trio Accanto, Ensemble Ictus.
Dielo (výber): 3sláčikové kvartetá,Fiauúrsolo,45-h/asnéženskézbory na texty Mily
Haughovej,Štyri miniatúry pre klavír,Kamea pre 6 nástrojov,Rana pre súbor.

Slovo "Kamea" označuje plastickú rytinu v kameni, drahokame, skle alebo mušli
a jej výroba ako umelecký objekt siaha od neskorej antiky rímskeho dsárstva až
podnes. Výrobu každej kamey určuje jeden základný predpoklad: východzí materiál
musí obsahovať dve, alebo viaceré farebné vrstvy. Horná vrstva potom vystúpi ako
reliéf, pričom spodná ostane jeho farebne odlíšeným pozadím. Každá vrstva však už
sama osve obsahuje tisícky farebných odtieňov jednej farby a tak na výslednom produkte možno pozorovať nielen hlavný farebný kontrast medzi popredím a pozadím,
ale aj jemnejšie kontrasty obsiahnuté v každej jednotlivej vrstve zvlášť.
Osobne ma pri štúdiu historického vývoja a spôsobov výroby týchto umeleckých
predmetov oslovilo niekoľko aspektov. Prvým z nich bola neuveriteľná miniatúrna
práca a dokonalá presnosť, ktoré výroba takýchto predmetov vyžaduje. Ďalej absolútna znalosť materiálu spojená s veľkou dávkou intuíde pre ten - ktorý druh
v spojení s námetom rytiny. Av neposlednom rade to bol aj fakt určitej ohraničenos
ti vlastnej fantázie - ohraničenosti systémom vrstiev, ktoré už v kameni či inom
materiáli existujú a ktoré tvorca musí rešpektovať a v určitej miere sa im neustále
prispôsobovať. Tak dochádza k zaujímavému .dialógu" - dialógu medzi fantáziou
tvorcu a .fantáziou" materiálu s ktorým pracuje.
Paralelys hudobným svetom sa ponúkajú samé. Preto dodám už len to, že i ja som sa
v mojej kompozícii snažila dosiahnuť tými istými nástrojmi dve rôzne farebné
i charakterové roviny a to - podobne ako u výroby kameí - v zmysle procesu blíženia, či ponárania sa z povrchu do vnútra; tak ako rytec, ktorý sa ponára do opálu
a zrazu objaví jeho novú tvár- jeho novú farebnú vrstvu, novú dimenziu.
Jana Kmiťová

KAUASAARIAHO>s. 51
NázovLichtbogen súvisí s polámou žiarou, ktorú som v začiatkoch komponovania
skladby zazrela na polárnej oblohe. madiac na pohyb týchto obrovských tichých
svetielok utekajú ách po tmavej oblohe, začali sa v mojej hlave zbiehať nápady. Či je
to náhodné - ak vôbec jestvuje? - niekde uprostred medzi týmto prírodným úkazom a mojou skladbou, to neviem. Pri Lichtbogen som po prvýkrát pracovala
s počítačom v súvislosti čisto inštrumentálnej hudby. Zvlášť pre harmóniu a rytmus
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sa na Ircame pracovalo s dvojicou rozličných pomôcok. Pre harmóniu som využívaJa CRIME system vyvinutý Claudem Malherbem a Gérardom Assayagom: harmonický materiál vytvára rozklad krátkych premostení hraných violončelom. Tieto prechody začínajú v neprirodzených alikvotoch a spejú k "multifonickému" útvaru. Pri
analýze môžeme vybrať jednotlivé čiastkové úseky z rôznych zvukových miest Novovzniknuté útvary som pretransformovala na premostenia, zlučovala ich
s pôvodnou prirodzenou charakteristikou analyzovaného zvuku. Pokial' sa jednalo
0 zvuky pochádzajúce z rovnakého zdroja uvažovala som o nich z harmonického
a témbrového hľadiska. Pri vytváraní rytmickej zložky som použila systém programov na ktorých som spracovala spolu s Xavierom Rodetom vo FORMES prostredí.
Tieto programy umožňujú budovanie interpolááí a prechodov rozličných hudobných
parametrov. Th použité rytmické interpolácie sú vytvárané medzi rozličnými modelmi použitím kruhových indexov, v ktorých meniace hodnoty každým opakovaním
menia aj celkové charakteristiky jednotlivých modelov. Predpokladané výsledky
potom mohli byť prepísané do hudobnej notácie s takými odlišnosťami, aby ich bolo
možné interpretovať.
KaijaSaariaho
Skladba Lichtbogen bola objednávkou Ministerstva kultúry Francúzskej republiky
a je venovaná Paulovi Méfanovi

MARTIN BURLAS (1955, Bratislava) po maturite na gymnáziu (paralelne sa
v súkromnom štúdiu venoval hre na klavíri (M. Masariková) a kompozícii O. Hatrík),
študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Oán Cikker).
Po absolutóriu roku 1980 pôsobil ako hudobný režisér vo vydavateľstve Opus a v
Slovenskom rozhlase. Od roku 1995 je umelcom v slobodnom povolaní. Vdôsledku
odmietania spolupráce s oficiálnymi inštitúciami (ktoré o. i. znemožnili uvedenie
Burlasovej opery Ružové král'ovstvo, ktorá vznikla na objednávku), Martin Burlas
založil niekoľko súborov (Maťkovia, Ospalý pohyb), neskôr, v 90. rokoch spolu
s Danielom Matejom a ďalšími skladateľmi YEN! ensemble, Transmusic comp., Vi·
tebsk Broken, Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE. Zároveň intenzívne spolupracuje so slovenskou alternatívnou rockovou scénou. Vroku 1999 bol spolu s Ľubom
Burgrom, Zuzanou Piussi a Danielom Salontayom zakladajúcim ďenom formácie Dogma. Od januára 2000 pracuje v Hudobnom centre v Bratislave a spolu s Ľubom Burgrom zakladá Združenie pre súčasnú operu.

Burlasov záujem o hudobné umenie bol od samého začiatku "dvojdomý". Ak ho v jeho
kompozičných začiatkoch na jednej strane priťahovala tvorba a idey hudobnej avantardy, predstavujúcej zakázané ovocie norrnalizačného obdobia, rovnako silnú afini.
tu prejavoval aj k nekonformným konceptom rockového umenia... Ideál nekompromisnosti a odpor voči tradovaným kompozičným metódam a výpovediam spôsobili,
že sa na začiatku 80. rokov stal najradikálnejším predstaviteľom nastupujúcej skladateľskej generácie (Breiner, Godár, Kolkovič, Kubička, Szeghy) a prelom k novej
poetike slovenskej hudby priníesli najmä jeho (elektroakustické) kompozície... Už
v týchto skladbách, v ktorých súčasná kritika videla primárne prejavy vtedajšej západnej hudby (najmä minima! music), nastolil základnú orientáciu svojej poetiky,
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syntetizujúru hudobný artefakt so spoločensko-kritickou výzvou či výkrikom ... Až
z dnešného časového odstupu možno poveda~ že spomínané skladbypatrili k prvým
prejavom tzv. hudobnej ekológie vo svetovom meradle.
Vladimír Godár
Dielo (výber): Nénia pre sláčikové kvarteto (1979), Hudba pre Róberta Dupkalu
pre sláčikové kvarteto, syntezátor, zvony, čembalo a flautu (1981/ 1990), Plač stromov pre mg pás (1981 ), Sotto voce pre miešaný zbor a orchester ~1982), Hudba
k rozlúčke pre dva melodické nástroje, violončelo, fagot a klavir (1982), PredJxr
sledné leto pre harfu, celestu, klavír; vibrafón, marimbu a komorný orchester(l984),
Hymnuspre zabudnutých pre husle, violončelo a klavír (1984), Kol'ajnice bez vlakov pre klavir (1984), Oáza pre mg pás (1985),Decrescendo pre hoboj, violončelo,
fagot a čembalo (1986), Simultánne kvarteto pre violončelo, trombón, gitaru, klavír a bide nástroje (1987),Ružové král'ovstvo, opera (1984-1987),33 pre komorný
súbor (1987), Križ a kruh pre 2 trúbky a mg pás (1989-1990), happening Hexenprozesse (1991), Zavesené žiry (1992) pre komorný súbor, Z môjho života pre komorný súbor ad lib. (1992), Building A New Society pre komorný súbor (1993),
Ta/king abouJ paradise lost, mg (1993), Súmrak bohov (1993), Bricks Game pre
elektronickú hračku a komorný súbor (1994), Krásna udalost' pre mg pás (1995),
Overload pre mg pás (1996), Mutrans pre mg pás (1996), Nový začiatok. (Nová
nádej) (1998),Zbytočnýzáchvev pre husle, violu,violončelo klarinet a klavir (1999),
údel,opera pre 3 až 5 spevákov a komorný orchester(2000), O.ffertorium pre barokové nástroje (2000),Ziibava až do smrti pre flautu, klarinet, violu, akordeón, elektrickú gitaru, syntezátor, klavír (2000), Chorál (pre) nereagujúcich pre akordeón
a záznamník (2001).
Záznam siedmeho dňa pre ľubovoľné kombináde nástrojov využíva predovšetkým
rytmické kombinácie vzorcov pričom výšku tónov alebo prípadnú hustotu vzniknutých dus trov ponecháva na inidatívu interpretov. Skladbu možno hrať aj tak, že jeden až niekoľko hráčov (podľa veľkosti orchestra) hrajú pravidelný osmínový pulz
dus trov v spodných polohách, nad ktorým sa patterny odvíjajú. Nie je to však podmienkou, rovnako ako možnosť hrať skladbu spolu s nahrávkou na CD, ktorá slúži
ako pilotný podklad a zvukové obohatenie.
Martin Bu rias
RYTIS MAžuus (1961) absolvoval kompozíctu na litovskej hudobnej akadémii
uJulius a juzeliunasa, kde momentálne pôsobí ako profesor. Vroku 1988 mu bola
udelená cena .'Iyla" (,Ticho") za komornú skladbu 7heSieep,v roku 1989 cena litovského kultúrneho fondu za komornú a vokálnu tvorbu. Získal štipendium Akademie Schloss Solitude na ročný pobyt v Stuttgarte. jeho ajapajapam bola v roku 2002
na skladateľskej súťaži litovského zväzu skladateľov ocenená ako najlepšie vokálne
dielo. jeho kompozíde boli uvádzané na rôznych festivaloch (Nyyd Tallinn, Musikhust
Odense, Deutschlandfunk Kolín, Pražskájar,Norrtelje Chamber Music Festival švédsko, De Suite Muziekweek Amsterdam, Minimalismus Berlín, MaerzMusik Berlín),
a koncertoch (Varšava, Akademie Schloss Solitude Stuttgart, Queen Elizabeth Hall
Londýn).

63
Mažulisova tvorba je poznamenaná mimoriadnou štýlovou čistotou, symetriou
a celistvosťou hudobnej štruktúry založenej na kontrapunkte (zväčša kánonickom),
akoby výslednou formou "sústredných kružníc". Prirodzenou snahou dosiahnuť
homogénnu a kryštalickú zvukovosť, je celé jeho dielo poznačené hľadaním najadekvátnejších inštrumentačných prostriedkov.
Dielo (výber):KráľKarol, štvorhlasný kánon ľubovoľnej výšky pre 4 rovnaké hlasy
(1984), Twittermachine pre4 keyboardy(1986), 1heSleeppre 8 sopránov a 4 husJe (1988), Canon aenigmaticus pre 2 klavíry (1991 ), Mensurations pre flautu, klarinet, violu,violončelo a klavír (1992),Heautontimoroumenos pre kontrabas a biáe
(1996), Sybilla pre miešaný zbor (1996), Ordines pre bide a mg pás (1997), Talita
crtmi, zvuková inštaláda pre 6 osôb, computer a mg pás (1997), Stulpe, svetelná
a zvuková inštalácia (1999), Canon mensurabilis pre flautu, klarinet, violu, violončelo a klavír (2000),ajapajapam pre komorný zbor, 2 husle, violu, violončelo a mg
pás (2002), Exuna voce tres pre soprán, gambu a lutnu (2002).
štruktúra skladby je postavená, založená na predvádzam béziersplinevo význame zvukovosti. Kánon je súpisom rozličných bézier splines a definuje ich hudobné parametre.
Ťažkosti ktoré vyvstávajú v súvislosti s intenzitou, dÍžkou, atď tónu sú riešené zlučova
nim zložiek akustických nástrojov a vopred pripraveného elektronického materiálu.

Litovský súbor GAIDA sa sformoval v roku 2002 popri rovnomennom festivale súčasnej hud·
by. Obsadenie komorného orchestra ho predurčuje k rozmanitej žánrovej variabilite interpretácie novej hudby. Keďže v Litve je Gaida Ensemble ojedinelým súborom svojho druhu,
svojou existenciou zaplnil priestor na scéne novej litovskej hudby. Súbor ponúkol novú výzvu domácim skladateľom, s vervou a entuziazmom predvádza domáce aj zahraničné premiérové opusy. Za jeho umeleckými úspechmi stojí niekoľko dirigentov so skúsenosťami uvádzania súčasnej hudby a formovania nekonvenčnej dramaturgie. Vzačiatkoch súboru stál na
jeho čele mladý fínsky dirigentjussijaatinen, pod ktorého vedením sa v októbri 2002 uviedli
na Festivale GAIDA a v marci 2003 na MaerzMusik Festival v rámd Berliner Festspiele. Na
rakúskom Klangspuren Festival v septembri minulého roku predstavil súbor s huslistom Irvinom Ardittim v dvoch rozličných projektoch diela litovských a zahraničných skladateľov.
Taktiež na renomovanom Venice Biennale predviedol spolu s Orchestra della Toscana skladbu Vykintasa Baltakasa Poussla.

REMIGUUS MERKELYS (1964) je dvojnásobným absolventom Utovskej hudobnej akadémie

(zborové dirigovanie, 1987 a kompozícia, 1991 u prof.juliusajuzeliunasa).Vroku 1992 bol účast
níkom kompozičných kurzov vedených Georgom Crumbom (Mozarteum, Salzburg). Založil
komorný zbor jauna muzika (1989) ktorý získal viaceré medzinárodné ocenenia (víťaz súťaží
vo Švajčiarsku, Írsku, Rakúsku, japonsku, Taliansku). Do roku 1992 bol jeho umeleckým vedúCÍlll Ako skladateľ získal Remigijus Merkelys víacero ocenerú (cena litovského ministerstva kultúry zaMiKonst, 2000, cena za najlepšie orchestrálne dielo v súťaži Únie litovských skladateľov
za Seventh Heaven, 2003. Od toho istého roku je predsedom Únie litovských skladateľov.

ROBERTAS ŠERVENIKAS (1966) je absolventom konzervatória v St. Petersburgu (dirigovanie u doc. T. Chitrova a prof. V. Fedotova). Od roku 1993 spolupracuje s Litovským národným
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symfonickým orchestrom (momentálne ako druhý dirigent) a taktiež s ďalšími domácimi
súbormi (komorné orchestre v Šiauliai a Klaipede). Od roku 1996 vedie Orchester Utovskej
hudobnej akadémie. Vroku 1997 dirigoval na pozvanie Mstislava Rostropoviča Philharmonie der Nationen Orchestra počas Evian Festival vo Francúzsku. Spolupracuje s mnohými
domácími festivalmi súčasnej hudby (Gaida, jauna muzika) a jeho repertoár zahŕňa množstvo opusov litovských skladateľov.
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~SOBOTA

~~ 12. NOVEMBER
Historická budova
Slovenského
národného divadla
19.00

OPERA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
DIVADLA
.

JURAJ BENEŠ.
The Players (2002)

opera v dvoch dejstvách. ·
v talianskom, v nemeckom, v anglickom,
francúzskom a Iaclnskolll jazyku .

,
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Pavol Thžinský diŕigent
Martin Huba réžia
Jozef Ciller scéna
Milan čorba kostýmy

....

Dagmar Bezačinská Soprano 11Ofélia
. · _Eva šeniglová Spprano 2l Druhý šašo l Ros~n~
krantz alebO Guildenstern l Kráľovná ·
Gabriela Hiibnerová Alto 1Gertrúda
Jozef Kundlák Tenor l Í Polonius l Osric .
, Igor Pasek Tenor 2 l Prvý šašo l Guildenstern
alebo Rosenkrantz l Herec kráľ .
Ján Ďurčo Baritono l Hamlet
Juraj Peter Basso l l Laertes l Herec l Ludanus
· František ĎuriaČ' Basso 2 l Claudius
. Milada Synková My La~y
\. ..

Orchester Opery Slovenského národného
divadla
Vladimír Harvan koncertný majster·

•
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]UIW BENEŠ, s. 12

opera súčasného slovenského skladateľa Juraja Beneša mala premiéru 26. mája
2002 v Opere v nemeckom Kolíne nad Rýnom.Je inšpirovaná a napísaná priamo
na útržky textu Shakespearovho Hamleta ako koláž textu s originálnym hudobným spracovaním. Party ôsmich, rozsahom rovnocenných protagonistov, ktorí
naraz hrajú viacero postáv, sú napísané v piatich jazykoch (taliančina, nemčina,
francúzština, angličtina a latinčina). Cieľom autora nebolo spracovať Hamleta
v jeho čisto shakespearovskej podobe, ale hamletovskú tematiku podáva
v intenciách iracionálneho subjektívneho dojmu, s narušením chronológie deja
a vývoja postáv.
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~NEDEI:A

~tÍII13. NOVEMBER
Pálffyho palác,
Zámocká ul. 47
11.00

Richard Gašpar kontrabas
' AntonJaro·kontrabas ~,8
PeteŕJirrčenko kontra~·:
R~tiŠlav· Sokol kontrtbaS

.
-Robert
Vizváry. .koritrábas
,.-(
.,

ALBRECIITOVO KVARlľfp
Zuzana
Paštéková"'•4:t .·'hu8le
·
.
.. ·' .
Aňežka Drmolová"' f husie .
.
Ľudovít Kara viola
Zuzana .KleinÓvá violončelo
~
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JOZEF KOLKOVIČ

Tiché slzy otcov
· pre päť kontrabasov
RÓBERT GAŠPARÍK ·
. The Strong Expériente (2002-2003)
(Súičikové kvarte{() č. 4, op. 53)
·
PmRMARTINČEK- .

·,

D, Es, ·c, H- husl'ové duo in memoriam

.. ·D. šostakovič (1981, rev. 1989)
ll.JA ZELJENKA
súičikové kvarteto č. 12 (2003)
Adagio

Giocoso
Largo con passione
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JOZEF KOLKOVIČ (1957, Prešov) študoval kompozíciu na konzervatóriu
v Bratislave u Jozefa Sixtu a Andreja Očenáš a (1972-1976). Pokračoval u Dezidera
Kardoša na VŠMU (1976-1979). Počas štúdia pôsobil ako basgitarista, či gitarista
v hardrockových (Nautilus) a jazzrockových (Fórum 57 - s Petrom Breinerom)
skupinách. V roku 1979 emigroval do USA a žil v San Diegu, Kalifornia. Založil skupiny progresívneho rocku Nimbus Obi a neskôr Laser Maze. Do roku 2000 bol hráčom na klávesové nástroje v skupine Stude baker Hawk interpretujúcej klasický
rock 70. rokov, odvtedy sa venuje najmä kompozícii. ZaskladbuEklektíckévariácíe pre gitaru získal l. miesto v súťaži usporiadanej Hartt University of Music
v Connecticute.
Dielo (výber): Cesta pre flautu a kontrabas(1992-1993),S/áčikové kvarteto (Obetypopredkoch) (1994),Eklektické variácie pre gitaru (1994),Koncertpre čemba
lo a orchester (1995), Deväťprelúdíí pre klavír (1997), Elégia pre súbor (1998),
Abstrakcia -púšť pre súbor (1999), Uzavretý kruh pre štyri gitary (2000), Čas
a vzdialenosť pre violončelo (2001 ), Rozjímanie opodstate raja pre orchester
(2001-2002),Nostalgia pre husle, violončelo a klavír (2002), Zátišie pre orchester
(2002).
Sú skladby, o ktorých je radosťou písať a na druhej strane sú skladby, ktoré sa priečia
vysvetleniu. Tiché slzy otcov spadajú do druhej kategórie. Pred pár rokmi som sa
dopočul o kompozičnej súťaži usporadúvanej Medzinárodnou spoločnosťou kontrabasistov (ISB) - organizácie, ktorej existencie som si dovtedy nebol vedomý. Súťaž
bola rozdelená na tri kategórie, z ktorých jedna bola pre skupiny dvoch až piatich
kontrabasov. Samotná predstava súboru piatich kontrabasov mi pripadala takmer
surealistická. Ako bývalý basgitarista mám doteraz silný citový vzťah k naj nižšiemu
nástroju sláčikovej "rodiny", veľmi dôležitému a zároveň veľmi nedocenenému. Napriek tomu som mal pocit, že napísať niečo pre súbor kontrabasov mi bolo cudzie,
rozhodne v danom období. Oniekoľko týždňov neskôr, akoby z čistého neba, sa
v mojej mysli zjavila skladba pre päť kontrabasov. Takmer kompletná, ja som
v podstate napísal to, čo som v tom momente počul. Neboli tam žiadne nehudobné
asociácie, žiaden pokus o riešenie inštrumentálnych, alebo kompozičných problémov. Skladba sa jednoducho "stala". A pokiaľ ide o jej názov, nuž, meno je len meno.
Nakoniec som ju poslal na súťaž ISB, kde dostala čestné uznanie. Ako som v úvode
spomenul, sú skladby, ktoré nie je pôžitkom vysvetliť. Dúfam však, že túto bude pôžitkom si vypočuť.
JozefKolkovič

RÓBERT GAŠPARÍK(1961, Hurbanovo) študoval v rokoch 1985-1991 kompozíciu
(Stanislav Hochel) na bratislavskom konzervatóriu.Vrokoch 1986-1992 pôsobil ako
učiteľ klavíra a teórie na ZUŠ v Bratislave-Petržalke a od roku 1993 žije ako umelec
v slobodnom povolani. Roku 1990 založil komorný súbor Societa rigata, s ktorým
realizoval rad netradičných projektov, nahrávky pre rozhlas, televíziu a na CD.
Vrokoch 1996-2000 bol poslucháčom kompozičnej triedy Ivana Paríka na Vysokej
škole múzických umeni v Bratislave. Roku 1990 získal ocenenie na skladateľskej súťaži zborovej tvorby vJihlave za skladbu Pamäť.
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Dielo (výber): Pamäť pre miešaný zbor (1988), Vopustenom dome pre akordeón
(1988), Fatamorgána l , Il., /ll pre súbor nástrojov (1990, 1991, 1992), Pepetka
pre flautu, hrkálku, autíčko, detskú píšťalku a trúbku/ fi, hrk, toy car, toywhistle and
trumpet (1991), Bahneníe, hudobný obraz pre symfonický orchester č. 2 (19901991), Ten druhý vo mne, hudobný obraz pre symfonický orchester č. l (1990),
Te/efonna búdka pre súbor nástrojov (1991 ), Malá vodná báseň pre flautu a hoboj
(1994),Rannýbehstromov pre miešaný zbor (1995), Zblúdenásto/íčka pre flautu
a klavír (1996), Profundus motus... pre husle, hoboj a sláčiky (1~7-1998), 1he
Strong Experience pre sláčikové kvarteto (1998-2002), Vnútorný obraz, hudobný
obraz pre klarinet a symfonický orchester (1999), Zlatá brána v tvojom srdci pre
sláčiky (1999), Maska a láska, hudobný obraz pre husle sólo a sláčikový orchester
(2000), Symfónia č. l pre orchester (2000), Poslednáfatamorgána pre komorný
súbor (2000),Dávídovka, hudobný obraz pre komorný orchester(2000), Triskfad.
by pre dychové kvarteto (2000), Taládonga, sedem obrazov pre priečnu flautu
a klavír (2002).
Dielo 1he Strong Experience vzniklo na prelome rokov 2002-2003 z vnútorného
popudu, ako väčšina mojich skladieb. Primárnym inšpíračným zdrojom boli určité
privátne zážitky a ich doznievanie v citovej rovine bytia. Sekundárnym inšpiračným
zdrojom bola moja neustála potreba hľadať nové riešenia a výpovede v zabehaných
nástrojových obsadeniach. Sláčikové kvarteto sami javí ako ideálne zoskupenie pre
moje .hľadania", v snahe o maximálnu autenticitu hudobných ideL
RóbertGašparík

PETER MARTINČEK (1962, Bratislava) pokračoval po konzervatoriálnych štúdiách

kompozície Ouraj Pospíšil) a dirigovania(Aiois Vykydal) v kompozičnej triede DezideraKardoša naVŠMU v Bratislave (1982-1987). Vroku 1986 absolvoval stáž na Accademia Chicgiana v Siene u F. Donatoniho. Od roku 1987 vyučuje kompozíciu
a teoretické predmety a vedie Súbor pre súčasnú hudbu na konzervatóriu v Bratislave, od 1993 pôsobí na Katedre teoretických predmetov VŠMU. Roku 1987 získal
Cenu slovenského hudobného fondu za Tri Jyrické zbory a roku 1991 za scénické
oratórium Memento. Diela Martinčeka prenikli i do zahraničia - roku 1989 na festivale v kanadskom Banffe získala videoverzia oratóriaMemento hlavnú cenu Rocky;
Sláčikové kvarteto . Les animaux dans la nature"sa roku 1991 umiestnilo vo finále skladateľskej súťaže Grand Prix A. Honeggera v Paríži. Martinček bol ďenom poroty na medzinárodných skladateľských súťažiach (Rím 1993,1994). Už od rokov štúdia sa priebežne profiloval ako tvorca so širokospektrálnym záberom-od reflexie
hudby minulosti (komorné skladby dedikované Lisztovi, Ravelovi, šostakovičovi)
cez prijatie niektorých technických podnetov z avantgardy 50. a 60. rokov (seriálna
technika v Symfónii č. l , aleatorika v Koncerte pre klavír, nekonvenčné zdroje sonoristiky v Hudbe pre flautu apreparovaný klavír) až k inšpirácii jazzom a populárnou hudbou (Passi di jazz; Garpománía).

Dielo (výber): Spomienky pre organ (1980), Klavírna sonáta č. l na pamäť M.
Ravela(l980),Hudbapreflautuapreparovanýklavír(1980),Duoinmemoriam
D. šostakovič pre 2 husle (1981, rev. 1989),Natural- . Hmyz", EA(l982),Simon
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Bo/ivar pre orchester (1982), Koncertpre klavír a orchester č.J inA (1982),1/eotorakopagus pre redtátora a organ (1984),Klavírna sonáta č. 2 napamiit'F. Liszta
(1985),]arnápredohra pre orchester (1985), Symfónia č. l pre orchester (1987),
passi di]azzpre flautu a sláčiky (1987),Memento, scérucké oratórium (1988), Garpotnánia pre husle a klavír (1989), Little Fooleries pre flautu a gitaru (1991 ),Missa
DanuiJia (1993), FeetofMy Wifo pre violončelo a klavír (1994), 7he Touch- Winterqwtett pre sláčikové kvarteto (1995), Sonatínka pre harfu (1995), žalmovépies11e pre hlas a orchester (1998), Klavírna sonáta č. 3 . The Scream ofButterfly"
(2000).
IlJA ZElJENKA (1932, Bratislava) študoval kompozídu u jána Cikkera na VŠMU
v Bratislave (absolvoval roku 1956). Po štúdiách pôsobil ako dramaturg a lektor v čs.
rozhlase v Bratislave, neskôr ako dramaturg Slovenskej filharmórue. Od roku 1968
sa venuje výlučne kompozičnej tvorbe. Vrokoch 1985-1995 bol externým pedagógom kompozíde na VŠMU.
Po období reagovania na hudbu klasikov moderny 20. storočia sa v šesťdesiatych
rokoch orientoval na uplatňovarue a rozvíjame postwebemovských a sonoristických
kompozičných postupov,experimentoval s elektroakustickou a konkrétnou hudbou,
aleatorikou; bol vedúcou osobnosťou slovenskej hudobnej avantgardy.
Vsedemdesiatych rokoch sa jeho rukopis ďalej kryštalizuje a ustaľuje do zreteľnej
a neopakovateľnej podoby. Kuvedeným prameňom pristupuje osobitá inšpiráda
folklórom a snaha o syntézu všetkých východísk s vlastným a originálnym tvarovaním hudobného procesu. Zeljenkovo večné hľadačstvo sa poslednom období sústredilona zložku rytmickú. jeho diela sa stretávajú s veľmi pozitívnym ohlasom v radoch
interpretov i obecenstva.
Dielo (výber): 7 symfónií(l954, 1961, 1972, 1978, 1985, 1998), 12 sláčikových kvartet (1963-2003), 15 klavírnych sonát (1957- 2003); Osvienčim, kantáta pre dvoch
redtáto rov, dva zbory a orchester na báseň Mikuláša Kováča (1960), Polymetrické
kvarteto pre 4 klavírne hlasy (1965), Metamoifózy XV pre komorný súbor
a redtátora na Ovídiov text (1966), Koncert pre klavír a orchester (1966), Variácie
pre orchester (1971),Eiégia pre sláčikový orchester a sólové husle (1973), Concertino per violino ed archí (1974), Galgenlieder pre soprán, sláčikové kvarteto, klarine~ flautu a klavír na básne Ch. Morgensterna (1975), Musica per pianoforte ed
archí (1976), Dychové kvinteto s použitím biách nástrojov (1977), Slovo, kantáta
pre redtáto ra, miešaný zbor a orchesterna text M.Válka(l980),2. klavírny koncert
(1981 ),Monológy pre sólové violončelo (1982), Rozhovory pre violončelo a komorný
sláčikový orchester (1984),Aztéckepiesne pre soprán, klavír a bide nástroje (1986),
Hudbapre Warchala pre komorný orchester (1987),Koncert pre husle a veľký orchester (1989), Zakliaty pohyb pre veľký orchester (1989), Capriccio pre flautu
a kontrabas (1989), 2. koncerl pre husle a orchester (1989),Nežné deti novembra
pre detský zbor (1990),Hry pre klavír a 4 bongá (1991), Toccata pre organ (1992),
Marekánia pre flautu a bide (1992),Syn človeka, slovenské pašie (1993),Polymet
riaJJ pre počítačom riadený syntezátor (1993), Prelúdiá afúgy pre organ (1993),
Altamira II, hudba na páse, vokál (1993),2. dychové kvinteto (1993), Concertoper
due violonceOi ed orchestra (1994), Concertino pre kontrabas a komorný sláčiko-
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vý orchester (1994), Cantate Domino, žalm 98 pre miešný zbor a 4 harfy (1994),
Bátoryčka, opera v 2 dejstvách podlajonášaZáborského (1994), Toccata pre 2 kla-

víry (1994),Koncertpre orchester (1994),SymfonietUl giocosa pre komorný sláči
kový orchester (1995), Polymetria /ll pre počítač a syntezátor (1995),Monodráma
pre sólové husle- pamiatke Tadeáša Salvu (1995),Hudba pre organ (1995),Missa
serena pre miešaný zbor, komorný orchester a bas (1995), Spomienka pre Požoň
sentimentál (1996), Posledné dni Velkej Moravy, opera podľa jonáša Záborského
(1996), Concertino pre klavír a sláčikový orchester (1997), Hry pri jordanku pre
klavír a 4 bongá- jeden interpret (1997),Aztéckepiesne II pre bas, flautu,violonče
lo a bongá (1997), 30 invencií pre klavír (1997), Concerto grosso pre organ
a sláčikový orchester (1997), 12prelúdií afiíg pre klavír/organ (1997),AFRO-DITA
pre bicie nástroje (1997), Giocomobil pre akordeón (1997), Americké capriccio
pre kontrabas (1998), Klavírne kvinteto č. 3 (1998), Mozartina pre sláčiky (1998),
Toccata pre cimbal (1999), Okteto pre dychové nástroje (1999), Concertino pre bicie a sláčikový orchester (1999), SymfonietUl pre komorný orchester (2000),Malá
komorná hudba pre čembalo a cimbal (2001), Divertimento pre lesný roh
a komorný sláčikový orchester (2001 ), Sonata perviolino solo (2002).
12. sláčikové kvarteto (2003) svojím zameraním patrí do obdobia môjho návratu
k harmónii (1991 ). Dôvodom tohto kroku bola nevyhnutnosť sprehľadniť vertikálne prierezy, lebo ťažiskom sa mi stala pomerne zložitá práca s metro-rytmom. Práca
s časom a jeho relativizácia by v teréne komplikovaných intervalových vzťahov (melodicky i vertikálne) nemohla dostatočne vyniknúť. jazyk hudby mi je natoľko autonómny, že sa nikdy nepokúšam o jeho slovné pretlmočenie. Neprotestujem však, ak
sa o to pokúša poslucháč. Cesty k pochopeniu hudby sú rôzne a všetky môžu viesť
k cieľu.
Ilja Zeljenka

ALBRECHTOVO KVARTETO vzniklo v roku 1999 na pôde VŠMU v Bratislave. Od roku 2001
pracuje pod vedením prof. Mikuláša jelínka. jeho členovia sú víťazmi domácich
a medzinárodných súťaží a sólistami slovenských orchestrov. Kvarteto bolo účastníkom medzinárodných interpretačných kurzov Sommerakademie v rakúskom Reichenau (G. Pichler,
N. Brainin, M. Škampa), medzinárodného festivalu a kurzov Strings Only v chorvátskom Zadare. Pravidelne účinkuje na festivale Nová slovenská hudba a na pódiách doma i v zahraničí
(Nemecko, Taliansko, Belgicko). Vauguste 2003 úspešne účinkovalo na 12. ročníku festivalu
Mladá Praha, v októbri 2003 na Medzinárodnom festivale mladých laureátov v Katoviciach
a v novembri toho istého roka na Medzinárodnom festivale súčasnej hudby Melos-Étos. jeho
ďenmi sú Zuzana Paštéková, Anežka Drmolová, [udovít Kara a Katarina Kleinová
MARGARÉTA BENKOVÁ je poslucháčkou 3. ročníka VŠMU v triede doc. Márie Karlíko\'ej.
Nižšiu hudobnú školu ukončila v Novom Sade (Srbsko) a v roku 1999 sa stala posluchác"Kou
Konzervatória v Bratislave (titul "Absolvent roka"). Vystupovala doma aj v zahraničí, zúčastnila sa na súťažiach: Republiková súťaž v Belehrade (1998- l. miesto), Cena Pokrajiny Vojvodiny {1998- Talent roka), Súťaž slovenských konzervatórií (2002 - absolútny víťaz). Vroku 2002 účinkovala ako sólistka Orchestra konzervatória v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie. Zúčastnila sa na interpretačných kurzoch pod vedením pedagógov
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r. Janicke, W. Richtera (Maďarsko- 1997, 1998), A. Resknikovského aR. Kochamana (Holandsko - 2005).

ADRIANA MAGYAROVÁ študovala hru na husliach na Konzervatóriu v Bratislave v triede
prof. Márie Karlíkovej. Počas štúdia sa zúčastnila niekoľkých medzinárodných súťaží: Kocianova súťaž (1996, čestné uznanie l. stupňa), Medzinárodná husľová súťaž Čírenie talentov
(1997- 3. miesto, 1998- 4. miesto, 2001 - l. miesto). Vnasledujúcom roku účinkovala ako
sólistka s komorným orchestrom Archí di Slovakia Vrokoch 2004 a 2005 sa zúčastnila na
medzinárodných interpretačných kurzoch pod vedením prof. Štrausa (AMU Praha), prof.
Sýkoru OAMU Brno), prof. Novotného OAMU Brno) a prof. Smejkala OAMU Brno). Vsúčasnosti
je študentkou l. ročníka VŠMU.
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~Nedeľa

~il!l13. november
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
17.00

;. d\J'RIO
DO''··.··
UNIA
..
)'

·

Babette'Aridruk husle
Christiane Luder akordeón .
, .Barb~ BrauckmanÍl .Violopčelo
;r

'
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ERWIN SCHUUIOFF

Duo pre husle a violončelo (1925).
Moderato
Zingaresca: allegro giocoso
Andantino ··
Moderato

·. JOHNCAGE

.

Six Melodies pre husle a keyboard (1950)'
-verzia pre husle a akordeón (1960)
VIERAJANÁRČEKOVÁ

wabi- sabi (2004)
trio pre husle, akordeón a violončelo
l. ae "
II.drbzra

PRESTÁVKA

VLADIMÍR BOKES

"... nur eine weile... "(2005)*
trio pre husle, akordeón a vio.lončelo
SOFIA _GUBAJDULINA
Silenzio (1991)

·.

päť ~usov pre bajan,

quarter note = 96
double whole note = 42
quarter riote = 56
eighth no~.= 152
· . quarter note = 72
.>. · *sVetová premiéra

husle a violončelo
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Na odporúčanie Antonína Ovočáka bol desaťročný ERWIN SCHULHOFF (1894 Praha -1942 koncentračný tábor Wiilzburg neďaleko WeiBenburgu, Bavorsko) prijatý
na štúdium klavíra na pražské konzervatórium. Od roku 1906 pokračoval vo Viedni
u Williho Thema, v Lipsku (klavír u Roberta TeichmiiUera, kompozída u Stephana
Krehla a Maxa Regera) a od roku 1913 v Kolíne (u Lazzara Uzielliho, Carla Friedberga, Franza Bôlscheho, Ewalda Strassera, Fritza Stein bacha). Úspešné absolutórium
vyústilo nielen ocenením WiiUner-Prize, ale taktiež dvojnásobným ocenením FelixMendelssohn-Prize (v roku 1913 ako klavírista a v roku 1918 ako skladatel'). Počas
vojny slúžil v rakúskej armáde, po roku 1923 žil v Nemecku.Jeho kompozičný jazyk
vychádza z avantgardy a dobových smerovani (dadaistické a jazzové orientáde nezaprie oratórium HMS Royal Oaks, alebo jeho známejšia Hot Sonata). Neskôr žil
v Prahe ako etablovaný a uznávaný skladateľ-klavírista. Po roku 1933 však nemohol najmä v Nemecku pokračovať vo svojej kariére a ako jazzový klavírista hrával
pod pseudonymom v rádiu. So sovietskym občianstvom sa v roku 1941 pokúšal
emigrovať do Sovietskeho zväzu. Bol však zadržaný a ako občan nepriateľského štátu
internovaný a deportovaný do koncentračného tábora Wiilzburg neďaleko
WeiBenburg v Bavorsku, kde zomrel18. augusta 1942.
Dielo (výber): 7 symfónií (1925, 1932, 1935, 1936-1937, 1938, 1940-1941, 1941),
2 sláčikové kvartetá (1924, 1925),Sonáta pre husle a klavir(1913),Sonáta pre violončelo a klavír (1914), Nine Little Round Dances pre klavír (1914), Päťgrotesiek
pre klavír (1917), Sonáta pre klavír (1918), Päťhumoresiek pre klavir (1919), Päť
arabesiek pre klavír (1919), Päťpitoresiek pre klavir (1919),32variácií napôvodnú osemtaktovú tému pre orchester (1919),Humanita, päť básníT. Daublera pre
alt a orchester (1919), Irónie, šesť kusov pre štyri ruky (1920), Partita pre klavír
(1920), Suita pre komorný orchester (1921), Rag-music pre klavír (1922), Bass
Nightingale, 3 skladby pre kontrafagot sólo (1922), Koncert pre klavír a malý orchester (1923),Duo pre husle a violončelo (1925),Divertissement pre hoboj, klarinet a fagot (1925), Sonáta pre husle sólo (1927), Sonáta pre flautu a klavir (1927),
Cinq Etudes dejazz pre klavír (1927), Esquisses dejazz pre klavir (1927),Double
concerto pre flautu, klavír a orchester (1927), Hot Music. IO synkopovaných etúd
pre klavír(1928),Hot.Sonatepre altsaxofón a klavír (1930),Concerto pre sláčikové
kvarteto a dychový orchester ( 1930), HM S. Royal Oak,jazzové oratórium pre redtátora, jazzového speváka, miešaný zbor a symfonický jazzový orchester (1930),
Manifosto na texty Marxa a Engelsa, 13-hlasná kantáta pre štyri sólové hlasy, dvojitý
miešaný zbor, detský zbor a dychový orchester (1932-1933) (vydaná pod názvom
Komunistický manifest).
Duo pre husle a violončelo z raného obdobia Schulhoffovej tvorby fasdnuje vďaka

výrazovému bohatstvu od meditatívnych polôh k okamihom povznášajúceho zápalu. Vdruhej častiZingaresca: allegrogiocoso sa objavujú náznaky uhorskej melodiky. Neostáva však len pri dtátoch l'udových motívov, ale o zložku prenikajúcu substanciu celej kompozíde_Skladba je venovaná Leošovi]anác'"kovi

JOHN CAGE (1912-1992) študoval kompozídu u Adolfa Weissa, Henryho CoweUa
aArnolda Schonberga a mal blízke kontakty s Marcelom Duchampom, ]oanom Mi-
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rom a Maxom Ernstom. Vrokoch 1937-1939 pracoval na Cornish School of Music
v Seattle, kde organizoval koncerty pre bicie nástroje. Roku 1941 pracoval ako k~
repetítor na Chicago School of Designs, avšak onedlho sa presťahoval do New Yorku, kde sa roku 1942 po prvý raz stretol s Merceom Cunninghamom, pre ktorého
napísal hudbu k baletu Credo in Us. Začiatkom štyridsiatych rokov písal najmä skladby pre bicie nástroje, neskôr pre preparovaný klavír. Pre úspechy, ktoré dosiahol
v týchto oblastiach, mu National Academy ofArts and Letters udeWacenu, roku 1949
získal Guggenheimovu cenu. Roku 1951 sa okolo Cagea združila skupina mladých
hudobníkov, do ktorej patril Morton Feldman, Dávid Thdor a Christian Wolff. Roku
1952 zorganizoval Cage na Black Mountain CoUege prvý happening. VEurópe sa
stal známym roku 1954, keď skladba34"46.776 pre dva preparované klavíry, ktorú
uviedli na festivale v Donaueschingene, vyvolala škandál. Vrokoch 1956-1960 učil
na New School of Music v New Yorku a zároveň často navštevoval Európu (Darmstadt, Kolm, Miláno). Tridsať rokov bol hudobným riaditel'om Merce Cunningham
Dance Company; súkromne vyučoval a pohostinne prednášal na amerických univerzitách. Roku 1992 navštívil Bratislavu. Posledné štyri desaťročia svojho života
bol vedúcou osobnosťou umeleckej avantgardy a jeho myslenie sa stretlo
s mimoriadnou odozvou na celom svete. Popri svojich spolumysliteľoch Marshalovi
McLuhanovi a Buckminsterovi Fullerovi bol považovanýza súdobého proroka; vyvt.
nul koncepciu neurčitosti v hudbe použitím náhodných operácií cestou "I Ching-u".
Cageovo dielo je obrovské a jeho vplyv na súčasné estetické myslenie je väčší než
vplyv ktoréhokoľvek iného amerického skladateľa tohto storočia.

Dielo (výber):Soná/a preklarinet(1933), Trio, suita pre troch perkusionistov(1936),
Bacchanale pre preparovaný klavír (1938), First Constructíon (in Metal) pre 6
perkusionistov (I939),Second Construction pre 4 perkusionistov(1940),Amores
pre 2 preparované klavíry a bicie nástroje (1943), Ophelía pre klavír (1946),String
Quartet in Four Paris (1950), Concerto pre preparovaný klavír a komorný orchester (1951), Music ofChanges pre klavír (1951), 4'33 ' mlčanie pre akýkoľvek nástroVnástroje (1952),RádíoMusícpre 1-8 rádioprijímačov(1956),Koncertpre kJa.
víra orchester(1957- I958),Áría pre l hlas(1958),Fon/ánaMixpremgpás(1958),
1heatrepíece pre 1-8 účinkujúcich (1960),RozartMixvzostupná a zostupná krivka
zdola nahor a opäť dole, s úsekmi pre mg pás (1965), BirdCage pre 12 mg pásov
(1972), Etcetera pre malý orchester a mg pás (1973), Freeman Etudes pre husle
(1977),Etudes Boreales pre violončelo (+alebo klavír) (1978-1979),Lítanyfor tM
Whale pre 2 huslí (1980), Postcardfrom Heaven pre 1-20 hárf (1982), 1hirty Piecesforfive Orchestras (1981), Ryoanji pre komorný súbor (1983-1985), Son~
kus2 pre hlas (1985), Five pre 5 hlasov alebo nástrojov (1988), Four pre 2 huslf,
violu a violončelo (1989), Sculpture Musicale hudba k Inventíons Mercea Cunninghama (1989), Five Stone Sob pre amplifikované hlinené hrnce (199l),Europe.
ra5 (1991), Two pre šó a päť lastúr naplnených vodou (1991), 103 pre orchester
(1991 ),Eighty pre orchester (1991 ), Twenty-six, twenty-three and twenty eightpre
orchester (1991 ), Sixty pre orchester (1991), One pre reproduktor (1992).

Six Melodíes sú ďalšou z Cageových melodických linií bez sprievodu. Vznikajúce intervaly vyžadujú znenie jedného, alebo oboch hudobných nástrojov. Hudba je prostá a nálada podobná Sláčikovému kvartetu v štyroch častiach. Vjednom zo sw-
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jich listov adresovaných Pierrovi Boulezovi nazýva Cage SixMelodies podskriptom
_ dodatkom Kvarteta.Využíva napokon aj rovnaké škály zvukov. Rytmická štruktúraSix Melodies je 31, 31, 4, 4, 3, 4.
VIERAJANÁRČEKOVÁ (1951, Svit) študovala v Bratislave a Prahe. Od 70. rokov žila

v Kanade a neskôr sa presťahovala do Nemecka. Vsúčasnosti pôsobí ako skladateľka
v slobodnompovolaní. V90. rokoch vyvinula nové techniky nástrojovej hry anotácie,
pričom v jej partitúrach sa prejavuje jej osobitý spôsob zaobchádzania so zvukmi. Získala rad ocenení, ako napríklad dve ceny z Medzinárodnej súťaže skladateliek
v Mannheime (1994), prvú cenu na Súťaži komornej hudby v Bratislave (1996) a Cenu
Wolfganga Zippela (1997). Roku 2000 bola na pozvanie Gidona Kremera sídelným
skladatelom Medzinárodného festivalu Lockenhaus, kde zazneli v svetovej premiére
jej štyri diela. Firma lntersound PRO VNA vydala profLiové CD s jej kompozídami.

Dielo (výber): 6 sláčikových kvartet (1984,. VomKahlschtag zur Lichtung", 19841985, 1986, 1989,1992, 2000), F+F pre klavír (1982), 6 haiku pre husle a klavír
(1982),Avalokiteshvara, štyri piesne pre barytón a klavír na text Ulricha Holbeina
(1983),Nespavosť, sexteto pre klarinet, hoboj, fagot, dva lesné rohy a klavír (1983),
Abgestaubte Saiten pre klavír (1986), l čínskych piesní pre soprán/tenor a klavír
(1986), He.ftige Landscha.ft mit dreizehn Bäumen pre sláčikový orchester (1987),
Lieder aufder Flucht pre mezzcsoporán a komorný súbor na text lngeborg Bachmann (1987),Zwischen ON und OFF pre hlas, flautu, hoboj, klarinet a klavír(l989),
Dergeheimnisvolle Nachen pre mezzosoprán a violončelo na text FriedrichaNietzscheho (1989), Issa Haiku pre mezzosoprán a violončelo (1989), Donna Laura,
dramatická scéna pre mezzosoprán a 15 nástrojov na text Christine Bnickner ( 1989),
Actionen R pre klavír, redtádu a pantomímu (1989), Hymnos an Vater Lärm pre
mezzosoprán a bide na text Ulricha Holbeina(1990),Antiophoenixpre 8 violončiel
(1990), Sechs Siebenschläferinnen pre zbor (1990), Beschattungstheater pre 4
violončelá (1990), Klavírny koncert (1991),Ashrukantha pre sláčikové nástroje,
harfu a klavír(1991),Scattoautomatico pre sláčikové nástroje, bide a harfu (1992),
Gianozzo (1993), /rre Parabel pre orchester (1993), Ozeanische Sekunde pre orchester (1994), Pulsator, trio pre flautu, violončelo a klavír (1996),Quintessenzen
pre basovú flautu a sláčikový orchester (1998), durchpulst pre flautu (2001),Splitternackt pre klavír a mg pás (2003).
Pojem wabi-sabi pochádza z japončiny a znamená krásu veá z hľadiska ich pominuteľnosti. Táto krása je prostá a spočíva v skrytosti; objaviť ju možno pozorným vnímaním. Platí to aj pre túto kompozídu. Dvojica skladieb v protiklade, tému vytvárajú zvuky a ruchy, alebo ich zmes. Kým prvá časť predkladá tóny v dlhých a ruchy
v krátkych impulzoch, v druhej časti je tomu presne naopak. Skladba začína rozkladom tónového spektra huslí pomocou neobyčajne jemnej pulzáde vysokých tónov.
Akordeón postupuje v paralelných nónach ktoré však vďaka štvoroktávovej vzdialenosti vyznievajú takmer unisono a rozrušujú základné delenie tónov-vzniká akustický . trom pe d ' oeuil". Sláčikové nástroje osdlujú medzi vysokými a nízkymi polohami a nerovnomerným spôsobom rozddefujú neprebádané územie. Pred návratom
pokojných a širokých plôch z introdukde prináša rozbúrené violončelo v strednom
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dieli jazzové vybočenie. Vdruhej skladbe sa tónový materiál uvádza v krátkych trhaných a prerušovaných tanečných rytmoch (ako vo valčíku na piatich nohách). Ich
dramatické zhusťovanie vyplýva z rozličných techník uchytenia a vedenia sláčika
Týmto spôsobom v takmer nepredstaviteľnej rozmanitosti vyznievajú alikvotné tóny
podobné ako u dychových nástrojov. Vspektre vznikajúcom z čiastkových tónov sa
rozličným spôsobom premiešavajú nízke frekvende, tóny v stredných registroch,
flažolety a tónovo indiferentné nedefinovateľné ataky.

VLADIMÍR BOKES (1946) okrem hry na violončele študoval na Konzervatóriu
v Bratislave aj kompozíciu v triede Juraja Pospíšila_ Vštúdiu kompozície pokračoval
na Vysokej škole múzických umení v triede Dezidera Kardoša (absolvoval roku 1970
/.symfóniou). Najprv prednášal teoretické predmety na Konzervatóriu a VŠMU. Od
roku 1983 je učiteľom kompozíde na VŠMU, kde bol roku 1993 menovaný profesorom. Vrokoch 1993-1998 bol predsedom festivalového výboru Medzinárodného
festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Bokes je skladateľ racionálneho založenia_ 1\torivým a svojským spôsobom rozvíja vo svojej tvorbe odkaz 2. viedenskej školy. Kombinuje dôslednú organízádu prvkov (prináp tzv. zlatého rezu) s aleatorikou a so snahou zmocniť sa témbrových kvalít Novej hudby, pričom konfrontuje serializmus
a ton alitu zasadením radu do tonálnych súvislostí.
Dielo (výber): 6 symfónií (1970, 1978, 1982, 1986, 1988, 2003); 2 klavírne koncerty (1976, 1985); 4 klavírne sonáty (1963, 1973, 1979, 1985); Siáčikové trio (1963),
Sequenza per 9 stroment - hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, trúbka, tuba, husle,
viola, violončelo (1965),La Fo/ia, daccona pre sólové husle (1967), 2 sláčikové kvar·
tetá(1970, 1974),KadencianapamiatkuP. Picassa pre flautu a gitaru (1973),Dobrý
deň Mr. Fibonacci, cyklus klavírnych skladieb (1977), Spôsob ticha, cyklus piesn(
pre bas a 4 nástroje na básne]. Mihalkoviča (1977), Línie pre 12 spevákov (1978),
Hudba pre organ a dychy (1986), Colt'Age pre klavír, 2 huslí, violu a violončelo
(1989),Prelúdiá afúgypre klavír op. 53 (1989), Päťetudpre klavír,pre ĽŠU (1989),
Deväť variácií na tému Z. Fibicha pre klavír op. 54 (1990),Paternosterpre trúbku a barytón (1990), Missa Posoniensis pre sóla, zbor, organ a orchester (1990),
Ave Maria pre soprán a sláčikové kvarteto (1991), Lied ohne Worte pre mezzosoprán/trúbku inC, basklarinet a klavir (1992), Haydn pripočítači, predohra pre komorný orchester (1992), Variácie na tému z Haydnovej Londýnskej symfónie pre
sólovú flautu op. 57 (1992), Variácie na tému jána Cikkera pre sólový klarinet
(1992), /. symfonia pre orchester- nová verzia(1969/ 1993), Variácie na témuJána
Egryho pre dychové okteto (1994), Commedia dell'arte, ária pre tenor a klavír na
text úv Zväzu slovenských skladateľov z roku 1981 (1995), CadenzaNo. 3per~
lino solo (1995), Capriccio preflautu a klavír (1996),St.Martin, hymnus pre miešaný zbor (1996), Variácie na tému] Haydna pre orchester (1996), Rondo prr
hoboj ajagot (1997), Ostináto pre kontrabas a klavír (1998), Musique triste pre
husle, violu a violončelo (1996-1998),Musica stricta pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír (1999), ÁriaMa~aréty (2001),Divertimento op. 72 (2001).
Začiatkom apríla som v rámd PódiaVýchod-Západ v Kasseli navštívil koncert na ktorom Enikó Gin ze ry uviedla moju skladbu pre cimbal. Tam ma Barbara Brauckmann
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požiadala, aby som niečo skomponoval pre Trio Dounia. Krátko pred ukončením tria
som si retrospektívne prezeral moje predchádzajúce diela, ktoré sa po roku 1989
našťastie mohli opäť interpretovať. Keď som zistil, že nové dielo sa podobá 4. symfónii s 13 skladbami z roku 1981, dal som mu názov •... nur eine weile... • - •.. .iba
chvílu... • (poézia jozefa Mihalkoviča). Na okolnosti v ktorých som písal ono dielo,
spomínam len nerád. Bolo to pred 25 rokmi. Iba chvíľa. Celý život predstavuje len
chvíľu. Toto nové dielo je viac spomienkou než prepisom. Vmojom veku ďovek nevenuje budúmosti mnoho myšlienok. Zato na doposial'vykonanú prácu pozerá kritickejšie. Je preto potešujúce ak diela, ešte pred časom vnímané nezmyselné konštrukde, dnes chápeme ako emodonálne.
Vladinúr Bokes
SOFIA GUBI\JDULINA (1931, Čistopol) študovala klavír a kompozídu na konzervatóriu v Kazani a roku 1959 ukončila postgraduálne štúdium resp. ašpirantúru na
Moskovskom konzervatóriu v triedach Nikolaja Pejka a Visariona Šebalina. Od roku
1963 žila v Moskve ako slobodná umelkyňa. Roku 197 5založila spolu s Vjačeslavom
Artymovom a Viktorom Suslinom skupinu Astreja pre improvizáde na zriedkavo
používaných ruských, kaukazských a stredoázijských ľudových nástrojoch, ktoré
svojím neznámym zvukovým charakterom ovplyvnili skladateľkyno hudobné experimentovanie. S. Gubajdulina získala niekoľko významných ocenení
v medzinárodných skladateľských súťažiach, o. i. v Ríme (1975) zaskladbuDegrees,
v Monaku (1987), i mnoho ďalších pôct International Record Award S. Kusevického
(1989), Premio Franco Abbiato za nahrávku husľového koncertu Offertorium (1991 ),
Ruskú štátnu cenu (1992). Vjej tvorbe sa organicky a osobito snúbi umelecké myslenie Západu (prináp dualizmu, polarizáda ďovek- sve~ kresťanská mystika, symbolizmus, dramatické napätie) a Východu (monistickýprináp, meditatívnosť, kolorizmus).
Dielo (výber): Fatserya pre soprán a symfonický orchester (1956), Klavírne kvinteto (1957), Chaconne pre klavír (1962) Allegro rustico pre flautu a klavír (1963),
Päťetúd pre harfu, kontrabas a bide (1965),Sonátapre klauír(1965),Pantomima

pre kontrabas a klavír (1966), Rubayat, kantáta pre barytón a inštrumentálny súbor (1969), Hudobné hračky, klavírne skladby pre deti (1969), Concordanza pre
IO inštrumentalistov (1971), Stupne pre symfonický orchester (1972), Detto 2 pre
violončelo a 13 nástrojov (1972),Stunde der Seele pre mezzosoprán a veľký dych<r
vý orchester na slováM. Cvetajevovej (1974, verzie pre bide nástroje, mezzosoprán
aorchester 1978/1988), Koncert pre fagot a hlboké sláčiky (1975); Kvarteto pre
štyri flauty (1977), Misterloso pre 7 perkusionistov (1977), Introitus, koncert pre
klavír a komorný orchester (1978), Sonátapre organ a bicie (1978),Deprofundis
pre bajan sólo (1978),/n croce pre violončelo a organ (1979), Garten von Freuden
und Traurigkeiten pre flautu, alt a harfu (1980), Offertorium, koncert pre husle
aorchester (1980), Freut euch, sonáta pre husle a violončelo (1981), Sedem slov
pre violončelo, akordeón a sláčikový orchester (1982),Perception pre barytón, soprán a sedem sláčikových nástrojov (1983),Stimmen... Verstummen... ,symfónia v 12
častiach (1986), 2. sláčikové kvarteto (1987), 3. sláčikové kvarteto (1987), Sláči
kové trlo (1988), Pro et contra pre orchester (1988),Alleluja pre veľký orchester,
miešaný zbor a chlapčenské hlasy (1990), Z Rilkeho Hodiniek pre violončelo
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a orchester (1991), Hommage d T S. Eliot pre soprán a okteto (1987/91), Skoro
ráno,krátko predprebudením pre súbor japonských ko to (1993),Noc v Memfise,
kantáta pre mezzosoprán, mužský zbor a komorný orchester (1968/ 1988/ 1992),
A slávnosťje vplnom prúde pre violončelo a orchester (1993), Vočakávaní pre
saxofónové kvarteto a 6 hráčov na bi ách nástrojoch (1993), Meditácia na Bachov
chorál BWV 668 (1993), 4. sláčikové kvarteto (1993), Now Always Snow pre k().
morný súbor a komorný zbor (1993), Povrazolezec pre husle a klavír (1993),Kon.
certpreflautuaorchester(1994),AnjelpreaJta kontrabas(1994)',FiguresofTime
pre symfonický orchester (1994), Z vízií Hildegardy von Bingen pre alt (1994),
Koncertpre violu a orchester (1996),/mpromptu pre husle aflautu (1996), Ca~
tide ofthe Sun pre miešaný zbor (1997), Vtieni stromu pre ko to, basové koto, zheng
a súbor (1998), Dve cesty (venované Márii a Marte) pre 2 violy (1999),Jánove
pašie pre komorný zbor, veľký zbor, sólistov a orchester(1999-2000), St.]ohnEaster pre dvojitý zbor s orchester (2001), Záblesk konca pre orchester (2003).
Názov Silenzio prezrádza, že prevažná časť skladby je interpretovaná v pianissime.
Mojou úlohou nebolo iba znázorniť, alebo vyvolať zdanie ticha. Pre mňa je ticho pôdou na ktorej možno niečo vypestovať. Lenže čo? Vynárajúce rytmické vzťahy sa roz.
lične objavujú vo všetkých piatich miniatúrach - raz skryto, inokedy v pomeroch
tónových dÍžok. Vo finále skryté s otvoreným syntetizuje. Vpriebehu celej skladby
počuť v bajanovom parte zreteľne formulovaný rytmizovaný sled (kvázi variááe jedného rytmu). Ten istý rytmus možno počuť aj v jednotlivých častiach v pomere 7-

2-5.

Sofia Gubajdulina

Silenzio pre bajan, husle a violončelo bolo venované nemeckému akordeonistovi
a pedagógovi Elsbethovi Moserovi, ktorý ho v roku 1991 premiérova! v Hanoveri.
Členky TRIA DO UNIA od svojho vzniku v roku 1997 pravidelne koncertujú doma aJ
v zahraničí a na Darmstadskej akadémii každoročne organizujú Dni novej hudby. Babeue
Andruk študovala na Hudobnej akadémii Franza Liszta v Budapešti a na Musikhochschule
Aachen. Bola ďenkou Amadeu~uartett a účastničkou na majstrovských kurzov u Sändon
Vegha, Hermanna Krebbersa. Od roku 1994 je docentkou na Akademie ffir Tonkunst
v Darmstadte. Christiane Liider študovala na Hochschule ffir Musik und Theaterv Hannoveri.
Bola členkou viacerých súborov (Ensemble llrius, Trio Dounia, Tango Furioso) a účastničkol
majstrovských kurzov u Teodora Anzellottiho, Mogensa Ellegaarda, Stefana Hussonga. Zísb
la viacero oceneni na súťažiach lntemationaler Akkordeonwettbewerb Klingenthal, Grand
Prix de l'Accordeon, Hochschulwettbewerb Hannover. Od roku 1993 je d.ocentkou naAkämie ffir Tonkunst v Darmstadte. Barbara Brauckmann študovala violončelo u L. Hoelscherl
aM. Gendrona a komornú hudbu u H. Bastiaana aD. Pandulaa. Bola zakladateľkou a ďenk011
sláčikového kvarteta Kreuzberger, ktoré v roku 1974 na súťaži v ženeve získalo l. cenu. Baf.
bara Brauckmann bola docentkou na Akademie ffir Tonkunst v Darmstadte.
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~NEDEI:A

~t4113.NOVEMBER
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
19.00

. F:;MINGlJW' QUARTírrr
· " Ulrich Isfort l. husle
Annette R,eisinger 2. husle .
· ·Irene Schwalb viola ·
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-_ WOLFGANG RlliM
· Sláčikovékmrteto č. 3,"im innerstén" (1976)
I. schroff
ll.

m.
• ·lY. äuBerst gedehnt

V. Zwischenspiel, sellZa tempo
VI.
,~,

JORG WIDMANN
. Sláčikové kvarteto č. 3, "Poľovnícke ".

. (2003) .
PRESTÁVKA

LUIGINONO
Fragmente- Sti/Je, An Diotima (1979-1980)

pre sláčikové kvarteto.,
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WOLFGANG RlHM (1952, Karlsruhe, Nemecko) študoval hudobnú teóriu, klavír a kompozíciu na Musikhochschule v Karlsruhe, kde navštevoval i kurzy H.
searla. V rokoch 1972-1973 bol žiakom Karlheinza Stockhausena v Kolíne,
v rokoch 1973-1976 študoval vo Freiburgu hudobnú vedu u Hansa H. Eggebrechta a kompozíciu u Klausa Hubera. Naskôr prednášal na Darmstadtských kurzoch Novej hudby (1978, 1980, 1982), na Musikhochschule v Karlsruhe učil najskôr hudobnú teóriu a od roku 1985 aj kompozíciu. Ri hm je považovaný za
jedného z najvýraznejších skladateľov svojej generácie. Bezprostrednosť
a spontánnosť jeho diel (ktorá ho začleňuje k Mahlerovi, Bergovi
a Hartmannovi), sa uňho spája s predstavou zvukovej komplexnosti, ktorá vyniká najmä v dramatických kontrastoch a "veľkoplošných" štruktúrach. Príznač
nými pre jeho poslucháčsky zrozumiteľnú hudbu sú široko koncipované melodické oblúky so zámerným, vysoko expresívnym pátosom a sledy disonantných
akordov striedajúcich sa s prevažne tonálnymi úsekmi.
Dielo (výber): 9 sláčikových kvartet, 3 symfónie pre soprán, barytón, miešaný zbor
a vefkýorchesterna texty F. Nietzscheho a A. Rimbauda(l969, 1975, 1977), Parusíe
pre organ (1970), Sätze pre 2 klavíry (1971 ), Sláčikové trio (1972), Hervorgedunkelt pre mezzosoprán a komorný súbor na text P. Celana (1974), Segmente pre 18
sólových nástrojov (1974), Dis-kontur pre orchester (1974), ONotte pre barytón
a malý orchester na text M. Buonarottiho (197 5), Cuts and Disso/ves pre orchester
(1976), Nachtordnung pre 15 nástrojov (1976), Lichtzwang (in memoriam Paul
Ce/an) pre husle a orchester (1976), Ho/der/in-Fragmente pre spev a klavír alebo
orchester (1976),Faust und Yorick,komorná opera č. l na libreto]. Tardieua ( 1977),
jakob Lenz, komorná opera č. 2 na text M. Frôhlinga podľa G. Biichnera (1979), La
musique creuse le ciel pre 2 klavíry a orchester (1979), Nature morte- Still alive
pre 13 nástrojov (1980), Koncertpre violu a orchester (1981), Tutuguri, balet pre
hlasy, sóla a orchester podľa A. Artauda (1981), Oedipus, hudobné divadlo podľa
Sofokla (1986-1987), Bruchstikk 'Die Vorzeichen' pre orchester (1988-1989),
Ungemaltes Bild pre orchester (1989-1990),DritteMusikjur Vw/ine und Orchester(l993),Musíkfur0boeund0rchester(l994),Nucteuspre13nástrojov(l996),
Vers une symphonie fleuve pre orchester I, II, III (1994-1995), IV (1997-1998),
In-schrifl pre orchester (1995),Etude ďapresSéraphin pre súbor a mg pás (1997),
Marsyas, scéna pre trúbku, bicie a orchester (1998), Toccata pre klavír a orchester
(1998), Hudba pre klarinet a orchester (1999), Sotto voce pre klavír a orchester
(1999), Concerto pre sláčikové kvarteto a orchester (2000), Die Stikke tks Sängers pre harfu a komorný orchester (2000-2001), 2. Bratschenkonzert (Uber die
Línie IV, 2000-2002), Nach-schrifl- Eine Chiffre pre komorný orchester (19822004), Dritter Doppelgesang pre klarinet,violu a orchester (2004), Two OtherMovements (2004).
šesťčasťové Tretie sláčikové kvarteto nazvané "im innersten" dostatočne poukazuje na variabilitu hudobných prostriedkov Wolfganga Rihma a na jeho schopnosť
pretaviť materiál do formy hlbokej osobnej výpovede. je venované Alfredovi Schleeovi k narodeninám.
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často mám pri komponovaní podt, že novovznikajúce dielo determinuje už samotné hľadanie, pátranie po diele. Verím, že slobodu umeleckého počínania vyjadruje
samotná podstata ktorá stojí kdesi nad celým dianím jednotlivých udalostí.
Wolfgang Rihm

JORG WIDMANN (1973, Mníchov) študoval klarinet na Hochschule fiir Musik
v Mníchove a najuilliard School of Music v New Yorku. Ako koncertpý umelec zvíťa
zil na súťaži Carl Maria von Weber Wettbewerb v Mníchove a na Wettbewerb Deutscher Musikhochschulen v Berlíne. Od roku 1996 získal viacero ocenení (Kulturfórderpreis der Landeshauptstadt Miinchen, Bayerischer Staatspreis fiir junge Kiinstler,
Louis Spohr Medaille der Stadt Seesen). Vlete 2001 nastúpil ako profesor klarinetovej hry na Staatliche Hochschule fiir Musik vo Freiburgu. Vcykle .musica viva" uviedol vo svetovej premiéreMusikfiir Klarinette und Orchester .Ober die Linie Il"
Wolfganga Rihma, ktoré autor napísal pre neho (1999). je spoluzakladateľom Ensemble Trio Log propagujúceho hudbu 20. a 21. storočia. Od roku 1993 vedie majstrovské triedy na Royal Academy of Music v Londýne, konzervatóriu v Odese a na
Academy of Music v Usabone.
Vo svojich jedenástich rokoch začal Widmann študovať kompozíáu u Kaya Westermanna. Pokračoval u Hansa WemeraHenzeho, WúfriedaHilleraa WolfgangaRihma.
Od roku 1999 získal viacero ocenení (Belmont Preis fiir zeitgenóssische Musik nadáde Forberg Schneider za kompozičné úspechy, Schneider Schott Musikpreis, Paul
Hindemith Preis, Ernst von Siemens Stifung, čestná cena na Mníchovskom opernom
festivale).
Dielo (výber): 5 sláčikových kvartet (1997, 2003, 2003, 2004/ 05,. Versuch Uber
die Fuge" pre soprán a sláčikové kvarteto, 2005), Streichquartettsatz aus"Absmces"(1990), Fanlflsie pre klarinet sólo (1993), 180 beatsper minute pre sláčikové
sexteto (1993),Badinerie pre flautu sólo (1994),3 etudy pre husle sólo (1995, 2001,
2002), Tri Rilkeho fragmenty pre soprán, klarinet in B(tiež sopránsaxofón), basklarinet, violu, violončelo a kontrabas (1996),Arlechino Rabbioso pre samohrajku
(1997), Duel/ pre trombón a elektrickú gitaru (1998), Nachtstiick pre klarinet, vi~
lončelo a klavír (1998), Skizze, Splitter, Mosaik pre flautu, harfu a sláčikové trio
(1998),LichtstudieJVpre husle a klavír (2003),Lichtstudie Vpre akordeón a klarinet
(2003),Hallstudiepre klavír (2003), Oktettpre klarinet, fagot, lesný roh, dvoje huslí, violu, violončelo a kontrabas (2004), Sphinxenspriiche und Rätse/kanons pre
soprán, klarinet a klavír (2005).

LUIGINONO (1924, Benátky- 1990, Benátky, Taliansko) patril k najvýznamnejším
priekopníkom povojnovej avantgardy (spolu s Karlheinzom Stockhausenom, Piel'
rom Boulezom a Jannisom Xenakisom). Kompozídu študoval u Gian-Francesca MJ.
lipiera a svoje štúdia ukončil pod vedením dirigenta a skladateľa Bruna Mademu;
Made ma zostal jeho blízkym priateľom do konca života. Okrem toho absolvoval Dl
Paduánskej univerzite štúdium práva. Do európskeho hudobného života vstúpil za.
čiatkom päťdesiatych rokov ako predstaviteľ Novej hudbyvyznávajúá seriálnekompozičné postupy. Na rozdiel od väčšiny svojich súčasníkov tvoriaách na západe sa od
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počiatku odlišoval zásadným záujmom

o spoločenské problémy, zúčastňoval sa na
politických akciách talianskej lavice. Prvé Nonove kompozície v rokoch 1950-1953
smerovali k pointilizmu, dôraz však kládol na výrazovosť presahujúcu limity daného štýlovu. Hladanie nových výrazových prostriedkov sa u Nona týka rovnako technickej ako aj expresívnej roviny diel. Niekedy využíva rytmické prvky talianskych
alebo španielskych tancov. Punktualistickú techniku uplatňuje vo vokálnej hudbe
(Cori di Didone1 dosahujúc ňou priam objavné farebné efekty. Vneskorších kompozídách badať konfrontáciu so serializmom (Incontri pre 24 nástrojov, 1955). Počiatočné uznanie dosiahol najskôr v Nemecku s tvorbou, ktorú prezentoval na letných kurzoch v Darmstadte. Medzinárodný úspech priniesla v roku 1956 kolínska
premiéra grandiózneho diela// canto sospeso pre sólistov, zbor a orchester. Mnohé
zo skladieb venoval dcére Arnolda Schónberga a zároveň svojej manželke Nurii (Potifonica- Monodica-Ritmica, Epitaph au/Federico Garda Lorca,La victoire de
Guernica, Liebeslieá). Nono sa netajil sympatiami k Talianskej komunistickej strane,ktorej bol od roku 1953 ďenom a ktorej dosah badať v jeho mnohých dielach. Po
roku 1960 sa orientoval prevažne na elektroakustické kompozíde v milánskom Studio di Fonologia Musicale della RAI (založenom Ludanom Beriom a Brunom Madernom), neskôr v rokoch 1980-1985 pracoval vo Freiburg Experimentalstudio.
Dielo (výber):Intolleranza 1960, pódiová prezentáda pre sólistov, zbor a orchester
(1960-1961), Al gran sole carico ďamore, opera (1972-1974), Prometeo, tragedia deU'ascolto pre štyri inštrumentálne súbory, dva soprány, dva kontraalty, tenor,
miešaný zbor, dvoch hercov a živú elektroniku (1984), Variazioni canoniche su/la
serie dell' op. 41 diAmoldSchoenberg pre orchester (1950),Pol!fonica- Monodica- Ritmica pre komorný orchester (1951), Composizione pre orchester (1951),
Due espressioni pre orchester (1953), La victoire de Guernica pre miešaný zbor
a orchester (1954), Liebeslied pre miešaný zbor, harfu a inštrumentálny súbor
(1954), Gantiper 13 pre komorný orchester (1955),Incontri pre 24 nástrojov (1955),
ncanto sospeso pre sólistov, zbor a orchester (1955/ 56),Cori diDidone pre miešaný zbor a bicie nástroje (1958), Omaggio aEmilio Vedova pre mg pás (1960), Canti
di vitae ďamore: Sui Ponte di Hiroshima pre soprán, tenor a orchester (1962),
Canciones a Guiomar pre soprán, ženský zbor a nástroje (1962- 1963), Ricarda
cosďti hannofotto inAuschwitzpre mg pás (1966), PerBastiana- Tai-Yang-Cheng
pre orchester a mg pás (1967), Contrappunto dialettico alla mente pre mg pás
(1968), Musica-Manifesto n. 1: Un vo/to del mare - Non consumiamo Marx pre
hlasy a mg pás (1968-1969), Con Luigi Dallapiccola pre šesť hráčov na bicích nástrojoch a živú elektroniku (1979),Fragmente-Stille, anDiotima pre sláčikové kvarteto (1979-1980), Omaggio aGyärgy Kurtág pre dychy a živú elektroniku (1983),
ACarlo Scarpa architetto, ai suoi infiniti possibili pre orchester (1984), Caminantes ...Ayacucho pre alt, flautu, organ a orchester (1986- 1987), La Lontananza
Nostalgica Utopica Futura pre Gidona Kremera, živú elektroniku, osemkanálový
mg pás a osem až desať notových stojanov (1987), 'Hay que caminar' sognando
pre dvoje huslí (1989).
Sláčikové kvarteto Fragmente- Stille, AnDiotima je nezvyčajným príkladom novej

kompozičnej predstavy Luigiho Nona_jeho komplikovaná zrozumiteľnosť vyžaduje
nový spôsob načúvania: nie iba letmý kontakt, ale takmer meditatívnu koncentrova-
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nosť vychádzajúcu z vnútra samotného zvuku. Kompozída je balansovaním medzi
zvukom a tichom. Zvuk je inými slovami prostredníkom ticha a ticho sprostredkováva zvuk. Možno to chápať dvoma spôsobmi: prvý vníma zvuk ako prvotný aspekt
diela; ďalší vychádza z ticha a zvuk vníma ako jeho doplnkovú zložku.
Fragmente-Stille, An Diotima pozostáva z krátkych fragmentov rozdeľujúctch roz.
merné úseky ticha. Názov diela rovnako ako partitúra prezrádzajú, že ticho sa objavuje práve tam, kde hudba zaniká v dlhých fermátach a pauzách. Dôsledkom ticha
rozprestierajúceho sa medzi jednotlivými úsekmi sa dielo stáva značne nespojitým.
Neustále sa objavujúce ticho nedovoľuje zvukovým plochám prerásť v jednoliaty
celok.(...) Skúsenosť takejto percepčnej metódy - stretnutie s tichom, môžeme po.
važovať za hlavnú myšlienky Fragmente- Stille, An Diotima. Samotná hudba prevrada počiatočnú lúerarchiu hodnôt zvuku a ticha. Spochybňujúca taktika. Spochybnenie diela pochádzajúce z jeho vnútra.

Španielsky spisovateľ Pablo Minguet sa vo svojich filowfických spisoch v polovici 18. sto~
čia usiloval priblížiť múzické umenia širšej verejnosti. MINGUET QUARTETI sa od svojho
založenia v roku 1988 (a od sformovania súčasného zloženia v roku 1996) snaží nasledoval
jeho príklad. jeho členovia sa už počas štúdií komornej hudby na Folkwang Hochschule
v Essene formovali pod dohľadom renomovaných osobností (Walter Levin z La Salle Quartet,
ďenovia z Amadeus Quartet, Melos Quartet, Alban Berg Quartet). Vďaka rôznorodým štipendiám a oceneniam (štipendium Land North-Rhein-Westphalia, Berlin Mendelssohn Prize) zis..
kalo kvarteto uznanie a začalo koncertovať doma aj v zahraničí. Vroku 1997 získali ďenovla
Minguet Quartett hodnosť hosťujúcich docentov na Robert-Schumann-Hochschule v DUsseldorfe. Minguet Quartett so sídlom v Kolíne naštudoval a nahral kompletné edície sláčiko
vých kvartet skladateľov Othmara Schoecka, Wolfganga Rihma a vo svetovej premiére diela
Brahrnsovho súčasníka Roberta Fuchsa (2000-2002). Hráči Minguet Quartett využívajú oj.
stroje láskavo zapožičané Stiftung Kunst und Kultur, Nord-Rhein-Wesúalen.
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~PONDELOK

~~ 14. NOVEMBER
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
19.00

.-,

, ALEPH ENSEMBLE
Dominique Clément kl:u;ffiet ,
.
Sylvie Drmiin klavír, akordeón, elektronika
Monica)ordan hlas,lqavír '.
, · Christophe Roy ~olončélo
· , Jean-Charles Frati~ois bicie
Noemi Schindler husle ~· ._::.
Lutz Mandler trúbk~ álpský roh, didgeridoo

Educallon •od Culwr<

Culture 2000

Koncert sa koná s podporou Európskej únie- Kultúra
2000 a Francúzskeho inštitútu v Bratislave ·
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PIERRE BOULEZ
Domaines pre klarinet (1968-196.9)
IANNIS XENAKIS
Charisma pre klarinet a violočelo(1971)
GEORGES APERGlllS
Les 7 crimes de /'amour (1979)
·pre hlas, klarinet a bide
DOMINIQUE CLÉMENT

Dépeches III

.

· pre hlas, akordeón, klarinet, husle,
· violončelo a bide
CAMillE ROY

Parmi l'arbre (2001), pre husle a violončelo
PRESTÁVKA

·:MAURIClO KAGEL

llnguis Incarnatus est (1972)
pre violončelo a klavír
GIACINTO SCELSI

Canti del Capricorno pre hlas (1972)
JEVGENIJ IRŠAI

4.48- Kyrie eleison (2005)*
pre soprán, klarinet, tympany, veľký bubon,
klavír, husle a violončelo
.

~

'

*sVetová premiéra, objednávka festivalu Melos-Étos
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PIERRE BOULEZ (1925, Montbrison, Francúzsko) študoval najprv matematiku
a technické vedy, ale už v roku 1943 sa stal žiakom Oliviera Messiaena, neskôr aj
René Leibowitza a Arthura Honeggera. Od roku 1946 pôsobil ako hudobný riaditeľ
Divadla jeana-Louisa Barraulta, kde mu umožnili vytvoriť súbor Domaine Musical
a organizovať jeho koncerty. Premiéra skladby Le Marteau sans nwitre roku 1955
na festivale ISCM v Baden-Badene mu priniesla prvý skladateľský úspech.Ten potvrdil aj londýnsky debut so Symfonickým orchestrom BBC, s ktorým ako dirigent popri
uvedení vlastnej skladby Pli se/onpli (festival v Edinburghu) hosťoval s Bergovým
Wozzeckom (opera v Paríži a Frankfurte), s Debussyho Pel/éasom aMelisandou
(Covent Garden), s Wagnerovým Tristanom a/zoldou Oaponsko), sParsifolom
aPrsteňom Nibelungov (Bayreuth). Vrokoch 1971 -1975 bol šéfdirigentom tohto
orchestra a v rokoch 1971-1977 viedol aj NewYork PhilharmonicOrchestra. Vrokoch
1976- 1992 bol riaditeľom IRCAMu v Paríži a Ensemble lnterContemporain. Od roku
1955 prednášal na letných kurzoch v Darmstadte, kde ho spolu s Karlheinzom
Stockhausenom a Luigim Nonom považovali za vodcu hnutiaseriálnej hudby. Od roku
1963 prednášal na Harvardskej univerzite. Viedol dirigentské kurzy v Bazileji a i.
Chladný racionalista a dogmatický konštruktivista, za akého Bouleza považovali na
základe jeho ranej kompozičnej tvorby i množstva radikálnych bojovných výrokov
na adresu tradičných hodnôt v celom spektre hudobného života, savšak postupnepod vplyvomstretnutia s Cageom a jeho myšlienok uplatňovania kontrolovanej náhody a otvorenej formy, básní René Mallarméa a spoznania možností elektronického
spracovávania zvuku i priestorového šírenia hudby- vyvíjal k akceptácii ale i kpotrebe výrazu v hudbe. Vtomto procese nesporne dôležitú úlohu zohrala Boulezova dirigentská prax a s ňou súvisiaci blízky kontakt so znejúcou hudbou a jej priamym
pôsobením. Svojimi kompozíciami aj interpretačným umením zanechal v hudbe 20.
storoďa zreteľnú stopu, nielen provokatívnosťou všetkých svojich umeleckých poď
nov, ale zároveň ich opravdivosťou, naliehavosťou a silou persuázie. Pocty Pierra
Bouleza zahŕňajú čestné doktoráty Frankfurtskej univerzity (1991), Connecticut
College (1998) a umeleckú cenu Israeli Wolf Prize (2000). Mesto Frankfurt ho poctilo cenou Theodora W. Adorna ( 1992) a za skladbu Répons (2002) získal cenu Grammy v kategórii súčasná hudba. Súčasť<>u osláv jeho 75. narodenín v roku 2000 bolo
množstvo koncertov s uvedením jeho diel. Vroku 2001 viedol v newyorskej Carnegie Hall workshops venovaný jeho Kladivu bez pána (Le Marteau sans nwitre),
o rok neskôr viedol dirigentské workshopy s orchestrami BBC Symphony, Berlínskymi filharmoníkmi a súborom Ensemble InterContemporain.
Dielo (výber): Le Marteau sans nwitre pre sólový alt a 6 nástrojov (195 3-195 5), 3
klavírne sonáty (1949-1957), Pli se/on pli- Portraít de Mal/armé pre soprán
a orchester (1958-1962), Poésiepourpouvoir pre miešaný zbor, komorný orchester, veľký orchester a elektronické prístroje (1958, nová verzia 1982- 1983), Figures-Doubles-Prismes pre orchester (1964), Édo,tjMu/tples pre orchester (1965/. ..),
Éclat pre orchester (1965), Donwínes pre klarinet a 21 nástrojov (1968-1969),
Cummings ist der Dichter pre 16 sólových hlasov a nástroje (1970), ... explosantef~:~:e... pre súbor a live electronics (IQ 72- 7A), Messagesquisses pre sólové violonče
lo a 6 violonďel (1976-1977), Nolations pre orchester (1978/ ...), Répons pre 6 sólistov,komorný súbor,počítačové zvuky a live electronics (1981 ), Dérive pre komorný
orchester (1984), Dialogue de lbmbre double pre klarinet a mg pás (1984),Memo-
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ria/e (..explosantefaxe... originel) pre sólovú flautu a komorný súbor (1985),/n._
tia/ pre dychy (1987),Explosantefaxe (1993), ... explosantefaxe... pre flauty (midi),
súbor a živú elektroniku {1991/ 93), lncises pre klavír {1994/2001),surlncisespre
tri klavíry, tri harfy a troch perlmsionistov {1996/98), Anthemes 2 pre husle a živú
elektroniku (1997).
Výber zo štúdií:Miroirpour Pel/éas etMelisande, Moment dejean-Sébastien Bach
Pozoruhodnou stránkou Boulezovej kreativity sú neustále korekde, prehodnocovania a preraďovania vlastných diel. Znamenitým príkladom jeho záujmu nespútavat
jednotlivé elementy kompozíde do nemennej schémy (respektíve konštantného
priebehu) a ešte naviac overovať jednotlivé možnosti sú práveDomaines. Napriek
tomu že tento proces začal už Tret'ou klavírnou sonátou, v širšej miere sa rozvinul
až pri neskorších dielach. Boulez poukázal na spôsob, ktorým môže dielo obohatiť (z
istého hl'adiska akoby obíst) interpretujúd umelec. úseky kompletne podchytené
notovým zápisom podmieňuje konštrukčné usporiadanie obiehajúce okolo osi. Pokia!' jednotlivé zmeny nastupujú v predvidateľných okamihoch, stávajú sa opakovanými opätovnými zážitkami a skúsenosťami. Domaines, ktoré tak trochu patria do
tejto sféry začínajú jemným témbrovo farebným sólom B klarinetu, ktorý sa
z vysokého prenikavého rozsahu prepadá až k takmer nevýrazne matným a temným
spodným registrom.

IANNIS XENAKIS >s. 42

Charisma patrí k skladbám v ktorých sa skladateľ zameria väčšmi na výskum,
prieskum zvuku samotného nástroja ako na matematický aspekt, stránku samotnej
hudby {aj keď sa opiera aj o to). Agresívny charakter tejto skladby naznačuje mnoistvo teatrálne dramatických náznakov: škrípanie violončela, buchotanie...
VCharisme však možno nájsť odhodlanie, úmysel (tak typický pre Xenakisa) vyta.
žiť z nástrojov maximum zvukových a výrazových možností. Atak klarinet s violončelom, ktorých zvuk sa chvíl'ami približuje k rámus u sa úplne odcudzujú tomu,
čo v našej civilizácii označujeme pojmom "pôvabné zvuky". Zvuk klarinetu nie je
v tejto skladbe ekvivalentný zvuku, ktorý danému hudobnému nástroju pripisuje
literatúra.
Cécile GiiiJ

GEORGES APERGHIS {1945,Atény) prišiel do Francúzska v roku 1963 a začal spolupracovať s nekonformnými skladateľmi Pierrom Schaefferom, Pierrom Henrym
a Jannisom Xenakisom (ten podnietil a inšpiroval niektoré z Aperghisových prvýdl
diel). jeho vlastný štýl vykryštalizoval začiatkom sedemdesiatych rokov a Apergbis
sa ukázal ako originálny tvorca preskupujúci vo svojich dielach hudbu s divadlom.
Komplexnú syntézu pre neho predstavovala operná forma: textová zložka je tu zjednocujúcim a určujúcim elementom, hlas je najdôležitejším výrazovým prostriedkom.
Vroku 1971 vznikali prototypy jeho scénických diel (La Tragique histoire du nécromancienHieronimo et de son miroir), ďalšie diela potvrdzovali a deklarovali jeho
programovosť. Zostal mimo hlavného prúdu súčasnej hudby. Iróniou ostáva pre-
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miérová prezentáda na IRCAME až v roku 2000 (Machinations). Toto oneskorené
pozvanie odráža neželaný uznanie a jeho schopnosť, vynaliezavosť vo využívaní
audiovizuálnych technológií mimo poznatkov a možností, ktoré sa v tejto inštitúcii
overili, zistili, ktoré táto inštitúda ponúkala. Dvojica kompozícii z roku 2000 získala
v Európe široký ohlas (Die Hamletmaschine-Oratorio, vychádzajúce z textov Beinera Miillera a predstavenie Machinatíons (objednávka IRCAM). Spolok francúzskych s kladateľov udelil dielu Grand Prix. Aperghis tiež získal Grand Prix National
de la Mu.sique v roku 1998.
Dielo (výber):Antístixis pre tri sláčikové kvartetá (1967),Anakroussís pre sedem
nástrojov (1967), Bis pre dva orchestre (1968), La tragíque hístoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir pre dva hovoriace a spievajúce ženské hlasy, lutnu
a violočelo (197l),La tragique hístoire... (1971), Vesper(1972),Die Wände haben
Ohren pre veľký orchester (1972), Pandaemonium, opera (1973),]acques lefataliste, opera, (1974), Hístoire de loups, opera (1976),]e vous dís que je suís mart,
opera (1978),Liebestod, opera (1981),L'Echarpe rouge, opera (1984), ConversatiOTJS (1985), Enumeratíons (1988)Jojo (1990), H, litanie musicale et égalitaire
(1992), Die Hamletmaschine, oratórium (1999-2000)

Les 7crimes de /'amour (Sedem zločinov lásky) zobrazuje podstatu inštrumentálneho divadla. Poznámky v partitúre presne upozorňujú na rozličné spôsoby držania
tela u hráčov. Telesná činnosť a zvuková produkda tak spolu vytvárajú jednotlivé
udalosti siedmych drám. To je teda v skutočnosti dôvod ktorý udržiava hudbu
vpresne stanovenej postupnosti bez potreby ďalšieho inscenovania vizualizáde zvuku. Scénickému prevedeniu pomáha nepriama symbolika (podobne ako trebárs jablko) používania nástrojov (telo klarinetu bez náustku, ozvučníca ako megafón...).

DOMINIQUE CLÉMENT (1959) navštevoval konzervatórium v Chalon-sur-Saône,

kde ho jeho riaditeľ Camille Roy podnietil k hÍbavému štúdiu hudobnej analýzy
akompozíde. Hranice jeho hudobného jazyka rozširovali diela literátov Claude Simona a Georga Pereca. Na variabilitu jeho umeleckej tvorby poukazujú štyri desiatky diel najrozličnejších žánrov- od piesni k skladbe pre päťdesiat saxofonistov a video
(Temps blett), cez komorné diela, z ktorých mnohé neskrývajú komický podtón (Le
Rire du coq, ľalmanach du Pere Ubu, Dépeches). Jeho skladby sa hrali na mnohých miestach vo Francúzsku (La Péniche Opéra v Pariži, Musica v Štrasburgu, Musicavoix v Evreux, Les Musicades v Lyone). Mimo iných aktivit je Dominique Clément
od roku 1983 klarinetistom a spoluzakladateľom Ensemble Ale ph. Súbor pre miéroval jeho a iné kompozíde nielen doma, ale aj v Európe a USA. Od roku 1991 prednáša na CEFEDEM (Pedagogický inštitút pre učiteľov hudby) v Lyone a tiež na konzervatóriu v Chalon-sur-Saône.
Dielo (výber): Quatre Fascinants pre hlas, klarinet, violončelo, klavír a syntezátor
(1989), La cour du dragon pre klavír, 4 ruky (1992), ľ intériettr de la cour pre

klarinet, violončelo a klavír (1992), Ensemblefracturé pre hlas a klavír (1993),
Chaudfroid pre hráča na klarinet (1993), La boucle pre klarinet a klavír (1994),
Didyme pre violončelo (1994), Monsieur pre hlas, klarinet, violončelo, 2 klavíry
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a marimbu (1994), L'Almanach du Pere Ubu pre hlas a súbor (1995), 2 études pre
klavír (1996), Poeme incorrect pre hlas (1997),Quintette pre dychy (1998), Poeme
Inco"ect II pre hlas, klarinet a klavír (1998), Triptyque pour une Corrida pre súbor (2000), Entre-deux, verzia pre klarinet a klavír (2002), Qu 'est-ce? pre 2 hlasy
a 3 klarinety (2003), Le Yin et le Yang dans les relationsfranco-allemandes pre
klarinet, violončelo, akordeón a bicie (2004)

Dépeches li/ je trojčasťový cyklus založený na citátoch vyňatýcb. z francúzskeho
denníkaLeMondev období od januára do marca 2001. Nečakané spojitosti medzi
vážnymi, dramatickými, humornými, bezvýznamnými, neočakávanými
a radostnými skutočnosťami vytvárajú paradoxne takmer iný, menej skutočný svet
než je ten náš.
Stručne (výňatky):

Utorok 13. marca. Muž ktorý stratil všetky nádeje a vrhol sa z útesu známeho ako
Shakespearov útes v Doveri vyplával na trávnatý breh na ktorom naďabil na zaJuú.
vajúcu mŕtvolu.
Vstredu 10. januára počas púte Maha Kumh Mela pokutovalaindická polícia dvojiOJ
turistiek, ktoré sa v Gange kúpali nahé. Podobne zasiahla v prípade svätých mužov
Naga, ktorí sa prechádzali pokryli len popolom ťahajúc náklad, ktorý mali lanom
uviazaný o penis.
•Voda je príliš studená", tvrdil vo štvrtok 25. januára na púti Maha Kumh Mela daJat
láma. Vo vode posvätnej rieky Gangy kde milióny hinduistov prišlo zmyť svoje viny
sa budhistický duchovný vodca odmietol vykúpať.
Židovský kolonialista Nahum Kurman obvinený z ušliapania palestinskeho dieťaťa
bol v nedeľu 21. januára odsúdený izraelským súdom na šesť mesiacov vykonávania
verejných prác.

CAMILLE ROY ( 1934) študoval analýzu a kompozíciu na Conservatoire National S1t
periour de Musique v Paríži v triede Yvesa Nata a Oliviera Messiaena. Od roku 1965
bol zodpovedný za Maison de la Culture v Thonon les Bains a tiež za trojicu kultiÍI'nych centier (Chälon, Macon, Le Creusot). Po roku 1991 bol generálnym inšpekfo.
rom Ministerstva kultúry a riaditeľom Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne.
Dielo (výber): Concerto pre saxofón(y) a orchester (1991),Discontinuo pre čelo
a klavír (1991),D'ailleurs pre husle (1998),Quatre-un/JanielKientzy pre saxofó.
nový súbor (1998), Saxstuck (1999), La Voix de son Maitre pre akordeón (2001~
Lev(l)'aged'Ulysse,hudobnépredstavenie(2002),Edom0euvrepresaxofónadesal
nástrojov (2003)
Husle, violončelo: priepastným rozdielom medzi oboma nástrojmi je nielen register; diametrálne odlišná zvuková schránka. Neprítomnosť violy: absencia stred<MJIti, prázdne miesto. Pravým opakom je písať pre jediný nástroj u ktorého sa zvyč3jne
predpokladá len fiktívna možnosť polyfónie. Podstatnou vecou sa javí dvojakosť situácie v ktorej každá inštrumentálna entita predpokladá svoju úplnu rozdielnost.
Ilúzia, zdanie vyvstáva z vnímavosti spoločenstva, z úplnej dôvery v intuíciu intefo
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pretov? Popri tejto dvojdomosti sa objavujú nové miesta, nové rozvetvené skutoč
nosti.
vsnahe priblížiť dielo v obnaženej podobe bez odvolávania sa na techniky stojace
JllÍliiO; byť motivovaný nie však túžbou, obrazy ktoré sa dožadujú svojej interpretáde sa rodia v mojom vnútri. Medzi stromami: tento Valéryho symbol stojí v centre
mojich prejavov, nepretržite hľadajúc cesty, o ktorých netušíme kam nás povedú...
Snáď tá najkrajšia nás vovedie "nikam": Miazga prúdiaca v nepoznaných koreňoch
sa správa podľa výstrednych zákonov prírody. Nie príliš pôvabne na to, aby formou
vzdialených abstrakcií a nie celkom presne stanovených vzťahov zostavovali štruktúru v ktorej netušíme, ako sa v budúcnosti navzájom oslovovať.
Camille Roy

MAURICIO KAGEL (1931, Buenos Aires) študoval hudbu (viac súkromne), literatúru a filozofiu na univerzite v Buenos Aires. Roku 1949 sa stal umeleckým poradcom
Agrupadón Nueva Musica. Vrokoch 1952-1956 pracoval ako filmový kritik pre ča
sopisy Gente de Cíne a NuevaVision. Od roku 1955 pôsobil akokorepetítor a dirigent
vTeatro Colón. Ako držiteľDAAD štipendia presídlil roku 1957 do (Západného) Nemecka, kde žije doteraz. Od roku 1960 prednášal na Prázdninových kurzoch
v Darmstadte, v rokoch 1964-1965 pracoval na Newyorskej štátnej univerzite
v Buffalo a roku 1967 na Filmovej a televíznej akadémň v (Západnom) Berline. Viedol kurzy Novej hudby v Koline a Škandinávske kurzy Novej hudby v Góteborgu. Od
roku 1974 prednášal o novom hudobnom divadle naVysokej hudobnej škole v Kolíne.
Vrokoch 1988-1989 bol sídelným skladateľom v Kolínskej filharmónii. Ako prednášateľ i výkonný hudobník cestoval po celom svete.
Kagelova tvorba zahŕňa drámy, komorné, vokálne a orchestrálne diela, filmy
a rozhlasové hry. Okolo roku 1960 vytvoril žáner tzv. inštrumentálneho divadla,
v ktorom inscenuje napríklad kompletné vystúperúe hudobníkov, alebo hráčovi na
violončele ,nainscenuje" hru s kockami a pod Venoval sa tiež objavovaniu nových
zvukových sfér a rád používal nové nástroje alebo neobvyklé zvukové zdroje. Od
ďas svojej koláže Ludwig van (1969) sa čoraz viac zameriaval na úlohu skladateľa
pri transformovarú klasickej hudby, ktorá v jeho rukách podliehavždy urďtému druhu dekompozíde (opera ako žáner sa stáva sama sebe témou v Staotstheater).Vyvrcholerúm Kagelových historicko-kolážových diel sa stala koláž Sankt Bach Passion,
ktorá hudobne prerozpráva Bachov život Príležitostne sa zasadzoval za politické
témy (Der Tribun) a zasiahol aj do "akustickej teológie" (Die Erschäpfung der Welt).
Vosemdesiatych rokoch sa Kagel ešte intenzívnejšie začal venovať tradíái v spojení
s kolážou: akoby preveroval spôsobilosť minulosti pre súčasnosť, pričom sa nijako
nevzdáva zásady zaviesť jednoznačné detaily do mnohovýznamových kontextov:
zámernýmvýsledkom je odcudzenie, hra s návykmi, s očakávaniami, s ilúziami. Cieľom je aktivizádamyslenia a pozornosti poslucháčov, divákov: nič nie je isté. Skepsa
a paradox ako základný prináp tvorby.

Dielo (výber):Skičikové sexteto (1953-1957),Heterophonte (1959-1961),Pas de
cinq (1965), Himmelsmechanik (1965), Camera obscura, chromatická hra pre
svetelné zdroje a hercov (1965), Staatstheater (1967), Acustica (1968-1970),PrivaJpre jednéhoposlucháča pre magnetofóny, telefón, rozhlasový prijímač, televí-
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zor, vysávač, kávový mixér, sprchu, písaá stroj, záclony, dvere a okná, splachovací
záchod, riad, kľučku na dverách atď. (1968),Haleluja pre hlasy (1968), Ludwig van
(1969), Atem pre dychové nástroje (1970), Charakterstiick pre citarové kvarteto
(1971 ), Die Erschäpfung der Welt (1982), Hände/variatíonen (1971-1972), Mare
nostrum, objavenie, upokojenie a konverzia stredomorského priestoru kmeňom
z Amazónie pre kontratenor, barytón a komornýsúbor (1973-1975),Kantrimusik,
pastorále pre hlasy a nástroje (1973-1975),Aus Deutschland, opera (1977 -1980),
Finalepre komornýorchester(1981 ),Szenario pre sláčiky a mg pís (1982), ... nach
einer Lekture von Orwe/1, rozhlasové vysielanie v metanemeckom jazyku (1983),
Sankt-Bach-Passion (1984-1985), Tanz-Schule, balet (1985), Old/ New,štúdia pre
sólovú trúbku (1986), Ein Brief, koncertná scéna pre mezzosoprán a orchester
(1986),Mitternachtstuck pre hlasy a nástroje (1986), Hudba pre klávesové nástroje a orchester (1988), 3. sláčikové kvarteto (1988), Quodlibet pre ženský hlas
a orchester (1989),Lesidérsfu:es, rondo pre orchester (1989),Fragmente Odepre
dvojzbor, dychové a bicie nástroje (1989), Liturgien pre sólové hlasy, dva zbory
a veľký orchester (1990), Die Stiicke der Windrose pre salónny orchester (19891991), Konzertstiick pre tympany a orchester (1992).

GIACINTO SCELSI (1905, La Spezia- 1988, Rím) vyrastal v šľachtickom prostredí, ktoré mu umožnilo získať primerane kvalitné vzdelanie. No hudbe, voči ktorej
veľmi skoro prejavoval náklonnosť i mimoriadny talent, sa začal profesionálne
venovať pomerne neskoro, ak odhliadneme od základov náuky o harmónii, ktoré
získal od Giacinta Sallustia a od príležitostných podnetov, napríklad Ottorina Respighiho či Alfreda Casellu. Po študijnom pobyte v Ženeve u Egona Koehlera, kde
sa intenzívne zaoberal tvorbou Alexandra Skriabina, študoval Scelsi v rokoch 19351936 kompozíciu u Schônbergovho žiaka a prívrženca Walthera Kleina vo ViednL
Roku 1937 sa usadil v Ríme, kde s Gofreddom Petrassim organizoval koncerty
s anvantgardnou hudbou. V40. rokoch čeW závažným zdravotným i osobným Jai.
zam, no zároveň veľa cestoval, najmä do Afriky a na ďalekývýchod, ale istý čas trávil
aj v Paríži, Londýne i vo Švajčiarsku: tu bol v rokoch 1943-1945 spolupracovníkom
časopisu Suisse Contemporaine. Roku 1952 sa definitívne vrátil do Ríma a začiatkom
60. rokov sa pridal k skupine Nuova consonanza, ktorá sa zgrupovala okolo Franca
Evangelistiho a udržiaval živé a mnohostranné kontakty s významnými súčasníkmi,
malianni, skladateľmi, literátmi. Vrokoch 1949-1987 vydal šesť básnických zbierok vo francúzštine a jednu autobiografickú poviedku v talianskom jazyku.
Vosobe Giacinta Scelsiho dostala európska hudba 20. storočia naslovovzatého outsidera do vienka: už samotný spôsob fixovania kompozície je bezprecedentný, ked
zápis nevykonával sám, ale na základe presne stanovených zásad prostredníctvom
ďalšej osoby. Scelsiho zaujímala priestorovosť jednotlivého zvuku, hľadal jeho hfb.
ku. "Kompozícia" (pojem, ktorý zamietal) pre neho znamenala skôr kontempl:idu
jedného zvuku, či komplexu zukov, ktorého rozmer, hustotu, či intenzitu možno
zmeniť popri zachovani jeho jednoty, bez ohradu na vzájomné relácie. Preňho bol
zvuk predovšetkým "hlboký" a hudobná konštrukcia mala byť ilustráciou tejto hfb.
ky. Takmer všetka Scelsiho hudba od konca 50. rokov používa obmedzený mateml,
zaoberá sa jednou alebo dvoma základnými výškami pomocou neprerušovanýdl
variácií rytmických, dynamických figúr a použitím štvrťtónov.
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Dielo (výber): Rotative, symfonická poéma pre 3 klavíry, dychové a bide nástroje
(1929), 40Prelúdiípre klavír(l930-1940), 5 sláčikovýchkvartet(l944, 1961, 1963,
1964, 1984), Suita č. 8 (Bot-ba), Tibetské rituály, modiitby a tance (1952), Pwy/1
pre flautu (1954), Coe/oconath pre violu (1955), Ixor pre B-klarinet (1956), Yamaon pre bas a 5 nástrojov (altsaxofón, barytón-saxofón, kontrafagot, kontrabas a bicte
nástroje) (1954-1958), TRe canti sacri (1958), l presagi pre 9 nástrojov (1958),
Kya pre sólový Bklarinet a 7 nástrojov (anglický roh, lesný roh, basklarinet, trúbka,
trombón, viola a violončelo) (1959),.Qt«<tro pezzi su una nota so/a pre komorný
orchester (1959), Wa-ma pre bas (1960),Hurqua/ia pre orchester s elektriftkovanými
nástrojmi (1960),Aion (4 epizódy Brahmovho dňa) pre orchester (1961), Taigu (5
invokácií) pre soprán (1962), Canti del Capricorno pre ženský hlas (1962-1972),
Khoom pre soprán a 7 inštrumentalistov (2 husle, viola, violončelo, lesný roh a 2
bide nástroje) (1962), Chukrum pre sláčikový orchester (1963), Yliam pre ženský
zbor (1964), Anahit (lyrická poéma venovaná Venuši) pre sólové husle a 18 nástrojov (1965), Ka-/ho pre flautu a klarinet (1966), Uaxuctum pre miešaný zbor,
orchesteraMartenotovevlny(1966),0hoi(ľvorivéprincipy)pre 16sláčikov(1966),

Ckckc pre soprán s mandolínou (1967), 11zrdg pre 6-hlasný mužský zbor, elektrickú
gitaru a bide nástroje (1968), Okanagon pre harfu, tom-tomy a kontrabas (1968),
Konx-ompax pre miešaný zbor, organ a orchester (1969),Pranaml pre soprán, 12
inštrumentalistovamgpás(l972),Pranaml/pre9inštrumentalistov(1973),Sauh
(Dve liturgie) pre soprán a mg pás (1973),Manto (per quattro) pre hlas, flautu,
trombón a violončelo (1974), Pjhat ("Un éc/at. .. et le ciel s'ouvrit") pre miešaný
zbor, veľký orchester, organ a obedáčik (1974), Etmaintenant c'est de vous de jouerpre violončelo a kontrabas (1974),/n Nomine Lucis pre organ (1974).

JEVGENU IRŠAI (1951, Leningrad) pochádza z hudobnickej rodiny. Roku 1969 skončil strednú Špedálnu hudobnú školu, roku 1975 štúdium kompozíde v triede profes<r
ra A. A. Černova a V. A. Uspenského a roku 1978 štúdium hry na klavíri (v triede profesora P. A. Serebriakova) na Konzervatóriu Rimskéh<rKorsakova vo svojom rodnom
meste. Ako klavirista koncertoval v Španielsku, Bulharsku a Maďarsku. Do roku 1991
pôsobil ako pedagógnašpedálnej hudobnej škole pri Leningradskom/Petrohradskom
konzervatóriu. Vrokoch 1991-1992 bol korepetítorom opery Štátneho divadla
vBanskej Bystrid a pôsobil na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu ako profesor kompozíde a hry na klavíri, externe aj na katedre hudobnej a estetickej výchovy na Pedagogickej fakulte, od roku 1996 prednáša na Katedre hudobnej a estetickej výchovy
UniverzityMatejaBelavBanskejBystrid.JečlenomZväzuskladateľovRuskaaodroku

1993 členom Spolku slovenských skladateľov pri SHú v Bratislave. Autora, ktorého
diela odzneli o. i na javisku akademického Malého divadla opery a baletu v Leningrade
(Donjuan), v rámct medzinárodného festivalu Leningradská jar a vo viacerých európskych krajinách i v USA, zaradil S. Vasenko do "skupiny neskorého postkonzervativizmu" (Sovietskaja muzyka 1990, č. 2). Vroku 2004 vydal Hudobný fond profilové CD
Jevgenija Iršaia s názvom omni tempore (Sedem rdfexií in C,Sonátapre Edvarda
Griega, BACH. .., Omni tempore, Musical Remake, Concetto rituale).
Dielo (výber): Don juan, alebo láska ku geometrii podľa Maxa Frischa (1973),
Improvizácie Kandinského pre fagot a kontrabas (1978), Sedem odrazov inC, s<r
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náta pre klavír (1983), Sonáta -Lúčenie pre violončelo a klavír (1985), Epigra.fy,
kantáta na básne A. Tarkovského pre miešaný zbor (1985), Cestovná symfónia pre
lesný roh a klavír (1987), Hovor, štyri romance pre soprán a violončelo (1987),
Modlitba za zosnulého priateľa pre soprán, barytón a komorný súbor, Anagram
na meno Ernst Block pre sláčikový komorný orchester (1994), Menuet na ostrove
pre spev, šepot, potlesk, pohyb a klávesový nástroj na básne N. Hosťoveckej (1994),
j)je Tage wo/len längerwerden, 7 piesní pre mezzosoprán a klavír na básne I. Bachmannovej, Toccata pre 12 violončiel a klavír (1996),Exodus (199~, ľm notgoing
to die today, ľm onlygoing again away pre organ (1997), Variácie pre violončelo
(1996), Nenávist; sonáta pre husle a klavír (2003), Zvezda (na slová A. Feta) pre
zbor (1996-1997), Omni tempore pre husle (1999-2000),BACH .. pre husle,violu,
vilončelo a klavír (2000),Musica/Rernake pre violončelo a klavír(2002), Concetto
ritua/e pre akordeón (2003).
Ani názov ani samotná skladba 4. 48 - Kyrie e/eison v žiadnom pópade nesúvisí
s jo honom Cageom a jeho významnou kompozíciou 4 '33 , -.Táto skladba je inšpirovaná hrou 4.48 Psychosis od Sarah Kane. Písať a hovoriť o tejto výnimočnej
a nesmierne zložitej hre je veľmi komplikované. Treba ju čítať. Táto hra je vlastne
v určitom zmysle manifestom a testamentom autora. Sarah Kane sa narodila vo februári 1971 a vo februári 1999, vo veku 28 rokov spáchala samovraždu, o ktorej predtým napísala hru. Vtejto hre, ktorá sa veľmi rýchlo stala svetoznámou, nenájdeme
ani patológiu ani nejakú banálnu chorobu. je to monológ ďoveka, ktorý sa rozhodol
a 4.48 je čas a minúty, keď on ujde ...Vtomto nezvyčajnom monológu je neuveritefná sila a smrteľné "jednoduchý fakt bolesti". Bolesti nielen jedného ďoveka ale možno aj celej generácie. Skladba je inšpirovaná pnbehom Sarah Kane a jej je aj venovaná.
Jevgenij lršai

ALEPH ENSEMBLE je od svojho vzniku v roku 1983 flexibilným zoskupením nielen hudobníkov, ale aj skladatefov (Dominique Clément ajean-Charles Fran~ois).)eho členovia svojim
zápalom a nadšením vytvárajú žij úd organizmus schopný .slúžiť" skladateľom k prieskumu
nových spôsobov zvukovosti a textu, hybnosti a hudby. Ensemble Aleph sa vzopiera presne
stanoveným vymedzeniam, ktoré by ho zadeľovali do neadekvátnej, či obmedzujúcej priehradky. Poslucháčom na koncertoch Ensemble Ale ph- javiskových diel a či koncertoch predkladajú nový náhľad na súčasnú hudbu: pozývajú ich vydať sa na vzrušujúcu dobyvatefskú
plavbu, neobvyklým spôsobom priblížiť známe diela (trebárs nový pohľad na Cagea prostredníctvom choreografie Sophie Mathey), alebo predstaviť súčasné talenty akým je Eric de Clerq:
oba spôsoby sú pre Ale ph prirodzené. Súbor premiérovo uviedol viac ako 150 diel a účink<Ml
na mnohých medzinárodných festivaloch (Dni súčasnej hudby Cluny, Hudba XX. storočia
Angers, Radio France Paris, Musica Nova, Brazil, ATempo, Caracas).
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~UTOROK

~4115. NOVEMBER
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
19.00

.;. MELOS ETIIOS ENSEMBLE
M.arián Lejava dirigent

. .zsolt Nagy dirigent ·.
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·. . TOSIDO HOSOKAWA
SlówDance
JANA KMÍŤOVÁ
Rana(2003)

pr613 nástrojov
LUCIAPAPANÉľZOVÁ

Zahir (2005)*
MEI-FANG LIN :

Time-Tracks
PRESTÁVKA

PIERRE BOULEZ
Dérive (1984) >

"'

•

pre flautu, klarinet, huslé; violonČelo, _
vibrafón a klavír

MARIÁN LEJAVA
· Fiat J;aniJs and Plains (2003/2005) ·

pre komorný súbor
EDGARDYARESE
Octandre (1923)
·· pre súbor dychových nástrÔjov

* syetová premiéra, objednávka festivalu Melos-É .
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TOSIDO HOSOKAWA (195 5, Hirošima,japonsko) študoval kompozídu u !sang Yuna
na Hochschule der Kiinste v Západnom Berlíne. Zároveň študoval u Klausa Hubera
na Hochschule fiir Musik vo Freiburgu (1983-1986). Vroku 1980 sa po prvýkrát
zúčastnil na Medzinárodných letných kurzoch novej hudby v Darmstadte, kde uviedol aj svoje kompozíde. Za svoje ďalšie diela uvedené v Európe a japonsku získal
viacero ocenení, vrátane prvej ceny na skladateľskej súťaži k storočnid Berlínskeho
filharmonického orchestra (1982), Rheingau Musikpreis (1998), Duisburger Musikpreis (1998), Musica viva-Preis (2001 ). Vroku 2001 sa Hosokawa stal členom Akademie der Kiinste v Berlíne. Zúčastnil sa na mnohých európskych festivaloch
vúlohe sídelného skladateľa, hosťa, alebo lektora (kurzy v Darmstadte, Bienále
Benátky, Letná akadémia Mozarteum v Salzburgu, Medzinárodný týždeň hudby
v Luzerne, Musica viva v Mníchove). Vauguste 2005 bola na Salzburskom festivale premiérovaná jedna z jeho posledných orchestrálnych skladieb Circulating
Ocean (objednávku festivalu uviedli Viedenskí filharmonid pod taktovkou Valerija Gergieva).

Dielo (výber): Seni pre flautu (1984, rev. 1986), New Seeds ofContemplation pre
kvarteto spievajúdch mníchov a päť gagaku hudobníkov (1986, rev. 1995), Perne
Landschafll-lll pre orchester (1987, 1996, 1996), Koncert preflautu 'Per-Sonare'(1988),Nemý hlas v Hirošime pre sólistov, rozprávačov, zbor, mg pás a orchester
(1989, rev. 2000-2001), Landscape l pre sláčikové kvarteto (1992), Landscape III
pre husle a orchester (1993), Sen Vl pre bidenástroje (1993),SuperFluminaBabylonis pre soprán, alt a komorný orchester so sláčikovým orchestrom ad lib. (1995),
Utsurohi-Nagi pre shô a symfonický orchester s harfou, čelestou a bicími nástrojmi
(1996),Koncertpre violončelo- Pamiatke Toru Takemitsu ( 1997), Vision oflear,
opera(1997 -1998), Cloudscapes- Mesačná noc pre shô a akordeón (1998), Pamäť
mora (Hiroshima Symfónia) pre orchester (1998-1999),Koto-Uta pre hlas a koto
(1999),Somon-ka pre hlas, koto, violončelo a súbor (2001-2002),Záhradaprvého
svetla pre súbor gagaku (2003), Vietor z oceánu pre orchester (2003),Hanjo, opera (2003-2004),Mein Herzensgrund,unendlich tiefpre miešaný zbor a marimbu
(2004), Kreslenie pre ôsmich hudobníkov (2004), Prúdiaci oceán pre orchester
(2005).
JANA KMlŤOVÁ >s. 59

Vznik tejto skladby sprevádzala séria prijemných i nepríjemných udalostí o ktorých
hovoriť či písať mi ešte aj s odstupom času padne ťažko. Začnem tým príjemným.
Vroku 2003 som mala tu čest zúčastnil sa na nemeckom projekte Musik fiir Ravensbriick. Ravensbriick bol koncentračným táborom pre ženy a nemeckí muzikológovia vypátrali, že Ľudmila Peškárová, učiteľka z Čiech, tam počas svojho pobytu
komponovala piesne, ktoré sa potom tajne spievali a veľkou mierou prispievali
ksnahe prežiL Mojou úlohou v projekte bolo dať týmto piesňam zachovaným
v krátkych, často i zle čitateľných fragmentoch, formovú a inštrumentačnú podobu.
Okrem toho som pre projekt komponovala vlastnú novú skladbu pre soprán, flautu,
dva akordeóny a klavír.
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Práca prebiehala dobre, skúšky s vynikajúcimi interpretkami -Monikou štreitovou,
Zuzkou Rašiovou, Marikou Kormanovou aAnou KrsmanOVič,
ktoré interpretovali moje obidve "úlohy" sa niesli vo výbornej atmosfére a všetky
sme sa tešili na cestu do Ravensbriicku. Nastal deň O, od tli sme sa v Ravensbriicku
a tu sa pre mňa príjemná stránka vecí pomaly, ale isto skončila. Od momentu, keď
sme prekročili bránu bývalého koncentračného tábora sa totiž skúšky, stretnutia
i koncerty stali pre mňa čímsi druhoradým. Človek bol čím ďalej tým viac konfrontovaný s niečím nepochopiteľným, čo sa zo dňa na deň stávalo viac.a viac neznesitefným ... Baraky, z ktorých ostali len diery v zemi, jazero, do ktorého sa sypal popol
spálených tiel, plynové komory, ktorých mechanizmus nám vysvetľovali, kompletný zoznam mien ludí, ktorí prišli transportom z Prešova! (mesta kde som sa narodila!), výstava fotiek zachovaných z .medicínskych"pokusov, fotky tvárí, ktoré transportom prišli, fotky mŕtvych, fotky zranených ... Musím sa priznať, po dvoch dňoch som
uz čakala len na moment keď naskočím do vlaku a odveziem sa ďaleko preč od tohto
príšerného miesta.
Cesta ma hneď po koncerte mala viesť do Lugana, kde som sa mala zúčastniť kompo.
zičných kunov. Celý týždeň som myslela už len na to, ako sa v slnečnom Lugane
"zregenerujem" a zabudnem navšetky prízraky Ravensbriicku. Skutočnosť však bola
úplne iná. Keď som konečne dorazila do Lugan a, nebola som schopná ani vychutnávať mesto, ani "regenerovať" a ani spať... Bola som v stave šoku.Jedine čo som ešte
mohla bolo pracovať... (...)
Atak vznikla Rana. Skladba ktorej ,)ústória" je trochu iná ako história ktorejkorvet
z mojích skladieb a ktorá má pre krátky časový úsek za ktorý vznikla, ale aj pre okolnosti, za ktorých vznikla, zvláštne miesto medzi ostatnými mojimi kompozídami
Preto čitateľ tohoto textu dúfam ospravedlni, že som jej venovala tol'ko slov...
jana Kmiťovt
Aďkou Mudroňovou,

LUCIA PAPANE'IWVÁ (1978, Lučenec) študovala drkevnú hudbu (organ a zboi'IM
dirigovanie) na Konzervatóriu]. L. Bellu v Banskej Bystrid. Prvý kontakt s kompozídou získala v rámci štúdia pod vedením petrohradského skladateľa a klaviristu
Jevgenijalršaiav rokoch 1992-1997. Pokračovala na VŠMU v Bratislave v triede Prof
Vladímíra Bokesa. Od októbra 2003 je internou doktorandkou na katedre skladby
a dirigovania. je zakladateľkou a organizátorkou Študentského festivalu súčasnej
hudby ORFEUS a taktiež spoluzakladateľkou združenia mladých skladateľov S().
OZVUK. Jej diela boli uvedené na festivaloch Nová slovenská hudba, Orfeus, MeJos.
Étos a Studio NPraha. Skladby Moment musica/ pre gitaru a sláčikový orchester
a Meditácia vd'aka Bachovi pre sláčikový orchester boli premiérované Štátnym !romorným orchestrom v Žiline pod taktovkou Leoša Svárovského a Karola Kevickébo.
Dielo (výber):Meditácia vďaka Bachovi pre sláčikový orchester (2001), Imagi".
cie pre klavír(2002),Passaeag/ía pre klavír a orchester(2003),K/avíme trio (2003~
Piesne dia/bk pre alty a basy na poéziu Daniela Pastirčáka z básnickej zbierky Tebf.
lim (2004), Teleporúicia pre akordeón a sláčikový orchester (2004), Apeiron pre
saxofónové kvarteto (2004), Tri skice pre sólo violončelo (2004), 1hreesomepre
barytónsaxofón, gitaru a tri bongá (2004), Tiene - Sonáta pre husle a k/atllt
(2005).
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podľa spisovateľaJorga !.nisaBorgesa je viera v Zahir islamského pôvodu a vznikla pravdepodobnev 18.storočí. PojemZahirznamená v arabčine viditeľný, pritomný, neunikajúci powmosti. Niekto alebo niečo, čo postupne natoľko ovládne našu myseľ, že sa nedokážeme sústrediť nanič iné. To môžeme považovať za svätos~ alebo zašialenstw. Dalo by
sa pove~ že jedným z mojich životnýchZahirov je aj hudba, ktoru píšem.

MEI-FANG LIN (1973, Taichung, Tajwan) študovala spočiatku na Tajwane u Yen Lu,
rmg-Lien Wu a Hwang-Long Pan, neskôr absolvovala kompozíciu na Illinoiskej univerzite Urbana.Champaign (pedagógovia Guy Garnett, Scott Wyatt, SeverTipei, Zack
srowning). Vsúčasnosti je doktorandom na Californskej univerzite v Berkeley
u Edmunda Campiona. Získala štipendium k štúdiu kompozície v Paríži (prostredníctVom Frank Huntington Beebe Fund for Musidans). Získala viacero medzinárodných ocenení: cena "28th Concours International de Musique Electroacoustiques,
Bourges" (2001), "2001 SCVASCAP Student Commission Award", prvá cena "Prix
SCRlME 2000', prvá cena súťaže mladých skladateľov "2000 NACUSA", špedálna
cena a čestné uznanie na "Music Taipei Composition Competition", Taiwan (1997,
1998). Viaceré z jej kompozícií boli uvedené a vysielané USA, Európe a Ázii Mei-Fang
Lin je tiež aktívnou klaviristkou.

PIERRE BOULEZ , s. 93
SkladbaDérive pre flautu, klarinet, husle,violončelo, vibrafón a klavírvzniklav rámci
série dieL ku ktorým patrí aj Messagesquisse a Boulewvo najväčšie dielo toho obdobia- Répons, napísané k 70. narodeninám dirigentaPaulaSachera, vystavané na kryptograme jeho mena (tónový rad B; A, C, H, E, Dl/rane. ré).Déive z roku 1984,venované Williamovi Glockovi, vytvára z tohto kryptogramu rad šiestich akorodov,vzájomne
pospájaných do najrôznejších kombinácií. Každý akord obsahuje šesť tónov kryptogramu v šiestich transpozíciách, ktorých korene twria obrat kryptogramu. Dielo je
dvojdielne, prvý diel s arpeggiovými akordmi a pomalými zmenami, druhý skôr lineárny, ale stále ešte v pozvoľnom pohybe. Voboch dieloch hrá rezonancia podstatnú
úlohu. Klavír nepretržite drží hlbokú dvojitú oktávu (A) so stredným pedálom, aby
zodpovedajúce struny mohli voľne rezonovať, ako spoluznejúce struny violy ďamore
alebo sitaru. Spolu so skladbou Memoriál z toho istého obdobia jeDérive realizáciou
jednej zo skladateľových najobľúbenejších ideí posledných desaťročí: na relatívne pevnom harmonickom pozadi sa artikuluje a rozvíja dekoratívna melódia.
Stephen Walsh

MARIÁN U;JAVA (1976, Bratislava) študoval na Konzervatóriu v Bratislave skladbu

uPetra Martinčeka a dirigovanie uJuraja Karabu. Už v roku 1993 získal na Skladateľ
skej súťaži Alexandra Moyzesa L cenu za Sláčikové kvarteto č. l. Neskôr pokračoval
vštúdiu skladby na VŠMU u Vladimíra Bokesa a dirigovania u Bystríka Režuchu
aRóberta Stankovského. Vrokoch 2002-2005 bol poslucháčom doktorandského štúdia skladby na VŠMU u Vladimíra Bokesa. Zúčastnil na Letnej akadémii - skladateľ
ských kurzoch u E. Urbannera v Reichenau (Rakúsko), kde za skladbu Sonata-variati-
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ons pre klarinet a klavír získal2. miesto a Cenu mesta Reichenau (1998). Absolvova}
workshopy v EDDC School v Arnheme (Holandsko), skladateľské kurzy CASMI 2001
v Prahe. Za tanečné predstavenie No Entry(choreografia:]. Fruček)v Prahe získal Viaceré ocenenia. Kďalším uznaniam patrí titul "Honorahle mention"z 3. medzinárodnej
skladateľskej súťaže L. Kubíka na Floride (USA) za Chant ďAmour, l. cena
v skladateľskej súťaži ORFEUS 2001 "Hommage aA. Schónberg" zaString trio a Cena
SOZA roku 2001 za najúspešnejšiu skladbu mladého autora (Seven Bagatelles).
Vrokoch 2003 a 2004 bol asistentom Zsolta Nagya a na Ostravsl..ych dňoch nove;
hudby a vtomto roku bol jedným z troch hlavných dirigentov festivalu. Je dirigentom VEl'-.'1 ensemble a Melos-Etos ensemble.
Dielo (výber): Tri/Udovépiesnepremiešanýzbor(1991-1992, rev. 1998), S/áči.
kovékvarteto č. l (1993,rev.1999),Bromhexin -liek pre klavír štvorručne 0993),
Suita fonica pre flautu, husle, lesný roh (1994), Štyri piesne pre pianino (19941995), Komorná symfónia vjednej časti pre orchester (1995),Píesne o láske pre
barytón, klarinet, husle a klavír(1995), Violinosolo (1996, rev. 2001),Piesneo láske
pre barytón a komorný orchester (1997), Elégia in memoriam pre klavír (1998),
Chantd 'Amour pre klavírny kvintet (1999),ajterGONEpre 2 akordeóny (1999),
Seven Bagate/les pre dychové kvarteto (1999-2000),Suita.fonica pre flautu, klarinet, husle, lesný roh (1999), Survivor-7he Circ/e pre organ a sláčikový kvintet/orchester (2000/ 2001), String Trio (2001), Mo(o)nical(/) pre flautu (2001-2003),
lnvocation-Trance.Consternation (2002), Dickinson songs pre soprán a klavír
(2002/03/05), Quaoar pre 4 hráčov na biách nástrojoch (2003), Langsamer satz
pre sláčikové trio (2003/ 2004),Nosta/gia pre 12 miešaných sólových hlasov (20032004),Accordionsolo(2003-2005),FlatLandsandPlains(2003/2005),Aria(for
Lotz Trio) pre 3 bassetové rohy (2005), Capriccio (forJL.) pre violončelo (2005),
Adagio (forJB.) pre klavírne trio (2005).
Na dnešnom koncerte zaznie revidovaná verzia skladby z r. 2003 - prvej časti roz.
pracovaného kvinteta pre OperaAperta ensemble. Počas dvoch rokov som túto skladbu "skúmal" a so slovami]. Beneša v pozad~ ktoré mi povedal bezprostredne po jej
premiére na jeseň 2003, som si uvedomil ďalšie možnosti vlastného vývoja. KonceptNachtmusik som počas piatich noktúrn (od r. 2000) doviedol do želateľnej
formy, obraciam sa na ideu Mobilie, ktorej plody by mali čoskoro nasledovať.
Skladba FiatLands and Plains je o krajine (presnejšie landscape,v žiadnom prípade nie v zmysle štátu!) v ktorej takmer l Orokov žijem.
To nádherné bezčasovéNekonečno: nebo-horizont-polia.
Toto nie je klasická koncertná skladba. Je to čas na meditádu a uvoľnenie. Potlesk
patrí účinkujúdm.
Marián Lejava

EDGARD VARESE (1883, Paríž- 1965, New York) bol azda jediný v pravom slova
zmysle moderný skladateľ. Myšlienka rozkvetu alebo vädnutia, odvodená zo sféry
biologického rastu, neplatí pre jeho hudbu, pretože Varese nechcel líčiť život v jeho
molekulárnej substandí, ale chcel zobraziť kovovo-materiálnu skutočnosť, v ktorej
je krehký človek vystavený pretechnizovanému svetu, ktorý si síce sám vytvoril, no
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ktorý nie vždy ovláda. Varese sa nepokúšal písať hudbu o strojoch, ako napríklad
Honegger, ale chcel písať hudbu so strojmi, a to v časoch, keď ešte neboli známe
a prístupné elektronické možnosti práce so zvukom. jeho úlohou bolo teda realizovať .strojovosť" ľudskej ctvilizáde pred-elektronickými prostriedkami. Po utópii tejto vôle nasledovala skutočnosť, ktorá to umožnila, ako výstižne povedaljosefHäusler
.emandpáctou šumu l hluku". Zavýjajúce sirény a morseovku poskytol Vare se tam,
kde irú, ktorí sa zľakli po porovnateľných pokusoch by ich najradšej boli odvolali...
Obdivuhodné na Varese je nielen to, že vede~ ako sa robí hluk, ale že ho vedel aj
organizovať. Dôslednosť, ktorú tu prejavil, poukazuje na vizionársku originalitu
majstra: nebola to len radikálna redukcta výrazových prostriedkov tradičných orchestrálnych nástrojov, ale zároveň ich rozšírenie: rytmus, farba zvuku, harmóniu
a formu Varese nanovo stvárnil, nezakladal si na dedičstve a neopakoval sa. Iba tak
si možno vysvetliť malý počet jeho kompozícií...
varese študoval matematiku a prírodné vedy na École Polytechnique v Paríži. Po rozhodnutí stať sa hudobníkom sa rozišiel s rodičmi. Stal sa žiakom ď!ndyho, Roussel a
a Widora v parižskej Schola cantorum a na Komervatóriu, kde si osvojil "kkasické"
ved remesla... Pre poznanie Vareseho estetického ideálu sú dôležité myšlienky talianskych fu turistov, ktorých teoretické formuláde realizoval v hudobnej oblasti.
Do roku 19I5 bol Varesevojakom, potom presídlil do Ameriky, kde roku 1927 získal
občianstvo. Roku 1919 založil New Symphony Orchestra, ktorého cteľom bolo uvádzanie modernej hudby. Roku 1921 bol spoluzakladateľom International Composers' Guild a roku 1926 založil Pan American Sodety, ktorá sa zaoberala hudbou Severnej a južnej Ameriky. Už v tomto období experimentoval s elektronickými
nástrojmi, ktoré však boli použiteľné až v 50. rokoch.
(podľa Knuta

Frankeho)

Dielo (výber): Un grand sommeil noir (podľa Veriaina) pre hlas a klavír (1906),
Amériques, pre orchester (1918-1921 ), O.ffrandes pre soprán a malý ochester (1921 ),
Hyperprism pre 9 dychových nástrojov a 7 hráčovnabiách nástrojoch (1922-1923),
Octandre pre súbor dychových nástrojov (1923), Intégrales pre ll dychových nástrojov a 4 hráčov na biách nástrojoch (1924-1925),Arcana pre orchester (19251927),/onisation pre bide nástroje (1929-193l),Ecuatoria/pre bas asúbor(19321934), Density 21.5 pre sólovú flautu (1936),Etudepour Espace pre zbor, 2 klavíry
abide nástroje (1947), Déserts pre súbor dychových a bi ách nástrojov a mg pás
(1950-1954),Laprocessionde Verges, pás pre film o]. Miró (1955),Poemeélectronique pre 3-stopový pás (1957-1958),Nocturna/ pre sóla, zbora malý orchester(1961).

MELOS ETiiOS ENSEMBLE bol založený na jeseň v roku 2005. Prijal meno najvýznamnejšieho medzinárodného festivalu súčasnej hudby na Slovensku so zámerom prezentovať ideu
festivalu aj v období medzi dvoma festivalmi a vytvárať tak plaúormu pre pravidelné uvádzanie diel slovenských a svetových skladateľov. Ensemble tvorí sláčikové kvinteto, drevené dychové kvinteto, trúbka, trombón, bicie nástroje a klavír, čo súboru umožňuje dramaturgickú
flexibilitu - od jedného hráča až po komorný orchester. Súbor tvoria špičkoví slovenskí hudobníd mladej generáde. Stálym dirigentom súboru je Marián Lejava
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MARIÁN ll;JAVA 1 s. 105

ZSOLT NAGY 1 s. 122
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~Streda

íf._ 16. november
Malé koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
19.00
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GYORGY KURTÁG
játékok (Hry) (1963-1993)

..

pre cim~.al sólo (výber) .·
Prelúdium ·
. Népdalféle (Na ľudovú nôtu)
Keservesen (Zármutok) , ·,,
Hommage aJ.S.B.
Szerelem, szerelem játkozott' gyótrelem
(LáSka,
.
'<>'
láska, preJ:iliate trápenie)
· ,: ~ ·
Hempergós (Kotrmelce) .'< '
.•. Butáskodjunk egyiitt (yystrájajme spolu)
· Veszekedés (Hádka)
Virág az ember (človek je kvet).
Antifóna Fis
,
Un brin de bruyére a Witold (in memoriam
W Lutoslawski)
· Szilaj csárdás (Divoký čar<,lásl , :

VLADIMÍR BOKES .

.•.. .• ,

Csárdás Enik6nek (20Q4}}"_
preciJnbal

j
~ ;. ·.·
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TIIEO BRANDMÚLLER

Bi/der der Nacht
PRESTÁVKA

GYORGY KURTÁG
]átékok (Hry) (1963'-1993)
pre dva klaVÍ[Y (výber)
MARIÁN LEJAVA

.

Tri kusypre dva klavíry (2005)*
Spiegel-Fragment (Bewegung)
Monument- Akkordenspiel
.
Mobilia- Schattenspiel (SelbstpÓrtrait)

.. MARCEL SENEŠI .
štúdia pre dva klavíry (2005)*
(venované]. B. N. H.) ·.
GYORGY UGIITI
Tri skladbypre dva klavíry (1976)
Monument
Selbstportrait
Bewegung

i

* svetová prerilléra
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GYORGY KURTÁG , s. 48

VlADIMÍR BOKES , s. 82

Skladbu som napísal pod dojmom vynikajúceho výkonu našej cimbalistky na koncerte mladých skladateľov. Dva odlišné svety sa v nej spájajú, jedným je zložitosť
novej hudby, druhým zas uvoľnenosť a rytmická pregnantnosť foi!OOru. Doteraz spo.
mínam na koncertE. Ginzeryovej v Kasseli, kde v apríli tohto roku odznela premiéra mojej novej skladby.
Vladimír Bokes
ANTON STEINECKER (1971, Bratislava) v rokoch 1993-1995 súkromne navštevoval hodiny kompozíde u Tadeáša Salvu a neskôr študoval na VŠMU u jozefa Sixtu
a DušanaMartinčeka (1993-1998). Vrámd štúdia absolvoval stáž na HAMU v Prahe
u Svatopluka Havelku a juraja Filasa. Vkompozícň pokračoval ako Artist Diploma
študent najerusalem Rubin Academy of Music and Dance u Marka Kopytmana(19982000). Od roku 1999 je doktorandom na VŠMU v Bratislave u Dušana Martinčeka
a Vladimíra Bokesa a na The jerusalem Rubin Academy of Music and Dance (Mark
Kopytman). Vrokoch 2002-2004 bol hosťujúcim študentom kompozíde na Hochschule des Saarlandes fiir Musik und Theater v Saarbnickene u Theo Brandmiillera.
Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných kompozičných kurzoch: 8. Medzinárodný letný program v kompozícň CASMI 2001, Praha (Ladislav Kubík), Dní aFestiv21
Novej Hudby, Ostrava 2001, 2003 Oean-Yves Bosseur,Alvin Luder, Petr Kotik, Christian Wolff,Tristan Murail) a Masters de Pontlevoy, 2002 Francúzka (Mark Kopytman),
Darmstatské letné kompozičné kurzy 2004 (Brian Femeyhough, Chaya Czemowin,
Enno Poppe, Toshio Hosokawa,Tadeusz Wieleczky), Dní interpretačnej praxe 2003,
2004, HFM Saar (Theo Brandmiiller, Toshio Hosokawa).
V skladateľskej súťaži vypísanej pri pn1ežitosti Roku slovenskej hudby získal
v kategórii zborového spevu 3. cenu za dielo Jaj, Bože mô;1" pre miešaný zbor na
ľudovú poéziu a za rok 2003 získal cenu za SOZA za najúspešnejšiu skladbu mladého
autora v oblasti vážnej hudby zaS/áčikové trio.]eho diela boli uvádzané na festivaloch a koncertných pódiách v českej Republike, Maďarsku, Poľsku, Rusku, Francúzku, Izraeli, Nemecku, Rakúsku, USA a na Slovensku.

Dielo (výber): Ground pre hoboj a violu (1993), Jaj Bože môj!" pre miešaný
zbor (1994), Klavírne trio (1994), Invencia pre violu (1994-1995), Sláčikové
kvarteto (1996-1997),Nottumo pre lesný roh (1997),Dychové kvinteto (2000),
Sláčikové kvarteto č. 2 - Chorá/ne variácie in memoriam Ľudovít Rajter
(2000)

Nottumi W. Tzcho (2003-2005) a V/I Enikin sen (2004-2005) sú súčasťou cyklu
viacerých sólových skladieb pre cimbal postupne komponovaných od roku 2001
ktoré vo všeobecnosti využívajú široké zvukové a interpretačné možnosti nástroja
a odzrkadl'ujú individuálny myšlienkový obsah stvárnený charakteristickým hudobným materiálom.VNotturne VI.(Ticho) je špedálne použitá pedálová technika spolu s rôznymi netradičnými možnosťami tvorby tónu vo zvukovom priestore.Nottur·
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wVJ/. (Enikinsen) má bohatú metro-rytmickú štruktúru. Súzvuky alikvót na deterroinovaných plochách sugerujú imaginárny svet snov.
skladby sú venované a inšpirované Enikó Ginzery.
Anton Steinecker

1

THEO BRANDMULLER (1948, Mainz) študoval kompozíciu u Maurícia Kagela

v kolínskom Neues Musiktheater (1976), v Madride u Cristóbala Halfftera (1977),
organ (classe supérieure) u Gastona Litaizeho a kompozídu u Oliviera Messiaena
v Paríži (1978). Od roku 1979 je profesorom kompozíde, analýzy a organovej improvizáde na Hochschule des Saarlandes fiir Musik und Theater.Ako interpret súčas
nej organovej hudby koncertuje ruelen v Nemecku, ale aj v zahraručí. Je riaditeľom
súťaže mladých skladateľov (Musikalische Jugend Deutschlands e.V.). Za svoje kompozíde získal viacero ocenení (štipendium Cité Internationale des Arts v Paríži, Rímsku cenu Villa Massimo, 1979). Vrokoch 1986 a 1988 spolupracoval a bol riaditel'om
.Table ďorgue" na Medzinárodných letných kurzoch v Darmstadte. Od roku 1982 je
titulárnym organistom v Ludwigskirche v Saarbriickene.
Dielo (výber):Aphorismen pre klarinet a klavír (1972),Apokalyptische Vision pre
bas a organ (1975), Elégia pre bicie a organ (1977-1978), La nuit de Páques pre
organ (1979- 1980),Drammaper musica pre vel'ký orchester (1981), Koncertpre
organ a orchester (1981), Venetian Shadows, Epitaph on Stravinsky pre malý orchester (1981), 7Piecesfor the Passion Time pre organ (1983), 2 koledy pre organ
(!983),Architectura Caelestis pre klarinet, komorný zbor a organ (1994), Cari//on-Faxfrom Gutenberg pre orchester (1999).
Zvony odbíjajúce noc, trepotarue nočných vtákov, kód morzeovej abecedy vysielaný nehybnosťou noá, intervalové zvolarua, diatorucké a prirodzene ladené akordické zmeny,
rovnako ako nočná mora- toto všetko v rozličných schémach a kombinádách definuje
zvukový svet týchto piatich noktum Cimbal je tentokrát ukrátený o svoju folkloristickú
farebnosť a hudobné parametre jeho dlhých dozvukov vytvárajú kozmický priestor. Počas nočnej mlčanlivosti sa ktosi učí načúvať, načúvať vnútornej podstate tohoto úžasného nástroja v snahe vytvárať vlastné obrazy nod Skladba je venovaná Enikó Ginzery.

MARIÁN UJAVA >s. 105

Výzva klavirneho dua Šiller-Mudroňová bola hlavným impulzom pre vznik týchto
skladieb. Obdivovatel' ligetiho predobrazu nadväzujúc s ním dialóg v snahe prekročiť horizont jeho vlastných ideí v zmysle posunu k novým kontextom a riešeniam.
Úloha náročná, príležitosť uvederua skvelým klavirnym duom - priateľmi a dlhoročnými kolegami v rámd festivalu Melos-Étos. Prvá skladba nesie názov (v nemči
ne)Spiegei-Fragment (Bewegung) a svojou štrukturálnou dôslednosťou vzdáva hold
Webernovi. Druhá s názvom Monument- Akkordenspiel rozvíja ideu akordov (vertikála) a tretia ako Mobi/ia- Schattenspíe/ (Selbsportraít) kombinuje vlastný koncept Mobilia s inverziou tvorenia tónu na klavíri - s jeho doznievaním.
Skladba je venovaná Andrei Mudroňovej a Ivanovi Šillerovi.
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MARCEL SENEŠI bol v rokoch 2002-2004 žiakom juraja Beneša na Vysokej škole
múzických umení. Na skladateľskej súťaži Orfeus 2004 získal2. miesto za skladhuj
štúdie pre klavír. Kontinuálne sa snaží budovať vlastný kompozičný proces na poli
rôznych štúdií a možností.
Dielo (výber):5 štúdiípre violu sólo (2003), 4 štúdie pre dychový kvíntet (2004),
2 štúdie pre flautu, hoboj a klarinet in B (2004), Štúdie pre 4 violončelá.

•

GYORGY UGETI • s. 38

To, čo počujeme v Ugetiho diele Tri skladbypre dva klavíry, nie je chaotické zahusfo.
vanie tónového priestoru, ale presne vypísaná zrážka dvoch, resp. viacerých metrických pásiem. Racionálnyprístup ku kompozícii je pre skladateľa charakterístický. ligetiho zaujímajú predovšetkým rytmické aspekty hudobného procesu; prispôsobuje sa
možnostiam nástroja, ale potrebuje ich len potia!', pokiaľ mu umožňujú realizovať rýdzo racionálny zámer SRileyom, na ktorého je v diele odkaz, ho spája chápanie hudo!).
ného prúdu ako viac-menej súvislej vrstvy hmýriadch sa tónov Vcelej trojčasťovej skladbe sú len dve náhle, dramatické zmeny: v časti Selbstporlrät pri zmene úvodného
tónového chvenia - zo statického opisovania jedného tónu v jemnej dynamike na razantné, ostro prízvukované zostupné modely- a v závere časti Bewegung, keď do vytrácajúceho sa hmýrenia vstúpi homofónny chorál. Ani voľná citácia Chopinovho Fituiiez op. 35 nepôsobí cudzorodo,nieje z rodu tých, ktoré sa majúvotrieť do powmosti.
Na rozdiel od minimalistov sa však ligetiho tóny neozývajú podľa usporiadanej mriežky, ale podriaďujú sa skrytejším, uchom sotva postrehnuteľným pravidlám zmeny
a opakovania. Výsledkom je difúzny pohyb, heterogénna zvuková masa. Vsúvislosti
s dielomApparitions ligeti opísal jeden zo svojich snov, podfa ktorého konštruoval aj
svoju hudbu. Vtom sne uviazol Ugeti v obrovskej sieťovine, ktorá zapÍňala jeho izbu
ako sekrét húseníc hodvábnika. V'setky predmety a hmyz, ktorý uviazol spolu s ním,
svojím pohybom uvádzali celý systém do neustáleho pohybu. Občas sa niektoré ~
háky uvoľnili, aby sa vzápätí znovu zamotali do hustého pradiva. Postupne sa štruktúra menila tak, že bola čoraz zamotanejšia, niekde vznikali uzliny, inde prázdny priestor.
ligeti dodáva: .vtomto procese sa zračilo čosi nevýslovné smutného, beznádejnosť
uplývajúceho času a nenapraviteľnej minulosti" Hod sa tieto slová netýkali priamo
Troch skladiebpre dva klavíry, paralela so spomínaným Snom je aj tu zrejmá.
Peter Zagar
Koncept iluzórnej rytmiky som ďalej rozvinul v Monumente pre dva klavíry: obaja
klaviristi hrajú podobné hudobné pasáže, no v rôznom metre, konkrétne v dvoj dobom a trojdobom. To nemáničspoločné s Ivesovou ideou heterogénnych vrstiev, ale
naopak, významné je, že tóny oboch klavírov sa spolu celkom zlievajú. Výsledkomje
veľmi komplikovaná polyrytrnia: dve jednoduché navrstvené pasáže spoluvytvárajú nezvyčajne komplexnú štruktúru.
Keď som roku 1976 písal moje skladby pre dva klavíry, nevedel som nič o Naocarrowovi ani o hudbe strednej Afriky.Pravdepodobne som savždy zaujímal o obrazy,
v ktorých treba nájsť skrytý tvar, o paradoxy percepcie a imaginácie, aspekty tvorenia tvarov a foriem, rastu a transformácie, rozlíšenia rôznych abstraktných rovín
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v myslení a jazyku. Mám slabosť pre Lewisa Carrolla, Mauritsa Eschera, Saula Steinberga, Franza Kafku, Borisa Viana, Sándora We resa, Jorge Luis Borgesa, Douglasa R.
Hofstadtera: a môj spôsob myslenia ostáva pod vplyvom názorov Manfreda Eigena,
HansjochenaAutruma,]acquesa Mon oda a Ernsta Gombricha.
Gyorgy Lige ti

ENlKÓ GINZERY ( 1975, Bratislava) študovala hru na cimbale na Konzervatóriu v Bratislave
v triede [udmily Dadákovej (1989-1995),hudobnú teóriu na Vysokej škole múzických umení
vBratislave (1995-1996) a hru na cimbale na Hudobnej akadémii Ferenca Liszta v Budapešti
u prof. Ilony Gerencsér Szeverényi (1995-2000). Vrokoch 2002-2005 absolvovala postgraduálne štúdium na Hochschule des Saarlandes fiir Musik und Theater v Saarbrúcken - odbor
interpretácia súčasnej hudby v triede prof. Stefana Litwina. Niekoľkokrát sa zúčastnila Medzinárodného interpretačného kurzu Bélu Bartóka v Szombathely (G. Kurtág, V. Szervánszky, G. Csalog), kurzov Tage fiir Interpretation und Auffiihrungpraxis v Saarbrúckene (S.
lil\vin, T. Brandmiiller,T. Hosokawa), Internationale Ferienkurs fiir Neue Musik v Darmstadte
(U. Wiget, N. Hodges,l. Naka.mura). Už počas študijných rokov vystúpila na koncertných pódiach na Slovensku (Melos-Étos, Nová slovenská hudba, 111. svetový festival cimbalistov
v Bratislave) i v zahraničí (Princeton University, Ostrava New Music Days, Dni súčasnej hudby v Prahe, recitály v Merkin Concert Hall, New York, Kasse~ Nemecko, Luck, Ukrajina). Vroku
1997 sa stala absolútnou víťazkou Medzinárodnej cimbalovej súťaže vo Valašskom Meziiiči
a na Medzinárodnom mládežníckom festivale v Plovdive (Bulharsko) získala ocenenie Najlepší zahraničný účastník festivalu. Za.meriava sa predovšetkým na súčasnú tvorbu pre sól<r
vý cimbal a cimbal v rôznych nástrojových zoskupeniach. Pravidelne premiéruje diela sl<r
venskfch i zahraničných autorov (1. Zeljenka, J. Beneš, V. Bokes, A. Steinecker, R. Berger,
M. Lejava, H.J. Hespos, T. Brandmiiller, Ch. Wolff, P. Alessandrini, Ch. Meijering, M. Kopytman,
M. Košut,J. Y. Bosseur). Vroku 2001 nahrala sólové CD súčasnej cimbalovej tvorby.
Klavírne duo IVAN ŠlllER a ANDREA MUDROŇOVÁ vzniklo v roku 2002 počas spoločných
štúdií na Kráľovskom konzervatóriu v belgickom Gente. Komornú hudbu študovali
u význa.mného pedagóga komornej hry Marcela Lequeux. Vroku 2004 sa zúčastnili majstrovského interpretačného kurzu uJana Michielsa (Belgicko). Vrokoch 2004-2005 pokračovali
v štúdiach komornej hry v majstrovskej triede Jana Michielsa na inštitúte pre postgraduálne
vydelávanie Orpheus lnstituut v Gente.
Vroku 2004 boli Kráľovským konzervatóriom Gent vybraní jako najperspektívnejšie komorné zoskupenie na reprezentačný festival v Limburgu. Koncertovali na Slovensku, v Belgicku,
Holandsku. Ich repertoár zahŕňa diela od obdobia baroka po 20. storočie, s obľubou uvádzajú diela súčasných autorov. Počas svojho pôsobenia realizovali viacero medzinárodných pr<r
jek1ov za.meraných na prezentáciu diel mladých skladateľov (premiéry skladieb súčasných
flámskych autorov pre štvorručný klavír v októbri 2004, projekt .Your House of (New) Music" v spolupráci so skladateľskou skupinou SOOZVUK). Vroku 2004 účinkovali na festivale
Nová slovenská hudba. Duo realizovalo nahrávky pre Slovenský rozhlas (Košice, Bratislava).
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~ŠTVRTOK
(f~ 17. NOVEMBER
Veľké koncertné štúdio

Slovenského rozhlasu
19.00

..·. SYMFONICKY ORCHESTER .
·· ;#
SLOVENSKÉHO ROZHlASU
.

. ..

~

Zsolt Nagy dirigent

..;, · , . ·
'' ú' . László Hudacsek bict~' ~ .
i'

.
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PAVOL ŠIMA!
Vittoria (Víťazstvo) (1963)
pre orchester
ALEXANDER ŠČETINSKIJ
. A prima vista (1997)*

··pre orchester
PRESTÁVKA

TADEUSZ WIELECKI
Tafte (2002)
pre orchester
ISAO MATSUSlllTA

.

Hi-Ten-Yu (Let-nebo-hra) (1994)

pre japonské bide a orchester

* svetová premiéra
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pAVOL ŠIMAI (1930, Levice) študoval v rokoch 1941-1943 hru na klavíri a náuku
0 harmónii u levického rodáka PálaKadosu v Budapešti, neskôr u Štefana Németha-

šamorínskeho, kompozídu u jána Cikkera v Bratislave a napokon u Paula Dessaua
vBerlíne, ktorý mu umožnil integrovať sa do kultúrneho života krajiny: Šimai čosko
ro spolupracoval o. i. s filmovými štúdiami DEFA. Od roku 1960 bol postupne zamestnaný ako pedagóg na bratislavskom Konzervatóriu, ako pracovník hudobného
vysielania ČS. rozhlasu a hudobný dramaturg Štúdia krátkych filmov v Bratislave.
od roku 1968 žije vo Švédsku, kde vyučoval na rôznych hudobných učilištiach
v Sôdertälje,v Arvike a v Stockholme. Naposledy pôsobil na Vysokej hudobnej škole
pri Univerzite v Gôteborgu. Prechodne bol aj hudobným recenzentom a pracoval aj
ako klavírny technik a ladič. Vo svojej tvorbe obdobia mladosti sa Pavol Šimai orientoval najmä na timbrovú zložku hudobného materiálu, inšpiroval sa aj melodikou
slovenskej ľudovej piesne; nehľadiac na použité kompozičné prostriedky a postupy,
jeho hudba, ktorá zostala vždy pevne zakotvená v tradídi, je nositeľom silne expresívneho náboja_ Nanajvýš starostlivo si vyberal básnicke texty svojich vokálnych skladieb - P. Nerudu, E. Blomberga, G. Illyésa aď. Viacero skladieb napísal na podnet
výtvarných prác manželky Jarmily Šimaiovej (Náčrtky pre dychové kvinteto).
Dielo (výber): Flautová sonatína (1952), Zuzka, balet (1956-1960),Hovori matka pre komorný súbor a redtátora(1958), Vittoria pre symfonický orchester(I963),
Combattimenti pre symfonický orchester ( 1965),Meditácia pre alt a sláčikové kvarteto (1966), Sen a ráno, cyklus miešaných zborov (1966), Tri piesne pre soprán,
violončelo a klavír(1975),Impresie pre gitaru (I976),Nordron pre symfonický orchester/ dych. orchester (1979/1998), Klartext pre soprán a klarinet (1978), Šku/áví svedkovia pre alt, súbor biách nástrojov a trombón na texty N. Saxovej (1989/
1991), Náčrtky pre dychové kvinteto (1989-90), Concertino rustico pre flautu
a sláčikový orchester(I952/ 1991), Mosty pre klavíra dychové kvinteto (1992), Utan
ridá pre dychový orchester (1992), Odkaz pre trúbku a dychový orchester (1993),
Fragmenty z Kajkovho denníka pre alt a sláčikové kvarteto (1993),Hudbapre violončelo a sláčikový orchester (1986/ 1994), Il Tramonto dal Monte So/aro a Capri
pre trúbku a organ (1994), Vdáka pre organ (1995), Laetitia recignitionis pre sláči
kové trio (1995), Tack pre organ (1995), Scény pre komorný súbor (1995), Hommage d Vladimír Kováŕ pre dychový orchester (1997), O, lappri! pre orchester
(1997),AIIe tarantella pre klavir (1998), G011glotpre miešaný zbor (1998),Marcia
Junebre pre flautu, husle, akordeón a klavír (dychy) (1998).
Premiéra Víťazstva na koncerte Slovenskej filharmónie v roku 1964 vyvolala
uvtedajších kultúrnych hodnostárov rozpaky. Nevedeli, či skladbu s tak honosným
názvom a s tak disonantnými fanfárami považovať za provokádu, akési krivé zrkadlo nastavené vecnému oslavovaniu a nepodarený pokus o príspevok k nemu a či
jednoducho len za akýsi žalospev. Zostalo pri tom poslednom, myslím že v zhode
sveľkou časťou obecenstva, ktorá skladbu počula_ Ako žalospev museli skladbu chápať asi aj pracovníct Artie v Prahe, keď ju zaradili na gramofónovú platňu s názvom
AMemorial to the Victims ofWar (Na pamäť obetiam vojny). Na prebal domáceho
vydania napísal hudobný vedec Igor Vajda výbornú a vecnú analýzu štruktúry skladby. Jej "obsahu" sa dotkol len zľahka: "Pokiaľ ide o obsahovú náplň v súvislosti
snázvom skladby, treba jej defuútívne vysvetlenie prenechať skladateľovi, ktorý však
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zaiste nemal na mysli víťazstvo v zmysle falošného optimizmu a nereálnych ilúzií.
Celá skladba a hlavne jej pomalá kóda- ktorú možno chápať ako vážne zamyslenie
sa- to zreteľne dokazuje."
Nastal čas aby som loptu ktorú mi Igor Vajda prihral pred štyridsiatimi rokmi chytil
a zahral do bránky. Pri komponovaní som sa nechal viesť mottom: .Hudba je (svojím
spôsobom) zašifrovaná správa o človeku." Dalo by sa pridať, že aj o jeho histórii
Víťazstvo odzrkadlilje môj zážitok z konca II. svetovej vojny, keď sa menný zoznam
mojich blízkych a vzdialených pnbuzných, kamarátov a známych ~cvrkol na minimum. Nastalo veľké prázdno. Skladba sa takto snáď naozaj stala pamätníkom tých,
ktorí mi boli blízki a ktorých hroby ležia vo vetre.
Víťazstvo však nemôže prežívať len z nostalgie. Dnešný poslucháč si skladbu iste
naplní novým obsahom, ktorý pramení v jeho vlastných zážitkoch a skúseností. Tóny
skladby sa enharmonicy rozozvučia v tom, kto sa jej otvorí.
Skladba vychádza zo seriálnej techniky. Prispôsobil som si ju, používal som len deväť
z možných dvanástich tónov a to v rôznych obmenách. Ukázalo sa, že viac než dostatočne kryli potreby tónovej zásoby skladby. Farieb v orchestri bolo dosť- každý nástroj ich sám má celé množstvo. Ja som však dával prednosť väčším blokom, staval
som sláčiky proti drevám, dával som sólo bicím, harfám a klavíru, atď. Motívov, tém
v skladbe niet Skladba napreduje pomocou vnútorného pohybu inštrumentálnym
hlasov, pomocou obmien timbru a rytmu v kontrastujúdch plochách. Graficky by sa
priebeh skladby dal znázorniť oblúkom, kde trúbkové fanfáry tvoria vrchol.
PavolŠimai
ALEXANDER ŠČETINSKU (1960, Charkov) absolvoval štúdium kompozíde na Ciw'kovskom umeleckom inštitúte v triede V. Borisova roku 1983. Vrokoch 1982-1990
bol pedagogicky činný na hudobnej škole, od roku 1991 vyučuje kompozíciu
a inštrumentádu a vedie špedálne kurzy súčasnej hudby na Charkovskom umeleckom inštitúte. Vroku 1990 získal Prvú a Špedálnu cenu na3. medzinárodnej skladateľskej súťaži Kazimierz a Serockého v Poľsku (za dielo pre komorný orchester G/Qs.
solalie), l. cenu na 4. medzinárodnej skladateľskej súťaži sakrálnej hudby vo Fribourgu
(za dieloSlovokazatela, 1991). Roku 1995 získal2. cenu na medzinárodnej skladateľskej súťaži Witolda Lutoslawského. Ščetinskij sa zúčastnil na viacerých kompozič
ných kurzoch v Poľsku a Dánsku. Zúčastňuje sa na organizácii rôznych festivalov
súčasnej komornej hudby v Rusku a na Ukrajine. Od roku 1989 zaznievajú jeho skladby pravidelne na zahraničných pódiách.
Dielo (výber): Concerto pre violončelo a orchester (1982), Sonáta pre akordeón
(1983), Antifóny pre violončelo a klavír (1983), Zpoézie Pavla Movčana, cyklus
piesni (1984), Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a lesný roh (1985/87), ~
ruita pre sólovú violu (1985/87), Suita pre klarinet a klavír (1987/90), Interseclions pre orchester a sólový hoboj (1988), Glossolalíe pre komornýorchester(l989),
Kryptogram pre sólový vibrafón (1989), Sonáta pre husle a klavír (1990), !Amento pre komorný súbor (1990), Cesta k meditácii pre flautu, klarinet, husle, violončelo a klavír (1990), Tvárou k hviezde pre komorný súbor (1991), Sláčikové Iwar·
leto (1991), Near the Entrance pre mg pás (1991), Slovo kazatela pre soprin
a sláčikové kvarteto (l991),Looking at the Sky pre 2 flauty a klavír (199l),Kvinteto
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pre 4 zobcové flauty, vibrafón a tam-tam (1990, Soundfor Sound pre bide nástroje
(I992),La naissance de jean-Baptiste pre detský zbor a bide (1992), Tri štvrťtón~
vé skice pre dve gitary (1992), Concerto pre flautu a orchester (1993), Crosswise
pre altový saxofón a violončelo (1993),Ária pre sólový trombón (1994),Lento pensieroso pre sólový fagot (1994), Zimná elégia pre altový saxofón a komorný súbor
(1994),/n Low Voices pre klarinet, husle, 2violy, kontrabas a akordeón (1995),Kvinteto pre klarinet, lesný roh, husle,violončelo a klavír (1995 ),Annunciation,komorná opera pre soprán (tiež bide) a klavír (tiež bide) (1998), The Blind Swallow, opera-esej (2002), Verwandlung, opera (2004), Romeo and Giu/ietta. Fragment,
hudobná a zvuková inštaláda ak divadelnému predstaveniu (2005).
zvukové obrazy skladby objavujúce sa spontánne jeden za druhým dali podnet
knázvu Aprima vista, čo znamená čítanie, respektíve komponovanie na prvý pohľad. Rozmernosť zvukových obrazov v sebe zahŕňa meditádu, lyrickú vznešenosť,
dramatické napätie, fantastické ilúzie; sú to vlastne všetko charakteristické znaky
romantizmu. Žáner diela taktiež vychádza z dedičstva romantizmu: podobá sa jednočasťovej symfonickej básni s mnohými kontrastnými úsekmi. Práve naopak, jazyk hudby patrí podstatne neskorším časom a zahŕňa atonalitu, 12-tónovú harmóniu, nepravidelnú rytmizádu, sonorlstickú inštrumentádu, atď. Je to súčasná hudba,
ktorá vyrastá a láka k umeleckým hodnotám romantizmu ako sviežemu a aktuálnemu
voditku.
Alexanderščetins~j

TADEUSZ WIELECKI (1954, Varšava) študoval kontrabas u Alfreda Wieczoreka
a Andrzeja Mysinskeho a kompozídu u Wlodzimierza Kotonskeho na Varšavskej hudobnej akadémii. Na základe štipendia Witolda Lutoslawského v roku 1986 pokračoval v kompozičnom štúdiu u Isang Yuna v Západnom Berlíne a u Klausa Hubera
vo Freiburgu. Ako kontrabasista uvádza súčasné diela pre sólový kontrabas. Koncertoval v Európe,Azerbajdžane a Spojených štátoch. Wieleckeho kompozíde sú ovplyvnené jeho kariérou kontrabasistu, zvlášť sa zaujíma o obmeny tradičných techník
hry na sláčikových nástrojoch. Zaslúžil sa aj o popularizádu súčasnej hudby, umeleckého vzdelávania, viedol programové kurzy novej hudby pre deti a mládeí v poľskom
rádiu. Vroku 1992 bol členom umeleckého výboru Svetových dní hudby Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu vo Varšave. jeho Concerto a Rebours pre
husle a orchester (uvedený na festivale Mélos-Étos 2003) získal uznanie Medzinárodnej skladateľskej tribúny UNESCO 1999 v Paríži. Od toho istého roku je Tadeusz
Wie lec~ umeleckým riaditeľom renomovaného festivalu súčasnej hudby Varšavská
jeseň.

Dielo (výber): Nokturno pre miešaný zbor a capella (1979), Hudba pre klarinet
(1979), Tango pre klarinet, pozaunu, violončelo a klavír (1980),Misterioso pre hráčana bide-herca(1980), zyždeň pre zobcovú flautu, bide, klavíra kontrabas (1980),
Serious Music pre husle, pozaunu a bide (1981), Melódia so sprievodom pre komorný súbor (1981), Opened Series l-IV., kusy pre kontrabas sólo (1982-1985),
Ductus pre malý sláčikový orchester a čembalo (1986),Komorná poéma pre dvoje
husle, kontrabas a klavír (1986),Badnúbudura pre hráča na bicích nástrojoch a her-
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ca (1988), Openedseries V. pre kontrabas sólo (1988), Counting game pre štyroch
hovoriadchhudobru'kov(1990),Metafyzickába/adaprekomornýorchester(l990),
Two Questions and One Guess pre komorný orchester (1992), Opened Series ».
pre kontrabas sólo (1993), Z h/bokosti spievam... pre dychové, sláčikové a bi de nástroje (1993), Žobrácka balada pre komorný súbor (1994), Egocentrická poéma
pre zosilnený klavír a mg pás (1994-1995), Cottage-tango pre komorný orchester
(1995), A Study ofthe Gesture pre klarinet, klavír a violončelo (1995), ID pre orchester (1996), A Study ofthe Gesture ll pre klavír (1997), Concerto a Rebours
pre husle a orchester (1998),AStudy ofthe Gesture III pre klarinet, pozaunu, klavír, violončelo a kontrabas (2000), Credo, quia absurdum pre mg pás a tanečnicu
(2001 ), Time ofStones pre komorný súbor a ozvučený kontrabas (2002), Tafle pre
orchester (2002), Sláčikové kvarteto (2004), 7he Whisper ofSemitones pre kontrabas a komorný súbor (2004), Shoa/s pre orchester (2005).

ISAO MATSUSHITA (1951, Tokio,Japonsko) študoval kompozídu na Národnej univerzite výtvarných umerú a hudby u Hiroakiho Minamiho (1973-1977) a Toshiro
Mayuzumiho (1977-1979). Pokračoval u Jsang Yuna na Hochschule fiir Musik
v Berlíne (1979-1986). Získal niekoľko ocenení (Prvá cena súťaže
v Mónchengladbachu v roku 1985 za Toki-no-ito - Pramienky času, lrino Prize,
1986). Svoje diela prezentoval v Austrálii, Rakúsku, Dánsku, Estónsku, Nemecku,
Spojených štátoch a rodnomJaponsku,vrátane zimných Olympijských hier Nagano
1998. Ako dirigent viedol berlínsky Ensemble Kochi (1982-1986), Cameratu Nagano (od roku 1990) a Mestský Bunkyo orchester v Tokiu (od roku 1993). Isao Matsushita je tiež aktívnym organizátorom hudobných podujati. Zastrešoval koncerty
Ázijskeho umeleckého festivalu vládnej organizáde pre kultúrne záležitosti Japonska (1999), bol výkonným riaditeľom Týždňa ázijskej hudby vJokohame (2000),
Naganského hudobného festivalu (2000) a Festivalu ázijskej hudby v Tokiu (2003)0d roku 1997 zastával post viceprezidenta Japonského zväzu skladateľov, neskôr
bol predsedom Ugy ázijských skladatel'ov (1999-2004). Prednáša kompozídu na
Národnej urúverzite výtvarných umerú a hudby v Tokiu a je mimoriadnym profesorom súčasnej ázijskej hudby na jej Performing Arts Centre.
Dielo (výber): Boufuri- Mosquito Larva, kyogen (tradičné komické divadlo) opera (1995),AMidsummer Night's Dream, kyogen opera podľa Williama Shakespeara (1995), Shinano-no-kuni- Zenkoji Story, opera (1997), Minasoko-no-kan (tradičný balet) pre tanečrúkov noh a malý orchester (2002), Diffusion pre veľký
orchester (1976),Aiabaster pre 3 orchestre (1977-1979), But Al/ CanHear (B-A-Cr
H} pre marimbu (1985), Go-un- Five BuddhistAphorisms pre violončelo a súbor
(1985), Hingashi-no pre šakuhači, šamisen a 13-strunové koto (1987),Aki-no-mai
2 pre 3 šakuhači, šamisen, biwu (lutnu), futozao (lutna so širokým krkom), 2
strunové koto, kokyu a 4 japonské bicte (1989), Legacy ofa Dream (symfonicki
báseň) pre veľký orchester (1989), Sea Space pre 13-strunové koto, husle a klavír
(1990), Go-un kai-kuh -Zvuky a svetlá pre variabilne obsadený ázijský súbor
a svetelnú inštaláctu (1991), Grand Ato/1 pre 4 saxofóny a veľký orchester (1992),
Hi-ten-yu pre wadaiko a veľký orchester (1994), Dhammapada l pre harfu, husle,
bicte a ikebanu (200l),Dhammapada 2pre harfu, husle, bicte a kohdoh (aromatic-
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ký rituál, 2002),Dhammapada3pre harfu,husle,bicie a čajový obrad (2002),Dhammapada4 pre harfu, husle, bicie a kaligrafiu (2003),Kisaragi-ni (1bFebruary) pre
nohkan (bambusová flauta) a malý orchester(2003), TogakushiStory,balet (2004),
Mantra ofFlame pre štvoro bicích (2004), Gassho (A Prayer), symfónia s textami
zBudhistickej sútry pre shomyo a malý orchester (2004), Minaduki no oto (Zvuky
júna) pre vibrafón (2005), čas na modJitbu, koncert pre dvojo huslí a orchester
(2005).

Hudobný manifest !sao Matsushitu zahŕňajúci prvky japonskej filozofie a hudby
ovplyvnenej aktuálnymi hudobnými formami Západu vedie tvorcu k vytváraniu
experimentov ako napríklad Hi-Ten-Yu. Doslovný preklad jet-nebo-hra" nás môže
nasmerovať kvýznamu (podobne ako spieva Frank Sinatra) "letieť k nebesám a hrať
sa medzi hviezdami". Koncert pôvodne napísaný pre osemďenný súbor dychových
a sláčikových nástrojov je autorom transkribovaný pre klasický orchester. Stredobodom pozornosti sú obrovské bubny wadaiko. Tieto tradičné japonské bubny používané pri výnimočných slávnostiach zastupovali prepojenia neba so zemou. Hi-TenYu sú symbolickým opisom .letu k nebesám a hry medzi hviezdami".

SYMFONICKÝ ORCHFSI'ER SWVENSKÉHO ROZIDASU (SOSR) je od svojho vzniku v roku
1929 najstarším profesionálnym orchestrálnym telesom na Slovensku. Už jeho prví dirigenti
kládli popri svetovom repertoári dôraz na slovenskú tvorbu. Preto je pôsobenie orchestra úzko
späté s rozmachom tvorby predstaviteľov slovenskej hudobnej moderny. Medzi šéfdirigentov
SOSR patrili Krešimir Baranovič, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Otakar Trhlik, Bystrík Režucha,
Ondrej Lenárd, Róbert Stankovský a Charles Olivieri-Munroe. Okrem realizácie množstva nahrávok pre potreby Slovenského rozhlasu, orchester venuje zvláštnu powrnosť koncertným
vystúpeniam v rámci vlastného koncertného cyklu a účinkuje aj na významných hudobných
podujatiach na Slovensku. SOSR hosťoval na početných koncertných pódiách po celom svete,
pravidelne spolupracuje s televíziou a s hudobnými vydavateľstvami Opus, Supraphon, Marco
Polo, Naxos, Arte Nova a HNH International Medzi jeho zahraničných partnerov patrí aj bostonski firma MMC Recordings, pre ktorú realizuje nahrávky súčasnej americkej tvorby.Sorchestrom
spolupracovali významný svetoví dirigenti a sólisti (Charles Mackerras, Zdenek Košler, Václav
Smetáček, Gidon Kremer, Peter Dvorský,José Carreras,Juraj Bartoš, Ivan ženatý).

7SOLT NAGY (1957, Gyula, Maďarsko) študoval dirigovanie u Istvana Parkaia na budapeštianskej Hudobnej akadémii. Aktívne sa zúčastňoval na Bartókovských seminároch a festivale u Petra
Eôtvôsa a získal štipendium Sorošovej nadácie v Milane a Paríži Od roku 1990 bol asistentom
Petra Eôtvôsa na Inštitúte pre novú hudbu Hudobnej akadémie v Karlsruhe, hosťujúcim profesorom na Medzinárodnom Eôtvôsovom Inštitúte štungart a Kolín. Získal špeciálne ocenenie za
zásluhy v uvádzani novej izraelskej hudby a od roku 1999 je šéfdirigentom a umeleckým poradcom Israel Contemporary Players. Vsúčasnosti je profesorom dirigovania na Conservatoire
Supérieur v Paríži Je tiež umeleckým riaditeľom majstrovských dirigentských kurzov Janáčko
vej filharmónie v Ostrave a majstrovských tried pre mladých skladateľov novej hudby
vJerusalem Music Center. Spolupracoval s BBC Symphony Orchestra, Orchestra di Santa Cecilia Roma, RAJ Symphony Orchestra, Jerusalem Symphony Orchestra, Ensemble United Berlin.

LÁSZLó HUDACSEK (Maďarsko) študoval bicie nástroje v Debrecíne u Józsefa Vranu, potom na Karlsruhe College of Music u profesorov lsao Nakamuru a Pétera Eôtvôsa v zoskupení
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pre novú hudbu. Vrokoch 1990-1993 zastával funkciu orchestrálneho hráča v Pécskom sym..
fonickom orchestri. Potom bol až do roku 2000 asistentom a spoluhráčom profesora Nakamuru. Spolupracoval s mnohými orchestrami a súbonni (Saarland Radio Orchestra, Ensemble
Modern, Ensemble recherche, Ensemble Muskfabrik, Ensemble Cologne, Stockhausen Ensemble, Israel Contemporary Players, Klangk>rum Vienna). Bol sólistom Berlin Sinfonie-Orchestra, Bruckner orchestra Linz, Ensemble Resonance Hamburg a Stuttgart Chamber Orchestra. Vroku 1996 zvíťazil na 13. ročniku súťaže hráčov na japonské dychové a bicie nástroje
v Tokiu. Od roku 1993 žije v nemeckom Karlsruhe.
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Utorok l Dienstag 8. november
10.00-12.30
Constantin Floros (Hamburg)
Die sogenannte Postmoderne
Takzvaná postmoderna
Naďa Hrč ková (Bratislava)
Die heutige Minimalisierung der Werte
Dnešná minimalizácia hodnôt

Regina Chlopicka (Kraków)
The Problem ofLimiting Musical Means in Sacred Music
Problém obmedzenosti hudobnýchprostriedkov v sakrálnej hudbe
Vladimír Bokes (Bratislava)
Minim ales oder Maximales?
Minimálne, či maximálne?
Krzysztof Szwajgier (Kraków)
Traditionalismus und Essentialismus: Zwei Modelle der Riickkehr zu den Wurzeln
Tradicionalizmus a esencializmus:dva modely návratu ku koreňom
Alois Piňos (Brno)
Kompositorische Restriktionen und ihre Kompensationen vom Standpunktdes zeitgenóssichen Komponisten
Skladatel:Ské reštrikcie a ich kompenzácie z hládiska súéasného skladateľa

13.30-16.00
Peter Andraschke (Freiburg)
. Air de trois notes"
Musik mit ein bis drei Tónen.
"A ir de trois notes"
Hudba sjedným až tromi tónmi
Hermann jung (Mannheim)

.Minimalismus" bei Franz Schubert
. Minimalizmus"u Franza Schuberta
Mieczyslaw Tomaszewski (Kraków)
Hochromantisches Lied: Drang nach dem Kleinsten und Tiefsten
Vrcholnoromantickápieseň: Snaha o to najmenšie a najhlbšie
Irena Poniatowska (Warszawa)
Die Idee des Minimalen in Chopins Schaffen
Idey minimálneho v Chopinove} tvorbe
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Wiadyslav Malinowski (Poznan)
Fryderyk Chopin
Die Idee des .Minimalen" in der Auffassung von Rao ul Koczalski
(1885-1948)
Fryderyk Chopin
Idea "minimálneho"vponímaníRaou/a Kocza/ského
(1885-1948)

Streda/ Mittwoch 9. november
10.00-12.30
RudolfPečman (Brno)
.Minimalistische" Kompositionen Ludwigvan Beethovens
(Zauber der vergessenenAlbumblätter)
. Minimalistické"kompozície Ludwiga van Beethovena
(Čaro zabudnutých zápiskov do pamätníka)

Helmut Loos (Leipzig)
.Minimalist" Franz Uszt
.Minimalista" Franz Liszt
T01ni Mäkelä (Magdeburg)
jean Sibelius und das .extraterritorial Minimale"
jean Sibelius a. extrateritoriálne minimálne"

Agnieszka Draus (Kraków)
Karl-Heinz Stockhausen and Minim al Music
Karl-Heinz Stockhausen a minima/ music
KrzysztofDroba (Kraków)
.Minimales" als .Maximales"
An Beispielen der Musik von H. M. Górecki, G. Kan čeli und B. Kutavičius
.Minimálne"ako . maximálne"
Na príkladoch hudby H. M. Góreckého, G. Kančeliho aB. Kutavičiusa
Kazimierz Ploskoň (Kraków)
Music ofArvo Pärt and .Minimal Music" conception
Hudba Arva Pärta a koncepcia minima/ music

13.30 - 14.30
Steve Reich - konverzatórium
Steve Reich - Konversatorium
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15.00- 17.00
Martina Ho mma (Kôln}:
Minimalismus- Maximalismus - .substanz"
Gedanken zu Frescobaldi, Bach, Schumann und der Musik des 20.jahrhunderts
Minimalizmus - mtlXimalizmus-. substancia"
Myšlienky o Frescobaldim, Bachovi, Schumam1ovi a hudbe 20. storočia
Wolfgang Dômling (Augsburg)
Perotin .Minimalis t"
.Minimalista" Perotinus
Annette Kreutziger-Herr (Berlin}:
Das Minimale als Provokation
Minimálne akoprovokácia
Daniel Matej (Bratislava)
Musica! Thinking in the Era of Minimalism
Hudobné myslenie v ére minimalizmu

štvrtok l Donnerstag 10. november
10.00-12.30
Maria Kostakeva (Hannover)
Selbstpotrait mit Reich und Riley: Ligeti und die Minima! Music
Autoportrét s Reichom a Rileym: Ligeti a minima/ music
Jonas Bruveris (Vilnius)
Minimum and Minimalism: Lithuanian Experience

Minimum a minimalizmus: skúsenosti z Litvy
Erik Christensen (Copenhagen)
Two Kinds of .Minimalism" in Danish Contemporary Music Process Music and
Minima! Minimalism
Dva druhy .minimalizmu· v súčasnej dánskej hudbe: Procesuálna hudba
a minimálny minimalizmus
Alexander Ščetinskij (Charkov)
Traces of Minimalism in Ukrainian Music of 90s-2000s
Stopy minima/izmu v ukrajinskejhudbe v 90. rokoch a v súčasnosti
Marek Piaček (Bratislava)
Minima! Music und die mitteleuropäische Kompositionspraxis (Ansicht eines Komponisten)
Minima/ music a stredoeurópska kompoziénáprax (Pohlád skladoteľa)
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14.00-17.00
Yvetta Kajanová (Bratislava)
In the Beginning was jazz and Rock
Minima! Means Express Maximum in Pop
Na začiatku boljazz a rock
Minirruilnymi prostriedkami vyjadriť maximum vpope
Petr Macek (Brno)
Minimalismus und die Brúnner Altemativszene
Mínimalizmus a brnianska alternatívna scéna
Stefan Weiss (Hannover)
Musiktheater als gradueller Prozess: Opern nach Samuel Beckett
Hudobné divadlo ako postupnýproces: operypodi'a Samuela Becketta
FriederReúllnghaus(Kôm)
Neues von Nyman - die Kammeropem des britischen Komponisten
(insbesondere Facing Goya, Man & Boy: DaDa sowie Love counts)
Novinky odNymana -komorné opery britského skladatelá
(predovšetkým Facing Goya, Man & Boy: DaDa, Love counts)
Primož Kuret (Ljubijana)
Die Minutenopern von Slavko Osterc
Minútové opery Slavka Osterca
Miloslav Blahynka (Bratislava)
Minimalismus in der Oper (am Beispiel des Nationaltheaters Prag)
Minimalizmus v opere (v dramaturgii Národného divadla Praha)
Norbert Adamov (Bratislava)
Roman Berger a súčasná minimalizácia hodnôt
Roman Berger und die heutige Minimalisierung der Werte
Lubomír Spurný (Brno)

Uber heutige Môglichkeiten der Mikrointervalmusik
Odnešných možnostiach mikrointervalovej hudby

Sekcia mladých l Sektion derjungen
Magdalena Chrenkoff (Kraków)
Kinga Kiwala (Kraków)
Beatusvir
Psalm von Henryk Mikolaj Górecki
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Ľubica Záborská (Bratislava)
Astor Piazzolla, postmodernistický inovátor Novej hudby

Peter Motyčka (Bratislava)
Otis Taylor: Trance Blues ako návrat k praforme

Adela Orémusová (Bratislava)
Bach und die Minimal- und Maximai-Poetiken
(an Beispielen von slowakischen Komponisten)
Bach apoetiky minimálneho a maximálneho
(na príkladoch z tvorby slovenských skladatelbv)
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~PONDELOK

~ill14. NOVEMBER
Francúzsky inštitút

16.30

Francúzska elektroakustická hudba
Prednáška Martiny Kor~ňoyej

Cyklus rozhlasových programov
o francúzskych skladateľoch ·
elektroakustickej hudby
Slovenský rozhlas - Rádio Devín . ·· ·
1Začiatok vždy o 0!).05liod. . "· ' · ·
; _ .z

~ierre Boulez

Denis Cohen
Philippe Manoury
Frari~is-Bernard Mäche
Luc Ferrari

.Tristao Murail
. Gérard Grisey

~

. i8.1uoos
.. 25.11.2005
.. ,2.12.2005
.'' 9.12.2005
" 16.12.2005
23:12.2005 .
30.12.2005
~
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Medzinárodný festival súčasnej hudby MELOS-ÉTOS vyhlasuje

Sútaž mladých skladateľov
·
.
'-"•

.

Do súťaže sa môžu prihlásiť skladatelia, občania Slovenskej republiky, narodení po l. j~uári 1970.
Obsadenie s!d~dby: Skladba pre Symfonický orchester alebo pre sólový·
.· nástroj so ·symfonickým orchestrom.
~ ·
~_;TrVanie skladby: 15-20 núnút (musí byť uvedené v pariitúŕe).
• Akceptujú sa len skladby, ktoré neboli dosiaľ uvedené, vydané, prípadne
ocenené na inej súťaži.
' . ·
Každý uchádZač môže poslať len jednu skladbu.
Je potrebné zaslať exempláre partitúry bez uvedenia mena autora, označené héslom.
·
.·.
·Kpá:rtitúram mllSí bYt priložená zalepená obálka obŠahujú~ írieô.ó skla- ·
· ~ateľa spolu s heslom, životopis, adresu, telefón/ e-mail.
•

'..

.L.

•

. Partitúry Í>osielajte do l. októbra 2006 (rozhoduje pošÍová pečiatka) na
,:.,adresu: ~-"' ~.
.". ~
., .. · .· .
,.

''·...

;:.~ >t>

~

.t<

·.

Hudobné centrum, Festival MeloŠ.Étos
Michalská 10 :
815 36 Bratislava ·
. Heslo:··.-.
·"skladateľská súťaž"
' "' .
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DOKUMENTÁCIA 1991 l 1993 l 1995 l 1997 l 1999 l
200112003
(skladatelia- diela- interpreti)
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Acezantez: Ružacvijet (97, Acezantez)
Adamík,josef: Tance labilní a nepravdépodolmé (91, AGON)
Adams,John: Koncertpre husle a orchester (95, SF/P.Keuschnig/K.Nikkanen, vn), Shaker
wops (99, ŠKO Žilina/J. Powolny)
Ager, Klaus: An die Stille (93, I.Fábera, ob/ľrávníčkovo kvarteto), Blätter op. 45 (03, M.
Bajusová, pf.)
Aíblinger, Peter: Verkundigung• (97, Ensemble Wien 2001)
Andriessen, Louis: Ouverturepour0rphée(93, E.Chojnacka, cemb),La Voce(95, F.-M.Uitti, ve),
Registers (97 Z. Krauze, pf), On jimmy Yanceyn with New Video (03, Orkest de Volharding)
Arigaza, Rodo lfo: Diferenc:UJs del tercer tien/o (Ol, H. Sparnaay, bel)
Avni, Tzvi: Mizmorei Tehilim (91, Slovenskí madrigalisti/ LHolásek)
Baán,josef:Mirrors, (Ol, Arte Quartett)
Bagin, Pavol: Pastorále (93, MJurkovič, ll), Poetickénálady* (95, Slovenské filharmonické trio)
Bachratá, Petra: Piano Trio (97, študenti VŠMU), Ontogenesis (99, M.Štreitová-Popelái'ová,fl)
Barrett, Richard:Ne songeplus ti fu ir (95, F.-M.Uitt~ ve)
Bartoň, Hanuš:Mijení času (Ol, Mondschein Ensemble)
Bartulis, Vidmantas: Deprofundis (03, Opera Aperta)
Bázlik, Miro: Ária (91, EA), Koncertantrui hudba (91, SF/ W.M.ichníewskí), Piesne na čín
sku poéziu (91, M.Beňačková, alt/komsúbor),Dychové kvinteto (95, Nové slovenské dychové kvinteto); Apparition ďaprés Stéphane Mallam1é* (97, Melos Ensemble/ A. Popovič/H.
Lednárová, sopr), Introitus• (99, SOSR/ R.Stankovský, dir./A.Kohútková, sopr), Septetto resorumcen on B-A-C-H+ poesiej E. Vincze• (Ol, Ensemble SurPlus)
Beneš, juraj: Intermezzo pre 6fláut (91, Flauti di Bratislava), Ovirtú mia (91, S.Kopčák,
bas/ j.V.M.ichalko, org), Il sogno di Poppea (91, A.Csengery, sopr/ M.Kurtág, pf), Waltz for
Co/one/ Brumble (93, Bratislavské komorné združenie/D.Gazon, dir.),Requiem* (95, Státní
filharmonie Brno, Brnenský filharmonický sbor/R.Bernas/ l.Matyášová, spor/M.Beňačková,
mezzosopr/ l.Pasek, ten/F.Ďuriač, bas); Intermezzo 3 (97, M. Škuta, pf/E. Škutová-Slaničko
vá, pf); Chanson triste* (97, Opera aperta); Lunovis* (97, Detský a mládežnícky zbor SRo);
CantataNo. 2 (déjeuner) (97, Ensemble 2e2m), Haiku* (99, N.Higano, sopr/E.Ginzery, zmb),
Hudbaprej S. (99,ŠKO Žilina/LSvárovský, dir.), Going To* (Ol, Violončelové se.Ateto),K011certpre klavír a orchester* (Ol, SOSR/R. Rewakowicz, dir./E. Škutová, p)
Berger, Roman:Exodus/V(9l,J.V.Michalko, org),AdagioprejanaBranneho (91, MJokanovic,
vn/N.Popovic, pf), Epitafpre Mikuláša Kopemika {91, EA), Deprofundis (91, S. Kopčák, bas/
mg. pás), Memento po smrti Mira Filipa (93, SF Brno/A.Tamayo), November Music (95,
D.Buranovský, pf), Korczak in memoriam (Ol, Moyzesovo kvarteto/Voci Festose)
Berio, Luciano: Folk Songs (91, S.v.Osten, sopr/AGON/Musica viva Pragensis/B.Kulinský),
Sequenza VIII (93, T.Grindenko, vn), Sinfiinia (03, Slovenská filharmónia l Z. Nagy, dir.,
Synergy Vocals)
Belko, Miloš: Off~ee 011 the Road* (97, Ensemble Wien 2001), Pohyb podľa Dionýza D.•
(99, SOSR/R.Stankovský, dir.)
Bokes, Vladimír: Línie pre 12 spevákov (91, Slovenský komorný zbor/P.Procházka), ].dychové kvinteto (93, Bratislavské dychové kvinteto), Prelúdiá afúgy pre klavír op.53 (95, S.
Zarnborský, pf), Variácie na tému jána Egryho op.60* {95, Bratislavské dychové okteto/
A.Popovič); Inquieto (97, Ensemble 2e2m), Musica stricta• (99, Concorde), Capriccio pre
flautu a klavír (99, M.Štreitová-Popeláfuvá,ll/E.Škutová, pf), Prelúdiáafúgy (99, E.Škutová,
pf), Ária Margaréty* (Ol, G.Jašková, cl/Il. Sparnaay, bel), Symfónia č. 6 op. 73 • (03, Slovenská filharmónia l Z. Nagy, dir.)
Borden, David: The Continuing Story ofCounterpoint, Part 2 (93, Double Edge)
Boroš, Tomáš: Pantomí1110 zvuku (97, študenti VŠMU)
Bosseur,)ean lves: Créati011 En Quete de Tango (99, Intervalles)
Boucourechliev, André: Tombeau (97, Collegium for Contemporary Music)
Bou lez, Pierre: Don (93, SF Brno/ A.Tamayo/).Mende, sopr),Dérive (95, Moskovský súbor
pre súčasnú hudbu/ A.Vinogradov)
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Bowles, Paul: Night Waltz (93, Double Edge)
Bruyné~ Ton: Dust (Ol, S. Sparnaay, orglmg. pás)
Bryars, Gavin: Gloríous Hill (95, Hilliard Ensemble)
Buck, Ole:Fiori di Ghiaccio (99, Storstr\ÍIIlS Kammerensemble(Henrik Vagn Christensen, dir.)
Burgr, Ľubomír: Bože, Bože,prečo sí mi odpustil?* (97, študenti VŠMU), Mimo obrazu•
(03, Opera Aperta)
Burlas, lvan:jamápieseň (93, K.Roško, tr/ M.Škuta, pf/ Reiterovo kvarteto/M.Vach)
Burlas, Martin: Súmrak bolwv (93, M.Burlas, klávesy/D.Baláž, gramof., meotar/V.Sláma, bicykel), Krásna udalosr (95, FA), Záznam siedmeho dňa (95, VENl ensemble), Zbytočný z6.
chvev* (99, Operaaperta/V.Zboroň, spk),Díe unendlicheMelodíe* (01, Mondschein Ensemble)
Burt, Francis: 2sláéikové kvarteto (95, Arditti String Quartet)
Busotti, Sylvano: 5 skladieb preD. Tudora - l skladba (97, Z. Krauze, pf)
Cage,John: Aria (S.v.Osten, sopr/ Agon/Musica viva Pragensis/ B.Kulínský) 5 Melodies (93,
A.Malkus, pl),1heComposedimprovisatíon (93,W.Konink, tamb.pic), Two (93, DoubleEdge),
Etudes Boreales I & ll (95, F.-M.Uitt~ ve), She is As/eep (99, B.Grifith, spev/E.Škutová, ppf)
Cameron, Allison: 1he Chamber ofStatues (93, VENI ensemble/ T.Battista), Rai71S11QU1
(95, VENI ensemble/ A. Popovič)
Campana,jose Luis: Créatíon pour quatuor (99, Intervalles)
Cap rio~ Alberto: A quinze ans (91)
Cardew, Cornelius: Material (93, Agon/P.Kofroň)
Casken,John: Sharp thorne (95, Hilliard Ensemble)
Cenova,Julia: Das Wasser schläfert mick ein (97, Collegium for Contemporary Music)
Cifariello Ciard~ Fabio: Finzione pre vn, mg a kvadrof.(93, A.Jablokov, vn/X.Chabol, réžia, IRCAM)
Corrette, Michel: Combat Naval (03,]. Tiensuu, cemb.)
Cowell, Henry: 1heAeolian Harp (99, Z. Krauze, pf)
Crumb, George: fux balaenae (93, Trio Salo mé)
čekovská, Ľubica: Brownov Pohyb* (97, študenti VŠMU), Fractal (Ol, D. Buranovský, p/ ŠKO
Žilina/ L Svárovský),'/Wo Portraits • (03, OrlOestra muzyky nowej, S. Bywalec, dir/ M. Škuta, pf.)
Dediu, Dan: Latebrae op. 79 (03)
Demierre,Jacques: Bleu (95, L'art pour ľart: B.Griffith, sopr)
Denisov, Edison: 2.komomá symfónia (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/
A. Vinogradov)
Deto~ Dubravko:Assonance (97,].Lupták, vč, N.Škutová-Slaničková, pf); Phanomorphúl
II (97, F.Došek, pf, D.Detoni, pf); Vergessene Musíken (97, Moyzesovo kvarteto); Fairy Ta/6
(97, Acezantez); Walzer (97, Acezantez)
Dimitrova, Tzveta: Díptychon (03, M. Kozub, cl/T. Dimitrova, pf)
Dinescu, Violeta: Scherzo da fontasia III (97, l.Pristašová, vn.J.Lupták, ve)
Dlouhý, Dan: Nejistoty (95, DAMA DAMA)
Domanský, Hanuš:Ad líbitum (93, Duo darinettina,IF.Rek, perc/T.Gaál, pf), Sonála-}imltSzía preklavír (99, ].Palovičová, pf)
Durieux, Frédéric: Devenir pre cl a elektr (93, R.šebesta, cV X.Chabot, réžia/IRCAM)
Ďuriš, juraj:Portrét (95, EA)
Eben, Petr: Nedélní hudba (9l,).V.Michalko, org); Festíve Voluntary (97,].Kalfus)
Eckert, Gerald: Gefaltetes Moment (Ol, Ensemble SurPlus)
Faltus, Leoš:jméno rúže (91, DAMA-DAMA)
Fedele, lvan: Donax (95, X.Chabot, fi/EA)
Feldman, Morton:last Pieces (93, M.Schroeder, pf), Piano (93, M.Schroeder, pf), Dn9'(95,
Hilliard Ensemble); King ofDenmarlz (97, Collegium pre súčasnú hudbu), 1he Viola in "'.1
Life I (Ol, Ensemble SurPlus)
Femeyhough, Brian: Bone A{fabeth (93, W.Konink, perc)
Ferrari, Luc: Programme commun (93, E.Chojnacka, cemb)
Flammer, Ernst Helmuthg: Etude I ;Farbenmusík (95, Ch.M. Moosmann, org)
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Ford, Ronald: High Rise (Ol, A. GabryS, cb)
Fox, Christopher: Straight Lines in Broken 7ímes (99, Opera aperu.)
Freitag, Erik: Vhodine smrti Alfonsa Alfreda Schmidta - Scéna z opery Da Capo al Capone (Ol, Ensemble Wiener Collage)
Fribec, Krešmir: Makedonia (!)7, Acezantez)
Frith, Fred: Seven Circ/es (97, D. Wandewalle, pf)
Fujikura, Dai: Vanished Whisper* (Ol, H. Sparnaay, bcVS. Sparnaay, org)
Fundal, Karsten: The Wings ofa Butterfly (!)9, Stors~ Kammerensemble/Henrik Vagn
Christensen, dir.)
Fiirst, Paul Walter: Tromboncussion (!)9, Percussion Plus)
Gabryš, Ryszard:An die Freude (Ol, A. GabryS, cb)
Gabunija, Nodar. Elégia pre sláčikový orr:hester (!)9, [vovskí virtuózi)
Garcia, Pablo: Piano T(03,1. Buffa, pf)
Gardner, Stephen: YouNever Know Whaťs Round the Corner (!)9, Concorde)
Gašparik., Róbert: DeefrBiuew Rocktume op. 40* (97, študenti VŠMU)
Georgescu, Corneliu Dan: Sláčikové kvarleto č. 3 (99, Moyzesovo kvarteto)
Gerhardt, Frank: Nachtwärts Musik (!)I, B.Sitzius, pf)
Gismont~ Egberto: Cheru!Jin (99, lntervalles)
Glass, Philip: Pád domu Usherovcov (99, AGON Orchestra/P.Kofroň, dir./P.Tyc, réžia)
Globokar, Vin ko: Échanges (95, V.Globokar, pos), ?Corporel (95, Y.Globokar), Cris des Alpes (95, Y.Globokar, alpský roh), Kolo (95, Coro Zerocento/K.Seidmann/ V.Globokar, pos)
Godár,Vladimír: Sonáta napamäťViktorašklovskélw pre violončelo a klavír (9l.J.Slávik,
vc/D.Rusó, pf),Barkarola* (93, SKO/J.Čižmarovič, vn/B.Warchai),Meditáciapre s61ovéhusle,
sláčikový orchester a tympany* (95, ŠKO Žilina/ LSvárovský/ ].Čižmarovič, vn); Ricerr:ar
per quattro stromenti (97, Opera aperta), Emmeleia* (99, ŠKO Žilina/L.Svárovský, dir./
I.Pristašová, vn)
Górecki, Henryk Mikolaj:juzse zmietZka, sláč. kvarteto č. l (93, Sliezske kvarteto),3..1)'111fonia op. 36 (93, SFl A.Borejko/E.Izykowska, sopr), Hud!Jiéka IV.- Tromb6nový koncert op.
28 (95, A.Hrubovčák, pos/].Luptáčik ml, dar/]. Lupták, vcjY.Godár, pf), 2sláékové kvartetQQuasiunafan tasia op.64 (95, Moyzesovo kvarteto), Recitatívy a ari6za-Lerr:henmusik op.5 3
(95,J.Luptáčik, cVJ.Lupták, ve/V. Godár, pf), Amen (95, Detský a rnládežnicky zbor SRo/Echo),
Beatus vir(95, SF/fechnik/ľempus/ A.Borejko/P.Mikuláš, bas);Refrain (97,SF/P. Keuschnig),
Kleines Requiem Jur eine Polka op. 66 (03, Orkiestra muzyky nowej, S. Bywalec, dir./].
Maksymiuk, pf)
Graham, Peter: Get Out O/Whatever Cage You Are In (93, Agon/P.Kofroň), MO ENS aneb
DvoŕákUvproblém (Ol, Mondschein Ensemble)
Grisey, Gérard: Tempus ex machina (Ol, Krakowska grupa perkusyjna)
Grygar, Milan: Lineámíparlitura (93, Agon/P.Kofroň)
Gubajdulina, Sofia: Deprofundis (93, E.Moser, bajan), Sedem slov (93, Mladí bratislavskí
sólisti/D.Gazon/ K.Georgian, vc/E.Moser, bajan), Concordanza (95, Moskovský súbor pre
súčasnú hudbu/A. Yinogradov),/ntroitus {03,ŠKO Žilina, L Svárovský/ E. Škutová, pf.), Fata
Morgana: Díe tanzendeSonne (03),Quatemion (03), Garten vonFreuden utlli Traurigkeiten (03, C. Šikula, fi./A. Antalová, ar./A Lakatoš, vl), Am Rande des Abgrunds (03), OffertQrium (03, SOSR, P. Gribanov, dir.)
Gubler, Rico: Klarste Durchsicht (Ol, Arte Quartett), Loudspeakers (Ol, Arte Quartett)
Guillou,jean: Colloqueč.2, op.! l, Colloqueč.5, op.l9 (Ol,]. Guillou, p/Z. Ferjenčiková, org),
HYPER/ON or the Rhetoricofthe Fire, op. 45 (Ol,). Guillou, org), Canti/iana op. 24 (01, M.
Štreitová-Popeláčová, fVM. Farkaš, p), Sonáta l. op. 5 (Ol, M. Farkaš, p), nte op. 55 (Ol, M.
Pafa, vn/M. Kovafí.k, org), CQ-incidence (Ol, M. PaTa, vn), Alice au Pays de l' Orgue (Ol, Z.
Ferjenčiková, org/0. Jamrich, rec.)
Guy, Barry: Un coup de dés (95, Hilliard Ensemble)
Haas, Georg Friedrich: ...kein Ortfur Begegnung (99, Percussion Plus)
Hakim, Naji:.from Shasta: Rondo, Aria, Toccata (03,]. Tiensuu, cemb.)
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Hame~ Peter Michael: Kaj]ka-Weiss-Dia/oge (91, M.Radič, vV E.Prochác, ve)
Hamilton, Andrew: Tree (99, Concorde)
Hartzell, Eugene: Kto hovori,že zločin sa nevypláca?- Scéna zopery Da Capo al CafJone
(Ol, Ensemble Wiener Collage)
Harvey,Jonathan: Curve with Plateaux (95, F.-M.Uitti, ve)
Haselbôck, Lukas: Dva kusy (03, A-G~ vc./1. Buffa,pn)
Hatn'k,Juraj: Ponorená hudba (93, Mladí bratislavskí sólisti/F.Lynch, sopr/D.Gazon), Moment musica/ avecjS.Bach (95, A.Kohútková, sopr/V.Samec, fVJ.Budzák, cor/A-Jablokov,
vn/R.Šašina, cb/M.Lapšanský, pf); An die musik (97, P. Krajniak, vnjj. Lupták, vcfR. šebesta,
cVEleonóra Škutová-Slaničková, pf), StraJené deti (99, Moyzesovo kvarteto/G.Beláček, bas),
Bolo raz jedno tid1o (99, Animae Trio), Dievča a strom (Ol, H. Bachová, s/K. Hlistová, 1.
Sovová, vn/J. Hatrík, p),Duemovimentiper tre • (03, Una anima)
Haubenstock-Rarnati, Roman: Les symphonies des timbres (91, SOSRo/M.Bamert)
Heirúô, Mikko: Trifinske ľudovépiesne(93, Finnish Radio ChamberChoir/E.-O.Sôderstrôm)
Hellstenius, Henrik: Sokk (99, G.Drausvoll/mg. pás)
Henze, Hans Werner: El Rey tk Harfem (97, Ensemble Musica temporale/A- Mounk/S. V.
Osten, sopr)
Hespos, Hans joachim: Santur (03, E. Ginzery, cimb.)
Holliger, Heinz: Päťskladieb pre organ a EA /95, Ch.M. Moosmann, org)
Hôlszky, Adriana: Avance (97, Ensemble Musica tempo raJe/ A- Mounk)
Hu ber, Klaus: Plainte -lieber spaltet mein Herz..U (95, L'art pour !'art)
Hu ber, Nicolaus Anton: Ohne Hôltkrlin (Ol, Ensemble SurPius), Herbsifestival (03,
Schagquartett Kôln)
Hrušovský, Ivan: ldéefu:e (91, M.Piaček, fi), Combinationi sonoricheper9 stromenti (93,
Bratislavské komorné združenie/D.Gazon), Tri etudy (93, Finnish Radio Chamber Choir/E.O.Sôderstrôm), 2. sonáta pre husle a klavír* (95, Ensemble Wiener Collage); Lamento (97,
P. Šaray, vn/M. Banda, vla); Sedem bagatelpre klavír (S. Čápová-Vizváryová, pf); Sláčikové
kvarteto č. 3 (97, Moyzesovo kvarteto)
Hyde,joseph: Songlines (03)
Chini, André: Le chant des coquiUages (99, Kroumata Ensemble)
lršaUevgerúj: Cospodi vozvach (95, Moyzesovo kvarteto), Nenávisť • (03, M. Paľa, vn.1J.
Irša~ pf)
lštvan, Miloslav: 2sláčikové kvarteto (91)
l ves, Cha:rles: 7he Unanswered Question (93, VENI ensemble/ T.Battista), 2.symfónia (95,
Státní filharmonie Brno/ll Bernas); Study 20- SevenDurations Unwvenly Divíded (97, O.
Vandewalle, pf)
janárčeková, Viera:Aber a/les war Musik (9l), Siáčikové kvarteto é. 6(03, Kvarteto Cocona)
ja:rrell, Michael: Conversions (03,ŠKO Žilina, L. Svárovský)
Járdány~ Pál: ľúbostné piesne (91, A-Csengery, sopr)
jasinsk~ Ma:rek: Beatus vír (97, Detský a mládežnícky zbor SRo/]. Rychlá)
jekimovskij, Viktor: Avícennovo zrkadlo (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/
A.Vinogradov)
jeney, Zoltán: Soliloquium No I (91, Z.Gyôngyôsi, fi), Se!f quotations (95, Componensemble), Miserere mei, Deus (99), Forgácsok (03, E. Ginzery, cimb.)
Kabeláč, Miloslav: 8invencií (91, Krakowska grupa perkusyjna)
Kagel, Mauricio: Recitativarie (95, L'art pour !'art/ B.Griffith, sopr/ cemb), La Voce (95,
L'art pour !'art),Serenáda (95, L'art pour !'art), Trio v troch častiach (99, Animae Trio),Phantasiestuck (01, Mondschein Ensemble),Schattenklänge (Ol, H. Sparnaay, bel)
Kaipainen,jouni: Lacrimosa op.36 (93, Finnish Radio Chamber Choir/E.-O.Sôderstrôm),
Andamento - Trio ll (99, Storstr~ms Kammerensemble)
Kančel~ Gija: Život bez Vianoc-IVNočné modlitby (95, Moyzesovo kvarteto)
Kapyrin, Dmitrij: Pastorále (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/A-Vinogradov)
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Karajev, Faradž: .. .a crumb ofmusicfor George Crumb (95, Moskovský súbor pre súčasnú
hudbu/ A.Vinogradov)
Kasparov,Jurij: Nad večným pokojom: 95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/ A.Vinogradov/ V.Popov, fg)
Kaufmann, Dieter: Paganihilismo (99, E.DerúsoM, vrv'mg. pás), Grandjeu (Ol, RJurčo,aa:/
mg. pás), Paganíhilismo - Overtúra k opere Da Capo a/ Capone (Ol, Ensemble Wiener Collage)
J{azandžiev, Vasil: Epizódy (97, Collegium pre súčasnú hudbu)
Kelemen, Mirko: Tantana (97, Acezantez)
Kinsella, John: Symphonyfor Five (99, Concorde)
Klusák, Jan: Malá hlasová cvičení na texty F.Kafku, Pŕíslovípro lúuboký hlas a declwvé
nástroje, Sonáta pro houslea declwvé nástroje (91)
Kmiťová,Jana: Štyri miniatúry (97, študenti VŠMU), Sláčikové kvarteto č. 2* (03, Albrechtovo kvarteto)
Knapik, Eugeniusz: Sláčikové kvarteto (93, Sliezske kvarteto)
Knittel, Krzystof:Nibiru (97, ŠKO Žilina/ ].Powolny)
Kofroň, Petr: Enhexe (93, Agon/P.Kofroň)
Kolkovič,jozef: Elégia (03, Orkiestra muzyky nowej, S. Bywalec, dir.)
Kollert,Jiii: Domino (95, DAMA DAMA)
Kol man, Peter: E 15 (91, EA), Monumento per 6,000.000 (91, ž SF/W.Michniewski), Panegyrikos (93, Bratislavské komorné združenie/D.Gazon), Koncert pre orchester* (95, SF/
P.Keuschnig), Hudba pre 14 sláčikových nástrojov (03, Komorní sólisti Bratislava l D. Gawn, dir.)
Komorou s, Rudolf Olympia, Chanson, Sweet Queen (91, AGON)
Kopelent,MarekHudbapro5(9l,AGON),Chantdumerleaudétenu(9l ,S.v.OstenjAGON),
Zátiší (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/A.Vinogradov), Sláčikové kvarteto č. 3 (03,
Kvarteto Corona)
Košut, Michal: Trio* (95, Sonata a tre), Šaty pro Desdemonu (95, N. Higano, s/P.Vrbinčík,
vl), !mprese (Ol, N.Higano,s/E.Ginzery,cirnbal)
Kouneva, Penka: Rága (03,]. Tiensuu, cemb.)
Kozarenko, AJexandr: Sinfonia estravaganza (99, [vovski virtuózi)
Krajč~ Mirko:Laudate Dominum* (93, Mladí bratislavskí sólisti/D.Gazon);Proroctvá* (97,
V. Račková, fl/J. Šimonovič, rec/Detský a mládežnícky spevácky zbor SRo/]. Rychlá), Prelúdium toccata afúga* (99, Anímae Trio}
Krák, Egon: Panoptikum (93, T.Gaál, pf), Sonate en deux expressions caractéristiques
(95J. Slávik, VC/D.Rusó, pf); Sonate en deux expressions caractéristique.francaises (97,
Ensemble 2e2m),Lettrede mon moulin* (99, Intervalles/D.Benčová, guVA.Rusnák, vbf)
Krauze, Zygmunt: Voicesfor ensemble (91, AGON),Arabesque (97, ŠKO Žilina/ ]. Powolny
l Z. Krauze, pf), Stone Music(99, z_ Krauze), Gloves Music (99, Z. Krauze),Quatrwrpourta
Naissance (97, Opera aperta),Koncertpre klavír a orchester č. l (Ol, SOSR/R Rewakowicz,
dir./Z. Krauze, p)
Kienek, Ernst: Tape and Double (Ol, E. Škutová-M. Škuta, p/mg. pás)
Kubička, Víťazoslav: Vlci op. 118 (97, Bratislavské klarinetové kvarteto)
Kulenty, Hana: Efor E (93, E.Chojnacka, cemb)
Kupkovič, Ladislav: Mäso kríža (91, Krakowska grupa perkusyjna), •... " (91, Moyzesovo
J.;varteto), Sláčikové kvarteto A dur (91, Moyzesovo kvarteto), Malá rokoková symfónia
B dur* (93, SKO/B.Warchal)
Kurtág, Gyorgy: Hry-výber (91, M.Kurtág, pf), Zlomky]. Attilu (91, A.Csengery, sopr), Znamenia/Signs (9l,J.Fehérváry), Hommage ti].S.B. (91), Hommage to john Cage; Pilinszky
játws: Gerard de Nerval op.5b; ligatura-Message to Frances-Marie op. 3lb (95, F.-M.Uitti,
ve); Hommage ti R.Sch. op.15d (95, Componensemble; 97, Opera aperta), Capriccio (99,
C.Klenyán, db}, Ho.zzám már hU/Jen lettek a szavak (99, C.Klenyán, eib), Tre pezzi per clarinetto e cimbalom (99, C.Klenyán, cVE.Ginzery, cimbal}, Tre a/tre pezzi per clarinetto
e cimbalom (99, C.Klenyán, cVE.Ginzery, cimbal), Splinters/Tríesky (99, E.Ginzery, cimbal},
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Sedem piesní (99, A.Csereklyei, sopr/ E.Ginzery, cimbal), O.fficium breve in memoriam
AndreaeSzervánszky(99, Moyzesovo kvarteto),Egy télyaikonyemlekere (01, N. Higano, S/
E.Ginzery,cimbai/F. Tôrôk, vn)
Kutavičius, Bronius: Anno cum tettigonia-2.sláčikové kvarteto (93, Sliezske kvarteto)
Kiihni, Claus: •...im horizont hätten fahnen zu stehen (91, B.Sitzius, pf)
Lachenmann, Helmut: Dalniente -Jnterieur /ll (97, Collegium pre súčasnú hudbu), Pression (Ol, E. Prochác)
Lejava, Marián: DperaAperta Quintet • (03, Opera Aperta),.Quaoar • (03, Schagquartett Kôln)
Liddle, Elizabeth: Whale Rant (95, Hilliard Ensemble)
•
Ligeti, Gyorgy: Capriccio t.J, Capriccio č.2-Jnvention, Musica ricercata, Etudes pourpilino (91, P.-L.Aimard, pf), Lontano (91, SF/W.Michniewski), Tri rannépiesne (91, A.Csengery,
sopr), Éjszaka, Reggel (93, Finnish Radio Chamber Choir/E.-O.Sôderstrôm), HungarianRoclt
(93, E.Chojnacka, cemb), Z.sláčikové kvarteto (95, Arditti String Quartet), Monument-sefb.
stporträt-Bewegung (95, D.Rusó, pf/E.Škutová-Sianičková, pf; 97, M. Škuta, pf/E.Škutová-Sianičková, pf), Trio (95, Ensemble Wiener Collage), 3 bagately - č. 2 (97, Z. Krauze, pf), Ramifications (03, Komorní sólisti Bratislava l D. Gazon, dir.), Continuum (03,). Tiensuu, cemb)
Locklair, Dan: Cluster's Last Stand (on the Ground; 03,). Tiensuu, eemb)
Logothetis, Anestis: Styx (93, Agon/P.Kofroň)
Lombard~ Luca: &say (01, A. Gabr~. eb)
Loudová, Ivana: Canto amoroso (97 ,). Slávik, ve)
Lutostawski, Witold: Koncert pre klavír a orchester (91, SF/W.Michniewski/E.Poblocka,
pf), Dve klavírne etudy (93, E.Škutová-Sianičková, pf), Variácie na Paganiniho tému (93,
A.Solárik, P.Pažieký, pf), Sláčikové kvarteto (93, Sliezske kvarteto),Epitaph (93, ).Ďurdina,
ob/ O.šebesta, pf), Grave (93J.Lupták, vC/E.Škutová-Sianičková, pf), Sacherovská variácia
(93, L.Lupták, ve), Partita (93, ).Rissin, vn/ O.Rissin-Morenova, pf), 4.symfónia (95, SF/
P.Keuschnig), Me/odie ludowe - 2 skladby (97, Z. Krauze, pf), Symfónia t. 3 (1983, Slovenská filharmónia l Z. Nagy, dir.)
Liit:zow-Holm, Ole: Contour (Ol, Ensemble SurPius)
Mahler, Gustav: Kvarteto a mol (99, Opera aperta)
Machajdík, Peter: logo* (95, EA, detská trúbka), Wrieskaiotkipaoxq (01, Arte Quartett)
Mäche, Francois-Bernard: Nuit blanche (91, EA),Korwar (93, E.Chojnaeka, cemb), Trois
clzants sacrés, Figu res;Phénix; Au/odie (95, Ensemble Accroche Note)
MacMillian,james: 1hreeDawn Rituals (01, Mondschein Ensemble)
Malovec,jozef: Poéma pre sólové husle (91, P.Miehalica, vn), Ortogenezis (91, EA),Avven._
mento ricercado (93, Trávníčkovo kvartetojBereníkovo kvarteto/Nové slovenské kvinteto),
Hudba pre bas a komorný orchester (95, ŠKO Žilina/L Svárovský/).Galla, bas)
Malovec, Pavol: lnvocazione ll. (95 ,). Čižmarovič, vn)
Man, Roderik de: Écoute, Écoute (Ol, H. Sparnaay, bcVmg. pás)
Manoury, Philippe:Jupiter pre fi a elektr (93, Clara Novak, fl/X_Chabot, réžia,IRCAM)
Mansurian, Tigran: Koncert č.3 pre violončelo a 13 dychových nástrojov (93, Bratislavské komorné združeníe/D.Gazon/ K.Georgian, ve)
Marez Oyens, Tera de: Nam San (93, W.Konink, marimba)
Marthinsen, Niels: A Bright Kind ofHigh (99, Storstrtíms Karnmerensemble/ Henrik Vagn
Christensen, dir.)
Martin, Frank: Die WelSe von Liebe und Tod (Ol, SOSR/R- Rewakowicz, dir./B. Balleys, mezzo)
Martinček, Dušan: Coextistences* (95, Ensemble Wiener Collage)
Martynov, Vladimir: Partita (93, T.Grindenko, vn)
Mashayekhi, Nader: mise en scene (97, Ensemble Wien 2001)
Matej, Daniel:Musicaaeterna (93,YEN! ensemble/T.Battista),Make love not art" (95, VENI
ensemble/ A.Popovič),RockMe,Baby! No./ (in tlwstyleofoldmasters)* (95, VENI ensemble/
A.Popovič), (Three) Songs & Refrains* (95, Hilliard Ensemble), Wenn wir in hächsten NQ.
ten sein ... • (99, Opera aperta), Machaut (after Ma fin est mon commentcement by Guillaume de Machaut),(OI, Krakowska grupa perlmsyjna)
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Mayzumi, Toshiro: Bunraku (93, K.Georgian, ve)
Mažulis, Rytis: Mensurations (03, Opera Aperta)
McKay, Deirdre: through stillpol/en (99, Concorde)
McPherson, Gordon: Western Darlings (03, Orkest de Yolharding)
Medek, Ivo: Zlomený križ/ !.časť (91, DAMA DAMA/synt/ M.Vašek, pf)
Meis, Susanne: Orthopädische Lieder (99)
Mellnäs, Arne: lntimate Games (99, ŠKO Žilina/). Powolny)
Mence, Selga: 771e Songs (01, E. Škutová-M. Škuta, 2 pns)
Mengjiqi, Mehdi: Valie (91, Krakowska grupa perkusyjna), Shota (Ol, Krakowska grupa
perkusyjna)
Messiaen, Olivier: Réveil des oiseau (91, SOSRo/M.Bamert/ P.Crossley, pf),Quatuor pour la
fin du temps (91, Quadenú Perugini), Un sourire (93, SF Brno/ A.Tamayo), Visions de /'Amen
(95, D.Rusó, pf/E. Škutová-Slarúčková, pf), Cantéyodjaya- 3 fragmenty (99, Z. Krauze, pf)
Mettraux, Laurent Trio pre husle, violončelo a klavír* (99, Animae Trio)
Mihalič, Alexander: Composition (91, EA), Ce (93, Trio Salomé), Fractals (95, EA), Phaestos Disk A Ir (99, Storstrt?rns Kammerensemble/Henrik Yagn Christensen, dir.), Fractals
liľ (03, l. Buffa, pf)
Mik~ Minoru: Marimba Spiritua/s (Ol, Krakowska grupa perkusyjna)
Milakovič, Boško: Sto/en Beauty • (03, Orkest de Yolharding)
Milučký, Marián: Implantácie (97, študenti VŠMU)
Moller Pedersen, Gunnar: Periphery (99, Paul Terracirú, tr)
Monk, Meredith: Phantom Waltz (93, Double Edge)
Moody, Ivan: Canticum caTlticorum II (95, Hilliard Ensemble)
Mosolov, Alexandr: Dve prelúdiá (93, A.Malkus, pf)
Miiller-Weinberg, Achim: Elégiapre sólovéhusle (91, P. Michalica, vn); Sláčikové kvarteto
é. 3 (97, Moyzesovo kvarteto)
Miinz, Harald: Parkfiguren (99)
Nancarrow, Conlon: 3. sláčikové kvarteto: Kánon 3-4-5-6 (95, Arditti String Quartet)
Neuwirth, Olga: Spleen (97 E. Molinari, bel)
Nishimura, Akira: Keczak (Ol, Krakowska grupa perkusyjna)
Nono, Luigi: Lajabbrica illuminata (91, AGON), Con Luigi Da/Japicco/a (91, Krakowska
grupa perkusyjna)
Nordin,jesper: Calm Like a Bomb (03, G. Szathmáry, vn)
N!!rgárd, Per: Hanne Meltling, Tortoise Tango (99, Storstrt?rns Kammerensemble), Out of
This World (03, Komonú sólisti Bratislava/ D. Gazon, dir.)
Numan, Toek: Pavane Lachrimae (Ol, H. Sparnaay, beVS. Sparnaay, org)
Nussbaumer, Georg: AnArm011ica (97, Ensemble Wien 2001)
Nyman, Michael: K011Ce11pre čembalo a sláčikový orchester (99, ŠKO Žilina/L.Svárovský, dir.)
Ohana, Maurice: Trois Contes de I'Honorable Fleur (97, Ensemble 2e2m)
Onna, Petervan: Momentum (Ol, H. Sparnaay, bel)
Orbán, Gyorgy: Duo č.2 (91)
O'Leary,Jane: Into the Wordless (99, Concorde)
Padding, Martijn: Remote Place (03, Orkest de Yolharding)
Pagh-Paan, Younghi: Tsi.Shin-Kut (03, Schagquartett Kôln)
Papanetzová, Lucia: hnaginácie (03, M. Bajuszová, pn)
Parik Ivan: Pieme o padajúcom lístí (91, B.Sitzius, pf), Sonata-Canon pre ve a mg (91),
Hudba pre Miloša Urbáska (93, Sliezske kvarteto), Listy (95, I.Černecká, pf); Dve árie na
fragmenty textu Stabat Mater (97, ]. Pastorková, sopr/L Marcinger, pf), Missa Brevis* (Ol,
Moyzesovo kvarteto/Voci Festose), Triptych* (03, SOSR, P. Gribanov, dir/N.Higano,s)
Parsch,Arnošt: Kvéty (91), Kresby (95, Sonata a tre)
Pärt, Arvo: Berliner Messe (93, Collegium iuvenae Posorúensis/ Finnish Radio Chamber
Choir/ E.-O.Sôderstrôm), Magnificat (93, Finnish Radio Chamber Choir/ E.-O.Sôderstrôm),
Sum~na; And one ofthe Pharisees...(95, Hilliard Ensemble), Festina Lente (95, ŠKO Žilina/
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LSvárovský); Te Deum (97, Komorní sólisti Bratislava, Camerata Bratislava/]. Rozehnal),
Trisagion (Ol, Komorný sólisti Bratislava/ A. Popovič), ...which was the son of.. (Ol, Camerata Bratislava/]. Rozehnal), Orient & Occident (01, Komorní sólisti Bratislava/ A. Popovič),
1he Woman with the Alabaster Box (Ol, Camerata Bratislava/J. Rozehnal), Tribute to Cet~
sar (Ol, Camerata Bratislava/]. Rozehnal), Cecilia, vergina romana (01, Komorní sólisti
Bratislava, Camerata Bratislava, A. Popovič),
Peitsalo, Peter: Tri básne na Williama B/akea (93, Finnish Radio Chamber Choir/E.O.Sóderstrôm)
Penderec:ki, Krzysztof: Credo (99, SF/Krakovský filharmonický zbor/Bratislavský chlapčenský zbor/ K.Penderecki, dir./A.Kohútková, sopr/J.Valášková, sopr/M.Beňačková, alt/
A.Zdunikowski, ten/R.'fukowski, bas)
Piaček, Marek: F/auto dolce '91 (91, EA/M.Piaček, fi), Melodies and Rhythms for Shoko
and Hidemi (93, M.Piaček, fi! K.Seidmann, pf), Ešte viac čarormých okamihov* (95, Bakalárske dychové trio), Učiteľka očami detí (95, YEN! ensemble/A.Popovič),]ar prišla... (99,
RŠašina, cb/D.Šašinová, pf)
Piazzolla, Astor: Histoire du tango Nr. 1-3 (99, Storstr~ms Kammerensemble/Henrik Vagn
Christensen, dir.), Koncertpre bandoneón,sláčikový orr:hestera bicie nástroje (Ol, B. Lenko, bandoneón/ ŠKO Žilina/ L Svárovský)
Piňos, Alois: Eu.forie (91, DAMA DAMA/M.Vašek, pf/ D.Forró, synt/L.Couralová, ve)
Podprocký,Jozef: Dve chorálové meditácie (99, ].Klein, cl)
Pospíšii,Juraj: 2. klavírne trio (91, Hummelovo trio), Malá suita pre trúbku in Ba klavír
op. 54* (95, T.Svitek, tr/ V.Kelly, pf)
Psathas,loannisjohn: Zeal*·výber (93, Double Edge)
Pudlák, Miroslav: 7711! Last Wotrl* (93, Trio Salomé), Drobné radosti (Ol, Mondschein Ensemble)
Račingaj, Ljubo:Metamoifoze (03, I. Pristašová, vnjE. Prochác, vc./M. Škuta, pf)
Radak, Xenia: 7-9-1/ (97, Acezantez)
Rasmussen, Sunleif: Sunshine and Shadows (Ol, Moyzesovo kvarteto)
Rautavaara, Einojuhani: Credo op.63 (93, Finnish Radio Chamber ChoirjE.-O.Sóderstrôm)
Reich, Steve:Drumming (91, Krakowska grupa perkusyjna);Piano Phase (97, M. Škuta, pf/
E. Škutová-Sianičková, pf)
Resch, Gerald: Gesten und Schleifen (03)
Reudenbach, Michael: Standlinien 1,2,3 (95, Ch.M.Moosmann, org)
Rihm, Wolfgang: Hälderlin-Fragmente (91, S.v.Osten, sopr), Sláčikové kvarteto č. 9 (Ol,
Moyzesovo kvarteto)
Riley, Terry: Chonting the LightofForesight (Ol, Arte Quartett)
Ropek,Jii'í: Partita "Adoro te devote• (97,].Kalfus, org)
Rosing.SChow, Niels: Granito yArco Iris (99, Storstq!ms Kammerensemble/ Henrik Vagn
Christensen, dir.)
Rudolf, Róbert: Scar(95, EA), Hamro.for4 (01, Arte Quartett)
Rybái',Ján: Psychóza (03, l. Buffa,pf)
Rzewsk~ Frederic: Lost and Found (93, W.Konink, pert), Coming Together (97, Ensemble
Musica temporale/A. Mounk/S. v. Osten, sopr); 1he Road(97, D. Vandewalle, pf)
Saariaho, Kaija: Suomenkielinen Sekakuorokappale (93, Finnish Radio Chamber Choir/
E.-O.Sôderstrôm), Laconisme de l'aile (95, X.Chabot, fi), Noa-Noa (95, X.Chabot, fi!
el.zariadenie), Lonh (03, K. Varkondová, s)
Sakač, Branimir: Barasou (97, Acezantez)
Salva, Tadeáš: Balado pre sólor:é violončelo (91), Slovenské concerto grosso č.l/b (93,
Trávníčkovo kvarteto/ Cappella Istropolitana), Balado (95, EA), Sedem kresieb (97, ŠKO/J.
Powolny)
Sandstrôm, Sven-David: Spring Music (99, Kroumata Ensemble)
Sári,József: Five sound models (95, Componensemble)
Sáry, László:MagnifJCat (91, A.Csengery, sopr.), Hommage aPhilip Glass (Ol, E. Prochác)
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Scelsi, Giacinto: OlehO (91, S.v.Osten, sopr/ AGON), Tri štúdie (91 Quademi Perugini), Suita č. IO .KA • (93, M.Schroeder, pO, Ygghur(95 , F.-M.UiUi, vc), J.s/áčikové kvarteto (95, Arditti String Quartet); l presagi (97, Agon Orchestra/). Wyttenbach); Anahil (97, Agon Orchestra/}. Wyttenbach/C. Fournier, vn); Yamaon (97, Agon Orchestra/}. Wyttenbach/]. Schmidt,
bas),K(}-Lho (99, B.Wystraete, fVA.Marschutz, cl) Quattropezzi su unasola no/a (Agon Orchestra/). Wyttenbach), C'est bien la nuil (Ol, A. Gabry$, cb)
Schu pp, Sjeng: Loopsj[)en Pijp/Beal (03, Orkest de Yolharding)
Sciarrino, Salvatore: Centauro marino (99, Opera aperta)
Seidmann, K.ristian: Komorná hudba (93, Ensemble Zerocento)
Serei, Zsolt: Seven minutesfor twenly years (95, Componensemble)
Semerák, Oldiich: Pre/ude, Chora/e and Fugue (97,}. Kalfus, org)
Schnebel, Dieter: Lieder ohne Worle (99)
Schnittke, Alfred: Sonáta pre violančelo a klavír (91, E.Prochác, vc/M.Pivka, pO, Pianissimo (91, SOSRo/ M.Bamert), 4.koncertpre husle a orchester (93, SFl A.Borejko(f.Grindenko,
vn), 2.sonála (Quasi una sona/a) (93, T.Grindenko, vn/A..Malkus, pO, Malé tragédie- verzia pre súbor sólistov J. Kasparov (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbu/A. Yinogradov),
Sonáta pre husle a komomj orchester (95, ŠKO Žilina/LSvárovský/ J.Čižmarovič, vn), K/avime kvarteto (99, Opera aperta), Triová sonáta (99, ŠKO Žilina/LSvárovský, dir.), Koncert
pre violončelo a orchester č. I (99, SOSR/R.Stankovský, dir./j.Bárta, ve)
Schônberg, Arnold: Begleilungsmusik zu einer Lichtspielszene (91, SOSRo/M.Bamert)
Schumann, Robert: Miirchenerzählungen op. 132 (97, Opera aperta)
Schweinitz, Wolfgang von: Sehr kleiner Drachen (99)
Siegel, Wayne: Concerto for Trumpel and ensemble "Mi/ler1ium Caft" (99, Storstroms
Kammerensemble/Henrik Yagn Christensen, dir.)
Sierra, Roberto: Con Sa/sa (03, J. Tiensuu, cemb.)
Sikora, Elzbieta: On the Line (93, F.Lynch, sopr/A.Burges, zvuk.inž.)
Silvestrov, Yalentin: Dedikácia pre husle a orchester (97, SF/P. Keuschnig/1. Pristašová,
vn), Serenáda (99, Ľvovskí virtuózi)
Singier,Jean-Marc:Apendice (93, Trio Salomé)
Sixta,Jozef: 2.sláčikové kvarteto (91, Moyzesovo kvarteto), Kvarleto pre4flauty (91, FlauLi di Bratislava), Pian~onata (93, M.Schroeder, pO, Variácie pre 13 nástrojov (93, Bratislavské komorné združenie/D.Gazon); 2. symfónia* (97, SF/P. Keuschnig)
Slavický, Milan: lnvocation IV (03, I. Pristašová, vn.fR. šebesta, cl-fM Škuta, pO
Slonimskij, Sergej: Symfónia č. 8 (03, SOSR, P. Gribanov, dir.)
Sluka, Luboš: Viade/si/enzio (97,j.Kalfus, org)
Smolka, Martin: Pit.jčovna ricercarú (93, Agon/P.Kofroň)
Spassov, Bojidar: Ode (99, }.Lupták, ve), Fiala continuo I (99, TJanošík, fVmg. pás), Wasserfo/Je (99, M.Škuta, p0,Asylphonia (99, EA(f.Waliczky, počítačová animácia)
Staar, René: Gemini AI, A5~ Aľ (95, Ensemble Wiener Collage), The Fortunes ofWarScéna z opery Da Capo al Capone (Ol, Ensemble Wiener CoUage)
Steinecker, A..nton:Nottumo (97, študenti VŠMU), Kvinteto pre cimbal a skičikové kvartelo (03, Moyzesovo Kvarteto/ E. Ginzery, cimb)
Stockhausen, Karlheinz: Harlequin; 1íerkreis(93, MovingMusic Theatre/ l.Stuart, cl,tanec/
F.Best, sopr,tanec/ PAlvares, pO, Klaviersliick IX- začiatok (99, Z. Krauze, pO
Suzuki, Kotoka: Umidi Soni Co/ores (03)
Szeghy, Iris: Deprofundis (93, M.Beňačková,mezzosopr-1 ].Ďurdina, ob/P.Selecký, vl), Sviit(}jánske mystérium (95, DAMA DAMA), Oratio et gratias actio pro sanitate matris meae* (95,
Hilliard Ensemble); In between (97, Ensemble 2e2m), Ha meghalok* (99, Percussion Plus),
Psalm (99, B.Griffith, spev),Aw Maria (99, B.Griffith, spev/ A. Lakatoš, vVJ.Lupták, vc/R.Šašina,
cb), Preludio e danza (Ol, H. Sparnaay, bel), Musicafoldorica (Hommage aBarták) (Ol, Ensemble SurPius), Vielleich~ dassuns elwas aufginge (03,ŠKO Žilina, L Svárovský/ S. Nopper, s)
Szemzô, Tibor: Čajka- chorálová variácia č. 2 (97, Moyzesovo kvarteto)
Szokolay, Sándor: Due motetti (91, Slovenský komorný zbor/ P.Procházka)
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Szôllôsy, András: Fragmenty pre mezzosoprán,jlautu a violu (91 , A.Csengery, sopr/
Z.Gyôngyôsi, fi! ].fehérváry, vl), Elegy (95, Componensemble)
Szymansk~ Pawel: Bagarela pre A. W.* (95, Ensemble Wiener Collage)
Ščetinskij, Alexander: Tvárou k hviezde (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbuf
A.Vinogradov); Slovo kazateľa ('JJ, Moyzesovo kvarteto/N. Higano, sopr)
Šimai, Pavol: Sen a ráno (91, Slovenský komorný zbor/ P.Procházka), Laetitia recognitionis* (95, Moyzesove kvarteto), Škuľaví svedkovia (99, Percussion Plus)
Šimand~ Karel: Modlitby (95, DAMA DAMA)
šostakovič, Dmitrij:Antiformalističeskij rajok (91)
Štedroň, Miloš: Kondukty a moleta (91, Due Boemi)
Takemitsu, Toru:Lesyeux clos (91, B.Sitzius, pt), Nostalghia (95, ŠKO Žilina/ LSvárovskýf
J.Čižmarovič, vn), Rain-Tree (99, Kroumata Ensemble), How slow the Wind (Ol, ŠKO Žilina/
L Svárovský)
Tavener,John: 1he Last Sleepofthe Virgin (95, Moyzesovo kvarteto)
Tenney, james: Ch ro matic Canon (93, Double Edge), Quiet Fan for Erik Satie (93, VENI
ensemble/ľ.Battista)

Tiensuu,Jukka: "M' (03, Komorní Sólisti Bratislava/ D. Gazon, dir.,J. Tiensuu, čemb.), Etudy (03,]. liensuu, cemb.), Fantango (03,). Tiensuu, cemb.), Veto (03,]. liensuu, cemb.)
Tómasson, Haukur: Quartet Il (99, StorstiJSms Kammerensemble/ Henrik Vagn Christensen, dir.)
Tormis, Veljo: Kullervo s message; Orja paJk (95, Hilliard Ensemble)
Tiiur, Erkki-sven: Requiem (97, Bratislavskí komorní sólisti, Camerata Bratislava/j. Rozehnal)
Tyranny, . Blue" Gene: 111e De-Certified Highway ofDreams (93, Double Edge)
Uitt~ Fr:ances-Marie: Ricercar (95, F.-M.Uitti, ve)
Urbanner, Erich: Quasi una Fantasia* (95, Ensemble Wiener Collage)
Ustvoľskaja, Galina: 12prelúdií;5. klavírna sonáta (93, M.Schroeder, pt), Sonáta pre husle a klavír, Duo pre lmsle a klavír (93,].Rissin,vn/O.Rissin-Morenova,pl)
Vajo,Juraj: Bez názvu pre 3 dychové nástroje (97, študenti VŠMU), KvarMo preflautu,
violu, violončelo a klavir • (03, M. Štreitová, P. Zwie bel, A. Gál, I. Buffa)
Varese, Edgard: Densité 21,5 (99, B.Wystraete, fi)
Vidovszky, László: Soft errors (95, Componensemble)
Vtiiao,AJejandro:Chant ďAilleurs, Borgesy el&pejo (93, F.Lynch,soprl A.Burges, zvuk.ini);
Trojkoncert (93, liio Salomé)
Vo lans, Kevin: Leaping Dance (95, D. Rusó, pf/ E. Škutová-Slaničková, pt)
Vosti'ák, Zbynek: Maharasvátí(91, Agon)
Vustin, Alexander: Hudba pre IO (95, Moskovský súbor pre súčasnú hudbU/A. Vinogradov)
Wallin, Rolf: Stonewave (99, Kroumata Ensemble)
Walter, CasparJohannes: Luftspiegelung (03, Schagquartett Kôln)
Webern, Anton: Pät' častí pre sláčikové kvarteto op.5 (91, Moyzesovo kvarteto, Variácie
op. 27- 2 fragmenty (97, Z. Krauze, pt),Kvarreto pre husle, klarine4 Ú!norsaxofón a klavír
op. 22 (03, Opera Aperta)
Weir,Judith: King Haralds Saga (93, F.Lynch, sopr/ A.Burges, zvuk.inž.)
Wielecki, Tadeusz: Concerto ti Rebours (03,ŠKO Žilina, L Svárovský/ K. Bakowski, vn)
Wolff, Christian: Bratislava* (95, VENI ensemble/A. Popovič), Eisler Ensemble Piece (99,
Opera aperta)
Wiithrich-Mathez, Hans: Weinenarie (95, B. Griffith, sopr)
Wysocki, Zdzislaw: Etudy pre komorný súbor-/JI-vr (95, Ensemble Wiener Collage)
Wystraete, Bernard: Vacilacao e danca (99, lntervalles)
Xenakis, lannis: Dikhthas (93, T.Grindenko, vn/A.Malkus, pt),jonchaies (93, SF Brno/
A.Tamayo), Naama (93, E-Chojnacka, cemb), Nuits (93, Finnish Radio Chamber Choir/E.O.Sôderstrôm), Reboruis (93, W.Konink, perc), Tetora (93, Sliezske kvarteto), Kottos (95, F.-
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M.Uitti, ve), Tetras (95, Ardini String Quartet), Gmeeoorh (95, Ch.M.Moosmann, org), '!heraps (Ol, A. GabryS, eb)
Xu Yi: Tui pre kb a PC (93, A.Viskup/X.Chabot, réžia, IRCAM)
Yuasa,Joji: Bass Clarinet Solitude (Ol, H. Sparnaay, bel)
Yun, !sang: Kónigliches 1hema (91, Quaderni Perugini), Intermezzo (93, K.Georgian, ve)
Zagar, Peter: Stabatmater(9l, Slovenský komon\ý zbor/ P.Procházka), Hudba k videu (93,
VENI ensemble/ T.Banista), Štyri kusy pre sláčiky* (93, Mladí bratislavskí sólisti/D.Gazon),
Sláčikové kvarteto (95, Moyzesovo kvarteto), Blumentálsky tanec č. 2" (99, Opera apena),
Blumentálsky tanec č. ľ (99, Percussion Plus), Ronde pre violončelo a komorný orchester* (Ol,]. Lupták, ve/ ŠKO Žilina/ L Svárovský)
Zach,Ján: Krátka hudba (93, !.Maršálek, vn/S.Sokol, pf)
Zeljenka, Uja: Polymetrická hudba, 2./zlavíme kvinteto (91 ); Zariekania (91, Moyzesovo
kvarteto/M.Beňačková, alt);J monológypre sólové violončelo (9l);Sonáta pre husle a klavír
(93, P.Miehalica, vn/T.Gaál, pf), Rozmar; Sourire* (95, Ensemble Accroche Note); Sonatína
pre klavír* (97, O. Šašinová, pf); Toccata• (97, M. Škuta, E. Škutová-Sianičková, pf); Marecania (97, Collegium pre súčasnú hudbu),Prologo e Barbaro per pecussioni* (99, Kroumata
Ensemble), Sonáta pre klarinet a klavír (99, M.Orlička, eVE. škutová, pf), Concertino pre
klavír a sláčikový orchester• (99, Ľvovskí virtuózi/M.I.apšanský, pf), Sláčikové kvarteto č. 7
{Ol, Moyzesovo kvarteto), Klavírna sonáta č. 15 • (03, M. Bajuszová,pf)
Zemek, Pavel: Chvála manielství (9l,].Horák, clb/OAMA OAMA)
Zimmerlin, Alfred Raumspielsuite (95, M. SchrOder, git)
Zorn,John: Gamy (97, O. Vandewalle, pf)
Zouhar, Vít: Zdá se mi zato pokaidé... (95, Sonataa tre)
• svetová premiéra
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SKLADATEllA 2005
APERGHIS, Georges
BALAKAUSKAS, Osvaldas
BEi'IEŠ,Juraj
BOKES, Vladimir
BOULEZ, Pierre
BRANDMÚLLER, Theo
BRÄM, Thiiring
BURIAS, Martin
CAGE,]ohn
CLÉMENT, Dominique
CRUMB, George
GAšPARÍK, Róbert
GODÁR, Vladimir
GUBAJDUUNA, Sofia
HOSOKAWA, Toshio
IRŠAI,]evgenij
JANÁRČEKOVÁ, Viera
KAGEL, Mauricio
KMIŤOVÁ,]ana
KOLKOVIČ,]ozef

KURTÁG, Gyorgy
LEJAVA, Marián
UGETY, Gyorgy
UGETY,Lukas

s. 94
s. 59
s. 12, 67
s. 82, 112
s. 95, 105
s. l12
s.48
s. 61
s. 79
s. 95
s.47
s. 71
s. ll
s. 83
s. 103
s.99
s. 81
s. 97
s. 59, 103
s. 71
s. 48, 112
s. 105, 113
s. 38,114
s. 37

UN, Mei-Fang
MARTINČEK, Peter

MATSUSHITA, !sao

MAžuus,Rytis
MESSIAEN, Olivier
NONO,Luigi
PAPANETZOVÁ, Lucia
REICH, Steve

s. 105
s. 72
s.122
s. 62
s. 50
s. 88
s. 104
s.14, 1~23,
2~33

RIHM, Wolfgang
ROY, Camille
SAARIAHO, Kaija
SCELSI, Giadnto
SČETINSKIJ, Aiexander

SENEŠI, Marcel
SCHULHOFF, Erwin
STEINECKER,Anton
SZEGHY, Iris
ŠIMAI, Pavol
VARE SE, Edgard
WIDMANN,]org
WIELECKI, Tadeusz
XENAKIS, Iannis
ZELJENKA, Ilja

s.87
s. 96
s. 51, 6o
s. 98
s.120
s.l13
s. 79
s.l12
s. 52
s.l19
s. 106
s.88
s. 121
s. 42, 94
s. 73
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INTERPRETI 2005
ALBRECHTOVO KVARTETO
ALEPH ENSEMBLE
AMADINDA PERCUSSION
GROUP

s. 74
s. 100

s.16, 23,
33,44
AMALTEA
s. 55
BENKOVÁ, Margaréta
s. 74
DUO PERCUFONlA
s.24
FODOR, Ildikó
s. 25
Gaida Ensemble
s. 63
GAŠPAR, Richard
s. 69
GINZERY, Enikó
s.ll5
HORVÁTH, Mária
s. 25
HUDACZEK, László
s.123
JAKABČIC, Matúš
s. 33
JARO, Anton
s. 69
JURČENKO, Peter
s.69
KÁROLY!, Katalin
s. 25,44
KOMORNÍ SÓUSI1 BRATISLAVA s. 24
LACKOVÁ, Veronika
s. 16
LEJAVA, Marián
s.108
LÓCZI,Klára
s. 25

MAGYAROVÁ, Adriana
MELOS ETIIOS El'lSEMBLE
MERKELYS, Remigijus
MINGUETQUARTETT
MUDROŇOVÁ, Andrea
NAGY,Zsolt
ORAVECZ, Gyôrgy
RÁCZ, Zoltán
REICH, Steve
SLOVENSKÁ FIUIARMÓNlA
SYMFONICKÝ ORCHESTER
SLOVENSKÉHO ROZHLASU
SOKOL, Rastislav
ŠERVENIKAS, Robertas
ŠILLER, Ivan
TRIODOUNlA
VALČUHA,Juraj
VENI ensemble
VIZVÁRY, Robert
ZWIEBELOVO KVARTETO

s. 75
s. 107
s. 63
s.90
s. 115
s. 108,
123
s. 25
s. 24
s. 19
s. 15
s. 123
s. 69
s. 63
s. 115
s. 84
s. 16
s. 23
s. 69
s.33
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ADRESY
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA- Koncertná sieň
Palackého 2
ESTRÁDNA HALA PKO
Nábrežie ann. gen. L. Svobodu 3
SLOVENSKÝ ROZHLAS- Malé koncertné štúdio l Veľké koncertné štúdio
Mýtna l
HISTORICKÁ BUDOVA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DNADLA
Hviezdoslavovo námestie
PÁLFFYHO PAlÁC
Zámocká47
HUDOBNÉ CENTRUM
Michalská IO
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Slovenský
Rozhlas
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EXPERIMENTÁLNE ŠTÚDIO
SlOVENSKÝ ROZHlAS

hudobne ~ entrum
MUSIC

CENTRE

SLOVAKIA

HUDOBNÉ CENTRUM/ MUSIC CENTRE SLOVAKIA
Michalská 10, 815 36 Bratislava l, tel. +421 (2) 5920
4811, 5443 4003, fax +421 (2) 5443 0379
hc@hc.sk, www.hc.sk
Hudobné centrum je pracovisko pre hudobnú kultúru s celoslavenskou
pôsobnosťou, ktorého poslaním je podporovať slovenské hudobné umenie

doma a v zahraničí.
The Music centre Slovakia is a working place for music culture with nationwide
activities. Its task is to promote the Slovak musica! culture at home and ab road.
Oddelenie dokumentácie a informatiky l Department of
Documentation and Information, tel. +421 (2) 5920 4831-38, fax
+421 (2) 5920 4833, odi@hc.sk, www.hc.skjodi
• spravuje a dopÍňa fonotéku, notový archív a videotéku slovenských
a zahraničných skladateľov a buduje databázu informácií o súčasnej
hudobnej kultúre
• záujemcom z radov odborníkov i hudbymilovnej verejnosti poskytuje
póstup k archívom ako aj k periodickej a neperiodickej odbornej tlači v
študovni pre verejnosť, tel. (2) 5920 4837-38, studovna@hc.sk
• manages and completes a sound library, a musica! archive and video
library of Slovak and foreign composers, and creates a database of contemporary musica! culture
• gives interested experts and the music-loving public access to the archives,
and makes accessible the professional periodicals and non-periodical journals
in the Public Music Study, Tel. (2) 5920 4837-38, studovna@hc.sk
Oddelenie edičnej činnosti l Publishing department
tel +421 (2) 5920 4841, fax +421 (2) 5920 4842, slovedit@hc.sk,
www.h.sk/edicne
• vydáva noty a knihy o hudbe a časopis HUDOBNÝ ŽIVOT, ktorý prináša
informáde o hudobnom živote na Slovensku a v zahraničí, tel. +421 (2)
5920 4845-46, hudobnyzivot@hc.sk
• publishes scores and books about music and the journal HUDOBNÝ ŽIVOT
-with information about the music life in Slovakia and abroad,Tel. +421
(2) 5920 4845-46, hudobnyzivot@hc.sk
Oddelenie vonkajších vzťahov l External Relations Department
tel +421 (2) 5920 4821-27, fax +421 (2) 5443 4561, ovv@hc.sk
• organizuje vybrané medzinárodné hudobné festivaly, sprostredkováva
koncerty slovenských a zahraničných umelcov doma a v zahraničí, propaguje
slovenské hudobné umenie na Slovensku a v zahraničí
• organizes selected international music festivals, concerts of Slovak and foreign
artists in Slovakia and abroad, promotes Slovak music art in Slovakia and abroad.

~udob!IÝ

život

časopis pre klasickú hudbu, jazz, world music

INFORMUJE
o udalostiach zo všetkých oblastí hudobného života
na Slovensku a v zahraničí

KRITICKY REFLEKTUJE
premiéry na koncertných pódiách a v hudobných divadlách doma
a v zahraničí

OBOZNAMUJE
verejnosť s profilmi mladých slovenských hudobných umelcov
Uverejňuje

ROZHOVOR
s významnou osobnosťou domáceho či zahraničného hudobného
života

V SERIÁLOCH
prináša štúdie z oblasti dejín slovenskej hudby, Opery SND,
z histórie jazzu, o problematike world music, atď.

RECENZUJE
CD a knihy z oblasti hudby

PONÚKA
prehl'ad najdôležitejších hudobných podujatí
Ponúka

BURZU hudobného tovaru
a

INZERCIU
Čítajte a rozširujte
HUDOBNÝ ŽIVOT

Objednávky Z_!lSielajte na adresu redakcie

HUDOBNY ZIVOT
Michalská 10
815 36 Bratislava
Tel./ Fax.: 02/ 5920 4845, 5920 4846, 5443 0366

Slovenský
Rozhlas

SYMFONICKÝ ORCHESI'ER SLOVENSKÉHO ROZHLASU
KONCERTNÁ SEZÓNA 2006/ 2007
10.11. 2005 o 19.00hod.- nA/uuJemicJzý koncert" v spolupráci s VŠMU
ZOLTANBOGNÁR: Skladba pre orchester
LUDWIG VAN BEE11IOVEN: Koncertpre klavír a orchester č.3 c mol
JOHANNES BRAl/MS: Symfónia č.4, e mol
Dirigent: M. LEJAVA
Sólisllta: P. REIFERSOVÁ- klavír
16.11. 2005 o 19.30 hod. " Melos Etos" záverelný koncertfestivalu
PAVOL ŠIMA/: Vítázstvo
ALEXANDER ŠČ1'EI1NSKQ: Aprima vista
TADEUSZ WIELECKI: Tafte
/SAO MATSUSHITA: Hi-Ten-Yu
Dirigent: ZSOLTNAGY (Maďarsko)
15. a 16.12. 2005 o 19. OO hod. "Vianočné koncerty"
Vianočné klasické a swingové štandardy
Orchestre: SOSR +BIG BAND GUSTÁVA BROMA
Dirigenti: IVAN ANGUÉLOV(Bulharsko) + VLADO VALO ITČ
Sólisti: dodatočne
Zbor: Spevácky zbor LÚČNICE

1!}.01. 2006 o 19.00 hod. "Fašiangový koncert"
JOHANN STRAUSS- Gala program - výber skladieb
Dirigent: KONSTAN11N SCHENK (Rakúsko)
02. 02. 2006 o 19. OO hod. mimoriadny koncert "Americký koncert"
Americký repertoár
Dirigent: KIRK TREVOR (USA)
Sólisti: rkxúltočne
17.02. 2006 o 19.00 hod. nSOSR v Redute"
ALEXANDER MOyzES: Partita napočesťMajstra Pavla pre orchester
Venované 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa
ALFRED SCIINTrrKE: Koncertpre klavír a sláčiky
GUSTAVMAHLER: Das K/agende Lied
Dirigent: KIRK TREVOR (USA)
Sólisti: rkxúltočne
Zbor: Slovenský Filharmonický zbor

16.03. 2006-"Rusiá romanlilea"
PETER IIJIČ ČJVKOYSKQ: Polonézaz opery Eugen Onegin
Koncertpre husle a orchester D Dur
ALEXANDER P. BORODIN: Symfónia č.2 h mol, . Bohatierska"
Dirigent: ALEXEJKORNENKO (Rusko)
Sólislka: DIANA PASKO (Rusko) - husle
06. 04. 2006- RAVEL & ŠOSTAKOVIČ
MAURICE RA VEL: Le tombeau de Couperin
MAURICE RA VEL: Koncertpre klavír a orchester GDur
DMTrRIJ D. ŠOSTAKOVIČ: Symfónia č.5, Op. 47
Venované 100.výročiu narodenia sklatúiteľa
Dirigent: MÁRIO KOŠÍK
Sólista: LAD/SIAVFANČO VIČ- k/avír
11. a 12. 05. 2006 o 1!J.OO hod. " SOSR VREDUTE"
AR11IUR HONEGGER: Pacifik 231

PAUL HINDEMI11I: Koncert pre husle a orchester
PETER IIJIČ ČJVKOVSKQ: Symfónia č.4Jmol, op.36
Dirigent: dod/Jtočne
Sólisti: VIK1VR ŠIMČISKO- husle
15.06. 2006 -"Záverelnýlwncertsezóny"
CLAUDE DEBUSSY: l . rapsMia pre klarinet a orchester
WOLFGANG AMADEUSMOZAR'P. Koncert GDurpreflautu a orchester, K V. 313
Venované 250. výročiu narodenia sklatúitela
GUSTAVHOLST: Planéty
Dirigent: ANDREWMOGREL/A
Sólo: RONALD ŠEBESTA
VLADISLAVBRUNNER
Zbor: ženský speváckyzbor Lúčnice

Organové koncerty pod Pyramídou 2006
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna l, Bratislava
zač.koncertov

22.1.20o6
12.2.2006
5.3.20o6
26.3.2006
23.4.2006
21.5.20o6

10.30 h.

Pavel černý (ČR)
Peter Sochufák (SR)
Imrich Szabó (SR)
Michael Gailit (Rakúsko)
Ferdinand Klinda (SR)
Vincent Dubois (Franda)

/1lnmH nlhrallia
57. koncertná sezóna 2005/20o6
1he Slovak Philhannonic-57th Concert Season 2005/2006
MARIAN LAPšANSKÝ
generálny riaditeľ l General Director
SWVENSKÁ FIUIARMÓNIA
mE SLOVAK PHILHARMONIC
VLADIMÍR VÁLEK
šéfdirigent/ Principal Conductor

SWVENSKÝ FIUIARMONICKÝ ZBOR
mE SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR
BIANKAJUHANÁKOVÁ
hlavná zbormajsterka/ Principal Choirmaster
SWVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESI'ER BOHDANA WARCHALA
mE SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA BOHDAN WARCHAL
EVALDDANEL

umelecký vedúd l Artistic Leader
HOSŤUJÚCI DIRIGENTI A ZBORMNSTRI
GUESTCONDUCI'ORS AND CHOIRMASTERS
Serge Baudo, Dušan Bill, Matthíjs Broers,Jaroslav Brydl, Michael Dittrich, Oliver
Dohnányi, Peter Feranec, Theodor Guschlbauer, Tomáš Hanus, Ladislav Holásek, Jakub
HrUša,}úlius Karaba, Shlomo Mintz, Lany Newland, Daniel Orozco Fstrada, Magdaléna
Rovňáková, Leoš Svárovský, Ondrej šaray, Elenašarayová, Miroslav Šmíd, Martin
Studer·Múller, Rastislav Štúr, Michel Tabachnik, ErnstTheis, Graham Thorp, Kiik Trevor,
Milan Thrkovič, Martin Thmovský, Peter Valentovič, Emmanuel Villaume

SÓUSTI / SOLO/STS
Matej Arendárik, IiviaÁghová, Gloria Banditelli,Juraj Bartoš, Francois Bazola, Gustáv
Beláček, Stanislav Beňačka, Boris Berewvskij, Hana Blažíková, Claudio Bohórquez,
Darko Brlek, Oleg Bugaev, Eva čermanová, Tomáš čemý,Jakub Čižmarovič, David
Dane~ Eva Dohnányiová, Lýdia Drahošová, Matej Drlička, EvaDfugová, Miroslav
Dmrský, Markus Forster, Siavush Gadjiev, Eva Garajová, Marianna Gazdiková, Peter
Gufas, Martin Gurbal; Magdaléna Hajóssyová, Juraj Havaj, Konrad jarno~ DaliborJenis,
Eva}enisová, TomášJuhász, Giorgi Kharadzé, Ivan Klánský, Otokar Klein, Zdena
Kloubová, Adriana Kohútková, Piotr Kondrašin, Boris Kraljevié,}ana Kurucová,
Veronika Lacková, Henrietta Lednárová, CoUeen Lee, Michal Lehotský, Ľudovít Ludha,
Branislav Malatinský, Emil Merheim, Peter Mikuláš, Shlomo Mintz, Milan Muzikál', Alice
Sara O~ Milan Pafa,Jana Pastorková, Marcel Plavec,}ozefPodhoranský, Eugen Prochác,
Marten Roo~ ZuzanaRzounková,Jitka Sapara-Fischerová, Jan Simon, Paul BaduraSkoda,)ana Sýkorová, Helena Szabóová, Viktor Šimčisko, Denisa Šlepkovská, Hana
štolfová-Bandová, Milan Telecký, Sergej Tolstov,)án Vaculík, Miloš Valen~ Martin Válek,
Helga Varga-Bach, DanielaVarínska, Robert Vizvári, Peter Zajíček, Kamila Zajíčková

HOSŤUJÚCE ORCHESTRE, ZBORY A SÚBORY/
GUEST ORCHESTRAS, CHOIRS AND CHAMBER ENSEMBLES
Guildford High School Orchestra, Kennemer jeugd Orkest Haarlem, Orchester
mladých a žiaci Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera, Symfonický orchester
Konzervatória v Bratislave, Symfonický orchester slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Štátny komorný
orchester Žilina

Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Miešaný zbor
Konzervatória v Bratislave, Mládežnícky zbor Echo, Spevácky zbor mesta
Bratislavy
Alten berg Trio, Benewitz Quartett, Diabolské husle, Istropolis Quintet, Karin ovo
klavírne trio, Moyzesovo kvarteto, Musica aeterna, Pressburger Quartet, Slovak
Brass Quintet, Solamente naturali

PREDI\J VSTUPENIEK/ 71CKETSALES

Pokladníca Slovenskej filharmónie l
Ticket Office ofthe Slovak Philharmonie
Reduta, Palackého 2, Bratislava
Tel./ Phone: +421 2 544 333 51 kl. 233
e-mail: vstupenky@filharmoniask
Otvorená v pracovných dňoch okrem stredy l
open during working days except Wednesdays:
13.00 - 19.00
Vstredu: 8.00 - 14.00 ha hodinu pred koncertom l
On Wednesdays: 8. OO - 14. OO hand one hour before the concert

Slovenská filharmónia/ The Slovak Philharmonie
Medená 3, 816 Ol Bratislava
Tel./ Phone: +421 2 544 333 51, Fax.: +421 2 544 359 56
e-mail: filharmonía@filharmoniask
www.filharmoniask

Editori ďakujú všetkým autorom, interpretom a vydavateTstvám za poskytnutie biografických
údajov, komentárov k skladbám a ďalších potrebných informácií.
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