festival komornej hudby
11 – 24 september 2014

design factory
dóm sv. martina
koncertná sieň klarisky
refinery gallery
veľká sála SRo

špeciálne poďakovanie | special thanks to
nadačnému fondu ZSE
v spolupráci s nadáciou Pontis
za 10-ročnú spoluprácu

nadačnému fondu Telekom za bleskurýchlu podporu
MK SR za dlhodobú podporu
BKIS a Kultúrnemu letu za dlhodobé partnerstvo

hlavný usporiadateľ a producent | main organizer and producer
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie | Convergence – Society for Chamber Arts

program festivalu | programme of the festival

11. 9. | design factory
18:00

konvergencie 15

vernisáž | večer s jurajom Alexandrom

15. 9. | dóm sv. martina
20:00

Burlas & Glass
fero király organ | ján Šicko svetelný dizajn | jozef Lupták
bratislava Convergence Players

17. 9. | koncertná sieň klarisky
19:00 Iršai 6 bratislavských koncertov
albrecht & dohnányi

violončelo

svetová premiéra

milan Paľa husle | jozef lupták violončelo | jevgenij Iršai klavír | peter Katina
bratislava Convergence Players | marián Lejava dirigent

akordeón

18. 9. | design factory
19:00

Living Room in London (uk)
christoph pepe Auer basklarinet, saxofón | manu Delago hang
ellie Fagg husle | tom Norris viola, husle | gregor Riddell violončelo

21:00

drum'n koto (fr)
chris Jennings

kontrabas

| mieko Miyazaki koto | patrick Goraguer bicie, santur
zmena programu vyhradená

19. 9. | design factory
18:30

bratislavská noc komornej hudby

mozart & haydn & ravel & arenskij & pärt & burlas & schubert
LOTZ trio basetové rohy
hagai Shaham husle | arnon Erez klavír | raphael Wallfisch
milan Paľa husle | jozef lupták violončelo | nora Skuta klavír

violončelo

20. 9. | design factory
15:30
19:00
20:30

Ja nič, ja muzikant

detský koncert

beneš & reger hommage à juraj beneš
OkTETá šostakovič & enescu
igor karško husle | marek Zwiebel husle | peter Biely husle | adam NOVÁK husle
milan Paľa viola | lukáš Kmiť viola | teodor Brcko violončelo | jozef lupták violončelo

21. 9. | refinery gallery
20:00

ventil RG v rg | vrbovskí víťazi

24. 9. | slávnostný koncert k 15. výročiu festivalu
19:00

| veľká sála SRo

Beethoven trojkoncert
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu | mario Košik
igor Karško husle | nora Skuta klavír | jozef Lupták violončelo

dirigent

zmena programu vyhradená

štvrtok | 11. 9. 2014 | od 19:00 hod. | design factory

konvergencie 15 vernisáž výstavy
večer s Jurajom ALEXANDROM
thursday | 11th september 2014 | from 7 pm | design factory

Na Konvergenciách možno hudbu vidieť. Zjavuje sa v éterickej symbióze s priestorom, v tvárach hudobníkov i publika. Od
prvých ročníkov ju na festivale pravidelne dopĺňajú obrazy, filmové projekcie, vizuály podujatia a fotografie umožňujúce ilúziu
cesty v čase, cesty späť k spoločným emóciám, ktoré vznikajú na imaginárnom priesečníku skladateľ, dielo, umelec a publikum.

„Pri fotografovaní koncertov sú chvíle, keď fotograf všetko pustí z hlavy: ostáva len hudba, čo zapĺňa priestor, a jej odlesk na
tvárach a v pohyboch interpretov. Netreba si pripravovať žiadne koncepty, zostáva len sústrediť sa a čakať. Čakať na okamih,
keď sa pretnú emócia, svetlo, tvár, nástroj… Niekedy sa dám tým predstavením strhnúť tak, že zabudnem aj stlačiť spúšť. Keď
sa to podarí, začína hľadanie ideálnej situácie odznova. To však vôbec nie je také idylické. Fotograf koncertov musí prekonať
množstvo prekážok. S neustálym nedostatkom svetla sa zžije. Keď si niekde medzi stovkami stoličiek alebo stojacich poslucháčov nájde aspoň ako-tak vyhovujúce miesto, niektorý z 50 mikrofónov určite prekrýva nejakému hudobníkovi hlavu. Zakrývať
výhľad na pódium môže čokoľvek a kedykoľvek. Takisto ako aj fotograf prekáža hneď niekoľkým ľuďom. Komorné koncerty však
prinášajú najväčšiu výzvu: je to neustály vnútorný boj s prstom na spúšti. Keď nastane onen blažený okamih a všetko do seba
krásne zapadne, tvárou umelca preletí neopakovateľný výraz, na chvíľu sa pozastaví a ukáže svoj nástroj, nechá doznieť tóny,
čo práve zahral – práve vtedy by hlasné cvaknutie všetko zničilo. A tak nechávam uplynúť najkrajšie momenty, hoci ma páli
prst na spúšti a vidím ich ešte hodnú chvíľu pred očami, radšej počúvam ďalej.“
jarmila UHLÍKOVÁ

„Fotografovať hudbu je zvláštny proces, pri ktorom často vypínam zvuk a počúvam očami – hľadám vizuálny preklad hudobného zážitku. Mnohé vrcholné interpretačné okamihy nemusia obsahovať aj vizuálnu výpoveď. Na druhej strane sa táto
môže preniesť do celého trvania skladby a z interpretácie sa stáva celistvý príbeh, v ktorom rozhoduje každá sekunda. O to
väčšou výzvou je pre mňa zachytávať ‚introvertnú hudbu‘ či ‚introvertných interpretov‘.“
martina ŠIMKOVIČOVÁ

juraj KUŠNIERIK | konvergencie 2002

konvergencie: ešte sme nedošli, približujeme sa však každým dňom
Malý chlapec objavuje svet a teší sa na to, že ho raz bude poznať celý. Mladý muž nachádza kúsky poznania a okamihy lásky a tuší, že svet je väčší než to, čo videl doteraz. Starec vie, že videl veľa, mnohému rozumie, ale máločo pozná.
Koniec vekov, koniec jedného ľudského veku ho nachádza v stave údivu. V stave údivu, ktorý – ako povedal Platón – je
na začiatku filozofie.
Slovo „konvergencie“ mi pripomína stredoškolskú matematiku. Pán profesor asi ani sám nevedel, akú dôležitú životnú
pravdu popisuje, keď hovoril o krivkách, ktoré sa stále približujú, no stretnú sa až v nekonečne. Rozmýšľal som vtedy
nad tým, aká veľká by musela byť tabuľa, aby sme toto stretnutie mohli názorne uvidieť. Matematike som nikdy príliš
nerozumel, ale na tie približujúce čiary si občas spomeniem. Zdá sa mi, že hovoria o nás, že to sme vlastne my. Naše
túžby po poznaní mieria k dokonalosti. Naša skúsenosť a náš zmysel pre realitu posúvajú túto dokonalosť do večnosti.
Napätie medzi tým, akí by sme chceli byť a tým, akí sme, medzi tým, čo by sme chceli poznať a čo poznáme, je niekedy
veľké, občas až neznesiteľné. Uvoľnenie neexistuje. Žiť s vedomím nedokonalosti a dočasnosti budeme až do konca vekov.
Slovo „konvergencie“ mi pripomína názov prvej platne, ktorú som si v živote kúpil. Na obale je Marián Varga v rifľovej
bunde, vo vnútri je nádherná hudba. Hudba na tomto dvojalbume bola (a stále je) približovaním, konvergenciami čistoty
a hĺbky, jednoduchých pesničiek a zložito navrstvených kompozícií, konvergenciami rôznych hudobných vplyvov, ktoré
sa v neopakovateľnom Collegium Musicum spájali a vzájomne inšpirovali. Vargova hudba bola vždy približovaním, vždy
hľadaním, vždy konvergenciami. Nikdy víťazným chorálom, nikdy potvrdzovaním iluzívnej istoty.
Slovo „konvergencie“ mi pripomína svojský hudobný festival v Bratislave. Festival Konvergencií, festival Približovania.
Konvergencie sú výrazom priateľských vzťahov – tieto do značnej miery určujú dramaturgiu festivalu. Konvergencie sú
výrazom hľadania zmyslu hudby v napätých životoch (post)moderných ľudí. Konvergencie sú výrazom približovania
rôznych prístupov k hudbe. Hudba je tu miestom stretávania a miestom komunikácie. Hudba je správou z cesty, tušením
toho, čo ešte len príde. Každý koncert je zážitkom, príležitosťou k zážitku.
Hudba prichádza do našej skepsy (ne)poznania a tak trochu ukazuje cestu. Odkazuje nás k tomu, čo je nad nami a v nás.
Učí nás pokore pred tým, čo ešte nepoznáme. Oživuje v nás nádej na to, že cieľ našej cesty sa približuje a jedného dňa
k nemu prídeme. Napriek tomu, že naše hľadanie nás vedie tam, kde sme ešte neboli, napriek tomu, že naše poznanie
nás vedie stále len k novému nepoznanému, napriek tomu, že naša láska nás vedie stále len k novému poznaniu vlastnej
nedostatočnosti. Pokiaľ tam nedôjdeme, budeme o tom len počúvať. Slová nestačia. Našťastie máme hudbu.
Koniec vekov nás nájde v stave údivu.
Ešte sme nedošli, približujeme sa však každým dňom.

jozef LUPTÁK | konvergencie 2014

konvergencie 15
Keď rozmýšľam o 15 rokoch festivalu Konvergencie, tak najsilnejšie, čo cítim vo svojom vnútri, je pocit vďačnosti za
to, že sa to všetko udialo a deje. Za hudbu, ktorú hráme, a cez ktorú komunikujeme, aj to, čo nemožno povedať, za vzťahy
s ľuďmi, pre ktorých sa tento priestor stal blízkym a venujú mu seba, svoje schopnosti, umenie, čas i srdce. Vďaka za tých,
ktorí mi Konvergencie pomáhajú roky pripravovať (Lea, Mária, Zuzka, Andrej, Adrian, Ivica, Martina, Rút), i všetkým tým,
ktorí ich napĺňajú svojím umením a otvárajú tak brány hudby (nemožno ich tu všetkých menovať, lebo je ich veľmi veľa,
zo spoločného hrania mám vždy veľkú radosť), vďaka za tých, čo pomáhajú a spolupracujú inými rôznymi spôsobmi, aj
za tých, čo pomáhajú financiami, či morálnou alebo psychickou podporou (myslím, samozrejme, hlavne na moju rodinu).
V neposlednom rade vďaka za Vás, publikum, že spolutvoríte špeciálnu atmosféru okamihu, ktorý si všetci nesieme ďalej
v sebe a pretvára naše vnútro, žije v nás ďalej. Tak poďme spolu osláviť 15 rokov Konvergencií s Martinom Burlasom
a Philipom Glassom, s Jevgenijom Iršaiom, Alexandrom Albrechtom, Ernőm Dohnányim, s Haydnom, Ravelom, Zornom,
Pärtom, Schubertom, Benešom, Enescu, Šostakovičom, Beethovenom a ďalšími …

pondelok | 15. 9. 2014 | 20:00 hod. | dóm sv. martina

BURLAS & GLASS
monday | 15th september 2014 | 8 pm | st. martin's cathedral

„Svetlo je krásne samo osebe,
pretože jeho prirodzenosť je prostá
a pojíma do seba všetky veci.“
Robert GROSSETESTE (Hexaëmeron)

„Sieň žiari uprostred osvetlená.
Odráža totiž žiaru spojenú
s osvetľujúcim
a to, čo zalieva nové svetlo,
žiari ako ušľachtilé dielo.“
SUGER (De rebus in adm. sua gestis)

fero KIRÁLY  organ | organ
ján ŠICKO  svetelný dizajn | light design
jozef LUPTÁK  violončelo | cello
bratislava
Convergence Players (sk)

program | Philip Glass (1937)
– Mad Rush (1979)
Martin Burlas (1955)
– C durable pre komorný súbor (2011) | C durable for chamber ensemble
– Tri nedokončené časti pre violončelo (svetová premiéra) | Three unfinished pieces for cello (world première)
Philip Glass (1937)
– Two Pages for Steve Reich (1969)

„K hraniu skladieb Philipa Glassa na píšťalovom organe (pôvodne sú určené pre elektrický organ, respektíve ansámbel)
ma inšpiroval americký organista Donald Joyce. Prvýkrát zazneli niektoré Glassove organové skladby z iniciatívy Daniela
Pastirčáka na bohoslužbách Cirkvi bratskej v Bratislave. Oficiálnu slovenskú premiéru mali na koncerte v košickom Dóme
sv. Alžbety v rámci festivalu ISCM World New Music Days, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom. Spoluprácu s Jánom Šickom
som plánoval už skôr, stretli sme sa však až minulý rok pri festivale Radio_Head Awards v Slovenskom rozhlase. Philip Glass
pri tom samozrejme nemohol chýbať. P.S. Keby to niekoho zaujímalo: v skladbe Mad Rush nie je zapísaný part pedálu, zrekonštruoval som ho podľa skladateľovej vlastnej nahrávky.“
fero KIRÁLY

„Mám rád projekty, o ktorých neviem, ako dopadnú. Pomáhajú mi dotknúť sa hraníc mojich schopností. Jasná vízia s množstvom otáznikov. Technologicky extra náročné. Svetelný dizajn pre koncert Burlas-Glass je jedným z takýchto projektov. Mojím
cieľom bolo vytvoriť aplikáciu, ktorá by vytvárala obraz v reálnom čase na základe hudby a mojej interpretácie počas koncertu.
Vznikajúci obraz sa premieta na krížové klenby Dómu sv. Martina, zvýrazňuje alebo neguje jeho topografiu. Projekt nadväzuje na svetelný dizajn pre organový koncert Philip Glass: Contrary motion, ktorý sa realizoval v Slovenskom rozhlase v rámci
Radio_Head Awards.“
ján ŠICKO

Hudba azylu, azyl hudby
Český básnik Miroslav Holub kedysi povedal, že prvá veľká spoločenská trauma, ktorú človek zažije, dlhodobo dominantne
ovládne jeho vedomie. Táto trauma je prítomná i v pocite, ktorý spája jednotlivé generácie nasledujúce v husom rade za sebou,
a generačné úsilia často integrujú práve spôsoby vyrovnávania sa s týmito nadosobnými bremenami, na ktoré je ľudská história taká štedrá. Mali sme ich v 20. storočí hojne; pre moju generáciu tento moment znamenal celkom nepochybne „august
68“ a jeho priame dôsledky – normalizačná lož, frustrácie rodičov, pochopenie aktuálneho politického kariérizmu. V oblasti
umenia „august 68“ znamenal koniec nádeje na začlenenie domácich snáh do európskeho priestoru a postupné ochabovanie vôle i energie tvorcov nahrádzaných normalizačnými diletantmi. S Martinom Burlasom som sa zoznámil v čase našich
stredoškolských štúdií práve v dobe najmasívnejšieho náporu normalizácie. Študoval na gymnáziu, na Konzervatórium sa
nedostal z kádrových dôvodov. Spolužiakmi sme sa stali na VŠMU, kde študoval skladbu v triede prof. Jána Cikkera, ktorého
bol posledným absolventom. V tej dobe ho zaujímalo najmä zakázané ovocie – rocková hudba vo všetkých jej živých podobách
a súdobá avantgardná kompozícia. V jeho vtedajšom myslení dominoval protest – protest proti zmenšovaniu človeka do limít
vymedzených normalizáciou a jej inštitúciami. Popri komponovanej písanej hudbe sa venoval aj štúdiovej práci so zvukom
i práci s rockovými zoskupeniami. Čoskoro sa stal najradikálnejším predstaviteľom mojej generácie a svoju vtedajšiu poetiku
protestu, výzvy či výkriku opieral o mimohudobnú významovosť. Jeho skladby z konca 70. rokov (elektroakustické kompozície
Hudba pre modrý dom, Plač stromov, sláčikové kvarteto Lamento či Sotto voce pre zbor a orchester) znamenali prielom do
oblasti, ktorá si neskôr získala pomenovanie hudobná ekológia (Maja Trochimczyk). Jeho radikálny vstup do slovenskej hudby
vzbudzoval rozporné reakcie. Nálepky kritikov hovorili o zvukovom hedonizme, vplyve západného minimalizmu, osobnostnom
autizme či o kompozičnom primitivizme jeho hudobného prejavu. V tej dobe bol Milan Adamčiak azda jediný, kto sa pokúsil

o bližšie charakterizovanie nových prvkov v hudbe našej generácie. Negatívne postoje však v hudobných inštitúciách prevládali
a vyústili napokon do zákazu uvedenia Burlasovej objednanej (a dodnes neuvedenej) opery Ružové kráľovstvo. Inštitucionálny
priestor sa pre Martina Burlasa stal dokonale mŕtvym. Svoju aktivitu sústredil na prácu v experimentálnych rockových súboroch
(Maťkovia, 1982—1986; Ospalý pohyb, 1988—1996), kompozičných dielňach, ktoré inšpirovali mnohé aktivity nasledujúcej
dekády (Veni ensemble, Transmusic comp., Vitebsk Broken atď.). Najrozmanitejšie typy spolupráce s tradičnými i neštandardnými hudobníkmi, ako aj divadelníkmi a filmármi z neho urobili ťažiskovú osobnosť slovenskej hudobnej alternatívy. Burlasova
diskografia je predovšetkým dokumentom týchto jeho aktivít, spájajúcich druhy, žánre, médiá a poetiky do nových súvislostí.
Kedysi som naše aktivity videl ako komplementárne. Ak Octavio Paz hovoril o renesančnej schizme integrálnej vízie sveta, ktorá
splodila dvojčatá Utópiu a Kritiku, svoj svet som spájal s nádejou Utópie, kým Burlasovu hudbu som chápal ako výraz kritického
protestu voči status quo. Jeho skladby z posledných rokov ma však usvedčili z omylu. Cítim v nich nielen onen kritický rozmer,
ale aj utópiu nádeje, hoci ide o Utópiu unaveného muža (Borges). Prinášajú koncepciu spomaleného hudobného času, času
pod lupou, v ktorom sa stráca informácia a kumuluje emócia. Preto sú výzvou nielen politickému či ekonomickému násiliu,
ktoré u nás sprevádzalo stabilizáciu komunizmu i kapitalizmu, ale sú tiež hodenou rukavicou tej najmocnejšej paradigme
našej doby – informatike. Keď sa v rokoch druhej svetovej vojny myšlienky matematika Norberta Wienera spojili s predstavami fyziológa Artura Rosenbluetha, vznikli základy kybernetiky, vedy o riadení živých i mechanických systémov, založenej na
modeli nervovej sústavy. Rozvoj kybernetiky, teórie informácie, teórie systémov priniesli nielen matematizáciu skutočnosti,
vznik počítačov a dovtedy nepredstaviteľnú premenu života spoločnosti, ale mali dopad aj na sféru umenia a hudby, do ktorej
idey kybernetiky vstúpili už v päťdesiatych rokoch ako hlavný prejav kategorického imperatívu evolučného pokroku. Idea seriálnej hudby sa spojila s teóriou informácie, vznikli dokonca teórie, usilujúce sa vyčísliť mieru informácie umeleckého diela.
Informatika sa však stala predovšetkým nástrojom riadenia spoločnosti, usadila sa v politicky ovládaných médiách, ktorých

pôsobeniu je ľudské vedomie takmer nepretržite vystavené. Je osudovou skutočnosťou, že médiá politiky a umenia sú totožné. Kapitálová axióma dnešného života pritom dáva médiá do rúk mocným, a teda politikom. Umenie ešte nikdy v dejinách
nebolo tak odcudzené svojim funkciám, ako sa to stalo v dobe neuveriteľného geometrického vzostupu informácií, valiacich
sa z médií. Dnešný Goliáš s Dávidom nebojuje, dokonca ho ani nevidí. Dejiny umenia sprevádza nepretržitá polemika logiky
a presvedčivosti, racionality a emocionality – do týchto pojmov býva polarizovaná štruktúra skutočnosti človeka. Informatika
modelovaná na báze nervovej sústavy by mala byť tým najantropomorfnejším výtvorom človeka. Nie je. Ľudská činnosť nie
je riadená len nervovým systémom, ako si to naprojektoval Wiener s Rosenbluethom; pre ľudský život má rovnaký význam
činnosť hormónov, ktoré organizmus pripravujú na vstup novej informácie, zmäkčujú jej doraz, vytvárajú jej doznenie. Spätná
väzba pamäti hormónov je pre život rovnako nevyhnutná ako spätná väzba nervovej siete. Ak nám dnes správy v rýchlych strihoch servírujú hromady mŕtvol či neriešiteľných problémov, toto zameranie na holú informáciu, na rýchly strih nám zabraňuje
spracovať tieto informácie ľudským spôsobom – informácia bez prípravy a doznenia stráca emocionálny obal. A ten stráca aj
percipient tejto informácie. Východisková axióma tohto procesu vychádza z premisy, že jazyk nervových impulzov, ktoré nás
informujú o skutočnosti, je matematický. V skutočnosti však o premene tohto matematického jazyka nervových signálov na
subjektívny zážitok nevieme vôbec nič. Informácia bez emocionálneho koloritu nie je informácia, ale nebezpečná hlúposť.
A každodenné správy sa už dávno zmenili na lavíny nebezpečných hlúpostí. Spomalený čas hudby Burlasových kompozícií je
Dávidovou iniciatívou. Vyháňa z hudby informáciu, rozkladá ju a nahrádza emocionálnym stavom. Burlasa nezaujíma miera
informácie jeho hudby, na hudbe ho zaujíma jej potencia poľudštiť tie priestory ľudského sveta, z ktorých kategorický imperatív
súčasnosti vyhnal samotného človeka. Pokúša sa nielen rozbiť človeku jeho škrupinu, ale vytvoriť ilúziu prostredia, v ktorom
sa život zaobíde bez škrupín. Starí Gréci vymysleli slovo asylum označujúce priestor, v ktorom nie je prítomná agresia; nové
Burlasove skladby sú nielen hudbou azylu, ale aj azylom hudby.
vladimír GODÁR (článok bol uverejnený na www.noveslovo.sk)

streda | 17. 9. 2014 | 19:00 hod. | koncertná sieň klarisky

Iršai 
6 bratislavských koncertov
albrecht & dohnányi

svetová premiéra | world première

wednesday | 17th september 2014 | 7 pm | klarisky concert hall

milan PAĽA husle | violin

ako hostia | as guests

jozef LUPTÁK  violončelo | cello

ellie Fagg husle | violin

Peter KATINA akordeón | accordion

tom Norris viola | viola

Jevgenij IRŠAI  klavír | piano
bratislava Convergence Players (sk)
marián LEJAVA dirigent | conductor

program | Ernő Dohnányi (1877—1960)
– Serenáda C dur pre sláčikové trio op. 10 (1902, výber) | Serenade in C Major for String Trio, Op. 10 (selection)
Alexander Albrecht (1885—1958)
– Andante amoroso (1958)
– Tri kánony (1957, výber) | Three canons (selection)
Jevgenij Iršai (1951)
– Šesť bratislavských koncertov (svetová premiéra cyklu)
Penetration pre violončelo a sláčikový orchester (2008)
Shinui tsura pre violu a sláčikový orchester (2008)
Concerto mosso pre čembalo (klavír) a sláčikový orchester (2010)
Concert in P(ale) Mino(r) pre husle a sláčikový orchester (2011/2012)
Mnemiranet pre akordeón a sláčikový orchester (2011)
Slovensko, láska moja pre husle, violončelo a sláčikový orchester (2013)

„Šesť bratislavských koncertov som komponoval v rokoch 2008 až 2013. K vzniku tohto projektu ma inšpiroval Jozef Lupták,
ktorý mi v roku 2007 navrhol skomponovať koncert pre violončelo a sláčikový orchester, ktorý by istým spôsobom korešpondoval
s violončelovým koncertom Haydna. Keď som začal pracovať na skladbe, prišla mi na um idea skomponovať Šesť bratislavských koncertov, názov pripomína Šesť brandenburských koncertov geniálneho Johanna Sebastiana Bacha. Uvažoval som
aj nad tým, že by som zopakoval obsadenie Brandenburských koncertov, ale z praktických dôvodov som sa rozhodol predsa
len zostať pri sláčikovom orchestri. Od začiatku som si bol vedomý, že je dosť veľké riziko použiť rovnaké obsadenie v každom
z koncertov a vyhnúť sa pritom určitým stereotypom. Ideou bolo maximálne využiť možnosti sláčikov a v každom diele nájsť
svoj vlastný hudobný materiál a aspoň trochu odlišný štýl. Všetky diela som komponoval s myšlienkou na mojich kamarátov
a vynikajúcich muzikantov Milana Paľu, Jozefa Luptáka, Petra Katinu. Až po dokončení celého cyklu som si uvedomil, že názvy
koncertov zhodou okolností v určitom zmysle odzrkadľujú moju životnú situáciu a emigráciu na Slovensko.“
jevgenij IRŠAI

štefan HRÍB | konvergencie 2004

Odvaha ísť proti prúdu
Ešte dnes, 15 rokov po páde komunizmu, tu počuť komunistické reči. Nepriatelia slobody nám neúnavne opakujú, že
kapitalizmus je neľudský a demokracia je iba pozlátko pre naivných. A že teda všetko, čo sa tu od novembra 1989 dosiahlo,
je bezcenné. Je to strašné rúhanie – také strašné, že nemá zmysel mu oponovať.
Ale nielen nepriatelia slobody majú niečo proti systému, v ktorom žijeme. Občas aj od svojich priateľov počujem, že
smerujeme k nekultúrnej spoločnosti. Myslia tým všeličo – náš pokazený vkus, stále ešte nenasýtený hlad po veciach,
plytkosť našich duší – ale takmer vždy aj fakt, že štát málo podporuje kvalitu, teda aj to, čo práve oni robia.
V mnohom majú pravdu. Sme naozaj stále ešte príšerne povrchná spoločnosť. Ale v jednom sa mýlia – ak naozaj smerujeme k nekultúrnosti, nie je to preto, že štát o kultúru nedbá. Čo má štát so skutočnou kultúrou? Ak u nás kultúra hynie,
je to najmä preto, že o ňu nedbáme my, každý jednotlivo. Zo všetkého najviac predsa nepotrebujeme vyššie dotácie, ale
väčšiu odvahu ľudí, ktorí tu ešte na kultúru veria.
Myslím si, že práve toto je príbeh Konvergencií. Lebo venovať v tejto dobe tvorivú energiu organizácii festivalu vážnej
hudby je obrovská odvaha. Odvaha ísť proti prúdu, odvaha nemyslieť na profit, odvaha robiť niečo len preto, že je to dobré.
Ľudia s takouto odvahou sa tu našli, a z ničoho vytvorili Niečo. Čo iné než takúto slobodu sme vtedy na námestiach chceli?
Konvergencie sú festivalom, vyvzdorovaným na plytkej dobe. Práve tým sa stali ďalším skvelým dôkazom, že november
1989 mal zmysel.

štvrtok | 18. 9. 2014 | 19:00 hod. | design factory

LIVING ROOM IN LONDON (uk)
thursday | 18th september 2014 | 7 pm | design factory
christoph pepe Auer basklarinet, saxofón |
bass clarinet, saxophone

manu Delago hang

ellie Fagg husle | violin
tom Norris viola, husle | viola, violin
gregor Riddell violončelo | cello

štvrtok | 18. 9. 2014 | 21:00 hod. | design factory

DRUM'N KOTO (fr)
thursday | 18th september 2014 | 9 pm | design factory
chris Jennings kontrabas | double bass
mieko Miyazaki koto | koto
patrick Goraguer bicie | drums

Konvergencie prekračujú žánrové i štýlové priehradky. Skladateľ, perkusionista a hráč na hangu Manu Delago zaujal hviezdy
ako Didier Lockwood, Björk alebo Anoushka Shankar, ktorú sprevádzal na aktuálnom turné. V Bratislave sa predstaví spolu
s komorným súborom Living Room in London, v ktorom sa stretli jazzový basklarinetista a saxofonista Christoph Pepe Auer
a sláčikári Londýnskeho symfonického orchestra. Klubový večer v design factory ozvláštni aj neobvyklé trio Drum'n Koto. Jeho
líder, kanadský kontrabasista Chris Jennings, účinkoval v úlohe sidemana s jazzovými velikánmi ako Lee Konitz alebo Dave Liebman. Od roku 2002 začal v Paríži spolupracovať s umelcami rozširujúcimi hranice jazzových inšpirácií. V tejto línii je koncipovaný
i jeho ôsmy štúdiový album Drum'n Koto, ktorého netradičný zvuk dotvára použitie japonského strunového nástroja. Nahrávka,
ktorej koncertná podoba na Konvergenciách zaznie, získala vo Francúzsku ocenenia „Top of the Month“ (Jazz News Magazine).

michal kaščák, huslista-matematik vo výslužbe | konvergencie 2008

zbližovanie
Väčšinou nám napadne samá príjemná činnosť, všetko ale závisí od toho, kto a čo sa zbližuje, a ako a prečo sa to deje.
Nielen v matematike platí, že pri konvergenciách hrajú dôležitú úlohu limity a zadefinovanie. Našťastie, festival Konvergencie má vďaka Jozefovi Luptákovi oboje určené jasne a výnimočne.
Limity Konvergencií sú dané Jozefom, konkrétnym hudobníkom na jednej strane a nekonečným svetom ostatných
muzikantov a hudby ako takej na strane druhej. Ďalšími limitami sú slušnosť, otvorenosť, váženie si slobody, radosť
z vytvárania priestoru na stretnutia, odmietanie lacných kompromisov, ale aj priateľská povaha festivalu. Za tieto limity
sa nedá ísť, lebo charakterizujú tvorcu a cez neho aj celé podujatie.
Definície Konvergencií sú v peknom rozpore s matematikou – na rozdiel od nej, kde je podstatou neustále približovanie bez možnosti stretnutia, tu sa stretáva a pretína jedna radosť. A našťastie, presná definícia sa napísať nedá. Stále sú
v nich prekvapenia, stále je v nich napätie a vzruch.
Konvergencie nehrajú falošné hry o približovaní sa masám, o zapáčení sa komukoľvek. Nezbližuje sa v nich hocičo
s cieľom vydolovať maximum za akúkoľvek cenu. V tomto sú v peknom protiklade k dianiu, ktorého sme denne svedkami.
V živote mám šťastie na violončelistov. Vždy mi ich bolo trošku ľúto. Naťahujú sa s tým krásnym „hebedom“ krížom-krážom; už ani nejde o hudobný nástroj, ale zvláštny druh bytosti, ktorá potrebuje cit i silné svaly, vlastné miesto v aute
i v lietadle. Čo ale violončelu nemožno uprieť, je veľká duša. A tú má aj violončelista Jozef Lupták, ktorý pripravuje so
svojimi kamarátmi tento festival.
Prajem vám pekné zbližovanie.

18:00 hod. | rozhovory o hudbe

|

6 pm | pre-concert talk

piatok | 19. 9. 2014 | od 18:30 hod. | design factory

BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY IX
BRATISLAVA CHAMBER MUSIC NIGHT IX

foto © traute Scheuermann

friday | 19th september 2014 | from 6:30 pm | design factory

18:30 | LOTZ TRIO
róbert ŠEBESTA
ronald ŠEBESTA
sylvester PERSCHLER

19:30 | haydn | ravel | arenskij
hagai SHAHAM (il) husle | violin
arnon EREZ (il) klavír | piano
raphael WALLFISCH (uk) violončelo | cello

basetové rohy | basset horns

21:00 | pärt | burlas | schubert
milan PAĽA husle | violin
nora SKUTA klavír | piano
jozef LUPTÁK  violončelo | cello

program | Juraj Družecký (1745—1819)
program | Joseph Haydn (1732—1809)
– Divertissement
–K
 lavírne trio č. 41 es mol Hob. XV:31 (1797) |
Pour Trois Cors de Bassett (výber | selection)
Piano Trio No. 41 in E-flat Minor, Hob. XV:31
Moderato

Marek Piaček (1972)
– Pustatina I.
Allegretto Scherzando

– Pustatina VIII.
Rondo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791)
– 25 Stücke für
3 Bassethörner KV 439b (výber | selection)
Allegro
Larghetto
Polonaise
Adagio
Rondo

– Čarovná flauta, Don Giovanni
(dobové úpravy | period arrangements)
Der Vogelfänger bin ich ja
Marsch der Priester
Ein Mädchen oder Weibchen
Madamina il catalogo e questo
Non mi dir, bell'idol mio

prestávka | intermission

I. Andante
II. Allegro

Maurice Ravel (1875—1937)
–T
 rio pre klavír, husle a violončelo (1914) |
Piano Trio in A Minor
I.
II.
III.
IV.

Modéré
Pantoum: Assez vif
Passacaille: Très large
Final: Animé

Anton Arenskij (1861—1906)
–K
 lavírne trio č. 1 d mol op. 32 (1894) |
Piano Trio No. 1 in D Minor, Op. 32
I.
II.
III.
IV.

Allegro moderato
Scherzo
Elegia
Finale

prestávka | intermission
program | Arvo Pärt (1935)
– Mozart Adagio (1992)
Martin Burlas (1955)
–H
 ymnus pre zabudnutých, trio (1984) |
Hymn for the Forgotten
Franz Schubert (1797—1828)
– Klavírne trio Es dur op. 148 D. 897„Notturno“(1827)

Komorná hudba je cestou k podstate

foto © ubald

Komorné diela sú esenciou hudobnej tvorby. Ich presvedčivú interpretačnú podobu formuje predovšetkým spoločné hudobné
gesto, ktoré je v značnej miere podmienené charakterom a živosťou ducha spolupracujúcich umelcov. Keďže každý part hrá
len jeden hráč a hudba znie subtílne, nemá možnosť oklamať poslucháča veľkým zvukom, či inými prvoplánovými efektmi.
O to viac vyvstáva potreba odovzdať jej maximum zo svojich umeleckých schopností a vyťažiť potenciál každej kompozície.
Akési štrukturálne, afektové a významové „dekódovanie“ diela, ktoré roztvára cestu k preniknutiu do jeho umeleckej podstaty.
Lotz Trio čerpá (okrem iného) z bratskej symbiózy rovnako, ako kedysi bratia klarinetisti Anton a Johann Stadlerovci, ktorí hrali
spolu v triu basetových rohov. Práve formát tria je v komornej hudbe jeden z najnáročnejších. Či už z dôvodu garantovania
kontinuálne znejúcej akordickej hudby, v ktorej ani jeden z partov nemôže dlhšie pauzovať, ako aj z potreby naplnenia vyššie
zmienených umeleckých požiadaviek. Nejednotnosť hudobného gesta, štýlu, frázovania a pod. sú v triu fatálnym nedostatkom,
ktorý ničí dobrý dojem. A ten je vždy rozhodujúci. Dramaturgia koncertu k 10. výročiu založenia Lotz Tria zaujme vložením

Piačekových Pustatín I. a VIII. do vybraných častí Družeckého Divertissement Pour Trois Cors de Bassett formou intermezz.
Ich úlohou je vniesť do radostnej hudby Divertissement hĺbavosť a nechať vyniknúť obe umelecké výpovede vo svojich dominantných výrazových polohách. Mozartov geniálny cit pre zohľadnenie špecifík basetového rohu a vyťaženie maxima z jeho
ansámblového potenciálu prináša repertoárová klasika súboru – Divertimento, zložené zo skladieb opusu Fünfundzwanzig
Stücke für 3 Bassethörner K 439b. Na záver zaznejú populárne melódie z Mozartových opier Čarovná flauta a Don Giovanni
v neopočúvanej zvukovej podobe tria basetových rohov.
róbert ŠEBESTA

sobota | 20. 9. 2014 | 15:30 hod. | design factory

JA NIČ, JA MUZIKANT ako červotoč chrumo cestoval z nástroja
do nástroja a z krajiny do krajiny
koncert pre deti | concert for children
saturday | 20th september 2014 | 3:30 pm | design factory

braňo Jobus
jozef Lupták

sobota | 20. 9. 2014 | 19:00 hod. | design factory

BENEŠ & REGER
hommage à juraj Beneš
saturday | 20th september 2014 | 7 pm | design factory

„Hudba – táto ľudská činnosť,
ktorá sa zmocňuje človeka viac ako ktorákoľvek iná,
ktorá vyjadruje svet človeka viac ako ktorákoľvek iná,
ktorú človek potrebuje viac ako ktorúkoľvek inú,
lebo integruje všetky vrstvy jeho bytosti.“
juraj Beneš (O harmónii)

ronald ŠEBESTA klarinet, basetový roh | clarinet, basset horn
milan PAĽA husle | violin
Marián SVETLÍK  husle | violin
lukáš KMIŤ  viola | viola
jozef LUPTÁK  violončelo | cello

program | Juraj Beneš (1940—2004)
– For Instance Black Pony per corno di bassetto (1992)
– Sonata per violino solo (1976)
Max Reger (1873—1916)
– Klarinetové kvinteto A dur op. 146 (1915) | Clarinet Quintet in A Major, Op. 146
I. Moderato ed amabile
II. Vivace
III. Largo
IV. Poco allegretto

sobota | 20. 9. 2014 | 20:30 hod. | design factory

OKTETÁ šostakovič & enescu
saturday | 20th september 2014 | 8:30 pm | design factory

igor KARŠKO  husle | violin

milan PAĽA viola | viola

marek ZWIEBEL  husle | violin

lukáš KMIŤ  viola | viola

peter BIELY  husle | violin

jozef LUPTÁK  violončelo | cello

adam NOVÁK  husle | violin

teodor BRCKO  violončelo | cello

program | Dmitrij Šostakovič (1906—1975)
– Dve skladby pre sláčikové okteto op. 11 (1925) | Two Pieces for String Octet, Op. 11
I. Prelúdium
II. Scherzo

George Enescu (1881—1955)
– Sláčikové okteto C dur op. 7 (1900) | String Octet, Op. 7
I. Très modéré
II. Très fougueux
III. Lentement
IV. Mouvement de valse bien rythmée

Konvergencie: Radosť z hudby
„Chýba tu radosť z hudby,“ odpovedal v jednom z rozhovorov na otázku, prečo vznikol festival Konvergencie, violončelista
a jeho umelecký riaditeľ Jozef Lupták. Chýbalo (a klasickej hudbe na Slovensku stále chýba) samozrejme všeličo: najčastejšie
sa skloňujú financie, no azda ešte viac chýbajú profesionálne organizačné zázemie v podobe agentúr spolupracujúcich s domácimi organizátormi kultúrnych podujatí i so zahraničím, legislatíva motivujúca firmy k sponzoringu v oblasti kultúry a povedomie
o hodnotách, na základe ktorého by vznikal prirodzeným spôsobom dopyt a občas – ale azda už čoraz menej – i originálne
nápady, talent a odvaha. Nič z toho nechýbalo v roku 2000 Jozefovi, keď usporiadal nultý ročník podujatia, ktoré si kládlo za
cieľ nadviazať na tradície pestovania komornej hudby v Bratislave a za pätnásť rokov svojej existencie sa stalo synonymom
výnimočných hudobných zážitkov a priateľskej neformálnej atmosféry. „Na Slovensku sa zrodil festival, síce malý rozmermi,
no svetový vo všetkých parametroch,“ objavilo sa už o rok v časopise Hudobný život sympatizujúce povzbudenie. Synergický
efekt zafungoval. Konvergencie sa hneď od prvého ročníka stali spoločnou umeleckou výpoveďou silnej generácie slovenských
interpretov (huslistka Ivana Pristašová, klarinetista Ronald Šebesta, klaviristi Nora a Miki Škutovci, violista Peter Šesták a ď.),
ktorá sa na pódiu stretávala s vynikajúcimi zahraničnými umelcami (Vladimir Mendelssohn, Benjamin Schmid a mnohí ďalší).
Medzi nimi patrí významné miesto Jozefovmu charizmatickému učiteľovi z londýnskej Royal Academy of Music, violončelistovi
Robertovi Cohenovi. Slová tohto britského hudobníka z rozhovoru pre .týždeň „Komorná hudba je klenotom klasickej hudby,
skutočný hudobník bez nej nemôže žiť,“ možno spolu s výrokom Mariána Vargu – „V hudbe nemá zmysel hrať sa na nemennosť
hraníc,“ – považovať za akési konvergenčné krédo. Komorná hudba predstavuje médium, ktorým skladatelia obvykle vyjadrujú
najintímnejšie myšlienky a emócie, je tiež priestorom pre hru i experimenty. Pri jej interpretácii dochádza k špecifickej a mimoriadne intenzívnej komunikácii hudobníkov navzájom i hudobníkov s publikom. Niet tu dirigenta ani sólistických hviezd, každý hovorí
za seba, súčasne počúva ostatných, výsledkom je konvergujúca sila spoločnej výpovede. Počas týchto dôverných rozhovorov sa

„Pamätám si dobre na to, aký rozruch vyvolávali plagáty, oznamujúce,
že do Bratislavy prídu hosťovať Kolischovci, Rosého kvarteto,
České kvarteto, Calvetovci alebo iné súbory. O koncertoch sa hovorilo
týždne dopredu a týždne po nich, zháňali sa vstupenky, doma sa kládli
na pulty programované diela. Ohnivo sa diskutovalo o interpretácii,
či s ňou možno súhlasiť alebo nie. Obdiv a radosť sprevádzali ľudí
cez inak všedné dni a šedé týždne. Pritom to boli väčšinou iba laici,
milovníci a nadšenci hudby!“
ján Albrecht: O komornej hudbe a domácom muzicírovaní (Človek a umenie, 1999)

festivalu v priebehu rokov podarilo na Slovensku niečo nové: zbaviť klasickú hudbu mýtu exkluzívnosti a tak trochu ušľachtilej
nudy. Objavilo sa i nové publikum „nehudobníkov“: otvorené, hľadajúce, chápajúce a vracajúce sa. Také, pri ktorom sa netreba
báť, ak sa na plagáte objaví meno súčasného skladateľa, ktoré ocení neošúchané dramaturgické nápady, symbiózu hudby a modernej architektúry na domovskej scéne Konvergencií v design factory i to, že hudbu nedelíme na „klasickú“ a „neklasickú“, ale
„bernsteinovsky“ na dobrú a tú druhú. A snažíme sa vyberať takú, ktorú by sme sami chceli počuť. Okrem zriedkavo uvádzaného
repertoáru (tento rok oktetá Šostakoviča a Enescu), v ktorom majú významné miesto hudba tohto regiónu i diela autorov zo Slovenska (skladby Ernő Dohnányiho, Alexandra Albrechta, premiéry Martina Burlasa, Jevgenija Iršaia, spomienka na Juraja Beneša),
na festivale v minulosti zahrali aj Ghymes, Bez ladu a skladu, Collegium Musicum, Andrej Šeban, zrodila sa koncertná podoba
Zelenej pošty. Tento rok poskytnú Konvergencie dôvod na stretnutie Ventilu RG, predstavia bratislavskému publiku francúzske
jazzové trio Drum'n Koto i neobvyklý crossoverový projekt Living Room in London. Jeho súčasťou je aj rakúsky virtuóz na hangu
Manu Delago, ktorý spolupracoval napríklad s Björk alebo s Anoushkou Shankar. Tradične sa na festivale objavia aj vynikajúci
slovenskí hudobníci mladšej generácie, napríklad huslista Milan Paľa alebo klavirista, skladateľ a pedagóg Fero Király. Jedným
zo zásadných prínosov festivalu je kontext, ktorý vytvára účinkovanie zahraničných umelcov. Narodeninové Konvergencie preto
aj tento rok prinášajú svetoznámych umelcov: huslistu Hagaia Shahama, klaviristu Arnona Ereza a violončelistu Raphaela Wallfischa. Bonusový koncert z diel Beethovena je tak trochu hodením rukavice domácim koncertným inštitúciám, ktoré slovenským
sólistom rozhodne neposkytujú toľko priestoru, koľko by si zaslúžili. „Konvergencie v čase divergencií sú odvážnym podujatím.
Pod vežou kostola i pod komínom továrne sa stretnú Dvořák s Ligetim, Satie s Brahmsom, a mnohí z nás, ktorí by sme sa inak
možno nikdy nestretli,“ napísal v roku 2007 do festivalového bulletinu Daniel Pastirčák a nebude tomu inak ani tento rok. Len
mená budú iné. Napríklad Arvo Pärt, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert a vy.
andrej ŠUBA

nedeľa | 21. 9. 2014 | 20:00 hod. | refinery gallery

VENTIL RG v RG |

Vrbovskí víťazi

sunday | 21st september 2014 | 8 pm | refinery gallery

jano Kuric spev | vocals
oňo Tomčala bicie | drums
dušan Giertl gitara, vokály | guitar, vocals
miro Lukáčik saxofón, klarinet | saxophone, clarinet
richard Jajcay gitara, vokály | guitar, vocals
martin Klačanský basgitara | bass
richard Kasák klávesy | keyboards

Džentlmeni z Rovinky
Koniec 70. rokov, ospalá obec Rovinka, kúsok od Bratislavy. Jano Kuric, Oňo Tomčala a jeho bratranec Milan počúvajú Deep
Purple a Led Zeppelin. Chceli by byť ako oni, lenže to by museli mať dlhé vlasy a hlavne by museli byť virtuózni muzikanti.
To prvé v kozervatívnej dedine nemohli, to druhé jednoducho neboli. No ale potom uvideli na viedenskej televízii dokument
o punku. Sex Pistols a The Clash boli predpisovo ostrihaní a ani hudobníci to neboli ktovieakí. Jano, Milan a Oňo sa rozhodli,
že budú punkáči a založili kapelu. Pokúšali sa hrať ostrý rokenrol, no neustále sa im do toho tlačil rytmus polky s prízvukom na
druhú dobu. V novinách potom napísali, že hrajú ska. Kapela sa mala najprv volať Krach, no keďže Milan Tomčala chodil na
železničnú učňovku a stále tam čistil ventily, ujal sa názov Ventil, ku ktorému pribudli písmená RG, teda Rovinka Gentlemen.
Skupina, ku ktorej sa pridali Kamil Grebeň a Richard Jajcay, bola v prvej polovici 80. rokov bratislavským fenoménom. Napriek
tomu, že nevydala žiadnu platňu a nehrali ju v rádiu, sa nápis VRG objavoval na múroch panelákov či na sedadlách električiek
a jej koncerty boli mimoriadne radostnými udalosťami.
Kapela okolo Jana Kurica bola totiž iná. Svetelné roky ju delili od sofistikovanosti Mariána Vargu či Deža Ursinyho, kultúrna
priepasť od tesilkového socpopu. S naozajstnými punkáčmi z Ex Tipu, Paradoxu či Zóny A ich spájali priateľské vzťahy, no na
rozdiel od nich neboli nahnevaní, ale zábavní. Pesničky Ventilu boli svižné, energické, s geniálne jednoduchými, ľahko zapamätateľnými refrénmi. V normálnej dobe by z nich boli hity, za normalizácie ich poznali len fanúšikovia kapely.
V roku 2007 odohral Ventil RG comebackový koncert v klube Randal. Boli sme tam všetci. Hoci už pupkatí a s rednúcimi
vlasmi, znovu sme skákali a zborovo spievali, že fajčenie škodí zdraviu, že výťah sa vyťahuje, že hlavy máme plné nápadov,
ktoré sa nedajú uskutočniť. Podobne to bolo v lete na Pohode, podobne to bude na Konvergenciách. Džentlmeni z Rovinky
svoj pôvab nestrácajú.
juraj KUŠNIERIK

streda | 24. 9. 2014 | 19:00 hod. | veľké koncertné štúdio SRo

Beethoven trojkoncert
TRIPLE CONCERTO
wednesday | 24th september 2014 | 7 pm | great concert studio of slovak radio

igor KARŠKO  husle | violin
nora SKUTA klavír | piano
jozef LUPTÁK  violončelo | cello
symfonický orchester Slovenského rozhlasu | Slovak Radio symphony orchestra
mario KOŠIK  dirigent | conductor

program | Ludwig van Beethoven (1770—1827)
Trio B dur op. 11 „Gassenhauer“ | Klavírne trio č. 4 (1797) | Trio in B-flat Major, Op. 11
I. Allegro con brio
II. Adagio con espressione
III. Tema (con variazioni): „Pria ch'io l'impegno“. Allegretto

Koncert pre husle, violončelo a klavír C dur op. 56 (1803) |
Concerto for Violin, Cello, and Piano in C Major, Op. 56
I. Allegro
II. Largo
III. Rondo alla Polacca

prestávka | intermission
Symfónia č. 5 c mol op. 67 (1804—1808) | Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67
I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro

profily interpretov | performer profiles

Juraj Alexander (1944) – sólista, orchestrálny
a komorný hráč, dlhoročný člen legendárnych
„Warchalovcov“. Študoval na Konzervatóriu
v Bratislave (G. Večerný) a na VŠMU.
V r. 1965—1968 a 1993—2001 pôsobil ako
koncertný majster skupiny violončiel orchestra
Opery SND, účinkoval tiež ako člen Slovenského
klavírneho tria (s Miloslavom Starostom a Petrom
Michalicom), od r. 1968 bol 27 rokov koncertným
majstrom a sólistom Slovenského komorného
orchestra. V r. 1997—2011 bol koncertným
majstrom skupiny violončiel v Slovenskej
filharmónii, pôsobil ako pedagóg na bratislavskom
Konzervatóriu. Ako vášnivý diskofil mal vlastnú
rubriku v časopise Hudobný život. „Juraj Alexander
je typom umelca, pre ktorého hudba nie je len
povolaním, ale aj celoživotnou náplňou. Väčšinu
svojej profesionálnej kariéry zasvätil práci
v Slovenskom komornom orchestri, s ktorým
absolvoval úctyhodný počet sólistických vystúpení
na pódiu bratislavskej Reduty, koncertných
zájazdoch doma i v zahraničí.“ (Slovník slovenského
koncertného umenia II, HC 2004)

Peter Biely (husle, ESP/SK) – študoval na
Konzervatóriu v Bratislave (T. Nedelceva, A. Vrteľ).
Ako 18-ročný vyhral štipendium v USA, kde
absolvoval majstrovský kurz u slávneho Josefa
Gingolda. Vo vzdelávaní pokračoval na Yale
University, kde sa venoval hre na husliach (S. Harth),
komornej (Tokyo String Quartet) a barokovej
hudbe (J. Schroder). Pôsobil v Assai String Quartet,
s ktorým získal viacero cien a vystúpil v Carnegie
Hall. V r. 1995 nahral CD s Ahmadom Jamalom. Po
návrate na Slovensko bol vedúcim skupiny 2. huslí
v Cappelle Istropolitana. Od r. 1997 je 2. koncertný
majster Granadského komorného orchestra,
spoluzaložil Granadský barokový orchester,
komornej hudbe sa venuje v súboroch Ars Nova
Cuarteto a Ecos Trio. Venuje sa tiež jazzrockovej fúzii
flamenca (Mesopotamia T.O.M).

Teodor Brcko (violončelo, SK) – štúdium na
VŠMU (J. Podhoranský) ukončil s vyznamenaním
a Cenou rektora. Sólistický diplom získal na
Hochschule für Musik und Theater v Berne (P. Hörr).
Absolvoval majstrovské kurzy u renomovaných
pedagógov (A. Noras, U. Wiezel, P. Wiespelwey,
T. Tsusumi, D. Fretschman, R. Cohen, D. Shafran).
V r. 1999 sa stal laureátom Medzinárodnej súťaže
L. van Beethovena, v r. 2003 zvíťazil na Súťaži
B. Martinů v Prahe, kde získal aj Cenu za najlepšiu
interpretáciu diela tohto skladateľa. Ako zanietený
komorný hráč vystúpil na festivaloch vo Francúzsku,
Taliansku, Rakúsku, na Slovensku, v Čechách
a v Holandsku. Od r. 2008 je členom Pražskej
komornej filharmónie.
Jevgenij Iršai (1951) – ruský skladateľ
a klavirista pôsobiaci na Slovensku. R. 1969
ukončil štúdium na Špeciálnej desaťročnej
hudobnej škole (kompozícia S. J. Volfenzon, klavír
T. B. Rumševič), pokračoval na Konzervatóriu
N. Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia
S. S. Černov, V. A. Uspenskij, klavír P. A. Serebrjakov).
Ako klavirista koncertoval v Španielsku, Bulharsku
a Maďarsku. V r. 1971—1991 pôsobil ako pedagóg
klavíra a kompozície na Špeciálnej desaťročnej
hudobnej škole v Petrohrade. Po príchode na
Slovensko bol korepetítorom opery ŠD v Banskej
Bystrici (1991—1992), pôsobil na Konzervatóriu
J. L. Bellu (1992—1996), od r. 1996 prednášal na
Katedre hudobnej a estetickej výchovy na PF UMB
v B. Bystrici. V súčasnosti vyučuje kompozíciu na
VŠMU. Dominantnou časťou jeho tvorby sú zborové
skladby i diela pre sólový hlas so sprievodom
rôznych nástrojových kombinácií. Venuje sa
komornej, orchestrálnej tvorbe i malým hudobnodramatickým formám, tiež poézii a publikovaniu
odborných článkov. Autora, ktorého diela odzneli
o. i. na javisku akademického Malého divadla opery
a baletu v Leningrade (Don Juan, 1973) a v rámci
medzinárodných festivalov vo viacerých európskych
krajinách i v USA, zaradil S. Vasenko do „skupiny
neskorého postkonzervativizmu“. Jeho tvorba sa
nachádza na viacerých CD.

Lukáš Kmiť (viola, SK) – absolvoval
Konzervatórium v Košiciach (V. Lipatová), študoval
na londýnskej Royal College of Music (A. Viytovych),
ktorú ukončil s vyznamenaním. Ako člen školských
orchestrov hral pod taktovkou osobností ako
B. Haitink, E. P. Salonen, R. Norrington, neraz na
vedúcich postoch. Získal 3. miesto na Premio
F. Geminiani vo Verone a špeciálnu cenu za
interpretáciu súčasnej skladby na Súťaži K. Pagea
v Londýne. V r. 2009 sa stal členom Mládežníckeho
orchestra G. Mahlera, účinkoval ako sólový violista
v Brittenových komorných operách pod taktovkou
L. Maazela na festivale Castleton (USA). V r. 2010
vystúpil na španielskom festivale Santander.
Štúdium ukončil na Zürcher Hochschule der Künste
(Ch. Schiller). Na základe konkurzu získal miesto
praktikanta Symf. Orchestri v Berne, v súčasnosti je
vedúcim violovej skupiny ŠKO Žilina.
Igor Karško (husle, CH/SK) – prešovský
rodák, absolvent pražskej AMU a Menuhinovej
akadémie v Gstaade pôsobí ako koncertný majster
Luzernského symf. Orchestra a člen komorného
súboru The Serenade Trio. Ako koncertný majster
barokového orchestra La Scintilla absolvoval
v r. 2005 americké turné s C. Bartoli, s kt. nahral
CD Maria Malibran. Založil zoskupenia La Banda
Antix a La Gioconda, je členom Minkowského Les
Musiciens du Louvre. S týmto orchestrom nahral
Haydnove a Schubertove symfónie pre label naïve.
Je pravidelným hosťom Konvergencií, pre ktoré o. i.
naštudoval Stravinského Príbeh vojaka. Od r. 2010
vedie s Th. Demengom súbor Camerata Zürich, je
profesorom na Musikhochschule v Luzerne.

Peter Katina (akordeón, SK) – študoval na VŠMU
a na Hudobnej akadémii C. Nielsena v Dánsku
(O. Murray), pokračoval doktorandským štúdiom
(VŠMU, R. Kákoni). Profiluje sa ako interpret
súčasnej hudby, inicioval vznik viacerých kompozícií.
Premiéroval najmä diela slovenských a dánskych
autorov: Koncert pre akordeón a sláčikový orchester
I. Dibáka (so ŠKO Žilina), Koncert pre akordeón
a orchester J. Kolkoviča (so ŠfK Košice), Nine Friends
P. Nørgårda a Behind Your Hands L. Graugaarda.
Koncertuje na Slovensku, ale aj v Dánsku, Anglicku,
Nemecku, Maďarsku a Srbsku, zúčastnil sa na
festivale digitálneho umenia Re:New v Kodani.
Hrá tiež v duu s manželkou, klaviristkou Janettou
Katinovou Šingerovou. Nahral CD Flashing (2006),
Šostakovičove Prelúdiá a fúgy op. 87 (2009) a diela
J. Podprockého (2011). Venuje sa tiež publicistike,
spolupracuje so Slovenským rozhlasom. Získal
viacero cien (víťaz Coupe Mondiale C. I. A., laureát
Grand Prix d'accordéon v Andrezieux-Boutheon
vo Francúzsku, Dyremose Prizen v Birkerøde,
Dánsko a Accordion International v Reinach AG,
Švajčiarsko). Jeho poslednou nahrávkou je CD Solo.
www.peterkatina.sk
Fero Király (organ, SK) – skladateľ, pedagóg,
klavirista. Na Slovensku premiéroval diela
M. Feldmana, S. Gubajduliny, Ph. Glassa a ď.
V r. 2009 spoluzaložil Cluster Ensemble, s ktorým
uskutočnil slovenské premiéry skladieb S. Reicha
(Six Pianos, Four Organs), Š. Nakasa, M. Piačeka,
P. Machajdíka a ď. Je členom VENI ensemble
D. Mateja a pôsobí v košickom zoskupení
urbanHUDÁK. www.ferokiraly.com
Mario Košik (dirigent, SK) – od r. 2007 šéfdirigent
Symf. orchestra Slovenského rozhlasu, študoval
dirigovanie a hru na husliach na Konzervatóriu
v Bratislave. V štúdiu pokračoval na VŠMU
(B. Režucha), absolvoval konzultácie u Ľ. Rajtera.
V r. 2000 získal miesto šéfdirigenta Karlovarského
symfonického orchestra. Ako hosťujúci dirigent
spolupracoval s viacerými českými i slovenskými
telesami. Jeho pôsobenie nezahŕňa iba oblasť
symfonickej hudby, ale i produkcie v SND.
Dirigentské vystúpenia M. Košika nahrala STV, ČT
i ORF, zvukové nosiče vydal SLOVART a Hudobný
fond.

Marián Lejava (dirigent, SK) – dirigent, skladateľ
a pedagóg. Študoval dirigovanie a kompozíciu na
VŠMU, absolvoval viacero stáží a workshopov (ČR,
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Holandsko). Ako
dirigent účinkuje doma i v zahraničí (Francúzsko,
Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika,
Čína, Japonsko, Poľsko). Je dirigentom VENI
ensemble a spoluautorom projektu VENI ACADEMY.
Od r. 2014 je hlavným dirigentom ansámblu Prague
Modern. Pravidelne uvádza súčasnú hudbu (ca. 80
premiér domácich i zahraničných autorov), venuje
sa však repertoáru od 18. do 21. stor., vrátane opier.
Nahral 15 CD, ako režisér sa podieľal nahrávkach
v Rakúsku. Pedagogicky pôsobí na VŠMU.
Ako skladateľ získal 5 cien z domácich
a zahraničných súťaží, jeho hudba zaznela v ČR,
Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku,
Belgicku a i. Je spoluzakladateľom o. z. SOOZVUK.
Jozef Lupták (violončelo, SK) – jedna
z osobností profilujúcich slov. hudobnú scénu.
Absolvent VŠMU v Bratislave a Royal Academy
of Music v Londýne (R. Cohen). Realizoval
viacero CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre
sólové violončelo, projekt Cello spájajúci výtvarné
umenie a súčasnú hudbu inšpirovanú tvorbou
J. S. Bacha, premiéry diel V. Godára, live záznam
recitálu v Londýne), stál pri zrode početných
diel súčasných autorov. Je spoluzakladateľom
súboru Opera Aperta, iniciátorom a umeleckým
riaditeľom festivalu Konvergencie. Pravidelne
koncertuje na pódiách v Európe i zámorí, vedie
majstrovské kurzy. Okrem klasickej hudby sa tiež
venuje improvizácii a alternatívnym hudobným
projektom (o. i. Chasidské piesne s akordeonistom
B. Lenkom, huslistom M. Valentom a rabínom
B. Myersom, afterPHURIKANE). Aktuálne pracuje
na nahrávke violončelových koncertov, ktoré pre
neho skomponovalo päť slovenských skladateľov.
V r. 2010 získal Cenu ministra kultúry SR.
www.jozefluptak.com

Adam Novák (husle, ČR) – patrí k mladej
generácii talentovaných českých huslistov. Už
počas štúdia na Konzervatóriu P. J. Vejvanovského
v Kroměříži a na JAMU v Brne na seba upozornil
v rámci viacerých interpretačných súťaží ako
sólista i komorný hráč. Spolupracoval s husľovými
virtuózmi J. Sukom, B. Matouškom, I. Ženatým
a V. Hudečkom. Ako sólista účinkoval v sprievode
zlínskej Filharmonie B. Martinů a Moravskej
filharmónie Olomouc. Koncertoval vo viacerých
európskych krajinách, v Ázii i v USA. V súčasnosti
je poslucháčom VŠMU (P. Michalica), členom
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
a orchestra Opery SND.
Milan Paľa (husle, SK) – jeden z najvýraznejších
interpretov svojej generácie. Študoval na
Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici (P. Strenáčik),
na viedenskej Universität für Musik und darstellende
Kunst a na JAMU v Brne (F. Novotný). Absolvoval
majstrovské kurzy u významných osobností
(V. Spivakov, S. Jaroševič, J. Guillou), získal ocenenia
doma i v zahraničí (Councours Moderne Riga,
Súťaž L. Janáčka v Brne, Anglo-Czecho-Slovak Trust
v Londýne a i.). Ako sólista spolupracoval so Štátnou
filharmóniou Košice, Slovenskou filharmóniou,
Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu,
Filharmóniou Brno, Rozhlasovým orchestrom
v Kyjeve, Petrohradským kongresovým
a Petrohradským filharmonickým orchestrom
pod taktovkou T. Guschlbauera, A. Černušenka,
P. Gribanova a ď. V r. 2009 získal Cenu Ľ. Rajtera
za prínos k slov. hudbe. Paľove nahrávky diel
E. Suchoňa a kompletných skladieb pre sólové husle
slov. skladateľov (Pavlik Records) priniesli do slov.
hudobnej kultúry novú referenčnú hodnotu. Tento
počin bol v r. 2013 ocenený Cenou ministra kultúry
SR. www.milanpala.com

Nora Skuta (klavír, SK) – zakladajúca členka

Ján Šicko (svetelný dizajn, SK) – venuje sa

súboru Opera Aperta patrí v súčasnosti medzi
najvýznamnejších medzinárodne aktívnych
slov. klaviristov. Je vyhľadávanou komornou i sólovou
hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej
hudby. Pravidelne vystupuje na medzinárodných
festivaloch, v súčastnosti úzko spolupracuje so
súborom Österreichisches Ensemble für Neue
Musik. V r. 2006 nahrala pre vydavateľstvo Hevhetia
na SACD Sonáty a interlúdiá Johna Cagea, ktoré
vysoko hodnotila domáca i zahraničná kritika. CD
bolo v Londýne vybraté do knihy renomovaného
kritika BBC Music Magazine Rogera Thomasa 1001
Classical Recordings You Must Hear Before You Die.

výskumu a tvorbe vo sfére vizuálnej komunikácie
a nových médií. Okrem profesionálnej práce
v oblasti grafického dizajnu a nových medií vedie
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
MediaLab* – laboratórium zamerané na skúmanie
hraničných polôh grafického dizajnu. Jeho voľná
tvorba sa pohybuje od animácie cez VJ-ing
k interaktívnym inštaláciám. Za svoje práce získal
niekoľko ocenení. V roku 2009 založil štúdio DevKid.
www.devkid.com, www.medialab.sk

Marián Svetlík (husle, SK) – študoval na
Konzervatóriu v Žiline a na JAMU v Brne. Zúčastnil
sa na viacerých domácich i zahraničných kurzoch
(A. Moravec, M. Jelínek, F. Novotný, S. Jaroševič,
B. Henri Van de Velde). Ako sólista účinkoval s ŠKO
Žilina, Janáčkovým akademickým orchestrom v Brne
a Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.
Bol členom sl. kvarteta Icarus Quartet, s ktorým
získal viaceré ocenenia na súťažiach komornej
hry a členom SKO B. Warchala. V súčasnosti je
koncertným majstrom Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu. Marián Svetlík, ktorý je
jedným z najdisponovanejších a najuniverzálnejších
huslistov svojej generácie, pôsobí tiež ako sólista
a komorný hráč.

Ronald Šebesta (klarinet, SK) – zanietený
propagátor súčasnej hudby, rešpektovaný hráč
na dobových klarinetoch, vyhľadávaný komorný
partner. Študoval na Konzervatóriu a na VŠMU
v Bratislave, počas štúdia absolvoval stáž na
Conservatoire de Région v Boulogne. Od r. 1993
je 1. klarinetistom Symfonického orchestra
Slovenského rozhlasu, od r. 1996 je na rovnakom
poste v Cappelle Istropolitana. Ťažiskom jeho
záujmu je komorná hudba s dôrazom na tvorbu
20. a 21. storočia. V r. 1988 bol spoluzakladajúcim
členom VENI ensemble, v r. 1997 Opera Aperta,
hráva v improvizačnom zoskupení DON@U.com.
Pôsobí v súbore basetových rohov Lotz Trio,
bol pedagógom VŠMU.

Marek Zwiebel (husle, SK) – študoval na
Konzervatóriu v Košiciach, VŠMU v Bratislave,
Universität für Musik und darstellende Kunst vo
Viedni (J. Špitková, R. Küchl) a na Musikhochschule
v Luzerne (I. Karško). Zúčastnil sa na interpretačných
kurzoch v Piešťanoch (M. Mintchev).
Už počas štúdia účinkoval v SKO B. Warchala.
Spolupracoval so súbormi Banda Antix v Luzerne,
Quasars Ensemble a Zwiebelovo kvarteto, s ktorým
vystúpil na festivaloch BHS, Melos-Étos, Nová
slovenská hudba, Orfeus a Festival súčasného
umenia v Košiciach. Je členom Haasovho kvarteta,
s ktorým aktuálne získal britské prestížne ocenenie
Gramophone Award za nahrávku Schuberta.

Bratislava Convergence Players (SK) –
festivalové teleso zostavené Mariánom Svetlíkom
pre projekty 15. ročníka festivalu Konvergencie.
Drum'n Koto (FR) – francúzske jazzové trio,
v ktorom s jeho lídrom, kanadským kontrabasistom
Chrisom Jenningsom, účinkujú Mieko Miyazaki
(koto) a Patrick Goraguer (bicie), prekvapuje
unikátnym spojením jazzu a zvuku starobylého
japonského nástroja. Súbor hrá kompozície
Chrisa Jenningsa, no veľký priestor ponecháva aj
improvizácii. Zoskupenie tak objavuje nové hudobné
svety, v ktorých sa rozmanité vplyvy zo všetkých
svetových strán stretávajú s imagináciou a tvorivou
slobodou. www.chrisjenningsbass.com

Living Room in London – je jediným kvintetom
svojho druhu, v ktorom sa stretli perkusionista
od Björk, rakúska vychádzajúca jazzová hviezda
a sláčikové trio z hráčov Solstice Quartet a London
Symphony Orchestra. Všetci členovia pre súbor
komponujú, ansámbel tiež iniciuje vznik nových
diel od skladateľov ako Peter Wiegold, Milton
Mermikides a David Ibbett. Teleso vystúpilo
v Kings Place, LSO St Luke's, na rakúskom festivale
Klangspuren, v rámci ICA, Club Inegales, Vortexa
na Fringe Festival v Edinburghu. V roku 2012
vydali s podporou Musicians Benevolent Fund
nahrávku, ktorá sa stretla s pozitívnym prijatím
kritiky, nasledoval ju vypredaný koncert v Kings Place
a turné vo Veľkej Británii, Nemecku a v Rakúsku.
www.manudelago.com
Lotz Trio – tvoria hráči koncertujúci na replikách
dobových basetových rohov Theodora Lotza.
Umeleckým pôsobením vychádzajúcim z dobovej
interpretačnej praxe sa súbor snaží nadviazať na
obľúbené dychové harmónie obdobia klasicizmu.
V repertoári tria dominuje hudba Mozarta (vrátane
dobových úprav jeho opier) dopĺňaná dielami
známych stredoeurópskych skladateľov (Salieri,
Soler, Stadler, Nudera, Rösler, Wolanka, Družecký),
ale aj súčasných tvorcov. Lotz Trio vystúpilo pri
príležitosti vstupu Slovenska do EÚ v írskom
Corku a pravidelne účinkuje na festivaloch doma
i vzahraničí. Súbor, ktorý tento rok oslavuje dekádu
svojej existencie, nahral dve CD pre Hudobný fond
a vydavateľstvo Hevhetia. www.lotztrio.com

Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu – od svojho vzniku v r. 1929 je najstarším
profesionálnym orchestrálnym telesom na
Slovensku. Od počiatku svojej existencie mal
orchester vo svojom programe silne zastúpenú
domácu tvorbu, a preto aj prvá fáza jeho rozvoja
bola spojená s obdobím rozkvetu slovenskej
hudobnej moderny. Spočiatku obsadením malý
orchester sa postupne rozširoval a od r. 1942
začal uvádzať pravidelné verejné koncerty
naživo vysielané rozhlasom. V r. 1943—1946 bol
šéfdirigentom SOSR významný chorvátsky umelec
K. Baranović, pod ktorého taktovkou zaznamenal
orchester výrazný umelecký rast. Medzi ďalších
šéfdirigentov orchestra patrili Ľ. Rajter, L. Slovák,
O. Trhlík, B. Režucha, O. Lenárd, R. Stankovský
a Ch. Olivieri-Munroe. Okrem realizácie množstva
nahrávok pre potreby Slovenského rozhlasu
venuje orchester zvláštnu pozornosť koncertným
vystúpeniam v rámci vlastného koncertného
cyklu a účinkuje aj na významných hudobných
podujatiach na Slovensku. SOSR hosťoval na
početných európskych pódiách, pravidelne
spolupracuje s televíziou a s hudobnými
vydavateľstvami (Opus, Supraphon, Marco
Polo, Naxos, Arte Nova, HNH International, MMC
Recordings). S orchestrom spolupracovali významní
svetoví dirigenti a sólisti (Ch. Mackerras, Z. Košler,
V. Smetáček, G. Kremer, P. Dvorský, J. Carreras,
J. Bartoš, I. Ženatý). V súčasnosti stojí na jeho čele
slovenský dirigent Mario Košik.

Trio Shaham Erez Wallfisch
Hagai Shaham (husle, IL) – patrí
k najvýznamnejším izraelským huslistom dneška.
Študoval u významných osobností (I. Feher,
E. Kagan, E. Borok, A. Steinhardt, členovia
Guarneri Quartet). V r. 1990 zvíťazil s A. Erezom
na Medzinárodnej súťaži ARD v Mníchove. Cena
v kategórii husle-klavír bola udelená prvýkrát od
r. 1971. Ďalšie ocenenia zahŕňajú prvé miesta na
súťaži Ilony Kornhouser, na Israeli Broadcasting
Authority Young Artist competition, The TelAviv Rubin Academy competition, Clairmont
Awards a štipendium American-Israel Cultural
Foundation. Ako sólista sa predstavil s poprednými
svetovými orchestrami ako English Chamber
Orchestra, BBC Philharmonic, Royal Philharmonic
Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, RTE
National Symphony Orchestra of Ireland, Belgian
National Orchestra, Orchestre Symphonique
Francais, Taipei, Singapurským a Šanghajským
symfonickým orchestrom, SWF Baden-Baden
Symphony Orchestra, Slovenskou i Belehradskou
filharmóniou, tiež s Israel Philharmonic Orchestra
pod taktovkou Zubina Mehtu. S týmto dirigentom
uviedol pri príležitosti 70. výročia orchestra v r. 2006
Brahmsov Dvojkoncert s M. Maiským. V r. 1985
účinkoval s I. Sternom a P. Zukermanom v Carnegie
Hall. H. Shaham je vyhľadávaným umelcom, ktorý
koncertuje po celom svete, nahráva pre Decca
International, Chandos, Biddulph, Naxos, Classic
Talent, AVIE a Hyperion. Pedagogicky pôsobí na
Buchmann-Mehta School of Music na Univerzite
v Tel Avive. www.hagaishaham.com

Arnon Erez (klavír, IL) – po víťazstve
s H. Shahamom na súťaži ARD v r. 1990 vstúpil
na svetové pódiá ako umelec známy výnimočnou
muzikalitou a citom pre komornú hudbu. Od
r. 2009 pôsobí v Triu Shaham-Erez-Wallfisch.
Spolupracoval tiež s množstvom ďalších
svetoznámych hudobníkov (S. Mintz, G. Shaham,
M. Vengerov, D. Garrett, A. Steinhardt, F. Helmerson,
B. McFerrin). Predstavil sa v najvýznamnejších
svetových koncertných sieňach vrátane
Carnegie Hall, Beethoven Halle v Bonne, Alte
Oper vo Frankfurte, Herkulessaal v Mníchove, vo
viedenskom Musikvereine, v amsterdamskom

Concertgebouw, vo Wigmore Hall a ď. Ako sólista
účinkoval s viacerými orchestrami, vrátane Israel
Philharmonic. Mnohé z jeho recitálov v Nemecku,
Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Izraeli, Turecku,
Mexiku a Brazílii boli vysielané v rozhlase a televízii.
A. Erez študoval u osobností ako H. Shelgi,
M. Boguslavsky a A. Vardi, je absolventom Univerzity
v Tel Avive a v komornej hudbe sa zdokonaľoval
u členov Guarneri Quartet. Vedie Oddelenie
komornej hudby na Buchmann-Mehta School of
Music v Tel Avive.

Raphael Wallfisch (violončelo, UK) – patrí
k najvýznamnejším svetovým violončelistom.
V mladosti ho ovplyvnila hra Z. Nelsovej
a pedagógovia ako A. Fleming, A. Baldovino
a D. Simpson. V Kalifornii mal možnosť študovať
u legendárneho ruského violončelistu Gregora
Piatigorského, v ktorého dome hrával komornú
hudbu na neformálnych koncertoch s Jaschom
Heifetzom. Ako 24-ročný vyhral Medzinárodnú
violončelovú súťaž Gaspara Cassadóa, ktorá
odštartovala jeho medzinárodnú kariéru. Okrem
koncertovania R. Wallfisch učí na Royal College of
Music v Londýne a na Winterthur Konservatorium
v Zürichu. Realizoval množstvo nahrávok pre
vydavateľstvá ako EMI, Naxos, Nimbus alebo
Chandos. Okrem mainstreamového repertoáru
a menej známych diel Dohnányiho, Respighiho či
Martinů sa venuje aj dielam starších súčasných
britských skladateľov (P. M. Davies, J. McMillan,
J. Tavener). www.raphaelwallfisch.com

náš partnerský festival | our associate festival

Arcus Temporum
Festival Arcus Temporum v Pannonhalme – nadväzujúc na jedno z najdôležitejších poslaní svojho organizátora, arciopátstva v Pannonhalme – si kladie za cieľ vytvárať priestor na stretnutia rozličných období a kultúr (arcus temporum znamená
„klenby času”).
Arcus Temporum vznikol v roku 2002 a každý rok predstavuje dvojportrét významných skladateľov z rozličných období
(J. Haydn – S. Gubajdulina, W. A. Mozart – S. Sciarrino, F. Schubert – V. Silvestrov, P. I. Čajkovskij – B. Sørensen, J. S. Bach –
G. Kančeli, I. Stravinskij – K. Saariaho, L. van Beethoven – H. Oehring), ktorý je uvádzaný v prítomnosti pozvaného skladateľa
poprednými hudobníkmi z Maďarska a ďalších krajín (vrátane G. Kremera, A. Ľubimova, D. Ránkiho, G. Csaloga, A. Kellera,
M. Perényiho, E. Mosera, J. Luptáka alebo Cikada Ensemble).
Vystúpenia sa odohrávajú v unikátnych priestoroch tisícročného benediktínskeho kláštora. Festival okrem hudby prináša
aj iné podujatia z oblasti neverbálneho vizuálneho umenia: tanečné divadlo, výtvarné umenie, inštalácie, experimentálny
film (medzi inými Cie Pal Frenak, Cindy Van Acker, Christian Rizzo, Balázs Kicsiny, Ilona Lovas, János Megyik).
Festival v Pannonhalme (130 kilometrov od Viedne a Budapešti a iba 90 kilometrov od Bratislavy) je výnimočnou príležitosťou na vytvorenie spoločenstva pre publikum v tomto regióne bez ohľadu na vek, jazyk alebo národnosť.

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ
ZVÄZ AUTORSKÝ
PRE PRÁVA K HUDOBNÝM DIELAM
zastupuje viac ako 1,5 milióna
skladateľov, textárov
a vydavateľov hudobných diel
z celého sveta

www.soza.sk • www.facebook.com/soza.oks

hory majú hudbu pre tých, ktorí počúvajú...

aj ticho je hudba a pohyb je radosť

NaturFit – to je aktívna dovolenka v Západných Tatrách
pod vedením profesionálneho trenéra. Oddychujte v čarovnej drevenici s výhľadom,
ktorý berie dych a načerpajte energiu v zdravom prírodnom prostredí slovenských hôr.

NaturFit – zažite nezažité

www.naturfit.sk | 0915 176 641 | info@naturfit.sk
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