


„ V živote nie je nič, čo by sa dalo dodatočne  

zmeniť, nič, kde by človeku pomohla sebaľútosť,  

v živote treba pokračovať so vztýčenou hlavou.“

johannes brahms



pred každým koncertom bude znieť  
ukrajinská hudba alebo slovo ako symbol  
našej spolupatričnosti

milan paľa / robert roth / júlia roshko  
eva šušková / nino gvetadze a ďalší

#nievojne  

19:00 / primaciálny palác

21 / 3  frei aber einsam / 25  
slobodný, no sám 
  milan paľa / ladislav fančovič / navarra quartet uk 

22 / 3  sláčikové kvartetá op. 51 / 29  
 navarra quartet uk 

23 / 3  jesenná hudba / 33 
  ronald šebesta / nora skuta / branislav dugovič  

kristína smetanová / carlie b. bigelow can  
benjamin m. gilmore uk / peter pažický

24 / 3  prednáška / 17:00 / goethe-institut bratislava 

brahms, skladateľ medzi generáciami / 49 
a štýlmi / prof. dr. otto biba at

19:00 / moyzesova sieň

25 / 3  „alla zingarese“ / 37 
  nino gvetadze ge / daniel rowland nl/uk  

martin ruman / maja bogdanović srb 
eva šušková / peter pažický

26 / 3  liebeslieder-walzer / uhorské tance / 41 
  tereza zimková / jarmila balážová  

juraj kuchar / tomáš šelc / devanas duo

27 / 3  frei aber froh / 45 
slobodný, no šťastný 
  robert cohen uk / nora skuta  

daniel rowland nl/uk / ivana kovalčíková  
martin ruman / daniel rumler / maja bogdanović srb 
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Vo štvrtok ráno 24. februára 2022 sme sa s priateľmi a časťou nášho tímu 

stretli v štúdiu Real Music House, aby sme nahrali podcast a predstavi-

li program Konvergencií venovaný hudbe nášho obľúbeného skladateľa 

Johannesa Brahmsa. Dych sa nám zrýchlil a slová sa zastavili v toto ráno 

– čierne pre Európu i pre svet, v ktorom žijeme. Napriek všetkým zname-

niam, že takýto deň môže prísť, málokto veril do posledného momentu, 

že skutočne príde. Svet 21. storočia sa v toto ráno zmenil a už nikdy ne-

bude taký, akým bol. Ako na to máme reagovať my, hudobníci – umelci, 

interpreti, skladatelia, ktorí tvoríme tak efemérnu a z istého praktického 

ako aj významového pohľadu „nepotrebnú“ činnosť v čase zbraní, striel, 

náletov či dokonca jadrových hlavíc v stave pohotovosti? Máme byť v roli 

sláčikového kvarteta na Titanicu, ktoré hralo do posledného momentu po-

topenia sa lode a vyprevádzať ľudí odsúdených na dlhodobé trápenie alebo 

rovno na smrť do rozbúreného a studeného mora? Alebo máme pomáhať 

tam, kde je to potrebné, voziť či ubytovávať utečencov, zbierať a prekladať 
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humanitárnu pomoc alebo organizovať benefičné koncerty na ich podporu, 

či čokoľvek, čo je nutné v tomto čase? Čo je naša úloha a zodpovednosť, 

keď obrovské množstvo našich spoluobčanov ani neverí, že Ukrajina bola 

napadnutá nezákonne, porušením všetkých možných medzinárodných 

zmlúv a dohôd o nenarušiteľnosti hraníc autonómneho štátu a želali by 

si podobného autokrata a kleptokrata do vlády aj na Slovensku? 

V tejto atmosfére neistoty z nového usporiadania sveta ideme hrať 

hudbu Johannesa Brahmsa. Sám seba sa pýtam - bude mať o túto našu 

ponuku vôbec niekto záujem? Hudba lieči a pomáha prekonať krízové si-

tuácie – o tom sme sa presvedčili už mnohokrát a najmä počas pandémie. 

Počas prvého lockdownu naše improvizované online hudobné pozdravy 

z obývačiek posilňovali mnohých ľudí a nás spolu s nimi. Pomáhali nám 

prekonať novú situáciu a strach z neznámeho. Neskôr sme zažívali spo-

ločnú radosť, keď sme sa znovu mohli vidieť aspoň v obmedzenom množ-

stve naživo a nielen cez obrazovky. A posledné týždne sme sa začali ticho 

a opatrne tešiť na ukončenie obmedzení, na obnovenie desiatok a stoviek 

zrušených koncertov. No skôr, ako sme mohli túto radosť prejaviť, prišla 

hrôza a zlo z Kremľa. 

Nedokážeme hrať a tešiť sa z hudby Brahmsa bez toho, aby sme si 

na každom koncerte nepripomenuli ťažko skúšaných ukrajinských ľudí. 

Nemôžeme hrať bez toho, aby sme nemysleli na neprávosť, nespravod-

livosť a agresiu, ktorá sa na nich v týchto dňoch pácha. Okrem ruských 

vojakov, ktorí sa javia skôr ako mladí chlapci, zomierajú aj civilisti – ženy, 

deti, starci a celá Európa vchádza do obrovskej neistoty a smútku. Naše 

myšlienky a energia sú možno neviditeľné a malé oproti nesmierne ob-

ludnému zlu, ktoré nad nami stojí ako veľký čierny mrak, ale pridávame 

sa k malému odvážnemu Dávidovi v obrane proti Goliášovi. V žiadnom 

prípade nechceme vojnu a sme proti nej. Ak však raz už bola začatá, bu-

deme stáť na strane tých, ktorí boli neprávom napadnutí a bránia sa len 

vlastnou silou a vôľou. 

Túžime vám priniesť radosť, pokoj a krásu. Nevieme, či to je v tomto 

čase neistoty vôbec možné. Ale pokúsime sa o to. A spolu s vami si chceme 

počas každého koncertu pripomenúť utrpenie našich susedov – slovom 

alebo hudbou z Ukrajiny. A z vašich lístkov venujeme konkrétnym ukrajin-

ským hudobníkom presnú polovicu. Je to kvapka v mori. Veríme, že jedna 

z mnohých, ktoré v spoločnom konvergovaní môžu pomôcť zachrániť tento 

krehký svet, v ktorom žijeme. 
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Verím – tak ako Václav Havel, že pravda a láska zvíťazí nad lžou a ne-

návisťou. V tejto chvíli si neviem celkom predstaviť ako, ale bez tejto ná-

deje by sa tóny Brahmsovej úžasnej hudby stratili v pekle vojny na našej 

neďalekej východnej hranici. Priatelia napriek tomu, že my tu ešte stále 

môžeme žiť v pokoji a mieri, je to ťaživé vnímať, čo sa deje kúsok od nás. 

Dotýka sa nás to a je to nesmierne ťažké, ale nestraťme nádej a vieru 

v svet bez vojny. Naše deti sa spolu s nami ešte môžu tešiť z každého dňa. 

Skúsme to s nimi, skúsme žiť každodenný život v pokoji a tichej rados-

ti, v empatickej myšlienke na tých, ktorí trpia a ktorých sa vojna dotýka 

existencionálnejšie ako nás.

Prajem nám všetkým, aby nás toto zlo, ktoré nás oblieha a berie ener-

giu k spokojnému a radostnému životu nezlomilo, aby našou každodennou 

snahou – od našich skrytých myšlienok až po verejné vystúpenia – rástlo 

dobro, nádej a pravda s láskou. Skúsme to tým, že začneme byť voči sebe 

viac ohľaduplní, slušní a jednoducho a obyčajne milší. Zdá sa to, ako naivné, 

až trápne v tieto vojnové dni. Ale sloboda, v ktorej žijeme, za to naozaj 

stojí. Bez slobody a krásy náš svet pominie, a to určite nechceme. Nech 

počas týchto koncertov znie hudba Brahmsa, ale zároveň aj našich ukrajin-

ských priateľov. Nech môže znieť slobodne a nech nás posilní a povzbudí 

v našej napätej každodennej realite. 
jozef lupták

On the morning of Thursday, February 24, 2022 I met with friends and part 

of our team in the Real Music House studio, to record a podcast and perform 

the Convergences programme dedicated to the music of Johannes Brahms, 

a composer we love. Breath came faster and words dried up on that morn-

ing – a black morning for Europe and for the world we live in. Despite all 

the signals that this day might come, to the very last moment few people 

believed that it would come in actual fact. The 21st century world changed 

that morning, and now it will never again be what it was. How should we 

respond, we musicians – artists, performers, composers, who produce such 

an ephemeral and, from a certain practical standpoint, “unnecessary” activity 

in time of weapons, gunfire, bombing flights, and indeed nuclear weapons 

in a state of alert? Should we accept the role of the string quartet on the 

Titanic, which played to the last moment of the ship’s sinking, and accom-
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pany people condemned to long-term suffering or indeed to death in a cold 

and storm-tossed sea? Or should we help where it is necessary, driving or 

accommodating refugees, collecting and distributing humanitarian assistance 

or organising benefit concerts for their support, or whatever may be requi-

site at the time? What is our role and our responsibility, when an enormous 

number of our fellow-citizens do not even believe that Ukraine was attacked 

illegally, in violation of all possible international treaties, and would wish 

a similar autocrat and kleptocrat to be in government in Slovakia also? Is it 

actually possible not to see such an error at a time like this?

In this atmosphere of uncertainty about the new ordering of the world, 

we are going to play the music of Johannes Brahms. I ask myself: will anyone 

have any interest at all in what we offer? Music heals and helps to overcome 

crisis situations – we have been persuaded of that many times, and above 

all during the pandemic. During the first lockdown, our improvised online 

greetings from our living rooms brought strength to many people, and to 

ourselves along with them. They helped us to master the new situation and 

the fear of the unknown virus. Later we experienced a shared joy, when once 

again we were able to see one another, even if in a limited number, live and 

not merely through screens. And in recent weeks we have begun quietly 

and carefully to enjoy the ending of restrictions, the renewal of tens and 

hundreds of cancelled concerts. But before we were able to express this joy, 

horror and evil came from the Kremlin. 

We cannot play and enjoy the music of Brahms without at every concert 

remembering the sorely tried people of the Ukraine. We cannot play without 

thinking of the illegality, injustice and aggression that is perpetrated upon 

them during these days. Apart from the Russian soldiers, who have more the 

appearance of ordinary young lads, civilians too are dying – women, children, 

old people, and all of Europe is entering huge uncertainty and grief. Our 

thoughts and energy are perhaps invisible and small against the monstrous 

evil which hangs over us like a great black cloud, but we take the side of 

small courageous David in arms against enormous Goliath. We do not on any 

account want war, and we are against it. However, when once it is begun, 

we will stand on the side of those who have been unlawfully attacked and 

defend themselves only by their own strength and will.

We long to bring you joy, peace and beauty. We do not know if that is at 

all possible in this time of insecurity. But we are going to try. And together 

with you, during every concert we want to recall the suffering of our neigh-
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bours – by the quiet thought of a word or music from the Ukraine. And from 

your tickets we are devoting precisely half to specific Ukrainian musicians. It 

is a drop in the sea. But we believe that it is one of many, which in common 

convergence may help to save this fragile world in which we live.

Like Václav Havel, I too believe that truth and love will prevail over lies 

and hatred. At this moment I cannot entirely imagine how, but without that 

hope the notes of Brahms’s astonishing music would be lost in the hell of war 

on our eastern border, not far away. Despite the fact that we are still able 

to live in tranquillity and peace, it is oppressive to think what is happening 

a short way off. This affects us, and although it is immensely difficult, let us 

not lose hope and faith in a world without war. Our children can enjoy every 

day together with us. Let us try along with them, let us try to live everyday 

life in peace and quiet joy, in empathy with those who suffer and whom war 

affects more existentially than it does ourselves.

I wish for all of you that this evil which surrounds us and takes away the 

energy for a contented and happy life, shall not break us; that by our daily 

efforts – from our hidden thoughts to our public appearances – good may 

grow, hope and truth with love. Let us make that attempt by beginning to 

be more considerate, decent, and simply, ordinarily, more loving. That ap-

pears to be naive, even painfully so in these days of war. But the freedom 

in which we live is truly worth it. Without freedom and beauty our world will 

vanish, and we certainly don’t want that. During these concerts let us hear 

the music of Brahms, and at the same time that of our Ukrainian friends. 

Let it be heard in freedom, and let it strengthen us and awaken us in our 

highly-charged everyday reality.
jozef lupták



7 /

Johannes Brahms okolo roku 1853
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johannes brahms
Johannes Brahms patrí k najvplyvnejším skladateľom 19. storočia. Okrem 

opery vytvoril tento rodák z Hamburgu výnimočné diela vo všetkých hudob-

ných žánroch: v orchestrálnej (4 symfónie, koncerty), komornej i klavírnej 

hudbe. Zanechal tiež oratoriálne a zborové skladby a skomponoval veľké 

množstvo piesní. Viaceré z diel sa stretli s veľkým úspechom už počas jeho 

života. Napríklad Uhorské tance WoO1, hoci ich recepcia bola v 70. rokoch 

19. storočia poznačená niekoľkými spormi ohľadom autorstva melódií. 

Veľmi známou sa stala aj uspávanka Guten Abend, gut Nacht, ktorá do-

slova zľudovela. Dôležitú úlohu v popularizácii Brahmsovho diela zohral 

v dobe masmédií film Goodbye Again, filmová adaptácia románu Françoise 

Saganovej Aimez-vous Brahms? Poco allegretto z Tretej symfónie, op. 90 

sa vďaka nej stalo klasikou filmovej hudby. 

Johannes Brahms sa narodil 7. mája 1833 v Hamburgu. Rozhodujúci 

význam pre život i tvorbu mladého skladateľa malo stretnutie s Robertom 

Schumannom a Clarou Schumannovou na jeseň roku 1853. V známom 

článku Na nových cestách Schumann urobil 24-ročného skladateľa slávnym 

ešte predtým než publikoval jedinú notu: „Už i jeho zovňajšok mal všetky 

znaky, ktoré hovorili: Toto je človek, ktorý je povolaný.“ Schumann chválil 

geniálnu hru mladého klaviristu, ktorý dokázal premeniť klavír na „orches-

ter žalujúcich a jasajúcich nástrojov“. „Až sa chytí čarovného prútika tam, 

kde mu prepožičajú silu mocnosti más, v zbore a orchestri, čakajú nás ešte 

podivuhodné pohľady do tajov sveta ducha.“ No dopad Schumannovho 

entuziazmu nebol len pozitívny. Oslavný text predstavoval pre mladého 

skladateľa tiež záťaž: po zvyšok života bola jeho tvorba posudzovaná 

v kontexte Schumannových profetických slov.

Zlomom pre Brahmsovu skladateľsku kariéru bolo Nemecké rekviem. 

Na premiére skladby v Brémach, kde ešte stále chýbala 5. časť, si Clara 

Schumannová spomenula na článok svojho manžela: „Ako som tam 

Johannesa videla stáť s taktovkou v ruke, nemohla som sa ubrániť spo-

mienkam na proroctvo môjho drahého Roberta ‚nechajte ho pozdvihnúť ča-

rovný prútik, nech pracuje s orchestrom a zborom‘, ktoré sa dnes naplnilo.“

V roku 1869 Brahms začal uvažovať o tom, že sa natrvalo presťa-

huje do Viedne. V decembri roku 1871 sa usadil v prenajatom byte na 

Karlsgasse 4, kde zostal až do konca života. Je príznačné, že pri klavíri mal 

bustu Beethovena, ktorá mu, keď sedel za nástrojom „dýchala na krk“. Ešte 
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začiatkom 70. rokov 19. storočia povedal priateľovi, dirigentovi Hermannovi 

Levimu, že by „nikdy neskomponoval symfóniu!“ „Nemáš predstavu, aké je to 

počuť giganta, akým je Beethoven, ako neustále za tebou pochoduje,“ dodal. 

No vo Variáciách na Haydnovu tému (1873) majstrovsky ovládol or-

chester a cesta k Prvej symfónii bola otvorená. Dielo je orientované na 

finále, čo ho spája s Beethovenovou symfonickou tvorbou. Napriek tomu 

slávna prezývka „Beethovenova Desiata“ od Hansa von Bülowa vystihuje 

Prvú symfóniu len čiastočne: to, že téma Finále v tónine C dur skutočne 

pripomína Beethovenovu Ódu na radosť z Deviatej symfónie je niečo, čo 

postrehne každý osol – ako napokon povedal už skladateľ.

Či si Brahms môže nárokovať byť Beethovenovým legitímnym dedičom 

bola otázka, ktorá v 19. storočí zohrala kľúčovú úlohu v spore medzi prog-

resívcami a konzervatívcami. Konflikt medzi Brahmsom a príslušníkmi „no-

vonemeckej“ školy, proti ktorej Brahms v roku 1860 podpísal manifest, mal 

pôvod v odlišnom chápaní histórie. Liszt a Wagner sa zamerali na „hudbu bu-

dúcnosti“ (Zukunftsmusik): jej vývoj chceli posúvať na pôde hudobnej drámy 

a symfonickej básne. Naproti tomu Brahmsovým cieľom bolo, aby sme použili 

jeho obľúbený výraz, vytvoriť „hudbu, ktorá pretrvá“ (dauerhafte Musik). 

Hudbu, ktorá vďaka svojím imanentným hudobným kvalitám (Gesätze reiner 

Musik) vydrží test času. Aj preto obľuboval „introvertnosť“ komornej hudby. 

Už v roku 1881 si Clara Schumannová do denníka poznačila, že „ju 

potešilo“, ako je „Brahms etablovaný“ a slávi triumfy, aké žiadny iný skla-

dateľ nezažil. Počas posledných dvoch dekád svojho života sa Brahms stal 

vedúcou osobnosťou na medzinárodnej hudobnej scéne: bol obdivovaným 

klaviristom, dirigentom i skladateľom. Získal tiež množstvo ocenení, na-

príklad doktorát z Univerzity vo Vroclave, stal sa tiež čestným občanom 

mesta Hamburg. Išlo o zriedkavú poctu, akej sa dostalo len osobnostiam 

ako Bismarck či Moltke. Jeho názor na ocenenia dokumentuje výrok: „Ak 

mi napadne dobrá melódia, cením si ju viac než Leopoldovu medailu.“ 

Brahms zomrel vo Viedni 3. apríla 1897. Krátko po smrti sa skladateľ 

dočkal ďalších pôct v podobe pomníkov, sôch a búst vytvorených na jeho 

počesť. Umelecky najvýznamnejšie sa nachádzajú v Meiningene, v jeho rod-

nom meste Hamburgu a vo Viedni, ktorá je spojená s Brahmsovou najinten-

zívnejšou tvorivou prácou. Rovnako impozantné sú však aj niekoľkozväzková 

biografia Maxa Kalbecka, ktorej prvý diel vyšiel v roku 1904 a z 26 zväzkov 

pozostávajúce súborné vydanie jeho diel z 20. rokov 20. storočia. Vnímanie 

niektorých z týchto pamätníkov sa časom zmenilo: napríklad pomník Maxa 
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Klingera v hamburskej Musikhalle zobrazuje Brahmsa uprostred géniov 

a múz, človeka vytesaného v kararskom mramore do nadľudských dimen-

zií. Bez ohľadu na estetickú reputáciu tohto impozantného diela, sotva 

dnes môžeme hľadieť na Brahmsa Klingerovými očami. Brahmsova busta 

z roku 2000 od pražského sochára Milana Knoblocha vo Walhalle neďaleko 

Regensburgu zobrazuje mladého skladateľa bez brady ctihodného kmeťa, 

kontrastujúc tak s jeho predchádzajúcimi vyobrazeniami. Aj Brahmsov ob-

raz naskicovaný na stovkách strán biografie jeho apologéta Kalbecka bol 

časom v mnohých oblastiach upravený na základe ďalších výskumov. V Kieli 

aktuálne vychádza pod patronátom Nemeckej akadémie vied Nové súborné 

vydanie Brahmsových diel, založené na vačšom množstve prameňov a na 

nových metódach edičnej práce. Pramenná báza pre túto edíciu bola možná 

aj vďaka rozsiahlym akvizíciám Brahmsovho inštitútu. 
prof. dr. wolfgang sandberger

riaditeľ Brahmsovho inštitútu v Lübecku 

Článok preložený zo stránky www.brahms-institut.de. Použité so súhlasom autora.
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Johannes Brahms was one of the most influential composers of the nine-
teenth century. Apart from an opera, the Hamburg-born composer created 
exemplary works in all musical genres: orchestral music (four symphonies, 
concertos), chamber music, piano music, oratorios and choral music (Ein 
deutsches Requiem) and a very extensive body of songs.

Individual compositions already met with great success during the com-

poser’s lifetime. His Ungarische Tänze WoO 1 in particular enjoyed great popu-

larity, although several conflicts broke out over the authorship of the melodies 

during the 1870s. One of the composer’s most prominent pieces was the 

lullaby Guten Abend, gut Nacht, which achieved the status of a proper folk 

song in the popular reception. Goodbye Again, the film adaptation of Françoise 

Sagan’s novel Aimez-vous Brahms?, played a key role in the popularization of 

the composer in the age of the mass media: The third movement (Poco alle-

gretto) of his Symphony No. 3, op. 90, became a classic of film music.

Johannes Brahms was born in Hamburg on 7 May 1833. A key event in 

the young composer’s life and decisive for his later development was his 

encounter with the couple Robert and Clara Schumann in the fall of 1853. 

In his famous essay New Paths, Schumann celebrated the twenty-year-old 

composer enthusiastically, even before he had even published a single note. 

“Everything about him seems to suggest to us: here is someone with a call-

ing.” Schumann praised the “ingenious playing” of the young pianist, who 

could turn the piano into an “orchestra of lamenting and jubilant voices”. 

“They were sonatas, or rather, veiled symphonies”, Schumann continued, 

then predicting: “If he waves his magic wand where the powers of the mass-
es lend him their force in the chorus and orchestra, even more wonderful 

glimpses into the mysteries of the spiritual world await us.” But the impact 

of Schumann’s enthusiasm was not entirely positive. The article was also 

a burden on the young composer: for the rest of his life, Brahms would be 

measured according to these prophetic words.

For Brahms, Ein deutsches Requiem marked his breakthrough as a rec-

ognized composer. At the Bremen premiere of this work, which was then still 

lacking the fifth movement, Clara Schumann recalled her husband’s article: 

“Seeing Johannes standing there with the baton in hand, I had to think over 
and over of my dear Robert’s prophecy, let him wave his magic wand and 

have his way with chorus and orchestra‹ that today came to fulfillment.”

In 1869, Brahms began to think about moving to Vienna permanently. 

At the end of December 1871, he moved to a rented apartment at Karls-



12 /

gasse 4 that he kept until his death. Tellingly, Brahms always had a bust 

of Beethoven “breathing down his neck” when sitting at the piano. Even in 

the early 1870s, the composer said to his friend the conductor Hermann 

Levi that he “would never compose a symphony! You have no idea what it is 

like to hear a giant like Beethoven always marching behind you!” But with 

his Haydn-Variationen from 1873, Brahms achieved the full control over the 

orchestra and the path towards his first symphony now lay before him. The 

First Symphony, a symphony that is decidedly focused around the “finale”, 

demonstratively engaged with Beethoven, and yet the famous nickname 

“Beethoven’s Tenth” (Hans von Bülow) is only partially fitting. That the C ma-

jor theme of the final movement openly corresponds with Beethoven’s “Ode 

to Joy” theme from his Ninth Symphony is something that “any jackass” 

could hear, in the words of the composer.

Whether Brahms could claim to be Beethoven’s legitimate heir was 

a question that played a main role in the nineteenth century rift between 

progressives and the conservatives. The opposition between Brahms and the 

progressive “new Germans”, against whom Brahms already signed a manifes-

to in 1860, was based on a fundamentally different understanding of music 

history. Liszt and Wagner had dedicated themselves to the “music of the 

future”: they wanted to drive the development of music forward with the 

symphonic poem and the musical drama. Brahms’ goal in contrast, to use 

a favorite expression of his, was to create an “enduring music” that could 

stand the test of time and historical change due to its inherent qualities. He 

especially favoured chamber music that introverts itself, while at the same 

time orienting itself towards the “laws of pure music” only.

During the last two decades of his life, Brahms was a leading figure 

on the international music stage, widely admired and honored as a pianist, 

conductor, and composer. He was regaled with numerous awards and honors, 

which Brahms commented on subtly: “If a pretty melody comes to mind, 

I’d prefer that to a Leopold medal.” The University of Breslau awarded him 

an honorary doctorate, and the city of Hamburg made him an honorary cit-

izen, a rare honor that had been bestowed upon the likes of Bismarck and 

Moltke. Already in 1881, Clara Schumann wrote in her diary that “she was 

very pleased” to see “Brahms so well-acknowledged”; she continued to say 

that he is celebrating triumphs virtually unknown by any previous composer. 

Brahms died in Vienna on April 3, 1897.
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Soon after his death, the need grew for a public honouring of the com-

poser, lasting over the ages. Memorials took very different forms: there are 

the actual monuments, statues and busts that were erected in his honour. 

The most artistically significant can be found in the Thuringian residence 

city of Meiningen, in his hometown of Hamburg, and in the place of his most 

intense creative work, Vienna. But the large, several-volume Brahms’ biogra-

phy by Max Kalbeck — the first volume was published in 1904, was equally 

monumental, as was the first Complete Edition of his Works, published in 

1927/27 with 26 volumes.

Some of these monuments have, over the years, come to seem some-

what spurious: the monument by Max Klinger located at Hamburg’s Musikhal-

le shows a towering Brahms surrounded by muses and geniuses, a human 

being that, although made of Carrara marble, seems to grow to supernatural 

dimensions. Regardless of the aesthetic repute of this impressive work: 

today we can hardly percieve the composer as seen through the eyes of 

Klinger. The Brahms’ bust by Prague sculptor Milan Knobloch that entered the 

Walhalla near Regensburg in 2000 shows a young Brahms without a beard 

in a concious contrast to earlier depictions.

The image of Brahms that Max Kalbeck sketched out over hundreds of 

pages in his apologetic biography has also been corrected and complemented 

on many points by later research. And in Kiel under the patronage of the 

Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften, a new complete 

edition of Brahms’ works is being prepared, based on much more extensive 

sources and new methods of editorial practice. The source basis for this 

edition could be expanded not least due to extensive new acquisitions of 

the Brahms-Institut.
prof. dr. wolfgang sandberger 

www.brahms-institut.de
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brahms ako nadšenec schubertovej hudby
Brahmsov učiteľ v Hamburgu, Eduard Marxsen, študoval v rokoch 

1830 — 1833 vo Viedni, okrem iných u Ignaza von Seyfried, ktorý bol 

Mozartovým žiakom. Môžeme predpokladať, že svoje umelecké zážitky 

a skúsenosti z Viedne odovzdal Brahmsovi. Nemalo by preto prekvapiť, že 

Brahms svoju prvú cestu do Viedne na jeseň roku 1862 považoval za púť 

po Beethovenových stopách. Teraz pije pivo tam, kde ho pil Beethoven 

– emotívne referoval o tomto dôležitom zážitku v jednom zo svojich pr-

vých listov domov. Ale ešte hlbšie boli jeho dojmy týkajúce sa Schuberta. 

S dielami Franza Schuberta sa oboznámil už v Hamburgu a uviedol ich 

počas svojho prvého profesionálneho angažmánu v Detmolde. „Len málo 

vecí ma tak očarilo,“ povedal už ako dvadsaťročný o Schubertovej „Veľkej“ 

symfónii C dur. Vo Viedni však už nešlo o jednotlivé dojmy, ale o „celého“ 

Schuberta, ktorého mnohé diela v tom čase stále neboli publikované.

„Moja láska k Schubertovi je skutočná,“ napísal Brahms priateľovi 

v roku 1863, len niekoľko mesiacov po svojom príchode do Viedne. „Človek 

stále spoznáva nových ľudí, ktorí o ňom hovoria ako o dobrom známom, 

a nachádza nové diela, o ktorých existencii nevedel.“ Preto Brahms vďa-

čil za „najkrajšie tu strávené hodiny nepublikovaným Schubertovým die-

lam.“ Brahms sa skontaktoval so Schubertovým synovcom, Dr. Eduardom 

Schneiderom, a ako sa čoraz viac vo Viedni udomácňoval, rozširoval sa 

i okruh jeho známych a priateľov, medzi ktorých v prenesenom zmysle 

počítal aj „Schuberta, u ktorého má človek pocit, akoby bol stále nažive!“ 

Čoskoro začala Brahms zbierať Schubertove autografy; lákali ho najmä 

fragmenty, nedokončené diela a tance. Posledné zmienené preto, lebo 

sú najviac viedenské z Schubertových diel a mohol sa z nich veľa naučiť 

o viedenskej hudobnej tradícii a štýle. Prvé zmienené preto, lebo ho zvlášť 

zaujímal tvorivý proces kolegov skladateľov: Prečo to Schubert odložil, 

prečo to nedokončil? Nezdalo sa mu to dosť dobré, aby v tom pokračo-

val? Brahms vydal niektoré Schubertove diela, ktorých originálne rukopisy 

vlastnil: jednu pieseň, početné ländlery a fascinujúci fragment – slávnu 

Kvartetovú časť c mol. 

Brahms taktiež spracoval klavírny výťah Veľkej omše Es dur a v roku 

1865 dielo prvýkrát vydal. Nie bezdôvodne v tom istom roku povedal, že 

„rád ukáže, že slúžil Schubertovi.“ Brahms Schubertovi poslúžil publikácia-

mi, úpravami (napríklad klavírnymi výťahmi skladieb pre veľké obsadenie 

alebo orchestrálnymi úpravami piesní pre klavír) a uvádzaním jeho diel. 
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Zoznam Schubertových diel, ktoré Brahms uviedol ako klavirista, ko-

morný hráč alebo dirigent, je dlhý. Zvláštne je, že niektoré neuviedol (na-

príklad symfónie), pri niektorých sa človek čuduje, ako prišlo k uvedeniu 

Brahmsom práve tohto konkrétneho diela. To sa týka napríklad predohry 

k opere Fierabras, ktorú dirigoval v roku 1873 vo Veľkej sále Musikvereinu 

vo Viedni. V tom čase ešte nebola publikovaná, rovnako ako Omša As dur, 

ktorú dnes pokladáme v rámci Schubertovej tvorby za mimoriadne dôležitú 

a z ktorej tam 2. marca 1874 uviedol Kyrie a Credo so Singvereinom a or-

chestrom Gesellschaft der Musikfreunde. Príkladom diela, ktoré nestálo 

v stredobode záujmu, môže byť Schubertov fragment oratória Lazarus, 

ktorý Brahms vlastnoručne odpísal a v roku 1882 v Hamburgu z neho 

uviedol áriu. 

Schubert bol počas svojho života uznávaný ako skladateľ klavírnej 

a komornej tvorby, piesní, zborov a cirkevnej hudby a ani s ocenením jeho 

orchestrálnej a opernej hudby to nebolo až také zlé, ako sa často domnie-

vame. Po smrti sa stal prehnane uctievaným a milovaným „kniežaťom 

piesní“, no diela z iných kompozičných žánrov museli byť znova objavené 

len postupne: o čo sa zasadil v neposlednom rade aj Johannes Brahms. 

Uviedol alebo sprevádzal na klavíri nespočetné množstvo piesní, taktiež 

hral jeho klavírne diela, spoluúčinkoval pri uvádzaní komorných diel Franza 

Schuberta s klavírom, t. j. klavírnych trií a diel pre husle a klavír. Je tiež 

pozoruhodné, ako často sa na programoch koncertov, na ktorých Brahms 

spoluúčinkoval ako klavirista, objavili Schubertove komorné skladby bez 

klavíra. Ako klavirista nestál v ceste uvedeniam sláčikových kvartet alebo 

Okteta, počas ich interpretácie si spravil prestávku a sám sa obdaroval 

ich počúvaním. Brahms inštrumentoval piesne Franza Schuberta, čo bolo 

tiež službou Schubertovi, pretože sa tým pre jeho piesne otvorili nové 

interpretačné možnosti. Schubertovi Brahms poslúžil aj spoluprácou na 

kompletnom vydaní Schubertových diel, nehovoriac o jeho praktických 

vydaniach niektorých Schubertových diel. Je pôsobivé, čo mal Brahms vo 

svojej knižnici, pokiaľ ide o Schubertove diela v autografoch (o ktorých už 

bola reč), prvých vydaniach, praktických vydaniach, ako aj vlastnoručných 

a cudzích odpisoch. 

Brahmsova láska k Schubertovi nebola slepá, jeho nadšenie preňho 

nebolo nekritické; takéto subjektívne hodnotenie je však možné len vtedy, 

ak poznáme kompletnú tvorbu. Vôbec napríklad nechcel, aby vyšli všetky 

Schubertove diela, najmä nie jeho juvenílie. V roku 1894 sa Brahms zdôveril 
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svojmu priateľovi Eusebiovi Mandyczewskému, ako vnímal Schuberta cel-

kovo, čo pre neho Schubert ako celok znamenal: „Neprekonaný najväčšími 

majstrami, ktorí žili pred ním a súčasne s ním, ako aj najlepšími z tých, 

ktorí prišli po ňom.“ Je zvláštne, že hudobní vedci, interpreti a znalci 

z publika vždy znova hovoria o význame Beethovena pre Brahmsa, taktiež 

o bremene, ktoré pre neho znamenal Beethovenov vzor, ale oveľa zried-

kavejšie o význame Franza Schuberta pre osobnosť, ako aj pre skladateľa 

Johannesa Brahmsa. 
prof. dr. otto biba

Autor bol dlhoročným riaditeľom Archívu Gesellschaft der Musikfreunde vo Viedni.

brahms als schubert-enthusiast
Brahms’ Lehrer in Hamburg, Eduard Marxsen, studierte von 1830 bis 1833 
in Wien, u.a. bei Ignaz von Seyfried, der selbst wieder ein Schüler Mozarts 
gewesen war. Daß er seine künstlerischen Erlebnisse und Erfahrungen in Wien 
an Brahms weitergegeben hat, dürfen wir wohl annehmen. Daher dürfen wir 
uns nicht wundern, daß er seine erste Reise nach Wien im Herbst 1862 als 
eine Wallfahrt zu Beethovens Spuren verstanden hat. Er trinke nun sein Bier 
dort, wo es Beethoven getrunken hat, konnte er emotionsvoll in einem sei-
ner ersten Briefe aus Wien als ganz wichtiges Erlebnis nachhause berichten. 
Aber noch tiefer waren bald seine Schubert-Eindrücke. Ja, er hatte natürlich 
Werke Franz Schuberts schon in Hamburg kennengelernt und während seiner 
ersten beruflichen Anstellung in Detmold zur Aufführung gebracht. „Es hat 
mich noch Weniges so entzückt“ hat er dort schon als Zwanzigjähriger über 
Schuberts Große C-Dur-Symphonie gemeint. Aber in Wien waren es nicht 
Einzeleindrücke, sondern jetzt ging es für ihn um den ganzen Schubert, von 
dem damals viele Werke noch nicht veröffentlicht waren.

„Meine Schubertliebe ist eine sehr ernsthafte“, schrieb Brahms 1863, we-
nige Monate nach seiner Ankunft in Wien an einen Freund. „Immer neue Men-
schen lernt man kennen, die von ihm als einem guten Bekannten sprechen, 
und immer neue Werke sieht man, von deren Existenz man nichts wußte.“ 
Daher verdankte er „die schönsten Stunden hier ungedruckten Werken von 
Schubert“. Brahms fand den Kontakt zu Schuberts Neffen, Dr. Eduard Schnei-
der, er lebte sich immer mehr in Wien ein, sein Bekannten- und Freundeskreis 
wurde größer und im übertragenen Sinn zählte er dazu auch „Schubert, bei 
dem man das Empfinden hat, als lebte er noch!“
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Bald begann Brahms, Autographe Schuberts zu sammeln; Fragmente, 
Unvollendetes und Tänze zogen ihn besonders an. Letztere, weil sie das 
Wienerischste von Schubert sind, weil er davon viel über Musiziertradition 
und bodenständigen Stil lernen konnte. Erstere, weil ihn der Schaffensprozeß 
von Komponisten-Kollegen besonders interessierte: Warum hat Schubert 
das weggelegt, warum hat er das nicht vollendet? Schien ihm das vielleicht 
doch nicht so gut, um es fortzusetzen? Einige Werke Schuberts, deren Ori-
ginalhandschriften er besaß, hat Brahms veröffentlicht: ein Lied, zahlreiche 
Ländler und – ein faszinierendes Fragment - den berühmten Quartettsatz in 
c-Moll. Aber auch den Klavierauszug zur Großen Messe in Es-Dur hat Brahms 
erarbeitet und 1865 als Erstausgabe publiziert. Nicht ohne Grund hat er in 
diesem Jahr gemeint, daß er „gern zeige, daß ich Schubert gedient“. Und 
gedient hat Brahms Schubert mit Publikationen, mit Bearbeitungen (wie 
Klavierauszügen groß besetzter Werke oder Orchesterbearbeitungen von 
Klavierliedern) und mit Aufführungen seiner Werke. 

Die Liste der von Brahms als Pianist, Kammermusiker oder Dirigent 
aufgeführten Werke ist lang. Manches ist seltsamerweise nicht dabei (wie 
die Symphonien), bei manchem wundert man sich, wie es zur Aufführung 
gerade dieses Werkes durch Brahms gekommen ist. Das trifft etwa auf die 
Ouvertüre zur Oper Fierabras zu, die er 1873 im Großen Musikvereinssaal 
in Wien dirigiert hat. Sie war damals noch unveröffentlicht, ebenso wie die 
innerhalb von Schuberts Schaffen, wie wir heute wissen, besonders wichtige 
As-Dur-Messe, von der er dort am 2. März 1874 Kyrie und Credo mit dem 
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde und dem Gesellschaftsorches-
ter zur Aufführung gebracht hat. Schuberts Oratorienfragment „Lazarus“, 
um nur noch ein damals nicht im Mittelpunkt des Interesses gestandenes 
Werk zu nennen, hat er eigenhändig abgeschrieben, eine Arie daraus 1882 
in Hamburg zur Aufführung gebracht. 

Schubert war zu seinen Lebzeiten als Komponist von Klavier- und Kam-
mermusik, Liedern, mehrstimmigen Gesängen und Kirchenmusik anerkannt 
und auch um die Wertschätzung seiner Orchester- und Opernmusik stand 
es nicht so schlecht, wie uns oft glauben gemacht wurde. Nach seinem Tod 
wurde er zum überschwänglich verehrten und geliebten „Liederfürsten“, 
während seine anderen Kompositionsgattungen erst nach und nach wie-
der entdeckt werden mußten – wofür sich nicht zuletzt Johannes Brahms 
stark gemacht hat. Er hat zahllose Lieder zur Aufführung gebracht und als 
Pianist begleitet ebenso Klavierwerke gespielt und bei der Aufführung von 
Kammermusikwerken mit Klavier von Franz Schubert mitgewirkt, also bei 
Klaviertrios und den Werken für Violine und Klavier. Bemerkenswert ist auch, 
wie oft Kammermusikwerke ohne Klavier von Schubert auf den Programmen 
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solcher Konzerte zu finden waren, in denen Brahms als Pianist mitgewirkt 
hat. Er stand den Aufführungen von Streichquartetten oder vom Oktett als 
Pianist nicht im Weg, pausierte, während diese interpretiert wurden, und 
machte sich mit dem Zuhören selbst ein Geschenk. 

Brahms hat Lieder Franz Schuberts instrumentiert, was auch ein Dienst 
an Schubert war, weil sich damit für die Lieder neue Aufführungsmöglich-
keiten erschlossen haben. Schubert gedient hat Brahms auch mit seiner 
Mitarbeit an der Schubert-Gesamtausgabe, ganz abgesehen von seinen prak-
tischen Ausgaben einiger Werke Schuberts. Was er an Werken Schuberts in 
Autographen (wovon schon zu sprechen war), in Erstausgaben, praktischen 
Ausgaben sowie eigenhändigen wie fremden Abschriften in seiner Bibliothek 
hatte, ist beeindruckend. 

Brahms’ Liebe zu Schubert war keine blinde, seine Begeisterung für 
ihn nicht unkritisch; derartige subjektive Wertungen sind aber nur möglich, 
wenn man das Gesamtoeuvre kennt. So wollte er gar nicht alles von ihm 
gedruckt sehen, vor allem nicht dessen Jugendarbeiten. Wie er Schubert 
insgesamt sah, was ihm der ganze Schubert bedeutete, hat Brahms 1894 
dem befreundeten Eusebius Mandyczewski, anvertraut: „Unübertroffen von 
den größten Meistern, die vor und mit ihm lebten, wie von den besten derer, 
die ihm folgten.“

Seltsam, daß Wissenschaftler, Interpreten und Kenner im Publikum im-
mer wieder von der Bedeutung Beethovens für Brahms sprechen, auch von 
der Last, die ihm Beethovens Vorbild bedeutet habe, viel seltener aber von 
der Bedeutung Franz Schuberts für die Persönlichkeit wie für den Kompo-
nisten Johannes Brahms. 

prof. dr. otto biba
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johannes brahms a bratislava
Hamburský rodák Johannes Brahms (1833 — 1897) našiel v blízkej Viedni 

druhý domov. Žil tam s prestávkami 35 rokov (1862 — 1897). V tomto ob-

dobí navštívil Bratislavu minimálne štyrikrát, čo možno aj dokumentačne 

doložiť. Prvé dve návštevy absolvoval ako 31-ročný so svojimi priateľmi. 

Jediný klavírny recitál v Bratislave uviedol o tri roky neskôr. Na vrchole 

svojej slávy si ako 50-ročný prišiel vypočuť uvedenie svojej kantáty Rinaldo. 

Je však veľmi pravdepodobné, že do nášho mesta zavítal aj častejšie.

Na mieste dnešnej Hlavnej pošty na Nám. SNP 35 stál Wachtlerov 

palác, po roku 1850 sídlo poštového riaditeľstva, v ktorom bývala ro-

dina riaditeľa pošty Karla Vrabélyho. Mal dve hudobne nadané dcéry: 

Seraphine (1841 — 1931), klaviristku, žiačku Alexandra Dreyschocka, man-

želku Lisztovho žiaka Carla Tausiga a Stephanie (1849 — 1919), grófku 

Wurmbrand-Stuppachovú, skladateľku, klaviristku a publicistku. Rodinu 

Vrabélyovcov tu v dňoch 5. – 8. mája 1864 navštívili skladatelia Carl 

Tausig (snúbenec Seraphine), Johannes Brahms a Peter Cornelius. Sestry 

Vrabélyové im v rámci domáceho muzicírovania, typického pre naše mesto, 

zahrali Lisztove Les préludes v úprave pre dva klavíry. Siedmeho mája 

priatelia oslávili Brahmsove 31. narodeniny. Zrejme sa tu dobre cítili, pre-

tože Tausig ešte o tri roky neskôr v liste Brahmsovi spomínal, „ako sa 

v Bratislave opili“. Stephanie sa potom vo Viedni stala žiačkou tak Tausiga 

(klavír), ako aj Brahmsa (hudobná teória).

V tom istom roku sa traja priatelia stretli v Bratislave ešte raz: 

v Dóme sv. Martina sa 8. novembra 1864 konal sobáš Carla Tausiga so 

Seraphine Vrabélyovou, svadobnými svedkami boli Johannes Brahms 

a Peter Cornelius. Sobášil ich dómsky farár Karl Heiller, neskorší cirkevný 

predseda Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina a Lisztov 

dobrý známy. Na svadobnej hostine novomanžel Tausig a Brahms vyhrá-

vali dámam k tancu straussovské valčíky. Toto manželstvo však nebolo 

šťastné a po krátkom čase sa manželia rozišli. Carl Tausig zomrel na 

týfus, nedožil sa ani 30 rokov. V roku 1907 druhá zo sestier, Stephanie, 

v liste mestskému archivárovi a organizátorovi hudobného života Jánovi 

Batkovi spomína na svoj platonický vzťah s Brahmsom. Jeho priatelia, 

ktorí o tomto vzťahu vedeli a dokonca tvrdili, že sa Brahms dvakrát hodlal 

s ňou oženiť, ju po jeho smrti žiadali, aby vydala jeho listy, ale ona ich 

podľa vlastných slov spálila. Podľa jej slov jej Brahms raz povedal: „Všetko, 
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čo je v mojich piesňach – je len a len vám adresované“. Listy Karla Tausiga 

potvrdzujú túto ich vzájomnú náklonnosť. 

Brahmsovým základným životným mottom bol symbol F-A-E (frei, 

aber einsam – slobodný, ale osamelý) a nikdy sa neoženil. Jeho vzťah k že-

nám bol komplikovaný, poznačený obavou viazať sa. V roku 1875 povedal: 

„Je mi predsa len niekedy ľúto, že som sa neoženil. Dnes by som musel 

mať chlapca vo veku 10 rokov.“ Toto korešponduje s obdobím náklonnosti 

k Stephanie. Stephanie sa neskôr vydala za nadporučíka rakúskej armády 

grófa Ernsta Wurmbrand-Stuppacha a žila väčšinou vo Viedni. Brahms 

a Stephanie si navzájom venovali skladby a po celý život ostali umelecky 

a duchovne spriaznení. 

Sedemnásteho marca 1867 hrali sestry Seraphine a Stephanie na 

verejnom koncerte vo viedenskej redute výber z Brahmsových Valčíkov 

op. 39, ktoré skladateľ upravil pre dva klavíry „expresne pre krásky“. Ako 

gesto poďakovania Seraphine Tausigová zorganizovala Brahmsov prvý kon-

cert v Uhorsku a jediný klavírny recitál v našom meste. Konal sa 10. apríla 

1867 na poludnie v salóne hotela „U zeleného stromu“ na 1. poschodí 

(stál na mieste pravej časti dnešného hotela Carlton na Hviezdoslavovom 

nám. 3). Brahms hral diela Beethovena, Bacha, Schumanna, Schuberta 

a svoje vlastné. Recenzent Pressburger Zeitung o deň neskôr uvádza, že 

Brahms očaril poslucháčov „pekným, mäkkým úderom, výnimočnou kla-

vírnou technikou, zriedkavou výdržou, poeticky šarmantným prednesom 

a eminentnou pamäťou.“ Nie veľmi početné, ale umeniamilovné publikum 

si napriek pokročilému času obeda vytlieskalo tri prídavky. Prítomný bol 

aj 22-ročný Ján Batka, ktorý takmer o polstoročie neskôr spomínal na 

mladého plavovlasého Brahmsa, ešte bez svojej neskôr typickej brady.

V tomto hoteli rok predtým bývala počas svojej tretej návštevy 

Bratislavy Brahmsova priateľka a klavírna virtuózka Clara Schumannová. 

Jej pobyty v Bratislave boli vždy spojené s viedenskými koncertnými turné. 

Prvýkrát, ešte za slobodna, koncertovala Clara Wiecková 31. marca a 2. apríla 

1838 v Mestskom divadle. Druhýkrát sa predstavila 14. februára 1856 v kon-

certnej sieni výrobcov klavírov Carla Schmidta na Dunajskej ul. (na mieste 

dnešného Maďarského gymnázia č. 13). Tretíkrát svoje umenie predviedla 

o 10 rokov neskôr, 2. apríla 1866 vo veľkej sále Mestskej strelnice (na mies-

te dnešného domu na Štefánikovej ul. 17). Tento koncert zorganizovala jej 

bratislavská priateľka, klaviristka Cornélia Spányiková, o čom svedčia tri listy 

Clary Schumannovej adresované Cornélii Spányikovej v zbierke Jána Batku.
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Dňa 9. decembra 1883 o 17:00 hodine sa v preplnenej sieni Župného 

domu (dnes Historická budova NR SR na Župnom nám. 12) konal každo-

ročný nadačný koncert speváckeho zboru Pressburger Liedertafel pod 

vedením zbormajstra Ferdinanda Kitzingera. Na pozvanie Jána Batku si 

50-ročný Brahms osobne prišiel vypočuť svoju kantátu Rinaldo pre tenor, 

mužský zbor a orchester. Tenorové sólo spieval pán Neudolt. To isté te-

leso už rok predtým uviedlo Brahmsovu Rapsódiu pre alt, zbor a orches-

ter, op. 53. Altové sólo vtedy spievala Irene Schlemmerová-Ambrosová. 

Skladateľ do Bratislavy pricestoval v deň koncertu popoludní vlakom spo-

lu s výrobcom klavírov Ludwigom Bösendorferom. Do sály Župného domu 

vstúpil v sprievode predsedu spolku Pressburger Liedertafel Daniela 

Moleca. Okrem Brahsmovej kantáty odzneli skladby Liszta, Schuberta, 

Rubinštejna a Berlioza. Obecenstvo Brahmsovi pripravilo srdečné ovácie. 

Batka v recenzii v Pressburger Zeitung označil tento koncert za vrchol 

zimnej hudobnej sezóny v Bratislave. V Brahmsovej kantáte cítil „kore-

nistú vôňu ušľachtilého toku hudby.“ Po koncerte na počesť Brahmsa 

usporiadali veľkolepú večeru pre 75 pozvaných bratislavských osobností 

kultúry v prízemnej sále hotela Palugyai (predtým U zeleného stromu). 

Ján Batka označil Brahmsa za „génia, ktorý patrí všetkým národom 

sveta.“ Brahms s uznaním hovoril o výkonoch pri uvedení jeho skladby 

a sľúbil opäť prísť do mesta, „ktoré kedysi viackrát navštívil.“ Okolo 

polnoci vyniesli členovia zboru Brahmsa na pleciach zo siene. Na druhý 

deň sa Brahms vrátil na obed vlakom do Viedne. Na exkluzívnom jedál-

nom lístku z tejto večere s Brahmsovou podobizňou, ktorý sa nachádza 

v Archíve mesta Bratislavy, môžeme nájsť zubáča, kapúna, zajačie kotlety 

a i. V Batkovej zbierke sa nachádzajú dva listy Brahmsa Batkovi, týkajúce 

sa pozvania na tento koncert. 

V Jurenákovom paláci (dnes Miestny úrad Bratislava-Staré mesto 

na Vajanského nábr. 3) býval právnik Karol Jurenák, ktorý sa spriatelil 

s Brahmsom vo Viedni u slávneho chirurga a amatérskeho hudobníka 

Theodora Billrotha. Brahms pravdepodobne v 70. rokoch 19. storočia nie-

koľkokrát v tomto paláci v Bratislave Jurenáka navštívil a súkromne tu kon-

certoval. Karol Jurenák bol ujcom Margaréty Albrechtovej, rod. Fischerovej, 

manželky Alexandra Albrechta – skladateľa a dirigenta Cirkevného hudob-

ného spolku pri Dóme sv. Martina. Jurenák bol výborný klavirista a v ich 

rodine sa taktiež pestovalo domáce muzicírovanie. Podľa článku Dr. Eugena 

Kvapila, ktorý sa do rodiny Jurenákovcov priženil, v bratislavských novinách 
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Grenzbote z 31. marca 1929, Brahms často a rád prichádzal do Bratislavy 

k Jurenákovi a zažil tu slnečné dni. Tento vznešený a priestranný byt, toto 

útulné a svetlé miesto ho priťahovalo. Kvapil cituje aj šesť Brahmsových lis-

tov Jurenákovi z obdobia rokov 1876 — 1879, v ktorých Brahms pozýval pria-

teľa do Viedne na uvedenia svojich diel u Theodora Billrotha, na generálky 

a koncerty (napr. aj s Hellmesbergerovým kvartetom v Musikvereine). V jed-

nom liste sa poďakoval za zásielku červeného vína a navrhol, že Jurenáka 

spolu so svojím priateľom, husľovým virtuózom Josephom Joachimom (ro-

dákom z blízkeho Kittsee), navštívi v Budapešti. Listy sú však stratené 

a návštevy Brahmsa u Jurenáka v Bratislave sa nedajú presnejšie datovať. 

Na priečelí Jurenákovho paláca sa od roku 2018 nachádzajú dve pamätné 

tabule, ktoré pripomínajú pobyty Johannesa Brahmsa a Oskara Nedbala. 

O ich inštaláciu sa zaslúžil historik Štefan Holčík.
zuzana godárová

berlínski filharmonici 
kirill petrenko & andrás schiff

brahms & suk
priamy prenos z digitálnej koncertnej siene 

berlínskej filharmónie

12 / 02 / 2022 
kino lumière / 18:15
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frei aber einsam 
slobodný, no sám

Johannes Brahms (1833 — 1897)

Scherzo c mol, WoO 2 zo Sonáty „F-A-E“ pre husle a klavír /  

 Scherzo in C Minor, WoO2

Husľová sonáta č. 3 d mol, op. 108 /  
 Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108

I. Allegro

II. Adagio

III. Un poco presto e con sentimento

IV. Presto agitato

milan paľa husle / violin

ladislav fančovič klavír / piano

prestávka / intermission
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Sláčikové kvarteto č. 3 B dur, op. 67 /  
 String Quartet No. 3 in B-flat Major, Op. 67

I. Vivace 

II. Andante 

III. Agitato (Allegretto non troppo) — Trio — Coda 

IV. Poco Allegretto con Variazioni 

navarra quartet uk

benjamin m. gilmore 1. husle / 1st violin

bas treub 2. husle / 2nd violin

sascha bota viola / viola

brian o’kane violončelo / cello

Konvergencie otvoria festival dedi-
kovaný hudbe romantického génia 
Johannesa Brahmsa (1833 — 1897) 
poslednou zo skladateľových husľo-
vých sonát, dielom z leta roku 
1886 plným nepokoja, vzrušenia, 
ale aj vrúcnej lyriky. Husľová so-
náta č. 3, op. 108 zaznie v inter-
pretácii charizmatického huslistu 
Milana Paľu a klaviristu Ladislava 
Fančoviča, ktorí v roku 2014 nahrali 
ako prví slovenskí umelci komplet 
Brahmsových husľových sonát 
pre vydavateľstvo Pavlik Records. 
Na koncerte zaznie aj posledné 
z Brahmsových sláčikových kvar-
tet v interpretácii britského súboru 
Navarra Quartet, ktorý si získal me-
dzinárodné renomé jedného z naj-
dynamickejších a najpoetickejších 
sláčikových kvartet dneška. 

Konvergencie chamber music festival 
opens the spring edition dedicated 
to the music of the romantic genius 
Johannes Brahms (1833 — 1897) with 
the last of his violin sonatas, a work 
from the summer of 1886 full of 
agitated excitement, but also with 
a fervent lyricism. Violin Sonata No. 3, 
op. 108 will be heard in a rendering 
by the charismatic violinist Milan 
Paľa and the pianist Ladislav 
Fančovič, who in 2014 became the 
first Slovak artists to record the 
complete Brahms Violin Sonatas or 
Pavlik Records. The concert will also 
feature the last of Brahms’s String 
Quartets performed by the British 
ensemble Navarra Quartet, who 
have achieved international fame as 
one of the most dynamic and most 
poetic string quartets of today.
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Scherzo c mol WoO 2 patrí k raným dielam Johannesa Brahmsa. 

Skladba pochádza zo Sonáty pre husle a klavír, ktorá vznikla v roku 1853 

ako spoločné dielo Brahmsa, Roberta Schumanna a Alberta Dietricha. 

Trojica kompozíciu venovala spoločnému priateľovi, huslistovi Josephovi 

Joachimovi. Tóny F-A-E, ktoré sa v hudbe objavujú, sú skratkou motta 

„Frei, aber einsam“ (slobodný, no sám). Dielo vyšlo tlačou až v roku 1906. 

Kým pri symfóniách a koncertoch nemusel mimoriadne autokritický 

Brahms zápasiť len sám so sebou, ale tiež s mienkou iných skladateľov, 

kritikov, interpretov či publika, jeho komorná tvorba bola najmä v okruhu 

znalcov prijímaná o niečo ľahšie a možno povedať, že približne od 70. 

rokov 19. storočia bol – napriek nálepke konzervatívca zo strany novoro-

mantikov – vďaka svojmu kompozičnému majstrovstvu aj v tejto oblasti 

chápaný ako dedič Schumanna a nástupca Beethovena, ktorý sa dokázal 

vydať na „nové cesty“. Príkladom môže byť trojica husľových sonát (prvé 

tri pokusy nespokojný skladateľ zničil). Nerozvíjajú ďalej železnú logiku 

Beethovenovej motivicko-tematickej práce, nie sú ani priestorom pre vir-

tuóznu exhibíciu. Brahmsove nové cesty v hudbe v sonátach križujú cesty 

jeho života, dominuje v nich intimita, lyrika, elegickosť, spievajú piesne 

o skladateľových priateľstvách a smútkoch.

Sonátu č. 3 pre husle a klavír d mol, op. 108 začal Brahms komponovať 

v lete roku 1886 pri jazere Thun vo Švajčiarsku, súčasne s Violončelovou 

sonátou č. 2, Husľovou sonátou č. 2 a Klavírnym triom, op. 101. Dokončenie 

diela, venovaného skladateľovmu priateľovi, dirigentovi a klaviristovi 

Hansovi von Bülow, však trvalo ďalšie dva roky. Krajné časti diela majú tem-

nejší a dramatickejší charakter. Adagio v tónine D dur patrí k Brahmsovým 

najkoncentrovanejším pomalým častiam. Francis Donald Tovey o tejto časti 

napísal, že podobná jednoduchosť vychádza z plnosti životnej skúsenosti, 

ktorú nemožno imitovať. Podobný charakter má nasledujúce Scherzo s od-

vážnymi harmonickými postupmi. Záver tvorí sonátové rondo, ktoré prináša 

výbuch nahromadenej energie vyvážený hymnicky pôsobiacou vedľajšou 

témou. Richard Specht v monografii o komornej hudbe Brahmsa z roku 

1930 píše, že hudba tejto sonáty v mnohom pripomína portrét slávneho 

klaviristu a dirigenta, ktorému je dielo venované: dominujú v nej vzrušenie 

a nepokoj, horúčkovité vízie, napätie, ktoré nepoľavuje a krátke lyrické 

rozjasnenia striedajú momenty hlbokej vážnosti a kontemplatívnosť avi-

zujúca už „jesennú hudbu“ jeho neskorých diel. 
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Aj Sláčikové kvarteto č. 3 B dur, op. 67 z roku 1875 je hudbou, ktorá vzni-

kala počas letných dní. Tri časti skladby skomponovanej v Ziegelhausene 

neďaleko Heidelbergu ťažia zo skladateľom obľúbeného folklórneho idió-

mu. Na mieste obvyklého scherza sa nachádza ländler, ktorý Brahms 

opísal ako „najzamilovanejšiu, najnežnejšiu skladbu, akú kedy skompo-

noval.“ Výnimkou je Andante, ktorého melódia pripomína pomalú časť zo 

Schumannovej Druhej symfónie, ktorú Brahms obdivoval. „Také Adagio 

dokáže skomponovať len Nemec, pretože len jeho vážny pohľad láskavo 

hľadí vpred aj uprostred utrpenia,“ napísal skladateľ Clare Schumannovej. 

Záverečnou časťou posledného z Brahmsových sláčikových kvartet sú va-

riácie, ktorých téma sa inšpiráciou vracia k hudbe predchádzajúcich častí. 
(aš)
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sláčikové kvartetá
Johannes Brahms (1833 — 1897)

Sláčikové kvarteto č. 2 a mol, op. 51 /  
 String Quartet No. 2 in A Minor, Op. 51 

I. Allegro non troppo 

II. Andante moderato 

III. Quasi Minuetto, moderato 

IV. Finale. Allegro non assai 

prestávka / intermission

Sláčikové kvarteto č. 1 c mol, op. 51 /  
 String Quartet No. 1 in C Minor, Op. 51 

I. Allegro 

II. Romanze: Poco adagio 

III. Allegretto molto moderato e comodo 

IV. Allegro 

navarra quartet uk

benjamin m. gilmore 1. husle / 1st violin

bas treub 2. husle / 2nd violin

sascha bota viola / viola

brian o’kane violončelo / cello
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Po kompletných sláčikových kvarte-
tách Šostakoviča, Bartóka a nesko-
rých kvartetách Beethovena ponúk-
ne festival Konvergencie v Bratislave 
prostredníctvom hosťovania britské-
ho súboru Navarra Quartet unikát-
nu možnosť spoznať aj komplet-
nú kvartetovú tvorbu Johannesa 
Brahmsa. Navarra Quartet vznikol 
v roku 2002 a odvtedy sa predsta-
vil v najprestížnejších európskych 
sálach ako Wigmore Hall v Londýne, 
Concertgebouw v Amsterdame, 
Konzerthaus v Berlíne či Laeiszhalle 
v Hamburgu. Na druhom festiva-
lom koncerte zaznejú Brahmsove 
kvartetá z opusu 51. V hudbe prvej 
časti Sláčikového kvarteta a mol je 
v tónoch F-A-E („Frei aber einsam“/
„slobodný, ale sám“) ukryté roman-
tické motto skladateľovho priateľa 
Josepha Joachima, rodáka z neďale-
kého Kittsee, ktorý so svojím kvarte-
tom v roku 1873 diela premiéroval. 

Following the complete string 
quartets of Shostakovich, Bartók, 
and the late quartets of Beethoven, 
Festival Konvergencie offers 
a unique opportunity in Bratislava 
to make acquaintance also with the 
complete string quartet production 
of Johannes Brahms. Navarra 
Quartet was founded in 2002 and 
has since performed in the most 
prestigious European concert halls, 
including Wigmore Hall in London, 
Concertgebouw in Amsterdam, 
Konzerthaus in Berlin and Laeiszhalle 
in Hamburg. Brahms’s String 
Quartets from opus 51will be heard 
at the second festival concert. In 
the music of the first movement of 
String Quartet in A minor, hidden in 
the notes F-A-E (“Frei, aber einsam” / 
“Free, but Alone”), there is a romantic 
motto of the composer’s friend 
Joseph Joachim, who performed  
the premiere of the work with his 
quartet in 1873

„ Brahms bol skladateľom v dobe Marxa a Darwina, v dobe, pre ktorú  
bolo príznačné hľadanie univerzálnych teórií prostredníctvom 
ktorých by sa radikálne zmeny, konflikty a rozdiely dali vysvetliť 
v rámci všeobecného systému pravdy. Brahmsov dôraz na tematické 
transformácie a variácie boli zvlášť vhodné pre kvarteto obmedzené  
na štyri hlasy. V op. 51 klasicizmus a hudobné impulzy romantizmu 
našli magický spôsob zosúladenia.“ 

leon botstein (The Complete Brahms) 
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Už Robert Schumann, ktorý ako jeden z prvých upozornil na Brahmsov 

talent, postrehol symfonický charakter jeho komornej hudby, iní si všimli, 

že Brahmsova symfonická hudba má komorný charakter. Komorná hudba 

sprevádzala skladateľa počas celej kariéry, od Klavírneho tria H dur, op. 8 

po „jesennú hudbu“ jeho klarinetových sonát, a možno ju označiť za labora-

tórium, prípadne katalyzátor jeho kompozičnej techniky. Brahmsova tvorba 

v tejto oblasti patrila k najoceňovanejším súčastiam jeho diela už počas 

skladateľovho života. Vzormi mu boli majstri viedenského klasicizmu, Haydn, 

Mozart a Beethoven, ale tiež Schubert, Schumann a Mendelssohn. V 19. 

storočí dochádza k dôležitej zmene: komorná hudba sa sťahuje zo šľach-

tických a meštianskych salónov do koncertných siení. Protagonistami tohto 

prechodu boli Joseph Hellmesberger, ktorý so svojím kvartetom presadzoval 

neskoré Beethovenove kvartetá a Brahmsov blízky priateľ, huslista Joseph 

Joachim. V neskorých rokoch Brahmsovho života už v Európe existovali via-

ceré profesionálne kvartetá, napríklad vo Viedni pôsobiace kvarteto Arnolda 

Rosého. Haydn skomponoval 68 sláčikových kvartet, Mozart 23 a Beethoven 

16. Mimoriadne autokritický Brahms, ktorý tradíciu chápal ako východisko 

i výzvu, zanechal po sebe len 3 sláčikové kvartetá. Vrcholom kvartetovej 

tvorby bol v Brahmsovom ponímaní Beethovenov op. 59 ako „najvyšší prejav, 

ktorý človek môže dosiahnuť v oblasti tvorivosti a skladateľskej techniky“. 

Sláčikové kvartetá, op. 51, publikované v roku 1873, skladateľ dedikoval svoj-

mu blízkemu priateľovi, chirurgovi Theodorovi Billrothovi, ktorý bol amatér-

skym hudobníkom a vo Viedni sponzoroval cyklus koncertov. Skladateľ, ktorý 

s Billrothom absolvoval niekoľko ciest do Talianska, si názory svojho priateľa 

na hudbu vysoko cenil. Niektorí tvrdia, že ich uprednostňoval pred názormi 

vplyvného kritika Eduarda Hanslicka. Spoločne sa zhodli v obdive k die-

lam viedenských klasikov a rezervovanosti voči tvorbe Richarda Wagnera. 

Publikovanie op. 51 patrí ku kľúčovým momentom v Brahmsovej tvorbe. Do 

roku 1873 skomponoval 20 kvartet, ktoré, nespokojný s výsledkom, zničil. 

Obidve kvartetá z op. 51 sú príkladom mimoriadne koncíznej kompozičnej 

štruktúry (motivicko-tematické a tonálne súvislosti medzi časťami), v ktorej 

sa forma odvíja od idey. Diela sú súčasne holdom tradícii, ktorá sa stala bá-

zou pre vznik nových kompozičných postupov a formových riešení. Sláčikové 

kvarteto č. 1 c mol, op. 51 nadväzuje na tradíciu diel v „osudovej“ tónine c mol, 

medzi ktoré patria Beethovenove opusy 13, 67 a 111. Sláčikové kvarteto č. 2 

a mol, op. 51 zapôsobí svojou intenzívnou lyrikou, no pri zachovaní jednoty 

sa nevyhýba ani prudkým kontrastom v hudobnom materiáli.
(aš)
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jesenná hudba
Johannes Brahms (1833 — 1897)

Klarinetová sonáta č. 1 f mol, op. 120 /  
 Clarinet Sonata No. 1 in F Minor, Op. 120 

I. Allegro appassionato

II. Andante un poco adagio

III. Allegretto grazioso

IV. Vivace

ronald šebesta klarinet / clarinet

nora skuta klavír / piano

Klarinetová sonáta č. 2 Es dur, op. 120 /  
 Clarinet Sonata No. 2 in E-flat Major, Op. 120 

I. Allegro amabile

II. Allegro appassionato

III. Andante con moto — Allegro

branislav dugovič klarinet / clarinet

kristína smetanová klavír / piano

prestávka / intermission
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Trio pre lesný roh, husle a klavír Es dur, op. 40 / Horn Trio, Op. 40 
I. Andante

II. Scherzo (Allegro)

III. Adagio mesto

IV. Allegro con brio

carlie brooke bigelow can lesný roh / French horn

benjamin marquise gilmore uk husle / violin

peter pažický klavír / piano

Nádherné klarinetové sonáty 
z 90. rokov 19. storočia sú sklada-
teľovými poslednými komornými 
dielami. Podobne ako Klarinetové 
trio a Klarinetové kvinteto aj „jesen-
nú hudbu“ týchto kompozícií inšpi-
rovalo umenie klarinetistu Richarda 
Mühlfelda. Na festivale Konvergencie 
si bude možné obe skladby vypočuť 
v naštudovaní popredných sloven-
ských umelcov, klarinetistov Ronalda 
Šebestu a Branislava Dugoviča. 
V druhej časti programu zaznie na 
Slovensku prakticky neuvádzané 
Hornové trio, op. 40. Majstrovské 
dielo, ktoré inšpirovali prírodné ob-
razy a pocit straty po smrti sklada-
teľovej matky, zaznie v interpretácii 
medzinárodnej zostavy hudobní-
kov: kanadskej hráčky na lesnom 
rohu, členky Slovenskej filharmó-
nie Carlie Brooke Bigelow, prvého 
huslistu Navarra Quartet Benjamina 
Marquisa Gilmora a klaviristu  
Petra Pažického. 

Chamber music accompanied 
Johannes Brahms from the beginning 
of his music career to the magnificent 
clarinet sonatas of the 1890s, it was 
the art of the clarinettist Richard 
Mühlfeld, which gave inspiration for 
the Clarinet Trio and Clarinet Quintet 
as well as the “autumn music” of 
late Clarinet Sonatas. At Festival 
Konvergencie it will be possible to hear 
both works interpreted by leading 
Slovak artists, the clarinettists Ronald 
Šebesta and Branislav Dugovič. 
The second part of the programme 
includes Horn Trio, op. 40, a work 
rarely performed in Slovakia.  This 
masterly composition, inspired by 
natural scenes and the composer’s 
feeling of loss after the death of 
his mother, will be presented by an 
international ensemble of musicians: 
the Canadian French horn player and 
member of Slovak Philharmonic Carlie 
Brooke Bigelow, the Navarra Quartet’s 
first violinist Benjamin Marquis 
Gilmore, and the pianist Peter Pažický.
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Začiatok roku 1894 sa pre 61-ročného Brahmsa niesol v znamení smút-

ku a strát. Umelec, presvedčený o konci svojej skladateľskej kariéry, krátko 

po sebe stratil dvoch blízkych priateľov, Theodora Billrotha a Hansa von 

Büllow. Opätovný záujem o komponovanie u neho prebudilo až stretnu-

tie s výnimočným umením klarinetistu Richarda Mühlfelda. V máji sa vo 

Viedni uskutočnil festival komornej hudby, na ktorý Mühlfeld pricestoval 

z Meiningenu. Z ďalších známych hudobníkov sa na podujatí zúčastnili 

violončelista Robert Hausmann, klaviristi Anton Door a Julius Epstein, prí-

tomní boli aj kritik Eduard Hanslick a muzikológ Eusebius Mandyczewski, 

ktorý neskôr vo Viedni patril medzi pedagógov Ľudovíta Rajtera. Výsledkom 

tohto stretnutia boli dve sonáty op. 120, ktoré vznikli v lete v Bad Ischli. 

Privátnu premiéru uviedli Mühlfeld s Brahmsom na jeseň v Berchtesgadene, 

začiatkom januára 1895 zazneli vo Viedni. Autograf diel skladateľ daroval 

klarinetistovi s venovaním „Richardovi Mühlfeldovi, majstrovi nádherného 

nástroja, s vďačnou spomienkou.“ Brahmsov životopisec Karl Geiringer 

napísal, že tieto vážne a nežné diela skúmajú možnosti klarinetu, zvlášť 

prechody z vysokého do nízkeho registra, pričom výraz len zriedka prekročí 

zmienené hranice. Brahms často komponoval diela v pároch, spomenúť 

možno klavírne kvartetá opp. 25 a 26, sláčikové kvartetá op. 51, ale tiež 

prvé dve symfónie. Podobným spôsobom sa dopĺňajú nepokoj Sonáty f mol 

a lyrická neha a pôvab Sonáty Es dur. 

Trio pre klavír, husle a lesný roh Es dur, op. 40 z roku 1865 má 

v Brahmsovej komornej tvorbe špecifické postavenie vďaka neobvyklému 

obsadeniu. Prvý kritik tria Selmar Bagge aj z tohto dôvodu vyslovil po-

chybnosti o použitej nástrojovej kombinácii a nazval dielo príležitostným. 

Dnes je skladba, pôvodne určená pre invenčný roh (roh bez ventilov), re-

pertoárovou klasikou. Nástroj bol jedným z tých, na ktorých Brahmsa učil 

hrať otec. Spomienkou na detstvo je aj citát z ľudovej piesne Dort in der 

Weiden steht ein Haus, ktorý prepája 3. a 4. časť skladby. Ide o melódiu, 

ktorú Brahms poznal od svojej matky. Trio skladateľ dokončil štyri mesiace 

po jej smrti a zvlášť 3. časť (Adagio mesto) možno považovať za žalospev 

venovaný matkinej pamiatke. Ďalším inšpiračným zdrojom pre vznik die-

la bola podľa Alberta Dietricha prírodná scenéria Schwarzwaldu v okolí 

Baden-Badenu, s ktorou sa viazal lovecký idióm, v diele je tiež počuť vplyv 

Haydna, ktorý vyvažuje elegické nálady v skladbe. 
(aš)
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moyzesova sieň

„alla zingarese“
Johannes Brahms (1833 — 1897)

Drei Intermezzi, Op. 117/3 / Intermezzos, Op. 117

I. Andante moderato 

II. Andante non troppo e con molto espressione

Rapsódia h mol pre klavír, op. 79/1 / Rhapsody in B Minor, Op. 79/1 
Agitato

nino gvetadze ge klavír / piano

Regenlied / Rain Song 

Nachklang / Reminiscence 

eva šušková soprán / soprano

peter pažický klavír / piano

Husľová sonáta č. 1 G dur, op. 78 /  
 Violin Sonata No. 1 in G Major, Op. 78 

I. Vivace ma non troppo

II. Adagio – Più andante – Adagio

daniel rowland nl husle / violin

nino gvetadze ge klavír / piano

prestávka / intermission
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Klavírne kvarteto č. 1 g mol, op. 25 /  
 Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25 

I. Allegro 

II. Intermezzo: Allegro ma non troppo — Trio: Animato 

III. Andante con moto 

IV. Rondo alla Zingarese: Presto 

daniel rowland nl husle / violin

martin ruman viola / viola

maja bogdanović srb violončelo / cello

nino gvetadze ge klavír / piano

Piate festivalové stretnutie 
s Johannesom Brahmsom na 
Konvergenciách prinesie ukážky 
zo skladateľovej tvorby pre klavír 
v interpretácii gruzínskej klaviristky 
Nino Gvetadze. Laureátka Klavírnej 
súťaže Franza Liszta sa v Bratislave 
predstaví aj ako komorná hráčka. 
Spolu s vynikajúcim britsko-
holandským huslistom Danielom 
Rowlandom uvedú lyrickú Husľovú 
sonátu č. 1, op. 78. Vyvrcholením  
koncertu v Moyzesovej sieni, 
pýšiacej sa vynikajúcou akustikou, 
bude obľúbené Klavírne kvarteto 
č. 1, op. 25 s temperamentným 
a virtuóznym finále Ronda alla 
zingarese. Medzi zaujímavosti 
viažuce sa k dielu patrí verzia 
poslednej časti pre sólový klavír, 
ktorú vytvoril bratislavský rodák, 
klavirista a dirigent Ernő Dohnányi 
(1870 — 1960), ktorého Brahms 
podporil v skladateľskej kariére. 

The fifth festival meeting with 
Johannes Brahms at Convergences will 
present examples of the composer’s 
work for piano, performed by the 
Georgian pianist Nino Gvetadze. 
This Laureate of the Franz Liszt 
Competition will appear in Bratislava 
also as a chamber musician. Together 
with the outstanding British-Dutch 
violinist Daniel Rowland, she will 
perform the lyrical Violin Sonata No. 
1, op. 78. The climax of the concert 
in the Moyzes Hall famous for its 
outstanding acoustics will be the 
much-loved Piano Quartet No. 1, 
op. 25 with the temperamental, 
virtuoso finale Rondo alla Zingarese. 
Among the interesting associations 
of the work, there is a version of 
the final movement for solo piano, 
created by the native of Bratislava, 
pianist and conductor Ernő Dohnányi 
(1870 — 1960), whom Brahms assisted 
in his career as a composer.
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Sedemdesiate roky 19. storočia boli pre rodinný život Clary 

Schumannovej, obdivovanej klaviristky a Brahmsovej dôvernej priateľky, 

mimoriadne tragické. U syna Ludwiga naplno prepukla duševná choroba, 

ktorá predčasne pripravila o život jej manžela a akoby trápenia nebolo dosť, 

po dcére Júlii zomiera vo februári roku 1879 na tuberkulózu i jej syn, len 

dvadsaťštyriročný Felix. Brahms, Felixov krstný otec, píše v liste, ktorý poslal 

Clare v júni toho istého roku spolu s dokončenou Husľovou sonátou G dur 

op. 78, že by bol rád, keby dielo bolo spomienkou na nadaného mladíka, 

ktorý sa okrem poézie venoval aj hre na husliach. Keď najmladšiemu z detí 

Roberta Schumanna pred siedmimi rokmi diagnostikovali nevyliečiteľnú 

chorobu, zhudobnil jeho báseň Meine Liebe ist grün wie Fleiderbusch (Moja 

láska je zelená ako krík orgovánu) a zlomenej Clare priniesol vtedy dve 

nové piesne na poéziu Klausa Grotha – Regenlied a Nachklang op. 59/3,4. 

Obidva lyrické texty spája obraz dažďových kvapiek (v skladbe ich najvý-

raznejšie evokuje klavírny sprievod v záverečnej časti): v prvom sa objavujú 

ako symbol vzdialeného detstva a stratenej nevinnosti („Padajte kvapky 

dažďa, pretože nanovo každá vo mne prebúdza detské sny…“), v druhom 

ako poetická metafora smútku, no v náznaku i katarzie („Zo stromov na 

zelenú trávu kvapky dažďa padali/ smutných očí slzy moje líca zmáčali.“). 

Keď Clara spoznala v elegickej sonáte hudbu piesní bola dojatá: „… po jej 
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prehratí som musela plakať od radosti […] keď som v tretej časti objavila 

moju melódiu, ktorá mi je taká drahá […] Hovorím moju, pretože neverím, 

že niekto prežíva jej radosť a smútok tak intenzívne ako ja.“ Sonáta vznikla 

počas letných mesiacov rokov 1878/1879 v korutánskom Pörtschachu pri 

jazere Wörthersee, približne v rovnakom čase ako slávny Husľový koncert. 

Klavírne kvarteto č. 1 g mol, op. 25 (1861) je skladbou, ktorou Brahms 

ako skladateľ a klavirista debutoval vo Viedni. Je to dielo, ktoré, pre Brahmsa 

typicky, spája viacero inšpirácií. Hľadí do minulosti, k Schubertovi, súčas-

ne skúma postupy, ktoré Schönberg neskôr opísal v slávnej eseji Brahms 

progresívec. V neposlednom rade je vo virtuóznom finále počuť Brahmsovo 

zaujatie „uhorským štýlom“. V lete roku 1861 skladateľ ukázal časti kvar-

teta priateľom, Clare Schumannovej a Josephovi Joachimovi. Viedenskú 

premiéru Kvarteta g mol uviedol skladateľ 16. novembra 1862 s členmi 

kvarteta Josepha Hellmesbergera. Po prvom prehraní skladby na skúške 

v dome klaviristu Juliusa Epsteina huslista povedal známy výrok: „Toto je 

Beethovenov dedič.“ No recepcia diela nebola len pozitívna. Kritik Eduard 

Hanslick považoval témy v skladbe za nevýrazné a tento názor zdieľal aj 

Brahmsov priateľ, huslista Joseph Joachim. Clara Schumannová mala pocit, 

že v prvej časti je málo g mol a priveľa D dur, emócie v pomalej časti označila 

za silené, páčilo sa jej finále. Virtuózne Rondo alla Zingarese patrí k najpo-

pulárnejším Brahmsovým skladbám. Joachim, rodák z neďalekého Kittsee, 

ktorý Brahmsovi dedikoval Uhorský koncert, skladateľovi napísal: „Predčil si 

ma na mojom vlastnom teritóriu, a to značne.“ Brahms si populárny „uhor-

ský idióm“ osvojil v mladosti na turné s huslistom Edem Reményim, ktorý 

neskôr v kompozičných snaženiach počas návštevy Slovenska podporil Jána 

Levoslava Bellu. Arnold Schönberg vytvoril orchestrálnu verziu diela, ktorú 

premiérovo uviedol v roku 1938 v Los Angeles Otto Klemperer. V liste istému 

americkému kritikovi svoj vzťah k dielu opísal nasledovne: „1. mám rád tú 

skladbu, 2. zriedkavo sa uvádza, 3. keď sa hrá, je to vždy zle, pretože čím 

lepší klavirista, tým hlasnejšie hrá a tým menej je počuť sláčiky. Aspoň raz 

som chcel počuť všetko, čo sa mi aj podarilo.“ 

Tri intermezzá, op. 117 pre klavír pochádzajú z roku 1892, patria teda 

medzi neskoré diela skladateľa, a Brahms o nich v súkromí hovoril ako o „us-

pávankách môjho smútku“. K prvej skladbe dopísal text škótskej uspávanky 

z Herderovej zbierky Volksliedern: „Schlaf sanft mein Kind, schlaf sanft und 

schön!/Mich dauert’s sehr, dich weinen sehn.“ (Spinkaj sladko moje dieťa/

smutná som, keď nariekaš.) 
(aš)
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liebeslieder-walzer 
uhorské tance
Johannes Brahms (1833 — 1897)

Rapsódia g mol pre klavír, op. 79/2 / Rhapsody in G Minor, Op. 79/2

Molto passionato, ma non troppo allegro

kristína smetanová klavír / piano

6 Klavierstücke, Op. 118 / 6 Piano Pieces, Op. 118

V. Romanze 

Andante

III. Ballade 

Allegro energico

júlia stahl novosedlíková klavír / piano

Uhorské tance, WoO 1 (výber, verzia pre klavír štvorručne) /  
 Hungarian Dances, WoO 1 (excerpts, version for piano 4 hands) 

I. g mol (Allegro molto)

VIII. a mol (Presto)

XII. d mol (Presto)

XVI. f mol (Con moto)

XVII. fis mol (Andantino)

devanas duo
kristína smetanová klavír / piano

júlia stahl novosedlíková klavír / piano 
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prestávka / intermission

Liebeslieder-Walzer, op. 52

tereza zimková soprán / soprano

jarmila balážová alt / alto

juraj kuchar tenor / tenor

tomáš šelc bas / bass

devanas duo
kristína smetanová klavír / piano

júlia stahl novosedlíková klavír / piano 

Dejiny si Johannesa Brahmsa pamä-
tajú najmä ako skladateľa, ktorého 
tvorbe dominuje intelekt, vážnosť 
a hĺbka. Na Slovensku prakticky 
neuvádzané Liebeslieder-Walzer, 
cyklus valčíkov skomponovaných na 
ľúbostné texty, i populárne Uhorské 
tance vo verzii pre klavír štvorručne 
predstavia v koncentrovanej podobe 
inú tvár skladateľa, ktorého hudba 
dokáže byť tiež šarmantná, hravá 
a „populárna“. Koncert doplnený 
Brahmsovou tvorbou pre sólový kla-
vír bude festivalovým debutom dua 
Devanas (Kristína Smetanová, Júlia 
Stahl Novosedlíková) a vokálneho 
kvarteta zostaveného pre tento  
projekt vynikajúcim slovenským  
basbarytonistom Tomášom Šelcom. 

Johannes Brahms is remembered 
historically above all as a composer 
whose work is dominated by intellect, 
seriousness and depth. But the 
Liebeslieder-Walzer, a cycle of waltzes 
composed to amorous texts and 
the popular Hungarian Dances in 
a version for four-hand piano, show 
the composer in another aspect, with 
music that can be charming, playful 
and “popular”. Enriched with work by 
Brahms for solo piano, the concert 
will be the festival debut of Devanas 
Duo (Kristína Smetanová, Júlia Stahl 
Novosedlíková) and a vocal quartet 
assembled for this project by the 
outstanding Slovak bass-baritone 
Tomáš Šelc. 
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Dve rapsódie, op. 79 pochádzajú z leta roku 1879, kedy vznikla aj 

Husľová sonáta č. 1 G dur. Tieto dve diela sú jediné sólové kompozície 

pre klavír, ktoré Brahms skomponoval od polovice 60. rokov 19. storočia. 

Skladby sú venované Elisabet von Herzogenberg, amatérskej klaviristke 

žijúcej s manželom v Lipsku, ktorá sa krátko po Brahmsovom príchode 

do Viedne stala jeho žiačkou. V tom čase sa skladateľ zveril Juliusovi 

Epsteinovi, že mal zo svojich citov k výnimočne talentovanej dievčine 

strach. V roku 1874 Brahms obnovil svoje priateľstvo s Elisabet a zoznámil 

sa aj s jej manželom. Podľa skladateľovho životopisca Jana Swafforda tak 

Brahms zopakoval svoj obvyklý vzorec správania vo vzťahu k ženám: utie-

cť od vlastných citov a keď sa nebezpečenstvo vážneho vzťahu vytratilo, 

ostať priateľom o obdivovateľom. V 70. rokoch 19. storočia patrila Elisabet 

von Herzogenberg spolu s lekárom Theodorom Billrothom k úzkemu kruhu 

priateľov, ktorých Brahms žiadal o vyjadrenie k svojim novým dielam. Na 

jej slová veľmi dbal a často bol ochotný skladby prepracovať. Možno tento 

kontakt s hudbymilovnými „amatérmi“ je dôvodom Brahmsovej schopnosti 

uspokojiť tak profesionálov, ako i milovníkov hudby dielami, ktoré vynikajú 

sofistikovanosťou, invenčnosťou a hĺbkou. 

Šesť klavírnych skladieb, op. 118 (1891) patrí medzi neskoré diela 

Brahmsa a predstavuje príklad jeho zrelého štýlu, ktorý sa vyznačuje 

koncentrovanosťou, lyrickosťou, introvertnosťou a vážnosťou. Uhorské 

tance WoO1 patria k najpopulárnejším Brahmsovým dielam. Cyklus, po-

zostávajúci z 21 skladieb, vznikol koncom 60. rokov 19. storočia pre kla-

vír štvorručne. Známejšia orchestrálna verzia pochádza zo 70. rokov, tri 

z tancov (č. 1, 3, 10) inštrumentoval skladateľ, čísla 17. až 21 v roku 1881 

pre orchester upravil Brahmsov protežant Antonín Dvořák. 

Brahmsove Liebeslieder Walzer, op. 52 (1869) pre klavírne duo a vo-

kálne kvarteto sú oslavou Schubertovho hudobného dedičstva. Spolu 

s Valčíkmi pre klavír štvorručne, op. 39 vznikli počas prvej dekády 

Brahmsovho pôsobenia vo Viedni, kedy editoval Schubertove skladby 

12 ländlerov D. 790 a 20 ländlerov D. 366, 814. Opus 52, spojenie popu-

lárneho, ľudového idiómu a „vážnej“ hudby, vznikol na východoeurópsku 

ľudovú poéziu, ktorú preložil Georg Friedrich Daumer. Okrem Schuberta 

sa v Liebeslieder Walzer, op. 52 odráža aj Brahmsov obdiv k viedenskému 

kráľovi valčíkov, Johannovi Straussovi. Skladba Am Donaustrande, da steht 

ein Haus skutočne pripomína Na krásnom modrom Dunaji. Okrem spoloč-

nej fotografie so Straussom, existuje aj historka, ktorú spomína Brahmsov 
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životopisec Max Kalbeck. Na podpisovú kartu, určenú Straussovej nevlast-

nej dcére Alice, skladateľ pod úryvok Straussovej melódie Na krásnom 

modrom Dunaji dopísal: „Leider nicht von Johannes Brahms.“ (Žiaľ, nie od 

Johannesa Brahmsa.) Atraktívnosť Liebeslieder Walzer nepochybne spočíva 

aj v kontraste, v ktorom stoja k zvyšku Brahmsovej tvorby. 
(aš)
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frei aber froh
slobodný, no šťastný

Johannes Brahms (1833 — 1897)

Violončelová sonáta č. 2 F dur, op. 99 /  
 Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 

I. Allegro vivace

II. Adagio affettuoso 

III. Allegro passionato 

IV. Allegro molto

robert cohen uk violončelo / cello

nora skuta klavír / piano

prestávka / intermission

Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36 /  
 String Sextet No. 2 in G Major, Op. 36 

I. Allegro non troppo 

II. Scherzo – Allegro non troppo – Presto giocoso 

III. Adagio 

IV. Poco allegro 

daniel rowland nl / ivana kovalčíková husle / violin

martin ruman / daniel rumler viola / viola

robert cohen uk / maja bogdanović srb violončelo / cello
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Na záverečnom koncerte 
Konvergencií venovaných hudbe 
Johannesa Brahmsa zaznie dvojica 
majstrovských komorných diel: váš-
nivá Violončelová sonáta č. 2, op. 99 
v interpretácii Roberta Cohena, jed-
ného z najvýraznejších violončelistov 
20. storočia a Sláčikové sexteto č. 2, 
op. 36. Kompozícia z roku 1864 je 
spomienkou na Agathe von Siebold, 
dcéru göttingenského profesora, 
s ktorou bol Brahms krátko za-
snúbený. Jej meno je ukryté v tó-
noch a-g-a-h-e jednej z tém prvej 
časti diela, ktoré britský muziko-
lóg Donald Francis Tovey nazval 
„najéterickejšou“ z Brahmsových 
kompozícií. 

At the closing concert of 
Konvergencie Festival devoted to 
the music of Johannes Brahms, two 
masterly works will be heard: the 
passionate Cello Sonata No. 2, op. 99, 
performed by Robert Cohen, one of 
the most prominent cellists of the 
21st century; and String Sextet No. 2, 
op. 36. That composition, from 1864, 
is a remembrance of Agatha von 
Siebold, the daughter of a Göttingen 
professor, to whom Brahms was 
briefly engaged. Her name is hidden 
in the notes a-g-a-h-e of one of the 
themes in the first movement of the 
work, which the British musicologist 
Donald Francis Tovey called “the 
most ethereal” of all Brahms’s 
compositions.
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Johannes Brahms (1833 — 1897)

Violončelová sonáta č. 2 F dur, op. 99 /  
 Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 

I. Allegro vivace

II. Adagio affettuoso 

III. Allegro passionato 

IV. Allegro molto

robert cohen uk violončelo / cello

nora skuta klavír / piano

prestávka / intermission

Sláčikové sexteto č. 2 G dur, op. 36 /  
 String Sextet No. 2 in G Major, Op. 36 

I. Allegro non troppo 

II. Scherzo – Allegro non troppo – Presto giocoso 

III. Adagio 

IV. Poco allegro 

daniel rowland nl / ivana kovalčíková husle / violin

martin ruman / daniel rumler viola / viola

robert cohen uk / maja bogdanović srb violončelo / cello
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„Čo azda najviac obdivujeme u Brahmsa, je jeho schopnosť spájať  
širokú koncepciu s bohatstvom detailu bez toho, aby tieto upútali 
na seba pozornosť a narušili celok. (…) Brahms intuitívne cítil,  
že idea nie je len inšpiráciou okamihu, ale je plodom celého reťazca 
súvislostí; aj svojim žiakom hovoril, aby nepísali hneď to, čo ich 
napadne, ale aby sa najprv išli poprechádzať – potom uvidia,  
že ich nápad bol len počiatočným impulzom.“ 

ján albrecht (O tom, ktorý prísť musel…)

Hoci dobové hudobnícke kruhy hlásali neraz opak, Johannes Brahms 

bol výsostne modernou osobnosťou svojej doby. O generáciu mladší ako 

napríklad Mendelssohn sa s pokorou, ale vedome cítil byť pokračovate-

ľom línie Bach – Beethoven – Schubert, aktívne sa venoval štúdiu – a ako 

dirigent a zbormajster aj uvádzaniu – renesančnej a barokovej hudby 

(Palestrina, Schütz, Gabrieli), zaoberal sa zbieraním a muzikologickým 

výskumom ľudových piesní. Brahms veril, že akýkoľvek pokrok v hudbe je 

možný len na základe hlbokého poznania a prehodnocovania minulosti, 

veril, že tradičné formy v procese vývoja nadobudli architektonickú doko-

nalosť a pre skladateľa je výzvou napĺňať ich novým obsahom.

Najmä symfónia a sláčikové kvarteto boli pre Brahmsa „ikonami“ tohto 

vývoja: na ich kompozíciu sa pripravoval dlhoročným intenzívnym štúdiom 

a „experimentovaním“ prostredníctvom komponovania v príbuzných for-

mách, resp. pre podobné inštrumentálne zoskupenia. Brahms mal vyše 

štyridsať rokov, keď uzrela svetlo sveta prvá z jeho štyroch symfónií a prvé 

z dvoch sláčikových kvartet (oboje roku 1876). Symfóniám však predchá-

dzali dve pôvabné orchestrálne serenády a sláčikovým kvartetám dve 

sláčikové sextetá (op. 18 B dur a op. 36 G dur) i klavírne kvinteto.

Napriek tomu, že zloženie sláčikového sexteta s párovým obsadením 

huslí, viol a violončiel poskytuje veľké bohatstvo zvukových a sadzob-

ných možností, komponovalo preň prekvapujúco málo skladateľov (Dvořák, 

Spohr, Gade, Čajkovskij, Strauss, Raff, Schönberg). Iba Spohrove Sexteto 

op. 140 vzniklo pred Brahmsovým Sextetom, op. 18 a bolo vari aj jeho in-

špiračným zdrojom. Druhé Sexteto G dur, op. 36 napísal Brahms v rokoch 

1864 — 1865, päť rokov po Sextete, op. 18. Hoci skladateľ sa týmto dielom 

podľa svojich vlastných slov „oslobodil od svojej poslednej lásky“ (išlo 

o speváčku Agathe von Siebold, ktorej monogram sa objavuje vo vedľajšej 

myšlienke prvej časti v motíve a-g-a/d/h-e), nie je jeho hudba melancholic-

ká ani rezignujúca. Jej atmosféra je preniknutá vážnosťou, ale i pokojnou, 
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nádejeplnou veselosťou. O pomalej, variačnej časti Brahmsova dlhoroč-

ná priateľka, vynikajúca hudobníčka Clara Schumannová, napísala: „…už 

prvý motív znel tak, akoby som ho už dávno poznala…“ Hoci zaznievajú 

na koncertných pódiách zriedkavo, obe Brahmsove sextetá patria medzi 

najfascinujúcejšie diela svetovej komornej literatúry.

Violončelová sonáta č. 2 F dur vznikla v lete 1886 v švajčiarskom 

mestečku Hofstetten pri jazere Thun neďaleko Bernu. Skladba zaznela 

po prvýkrát vo Viedni na neformálnom soiré, na ktorom ju so skladate-

ľom uviedol Robert Hausmann, neskôr zaznela u skladateľovho priateľa, 

Theodora Billrotha. Verejné uvedenie diela sa uskutočnilo 23. novembra 

1886. Arnold Schönberg v roku 1931 napísal, a ťažko tomu dnes uveriť, 

že v čase Brahmsovej smrti bolo toto dielo považované za nepopulárne 

až neznesiteľné…
adrian rajter/aš
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24 / 3
17:00
goethe-institut bratislava

prednáška

skladateľ  
medzi generáciami 
a štýlmi

prof. dr. otto biba at

Prof. Dr. Otto Biba je rakúsky muzikológ, editor,  
kurátor a bývalý dlhoročný riaditeľ Archívu Gesellschaft  
der Musikfreunde vo Viedni, v ktorej vlastníctve sa nachádza  
aj zbierka z pozostalosti Johannesa Brahmsa zapísaná  
do zoznamu UNESCO. Zaoberá sa hudobnou kultúrou vo Viedni 
v 18. a 19. storočí, vrátane výskumu života a tvorby  
Josepha Haydna, Franza Schuberta a Johannesa Brahmsa.  
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prihlásenie (aktívni aj pasívni účastníci)  
do 20. 3. 2022
účasť je bezplatná  
vďaka podpore partnerov

10:00 –  13:00 / masterclass husle 

daniel rowland nl/uk

13:30 – 14:30 /  seminár dýchanie 
a hra na nástroji

robert cohen uk

15:00 – 18:00 /  masterclass violončelo 
fokus na tému dýchanie

robert cohen uk

28. 3. 2022 / 10:00 – 18:00 
galéria mesta bratislavy
mirbachov palác / františkánske nám. 11 / bratislava

v spolupráci s
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profily interpretov

jarmila balážová (alt, SK) – študovala na Konzervatóriu v Bratislave. V rámci projektu 
komornej opery Konzervatória stvárnila úlohu Lapáka (Janáček: Príhody líšky Bystroušky), 
postavu Matky (Martinů: Slzy Nože), rolu Altistky (Cimarosa: Impresário), Arsamena (Händel: 
Xerxes) a postavu Marty (Čajkovskij: Jolanta) Je absolventkou magisterského štúdia JAMU 
v Brne (M. Beňačková). V r. 2015 absolvovala polročný študijný pobyt na Akadémii F. Chopina 
vo Varšave (E. Iżykowská). Zúčastnila sa tiež na viacerých majstrovských kurzoch (A. Pla-
chetka, K. Kňežíková, M. Cukrová v Litni, K. Beranová vo Valticiach, D. Pecková v Chrudimi, 
M. Honig v Poľsku). Na Medzinárodnej speváckej súťaži I. Godina IUVENTUS CANTI 2015 vo 
Vrábloch získala interpretačnú Cenu Bachovej spoločnosti na Slovensku a v r. 2016 čestné 
uznanie vo svojej kategórii. Pravidelne spolupracuje so slovenskými súbormi barokovej 
hudby ako Il Cuore barocco, Solamente naturali či Musica aeterna. Od r. 2017 sa podieľa 
na projektoch súborov Opera Diversa, Brno Contemporary Orchestra, International Choir 
Academy Lübeck, L‘Armonia terrena. Spolupracovala s dirigentmi O. Olosom, Z. Klaudom, 
J. Kleckerom, P. Šnajdrom a G. Tardonovou. 

maja bogdanović (violončelo, FR/SRB) – francúzska umelkyňa srbského pôvodu, hre 
na violončele sa začala venovať v útlom veku (N. Jovanovic). Už počas tohto obdobia ob-
sadzovala popredné miesta na národných a medzinárodných súťažiach (CZ, AT, IT, FR). Je 
absolventkou Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (M. Strauss). Po štúdiu 
sa venovala komornej hudbe (I. Golan, P. L. Aimard). Svoje hráčske skúsenosti rozvíjala na 
UDK Berlin (J. P. Maintz, B. Greenhouse, A. Gerhardt, Y. CH. CHo, H. Schiff). M. Bogdanović 
spolupracovala s množstvom popredných svetových orchestrov (Berlin Symphony, Tonhalle 
Orchester Zürich, Tokyo Phillharmonic, Bremerhaven Staatsorchester, Bergische Philhar-
monie, Münchener Kammerorchester a i.). Excelentnú techniku a interpretačnú zrelosť 
predviedla vo významných koncertných sieňach (Tonhalle Düsseldorf, Salle Pleyel, Salle 
Gaveau, Amphitheatre Sorbonne Paris, Muziekgebouw Amsterdam a i.) a na svetoznámych 
festivaloch (Beauvais Cello Festival, Festival du Perigord Noir, European Festival of Young 
Talents in Paris, Zeist Festival in Holland a i.). Je držiteľkou mnohých ocenení (1. miesto 
na Aldo Parisot Cello Competition, 2. miesto, špeciálna cenu publika na Gaspar Cassadó 
International Competition, špeciálna cena Concours Rostropovich v Paríži a i.). Rozsiahly 
repertoár M. Bogdanović obsahuje aj diela súčasných autorov (2. pol. 20. st. – súčasnosť), 
vrátane premiér diel osobností ako K. Penderecki, S. Gubaidulina, P. Sawyers, B. Yusupov a i. 
Významnou bola spolupráca s K. Pendereckim, ktorá vyústila do pozvania koncertovať pri prí-
ležitosti skladateľových 80. narodenín vo Varšave. Interpretka hrá na violončele F. Ravatina. 

carlie brooke bigelow (lesný roh, CAN) – rodáčka z kanadského Toronta začala hrať 
na lesnom rohu ako 11-ročná a rýchlo sa pridala k miestnym mládežníckym orchestrom 
a školským kapelám. V štúdiu hudby pokračovala na University of Toronto (H. Henniger). 
Počas pobytu v Toronte vystupovala so svetoznámym dychovým kvintetom Canadian 
Brass a bola členkou vojenskej kapely Royal Regiment of Canada. V r. 2013 sa Bigelow 
presťahovala do Zürichu, v r. 2016 získala magisterský titul v orchestrálnej hre na Zürcher 
Hochschule der Künste (R. Vlatković). V Zürichu spolupracovala s mnohými miestnymi or-
chestrami. V tomto období sa začala venovať aj hre na alpskom rohu. Od ukončenia štúdií 
je C. Bigelow žiadanou hráčkou na lesnom rohu v celej Európe, v r. 2016 — 2017 bola vedú-
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cou skupiny lesných rohov v Bulharskej štátnej opere Stara Zagora. Neskôr sa pripojila ku 
Concerto Orchestra Budapest, kde hrala v r. 2017 — 2018. V súčasnosti je členkou skupiny 
lesných rohov v Slovenskej filharmónii v Bratislave. Pravidelne sa vracia do Švajčiarska, kde 
vystupuje s hudobným zoskupením Alpine Sisters.

robert cohen (violončelo, GB) – britský violončelista a dirigent patrí medzi popredných 
interpretov súčasnosti. Už ako 12-ročný debutoval v Royal Festival Hall v Londýne, jeho výni-
močný talent usmerňoval W. Pleeth, ale tiež J. du Pré, A. Navarra či M. Rostropovič. Debutová 
nahrávka Elgarovho Koncertu pre violončelo, ktorú realizoval ako 19-ročný, získala niekoľko 
ocenení za predaj štvrť milióna platní len vo Veľkej Británii. Ďalšie ocenené nahrávky (od 
Bachových Suít pre sólové violončelo, cez najznámejšie violončelové koncerty až po Violon-
čelový koncert M. Feldmana) nahral pre spoločnosti EMI, SONY, Deutsche Grammophon, 
DECCA, Collins a i. S mimoriadnym ohlasom sa stretlo jeho naštudovanie diela Koncert 
„Rieka“ britskej skladateľky S. Beamish, skomponovaného pre R. Cohena a Academy of 
St. Martin in the Fields. R. Cohen koncertoval po celom svete s renomovanými orchestrami 
pod taktovkou dirigentov ako C. Abbado, M. Jansons, N. Marriner, K. Masur, R. Muti, S. Rat-
tle, M. Tilson-Thomas, O. Vänskä a i. Bol komorným partnerom osobností ako Y. Menuhin, 
M. Pressler, L. Kavakos, M. Quarta a K. Zimerman. So súborom Amadeus Quartet nahral 
pre Deutsche Grammophon Schubertovo Kvinteto. Je vyhľadávaným pedagógom a vedie 
interpretačné kurzy po celom svete. Pedagogicky pôsobil na Konzervatóriu v Lugane, je 
profesorom na Royal Academy of Music v Londýne. Do r. 2018 pôsobil ako violončelista 
v legendárnom Fine Arts Quartet. Je autorom viacerých populárnych rozhlasových a tele-
víznych relácií, hrá na nástroji D. Tecchlera „Ex Roser“ z roku 1723./www.robertcohen.info

branislav dugovič (klarinet, SK) – multižánrový umelec so širokým repertoárovým 
záberom, hru na klarinete študoval na Konzervatóriu (R. Simandl) a VŠMU (J. Luptáčik) 
v Bratislave. Počas doktorandského štúdia (R. Šebesta) sa intenzívne venoval komornej 
hudbe (J. Slávik). Absolvoval majstrovské kurzy (R. Wehle, M. Lethiec a ď.) a interpretačné 
súťaže (je laureátom Concorso Giuseppe Tassis). Ako sólista a komorný hráč účinkoval 
s Cappellou Istropolitanou, Štátnou filharmóniou Košice, Moyzesovým kvartetom, L. Fančo-
vičom, D. Varínskou, N. Škutovou, J. Slávikom, N. Bulfonem, I. Buffom, J. Luptákom, M. Paľom, 
E. Šuškovou a ď. Bol členom Bergerovho tria. Jeho intenzívny záujem o súčasnú hudbu 
vyústil do spolupráce so súbormi VENI ensemble a Cluster Ensemble. B. Dugovič účin-
koval na podujatiach doma i v zahraničí (Ostravské dni novej hudby, Večery novej hudby, 
Melos-Étos, Konvergencie, Pohoda, Varšavská jeseň). Nahrával pre vydavateľstvá Diskant, 
Hudobný fond, Real Music House a Hevhetia/Orange Mountain Music a Naxos. Pôsobí ako 
pedagóg na Univerzite Komenského, bol lektorom Veni Academy. Mimo klasickej hudby 
spolupracuje s J. Kirschner, E. Stevensom a skupinou Bukasový masív. Po debutovom al-
bume Cross-Country Skiing (2018), na ktorom spolupracoval s E. Stevensom, D. Matejom, 
J. Luptákom, M. Paľom a M. Lejavom, mu vo vydavateľstve Real Music House vyšli nahrávky 
10 Simple Melodies a Bang Bang Boogie Boogie. 

ladislav fančovič (klavír, SK) – patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej 
hudobnej scéne. Študoval na AMU v Prahe (M. Lapšanský), na Universität für Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni (W. Watzinger), doktorandské štúdium absolvoval na VŠMU. Je 
finalistom i laureátom domácich i medzinárodných súťaží. Vzdelanie si dopĺňal účasťou na 
majstrovských kurzoch (J. Wijn, A. Simon, Gy. Sándor, K.-H. Kämmerling, M. Voskresensky). 
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V repertoári má dve desiatky klavírnych koncertov. Ako sólista vystúpil so Slovenskou filhar-
móniou, SOSR-om, Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu, PKF, Filharmóniou Zielona 
Góra, štátnymi symfonickými orchestrami miest Izmir a Antália v Turecku, Filharmóniou 
B. Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter 
Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, 
Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov ako O. Lenárd, V. Válek, F. Hai-
der, A. Rahbari, J. Swoboda, L. Svárovský, M. Leginus, K. Trevor, J. Franz, M. Košik, Z. Müller, 
J. M. Händler a i. Je členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio. S husľovým virtuózom 
M. Paľom tvorí duo, ktoré vytvorilo odbornou kritikou oceňovanú sériu nahrávok komplet-
ných diel pre husle a klavír (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók). Okrem 
koncertov na Slovensku a v Česku účinkoval vo väčšine európskych krajín, v Turecku, Malajzii, 
USA, Číne, Indii a na Cypre. L. Fančovič nahral viac než 20 CD nosičov pre Naxos, Pavlík Re-
cords, Hudobný fond, Slovak Radio Records a Diskant. Medzi najvýznamnejšie počiny patrí 
CD s hudbou bratislavského rodáka E. von Dohnányiho a CD Leopold Godowsky s nahrávkou 
Klavírnej sonáty e mol. Rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa 
z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa 
venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej hudby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, 
Iršai, Suchoň). V r. 2011 založil swingový orchester Fats Jazz Band, ktorý hrá autentickú 
hudbu 20. až 40. rokov americkej, anglickej, českej a domácej proveniencie na originálnych 
historických nástrojoch. Od r. 2013 sa venuje hre na saxofóne, v r. 2014 založil kvarteto 
Pressburg Saxophone Quartet, ktorého repertoár tvoria skladby z vážnej hudby, ktoré pre 
toto obsadenie napísali A. Glazunov, J. B. Singeleé, J. Iršai, E. Bozza, P. M. Dubois, Cl. Pascal 
a ď. Súbor tiež interpretuje originálne aranžmány ragtimeov z r. 1910 — 1920. Od r. 2020 
študuje hru na saxofóne na Fontys University v Holandsku pod vedením jednej z najväčších 
saxofónových osobností klasickej hudby, skladateľa a dirigenta A. van Zoelena. Je riaditeľom 
festivalov Golden Age Festival a Saxophobia Bratislava.

benjamin marquise gilmore (husle, UK) – pochádza z hudobníckej rodiny. Ako 
10-ročný získal štipendium na štúdium u N. Boyarskej na Yehudi Menuhin School v Stoke 
d‘Abernon v anglickom Surrey. V štúdiu hry na husliach pokračoval na konzervatóriu vo Viedni 
(P. Vernikov, J. Rachlin). Venoval sa tiež komornej hre (A. Kouyoumdjan), v ktorej sa rozvíjal 
prostredníctvom spolupráce s P. Schuhmayerom a J. Meisslom z Artis Quartet. Koncertoval 
v prestížnych sálach po celom svete vrátane Concertgebouw v Amsterdame, Wigmore Hall 
v Londýne, Brahms Saal vo Viedni a na hudobných festivaloch v mestách Kuhmo, Dubrovník, 
Telavi či Utrecht. Spolupracoval s renomovanými umelcami (J. Rachlin, E. Leonskaja, E. Vir-
saladze, K. Blacher, G. Schulz) a súbormi ako Vienna Brahms Trio, Gould Piano Trio, Hugo 
Wolf Quartet a Altenberg Trio. Ako sólista sa predstavil s telesami ako Mikkeli Chamber 
Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, Gruzínsky národný symfonický orchester, Filharmónia 
Arthura Rubinsteina v Lodži, Rotterdamská filharmónia. Živo sa zaujíma aj o súčasnú hudbu, 
ktorej sa venuje, resp. venoval v spolupráci so skladateľmi ako G. Bryars, B. Lang, F. Denyer 
a G. Kančeli. V r. 2013 získal B. Gilmore 1. cenu a Cenu za najlepšiu interpretáciu povinnej 
skladby G. Jansena na Husľovej súťaži O. Backa v Amsterdame. Predtým získal 3. cenu na 
Medzinárodnej súťaži Mirecourt, 2. cenu na Brahmsovej súťaži v Pörtschachu a 2. cenu 
a Špeciálnu cenu za interpretáciu Bachovho diela na Jampolského súťaži v Moskve. Od 
r. 2019 pôsobí ako koncertný majster v Philharmonia Orchestra v Londýne. Je členom re-
nomovaného sláčikového kvarteta Navarra Quartet.



54 /



55 /

nino gvetadze (klavír, GE) – klaviristka známa farebným a delikátnym štýlom hry študo-
vala hru na klavíri v rodnom Gruzínsku (V. Tumanišvili, N. Gabunia, N. Chubutia). Po ukončení 
štúdia sa presťahovala do Holandska, kde pôsobila ako členka klavírneho tria s F. Saeijsovou 
a M. Bogdanović. N. Gvetadze hrala pod taktovkou významných dirigentov (M. Plasson, Y. Né-
zet-Séguin, M. Tabachnik a i.) a spolupracovala s orchestrami svetového formátu (Holandská 
filharmónia, Müncher Symphoniker a i.). Medzi jej najväčšie úspechy patrí získanie 2. miesta 
(Ceny kritiky a publika) na Medzinárodnej súťaži F. Liszta v r. 2008 v Rusku a získanie pre-
stížneho ocenenia Borletti-Buitoni Trust Award (2010). V r. 2018 — 2019 bola N. Gvetadze 
tvárou Rádia Classic FM Netherlands. Holandská televízia odvysielala koncert, ktorý odohrala 
s Brodsky Quartet. N. Gvetadze účinkovala v dokumente BBC4 Story of Music a hrala naživo 
v holandskej televízii na nástrojoch H. Berlioza a V. Horowitza. N. Gvetadze spolupracuje 
s vydavateľstvom Challenge Classics, pre ktorý nahrala CD Ghosts s 24 prélúdiami F. Chopina. 
Album sa stretol s uznaním kritiky a dostal sa aj na zoznam nahrávok nominovaných na „Preis 
der deutschen Schallplattenkritik“. Z ďalších CD možno spomenúť nahrávky klavírnych diel 
Musorgského (Brilliant Classics) a Rachmaninova (Prelúdiá op. 23 a op. 32) pre label Etcetera. 
Najnovšie CD N. Gvetadze Visions, venované anglickému skladateľovi C. Scottovi, bolo zarade-
né do zoznamu najlepších nahrávok r. 2019 holandských novín Volkskrant a Het Parool. N. Gve-
tadze hrá na nástroji Steinway Grand Piano zapožičanom od Holandskej národnej nadácie 
spravujúcej hudobné nástroje. Okrem kariéry klaviristky pôsobí N. Gvetadze aj ako umelecká 
riaditeľka festivalu Naarden International Piano Festival, ktorého je spoluzakladateľkou.

juraj kuchar (tenor, SK) – absolvent operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave 
(A. Michálková). Svoje hudobné pôsobenie začal ako 6-ročný v Bratislavskom chlapčenskom 
zbore. Získal 2. miesto na Medzinárodnej súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch, je laureátom 
speváckych súťaží Nitrianska lutna a Súťaže P. Dvorského v Košiciach. Je držiteľom Čestné-
ho uznanie primátora Bratislavy za úspešnú reprezentáciu mesta, na základe titulu Talent 
novej Európy nadácie CEF 2010 získal grant na mesačnú spevácku stáž v Paríži. Zúčastnil 
sa na mnohých majstrovských kurzoch (A. Plachetka, M. Cukrová, I. Gavrilovici). Venuje sa 
opere, interpretácii piesňovej tvorby i koncertnému repertoáru. Vystúpil s telesami ako ŠKO 
Žilina, Štátna filharmónia Košice, Cappella Istropolitana či Solamente naturali. Je členom 
a sólistom vokálneho zoskupenia Vocale SoLa pôsobiacom pri tomto orchestri, s ktorým 
pravidelne interpretuje Bachove kantátové a oratoriálne diela. V rámci Operného štúdia 
Konzervatória Bratislava stvárnil postavy Orfea (Offenbach: Orfeus v podsvetí), Beauforta 
(Hummel: Mathilde von Guise), Lenského (Čajkovskij: Eugen Onegin) a Princa (Dvořák: 
Rusalka). V Donovi Giovannim stvárnil počas letného festivalu Oper Rund Um v rakúskom 
Waidhofen an der Ybbs postavu Dona Ottavia. V r. 2014 — 2017 bol členom Chorakademie 
Viedenskej štátnej opery, kde účinkoval aj ako sólista v Prokofievovom Hráčovi. V rámci 
Operného štúdia SND stvárnil postavu Sandrina (Paisiello: Kráľ Teodor v Benátkach), odvtedy 
sa na pôde SND objavil ako Jeník v detskej verzii Predanej nevesty – “Nepredajme nevestu!” 
a ako Pedrillo v Mozartovom Únose zo Serailu. Od r. 2019 je členom Operného štúdia SND. 

ivana kovalčíková (husle, ČR) – pochádza z českého mesta Valašské Klobouky. Štu-
dovala na Konzervatóriu (B. Kotmel, J. Besperát) a na JAMU (M. Vacek) v Brne. Zúčastnila sa 
stáže na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (J. Pospíchal). Je držiteľkou 
ocenení z viacerých súťaží (Kocianova súťaž, Beethovenov Hradec, Anglo-Czechoslovak 
Trust). Na majstrovských kurzoch spolupracovala s osobnosťami ako V. Hudeček, B. Matou-
šek, či E. Haffner. Absolvovala medzinárodné turné s komorným súborom Musica Minore. 
Pôsobí ako koncertná majsterka Filharmonie Zlín a členka dua In Eterno.
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júlia stahl novosedlíková (klavír, SK) – hre na klavíri sa začala venovať ako 7-ročná 
(A. Klatová, M. Blesáková). Ako 10-ročná predviedla Myslivečkov klavírny koncert s orches-
trom Slovenskej filharmónie. V r. 2016 absolvovala Konzervatórium v Bratislave (P. Čerman) 
s titulom Najlepší absolvent roka. Je absolventkou VŠMU v Bratislave (M. Lapšanský, J. Či-
žmarovič). Pravidelne sa zúčastňuje na majstrovských kurzoch na Slovensku i v zahraničí, 
napr. The International Holland Music Sessions v Holandsku, kde mala možnosť pracovať 
s renomovanými pedagógmi z viacerých krajín (P. Gililov, B. Goetzke, E. Kupiec, C. M. Mehner, 
B. Szokolay). Stala sa víťazkou projektu Norsk Musikk, vďaka ktorému získala štipendijný 
pobyt v Nórsku, kde spolupracovala s pedagógmi Griegovej akadémie a odohrala koncert 
v rámci Medzinárodného hudobného festivalu v Bergene. Je víťazkou viacerých celosloven-
ských i zahraničných súťaží. Medzi najvýznamnejšie patrí 1. miesto a Absolútne víťazstvo 
na Medzinárodnej klavírnej súťaži v Brne, postup do finále na Medzinárodnej klavírnej 
súťaži do 22 rokov v Enschede a 3. miesto na Medzinárodnej súťaži v Ríme. Ako sólistka 
vystupovala s orchestrom Štátneho konzervatória v Bratislave, so Slovenskou filharmóniou, 
s orchestrom Cappella Istropolitana a SKO B. Warchala. Zároveň je aktívnou interpretkou 
komornej hudby v rôznych zoskupeniach, spolupracuje s viacerými ansámblami zameranými 
na súčasnú slovenskú hudbu. Venuje sa hre na klavíri štvorručne v klavírnom duu Devanas.

milan paľa (husle, SK) – koncertnou činnosťou, výkonmi, repertoárom a nahrávacími akti-
vitami patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudby posledných dekád. Študoval na 
Konzervatóriu J. L. Bellu v B. Bystrici a JAMU v Brne, už ako mladý umelec získal viacero cien 
a s nimi i medzinárodnú pozornosť na súťažiach ako Concourse Moderne Riga, Anglo-Cze-
cho-Slovak Trust London, L. Janáček International Competition Brno, B. Martinů Competition 
a i. V súkromnej triede S. Yaroshevicha sa zoznámil s husľovou školou D. Oistracha, no vďaka 
spolupráci s francúzskym skladateľom a organistom J. Guillouom prijal aj prvky francúzskej 
moderny. V období štúdia sa pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov 
V. Spivakova v Zürichu. Patrí medzi najvýznamnejších česko-slovenských huslistov a odborná 
verejnosť ho radí medzi elitu svetových interpretov. Ako sólista spolupracoval so Symfo-
nickým orchestrom Kyjevského rozhlasu, Kioi Sinfonietta Tokyo, Symfonickým orchestrom 
hl. mesta Prahy FOK, Filharmonickým orchestrom v Sankt Peterburgu, St. Petersburg State 
Capella Symphony Orchestra, Filharmoniou Brno, Symfonickým orchestrom Altenburg-Gera, 
Slovenskou filharmóniou, SOSR-om a i. Nadviazal spoluprácu s dirigentmi ako Th. Guschlbauer, 
H. Arman, A. Černušenko, L. Svárovský, M. Košik, A. Markovic, A. Sebastian Weiser, O. Vrabec, 
O. Olos, D. Švec, P. Gribanov a ď. Diskografia M. Paľu tvorí už 30 titulov, ostatnými sú 4 Con-
certos for Milanolo, husľové sonáty Griega, Šostakoviča a Bartóka, Sonáty a partity J. S. Bacha 
(Pavlík Records), diela Schnittkeho a ukrajinského skladateľa Valentina Bibika. Výnimočným 
počinom je antológia slovenskej tvorby pre sólové husle, vďaka ktorej získal v r. 2009 Cenu 
Ľ. Rajtera. V r. 2014 dostal Cenu ministra kultúry SR a Cenu Nadácie Tatra banky za umenie, 
je tiež držiteľom Radio_Head Award za nahrávku Bergovho a Szymanowského husľových 
koncertov so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou M. Lejavu. Kon-
certuje a nahráva aj s manželkou, klaviristkou Katarínou Paľovou. Výnimočné kvality M. Paľu 
je možné spoznať z profilového dokumentu Českej televízie z r. 2012. / www.milanpala.com

peter pažický (klavír, SK) – študoval na Konzervatóriu v Žiline a na VŠMU v Bratislave 
(M. Lapšanský). Je dvojnásobným víťazom Súťaže študentov slovenských konzervatórií, 
vyhral Smetanovu súťaž v Hradci Králové (ČR), stal sa trojnásobným víťazom Chopino-
vej súťaže v Mariánských Lázňach (ČR). Na Interpretačnej súťaži Ministerstva školstva 
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v B. Bystrici získal Cenu za najlepšiu interpretáciu sonát W. A. Mozarta. Na 2. ročníku 
Medzinárodnej súťaže J. N. Hummela získal cenu Hudobného fondu pre najlepšieho slo-
venského účastníka. Významná časť jeho umeleckého profilu bola spojená s klaviristom 
A. Solárikom, s ktorým tvoril klavírne duo. P. Pažický účinkoval s ŠKO Žilina, SOSR-om, 
Junge Österreichische Philharmonie, Pražským komorným orchestrom, Karloveským 
symfonickým orchestrom, SKO Bohdana Warchala a Štátnou filharmóniou Košice. Kon-
certoval doma i v zahraničí, nahrával pre Slovenský rozhlas, Unison Records, Slovenský 
hudobný fond, Hudobné centrum a Pavlik Records, kde nahral CD s kompletným klavír-
nym dielom J. L. Bellu. V zahraničí sa okrem mnohých vystúpení v európskych krajinách 
prezentoval aj recitálom na EXPO v Šanghaji. Účinkoval na BHS, festivale Nová slovenská 
hudba a na Viva Musica!.

daniel rowland (husle, NL/UK) – holandsko-anglický huslista, víťaz súťaží O. Backa 
v Concertgebouw a držiteľ Brahmsovej ceny z Baden-Badenu, sa na medzinárodnej scéne 
etabloval ako všestranný, komunikatívny a charizmatický umelec so zmyslom pre dob-
rodružstvo a repertoárom siahajúcim od Bibera a Vivaldiho k Beriovi a Ferneyhoughovi. 
Medzi jeho pedagógov patrili J. Repko, D. van Wely, H. Krebbers, V. Liberman, I. Oistrach 
a I. Gitlis. V uplynulých sezónach sa predstavil ako sólista s orchestrami od Nórska po Kapské 
mesto v koncertoch Beethovena, Brahmsa, Elgara, Berga, Korngolda, Weinberga, Prokofieva 
a Schnittkeho. Účinkoval pod taktovkou dirigentov ako H. Holliger, J. van Zweden, F. X. Roth, 
L. Foster alebo A. Boreyko. Má vzťah k súčasnej hudbe, v repertoári má koncerty M. Lind-
berga, Ph. Glassa, K. Saariaho, M. van der Aa, I. Zebeljan a R. Panufnikovej. V r. 2020 vyšla 
v Challenge Records jeho nahrávka Vasksovho koncertu Distant light. Intenzívne sa venuje 
aj komornej hudbe, bol partnerom umelcov ako I. Gitlis, H. Holliger, G. Apap, A. Fedorova, 
A. Lonquich, N. Gvetadze, M. Collins, N. Daniel, V. Mendelssohn, L. Vogt, A. Mesirca, W. White 
and E. Costello. Je častým hosťom festivalov komornej hudby (Kuhmo, Stellenbosch, Risor, 
Sonoro, Rio de Janeiro, Chiemgau, Osnabrück). Účinkuje v duách s klaviristkou N. Kudritskou 
a violončelistkou M. Bogdanović, je tiež členom ChamberJam Quintet, 12 rokov bol primá-
riom Brodsky Quartet. V r. 2005 založil Stift International Music Festival. Vyučuje na Royal 
College of Music v Londýne. Hrá na nástroji Lorenza Storioniho (Cremona, 1796) sláčikom 
Maline, zapožičanom Dutch Instrument Foundation. / www.danielrowland.com

martin ruman (viola, SK) – študoval na Konzervatóriu v Bratislave (K. Klatt), na Praž-
skom konzervatóriu (K. Doležal), VŠMU v Bratislave (J. Hošek) a u A. Zemtsova vo Viedni. 
Počas štúdia v Prahe vystupoval ako sólista a komorný hráč v Českom rozhlase a televízii. 
Koncertoval s pražskými súbormi (Komorný orchester P. Haasa, orchester Berg a. i.), stal sa 
laureátom Súťaže študentov konzervatórií SR, medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu, 
Súťažnej prehliadky konzervatórií ČR. Zúčastnil sa na majstrovských interpretačných kurzoch 
pod vedením umelcov ako G. Karni, H. Schlichtig, A. Arad, M. Zemtsov, J. Dinerstein, V. Bukač, 
S. Baer a i. Ako sólista sa predstavil so Sinfoniettou Bratislava, SKO B. Warchala, Cappellou 
Istropolitanou a Slovenskou filharmóniu, účinkoval s Moyzesovým i Muchovým kvartetom, 
je členom Gustav Klimt Quartet Wien. Spolupracoval s umelcami ako S. Ashkenasi, Z. Qian, 
Y. Revich, A. Añazco, N. Wagner, J. Lupták, B. Lenko, M. Paľa, M. Svetlík, I. Karško, Th. Auner, 
J. Tomka, I. van Keulen, D. Rowland, P. Barragán a ď. Študoval na Hudobnej a umeleckej uni-
verzite mesta Viedeň, pôsobil ako lektor akadémie Konvergencií a Slovenského mládežníc-
keho orchestra. Pôsobí v komornom duu s klaviristkou A. Hučkovou. / www.martinruman.sk
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daniel rumler (husle, SK) – študoval na Konzervatóriu v Pardubiciach (J. Kuchválek), 
na Akadémii múzických umení v Prahe (J. Tomášek) a na švajčiarskej Hochschule Luzern 
– Musik (I. Karško, G. Carmignol – barokový repertoár). Svoje pedagogické vzdelanie si 
doplnil na Hochschule Luzern – Musik v magisterskom študijnom programe Master in Mu-
sikpädagogik. V r. 2015 — 2017 pôsobil vo švajčiarskych orchestroch Musikkollegium Win-
terthur a Sinfonieorchester Biel-Solothurn. Od septembra 2018 je členom skupiny 1. huslí 
v Slovenskej filharmónii. Pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund 
Luzern a komorným orchestrom Camerata Zürich. Na Slovensku mal možnosť spolupra-
covať s vynikajúcimi umelcami ako A. Hučková, J. Krigovský, J. Lupták, M. Paľa a M. Ruman. 
Ako komorný hráč vystúpil na festivaloch Konvergencie, Lucerne Festival, Murten Classics, 
Konfrontácie Nitra. Bol lektorom v Slovenskom mládežníckom orchestri. D. Rumler sa venuje 
aj kompozícii a aranžovaniu. Niektoré jeho transkripcie boli nahraté pre vydavateľstvo ECM 
a švajčiarsky rozhlas SRF.

kristína smetanová (klavír, SK) – hru na klavíri začala študovať pod vedením R. Kohútka.  
Ako dieťa sa zúčastnila na viacerých celoslovenských súťažiach, na ktorých získala popredné 
umiestnenia. Okrem hry na klavíri prejavovala už od detstva aj záujem o kompozíciu. Pri 
prvých pokusoch o komponovanie ju mentorovali významní slovenskí hudobní skladatelia, 
V. Kubička a I. Zeljenka. V r. 2008 — 2014 študovala hru na klavíri (P. Čerman) a kompozí-
ciu (S. Hochel) na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Obidve štúdiá ukončila absolutó-
riom. K. Smetanová sa zúčastnila na niekoľkých majstrovských kurzoch (Musica Arvenzis, 
TIHMS Summer Academy v Holandsku). V r. 2019 bola prijatá na doktorandské štúdium na 
VŠMU so zameraním na klavírnu tvorbu Parížskej šestky. V súčasnosti študuje pod vedením  
prof. I. Černeckej. Počas kariéry získala viacero ocenení, ako napríklad 1. miesto na Medziná-
rodnej súťaži v Taliansku Citta di Barletta, Cenu Grand Prix (absolútny víťaz) na Medzinárodnej 
súťaži vo Viedni „The 21st Century Art“ či 1. miesto na Yamaha Scholarship Award. Ako sólist-
ka spolupracovala s Cappellou Istropolitanou, Košickou filharmóniou a orchestrom VŠMU. 
Predstavila sa sólovým recitálom v rámci hudobného festivalu VIVA Musica! a Piano Days. 
Komornej hudbe sa venuje najmä v klavírnom zoskupení spolu s J. Stahl Novosedlíkovou, 
s ktorou tvorí Devanas Duo. Mimo klasickej hudby pôsobí ako speváčka a hráčka na klávesoch 
v zoskupení Chick2Chick trio, pre ktoré napísala aj niekoľko piesní. Koncertovala s R. Mül-
lerom, Katarziou, Tolstoys a Genius Locci. Pôsobí aj v kapele Quatro Emocione (vokaloid).

nora skuta (klavír, SK) – je vyhľadávanou interpretkou v oblasti súčasnej hudby. Zú-
častnila sa na mnohých unikátnych projektoch, vystupovala na stredoeurópskych medzi-
národných festivaloch (Melos Étos, Konvergencie, BHS, Pražské jaro, Grenzenlos-Berlín, 
Contrasts – Ľvov, Varšavská hudobná jeseň, Salzburg Biennale Aspekte, StART, Osterfest-
spiele Salzburg, Dialoge-Salzburg, Bregenzer Festspiele Klangspuren Schwaz, Drážďanské 
dni novej hudby, Ultraschall Berlin, München Biennale, Kunstfest Weimar, Milano Música, 
Mozartwochen Salzburg, Salzburger festspiele, Wien Modern a i.). Komorná hra predstavuje 
dominantnú časť jej umeleckého profilu. Spolupracovala s mnohými významnými osobnos-
ťami, skladateľmi, interpretmi, dirigentmi klasickej hudobnej scény a hudby 20. storočia 
(X. Phillips, L. Fenyö, B. Griffith, S. von Osten, M. Schröder, Z. Krauze, L. Andriessen, S. Reich, 
W. Rihm, S. Sciarrino, G. Kurtág, B. Furrer, T. Hosokawa, H. Lachenmann, E. Poppe, J. M. Sán-
chez-Verdú, P. Dusapin, S. Gubaidulina, E. Mendoza, R. Saunders, M. Spahlinger, K. Lang, 
J. Kalitzke, F. Ollu, G. F. Haas) Je spoluzakladateľkou súboru Opera Aperta ensemble,  
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pravidelne vystupuje v klavírnom duu so svojim manželom Mikim Skutom. Má bohatý 
repertoár aj v klasicko-romantickej literatúre, najčastejšie vystupuje v duových formáci-
ách s violončelom, klarinetom a husľami. Z domácich umelcov má najdlhšiu a najbohatšiu 
spoluprácu s violončelistom J. Luptákom a klarinetistom R. Šebestom. Od r. 2009 pôsobí 
ako klaviristka v Österreichisches Ensemble für Neue Musik v Salzburgu. Uviedla veľké 
množstvo premiér, jej diskografia obsahuje zväčša komorné nahrávky a profily skladateľov 
(Slovenský rozhlas, RTVS, ORF, Hudobný Fond, Hevhetia, EMC, Naxos, NEOS, KAIROS, WDR 
3). Jej sólový album John Cage – Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír (Hevhetia 
2005) je vysoko hodnotený v domácich a zahraničných odborných kruhoch. V Londýne 
bolo CD v r. 2007 vybrané do knihy renomovaného kritika BBC Music Magazine R. Thomasa 
1001 Classical CDs you must hear before you die.

ronald šebesta (klarinet, SK) – patrí medzi popredných slovenských hráčov na klari-
nete. Po štúdiách v Bratislave a v Boulogne sa v r. 1993 stal 1. klarinetistom Symfonického 
orchestra Slovenského rozhlasu, v r. 1996 získal rovnaký post v Cappelle Istropolitane. 
Jeho záujem o súčasnú hudbu ho priviedol do zoskupení VENI ensemble, Vapori del Cuore, 
DON@U.com a Ensemble Ricercata. V r. 1997 — 2005 pôsobil v Opera Aperta Ensemble, 
ktorého bol spoluzakladateľom. Spolu s bratom Robertom pôsobí v unikátnom zoskupení 
historických basetových rohov Lotz Trio. Hosťuje v orchestroch hrajúcich na dobových 
nástrojoch Wiener Akademie, Orfeo Orchestra a Cappela Cracoviensis. V r. 2002 — 2010 
pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave. So SOSR-om nahral koncertantné diela Suchoňa 
a Zeljenku (Hudobný fond). Jeho profilové CD Classic Malts obsahuje skladby Stravinského, 
Scelsiho, Sciarrina, Stockhausena, Reicha a Griseyho.

eva šušková (soprán, SK) – zanietená propagátorka slovenskej hudby a diel súčasných 
slovenských skladateľov, kritika oceňuje jej tvorivý vklad pri interpretácii klasikov hudby 
20. storočia. Absolvovala VŠMU (V. Stracenská), kde v r. 2013 obhájila aj dizertačnú prácu 
(P. Mikuláš). Svoj umelecký obzor si rozširovala na kurzoch v Rakúsku, Maďarsku a Českej 
republike. Paralelne s pedagogickými a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba 
o. z. Albrechtina, autorské projekty secret VOICE, VOICEssion a detský projekt Človekofón) sa 
profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného hudobného života, nevynímajúc 
rôznorodé formy hudobného divadla. V operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, 
Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv (Tatiana, Desdemona, 
Rusalka, Suzel, Fiordiligi). Scénicky naštudovala monodrámy Schönberga Pierrot lunaire 
a The Raven od T. Hosokawu. Na konte má uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde 
de Guise, ale aj kreáciu premiér 6 pôvodných slovenských opier (Beneš, Kubička, Solovic). 
Ako sólistka sa predstavila na významných európskych festivaloch (Gaida, Lost & Found, 
Pražské premiéry, BHS, Melos-Étos, Konvergencie, Dni starej hudby a i.), kde spolupracovala 
s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Cappella 
Istropolitana, Ostravská filharmonie, Slovenská filharmónia, SOSR, SKO B. Warchala a ď. Na-
hrávala pre vydavateľstvá Brilliant Classics, Phaedra, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný 
fond, Diskant a Real Music House. V r. 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 
v kategórii Mladý tvorca, v r. 2016 Cenu Frica Kafendu. Jej poslednými CD sú Lexikón chladu 
s M. Burlasom, Lalula, piesne I. Zeljenku s Quasars Ensemble a Mŕtvy (2021) s P. Pažickým.
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tomáš šelc (barytón, SK) – absolvoval Konzervatórium v Bratislave (A. Michálková) 
a zborové dirigovanie (D. Bill). V štúdiu operného spevu pokračoval na VŠMU (P. Mikuláš). Ako 
sólista spolupracoval s významnými orchestrami: Kanazawa Symphony Orchestra, Johannes-
bourg Symphony Orchestra, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, Schleswig-Holstein 
Orchestra, Bamberger Symphoniker, Clemencic Consort, Elbipolis Baroque Orchestra, Musica 
Florea, Solamente naturali a ď. Zúčastnil sa tiež na renomovaných hudobných festivaloch 
ako Johannesbourg International Mozart Festival, Festival International de Santander, 
Ludwig van Beethoven Easter Festival, Pražská jar, Musica Nobilis, Randal Festival, Epoché, 
Konvergencie, Bratislavské hudobné slávnosti a iné. V r. 2020 získal Cenu F. Kafendu za 
vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí. Medzi jeho ďalšie významné úspechy 
patrí 1. cena z Medzinárodnej speváckej súťaže I. Godina, kde bol ocenený aj ako najlep-
ší interpret barokovej hudby, získal viacero ocenení na Medzinárodnej speváckej súťaži 
A. Dvořáka v Karlových Varoch, je držiteľom 1. ceny na Speváckej súťaži slovenských konzer-
vatórií, 2. ceny na Medzinárodnej speváckej súťaži M. Schneidera-Trnavského a i. V r. 2013 
debutoval v Národnom divadle v Brne, kde sa predstavil v úlohe Masetta (Mozart: Don 
Giovanni). Publiku sa predstavil aj v úlohe Vicomta de Suze (Donizetti: Maria di Rohan), 
v úlohe Zuniga (Bizet: Carmen), v SND stvárnil postavy Publia (Mozart: La Clemenza di 
Tito), Prvého Nazaréna (R. Strauss: Salome) a Taddea (Paisiello: Kráľ Teodor v Benátkach). 
V r. 2018 debutoval v Národnom divadle Ostrava v operách Glucka a Pucciniho. Podieľal sa 
na vzniku množstva nahrávok (Fauré: Requiem, Godár: Querela pacis, J. D. Zelenka: The 
Italian Arias). Nahral 4 profilové CD (Biographie, Cirkevná hudba slovenských skladateľov, 
Das romantische Lied aus Pressburg, Biblické písně A. Dvořáka a M. Kittnera). Aktuálne 
sa podieľal na nahrávaní Rekviem M. Kittnera. Je členom Asociácie koncertných umelcov.

tereza zimková (soprán, SK) – je absolventkou Konzervatória v Bratislave (M. Repková) 
a absolventkou JAMU v Brne (M. Beňačková). V r. 2003 ukončila štúdium na VŠMU v Bratislave 
(S. Kopčák). T. Zimková sa pravidelne zúčastňuje na majstrovských kurzoch u významných 
umelcov (K. Beranová, I. Danz, M. Honig, K. Kňežíková, A. Plachetka, P. Breslik). Spolupracovala 
s renomovanými hudobnými telesami (Il Cuorre Barocco, Solamente naturali, Czech Ensem-
ble Baroque, Victoria ensemble, Musica Florea, Collegium 1704, Ensemble Opera Diversa, 
Bamberger Symphoniker, Sinfonietta Cracovia, Moravská filharmonie Olomouc, ŠKO Žilina, 
Filharmonie Zlín, Czech Virtuosi, L´Armonia Terrena) a s dirigentami svetového formátu 
(H. Rilling, R. Beck, L. Svárovský, J. Klecker, G. Tardonová, M. Štryncl, Z. Klauda, T. Brauner, 
Z. Műller, T. Netopil, V. Luks). Ako sólistka a členka vokálneho ansámblu spolupracovala s Chor 
der Bamberger Symphoniker, Chorakademie Lübeck i s Českým filharmonickým zborom Brno. 
Absolvovala s nimi mnohé zahraničné koncertné cesty (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, 
Belgicko, Grécko, Francúzsko, Južná Kórea, Čína, Hongkong). Od r. 2019 spolupracuje s Colle-
gium vocale 1704 a dirigentom V. Luksom. V r. 2016 sa zúčastnila čínskej premiéry Jánových 
pašijí J. S. Bacha so Solamente naturali v Šanghaji, kde spievala sopránové sólo. V r. 2016 sa 
stala finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch. V sezóne 
2018/2019 debutovala na javisku Národného divadla Moravskoslezského v Ostrave postavou 
Lauretty (Puccini: Gianni Schicchi). V r. 2019 získala cenu za mimoriadny interpretačný výkon 
v rámci Letnej hudobnej akadémie Kroměříž. V r. 2020 vystúpila na hudobnom festivale Viva 
Musica! a ako sólistka v oratóriu Mesiáš G. F. Händla v pražskom Rudolfine s Collegiom 1704. 
S týmto súborom sa podieľala na nahrávke Rameaouvej opery Les Boréades, ktorá získala oce-
nenie Trophées 2020 v kategórii opera. Je členkou Operného štúdia SND v Bratislave. Okrem 
opery a piesní sa s obľubou venuje interpretácii renesančnej, barokovej a duchovnej hudby.
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peter biely husle

jozef lupták violončelo

nino gvetadze klavír

violončelová sonáta č. 1 e mol, op. 38 
husľová sonáta č. 2 a dur, op. 100 
klavírne trio č. 1 h dur, op. 8

13 — 25 / 9

september 2022

23. ročník

pripravujeme

bratislava
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navarra quartet (GB) – vzniklo v r. 2002, je považované za jedno z najdynamic-
kejších a najpoetickejších sláčikových kvartet súčasnosti. Od r. 2006 do r. 2010 boli súbor 
podporovaný Young Classical Artists Trust (YCAT) a získal aj ocenenia MIDEM Classique 
Young Artist Award, Borletti-Buitoni Trust Fellowship, prestížne holandské Kersjespreis, 
turné Musica Viva a Banff String Quartet Award. Hudobníci Navarra Quartet absolvova-
li medzinárodné súťaže sláčikových kvartet v Melbourne a Florencii. Sláčikové kvarteto 
učinkovalo vo významných hudobných centrách po celom svete vrátane Wigmore Hall, 
Manchester‘s Bridgewater Hall, Sage Gateshead, Kings Place, Amsterdam Concertgebouw, 
Esterházyho paláca, Luxemburskej filharmónie, Berlin Konzerthaus, Laeiszhalle v Hambur-
gu, na pozvanie medzinárodných festivalov navštívili Bath, Aldeburgh, Lammermuir, Pres-
teign, Bergen, Grachten, Sandviken, Schwetzinger, Rheingau, Mecklenburg-Vorpommern, 
Aix-en-Provence, Bellerive a i. Kvarteto spolupracuje s umelcami ako T. Poster, M. Simpson, 
G. Johnston, J. Gilchrist, M. Kjøller, S. Young, Li-Wei, M. Padmore, A. Clayton, F. Piemontesi, 
J. O‘Conor a National Youth Orchestra Veľkej Británie. Medzi uznávané nahrávky patrí Sedem 
posledných slov Ježiša Krista na kríži od J. Haydna (Altara Records) a nahrávka prvých troch 
sláčikových kvartet Pēterisa Vasksa (Challenge Records), ktorá vznikla v úzkej spolupráci so 
skladateľom. Nahrávka bola kritikmi opísaná ako „dychberúca“ a „presvedčivá“ a nominovaná 
na prestížnu nemeckú cenu Schallplattenkritik. Od r. 2014 má Navarra Quartet na starosti 
umeleckú víziu festivalu komornej hudby Weesp (NLD) v historickom meste neďaleko Am-
sterdamu. Kvarteto hrá na špičkových nástrojoch, medzi ktoré patrí stará anglická viola od 
neznámeho majstra a violončelo Grancino vyrobené v Miláne v roku 1698, zapožičané od 
Cruft – Grancino Trust, ktorý spravuje Kráľovská spoločnosť hudobníkov.

devanas duo (SK) – vzniklo na pôde VŠMU v Bratislave. Klaviristky K. Smetanovú 
a J. Novosedlíkovú spojili majstrovské kurzy TIHMS v Holandsku, kde sa zdokonaľovali v in-
terpretačnom umení pod vedením popredných svetových pedagógov (E. Kupiec, C. M. Meh-
ner, B. Szokolay, B. Goetzke). Obe klaviristky patria medzi výrazné slovenské osobnosti svojej 
generácie. Klavírne duo Devanas je známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V rámci 
svojho pôsobenia sa predstavilo v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Budapešti, Győri, 
Brne, Ostrave, Prahe, Bergene, Alkmaare, Egmonde, Schagene, Bloemendale, Heiloo i v 
Pekingu. Hudobníčky účinkovali v rámci projektov pre dva klavíry s rôznou tematikou, ako 
Pianos Americanos, Pour le piano, Česko-slovenská hudba, Her Majesty’s Music, Bratislavský 
karneval. Repertoár dua Devanas tvoria skladby pre klavír štvorručne (F. Schubert, J. Brahms, 
O. Respighi, J. Cikker, L. Novosedlíková), ako aj diela pre dva klavíry (D. Kardoš, A. Piazzolla, 
S. Rachmaninov). V r. 2021 nahralo duo svoj debutový album zameraný na tvorbu mladých 
slovenských skladateľov.



napíšte nám skladbu 
Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie a Akadémia 

komornej hudby festivalu Konvergencie vyhlasujú 2. ročník súťaže 

určenej pre slovenských skladateľov, študentov a absolventov 

slovenských konzervatórií, hudobných akadémií a VŠMU do 35 rokov. 

• trvanie skladby: do 8 minút

•  obsadenie: duo až trio, sláčikové nástroje, dychové nástroje, klavír,  

gitara (bez použitia elektroniky)

Cieľom súťaže je podpora vzniku a uvádzania domácej tvorby v oblasti  

komornej hudby.
uzávierka súťaže / 31. 5. 2022

prečo sa zúčastniť?
• možnosť konzultovať diela s etablovanými skladateľmi a skúsenými interpretmi
•  uvedenie troch skladieb, ktoré postúpia do finále, bude honorované  

 1. miesto 500 € / 2. miesto 300 € / 3. miesto 200 €
• networking, získanie kontaktov na generačne blízkych interpretov
• možnosť uvedenia skladby na prestížnom festivale komornej hudby
•  PR prostredníctvom informačných kanálov festivalu Konvergencie  

a partnerov súťaže
•  jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže  

Vladimira Mendelssohna v rámci Ascoli Piceno Festival v Taliansku

Pozvanie do poroty súťaže prijali skladatelia a interpreti:

prof. jevgenij IRŠAI / skladateľ, všmu

lukáš BORZÍK / skladateľ, všmu, spolok slovenských skladateľov

adrián DEMOČ / skladateľ, španielsko

nils ØKLAND / husle, nórsko

jozef LUPTÁK / violončelo, konzervatórium v bratislave

ronald ŠEBESTA / klarinet, SOSR, člen súborov súčasnej a starej hudby

ondrej VESELÝ / gitara

nora SKUTA / klavír, členka österreichisches ensemble für neue musik

posuň svoju 
hudbu ďalej

partnermi súťaže sú aj SOZA a Hudobné centrum

ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom

viac informácií na

www.konvergencie.sk 
sutaz@konvergencie.sk

skladateľská súťaž sa koná s podporou  

Fondu na podporu umenia



64 /

ďakujeme / thanks to 

Goethe-Institut Bratislava, Prof. Dr. Wolfgangovi Sandbergerovi,  

Prof. Dr. Ottovi Bibovi a ďalším partnerom,  

spolupracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí nám  

umožňujú a pomáhajú realizovať festival

tím festivalu / the festival team 

  Jozef Lupták / Lea Majerčáková / Andrej Šuba / Mária Hejtmánková / Zuzana Číčelová   

Ema Lucká / Ivica Horáková / Ivana Schwarz / Alžbeta Lapšanská

umelecký riaditeľ / artistic director  

 Jozef Lupták 

dramaturgia / program  

 Jozef Lupták a Andrej Šuba, ďakujeme za podnetné rady a nápady Adrianovi Rajterovi 

texty a redakcia bulletinu / texts and editing  

 Andrej Šuba

preklady / translations  

 Andrej Šuba (sk) / John Minahane (en) / Zuzana Godárová (de)

jazyková korektúra / proofreading 

 Andrej Šuba / Mária Hejtmánková

fotografie / photographs 

  Alamy Stock Photo: Johannes Brahms / Süddeutsche Zeitung Photo / obálka, koncerty;  

Heritage Images s. 5; Azoor Photo s. 10; Otto Böhler: Johannes Brahms auf dem Wege zum  

‚Roten Igel‘ / Lebrecht Music & Arts / zadná obálka 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahms-Denkmal_von_Prof._Max_Klinger.jpg#file s. 10;  

Sarah Wijzenbeek s. 38 / Dusan Madic s. 47 / Martina Šimkovičová; Marco Borggreve s. 50 

Jarmila Uhlíková s. 2 / titulné listy Brahmsových diel (IMSLP)

grafický dizajn / graphic design 

 Zuzana Číčelova



festival z verejných zdrojov  
podporil  
fond na podporu umenia

generálny  
partner

hlavní  
partneri

vstupenky

opatrenia covid-19

S uvoľnením protipandemických opatrení sú naše koncerty  
prístupné každému bez obmedzenia. 

Naďalej platí povinnosť nosiť respirátor  
v interiéri počas koncertov.

ostaňme pozitívni k umeniu  
a zodpovední k okoliu

mediálni 
partneri

partneri



podujatie sa koná pod záštitou primátora  

hlavného mesta sr bratislavy matúša valla


