
ROZHOVOR i OSKAR RÓZSA 

Oskar Rósza si svoje záměry plní na sto percent. S typickou 1'ahkosťou a bravurou dotiahol 
do formálně] dokonalosti aj svoj azda najvýpravnejší a najosobnejší projekt, na slovenské 
poměry po mnohých stránkách obdivuhodný a náročný: Kantátu pre sólový soprán, zbor, 
perkusiový súbor a velký orchester s názvom Under My Spell. Zvuk je skvělý, všetko klape, 
stroje sú perfektně namazané. Na vrchole mohutnej nablýskanej symfonickej konštruk-
cie, pohupujúcej sa lahučkých pár centimetrov nad zemou ako dajaká vesmírná loď 
v utopickom filme, dominuje nádherný hlas krásnej mladej slovenskej opernej la ťemme 
fatale Adriany Kučerové], Výpravné nákladné je tu všetko, aj knižné viazaný obal CD plný 
obrázkov výtvarníka Mareka Ormandíka, Už len podstrčit' nahrávku Petrovi Jacksonovi a je 
možné, že super-dolby symfonické dunenie k jeho ďalšiemu pokračovaniu Pána prsteňov 
nebude z pera pána Howarda Shorea, ale Slováka Oskara Rózsu. 
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Ako vzn ik la i d e a vytvořit' také-

to monumentálně orchestrálně 

dielo? 

Po rokoch spolupráce s váč-

šinou slovenských umelcov z 

oblasti pop music sa nečaka-

ne zjavila sopranistka Adriana 

Kučerová, ktorú sme spolu s 

Luborom Priehradníkom a tex-

tárom Petrom Kollárom oslovili 

na spoluprácu pri projekte The 

Hermit & The Ferryman. Adria

na vtedy naspievala skladbu Sil-

houettes. ktorá bola neskór po

užitá vo filme ..Polčas rozpadu" 

režiséra Vláda Fišera. Jej úžas

ná muzikalita, výraz a umělecká 

charizma ma okamžité očarili a 

začali sme uvažovat' aj o dálšej 

spolupráci. Povodně mal vznik

nut' komorný, introvertný album 

piesní... 

Zároveň som mal v „šufliku" 

velké množstvo orchestrálnych 

tém a skic, ktoré boli povodně 

určené pre ambiciózny projekt 

počítačovej hry, ktorý bohužiaf 

zlyhal vstupom zahraničných 

partnerov.Vtedy mój manažér 

a priateí Matěj Drlička prišiel s 

vykupifelským nápadom, spojit 

tieto dve koncepcie. Začali sme 

s Kollárom pracovat na spojení 

jeho básní s mojou hudbou a 

postupné sa začala črtat forma, 

ktorá nás všetkých překvapila 

svojou rozsiahlosťou. 

Dramatický vývoj a kontrasty 

pósobia, akoby hudobná zlož-

k a cosi i lustrovala. Tvoří kostru 

hudby vopred známy dej? 

Nie. Apriorně sme sa chceli vy

hnut akejkoívek tematickej prvo-

plánovosti. V textoch sa sice za-

oberáme vzťahom 1'udskej bytosti 

k róznym aspektom duchovného 

preživania, respektive vzťahom 

dobra a zla v širšom kontexte, ale 

všetko sa odohráva v metaforic-

kej, poetickej rovině. 

Názov Under my spel l by sme 

mohl i přeložit' ako „v mojej 

moci", čo pósobí viacvýznamo-

vo. Moho l by si objasnit' jeho 

význam? 

Under My Spell je vlastně ná

zov titulnej skladby (Kollárovej 

básně), ktorá hovoří o manipulá-

cii. S bytosťami okolo nás, o ma-

nipulácii systému s nami samými, 

o manipulácii nás samých so 

samými sebou. V podstatě som 

chcel aby naše dielo inspirova

lo íudí zamyslieť sa, kde vlastně 

pramení pocit slobody v nás... 

aký má pre nás zmysel a hlavně 

čo a kto nás úmyselne vzdaluje 

od prirodzenosti bytia. 

Spieva sa tu latinsky, ang l i cky 

aj slovensky. Prečo? 

Odpočiatku som chcel, aby 

bolo dielo multilinguálne a hladali 

lví Y 
sme kluč, ako prirodzene a lo

gicky pospájať časti, ktoré budu 
spievané v róznych jazykoch. La-

tinčina ako archaický jazyk sym

bolizuje v kantátě hlas ..vyššej 

moci", hlas anjela, ktorý sa diva 

a ponuka cestu, angličtina na

opak symbolizuje dnešný svet, 

so všetkými specifikami nasej 

doby, tlakom, stresom, lahostaj-

nosťou, či bezcitnosťou... Jediný 

chorál „Deti moje" je naspievaný 

v slovenčině. Kollár mal fantas

tický nápad a napísal nádherný 

text, v podstatě Otčenáš, ale vice 

versa. Nie člověk modliaci sa k 

Bohu, ale Boh modliaci sa k iu-

dom. Je to výnimočná myšlienka 

a připadlo mi nesmierne dóležité, 

aby bol text zrozumitefný v origi-

nálnej podobě. 

Možno v tomto případe hovořit' 

o kantátě? Bol výběr hudobnej 

formy jasný h n e d od začiatku? 

S ideou nazvat' celok kantátou 

prišiel Vladislav Šarišský, mladý 

a veimi talentovaný skladatel', 

ktorý so mnou spolupracoval pri 

inštrumentácii díela a zároveň 

bol pre mňa asi najdóležitejším 

pořádným hlasom v otázkách hu-

dobných detailov. Bolo pre mňa 

velmi dóležité mať pri sebe člo

věka s prirodzeným hudobným 

citom a uměleckým vnímáním. 

Byť sám sebe producentom je 
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vpodstate nemožné, nakoiko au

tor nemá dostatočný odstup od 

svojho diela a častokrát nedoká

že vidieť veci v širšom a nezauja-

tom kontexte. Aj keď Under My 

Spell neobsahuje formálně znaky 

tradičnej kantáty, rozhodli sme 

sa pre tento podtitul. Hovoříme 

o duchovných témach, spievame 

po latinsky, dielo má 16 častí, 

ínštrumentálnych, arióznych aj 

zborových, čiže do vefkej miery 

spíňa formové kritéria kantáty. 

Niektoré tracky pripomínajú 

romantizmus, iné zase filmová 

h u d b u (Goran Bregovič/Angelo 

Badalament i ) . Čo fa viedlo k ta

kému žánrovému rozptylu? 

Skór by som podotkol, že váč-

šina orchestrálnej filmovej hudby 

nápadné připomíná romantizmus 

(úsměv). Ja som vyštudoval or

chestrálně dirigovanie a vyrástol 

som na symfonickej tradicii. Ako 

skladatel' som nikdy nemal ambí-

cie písať „súčasnú hudbu", ktorú 

níkto nemá rád, lebo nezníe a je

diné čo vyžaduje, je teatrálny in-

telektuálny ponor. Konieckoncov 

váčšina súčasných skladatelbv, 

ktori dosahujú hlbšiu výpovednú 

hodnotu vo svojej hudbě sa bez 

hanby a s pokorou odvolávajú na 

tradíciu. Nemajú problém vyjád

řit' sa cez širšiu tonalitu, ale bez 

toho, aby to znělo banálně a lac-
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skú dušu. 

Vytvořit tak náročný projekt nie je jedno

duché nie len po stránke umeleckej, a l e 

a n i časovej a finančnej. Čo umožnilo jeho 

realizáciu? 

Jednak absolutné fantastická spolupráca 

celého nášho kreatívneho timu a velkorysý 

postoj všetkých zúčastněných, ktorí boli 

ochotní bez nároku na honorár investo

vat kvantum zo svojho času a energie pri 

všetkych fázach realizácie. Vdáka Adrianě, 

Petrovi, Matějovi, Marekovi Ormandíkovi a 

Vladkovi a všetkým ostatným zúčastněným 

fudbm som mohol komfortně a dósledne 

napínat svoju představu. V neposlednom 

rade velkorysá podpora z Ministerstva kul

tury a niekolkych laskavých sponzorov nám 

umožnila zrealizovat album a knihu bez 

akýchkolvek finančných limitov, za čo im 

patří moja velká vdáka. 

najváčšie, všetky hrajú fantasticky a hlavně 

rovnako, vpodstate sa líšia len výkonom, 

nie farbou. Rozdiely v nárokoch pri profi 

aplikáciách nie sú, respektive by malí byť 

vždy maximálně, skór by som povedal, že 

v každom žánri sú oblúbené typy a značky. 

Mne Geneleky vyhovujú a som s nimi nad-

mieru spokojný po všetkých stránkách. 

N a projekte Under my spel l si spolupra

cova l aj s výtvarníkom Marekom Orman-

díkom. Zostala jeho výtvarná zložka (bo-

oklet, ma lbvan i e naživo počas premiéry) 

i b a v úrovni formálneho zatraktívnenia 

projektu, a l ebo m a l Ormandík pod ie l aj 

v tvorbě celkového konceptu? 

Marek bol pri celom diele už od začiatku. 

Chceli sme povýšit výtvarnú stránku celé

ho diela na rovnocennú úroveň s ostatnými 

zložkami (hudba, slovo, spev). Marek vy

tvořil výnimočnú sériu malieb inspirovaných 

Je o tebe známe, že si zvukový fajnšmeker, 

ktorý si svoje technické vybavenie vyberá 

pod i a kval i ty a renomé značky, nie p o d i a 

ceny. Popři počítačoch App l e tak prefe

ruješ například studiové monitory Gene-

lec. Aký význam připisuješ kvalitnému 

monitor ingu a v čom ti v o l b a monitorov 

pomoh la pri tvorbě tohto d ie la? 

Ja som sa možno trochu odvážné pustil 

aj do finálneho mixu celej nahrávky, čo v 

porovnaní aj s tým najnablýskanejším po-

pom, alebo filmovou muzikou bola úloha, 

ktorá přesahovala moje doposial' získané, 

relativné bohaté skúsenosti.Váčšina mo-

jich mixov obsahovala vyše sto jednotlivých 

stop, vrátane symfonického orchestra, per-

kusií, efektov, zboru a sólových hlasov, či 

nástrojov. Čiže, úloha to neláhká a rovnica 

jednoduchá. Najdóležitejším elementom je 

mať v tom celom čo najkvalitnejši posluch, 

ktorý neklame a je nainstalovaný v adekvát-

nom akustickom prostředí. Na Genelekoch 

pracujem už niekolko rokov, poznám ich, 

dóverujem im. Zváčšil som zostavu z ma

lých nearfieldov na respekt vzbudzujúce 

hudbou a slovom, ktoré nie sú popisné a 

deskriptívne, naopak sú samostatným pev

ným celkom v symbióze s celým dielom. 

Vlastně náš produkt je album - kniha v nád-

hernej pevnej vázbe. Musím povedaf, že 

som na vizuálnu stránku UMS nesmierne 

pyšný a myslím si, že Marekov přínos je uni-

kátny aj vo svetovom meradle. 

Ako preb i eha la spolupráca s h l avnou 

sólistkou, sopránistkou A d r i a n o u Kučero

vou? 

Nahrávanie s Adrianou bolo velkým zá-

žitkom.Je to dáma s neuvěřitelným energe

tickým potenciálom, úžasnou muzikalitou a 

velmi si cením, že přijala moju ponuku. Pra

covala s obrovským nasadením a skrom-

nosťou. 

Premiéra projektu UMS sa uskutočnila 

koncom júla n a festivale V i v a Musica l . 

S akými poc i tmi si vstupoval n a pódium? 

Hlavně sme do poslednej chvíle třpli, 

aby nezačalo pršať, čo by bola totálna ka

tastrofa. Snažil som sa maximálně sústrediť 

na výkon a odfiltrovat všetky ostatné myš-
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