
pohľad a počutie. Harfa je neoddeliteľnou a nád-
hernou súčasťou môjho života už tridsaťpäť rokov.

� Stať sa špičkovou sólovou umelkyňou je ná-
ročná cesta.
Je to celoživotná obeta a neváham nazvať to až re-
hoľou. Nacvičiť skladbu raz, neznamená mať ju na-
cvičenú na celý život.Treba sa neustále zdokonaľovať,
udržiavať si formu a aj študovať nové veci. V hud-
be si nemôžete dovoliť urobiť polročnú pauzu
a myslieť si, že hneď začnete tam, kde ste skončili.

� Máte učiteľa, niekoho, kto vám radí, posúva
vás vpred?
Zo štúdií mám dobrý základ, takže osobného uči-
teľa už nemám. Veľkou školou je však pre mňa spo-
lupráca s vynikajúcimi dirigentmi i sólistami, kto-
rí chodia k nám do filharmónie. Taktiež partneri
v komornej hudbe sú pre mňa inšpiráciou. Niektoré
nové finesy sa snažím odpozorovať aj z videí iných
harfistiek. Kamera často sníma prsty tak zblízka, že
si viem detailne pozrieť prstoklady či držanie ruky.

� Máte harfové vzory?
Uznávam českú kolegyňu Janu Bouškovú, francúz-
skeho sólistu Xaviera de Maistre i ďalších. No mo-
jím najväčším vzorom je vynikajúca sólistka a pro-
fesorka hry na harfe na Kráľovskej hudobnej aka-
démii v Londýne Marisa Robles. Obdivujem jej zvu-
kovú kultúru, úžasnú muzikalitu i temperament.
Nádherný tón jej harfy rozoznám aj medzi desiat-
kami iných nahrávok. Vždy sa mi páči, keď harfa za-
znie naplno jasným tónom, o čo sa snažím aj ja.

� Koľko nástrojov máte k dispozícii?
Doma mám vlastnú harfu na cvičenie a vo filhar-
mónii majstrovský americký koncertný nástroj so
zlatým stĺpom. Harfu si väčšina ľudí v sále všimne,
veď patrí k najkrajším nástrojom orchestra. Tú zla-
tú si však šetrím a preto na zájazdoch mimo Re-
duty používam aj staršiu taliansku harfu a na open-
air koncerty zase inú harfu japonskej výroby.

� Hrávate pre rodinu?
Ako dieťa som úplne neznášala, keď ma rodičia vy-

� Klavír ste vymenili za harfu, ktorú ste
šli študovať aj na konzervatórium.
Mala som šťastie, že harfa sa vtedy, okrem
Bratislavy, vyučovala aj na Konzervatóriu
v Žiline. Na štúdium som sa pripravova-
la od dvanástich rokov. Chodila som naj-
skôr na súkromné hodiny k pedagógovi

konzervatória Tiborovi Kováčovi, v ktorého triede
som po prijatí potom aj študovala. A išlo mi to asi
dobre, keďže ma už v druhom ročníku prihlásili na
celoslovenskú súťaž konzervatórií, kde som získa-
la prvú cenu. Vyhrala som vtedy so skladbou slo-
venského skladateľa Milana Nováka. Navyše mi po-
rota udelila aj špeciálnu cenu Slovenského hu-
dobného fondu.

� V devätnástich rokoch ste sa vybrali študovať
do Prahy.
Do Prahy som cestovala sama nočným vlakom a do-
razila som tam zavčasu ráno. Zo stanice som išla
priamo do Rudolfína, kde sa konali prijímacie skúš-
ky. Na vrátnici stáli dvaja nižší páni. Pozdravili sme
sa. Mala som červené menčestrové mrkváče, vy-
zerala som katastrofálne a rovnako som sa aj cíti-
la. Keď som im povedala, že idem na prijímačky na
harfu, jeden z nich mi podal ruku a povedal: „Jo,
tak to jdete ke mně, jsem Patras. Jděte se rozehrát,
já vás tady vítám.“ Podlomili sa mi kolená, profe-
sor Karel Patras, mimochodom otec známej he-
rečky Dagmar Patrasovej, bol sóloharfistom Českej
filharmónie. Skúšky trvali celý týždeň. V posledný
deň, v piatok, to už vyzeralo, že ma zrejme vybe-
rú, no musela som ešte zahrať náročné koncertné
skladby, aby sa potvrdilo, že na to štúdium mám.
Vďaka Bohu sa mi to podarilo.

� Ako dlho ste tam študovali?
Pražskú AMU som absolvovala po štyroch ro-
koch, hoci už od tretieho ročníka som zároveň hra-
la aj v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu
na plný úväzok. Súčasne som však stále dochádzala
na denné štúdium do Prahy. To bolo veľmi nároč-
né obdobie, ktoré by som bez podpory mojej úžas-
nej pedagogičky, doc. Renaty Kodadovej, nikdy ne-
mohla zvládnuť.
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� Talent a hodiny práce prinášajú aj úspechy,
v krátkom čase ste nahrali už druhé cédečko.
Áno, v decembri 2017 som odprezentovala moje
prvé sólové CD Royal Harp, na ktorom sú krásne
harfové koncerty skladateľov 18. storočia. Po ná-
ročnej sezóne v orchestri som začiatkom júla do-
končila nové CD so švajčiarskym flautistom a di-
rigentom Kasparom Zehnderom a Slovenskou fil-
harmóniou. Nahrali sme koncerty od Carla Rei-
neckeho, harfový a flautový a dvojkoncert pre flau-
tu a harfu od Wolfganga Amadea Mozarta.

� Ako došlo k spolupráci so švajčiarskym flau-
tistom? Aj váš manžel je predsa flautista.
Bol to práve nápad môjho manžela Mariána, kto-
rý sa však hraniu už toľko nevenuje. Keď som mi-
nulý rok pod taktovkou Kaspara Zehndera uvied-
la v Slovenskej filharmónii Reineckeho harfový
koncert, hudobne sme si tak sadli, že sme hneď aj
začali rozmýšľať, čo ďalšie by sme spolu nahrali.

� A po nahrávaní CD prišla zaslúžená dovo-
lenka?
Nevedela som sa jej dočkať. Odleteli sme do Tu-
recka, do hotela, kde náš dvadsaťročný syn robil ani-
mátora. Išiel tam na dva a pol mesiaca a pre mňa
ako matku by bolo ťažké nevidieť ho aspoň pár dní.
Tomáš je empatický a komunikatívny človek. Tú
prácu robil veľmi profesionálne. Bola som milo pre-
kvapená, aj slzy mi vybehli a bola som naňho hrdá.

� Vychutnali si aj more a pláž?
Oddych pri mori si naozaj viem vychutnať. Je to
úžasný relax, aj keď voda, žiaľ, nerobí dobre bruš-
kám prstov mojich rúk, lebo zmäknú. Starostlivo
si ich pestujem, na hranie ich potrebujem mať
tvrdé. S jemnými prstami sa nedá hrať, lebo po chví-
li sa na nich urobia krvavé pľuzgiere. S plávaním
som to teda nepreháňala, ale mala som so sebou
veľa knižiek, prechádzala som sa po pláži i oddy-
chovala pod slnečníkom.

� Hudbe ste zasvätili celý život. Aká je vaša mu-
zikantská story?
Pochádzam zo Žiliny, z rodiny, ktorá mala k hud-
be blízko. Ocko amatérsky hrával na klavíri a spie-
val v Žilinskom zmiešanom zbore, kde sa aj spoz-
nali s mojou maminkou. Chodievali spolu na
koncerty. Ja som od malička spievala v detskom zbo-
re a chodila na klavír. Moja pani učiteľka ma ne-
skôr zoznámila aj s harfou a to bola láska na prvý
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Harfe sa upísala už ako
dvanásťročná. Láska na prvý
pohľad sa stala jej povolaním.
Reč je o našej najlepšej harfistke
KATARÍNE TURNEROVEJ.
Ako nám prezradila, byť najlepším,
to sú hodiny práce a doslova
mozole na prstoch.

Podľahla láske
na prvý pohľad

zvali, aby som zahrala niečo pred návštevou. Teraz
už je to samozrejme iné, veď viem, že rodina mi
najviac fandí. Mám však rada koncertné prostre-
die, takže doma nehrám ani dnes.

� Ani deťom ste nehrávali?
Nie cielene ako koncert, no keďže doma zvyknem
cvičiť, tak harfu počuli až príliš často. Dcérka Kat-
ka ma už počúva z neba, no Tomáš pozná všetky
skladby, ktoré si pripravujem a aj ma hodnotí. Do-
mácemu muzicírovaniu som sa však úplne nevyhla.
Keď som bola ešte u rodičov, zvykli sme na Vianoce
spievať a hrať za klavírom koledy. Ocko pochádzal
z Ružomberka, tak tie jeho poznám dodnes asi naj-
lepšie, hrávali sme ich s ním štvorručne. Keď prí-
dem teraz cez sviatky k maminke, z nostalgie si ešte
niektoré zahráme.

� A kto hrá na klavíri?
Za klavír si sadám ja. Rodina „povinne“ zborovo
spieva.

S manželom
Mariánom
Turnerom

odohrali
desiatky

koncertov

S deťmi Katkou a Tomáškom
Na dovolenke

s manželom
a so synom

Tomášom

Roky štúdií



nás veľmi baví chodiť aj na živé
koncerty, prišlo to spontánne. Za-
čal harfu viac pozorovať a radiť
mi, čo by som mohla hrať. Bez
neho by som sa k sólovým pro-
jektom asi nikdy neodhodlala.

� Časom sa z neho stal odbor-
ník na harfu.
Jeho hlavné povolanie je samo-
zrejme vedenie Umeleckého sú-

boru Lúčnica, kde je generálnym riaditeľom. No
„harfového dramaturga a producenta“ mi robí ako
hobby, vo svojom voľnom čase. O harfe už vie toľ-
ko, že by zvládol urobiť o nej aj menšiu prednášku.

� Máte ešte veľa profesionálnych snov?
Áno a verím, že snívať neprestanem. To ma posú-
va dopredu. Chcem dobre zvládnuť sezónu vo fil-
harmónii, čaká ma aj nahrávanie komorného
piesňového cyklu so sopranistkou Evou Hornyá-
kovou a violončelistom Eugenom Prochácom,
v októbri koncert s Detským zborom Slovenského
rozhlasu a v máji 2019 uvediem v Redute koncert
pre harfu a orchester ruského autora Reinholda
Gliera. Je to veľmi náročná skladba, ktorú u nás ešte
nikto nehral, takže už teraz ju cvičím. Mám roz-
pracovaný aj komorný program a niekoľko ďalších
zaujímavých projektov. Jedným z nich je CD album
s harfovými skladbami slovenského skladateľa
Milana Nováka. Jeho dielo pre harfu je úplne oje-
dinelé nielen v slovenskom, ale aj celosvetovom
kontexte. Takú kvalitu, počet a variabilnosť skladieb,
aspoň z môjho pohľadu, nepoznám u žiadneho iné-
ho súčasného autora. Najväčší sen je však zostať
zdravá, mať pohodu v rodine i v profesii a vedieť
nielen prijímať, ale aj rozdávať radosť a dobrú ná-
ladu z krásnej hudby.

KATARÍNA KORECKÁ
Foto: Ivona Orešková, Katarína Korecká

a archív K. T.
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Jéj, ďakujem za milý kompliment, ale najmä
v mladom veku to nie je zásluha, ale dar. Keď som
nastúpila do rozhlasu, mala som dvadsať. Neskú-
sené žieňa, so štíhlou postavou a dlhými kučera-
vými vlasmi, zároveň aj najmladšia členka or-
chestra, to dokáže zaujať. Navyše hrám na nástroji,
ktorý je sám veľmi originálny. Keď to niektorí muži
začali na mňa skúšať, nebola som na to zvyknutá,
bol to skôr šok. Hnutie „me too“ však ešte ne-
existovalo, a tak som sa musela naučiť si s tým po-
radiť sama a ukázať, aká je moja úroveň. Dnes sa
tomu už smejem, pretože väčšinou sa snažili byť
milí a vtipní, no našli sa aj drzejší a neodbytní. V ta-
kom prípade musel prísť vážnejší rozhovor, niekedy
odmerané správanie a jednému kolegovi som do-
konca aj vylepila riadnu facku. Väčšina mužských
kolegov však boli galantní džentlmeni, na ktorých
radu i pomoc som sa mohla spoľahnúť. Tých som
si veľmi vážila. Po čase sa to upokojilo, pretože naši
„plejboji“ pochopili, že o chvíľkový flirt som ne-
mala záujem. Snívala som o skutočnej láske
a chcela mať stabilný vzťah.

� S manželom ste najprv spolu hrávali, neskôr
sa však on dal na manažérsku dráhu. A úspeš-
ne manažuje aj vás.
Prečo by som sa obracala na niekoho cudzieho, keď
mám schopného človeka doma, ktorý mi vie veci
dobre naplánovať? A dokonca aj pozná harfovú li-
teratúru. Počúva so mnou veľa nahrávok a keďže

� Finančne ste boli však nezávislá.
Úplne. Bolo to super byť nezávislá, veľmi rýchlo
som sa naučila takto samostatnosti. V rozhlase som
mala plat asi 1 800 korún a na AMU ešte aj šti-
pendium, čo bolo ďalších 1 000 korún.

� Môžeme povedať, že ste počas vysokej školy
boli v „plnke“.
Áno, mala som sa dobre. V rozhlasovom orchestri
sme robili aj komerčné nahrávky či chodievali hrá-
vať do viedenského Schönbrunnu, za čo boli ešte
peniaze navyše. Zarobila som si na prvý vlastný byt
v Bratislave – garsónku v Petržalke, v ktorej sme
s manželom začínali a kam sme z pôrodnice pri-
niesli aj naše prvé dieťa, syna Tomáška.

� Prečo ste nezostali v Prahe? To je veľký svet
aj pre hudobníkov. Nemali ste tú ambíciu?
Nie,vždy som sa chcela vrátiť na Slovensko a tu hrať
v kvalitnom orchestri.V rozhlasovom symfoňáku som
pôsobila päť rokov a potom som vyhrala konkurz do
Slovenskej filharmónie. A to je špičkový orchester,
u nás najlepší. Splnil sa mi sen. A že prídu aj sólové
projekty, to som vtedy ešte vôbec netušila.

� A kde ste sa zoznámili s manželom, už v roz-
hlase?
Áno, boli sme obaja členmi Symfonického or-
chestra Slovenského (vtedy ešte Československého)
rozhlasu v Bratislave, kde hral Marián na flaute. Šty-
ri roky sme spolu hrali aj v medzinárodnom orchestri
United Philharmonic Orchestra vo Viedni. Trochu
častejšie sme po sebe začali pozerať a iskra preskočila.
Aj hudobne je kombinácia harfy a flauty veľmi pek-
ná, takže sme začali hrávať koncerty ako duo,nahrali
spoločný CD album, začali spolu chodiť a dnes naše
manželstvo trvá už 22 rokov.

� Okrem toho, že ste harfistka, ste aj pekná žena,
čo je exkluzívna kombinácia. Museli ste byť v or-
chestri veľmi obletovaná.

Nahrávanie CD
s Kasparom
Zehnderom

Na Akadémii muzických umení
v Prahe s prof. Patrasom

a doc. Kodadovou

Nakrúcanie relácie Bravo!

Katarína Turnerová


