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Cornamusica 

Hudobné umenie gotiky a renesancie, ktoré chce súbor 
Cornamusica priblížiť poslucháčom, je plné paradoxov. 
Slovenskí odborníci sa tomuto umeniu vyhýbajú. Hudobné umenie 
gotiky a renesancie sa u nás nedali a nedajú študovať. V tejto 
oblasti Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami. 

Hudobné kompozície z obdobia gotiky a renesancie sa 
označuje za strnulé, príliš jednoduché až primitívne, napriek tomu, 
že sa jedná o hudbu intelektuálnej elity z univerzít a šľachtických 
dvorov. Dychové nástroje, na ktorých hru sa náš súbor zameriava 
sú dnešnými hráčmi označované za surové, falošné a nedokonalé, 
napriek tomu, že na nich hrávali excelentní umelci – artisti združení 
v špeciálnych hudobných cechoch.  
Tieto súbory svoje umenie vnútri cechu rozvíjali a navonok tajili. 
Takže ani dnes sa na Slovensku takéto nástroje nevyrábajú, ani nie 
sú v múzeách, ani na ne okrem nášho súboru nikto nehrá. V 
súčasnosti sa tieto nástroje nachádzajú v múzeách vo Viedni, 
Prahe a Berlíne. Pomocou týchto nástrojov už hráme hudbu 
historickú, nie starú a vážnu. Dobre zreštaurovaná hudba nenudí 
a neuspáva. Zážitok z takéhoto vystúpenia posúva hranice 
poznania. 

Genius loci – tento vše zmyslový zážitok sa nepodarí navodiť inými 
hudobnými produkciami. Historické priestory z gotiky a renesancie 
potrebujú adekvátne zvuky a kompozície. Dychové nástroje 
z obdobia gotiky a renesancie sú dobovými odborníkmi nazývané 
Musica Alta, to znamená vznešená hudba.  
Dramaturgiu koncertov orientujeme z veľkej časti na domáce 
zdroje alebo na kompozície, ktoré pochádzajú z Čiech, Poľska, 
Slovinska a Chorvátska. Mnohé diela zaznejú v slávnostnom 
obsadení po stáročiach po prvý raz. Náš súbor má dlhoročné 
skúsenosti s dobovou interpretáciou historických skladieb. Všetci 
členovia súboru sú profesionálni hudobníci a pedagógovia, ktorí 
garantujú vysokú úroveň.  



Veríme, že Vás koncert súboru Cornamusica zaujme a podporíte 
jeho snaženie o znovu oživenie zabudnutých hudobných 
pamiatok.  

 

Členovia súboru: 

Juraj Korec – umelecký vedúci súboru 

Ivan Čermák – lutna a gitara 

Juraj Mitošinka – renesančný trombón 

Nikola Ovčarovičová – šalmaj a gemshorn 


