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ÚVOD

Analýza obsahuje informace o norském kulturním a školském dění o zákonech a zvyklostech v těchto
oblastech. Informace byly získány během bilaterálního meetingu Kulturní mosty 2013 a byly doplněny
o data a zdroje doporučené při těchto jednáních partnery a jednajícími stranami.
Jsou sestaveny tak, aby byly přehledným materiálem především pro české nestátní neziskové
organizace, které působí v oblasti česko – norské kultury, nebo hodlají do této oblasti vstoupit
a aktivně v ní působit.
Cílem analýzy je poskytnout zájemcům ucelený, základní rámec aktuálních informací o dění
v určených oblastech v Norsku.
Informace jsou rozděleny do bloků podle analyzovaných témat a umožňují zájemcům orientovat se
v analyzované problematice, seznámit se se základními principy a směry rozvoje v těchto oblastech.
V případě zájmu o navázání spolupráce s norskými partnery je doporučeno nejen pečlivé studium
analyzovaných dat, ale s ohledem na výrazná specifika norského prostředí a také značné oblastní,
krajové i žánrové rozlišnosti v analyzovaných oblastech, konzultace se zhotovitelem studie, norskou
ambasádou v České republice, pracovníky některou z nordistických fakult v ČR, případně garantem
konkrétního programu na české i norské straně a případně s konkrétním norským partnerem.

OPERA OSLO
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I. KULTURNÍ POLITIKA NORSKA
STÁTNÍ POLITIKA V OBLASTI NORSKÉ KULTURY

„Podpora rozvoje kultury není a nesmí být pouze znakem luxusu a nadbytku. Pro společnost, která
klade důraz na demokracii a vlastní rozvoj je rozvoj kultury naprosto nezbytný. Finance uvolňované
do kultury byly vždy velmi dobrou investicí. Od roku 2005 se kulturní rozpočet zdvojnásobil. Není to
ale jen pouhý důsledek ekonomického rozvoje naší společnosti. Je to znakem toho, že kultura je pro
nás životně důležitá. Kultura má přímý vliv na rozvoj národa.“
Hadia Tajik – ministryně kultury, citováno ze zprávy Kulturloftet
Podobně jako u ostatních severských zemí je norská kulturní politika jak centralizovaná, tak
i decentralizovaná. Na jedné straně je základem pro stanovení kulturní politiky především stát, i když
značné odpovědnosti za realizaci a provádění jsou delegovány na místní a regionální orgány.
Z hlediska kulturních výdajů je podstatná rovina podpory na úrovni státní a jednotlivých územně
správních jednotek, podpora na regionální úrovni je nižší.
SYSTÉM STÁTNÍ SPRÁVY V KULTUŘE
U státní úrovně je rozhodovací aparát poměrně složitý. Hlavní politický a správní orgán je Parlament,
vláda a ministerstva. Formu a hlavní směru kulturní politiky určuje Parlament (Storting), přičemž
Ministerstvo kultury připravuje pro Parlament podklady. Ministerstvo kultury také realizuje politická
usnesení a kontroluje činnost veřejných organizací v oblasti kultury a řídí podporu nezávislých
kulturních institucí. Všechny právní, finanční, organizační a informační prostředky jsou použity za
účelem dosažení cílů stanovených vládou. Nejdůležitějším nástrojem je státní rozpočet, z něhož
Ministerstvo kultury hospodaří s ročním podílem ve výši přibližně 8,4 mld. NOK (v roce 2011).
Ministerstvo kultury rovněž spravuje herní zisky ue státem spravované loterie z Norsk Tipping AS,
které jsou přiděleny na kulturu (36,5 %) a sport (45,5 %). Celkový zisk z Norsk Tipping AS v roce 2010
byl 3,9 miliardy NOK.
Kulturními záležitostmi se zbývají i ostatní ministerstva. Ministerstvo životního prostředí je odpovědné
za kulturní dědictví (s výjimkou archivů, muzeí a knihoven) a kulturní prostředí. Ministerstvo školství
a výzkumu je odpovědné za vzdělávání, včetně vzdělávání umělců a kulturní školy pro děti a mládež.
„Kulturní školy“ nabízejí především dětem školního věku kurzy hudby, výtvarného umění, tance
a divadla. Ministerstvo školství a výzkumu je také zodpovědné za chod akademických knihoven
a univerzitních muzeí.
Ministerstvu zahraničních věcí byla dána zodpovědnost za prezentaci norského umění a kultury
v zahraničí, včetně projektů výměny s rozvojovými zeměmi. Rovněž ostatní ministerstva jsou elevantní
v oblasti kulturní politiky, ale mají méně významnou úlohu. Ministerstvo financí hraje koordinační roli
v rozpočtovém procesu, Ministerstvo pro místní samosprávu a regionální rozvoj zaměřuje pozornost
na roli kultury v regionálním rozvoji. Ministerstvo průmyslu a obchodu má odpovědnost za řešení
všech druhů podnikání v Norsku, včetně rozvoje jednotlivých odvětví kultury. Ministerstvo státní
správy a reforem vyvíjí vládní strategie v oblasti informačních technologií a hospodářských soutěží.
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ODBORNÉ INSTITUCE V KULTUŘE
Značným množstvím pravomocí jsou v Norsku pověřeny státem zřizované odborné instituce. Arts
Council Norway je formálně spravována a financována Ministerstvem kultury, ale má přesto značnou
míru nezávislého postavení, a proto je charakterizována jako samostatná instituce. Každý rok
Parlament poskytuje celkový příděl do kulturního fondu, který spravuje Arts Council Norway jako
jeden ze svých hlavních úkolů. Jako poradce centrální vlády a veřejného sektoru pro kulturní
záležitosti působí Rada pro umění. Do její kompetence patří také schvalování a prosazování
experimentálních kulturních aktivit v oblastech, které Rada považuje za zvláště významné.
Organizace Norwegian Archive, Library and Museum Authority která byla založena v roce 2003 je
strategický odborný subjekt pro rozvoj tří sektorů. Jedním z hlavních úkolů tohoto úřadu je
podporovat koordinaci a efektivitu archivů, knihoven a muzeí. Podobně jako Arts Council Norway
tento úřad spravuje rozpočet, a to jak pro své vlastní aktivity, tak pro projekty realizované jinými
subjekty v dané oblasti. Kromě toho tento úřad slouží jako poradní orgán ministerstva. 1. ledna 2011
byla organizace Norwegian Archive, Library and Museum Authority rozdělena. Za národní archivní
služby Norska je nyní zodpovědný National Archival Services of Norway, National Library of Norway je
organizací zodpovědnou za knihovnictví a Arts Council Norsko je za oblast muzeí.
Norský filmový fond spravuje veškerou vnitrostátní podporu filmové produkce v Norsku. Podle svých
stanov se Norský filmový fond také podílí jako poradní orgán v oblasti kulturní politiky filmové tvorby
pro Ministerstvo kultury.
Další odborné organizace jsou Norwegian Language Council, Národní rada pro kroj, Norský institut
místní historie, Norský filmový rozvoj, Národní nadace pro umění ve veřejných budovách, Fond pro
LYD og Bilde (Fond obrazu a zvuku). Organizace Státní stipendia a Garantovaný příjem pro umělce
udržují administrativní, poradenskou, koordinační a vývojovou odpovědnost za správu ve svých
oborech.
Národní instituce, jako je Národní archivní služba Norska, Národní knihovna Norska, Norský filmový
institut, Muzeum archeologie - Stavanger, Norská knihovna Mluvící knihy a Braillova písma, Národní
muzeum umění, architektury a designu, norské Národní divadlo Touring a Norský koncertní institut (
Rikskonsertene ) jsou odpovědné za správu sbírek a budování kulturních zařízení. Na rozdíl od
ostatních zmiňovaných institucí je Národní muzeum umění, architektury a designu organizováno jako
základní mimo systém veřejné správy.
Všechny okresy a téměř všechny obce mají kulturní a správní hranice stanoveny již od roku 1970.
Jedná se o nezávislé regionální a místní kulturní správy, za které jsou odpovědné kraje a obecní
zastupitelstva. V roce 1990 započal celkový proces reorganizace na místní politické a správní úrovni.
Povinností místních a regionálních orgánů jsou vlastní definované kulturní iniciativy a udělování dotací
na regionální kulturní činnosti a na regionální instituce, které jsou zčásti financovány státem a řídí se
formálními dohodami o sdílené odpovědnosti.
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FINANCOVÁNÍ KULTURY
Hlavní prioritou a jednou z nejdůležitějších ambicí současné vlády je zvýšení podílu státního rozpočtu
na kulturu na 1% do roku 2014 (0,8% v roce 2005). V rozpočtu na rok 2013 se celkově financování
kultury zvýšilo, a to asi o 4,9 miliardy od roku 2005. To znamená, že došlo k zdvojnásobení rozpočtu
kultury. Norský fond kultury byl navýšen o 323 milionů dolarů, tedy na 127 procent. Souasně došlo k
jasnějšímu rozdělení pravomocí mezi politickými orgány a Norskou radou pro kulturu, Rada také
obdržela
zvýšené
pravomoci
v
přidělování
finančních
prostředků
a
grantů.
Zákon o Norské radě kultury byl zveřejněn v březnu 2013.
VEŘEJNÉ VÝDAJE NA KULTURU
Následující tabulka porovnává náklady vynaložené na kulturu za rok 2009 v Norsku a v České
republice. Porovnání je rozděleno podle členění výdajů v jednotlivých úrovních veřejné správy - státní,
regionální a lokální výdaje do kultury. Náklady jsou uvedeny v tisících eur a z tabulky je patrné, že do
kultury Norska se dostává ze strany státu podpora v objemu finančních prostředků cca 2000x vyšší,
než do kultury ČR, přičemž ČR má dvojnásobný počet obyvatel.
ÚROVEŇ VLÁDNÍCH
VÝDAJŮ NA KULTURU

NORSKO
výdaje v tisících EUR

% celk.
výdajů

ČESKÁ REPUBLIKA
výdaje v tisících EUR

% celk.
výdajů

Státní (centrální)

962 723 645

45.9

365 311

33.8

Regionální (krajské)

131 587 849

6.3

116 128

10.8

Lokální (obecní)

1 003 070 150

47.8

597 777

55.4

CELKEM

2 097 381 644

100

1 079 216

100

Zdroje:

Statistics Norway - Culture Statistics 2009
NIPOS (Kultura v číslech, 2010) a Ministerstvo financí ČR (ARIS databáze)

PŘEHLED STRATEGIÍ, PROGRAMŮ A PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ FORMY PODPRORY
NORSKÝCH UMĚLCŮ A TVŮRČÍCH PRACOVNÍKŮ V UMĚNÍ
Orgány veřejné správy Norska používají následující metody podpory umělců:
1) Grantové režimy a garantovaný příjem
Tyto systémy poskytují podporu jednotlivých umělců
2) Systémy kompenzací a daní
Existují různé systémy, které zajišťují, že umělci obdrží vyrovnávací platby za veřejné užití svého díla
3) Dotace uměleckým institucím
Předním divadlům, symfonickým orchestrům a opeře Národního divadla stát garantuje podporu ve výši
70 až 95% nákladů z veřejných dotací.
4) Granty na podporu institucí
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Hlavní část příjmů mnoha institucí jsou granty z veřejných zdrojů
5) Ostatní
Existuje několik programů, které přispívají k rozšíření trhu pro umělecké a kulturní zboží a služby, např.
systému nákupu nové norské literatury.
IDIVIDUÁLNÍ GRANTY, CENY, STIPENDIA
Grantová schémata a státem garantovaný příjem pro umělce jsou důležitými nástroji ve veřejné kulturní
politice Norska. Granty a garantovaný příjem mohou být potenciálně přiděleny všem umělcům, kteří
primárně pracují a žijí v Norsku. Kromě režimů podpor pro umělce na státní úrovni mají některé obce a
kraje další programy pro umělce. Existují však velké rozdíly mezi regiony. Programy stipendií a
zaručeného příjmu na úrovni státu jsou přímou a individuální podporou umělcům a jsou většinou
nastaveny pro udělování po určitou dobu. V roce 2013 bylo do podpory individuálních umělců
investováno 202 000 milionů EUR.
1. Garantovaný příjem:
Renomovaní umělci dostávají roční příjem ve výši nejnižší platové stupnice minus procento svých
vlastních uměleckých příjmů. Zaručený příjem je udělován aktivním umělcm ve všech uměleckých
oborech, přičemž jsou stanoveny kvóty pro každý obor. Největší skupinou v oblasti této podpory
jsou umělci z oblasti vizuálního umění. Cílem programu je poskytnout jednotlivým umělcům
existenční jistotu a klid k tvrůčí práci. Pokud je umělci tento garantovaný příjem přiznán, obvykle
jej dostává až do dosažení důchodového věku.
2. Pracovní granty 1 - 5 let :
Umělci, především tvůrčí umělci, pracující na definovaném projektu, nebo umělci, kteří chtějí
věnovat všechnu svou pracovní dobu na tvorbu uměleckých děl, mohou být podpořeni z tohoto
grantu. Podobně, jako garantovaný příjem, jsou pracovní granty rozděleny podle stanovených
kvót mezi různé umělecké obory. Pracovní granty dostávají především kreativní umělci.
3. Pracovní granty pro mladé umělce:
Tyto granty jsou udělovány po dobu 1- 3 let a jsou určeny umělcům mladším 35 let, kteří jsou ve
fázi uměleckého růstu. Tento grant je relativně nový a byl poprvé udělen v roce 1998 jako
náhrada za odstranění jiného konkrétního stipendijního programu.
4. Grantové schéma pro dokončení uměleckého vzdělání:
Tento grant se uděluje studentům umění na ukončení studia. Je omezen na studenty, kteří získali
finanční podporu od Norwegian State Educational Loan Fund v minulém školním roce a kteří
studovali na vybraných vysokých školách.
5. Grantové schéma pro vzdělávací účely a cestování:
Toto schéma je určeno umělcům, kteří potřebují pro další vzdělávání cestovat.
6. Deputy stipendia:
Jsou určeny a poskytována umělcům, kteří jsou stálými zaměstnanci v neuměleckých oblastech. Je
jim tak umožněno pracovat na zkrácený pracovní úvazek a věnovat se umělecké tvorbě.
7. Materiální stipendia:
Pomáhají umělcům nakupovat materiály potřebné pro jejich uměleckou tvorbu.
8. Stabilizační stipendia:
Poskytovaná s cílem pomoci umělcům do 40 let věku se usadit. Stipendium musí být použito na
pokrytí investičních nákladů s tím spojených.
9. Stabilizační stipendia / literáti:

8

Podpora je určena pro spisovatele a překladatele. Je primárně udělovaná mladým spisovatelům
všech oborů, včetně autorů fantastické literatury, beletrie, dramatiků a překladatelů ve fázi
rozvoje.
10. Filmová stipendia:
Jsou udělovány zájemcům o film v souvislosti se vzdělávacími účely. Stipendium musí být použito
k auditu filmové produkce nebo jiným druhům praktické filmové práce.
11. Výstavní stipendia:
Jsou podporou pro veřejně přístupné individuální nebo skupinové výstavy výtvarníků, řemeslných
umělců a nezávislých fotografů, kteří mohou prokázat odbornost a způsobilost pro práci v
aktuální oblasti.
12. Stipendium pro starší, zasloužilé umělce:
O toto stipendium nelze žádat, ale je přidělováno Výborem pro státní dotace. Stipendium je
darem a oceněním umělcům, kteří jsou více než 60 let bez stálého zaměstnání a kteří nejsou
podporováni jinými režimy podpor ze strany státu.
ZVLÁŠTNÍ UMĚLECKÉ FONDY
Kompenzační fondy:
- Podpůrný fond pro výtvarníky
- Fond pro LYD og Bilde (Kulturní fond pro podporu hudby a vizuálního umění)
- Audiovizuální zvuk
Nákupní programy státu:
- Nákupní program soudobé beletrie a literatury faktu (Arts Council Norway)
- Národní nadace pro umění ve veřejných budovách

VENNESLA, KNIHOVNA A KULTURNÍ DŮM, NORSKO
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KULTURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Děti a mladí lidé mají zajitěn rovný přístup k umění prostřednictvím státem garantovaných programů,
jimiž jsou především:
- Kulturní ruksak
- Kulturní karty pro teenagery
- Týdny kultury ve školách
V období 2010 - 2012 byla stanovena a realizována podpora v roční výši 40 milionů NOK jako
stimulační dotace pro školy pro rozvoj kulturních aktivit dětí a mládeže.
Od podzimu 2013 jsou zaváděny Týdny Kultury v souvislosti se základními školami. Akce musí být pro
studenty zdarma. Na tyto aktivity je počítáno pro rok 2014 s náklady 177 milionů NOK.
Kulturní karty pro mládež poskytují levnější vstupenky na širokou škálu kulturních akcí. Schéma je
velmi rozšířeno a v roce 2012 v něm bylo zahrnuto celkem 11 krajů. V průběhu školního roku 2011 –
2012 proběhlo přibližně 58 000 akcí provedených v rámci programu Kulturní ruksak. Těchto akcí se
účastnilo více než 3 miliony norských studentů. Kulturní Ruksak je národní program pro školy, který
propojuje vzdělání s oblastí kultury a umění. Tento unikátní program je jádrem politiky vlády pro
zpřístupnĕní kultury a umění všem dětem a mládeži. Cílem je umožnit, žákům seznámit se, pochopit a
ocenit různé formy projevu uměleckého a kulturního na profesionální úrovni. Kulturní Batoh je
společnou iniciativou Ministerstva kultury a církve a Ministerstva školství a výzkumu.
KULTURNÍ WALKING
Tento program byl představen v roce 2007 a jedná se o program kultury pro seniory. V roce 2012 se
do něj zapojilo 321 obcí. Tento grantový program a jeho úspěch je výsledkem spolupráce mezi
Ministerstvem zdravotnictví, pečovatelských služeb a Ministerstvem kultury. Grant byl navýšen z 10
milionů NOK v roce 2007 na 31 milionů v roce 2013.
Kulturní balíček s obědem – program pro seniory, který vznikl jako reakce na údaje a teze Bílé knihy o
kultuře, začlenění a účasti. Cílem tohoto systému je umožnit a usnadnit co největímu počtu lidí
kontakt s profesionálním uměním a zabezpečit pro ně dostupnou i kulturní nabídku mimo bydliště, či
na vzdálených místech. Tento režim se zasahuje do oblasti hudby a literatury a je spravován Národní
knihovnou a Norským koncertním institutem.
AMATÉRSKÉ A LIDOVÉ UMĚNÍ
Kulturní dění v Norsku se vyznačuje širokou škálu nestátních organizací, a to jak v oblasti amatérské
tak i profesionální. Přibližně 83% všech Norů jsou členy v jedné nebo několika nestátních organizacích
v oblasti kultury. 8% Norů jsou členové kapel, sborů nebo amatérských divadelních souborů.
Nejdůležitějším zdrojem podpory pro amatérské umění a kulturu jsou finanční zdroje obce. Kromě
toho Ministerstvo kultury spravuje režim podpory s názvem Frifond. Tento fond formou veřejné
podpory umožňuje činnost několika mládežnických organizací a také podporuje mladé lidi s
kreativními nápady, kteří nejsou členy těchto organizací. Proces podávání žádostí je poměrně
jednoduchý. V roce 2009 Frifond distribuoval 168 mil. NOK. Vyřizování žádostí a přidělování je
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prováděno třemi nevládními organizacemi (Rada pro hudební organizace v Norsku, Rada pro norské
divadlo a Rada pro děti a mládež). Žádosti jsou posuzovány v souladu s obecnými vládou
stanovenými principy.
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A KLUBY
V Norsku existuje v rámci dobrovolného kulturního sektoru celá řada kulturních zařízení. Jedním
z nejdůležitějších míst v obcích jsou Dětská kulturní centra. Dále existuje celá řada kulturních aktivit,
jako jsou dramatické soubory, kapely, sbory, apod. 11% dívek a 24% norských chlapců ve věku mezi
16 až 24 se aktivně podílí na těchto aktivitách. V rámci náboženských organizací existuje podobná
činnost, při které jsou kostely místy kde se konají různé kulturní aktivity.
Podstatná část Norů žije v regionech s nízkou hustotou obyvatelstva. Ve všech těchto oblastech je
zajištěn přístup ke kulturním zařízením v místě samém i v komunitách okolních.

KULTURESKOLEN /KULTURNÍ ŠKOLY/ ZVYŠUJÍ POČET MLADÝCH LIDÍ AKTIVNÍCH V KULTUŘE
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II. NORSKÁ LITERATURA

KULTURNÍ POLITIKA NORSKA V OBLASTI LITERATURY
Norské království v minulosti založilo Norskou radu pro kulturu (Norsk kulturråd) a Norský kulturní
fond (Norsk kulturfond). Tyto fondy spravují a rozdělují finanční prostředky na nejrůznější účely
především v oblastech literatury, hudby, vizuálního a scénického umění.
Organizace jsou složeny z osobností z řad umělců a kulturních pracovníků vládou jmenovaných a
jejich rozhodování o přidělování prostředků fondů se přizpůsobuje prioritám a cílům formulovaným
vládní kulturní politikou.
SYSTÉM PODPORY NORSKÉ LITERÁRNÍ TVORBY
Základem rozhodování je velmi specificky norský způsob podpory domácí literární tvorby – tzv.
systém státního odkupu (innkjøpsordning). Základem tohoto systému je závazek státu, že od
nakladatelů odkoupí tisíc výtisků každého prvního vydání původní norské beletrie ze všech žánrů a
oborů krásné literatury, kterou pak zdarma distribuuje do knihoven po celé zemi. Každoročně bývá
těchto titulů kolem dvou set.
Jde o velmi účinnou pomoc jak spisovatelům, tak nakladatelům. Je tím dána možnost vydávat právě
knižní debuty v nákladu, který by byl jinak nemyslitelný. Začínající autoři tak mají mnohem větší šanci,
že jim nakladatelé budou věnovat pozornost. Knihovny doplňují průběžně svůj výpůjční fond
a čtenářům v celém Norsku je dostupná nová norská literatura v každé knihovně.
V Norsku existuje dalších pět výběrových odkupních programů. Každý rok je u nich podle aktuálního
rozpočtu předem určen počet titulů, které mohou být do programu zahrnuté. O konkrétním výběru
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pak rozhoduje některá z cca dvaceti odborných komisí na základě „kvalitativních kritérií“. O povaze
těchto kritérií se vedou debaty.
Stát stejným způsobem jako v prvém podpůrném odkupu každoročně odkoupí ještě navíc přibližně
stovku titulů nové norské beletrie pro děti a mládež. Stejný počet titulů beletrie překladové a cca
dvacetpět titulů nové norské odborné literatury pro děti a mládež. Dále pak asi 70 titulů nové norské
literatury faktu. V návaznosti na trendy a požadavky především mladých čtenářů stát v posledních
letech alokuje také nákup původních norských komiksových alb.
Kromě šesti knižních odkupních programů organizuje Norská rada pro kulturu také podobný systém
pro kulturní časopisy. Do programu vybere každý rok patnáct časopisů, které pak celoročně zdarma
distribuuje do knihoven. Konkrétně jsou z každého z vybraných časopisů odkoupeny výtisky v
hodnotě 200 000 NOK. Dalším způsobem podpory vydávání kulturních periodik jsou dotační
programy kulturním v celkové hodnotě cca 25 milionů NOK.
SPECIFIKA NORSKÉHO JAZYKA
Norština je severogermánský jazyk. Je vzájemně srozumitelná s dánštinou a švédštinou. Základem pro
vznik norštiny byla v 1. tisíciletí stará severština. Během dánské nadvlády, trvající více než 400 let,
ovlivňovala dánština především jazyk obyvatelstva měst a vzdělaných vrstev. Venkovské obyvatelstvo
však hovořilo nářečími zachovávajícími si staronorské prvky. Tento historický vývoj podmínil vznik
specifické jazykové situace, kdy dnes vedle sebe existují dvě rovnoprávné spisovné formy norského
jazyka – v současnosti nazývané bokmål a nynorsk. Pro zápis norštiny se používá latinka doplněná o
znaky æ, ø a å.
Norština se vyvinula ze staré severštiny (norrønt), kterou se hovořilo ve Skandinávii přibližně v letech
200–800. Nejstarší období je též nazýváno jako praseverské ( urnordisk). V 9. století se stará severština
začala rozlišovat na západní (Norsko, Island) a východní (Švédsko, Dánsko). Východní stará severština
se od západní odlišila rozdílným vývojem dvojhlásek a samohlásek. Stará severština se v tomto
období zapisovala runovým písmem. Latinka se do Norska dostala až v 11. století. V období trvajícím
přibližně do roku 1350 se hovoří o staré norštině (gammalnorsk). Ta byla na rozdíl od současné
norštiny flektivním jazykem, vyznačovala se systémem 4 pádů a rozlišovala osobu a číslo u sloves.
Období mezi roky 1350 a 1525 se označuje jako středonorské (mellomnorsk). V té době došlo ke
zjednodušení morfologie, norština nabyla charakter analytického jazyka. Roku 1397 přešlo Norsko
pod dánskou nadvládu. Hlavním jazykem Norska se stala příbuzná dánština, která postupně vytlačila
norštinu ze všech oblastí úředního jednání. Ve městech vznikala nářečí, v nichž převažovala dánská
slovní zásoba a morfologie a zároveň norská fonetika a syntax. Na venkově se mluvilo nářečími, která
byla výsledkem vývoje staré norštiny.
Po osamostatnění Norska a jeho následném připojení ke Švédsku roku 1814 se nadále používala
dánština jako úřední jazyk. Vznikly však dva názorové proudy usilující o vytvoření spisovného
norského jazyka. Henrik Wergeland a jeho kolegové seskupení kolem časopisu Statsborgeren začali
obměňovat slovní zásobu a pravopis dánštiny a přizpůsobovat je norským zvyklostem. Podle dialektu,
kterým se hovořilo v Kristiánii (dnešní Oslo) byl roku 1852 vytvořen spisovný jazyk dánsko-norský, od
roku 1890 nazývaný riksmål (říšský, státní jazyk).
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Roku 1929 byly přijaty nové názvy těchto dvou jazykových forem, landsmål byl přejmenován na
nynorsk a upravený riksmål na bokmål. Riksmål zůstává ve své podobě jako neoficiální, ale používaný.
VÝVOJ NORSKÉ LITERATURY
Nejrannější norské literární projevy mají formu ústní pohanské poezie. Mytologické a hrdinské
a skaldské básně byly zapsány a dochovaly se na Islandu (Edda a skaldi). S rozvojem křesťanské
písemné vzdělanosti se v Norsku od 12. století rozvíjely evropské středověké žánry: náboženská
literatura, dějepisectví, překlady rytířských eposů do prózy (Tristan a Isolda), didaktické Královské
zrcadlo a převody německých hrdinských písní do prózy (Sága o Tidrikovi). Všechna tato literární díla
se zachovala v islandských rukopisech.
Zvlášť produktivním žánrem byly ve Skandinávii ústní taneční balady, zapsané v plné šíři až v 19. stol.
Ve 14. stol., po zániku státnosti a po morové epidemii, ztratili Norové spisovný jazyk; nahradila ho
dánština. Nepočetná norská literatura vznikala v dánštině, např. topografické básně Pettera Dasse
(1647 – 1707) v 17. stol. V 18. stol. působili v Kodani jako nejvýznamnější dánští dramatici, původně
Norové, L. Holberg a později J. S. Welhaven, s národním obrozením se rozvíjelo úsilí jednak
o ponorštění dánštiny, jednak o vytvoření nového spisovného jazyka (I. Aaasen) a jeho použití
v básnictví (A. O. Vinje).
Norský romantismus provázející dobu obrození a jeho odlišné kulturní proudy reprezentují dvě
postavy norského národního obrození: Johan Sebastian Welhaven, vzdělanec, vznešený lyrik a estét
dánsko-norské tradice; a proti němu básník, dramatik, opilec, buřič a výtržník Henrik A. Wergeland,
bojovník za svobodu, miláček lidu a drzý „ponoršťovatel“ norské dánštiny.
Další dvě osobnosti norské literární scény - zcela odlišné a tak i národem vnímané jsou Henrik Ibsen a
Bjørnste Bjørnson. Ibsen, těžkomyslný a zachmuřený autor (Domov loutek neboli Nora, Peer Gynt,
Divoká kachna atd.) norskou společnost dráždil a provokoval nastavováním nemilosrdného
realistického zrcadla ve svých divadelních hrách, díky nimž se dnes považuje za zakladatele
moderního dramatu.
Optimistický a energický miláček lidu Bjørnson se ve světě více proslavil jako bojovník za svobodu, mír
a sebeurčení malých národů. Bjørnson se stal nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Evropský ohlas
měla i realistická próza jejich současníků J. Liea a A. L. Kiellanda.
Většina spisovatelů usilovala ve své tvorbě o ponorštění dánštiny (riksmål, později bokmål). Novou
norštinu na základě dialektů (landsmål, později nynorsk) vytvořil I. Aasen, literárně ji použil A. O. Vinje
a k dokonalosti dovedl naturalista A. Garborg. Riksmålem psali naturalistka A. Skramová a světově
významný novoromantik K. Hamsun. Realistická literatura 20. století dosáhla vrchólu v próze
S. Undsetové, O. Duuna, K. Uppdala, I. Krokanna, J. Falkbergeta a J. Bojera. Mezi světovými válkami
vynikli prozaici S. Hoel, A. Sandemose, A. Omre, C. Sandelová, J. Borgen a lyrik a prozaik T. Vesaas,
poslední dva i modernistickými romány po válce. V 60. letech nastal s tzv. ideologickou krizí občana
západního světa průlom experimentů v próze i lyrice, jak u autorů starších (T. Vesaas, J. Borgen), tak
i mladých, sdružených zejména kolem časopisu Profil. Literatura však podlehla vlně politické
angažovanosti a celé desetiletí v ní převažoval tendenční socialistický realismus. Od 80. let se rozvíjí
žánrově pestrá literatura, mj. pod vlivem postmodernismu.
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NORŠTÍ LITERÁTI
To, že se norské literatuře daří, co se týče překladů do cizích jazyků na knižních trzích v zahraničí,
ukazuje, že norští autoři umí zaujmout svým uměleckým výrazem a formou publikum v mezinárodním
měřítku. Schopnost literatury překonávat hranice je znakem její kvality, ale také životaschopnosti
knižní branže. Překlady do velkých jazyků, především do angličtiny, jsou klíčem k ostatním jazykům.
Díla některých norských autorů existují v překladech do mnoha jazyků, prorazit ve světě je pak pro
další autory mnohem snazší. Takových průkopníků mají Norové hned několik. Jako příklad lze uvést
Pera Pettersona, Jo Nesbøa, Kjartana Flogstada, Daga Solstada, Herbjorga Wassmo, Jana Kjaerstada a
Larse Saabye Christensena a dalších.
Ve světě se stávají známými téměř bez výjimky úspěšní „domácí autoři“.
V posledních letech jsou to především knihy a autoři - Knihkupec v Kábulu od Ásne Seierstad, která
byla přeložena do 38 jazyků, Malá filozofie nudy od Larse Svendsena přeložená do dvaceti jazyků,
Tyranie okamžiku od Thomasse Hyllanda Eriksena přeložená do 19 jazyků a román Milý Gabrieli od
Halfdana Freihowa, který byl přeložen do 13 jazyků. Všechny zmíněné knihy vyšly i v češtině.
Krimi se dříve možná neřadilo mezi hodnotnou literaturu, nicméně postupně bylo široce přijato jako
forma literárního vyjádření. Norská detektivní literatura je známá svou vysokou kvalitou a její autoři
mají ve světě velmi dobrý ohlas. Nejvíce překládaným norským autorem detektivek je Jo Nesbo, jehož
knihy už byly přeloženy do 44 jazyků. Po celém světě dosud prodal kolem 17 milionů jeho knih. V
květnu se umístil na 8. místě žebříčku nejúspěšnějších autorů detektivek podle britského deníku Daily
mail. Druhé místo v počtu přeložených knih zaujímá Karin Fossumová, jejíž díla byla přeložena do 32
jazyků. Celkově bylo dvanáct autorů detektivek přeloženo do deseti nebo více jazyků. Jo Nesbo se
svou sérií o Doktoru Proktorovi umístil jako druhý na žebříčku překladů literatury pro děti a mládež za
Josteinem Gaarderem.
PŘEKLADY NORSKÉ LITERATURY V ČR
Čeští čtenáři severskou literaturu znají už od konce 19. století. Zprvu se překládala prostřednictvím
němčiny, ale velice brzy se překládalo přímo. Základy překladatelské tradice vybudovalo několik
překladatelů už na začátku 20. století a v období mezi válkami (jmenujme alespoň některé: Hugo
Kosterka, Arnošt Kraus, Gustav Pallas či Hanuš Hackenschmied) a tím i kulturních vztahů mezi
Skandinávií, potažmo Norskem, a českým prostředím. Literárně zprostředkovatelské zásluhy má
nepochybně i nakladatel František Topič se svou řadou Bílé knihy, kde systematicky vydával překlady z
„bílého" severu (zatímco jeho dcera Milada Blekastadová, provdaná za Nora, sehrála
zprostředkovatelskou roli pro českou literaturu v Norsku). Díky našim kulturně zaměřeným
vydavatelským a překladatelským průkopníkům tedy měl český čtenář čas seznámit se se severskou
literaturou, zvyknout si na ni – a mít ji rád. Klasická díla norské literatury se vydávala, byť se značně
obtížně prosazovala (na tomto místě se patří opět zmínit legendární a nezapomenutelné
nakladatelství Odeon) i v poválečných letech.
SOUČASNÁ SEVERSKÁ TVORBA A JEJÍ AUTOŘI V ČR
Zvláštní místo zaujímá kritikou vysoce hodnocený a čtenářsky náročný Jon Fosse. Jeho knihy
Melancholie I, II (česky 2007 a 2009), Ráno a večer (2007) či Mámení (2010), jakož i divadelní hry
Jméno a Noc zpívá své písně uvedené v Činoherním klubu i jinde vzbudily mezi českými kritiky a
diváky zaslouženou pozornost.
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Dalšími známými autory jsou Jan Kjærstad roku 2001 s dílem Objevitel a Lars Saabye Christensen
s dílem Poloviční bratr (česky 2004).
Následují autoři: nestor norské prózy, minimalista Kjella Askildsena a jeho Hřebík v třešni (česky 1997),
dále básník Paal-Helge Haugen se sbírkami Horská pláň, Kamenné zídky (2005), Edvard Hoem a jeho
dokumentární román sestavený na základě vzpomínek na rodiče a jejich pohnuté osudy během války
Příběh matky a otce (2006), Per Petterson se zdánlivě poklidně vyprávěným, ale napětím nabitým, ve
dvou rovinách vinutým příběhem Jít krást koně (2007), Roy Jacobsen a jeho Dřevaři (2010) a Zázračné
dítě (2011) či stále oceňovanější Tomas Espedal a jeho esejistický román Jít aneb umění
nespoutaného a poetického života (2010), který vypráví přesně o tom, co napovídá název. V českém
překladu se máme možnost seznámiti s náročnou poezií Jana Erika Volda (Malý kruh, 2011) a Hanse
Bøliho (Cesta lesy, 2012).
K českému čtenáři se dostaly i knihy dalších pozoruhodných současných autorů jako Herbjørg
Wassmo, spisovatelka příběhů situovaných do severních oblastí Norska, jejíž hrdinky jsou vesměs
netuctové ženy (Dům se skleněnou verandou, česky 2006, Kniha Dinina, 2005), Ingvar Ambjørnsen,
spisovatel a idol undergroundové mládeže, autor knih o antihrdinech z okraje společnosti (Elling,
2006, Bílí negři, 2010), či Hanne Ørstaviková s příběhy vyprávěnými úzkostnými hrdinkami s rodinnými
problémy (Láska, 2002, Ve skutečnosti, 2007).
Mezi mladými čtenáři – norskými i českými – je nesmírně populární Erlend Loe s romány Naivní. Super
(česky 2005), Doppler (2007), Fakta o Finsku (2010), Tiché dny v Mixing Point (2010). Svůj jednoduchý,
naivistický styl jako by původně zamýšlel jako anti-intelektuálskou provokaci; Loe není ani náznakem
artistní, je přirozený, netají se hloupými ani odsouzeníhodnými názory, je absolutně svůj (cituji z jeho
románu s lakonickým názvem L: „A co máme dělat? Naši otcové už všechno vybudovali. Já můžu leda
tak zbudovat příčku v kuchyni.". Norská mládež mu dokonale rozumí. A generace mladých českých
čtenářů, jak se zdá, rovněž.
NORLA
Nadace pro norskou literaturu v zahraničí /NORLA/, která vznikla v roce 1978. Zahraniční
nakladatelství, která vydávají norskou literaturu, mohou žádat NORLU o finanční podporu na pokrytí
až poloviny nákladů na překlad. Jedná se o konkrétní, efektivní a snadno měřitelný nástroj, který
přímo stimuluje překlady norské literatury do cizích jazyků. Podpora překladů snižuje ekonomické
riziko, které může vydání norských knih v zahraniční pro nakladatelství představovat. Celkový počet
norských knih vydaných v překladech do cizích jazyků je odhadován na něco kolem čtyř tisíc. NORLA
podpořila více než polovinu z nich, konkrétně 2247 knih. Norská literatura ročně vychází ve 45-50
jazycích. V loňském roce podpořila NORLA 431 překladů, což je oproti předchozímu roku markantní
nárůst. Jedná se o knihy napříč žánry - o literaturu faktu i fikci, pro děti i pro dospělé. Úkolem NORLY
primárně není prodávat knihy do zahraničí, o to se postarají nakladatelství. NORLA se stará o to, aby
podmínky pro překlady a vydávání co největšího počtu norských knih v zahraničí byly co nejpříznivější.
Nejdůležitějším nástrojem je podpora překladů, ale i jiné formy, kterými NORLA disponuje. NORLA
může finančně přispět spisovatelům, kteří jedou do zahraničí představit svou novou knihu či
přednášet na konferencích a literárních festivalech. Překladatelé mohou žádat o příspěvek na pokrytí
cestovních nákladů v souvislosti se svým překladem. Mohou také dostat podporu na zkušební překlad,
pokud hledají vhodné zahraniční nakladatelství pro vydání konkrétní norské knihy. Navíc NORLA
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organizuje pro zahraniční vydavatele a překladatele odborné semináře a konference o norské
literatuře.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Skandinávské země kladou značnou váhu na pedagogiku (jedním ze základních pilířů, na kterých
jejich moderní školství staví, je světoznámá pedagožka a zastánkyně neautoritativní výchovy Ellen
Key), potažmo i na dětskou literaturu. Dětská literatura v Norsku není ve vztahu k literatuře pro
dospělé literaturou doplňkovou. Naopak je na ni myšleno ve všech směrech: v podpoře jejích autorů,
v dotacích nakladatelstvím, v podpoře speciálních časopisů, dokonce i na akademické půdě, kde jsou
jí věnovány samostatné studijní moduly.
Ke kvalitním autorm a dílům z této oblasti patří Josteina Gaardera, který své knihy charakterizuje jako
četbu pro „čtenáře od 9 do 99 let" (Sofiin svět, 1995, Tajemství karet, 1997 a další), jsou jejím
důstojným reprezentantem. Zmiňme se i o knize, jíž Gaarder vědomě navazuje na průkopnickou roli
Lindgrenové (viz její Bratři Lví srdce) v porušování tabu smrti, v tomto případě smrti hlavní hrdinky
dětské knihy. V Gaarderově „Jako v zrcadle“ jen jakoby v hádankách, velmi netradičně rozmlouvá
děvče umírající na rakovinu s andělem, který ji přilétá navštívit. Ve chvílích, kdy ho vidí, je už mimo náš
svět...
Vesele a čerstvě je laděna kniha Ryba (2009) a její pokračování Kurtovi přeskočilo (2012) oblíbeného
Erlenda Loea.
NORSKÁ POEZIE A JEJÍ AUTOŘI
Norská poezie má vice než tisicileté kořeny. Jeji prvni známou podobou byl skaldický verš v 9. stoleti.
Ve středověku vzniklo velké množstvi balad, příležitostné poezie a improvizovaných básni známých
jako „stev". Vedle lidových pověstí představují tato anonymní dila klíčovou část norské lidové literatury.
S rozšiřováním vzdělanosti, zejména mezi duchovenstvem, se v Norsku rozvinulo psaní chvalozpěvů
jako dalši známna forma lyrickeho projevu. Při budováni samostatneho norského národa na začátku
19. st. hrála důležitou roli i poezie. Jeden z držitelů Nobelovy ceny za literaturu, Bjornstjerne Bjornson
(1832 - 1910), napsal báseň s názvem Ja vi elsker dette landet (Ano, milujeme tuto zemi). Tato báseň
se později stala norskou národni hymnou a poprvé byla přednesena v den vzniku norske ústavy, 17.
května roku 1864 v Christianii (Oslo).
Počátkem 20. stoleti byl nejvýznamnějšim novátorem norské lyricke poezie symbolistický básnik
Sigbjorn Obstfelder (1866 - 1900). Jeho dila odrážejí údiv nad životem a jsou prostoupena
atmosférou neurčitých obrazů. Současně však byl jeho styl silně osobni a Obstfelder se stal
významným představitelem ranného modernismu. K modernistům je rovnež řazen Rolf Jacobsen
(1907 - 1994), jehož prvni sbirka volných veršů Jord og Jern (Země a železo, 1933) je stále
považovana za neotřelou a nekonvenčni. Dila Obstfeldera i Jacobsena byla přeložena do řady jazyků
a jsou součásti antologií cizojazyčné poezie jako přední vyslanci evropského modernismu.
K dalšim lyrikům, kterým se dostalo národniho i mezinarodniho ohlasu, patři Olav H. Hauge (1908 1994) a Paal-Helge Haugen (1945). Haugeho básně jsou klamně jednoduché, s jasnými narážkami na
Homera, klasickou činskou a japonskou poezii, starou norskou literaturu a bibli. Dila Paal-Helgeho
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Haugena jsou rovněž často jednoduchá a antimetaforická. Haugen dokázal odhalit basnický
potenciál i v těch nejmenšich tvorech a věcech. I v dnešní době zůstává v Norsku poezie oblibeným
žánrem a řada součeasných spisovatelů vědome použivá lyricismus jako způsob projevu, kterým
zlepšuje zvučnost a muzikálnost svých děl. K významným autorům poezie patři Eldrid Lunden (1940 ),
Gro Dahle (1962) a Tor Ulven (1953 - 1995).
V 6o. letech minuleho stoleti se norská poezie posunula směrem k nerytmické modernistické
experimentalni technice. V 70. letech minulého století byla poezie typická politickými a sociálnimi
tematy, zatimco v 80. letech byla vice esteticky orientovana. Lze prohlásit, že současná norská
poezie vykazuje fascinaci realitou, je obtížné zařadit velkou rozmanitost stylů a forem projevu
současných básní do jedné či vice společných kategorií.

BUDOVA KNIHOVNY V TROMSØ
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VÝZNAMNÍ NORŠTÍ BÁSNÍCI

SIGBJØRN OBSTFELDER

(1866 - 1900)
Sigbjørn Obstfelder byl norský básník a spisovatel. Přes svůj krátký život byl přední postavou norské
literatury konce 19. století. Vystudoval moderní jazyky a polytechniku v Kristianii. V letech 1890-1891
pracoval na stavbách v USA. Po návratu se věnoval hudbě a poezii. Za svou první knihu básní obdržel
státní stipendium, cestoval po Norsku, Dánsku a Německu. Neměl pevné zdraví, prodělal několik
nervových zhroucení. Zemřel na tuberkulózu ve věku 33 let. Byl přítelem Edvarda Muncha. Jeho osud
byl jednou z inspirací Raineru Maria Rilkemu pro jeho jediný román Zápisky Malta Lauridse Brigga.
Jeho dílo bylo ovlivněno poezií Charlese Baudelaira. Debutoval v roce 1893 sbírkou Digte, která je
považována za jeden z prvních projevů modernistismu v norské literatuře.

ROLF JACOBSEN

(1907 - 1994)
byl první modernistický spisovatel v Norsku. Jacobsenova kariéra jako spisovatel trvala více, než
padesát let. Je jedním z nejvýznamnějších básníků Skandinávie, kteří zahájili básnický modernismus
v Norsku. Jeho první knihou byla Jord og JERN (Země a železo) vydaná v roce 1933. Jacobsenovy
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práce byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Ústředním tématem jeho prací je rovnováha mezi
přírodou a technikou - byl nazýván "zelený básník" v norské literatuře.
Rolf Jacobsen se narodil v Oslu. V šesti letech se s rodinou přestěhoval do Åsnes, kde jeho otec
Martin Jacobsen pracoval jako školní zubař. V roce 1920 se přestěhoval do Osla a vstoupil do
soukromé školy. Po jejím ukončení Jacobson pokračoval ve studiu na univerzitě v Oslu po dobu pěti
let. V roce 1927 sloužil několik týdn v norské armádě. V letech 1937 - 1939 byl členem představenstva
labouristické strany v kraji Hedmark.
Jacobsen – jeho první sbírka Jord og Jern ( Země a železo ), je psána ve volném verši a přivádí
čtenáře do městského světa, do světa závodních aut, letadel a elektrických turbín. Vzhledem k výběru
témat jsou Jacobsenovy práce spojovány s Marinettim a futurismem. Jeho pohled však zůstává
romantický. Nesdílí s futuristy euforii, nepropadá nadšení z moderních vynálezů, nepopisuje krásu
"řvoucího automobilu, který běží rychle a přesně jako kulomet" ale vidí a vnímá složitost vztahů mezi
stroji a lidskou civilizací.
Během druhé světové války, kdy bylo Norsko okupováno německem, Jacobsen psal a pro noviny
Kongsvinger Arbeiderblad úvodníky, které podporovaly německé okupanty. Byl také členem Norské
národní socialistické strany. Po válce byl Jacobsen usvědčen ze zrady a odsouzen ke třem a půl letům
vězení a nucených prací.
Po válce a poválečných útrapách se Jacobsen usadil v Abelsethgården ve městě Hamar. Pracoval jako
knihkupec po dobu deseti let, a pak jako novinář a noční redaktor novin Stifstidende Hamar. V roce
1950 konvertoval ke katolicismu, v roce 1951 Jacobsen vydal svoji třetí sbírku básní, Fjerntog. Básně
jsou psány tradiční formou. Ve svém dalším díle Av Hemmelig Liv (1954) Jacobsen vyjádřil starsoti a
obavy o svět kolem sebe.
Jacobsen často vyjadřuje ironicky své pochybnosti o technologii a chválil požehnání malých radostí.
Někdy používá humor, jindy jsou jeho básně velmi vážné. V Hamar žil Jacobsen ve starém dřevěném
domě v blízkosti jezera Mjøsa nedaleko železnice. Okolí jeho bydliště je také popsáno v jeho básních.
Z Jacobsenových pozdnějších knih jsou nejznámější - Dorene lukkes (1972), Pusteøvelse (1975), a
Tenk på noe Annet (1979).
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HANS BØRLI

1918 – 1989
dřevorubec a básník, nazývaný “muž se sekerou a lyrou”, se narodil a vyrůstal v Eidskog, v oblasti
Hedmark v jihovýchodním Norsku. Tento jeho rodný kraj je prostorem nekonečných lesů a bažin,
kterými prochází norsko-švédská hranice. Zde vyrůstal, daleko od cest, od lidského hemžení a spěchu.
První setkání s lidmi mimo rodinu zažil až v pěti letech. V tehdejší norské společnosti bylo vzdělání
nad rámec povinné školní docházky vzácné. Na mladého, nadaného Hanse byla uspořádána finanční
sbírka, a tak mohl odejít studovat obchodní školu v Kongsvinger, kterou po šesti letech studia
úspěšně absolvoval. Následně, na jaře roku 1938 vstoupil do 2. divizní důstojnické školy v Oslo. Po
vypuknutí války však byla tato důstojnická škola zrušena a Hans odvelen na frontu. V řadách norské
armády se zúčastnil tvrdých bojů s Němci ve Vardal a v bojích u Guascal byl těžce raněný a zajatý. Po
propuštění ze zajetí se vrátil do rodného městečka Eidskog. Tam pracoval krátký čas jako učitel a
potom jako lesní dělník. Důvěrně znal svůj kraj, a tak z Norska obsazeného nacisty převáděl do
blízkého neutrálního Švédska osoby, které nacisté pronásledovali. Celý svůj život pracoval a žil ve
svém rodném kraji. Prakticky jej nikdy neopustil. Zde také ve věku 70 let zemřel a je pohřbený na
hřbitově u kostela v Eidskog.
Na osobnost i dílo Hanse Børliho měla velký vliv okolní příroda, jeho příslušnost k lesním dělníkům
a vzájemná solidarita mezi nimi a také jeho dědeček, Ole Gundersen Børli. Ten byl jedním
z posledních velkých lidových vypravěčů, bardů – nositelů ústních legend, pohádek a příběhů kraje.
Snad to byl on, kdo podnítil zálibu Børliho číst, a následně i potřebu psát. Velkou oporu měl Hans ve
své matce, která snad jediná chápala jeho potřeby a pocity. Okolní „drsný svět“ se k jeho tvorbě stavěl
spíš odmítavě a s posměchem. Hans Børli býval ve dne skrytý před lidmi při práci se sekerou
v hlubinách lesů, v noci se uzavíral kruhem světla ohně či lampy, ve kterém o samotě přemýšlel
a tvořil. Prvním čtenářem, kritikem a oporou mu byla jeho manželka Magnhild. Jeho básně, navzdory
osobnímu prožitku chudoby a následně celoživotní tvrdé práce a samoty, nenesou v sobě smutek či
pocity zmaru a zbytečnosti. Børliho básně jsou naopak projevem pozitivního pohledu člověka, žijícího
v souladu s přírodou, člověka moudrého, člověka, který ctí tradice. V Børliho díle se prolínají, zaznívají
a v různých obdobích střídavě vystupují tóny střetu přísné náboženské výchovy s opačnými silami,
burcujícími ke vzpouře. Základní hodnoty dobra, pravdy a krásy však básník neopouští nikdy.
Borli napsal vice jak 1200 básní a novel, které byly vydávány již za jeho života. Celkem publikoval
22 básnických sbírek a sedm knih prozaických. Jeho dílo je stále živé, v Norsku jsou jeho sbírky
a výbory z jeho díla opakovaně vydávány a setkávají se s dobrým ohlasem.
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OLAV HAKONSON HAUGE

(1908 - 1994)

byl norský básník . Narodil se v Ulvik, kde žil a pracoval celý svůj život. Byl zahradníkem ve svém
vlastním sadu.
Kromě psaní básní byl také překladatelem. Překládal básně Alfreda Tennysona, Williama Butler Yeatse,
Robert Browninga, Stephane Mallarme, Arthura Rimbauda, Stephen Crane, Friedrich Hölderlin, Georg
Trakl, Paul Celan, Bertolt Brecht a Robert Bly se Norwegian. Nechával se inspirovat klasickou čínskou
poezii, např. ve své básni " T'ao Ch'ien e vítr " ve sbírce Spor vinden ( Zeptejte s vĕtru).
Haugeh první básně byly publikovány v roce 1946, a jednalo se o verše v klasické, tradiční podobě.
Později psal modernistickou poezii, zejména konkrétní poezie. Jeho tvorba byla inspirací mladým
norským básníkům, jako například Jan Erik Vold.
Hauge byl přeložen do angličtiny skotským básníkem Robinem Fultonem.

PAAL-HELGE HAUGEN

(1945, Valle, Setesdal)
je oceňovaný norský textař, prozaik, dramatik a spisovatel. Haugen studoval medicínu na univerzitě
v Oslu. V období 1965 – 1967 byl Haugen členem redakčního týmu literárního časopisu Profil. Jeho
literárním debutem bylo dílo FRA BLAD v roce 1965, překlad japonského haiku. Brzy následovaly další
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práce - På botnen av ein mork Sommar v roce 1967, což je adaptace čínských básní a jeho první
sbírka původní poezie. Studie v oboru film a literatura jej zavedly v roce 1971 do Spojených států v
roce. V letech 1973-1978 se věnoval studiu tvůrčího psaní v Norsku. Od té doby Haugen pracuje jako
spisovatel na volné noze.
Haugen vydal osmnáct básnických sbírek, včetně dvou souborů vybraných básní. Jeho díla byla
přeložena do mnoha jazyků. Spolupracoval s mnoha umělci ( Kjell Nupen, Grete Nash, Olaf Jensen,
Jens Johannesen, Jan Groth a další) a také s norskými ali i světovými autory ( Iannis Xenakis, Atli
Heimir Sveinsson, Kjell Habbestad Bjørn Kruse, Arne Nordheim a dalšími).
V lednu 2009 mu král Harald udělil řád Rytíře první třídy Norského královského řádu svatého Olafa
jako uznání za jeho práci pro norskou literaturu a kulturu.

GRO DAHLE

(1962)
Gro Dahle je norská básnířka a spisovatelka. Narodila se v Oslu a je dcerou Øystein Dahle. Jejím
literárním debutem byla v roce 1987 kniha – sbírka poezie Audiens ( Audience). Od té doby vyšlo
Dahle více než 30 knih různých žánrů, mezi nimi i řada obrázkových knih pro děti. Pracuje společně
se svým manželem, norským ilustrátorem Svein Nyhusem.
Gro Dahle získal řadu ocenění za svou práci. V roce 1999 byla vyhlášena oficiálním básníkem
mezinárodního festivalu v Bergenu. V roce 2002 získala cenu „Brage“ za literaturu za dílo Snill ( Nice)
- obrázková kniha pro děti.
Dahle je stylisticky naivní, nápaditá a burleskní spisovatelka. Často se zaměřuje na psychické problémy
a vztahy.
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III. HUDBA
Hudba byla vždy prioritní uměleckou formou v norské kulturní politice, přičemž nejsou stanoveny
žádné vyhraněné rozdíly mezi podporou artové, umělecké hudební tvorby a podpory hudby
s komerčním potenciálem. Široká škála populárních hudebních festivalů získává veřejnou podporu
a stát zajišťuje režimy podpor pro hudebníky ve většině žánrů.
Nicméně v posledních letech se vláda zaměřila trochu více na komerční potenciál hudby, zejména na
vývoz hudby. Obě ministerstva - Ministerstvo kultury a Ministerstvo obchodu - podpořila norský
hudební export.
Ministerstvo zahraničních věcí podporuje hudebníky koncertující v zahraničí v rámci programu na
podporu mezinárodního umění a kulturní spolupráce. Každý rok norská vláda zve zahraniční
novináře, odborníky a zástupce hudebního průmyslu na výroční hudební konferenci By:Lärm, což je
aréna pro promo prezentaci norských skupin a umělců.

FESTIVAL CHRÁMOVÉ HUDBY V TRONDHEIMU
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CÍLE A PROSTŘEDKY KULTURNÍ POLITIKY V HUDEBNÍM ODVĚTVÍ
Cílem kulturní politiky v hudebním odvětví je zajistit dobrou dostupnost a rozmanitost hudby po
celém Norsku, posílení orchestrů a souborů norské hudby a rozvíjet podpůrné programy v oblasti
hudby v souladu s potřebami tohoto odvětví.
Při zhodnocení předchozího období posledních pěti let lze kontatovat výrazný rozvoj a podporu
norské hudební scény, byly použity tyto nástroje a mechanismy:
Finanční prostředky pro hudební sektor se od roku 2005 více než zdvojnásobily, zvýšení činí
603 milionů NOK, to je navýšení předchozích finančních objemů o 102 procent.
Byl otevřen nový koncertní sál ve Stavangeru /15. září 2012/. Stát přispěl 250 milionů
NOK z investičních fondů na výstavbu.
Klasická hudební scéna v severním Norsku byla významně posílena zřízením Severní norské
opery a symfonie v roce 2009 .
Ve výstavbě je nový koncertní a divadelní v Bodø. Stát investuje 161 milionů NOK
na realizaci stavby.
Realizuje se výstavba kulturního zařízení Notodden Bok & Blueshus v hodnotě 25 milionů
NOK.
Vznikla tzv. Riksscenen - scéna národní a mezinárodní folklorní hudby a lidového tance,
která byla otevřena v Schous čtvrti v Oslu.
Byla posílena podpora norských hudebních festivalů, mimo jiné Riddu Riđđu Festival Øya,
festivalu Norsk Country Treff i Breim byl udělen klíčový status. Festivalová podpora Norskou
radou také byla zvýšena.
Podpora akcí a aktivit Norským kulturním fondem v hudební oblasti se zvýšila o 138 procent.
Byl zaveden systém grantů pro nákup nátrojů pro školní kapely a mládežnické orchestry.
V roce 2012 byla v Norsku založena nadace Music Foundation s cílem posílit vývoz a
propagaci norské hudby.
Veřejná koncertní činnost byla převedena pod Norský koncertní institut /Rikskonsertene/ v roce
2012, Norský koncertní institut vznikl již roku 1968. Tato organizace obecně zajišťuje živou
hudbu pro veřejnost, každý rok organizuje více než 9 000 akcí po celém Norsku pro školy,
centra denní péče a pro širokou veřejnot /přes 300 koncertů všech hudebních žánrů/.
Programy připravené koncertním institutem shlédne ročně cca 1,2 mil. obyvatel Norska.
Koncertní institut má rovněž rozsáhlý mezinárodní koncertní program.
Mezi další posílení hudební oblasti patří režimy podpor pro hudebníky a promotéry Norskou
radou kultury.
Dále byly posíleny školní koncertní programy a Norský koncertní institut /Rikskonsertene/ byl
pověřen produkcí a náplní koncertů jako součásti kulturního balíčku s obědem pro děti
a mládež.

25

INSTITUCIONÁLNÍ ZÁKLADNA HUDBY V NORSKU
Norský hudební svět je ovlivňován řadou veřejných institucí. Ministerstvo kultury a církevních
záležitostí nese celkovou odpovědnost, důležitou roli však hraje i ministerstvo školství a výzkumu,
ministerstvo zahraničí a Norská umělecká rada. Ministerstvo obchodu a průmyslu spolu s organizací
Innovation Norway zajišťují export norské hudby do zahraničí. Norské hudební informační centrum,
které je financováno Ministerstvem kultury a církevních záležitostí má v kompetenci propagaci norské
hudby a norské hudební scény v Norsku i v zahraničí. Podobnou funkci plní komerční organizace
Music Export Norway, která je spolufinancována prostřednictvím organizace Innovation Norway.
Velké hudební akce a festivaly se konají na různých místech, od velkých sálů, jako např. koncertní hala
v Oslu, Griegova hala v Bergenu, Olavshallen v Trondheimu, koncertní hala ve Stavangeru a hala Oslo
Spektrum, po kostely a malé kluby. Řada míst je sdružena do sítě norských kulturních středisek Norsk KulturhusNettverk.
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HUDEBNÍ INSTITUCE A ORGANIZACE
Norský koncertní institut
Norská společnost skladatelů
Norské hudební informační centrum
NOPA – Společnost skladatelů a textařů
GramArt – sdružení norských hudebníků
TONO – správa autorských práv
Norská rada hudebních organizací
Norská federace kapel
Norské sdružení pěveckých sborů
Norská národní knihovna
Hudební archiv Edvarda Griega
Music Export Norway

JAZZ FESTIVAL V OSLO
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VÝZNAMNÍ SOUČASNÍ HUDEBNÍCI, KONCERTNÍ UMĚLCI A SKLADATELÉ
GSET
ANGELIQUE KIDJO
Angelique Kidjo dosáhla celosvětového uznání jako mezinárodní popový umělec afrického původu. Je
nejen jedním z nejvýraznějších umělců stylu popverden, ale i vizionářka a kreativní umělkyně, která
zkoumá a ukazuje vztahy mezi různými hudebními kulturami. Ačkoli prožila

dětství v Beninu,

dokázala ve své tvorbě smísit západoafrické tradice s prvky amerického R & B, funku a jazzu , ale v její
hudbě

můžete

najít

i

stopy

evropských

a

latinskoamerických

rytmů.

Afro- funk, reggae, samba , salsa , gospel , jazz, zairská rumba , zouk a makossa, to vše jsou prvky,
spojené v její oduševnělé hudbě. Do povědomí se celosvětově dostala v devadesátých letech s alby
Logozo (1991) a Aye ( 1994) a singly Batonga og Agolo.
Angelique Kidjo obdržela cenu Grammy za své nahrávky a byla vyhlášena časopisem Time jako "Diva
Afriky". Mezinárodně uznávaný repertoár Kidjo zahrnuje spolupráci s různými interprety, jako je
Carlos Santana, Peter Gabriel, Alicia Keys, Josh Groban, Branford Marsalis, Joss Stone a mnoho
dalších. Je známá svou dynamickou a povznášející hudbou a výraznou činností v oblasti umění, která
přesahuje do oboru filantropie, podporuje vzdělávací nadaci pro dívky v africké Batonze a jako
vyslankyně dobré vůle UNICEF Kidjo cestuje po celém světě.
Debutové sólové album Pretty vydala vlastním nákladem v roce 1988, toto album vzbudilo ohlas
mezinárodního tisku. Kidjo alba byly obohaceny příspěvky špičkových hostujících muzikantů a
producentů. Na jejím prvním mezinárodně distribuovaném albu Parakou vystupoval jazzový klávesista
Jasper van't Hof, umělcký vedoucí Pili Pili. S Holland-based Afro-jazz

Kidjo hrála na jazzovém

festivalu v Montreux v roce 1987. Na albu Logozo nahraném v roce 1991 s producentem Joe Galdo
Machine Sound Miami, vystupoval Branford Marsalis na saxofon. Nejambicióznější album Kidjo Fifa
(1996), obsahuje více než 100 bicí nástrojů, flétny, kravský zvon a hráče na berimbau, zpěváky a
tanečníky z Beninu. V současné době účinkuje v obsazení:
Angelique Kidjo – zpěv, vokály
Rubens de la Corte – kytara
Habib Faye - basa
Joao Mota - kytara
Harvey Wirth - bicí
Ibrahim Diagne 'Thiokhp' – perkuse

ARILD ANDERSEN
Arild Andersen je jedním z předních evropských basových hráčů již déle, než 30 let. Počátkem jeho
hudební kariéry bylo působení v Jan Garbarek kvartetu spolu s Terje Rypdalem a Jon Christensenem.
V té době také pracoval s Arild Karin Krog a osobnostmi jako Phil Woods, Johnny Griffin, Sonny
Rollins, Chick Corea a dalšími. Arild Andersen je legenda v norském i mezinárodním jazzu. V sólových
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koncertech používá elektroniku v úzkém spojení s jazzovou improvizací. Nic není předem nahráváno,
přesto výsledkem je zvuk celého smyčcového orchestru. Přes úzké propojení s elektronikou zůstává
nejvýznamnější

složkou

sólových

koncertů

krása

zvuku

akustického

kontrabasu.

Sólová vystoupení Arild Andersen zahrnují hudbu Ornetta Colemana, Paul Simona, norskou lidovou
hudbu a samozřejmě vlastní kompozice.
Arild Andersen účinkuje v poslední době nejčastěji s dalšími dvěma kolegy v seskupení Arild Andersen
Trio. Toto seskupení dotváří Tommy Smith z Edinburghu, který je jedním z předních saxofonistů
Evropy, držitel ceny BBC «Heart of Jazz»

pro rok 2008 a Paolo Vinaccia, hráč na bicí, který

spolupracuje s Arild Andersenem mnoho let na různých projektech a působí na norské i evropské
jazzové scéně.
ARVE HENRIKSEN
Arve Henriksen je pravděpodobně nejvšestrannějším muzikantem své generace v Norsku. Arve se
narodil v roce 1968, studoval na konzervatoři v Trondheimu (1987 – 1991), a od roku 1989 pracoval
jako nezávislý hudebník na volné noze. Spolupracoval s mnoha známými umělci prostřednictvím
nahrávek ECM, včetně Jon Balke, s jehož Magnetic North Orchestra hrál Arve nejčastěji, dale s
hudebníky: Anders Jormin, Edward Vesala, Jon Christensen, Marilyn Mazur, Audun Kleive, Nils Petter
Molvær, Misha Alperina, Arkady Shilkloper , Arild Andersen, Stian Carstensen, Dhafer Youssef, Hope
Sanduval a dalšími.
Arve Henriksen je velmi výkonným umělcem, stále na koncertních turné, vždy hledá a zkoumá možné
i zdánlivě nemožné cesty. Z katalogu vydavatelství Rune Grammofon jsou známé jeho tři sólové alba,
jedenáct jich vyšlo v souvislosti s činností seskupení, jehož byl Arve Henriksen zakladatelem, jedná se
o groundbreakingovou improvizační skupinu Supersilent and four with Food.
Byl členem Christian Wallumrød Ensemble a hrál a nahrával s velkým počtem norských i zahraničních
umělců, nejvíce s Davidem Sylvianem a Dhaferem Youssefem. V roce 2008 vydali album
"Cartography" v ECM.
Henriksen hrál v mnoha různých kontextech kapel a projektů, od spolupráce s koto hráči Satsuki
Odamura, přes rockovou kapelu Motorpsycho, četné volné improvizace se skupinami Ernst Reisiger,
Sten Sandell, Peter Friis-Nilsen, Terje Isungset, Marc Ducret, Karl Seglem et cetera. V současné době
pracuje se Supersilent, Christian Wallumrod Ensemble a Trygve Seim Ensemble.
Arve Henriksen sbírá nahrávky japonské hudby, hudby s koto, biwa, shakuhachi a dalšími nástroji.
Zvuky těchto neobvyklých východních nástrojů jej ohromily a ovlivnily v tvorbě. Shakuhachi kořeny v
tradici Zen buddhismu fascinují trumpetistu Arve Henriksena stejně, jako meditativní a minimalistické
kvality a expresivity jejich výsledného zvuku. To dává Henriksenovi inspiraci pro práci s tónem a
zvukem v novém směru.
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Tím ale jeho zájmy o nové inspirace nekončí. Je ovlivněn všemi druhy lidové hudby, samozřejmě take
hudby Norska. Nyní se jeho zájem zaměřuje na inspirace moderní, v jejichž intencích skládá hudbu.
Strávil také nějaký čas prací s elektronikou. V posledních letech se také zaměřuje na vlastní zpěv.
TERJE ISUNGSET / ARVE HENRIKSEN
Mimořádný projekt, přinášející hudební raritu - velmi zvláštní zvuk, hrané na různých hudebních
nástrojích a zařízeních, zhotovených z ledu, tzv. Ice koncerty. Terje Isungset je průkopníkem v
“IceMusic” již od roku 1999. Vznikl projekt koncertu ve zmrazeném vodopádu v souvislosti s
festivalem Winter Lillehammer 1999. Práce byla složena pro trubku, zpěv, bicí přírody a ledu. Terje
vytvořil take “ledovou hudbu” pro Ice Hotel ve Švédsku. Tvorba připomíná relaxační zvuky, je téměř
extrémně

akustická,

a

přináší

I

díky

tomu

obrovskou

hloubku

v

čase

i

prostoru.

Většina projektů – live představení – je přirozené závislá na geografii mist, kde je provedena.
Specifikem je potřebná nízká teplota. Více, než o koncertních sálech je proto IceMusic o katedrálách
severské přírody, hor a měsíčního světla na úzkých temných údolích. V roce 2007 byla uskutečněna
první IceMusic tour. Hudebníci hráli v Japonsku, na Špicberkách a koncerty proběhly po celém
Norsku.

TERJE ISUNGSET A ARVE HENRIKSEN / ICEMUSIC

ASLAK HARTBERG
Aslak Hartberg (1975) je norský baskytarista, skladatel a rapper, vůdčí postava norské kapely hip hop
Klovner i Kamp, ale i výborný basista ve skupině Shining, Oslo Fluid. Ve svých nejnovějších projektech
mísí styl hip hop s improvizací a jazzem.
Hartberg získal dvakrát cenu Alarmprisen, v roce 2002 se stal držitelem ceny Edvard Prize v kategorii
hudební text se skupinou Klovner I Klamp. V textech této skupiny lze nalézt v půl tuctu norských
učebnic, básnických sbírek a antologií. V roce 2005 složil hudbu k seriálu " Gutta Boys " , byl
nominován na americkou cenu Emmy. V následujícím roce složil veškerou hudbu pro norskou
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obdobu udílení Oscara Tatt av kvinnen. V r. 2009 obdržel Kanonprisen za nejlepší filmovou hudbu.
Složil take hudbu k dánskému TV seriálu Pagter a hudbu k filmu Keepern til Liverpool v roce 2010.
Hartberg v současnosti hraje v rockové kapele "Yoga Fire”. Napsal knihu Fuck You Eller Penga tilbake
vydanou v Tiden forlag roku 2009.
ASLAK HARTBERG`S THE FUZZ
Tento experimentální jazz band se prezentuje melodickým zvukem s elektronickým pozadím. Projekt s
Bugge Wesseltoft měl premiéru na festivalu v Oslo v roce 2012 a přinesl nadšené recenze a plné
koncertní sály. Obsazení:
Sjur Miljeteig – trumpet
Bugge Wesseltoft – piano
Aslak Hartberg – bass, vocals, other instruments
BOBO STENSON TRIO
Mistr pianista Stenson, baskytarista Anders Jormin a mladý bubeník Jon Falt vyvinuli vysoce detailní
zvuk svět jako nic jiného v moderním jazzu - najednou rozšíření tradice jazzového klavíru a díky
otevření oken na klasickou hudbu a svět folklór,síla, na rozdíl od něj. Bobo Stenson je jedním z pilířů
na evropské jazzové scéně již 40 let. Během posledních 20 let vede Stenson trio, ve kterém vyzkoušel
své nápady jako skladatel i jako propagátor skladeb dalších autorů. Trio přináší rozmanitý, komplexní
a přesvědčivý zvuk v maximální míře ovlivněný současným skandinávským jazzem.
DAG ARNESEN TRIO
Dag Arnesen Trio nalezli inspiraci v norských lidových písních a skladbách velkého skladatele Edvarda
Griega. Osobitým způsobem zpracovali tradiční norské lidové melodie a dali jim nový život v naší
moderní době. Výsledkem je velmi uznávaný projekt Song trilogie. Dag Arnesen je po desetiletí
jedním z předních jazzových pianistů, s bohatými zkušenostmi jak na národní, tak i mezinárodní
úrovni. Studoval na konzervatoři v Bergenu, u renomovaného českého pedagoga Jiřího Hlinky. Dosud
vydal 10 CD pod svým vlastním jménem, a na řadě norských i zahraničních nahrávek jazzových
hudebníků se spolupodílel.
Dag Arnesen - piano
Ellen Andrea Wang - double bass
Pål Thowsen – drums
EIVIND AARSET DREAM LOGIC
Aarset je kytarista s jedinečnou hudební vizí, která zahrnuje a odráží všechny druhy hudby. Jeho
hudební výraz má silnou individualitu, která se pohybuje od meditační intimity až k hyper silné
intenzity. Jeho debutové sólové album popsal New York Times v recenzi jako "jedno z nejlepších alb
post jazzových od dobyMiles Davise". Jako jeden z nejžádanějších kytaristů Aarset pracoval s Nils
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Petter Molværem, Bill Laswellem, Jon Hassellem, Jan Garbarekem, David Sylvianem a Marilyn Mazur
kromě mnoha dalších.
Po několika nahrávkách u Bugge Wesseltoft Jazzland vydal album Dream Logic (2012) u společnosti
ECM, kde úzce spolupracoval s Janem Bang a Erik Honoré na výrobě a designu melodií a zvukových
podnětů. Aarset je typ průkopnického kytaristy s velkým smyslem pro zvuk elektroniky a expresivitou
sobě vlastní. Jeho netradiční pojetí kytarové hry experimentuje s manipulací zdroje zvuků nástroje a
jeho vrstvením. Svým stylem asociuje nu-jazz a jeho performance, na albech užívá improvizační
funkce a silného vlivu elektronické hudby 21. století. Aarsetova tvorba je považována za jednu z
unikátních re-interpretací, kterou může umělec a zvuk elektrické kytary přinést.
V Dream Logic Eivind Aarset úzce spolupracuje s Janem Bang a Erik Honoré. Na albu Dream Logic
používá více či méně konvenční užití kytary a Jan Bangs dodává pomocí efektů obraz snové krajiny,
krajiny, kde není nic nemožné, a ve které vládnou podmínky bez nutnosti respektovat a zajímat se o
fyzikální zákony. Posluchač vnímá téměř neslyšitelné bicí a pomalý, sentimentální bas, který však
rozhodně nepůsobí nudně. Práce se zvukem, protáhlá pozadí s detaily, které se objevují v křišťálově
čisté, konvenční kytarové hře, to jsou atributy Dream Logic.
Eivind Aarset : kytara, elektro
Gunnar Halle :trubka, synthesizer
Audun Erlien : kontrabas
Bjørn Charles Dreyer : kytara, pedal steel
Erland Dahlen :trommer, perkuse, sag, klokkespill
Wetle Holte :trommer, perkuse, elektro
FRØY AAGRE
Frøy Aagre (1977) je norská jazzová saxofonistka. Studovala hru na saxofon a kompozici v Oslu,
Birminghamu, Londýně, New Yorku a Buenos Aires, její tvorba je inspirovaná Dave Hollandem a
Wayne Shorterem. Aagre získala vládní stipendium pro rok 2005/2006. Talentovaná specialistka ve
hře na sopránsaxofon, krajanka Garbareka a celé plejády zajímavých norských jazzmanů současnosti,
dokáže posuchače strhnout svými koncepčně zajímavými nahrávkami.
Vydala několik samostatných CD – Katalyze, Countryside, Cycle of silence. Frøy Aagre je typickou
muzikantkou globalizovaného světa, která se nechá zasytit nesmírnou bohatostí hudební kultury
světa, aby se dokázala o to citlivěji vrátit k vlastním kořenům. Žije nedaleko Oslo, v blízkosti norského
folkloru. Západní hudební vzdělání obsahující jak klasickou hudbu, tak jazzovou improvizaci,
vyvažovala studiem hudby indonézských gamelanů, v Buenos Aires pro změnu prožívala fenomén
tanga. Jazzově se zdokonalovala u Davea Liebmana, sopránsaxofonisty pohybujícího se ve fusion
jazzu od jeho raného soundu; v časech největšího rozmachu přímo v kapele Milese Davise (1973–75),
jinak též po boku McLaughlina, Corey či Scofielda. Frøy Aagre hraje s kvartetem, jehož obsazení je
Andreas Ulvo na klavír, Audun Ellingsen na kontrabas a Froddy Wike na bicí nástroje. Zvuk kvarteta
zpestřují dále podle jejích aranžérských představ Sigrun Eng na cello, Trude Eick na lesní roh a Øyvind
Brække na trombón.Posluchačsky zajímavé jsou skladby z třetího alba interpretky, melancholická
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skladba Steam Train, v níž se pod zpěvem sopránky a cella posunují repetice rytmicky jednoduchých
figur jednotlivých nástrojů. Roztančeně zní téma skladby Long Distance. Ellingsen hraje na basu
energicky, až dravě, místy připomíná Avishaie Cohena. Ulvo často hraje se sopránsaxofonem unisono.
Oč je tónově střídmější, o to více se podílí na rytmizaci hudby. Aagre jako výhradní skladatelka alba
dokáže v jediném kousku několikrát vystřídat různé nálady, aniž by skladbu nelogicky rozbíjela.
Například titulní skladba alba Cycle of Silence má dramatický průběh, při němž se ve svérázné impresi
ozývá echo hudby baroka i klasicismu.
Nejen samotný tón sopránsaxofonu Frøy Aagre, ale i její skladatelské a aranžérské nápady jsou
pozoruhodné. Zádumčivost severské hudby vycházející z krajinné polohy daleko od žhavého rovníku
má hodně společného s hudbou polskou. Výrazné a dráždivé melodie patří k samozřejmostem a
folklórní taneční rytmy mají autoři v oblibě. Nemíní to samoúčelně, mají svou hudbu v duši a srdci.
HELGE LIEN TRIO
Helge Lien (1975) je proslulý norský jazzový hudebník, klavírista a skladatel. Helge Lien Trio hraje
společně od roku 1999 a vydali sedm alb. O tomto triu se říká, že má schopnost vzácných způsobem
okouzlit své publikum. Hudebníci během koncertu pokrývají širokou škálu nálad a výrazů, přetože lpí
na jedinečném zvuku seskupení. V jejich provedení lze slyšet silné skladby, které jsou jak lyrické,
intenzivně hluboké, ale I vtipné a zábavné. Dlouhý úsek kompaktní improvizované samozřejmě, ale
také inspirovala jednotlivé výkony - jak by mělo být v kapele, která kromě mnoha jiných věcí
inspirovaných klasickou jazzovou tradici. Helge Lien Trio získalo cenu Grammy za album Hello Troll
(2008) a bylo také nominováno v roce 2002 s albem Spiral Circle a Natsukashii (2012). Koncertovali v
Japonsku, Koreji, Kanadě, Německu, Belgii, Rusku, Lucembursku, Rumunsku, Švédsku a Dánsku, a na
většině norských jazzových festival - mimo jiné na Molde Jazz Night Jazz, Maijazz a Kongsberg Jazz.
V roce 2008 získal Helge Lien na Kongsberg Jazz Festival cenu Store Musikerpris a v roce 2007
Hansaprisen za práci s tímto souborem.
Helge Lien v posledních letech také vášnivě fotografuje a věnuje se digitálnímu zpracování obrazů.
Helge Lien: piano
Per Oddvar Johansen: bicí
Frode Berg: double bass
HELGE SUNDE ENSEMBLE DENADA
Orchestr Ensemble Denada je uznáván pro svou náročnou uměleckou hudbu , hraje twist groovy s
příměsí norské absurdity a duchovního vtipu. Tento 14 -dílný komorní orchestr z Osla může vypadat
jako velká kapela, ale je to opravdu spíše velký kvintet. Velikost ansámblu vytváří některé jedinečné
hudební příležitosti, které zvyšují interakci mezi skladateli. Kapelník Helge Sunde a těleso orchestru
vytváří společný tvůrčí proces, který prochází od zkušebny až na jeviště a je nejdůležitějším aktivem,
který mísí kompozici a improvizaci. Hudba orchestra Ensemble Denada je atraktivní pro široké
publikum.
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HÅKON KORNSTAD
Hakon Kornstad vybudoval dosti rozsáhlou mezinárodní kariéru jako jazzový saxofonista i se svými
skupinami a sólovými improvizačními projekty. Několikrát byl nominován na norskou cenu Grammy,
jeho alba byly recenzovány v New York Times, a dostalo se mu ocenění mnoha mezinárodních
hudebních časopisů za jeho saxofonové alternativní techniky a za jeho tón. Pak zjistil, že má pěvecký
talent a objevil svůj hlas. O dva roky později začal získávat v Norsku věhlas jako operní tenor. Byl přijat
do norské operní školy, zpívá Mozarta, Pucciniho, Masseneta. Od jara 2012 začal spojovat svůj zpěv
se sólovými saxofonovými show.
IBRAHIM ELECTRIC
Trio IBRAHIM ELECTRIC vyniklo jako jedna z nejoriginálnějších a nejpopulárnějších nových kapel na
evropské hudební scéně. Energickým a někdy až provokativním hudebním projevem tato hudební
kapela nadchne všude, kde účinkuje.
Ibrahim electric se skládá ze tří hlavních hudebních kapacit - kytaristy Niclas Knudsena, Stefana
Pasborg a varhaníka Jeppe Tuxena. Ibrahim Electric užívá různorodý, až nekoordinovaný přístup k
různým žánrům, jako je Afro-beat, blues, funk, surf, jazz a rock.
Výsledný mix tvorby Ibrahim Electric vytváří spontánní a virtuózní punk.
Stefan Pasborg - trommer
Jeppe Tuxen – Hammond B3
Niclas Knudsen - gitar
IVER KLEIVE & KNUT REIERSRUD
Na základě norských lidových písní a oslavných chorálů

Kleive a Reiersrud přidali nový rozměr

tradiční chrámové hudbě. Bluesová kytara ve spojení s chrámovými varhanami je skutečně netradiční
kombinací. Významní hudebníci Knut Reiersrud a Iver Kleiven se zanořují hluboko do kořenů hudby,
daleko za hranice běžného omezení stylů a technik. Iver, klasicky vzdělaný a jeden z nejslavnějších
norských církevních varhaníků a Knut Reiersrud, , “Guitar Hero”, věnující se blues a její historii, s
hlubokou vášní pro tradiční hudbu, dávají svůj talent společně do spolupráce na projektech již od
devadesátých let.
Jejich uznávaná trilogie - Blå koral (1991), Himmelskip (1996) a Nåde over nåde (2006) okouzlí
rozmanitostí, charakterem a krásou melodií. Posluchačsky zajímavé kontrasty mezi tichou nadějí a
tvrdou silou, provedené ve spolupráci dvou předních hudebníků Norska. Duo má základ v několika
hudebních žánrech a hudbně funguje stejně dobře v kostelech a kulturních centrech, jako na venkovní
scéně.
Z nově pojaté chrámové hudby Reiersruda a Kleiva jde mocná síla. Po úspěšném provedení jejich
projektu Blå koral v kostele sv. Knud je v Odense začali pracovat na druhém CD - Himmelskip. Na
titulní, vzdušnou melodii navazuje spoustu upravených písní a CD končí Kleivovo "Dobré přistání".
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Vznešený zvuk varhan a zemité kytary přináší netradiční zážitek, umocněný vnímavou interpretací
písní a lidových melodií. O jejich nahrávkách se vyjádřil přední tisk takto:

"Ucelený hudební triumf"

(Pulse), "zaslouží významné ocenění" (Dagbladet), "skladatel kvality" (Adresseavisen). Za CD Blå koral
získali cenu Grammy 1991.
JAN BANG / EIVIND AARSET
Oba umělci jsou považováni za nu-jazzové experimentátory. Elektromág Jan Bang je také úspěšný
popový producent. V roce 1990 začal využívat svou tvůrčí sílu a průkopnickou práci na rozvoji
konceptu živé remixové hudby a improvizace s elektronikou vedle dalších tradičních nástrojů a
umělců. CD Poppies From Kandahar je první Bangovo album, vydané pod vlastním jménem.
Vyvolává silný pocit místa – neznámého světa. Jako producent Bang spojil dohromady zeměpisný
atlas podobně jako patchwork, a následně nechal zmizet švy… živé a studiové nahrávky, staré
záznamy a nové sóla se spojily, aby vytvořily vynikající celek. Bang rekrutuje obsazení spolupracovníků
z Norska i mimo něj, kteří budou povědomé každému, kdo následoval jeho nové projekty:
trumpetista a zpěvák Arve Henriksen, úžasný zpěvák Sidsel Endresen, David Sylvian a další.
JAN GARBAREK
Norský "nadjazzový" saxofonista a skladatel Jan Garbarek má bohatou diskografii, výbornou pověst a
na svůj žánr mimořádnou celosvětovou popularitu: jeho ušlechtilý tón zachycený na nahrávkách
labelu ECM, jehož je spolu s Keithem Jarrettem - kmenovým interpretem, mu přinesly věhlas po
celém světě. Účinkoval a nahrával s umělci jako Bill Frisell, Don Cherry, Keith Jarrett nebo Chick Corea
a dá se bez nadsázky říci, že se stal pilířem evropského jazzu. V České republice zatím naposledy
exceloval před dvěma lety na festivalu Colours of Ostrava.

JAN GARBAREK GROUP
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JAN GUNNAR HOFF
Jan Gunnar Hoff je jedním z nejzkušenějších norských pianistů a hráčů na keyboard. Narodil se v roce
1958 v Bodø. Vystupuje často v seskupeních s umělci jako Mike Stern a Alex Acuna a se svým novým
kvartetem - Hoff/Mazur/Henriksen/Jormin. Hoff se svým sólovým koncepčním projektem projel turné
přes Skandinávii, Rusko a Asii. Jeho sólové klavírní album Live bylo vydáno roku 2013.
Hoff pracoval od roku 1992 jako kapelník a jazzový umělec, vyvíjel svůj osobitý hudební styl. Jeho
kapela s předními norskými jazzperformers Audun Kleive a Bjørn Kjellemyr měla

průlomové

vystoupení na Jazz Vossa 1995, hráli také v Londýně na Jazzfestival, Molde Jazzfestival a několika
velkých festivalech a místech ve Skandinávii. V roce 2001 vystoupil s Pat Metheny v Molde, koncert se
stal velmi uznávaný obecenstvem i kritiky.
Hoff natočil řadu alb a složil 180 děl pro různé hudební soubory. V roce 2005 pracoval v Komisi pro
Vossajazz s AO Maria João a Mathias Eick a získal Cenu Edvarda. Hoff byl take nominován na cenu
Grammy 2013 za nejlepší prostorový zvuk v roce. Klávesista Jan Gunnar Hoff nemá dosud
mezinárodní viditelnost kolegy klávesisty Bugge Wesseltofta, ale s rostoucí diskografií od poloviny
devadesátých let, včetně nejnovější fúze ve stylu Jungle City (Alessa, 2009), s krajanem basistou Per
Mathisenem a bubeníkem Alex Acunou se tato situace postupně mění. V neobyčejně přístupném, ale
přesto stejně hlubokém stylu vzniklo CD Magma, na kterém účinkuje bubeník Audun Kleive a basista
Bjørn Kjellemyr a mezinárodně uznávaní experti - kytarista Terje Rypdal, stejně jako trumpetista
Mathias Eick.
KETIL BJØRNSTAD
Ketil Bjornstad je v Norsku uznáván jako renesanční osobnost a jedinečný umělecký talent Norska. Stal
se koncertním pianistou, v sedmnácti letech už byl sólistou filharmonie v Oslo, natočil více než třicet
alb, včetně pěti pro sólový klavír, spolupracoval s jazzovými i rockovými hudebníky. Kromě své
hudební kariéry byl stejně plodný jako spisovatel, napsal přes 25 románů plus básnických sbírek a knih
esejů. Aktuální projekty:
Ketil Bjørnstad - Sunrise - Munchovo výročí v roce 2013
Ketil Bjørnstad - Koncert Přednáška - Edvard Munch
Løsrivelse / med Kari Bremnes
Ketil Bjørnstad - Solo Piano
Grace w/Anneli Drecker
Ketil Bjørnstad / Terje Rypdal Duo
Ketil Bjornstad / Lill Lindfors
Ketil Bjornstad / Ole Paus - Ano, máme rádi (tuto zemi)
Ketil Bjørnstad / Svante Henryson
Mše za zraněnou zemi
Light - Píseň o lásce a strachu / Randi Stene a Lars Anders Land
Ketil Bjørnstad - Koncert Přednáška - Ole Bull / Christiania Bohemians / Edvard Munch
Ketil Bjørnstad - Music and Lyrics Eve - Hospodin je můj pastýř a naděje
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KETIL BJØRNSTAD / TERJE RYPDAL
Tato významná dvojice evropského jazzu společně koncertuje už delší dobu, na Lipských jazzových
dnech konaných v říjnu 2005 nahráli společné album Life in Leipzig. Svou hudbou toto duo zaujme
velmi široký okruh posluchačů. Jejich hudba nejen že je velmi sdělná a snadno poslouchatelná, její
kořeny vyrůstají z éry skvělých rockových instrumentalistů šedesátých let, z éry jazz & rockových
líbánek, z času billevansovského jazzového romantismu. V klenutých tónech elektrické kytary, z nichž
vytváří Terje Rypdal (1947) své melodické improvizace, lze dokonce nacházet ozvěny
pinkfloydovského estetizujícího rocku. A právě na kontrastu hry na akustické křídlo s rockovou kytarou
Rypdala vystavěl Ketil Bjørnstad už řadu svých hudebních projektů počínaje albem Water Stories
(ECM, 1993). Soužití Rypdalova stylu s pianovou improvizací silně poučenou evropskou klasikou,
Bjørnstadovou melodičností pohybující se mezi romantismem a impresionismem, vytváří zvláštní
atmosférickou náladu, jíž lze snadno přiřknout vlastnosti skandinávské severské přírody: kytara
inspirovaná ději přírodními a klavír vycházející z nitra lidské duše – je-li slabá ztrácí se, je-li silná,
přehluší i živly.
KRISTIN ASBJØRNSEN
Kristin Asbjørnsen je jedním z nejvýznamnějších umělců hudební scény v Norsku. Během posledního
desetiletí získala mezinárodní ohlas mezi kritiky i veřejností pro osobitý a jedinečný hudební výraz jak
v živých vystoupeních, tak i na nahrávkách.
Kristinin jedinečný hlas je bohatý na kontrasty a dynamiku, se silnou melancholií a divokou ďábelskou
energií. Je známá velmi osobním přístupem k psaní písní, Kristininy kořeny leží v dvou pěveckých
rovinách - tradiční skladatelské a na bázi world music. Její hudba je silná, fascinující a plná
intenzivních emocí ve všech písních. Kapela Kristin Asbjørnsen hraje ve složení:
Kristin Asbjørnsen - zpěv
Olav Torget - kytary a zpěv
Gjermundshamn Silsetfjellet - baskytara, elektrická basa a zpěv
Rune Arnesen - perkuse
David Solheim - zvuk
Tor Ditlevsen – light
LILL LINDFORS /BAND
Maj Littlemother ( Lill ) Lindfors je zpěvačka, komik, herečka, skladatelka a textařka, která se narodila v
Helsinkách. Kariéra Lill Lindfors začala na divadelních prknech v 60. letech. Ukázala brzy všestranný
talent a více hudební energie, než její vrstevníci a kolegové zpěváci. Lindfors vyhrála švédskou
Eurovision s Svante Thuresson s Nygammal roku 1966. V 70. letech byla a miss a divou přehlídek.
Jednou ze specialit Lindforse je styl bossa novy a samby, který skvěle užívá ve svých písních.
Hudebníci v doprovodné kapele:
Mads Norrefalk - kytara
Thomas Dahl - kytara
Hector Bingert - saxofon a flétna
Rune Arnesen - bicí
Gjermundshamn Silsetfjellet – baskytara
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MARI KVIEN BRUNVOLL
Zpěvačka Mari Kvien Brunvoll vzbudila vlnu vzrušení na norské jazzové scéně, protože se jedná o
skutečný originál v duchu umělců jako Sidsel Endressen, zpěvačku s hlasem, který okamžitě zaujme.
Její pozoruhodná kariéra zahrnuje i projekty pro děti a divadlo. Její hudba je plná osobitého výrazu,
který sahá přes jazz, electro pop až k akustickému blues. Na jevišti kromě zpěvu využívá
samplovaných smyček, elektroniky, perkusí, citery a kalimby. Hned její debutová deska byla
nominována na Spellemannsprisen v roce 2013.
V současnosti Mari Kvien Brunvoll spolupracuje s Stein Urheimem. Jejich druhé album "Daydream
Twin" bylo vydáno v únoru 2013. Jedná se o pokračování alba "Stein & Mari's Daydream Community"
z roku 2011. Duo navzájem dobře ladí a pohybuje se v hudebním snění, kde se ladí jazz s
electronickým Afrobeatem a blues popem. Stein Urheim hraje na různé smyčcové nástroje, zpívá,
hraje na harmoniku, flétnu, elektroniku, Mari Kvien Brunvoll - zpěv, elektronika, perkuse, citera,
kalimba.
MORY KANTE WITH NORWEGIAN HORNS
Mory Kante, brilantní guinejský zpěvák a mistr kora vždy uchvátí své publikum na každém vystoupení
- bez ohledu na to, kde na světě právě účinkuje! Tento průkopník africké hudby s kapelou
talentovaných hudebníků je vždy závan elektrické a elektrizující svěžesti. Do celosvětového hudebního
povědomí se dostal singlem Yeke Yeke z roku 1987, který je stále jedním z nejprodávanějších
afrických singlů a byl to vůbec první singl afrického hudebníka, kterého se prodalo více než milión
kopií. V roce 2003 byl zvolen africkým velvyslancem Organizace pro výživu a zemědělství při OSN.
Mory Kante je legenda, tradiční západoafrický hudebník, který začal sbírat regionální úspěchy v 70.
letech. V 80. letech otřásl světovou pop music ze svého adoptivního domova v Paříži, působil na vlně
globalizace africké hudby v 90. letech a vrátil se domů do rodné Guineji po roce 2000, aby se stal
hybnou silou hospodářského rozvoje a inspirativním hlasem pro novou generaci Afričanů.
Optimismus a inspirace jsou témata, která prostupují písně na novém albu La Guinéenne - již jeho
jedenáctém. Je to milostná píseň pro Afriku a Guineu, srdeční záležitost, nesoucí nesentimentální radu
o důvěře, tvrdé práci, vděčnosti a důležitosti zachování tradic tváří v tvář moderní době.
Mory Kante účinkuje s kapelou elektrických nástrojů a norskými rohy.
NILS PETTER MOLVAER GROUP
Nils Petter Molvær je norský trumpetista, skladatel a producent. Užívá množství hudebních stylů jazz, ambient, house, elektronický a break beat, stejně jako prvky z hip hopu, rocku a popu, a bez
námahyje přetváří je jedinečné a dramatické zvukově hluboké intenzity.
Nils Petter Molvær se narodil v roce 1960 na malém ostrově Sula v Norsku. Od útlého věku jej jeho
otec - jazzový klarinetista a saxofonista, Jens Arne Molvær vedl k jazzu, i když jeho hudební menu
bylo stále rozmanitější. Nejprve hrál ve školních kapelách a místních klubech, následně odešel ze Sula
v roce 1979 studovat hudbu na konzervatoři v Trondheimu, kde začal rozvíjet svůj jedinečný styl a
začal si získávat reputaci jako jeden z nových norských talentů.
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Jeho pozoruhodná jednoduchost při zacházení s tónem se často nese v rozporu konvencemi. Pop,
rock, funky , jazz a moderní styly jsou u něj ovlivněny silným zájmem o akustickou a elektrickou
hudbu. Tato schopnost proměn jej brzy etablovala jako velmi vyhledávaného muzikanta v Oslu. který
nakonec vedl k jeho pestré a různorodé životopisu jako spoluhráč . Během svého působení uznávané
jazzové combo , byl Masqualero , NPM představen Manfred Eicher , který přivítal ho do prestižní a
velmi chválil seznamu. Vedle tří ECM vydání Masqualero , NPM zaznamenáno mnoho klasických
studiových sezení pro ECM s umělci jako Robyn Schulkowsky , Marilyn Mazur , Jon Balke v Oslo 13 a
Sidsel Endresen . Nicméně, NPM chtěl dělat něco jiného , a to jak z hlediska složení a trubka technika
Molvaerova trubka ví, jak zachytit záři polárních ledových čepiček a hořící pouštní písek, umí vylíčit
atmosféru stoupajících davů stejně dobře, jako osamocení, může se zdát, že se ztrácí, ale vždycky
najde cestu zpátky. Molvaer má svůj vlastní, zcela individuální zvuk, ovlivněný poezií skandinávského
charakteru, severskou přírodou a v neposlední řadě kolegy jako např. Miles Davis a nebo Jon Hassell.
Ale více než cokoliv jiného, Molvaer má sebe. Při poslechu jeho hry je snadné zapomenout, že jeho
nástrojem je trubka.
Ocenění, která získal:
1997 - Vítěz Spellemannsprisen (norská Grammy) – za album Khmer
1998 - Preis der Deutschen Schallplattenkritik (Cena německých hudebních kritiků) - album Khmer
2000 - Vítěz Spellemannsprisen (norská Grammy) - album Solid Ether
2005 - Vítěz Spellemannsprisen (norská Grammy) - album Er
Obsazení Nils Petter Molvaer group:
Nils Petter Molvær - trubka
Stian Westerhus - kytara
Erland Dahlen - bicí
NILS ØKLAND solo or duo /SIGBJØRN APELAAND
Nils Økland je proslulý mistr národního norského nástroje – Hardangerských houslí. Nicméně jeho
hudební záběr je mnohem širší, než jen v oblasti tradiční hudby. Jako instrumentalista a skladatel
prokládá prvky klasické a současné hudby, tak i jazzu s tradičním norským výrazem, nalézá společné
rysy a v neposlední řadě společné expresivní myšlení napříč žánry a časovými obdobími. Økland patří
do kategorie hudebníků, kteří představují osobitý individuální zvuk a hudební cit, který je zcela jejich
vlastní.
Apeland a Okland již po mnoho let koncertují společně. Jsou známi zvláště zájmem o vztah Ole Bulla
k lidové hudbě a improvizacemi. Jejich společný program obsahuje skladby Ole Bulla, lidovou hudbu
a při svých koncertech uplatňují improvizace na Ole Bullovy témata.
Nils Økland – housle, hardingfeler
Sigbjørn Apeland – harmonium
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OLA KVERNBERG QUARTET/LIARBIRD
Ola Kvernberg vyrůstal v hudební rodině, hrál na lidové housle v tradici jeho mámy a dědy. Studium
klasické a lidové hudby zahájil ve věku šesti let, v 16 objevil jazzovou hudbu a od té doby sleduje svůj
zájem o improvizovanou hudbu.
Kapela Ola Kvernberga byla založena v roce 2000, v té době sestávala z houslisty Ola Kvernberga
spolu s basákem Steinar Raknesem a americkým kytaristou Dougem Raney. Od té doby tato trojice
prošla několika změnami, poslední byla přistoupením švédského bubeníka Erika Nylandera na podzim
2004. Repertoár skupiny dnes tvoří převážně směs žánrové pestrosti, do rejstříku kapely můžeme
směle zařadit například modal jazzové snění, bebopové kolotoče, či free jazzové destrukce a z mimo
jazzových žánrů pak zejména folk, který se výrazně zrcadlí v některých linkách kvernbergových houslí
a dává tak vzpomenout na zeměpisný původ tohoto seskupení. Kvernberg a jeho spoluhráči vytváří
zajímavý a funkční kontrast mezi severským folkovým vlivem a odkazem na zaoceánské klasiky
jazzového žánru.
OLA KVERNBERG kvartet hraje v obsazení:
Ola Kvernberg: housle
Steinar Raknes: kontrabas
Erik Nylander: trommer
Børge Fjordheim: trommer
OLE PAUS
je norský trubadúr baladové tradice, básník a herec. Je považován za jednoho z nejpopulárnějších
písničkářů v Norsku. Jako umělec je Ole Paus v jedinečném postavení v počtu nahrávek v této zemi.
Od jeho debutu mu vyšlo více než 30 alb - od úžasné a veselé satiry v Paus-Posten (En orkan av
moro), přes péči a soucitu vyznání ("Vår første og største rock-poet) až k úvahám o náboženských
tématech na CD Det begynner å bli et liv - det begynner å ligne en bønn, které bylo vydáno v roce
1998 a bylo nominováno na norskou Grammy. Tato různorodost je možná jeden z důvodů, proč Ole
Paus má stejně velké publikum mezi svými oponenty jako mezi stoupenci. Ani královská rodina se
nemůže cítit bezpečná před ostrým jazykem Ole Pause.
Ole Paus debutoval jako umělec v roce 1970 a jako spisovatel následujícího roku. Vyhrál Grammy
Award 1976 v kategorii lidových písní za album Ve jménu slušnosti, cenu poroty - Čestné uznání
Grammy v roce 1998 a získal ocenění v Gammleng v roce 1995. Paus často spolupracoval s Ketil
Bjornstad. V roce 2013 vydal své poslední album, The End.
Paus účinkoval také ve filmu a byl hostem několika televizních programů na TV3 a TV 2.
Prostřednictvím labelu Zarepta vydal několik důležitých děl norského jazzu. Je nazýván norský
"národní trubadúr" a jeho píseň " Mitt lille land" se stala "novou národní hymnou".
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PALLE MIKKELBORG
Palle Mikkelborg (1941) je trumpetista, skladatel, aranžér a hudební producent. Profesionálně začal
hrát v roce 1960, a od té doby je dominantní postavou na mezinárodní scéně progresivního jazzu.
Vydal několik sólových nahrávek, jako spoluhráč a aranžér se objevil na mnoha mezinárodních
nahrávkách. K pozoruhodné mezinárodní spolupráci patří vystoupení s Gil Evans Big Bandem, se
George Russell Big Bandem, Gary Peacockem, Janem Garbarekem a Miles Davisem. V roce 2001 mu
byla udělena cena Severské rady Music Prize.
Palle Mikkelborg není jazzový hudebník v tradičním slova smyslu. V okamžiku, kdy se standardní
repertoár stal pro něj příliš těsným a nové výzvy volaly, stal se dirigentem Big Bandu dánského
rozhlasu a Jazz Group, aranžérem, skladatelem (Mysterious Corona, 1967). Inspirace a získané
zkušenosti získané z různých spoluprací zužitkoval v projektech More Than You Know (1975) s
Dexter Gordon a orchestrem, Entrance (1977), Live As Well (1978), a Palle Mikkelborg: Journey To...
(1984)
SIDSEL ENDRESEN
Sidsel Endresen (1952) je norská jazzová zpěvačka , skladatelka a herečka. Byla součástí skupiny Jon
Eberson Group. Od r. 1987 Endersenová vykonávala úspěšnou sólovou kariéru, výsledkem je 13
nahrávek včetně několika záznamů pro EMC vydavatelství.
Sidsel Endresen znovu definovala vokální zvuk už v době svého vzestupu kolem 1980. Sidsel
Endresenová spolupracovala s obrovským množstvím hudebníků - v Norsku i v zahraničí, skládala
hudbu pro filmy a divadelní představení. Je obrovskou inspirací pro mladé zpěváky (a improvizátory
obecně) po celém světě. Její práce bourala hranice žánrů, od jazz- rocku v 80. letech, přes volné
improvizace, elektroniku a new music v devadesátých letech a novém tisíciletí.
Endresenová je jednou z nejvýraznějších ženských jazzových hudebnic v Norsku na začátku 21.
století. Je to všestranná umělekyně, která ráda experimentuje s hlasem v nových formách a kombinuje
jazz a jiné umělecké projevy. Endresenová studovala angličtinu a antropologii a žila ve Velké Británii
do roku 1976, pak se usadila v Oslu, kde začala svou uměleckou dráhu. Pracovala jako zpěvačka,
skladatelka a textařka soulové skupiny Chipahua (1979), spolupracovala s Jon Eberson Group (19801987). Ebersonová vytvořila sérii velmi populárních a uznávaných nahrávek na pomezí jazzu a rocku.
Ocenění:
1981: Spellemannprisen v kategorii Jazz, za album Jive Talking
1985: Spellemannprisen - skladatel / textař, za Visions album City
1991: Gammleng-prisen volná kategorie za album So I Writte
1993: Radka Toneff Memorial Award
1998: Spellemannprisen volná kategorie, spolu s Bugge Wesseltoft, za album Duplex Ride
1998: Kongsberg Jazz Award
2000: Buddyprisen
2002: Spellemannprisen volná kategorie, spolu s Bugge Wesseltoft, za album Out here in there
2012: Spellemannprisen v kategorii Jazz, spolu s Stian Westerhus , za album Didymoi Dreams

40

SINIKKA LANGELAND
Sinikka Langeland Anne (1961) je norská hudebnice, zpěvačka, skladatelka. Jejím nástrojem je finský
národní nástroj kantele, což je stolní harfa, ale je známá také runovými písněmi a tradičním
kvedingem. Langeland také učí hru na tyto nástroje. Mimořádný je především finský etnický
instrument - 39-strunné kantele. S pomocí tohoto nástroje a jeho jasného, étericky znějícího zvuku
Sinikka Langeland prokládá a doprovází slova poezii básníka Hanse Børliho hudbou na CD
Starflowers. Jde o fascinující a novátorský počin na pomezí etnické hudby, zpívané poezie a skvěle
zvládnuté severské improvizace. Starflowers představuje posluchačům celkem třináct zhudebněných
básní severského básníka 20. stl. Hanse Børliho v ohromujícím a nadčasovém sloučení starých
lidových melodií a jemných jazzových inspirací. Kombinace slov Børliho poezie s promyšlenými,
krásným instrumentálními mezihrami, hlas zpěvačky s dozvuky a ozvěnami slavnostních písní Run a s
nádechem arabské mikrotonality je zárukou kvality, která uspokojí nejen milovníky netradičních
hudebních počinů, ale i náročné jazzové posluchače a zainteresované hudebníky. Sinikka Langeland
patří k nejlepším skandinávským jazzovým improvizátorům a projekt Starflowers umožní posluchačům
seznámit se s její tvorbou a poezií Skandinávie, ale možná také prožít vlastní tajemství a kouzlo.
V roce 1996 získala Sinikka Langeland Finnskog cenu. Pro vydání CD Runoja získala prestižní Edward
cenu v hudební kategorii. V roce 2004 získala spolu s Ove Bergem ocenění norsko - finského
kulturního fondu a v roce 2010 získala ocenění v Gammleng v kategorii folkové hudby. V roce 2012
získala Cenu Sibelius společnosti Sibelius v Norsku.
Langeland byla nominována na cenu Grammy v roce 1997 v kategorii folk a na cenu Grammy Award
2000 v kategorii folk.
STIAN WESTERHUS
Stian Westerhus (1979) je norský kytarista známý svým experimentálním stylem. S klávesistou Øystein
Moen hrál v kapelách Jaga Jazzist a Puma.
Westerhus získal bakalářský titul v oboru jazz na Middlesex Universitě v Stuart Hall (hudebník),
a vystudoval mistrovský program na konzervatoři v Trondheimu (NTNU, 2005).
TERJE ISUNGSET
Terje Isungset je jedním z nejuznávanějších inovativních bubeníků v Evropě. Více než dvě desetiletí
zkušeností v jazzu a skandinávské hudbě jej staví do pozice „umělce – kouzelníka“. Staví své vlastní
nástroje z norských přírodních prvků, jako jsou polární břízy, žula, břidlice, ovčí zvonky a dokonce i
z ledu. V tisku jsou jeho práce často popisovány jako inovativní, vizuální, energické a odlišné od všeho
co dosud bylo. Isungset byl také pověřen skládat hudbu pro jazzové festivaly, taneční vystoupení,
divadla, film, atd.
Je tvůrcem a organizátorem mimořádných projektů, přinášející hudební rarity - velmi zvláštní zvuk,
hraný na různé hudební nástroje a zařízení, zhotovené z ledu, tzv. Ice koncerty. Terje Isungset je
průkopníkem v “IceMusic” již od roku 1999. Vznikl projekt koncertu ve zmrazeném vodopádu v
souvislosti s festivalem Winter Lillehammer 1999 . Práce byla složena pro trubku, zpěv, bicí přírody
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a ledu. Terje vytvořil také “ledovou hudbu” pro Ice Hotel ve Švédsku. Tvorba připomíná relaxační
zvuky, je téměř extrémně akustická, a přináší i díky tomu obrovskou hloubku v čase i prostoru.
Většina projektů – live představení – je přirozeně závislá na geografii mist, kde je provedena.
Specifikem je potřebná nízká teplota. Více, než o koncertních sálech je proto IceMusic o katedrálách
severské přírody, hor a měsíčního světla v úzkých temných údolích. V roce 2007 byla uskutečněna
první IceMusic tour. Hudebníci hráli v Japonsku, na Špicberkách a koncerty proběhly po celém
Norsku.
Terje Isungset vytvořil 40 kompozic včetně prací pro divadlo a film. Je dobře známý svým užíváním
alternativních zvuků. V rámci této práce Isungset vyhledává konkrétní zvuky a zapojuje do svých
skladeb. Od roku 1999 Isungset z výjimečně čistého ledu vyrábí hudební nástroje a sám také skládá
pro ně hudbu. Vydal již šest CD s tzv. "Ice Music".
V roce 2002 vytvořil pro 50 výročí festivalu Festspillene I Bergen’s skladbu " Midt I Mellom Blå " pro
všechny kostelní zvony města, jeden tisíc dětí a symfonický orchestr. Terje Isungset odehraje přibližně
120 koncertů ročně.
TERJE RYPDALS “MELODIC WARRIOR”
Terje Rypdal (narozený 23 srpna 1947 v Oslu) je norský jazzový hudebník a skladatel.
Rypdal získal tři ceny Grammy. V roce 1981 získal zvláštní cenu „sølvharpen/10-års“ výroční ocenění v
souvislosti s cenou je 10. výročí, alba „Pokud Hory uměly zpívat“. Získal cenu Grammy Award v roce
1995 a Grammy Award 2005. Také získal Gammleng ocenění v kategorii jazz v roce 1990. Písně "Last
Night" a "Mystery Man" byly použity ve filmu Heat režiséra Michael Mann roku 1995.
Terje Rypdal se oženil s norskou zpěvačkou Inger Lise Andersen / Rypdal v roce 1969, a mají spolu
syny Daniela a Mariuse. Později se rozvedli. Rypdal žije v lese u fjordu s přítelkyní Elin spolu se svými
dvěma dětmi.
Legendární norský kytarista Terje Rypdal složil hudbu od neoklasických dvojic přes rock, tria jazzových
souborů až po symfonické orchestry. Nyní pracuje s jazzovým big bandem Crime Scene [ ECM ] a
také nahrává živě s kapelou Big Bergen. Bergen slavil první úspěch s variacemi na „Rozjímání
Coltrane“. Již několik let úzce spolupracuje s dánským trumpetistou Palle Mikkel Borg.
TRIO MEDIÆVAL – TRIO STŘEDOVĔK
Anna Maria Friman - Henriksen
Linn Andrea Fuglseth
Torunn Ostrem Ossum
Vokální soubor Trio středověku byl založen v Oslu v roce 1997. Kmenovým repertoárem tria a
základem jeho tvorby jsou jednohlasé a vícehlasé skladby středověké hudby z Anglie, Itálie a Francie,
ale také moderní díla napsaná pro sbor, stejně jako tradiční norské a švédské balady a písně, většinou
upravené členy skupiny. Během posledních sedmi let trio rozvinulo spolupráci s mnoha hudebníky i
se skupinami a orchestry.
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„Trio středověk“ - První CD na ECM Records „Slova anděla“, téměř okamžitě vystoupalo na žebříčku
Billboard Top 10 a stalo se „hitem měsíce“ v dubnu 2002. Další dobré zprávy o ECM následovaly v
roce 2004 s Soir a v roce 2005 se Stella Maris. První tři nahrávky produkoval John Potter a skládaly se
jak ze středověkých, tak i moderních děl. V roce 2006 tato trojice zahájila dlouhodobou spolupráci s
norskou perkusionistkou Birger Mistereggen a realizovali dlouho očekávaný projekt norských balad a
lidových písní, který produkoval Manfred Eicher. Nahrávka vyšla na podzim roku 2007 a byla
nominována na norské Grammy a americké Grammy - cenu za "nejlepší hudební výkon". Jejich
poslední nahrávka Worcester Ladymass (2011) , stejně jako ty předchozí dosáhla na pozici Top 10, a
byla vybrána německými hudebními kritiky jako jedna z nejlepších v kategorii "staré hudby ".
Trio Středověk vystupovalo po celé Evropě v různých kostelích, katedrálách , klášterech, klubech,
průmyslových prostorách, muzeích, ale i v prestižních sálech , jako je Oslo Concert Hall , Bozar v
Bruselu, Concertgebouw v Amsterdamu, Wigmore Hall v Londýně a Vídeňské Konzerthaus.
Skupina debutovala v USA v roce 2003. Mezi významné úspchy patří koncerty v Carnegie Hall v New
Yorku, Brooklyn Academy of Music, Národní katedrále ve Washingtonu DC, v Kennedyho centru,
angažmá v San Francisco a představení Spivey Hall. V Asii trio vystupovalo v Japonsku, Hongkongu a
Jižní Koreji.
Trio spolupracuje s mnoha soudobými autory (Gavin Bryars, Ivan Moody, Sungji Hong Oleh
Harkavyy, Bjørn Kruse, Trygve Seim a Andrew Smith).
Sezona 06/ 07 byla pro trio klíčovým obdobím. Vznikla řada nových projektů založených na
spolupráci s norskými hudebníky. Kadý z nich přinesl do hudby a do skupiny významný umělecký
posun. Jednalo se o projekty s Trygve Seim a Frode, také s Tord Gustavsen trio. Právě Gustavsenovy
hudební miniatury na slova básníka Sufi Rumi Jelaluddin (1207-1273) byly základem spolupráce tria s
Arve Henriksenem. Tuto spolupráci doplňují hosté umělci jako Brett Storløkken, Jan Bang a Terje
Isungset. Díky této jedinečné konstelaci vznikly koncerty a rozhlasová vysílání. Vystoupení se konala v
Norsku, Holandsku, Itálii a Německu. V květnu 2012 bylo kvarteto na turné po Velké Británii, kde
uspořádalo sedm koncertů.
Nadcházející období 2013/2014 je ve znamení nových projektů a programů, na kterých se podílejí
umělci jako designér Lillevan, Arve Henriksen, Sinikka Langeland Ensemble a Kristiansund Sinfonietta.
.
TRYGVE SEIM
(narozen 25.dubna 1971 v Oslo, Norsko) je norský jazzový hudebník (saxofon) a skladatel. Na saxofon
začal hrát v roce 1985, když slyšel Garbarkovo CD Eventyr. Seim studoval hudbu na Foss
Videregående Skole (1987-1990) a zúčastnil se Jazz programu na Trondheim Musikkonservatorium
(1990-1992). Studoval skladbu u Terje Björklund , Bertil Palmar Johansen, Edward Vesala a Bjørn
Kruse.
V roce 1991, on a jeho spolužák klavírista Christian Wallumrod založili skupinu Airamero, spolu s
basistou Johannes Eick a bubeníkem Per Oddvar Johansen. Skupina vydala album Airamero v roce
1994. Skupina uskutečnila několik koncertních turné po Skandinávii a Německu. Od roku 1992 pracuje
Seim na plný úvazek jako hudebník, skladatel a aranžér. Stal se členem skupiny Jon Balke v Oslo. V
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roce 1992 převzal vedení skupiny. Nyní má kapela název 1300 Oslo. Seim je také členem jazzového
kvarteta The Source spolu s Øyvind Brække, Mats Eilertsen a Per Oddvar Johansen. Mají na svém
kontě pět nahrávek a uskutečnili několik koncertních turné po Evropě a Rusku. Hrál také s Edwardem
Vesala a Kenny Wheeler.
Seimovo debutové CD jej představilo jako frontmena. Na přehlídce Norge ECM v roce 2001 se mu
dostalo vřelého přijetí, následně i v zahraničí. Nahrávka získala německou Record Critics Prize,
“Jahrespreis - Preis der Deutschen Schallplattenkritik ". Seim spolupracuje a skládá také klasickou
hudbu například pro norskou mezzosopranistku Anne- Lise Berntsen , sopranistu Tora Augestad a
houslistu Atle Sponberg.
V současné době pořádá turné s vlastním souborem ( Trygve Seim Ensemble ), spolupracuje se
Sinikkou Langeland, hraje v její skupině Starflowers. V letech 2005-2010 několikrát spolupracoval na
projektech společně s egyptským hudebníkem a skladatelem Fathy Salama.
Diskografie
jako vedoucí a skladatel:
Trygve Seim – “Sangam” (released on ECM Records year 2004, ECM 1797)
Trygve Seim – “Different Rivers” (released on ECM Records year 2001, ECM 1744)
jako spolupracovník a skladatel
Trygve Seim / Frode Haltli – ”Yeraz” (released on ECM Records year 2008, ECM 2044)
The Source: of Christmas – “Live” (released on GRAPPA Records year 2007, GRCD 4215)
The Source – “The Source” (released on ECM Records year 2006, ECM 1966)
Trygve Seim / Øyvind Brække / Per Oddvar Johansen – “The Source and Different Cikadas” (released
on ECM Records year 2002, ECM 1764)
1300 Oslo – “Live In The North” (released on Curling Legs year 2001, CLCD 63)
Motorpsycho and The Source – “The MotorSource Massacre” (released on Stickman Records year
2000, 3RD EAR 0200)
Trygve Seim / Havard Lund / Njål Ølnes / Audun Kleive – “Decoy” (released on Turn Left Productions
year 1998, TURNCD497)
The Source – “The Source: of Christmas” (released on Curling Legs year 1996, CLCD 63)
The Source – “Olemanns kornett” (released on Curling Legs year 1994, CLCD 63)
Trygve Seim / Christian Wallumrød / Johannes Eick / Per Oddvar Johansen – “Airamero” (released on
ODIN Records year 1994, NJ 40492)
jako spoluhráč
Manu Katche – “Playground” (released on ECM Records year 2007, ECM 2016)
Sinikka Langeland – “Starflowers” (released on ECM Records year 2007, ECM 1996)
Iro Haarla – “Northbound” (released on ECM Records year 2006, ECM 1918)
Christian Wallumrød – “Sofienberg Variations” (released on ECM Records, year 2003, ECM 1809)
Jørn Skogheim – “Above Water” (released on Curling Legs year 2007, CLCD 99)
Petter Wettre – “Mystery unfolds” (released on Bp/Universal year 2001, BP 01009)
Jacob Young Band – “Glow” (released on Curling Legs year 2001, CLPCD 60)
Geir Lysne Listening Ensemble – “Aurora Borealis” (released on Groove Records year 2000, GR 19932)
Motorpsycho – “Trust Us” (released on Stickman Records year 1998, FLAC-2CD)
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Jacob Young Band – “Pieces of Time” (released on Curling Legs year 1997, CLPCD 37)
Squid – “Super” (released on Forward Records year 1997, FWCD005)
Håvard Lund – “Letters” (released on Turn Left Productions year 1996)
Jon Balke Oslo 13 – “Live” (released on Curling Legs year 1993, CLCD 07)
Bodega Band – “En Flik Av…” (released on Plateselskapet year 1992)

TRYGVE SEIM ENSEMBLE
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IV. UMĚLECKÉ A KULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NORSKU

CÍLE VLÁDNÍ POLITIKY
Norský parlament a vláda definují cíle a rozhodují o rozpočtovém rámci pro vzdělávání. Ministerstvo
školství a výzkumu v Norsku je největší „veřejno-správní agenturou“ pro studijní záležitosti a je
zodpovědné za provádění národní vzdělávací politiky, včetně uměleckého vzdělávání na všech
úrovních. Během posledních deseti let prodělalo umělecké vzdělávání v Norsku reorganizaci a bylo
rozděleno do tří úrovní: základní, střední nižší a vyšší a vysokoškolské.
Kulturní politika Norska stanovuje strategie a směry dalšího rozvoje v oblasti kultury. Jednou z priorit
jsou děti a mládež. Mladí lidé, stejně jako dospělí, musí být vnímáni jako jednotlivci - osobnosti,
kterým

musí

být

dána

příležitost

prožívat

umění

a

kulturu

a

vyjadřovat

se

k

ní.

Samozřejmě je nutné a velmi dobré využívat a rozvíjet zájmy, aplikovat specifika, zkušenosti, kulturní
znalosti či etnické odlišnosti, které mají jednotlivci i skupiny v oblasti umělecké a kulturní činnosti.
Budování vztahu k umění a kultuře v mladém věku stimuluje budoucí zájem nejen kulturu pasivně
prožívat, ale také se na její tvorbě aktivně podílet. Kreativní spolupráce s ostatními může být tou
nejsilnější formou kulturní motivace. Právě tvůrčí práce a získávání dovedností a znalosti ve všech
oblastech kultury jsou nezbytné pro rozvoj jedince i celé společnosti.
ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
Norský školský systém je rozdělený do tří částí:
- základní škola (Barneskole, věk 6 – 13)
- nižší druhý stupeň (Ungdomsskole, věk 13 – 16)
- vyšší druhý stupeň (Videregående skole, věk 16 – 19)
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Vzdělávání na státních školách od základního po vyšší druhý stupeň je zdarma, a je povinné pro
všechny děti ve věku 6 – 16 let na školách základních a nižšího druhého stupně. Školní rok v Norsku
začíná v druhé polovině srpna a končí v polovině června následujícího roku.
Dalšími vzdělávacími institucemi jsou nezávislé soukromé školy. Doplňují nabídku státního školského
systému, na těchto školách je požadováno školné. Mnohé z nich nabízejí medzinárodní vzdělávání.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (BARNESKOLE, TŘÍDY 1 – 7, VĚK 6 – 13 LET)
V prvním roce základní školy se žáci vzdělávají prostřednictvím poznávacích her, seznamují se se
strukturou společnosti, učí se abecedu, základní sčítání a odčítání, a základní komunikační dovednosti
v anglickém jazyce. Ve třídách 2 – 7 jsou uvedeni do matematiky, angličtiny, norštiny, přírodních věd,
náboženství, estetiky a tělocviku, v páté třídě je to zeměpis, historie a nauka o společnosti.
NIŽŠÍ DRUHÝ STUPEŇ (UNGDOMSSKOLE, TŘÍDY 8 – 10, VĚK 13 – 16 LET)
Když žáci nastoupí na nižší střední stupeň, ve veku 12 až 13 let, teprve začínají dostávat známky za
svou práci. Podle dosáhnutých známek sa rozhoduje, zda budou přijatí na střední školu, kterou si
vybrali. Od osmé třídy si žáci vybírají jeden volitelný předmět (valgfag). Typickými předměty, které
jsou žákům nabízené, jsou německý, francouzský a španělský jazyk nebo větší počet hodín angličtiny
a norštiny.
VYŠŠÍ DRUHÝ STUPEŇ (VIDEREGÅENDE SKOLE, TŘÍDY VG1 – VG3, VĚK 16 – 19 LET)
Vyšší druhý stupeň (obdoba české střední školy) je tříleté nepovinné studium. Každý studijní obor by
měl mít určitý počet všeobecných předmetů, které jsou potřebné pro studium na třetím vzdělávacím
stupni. Znamená to více teorie v odborných předmetech, což umožňuje přechod z jednoho oboru na
jiný s malou ztrátou kreditů.
Student se může ucházet o všeobecný (studiespesialisering) nebo odborný (yrkesfag) studijní obor.
Kromě těchto dvou hlavních směrů je nabízeno množství podoborů. Druhý stupeň vzdělávání se
uskutečňuje z 93% na státních školách.
TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Třetí stupeň vzdělávání následuje po vyšším středním stupni a běžně trvá tři a více let. Ke studiu na
třetím stupni většinou uchazeč potřebuje vstupní certifikát ke studiu na univerzitě (generell
studiekompetanse). Lze jej získat absolvováním všeobecných předmetů na vyšším druhém stupni,
popř. pokud je zájemce starší než 23 let, absolvoval 5 let kombinovaného studia a má pracovní
zkušenosti, a složí ukoušky z norštiny, matematiky, přírodních věd, angličtiny a nauky o společnosti.
LIDOVÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Norské lidové střední školy (folk high schools) jsou typem skandinávské internátní školy odlišných od
škol druhého a třetího stupně. Nabízejí netradiční a neakademické předmety, ale i mnoho
akademických předmetů.
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UMĚNÍ A KULTURA V ZÁKLADNÍM ŠKOLSKÉM SYSTÉMU
Škola není jen bojištěm na poli vzdělání, ale musí být také prostorem, kde se všichni mladí lidé mohou
setkat s uměním a kulturou. Budování vztahu mladých lidí ke kultuře prostřednictvím škol je velmi
důležité. Současné norské výzkumy uvádí, že pro žáky jsou potřebné estetické zážitky, na základě
kterých musí být schopni formulovat své postřehy a rozvíjet tak svoji vnímavost a tvořivost. Studie
provedené v EU ukazují, že děti a mládež, které mají přístup k umění ve školách mají vyšší schopnost
nejen tvůrčího myšlení, ale také vyšší schopnost komunikace a soustředění se.
Nové osnovy pro základní, nižší a vyšší střední školy v Norsku proto kladou důraz na estetické
disciplíny. Tato skutečnost, která přímo ovlivňuje tvůrčí schopnosti norských žáků je realizována
prostřednictvím tzv. „kulturního batohu“ ( Den kulturelle skolesekken ), který vznikl jako vnitrostátní
vzdělávací systém v roce 2001. Je to národní iniciativa, která podporuje propojení výuky
s profesionálním uměním a kulturou.
KULTURNÍ RUKSAK
DKS – Den kulturelle skolesekken / kulturní ruksak / je zajišťován Ministerstvem kultury a
Ministerstvem školství a výzkumu. Iniciativa je financována především ze zisků Norsk Tipping A / S
(norská státní herní společnost ).
Specifika programu:
•
•
•

poskytuje dětem a mladým lidem v základních a středních školách možnost seznámit se s
uměleckou a kulturní produkcí poskytovanou na profesionální úrovni.
usnadňuje přístup žáků k široké škále kulturních projevů, aby se s ní mohli seznámit a rozvíjet
své porozumění kultuře ve všech jejích formách.
pomáhá školám při integraci různých forem kulturního vyjádření jejich při jejich úsilí o
zkvalitnĕní studijních cílů.

Děti a mládež musí mít zabezpečen přístup ke kulturním činnostem stejným způsobem jako dospělí.
Spojit se s kulturou a uměním během dětství dává dětem znalosti a zkušenosti, které podporují jejich
vlastní kreativitu a zvýší jejich schopnosti chápat a vyhodnotit různé formy kulturního vyjadřování.
Pochopení uměleckého projevu podléhá procesu učení se, a dětem musí být dána příležitost rozvíjet
porozumění co nejširší široké škále kulturních projevů, tak aby byly vybaveny a splňovaly požadavky
kladené na nĕ ve spojení s rozvojem společnosti.
Potřeba dalšího rozvoje „kulturního ruksaku“
Kulturní ruksak je největší investicí pokud jde o umění a kulturu mladých lidí v norské historii, a jako
takový je jedním z neúčinnější existujících opatření. Systém by měl v zásadě obsáhnout všechny
studenty v Norsku ve věku mezi 6-19 roky a uvést je do všech uměleckých a kulturních oblastí
dnešního světa. Investice do systému vzrostly z původních 10 milionů v roce 2001 na 167 milionů v
roce 2011. Tyto částky jsou provázeny také obrovským nárůstem počtu inscenací a akcí, které jsou
v rámci programu připravovány a realizovány. To vše je vedeno úmyslem zajistit přístup k
profesionálnímu vysoce kvalitnímu umění na každé škole. Nabídka je zaměřena na děti a děti se
stávají součástí těchto aktivit a často také jejími spolutvůrci. Tvořivost a spoluúčast je důležitým
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doplňkem k základnímu rozvoji estetických dovedností, které děti získávají pravidelnou školní
docházkou, kde jsou estetické předměty dobře zastoupeny.
Národní centrum umění a kultury v oblasti vzdělávání a, Rada pro umění ve školách doporučují, aby
se Kulturní Ruksak intenzivně zaměřoval na umělecké projekty, v nichž je dítě osobou spolutvůrčí a
kreativní. Je také žádoucí, aby došlo k dalšímu navýšení účasti umělců - přistěhovalců, kteří pracují v
oblasti umění a kultury na školách.
Praxe DKS je velmi odlišná kraje od kraje. Jsou zřetelné rozdíly ve spolupráci mezi institucemi a
školami. Některé umělecké instituce od zavedení DKS zaznamenaly u dětí a mládeže pokles zájmu. To
však nebylo a není cílem DKS.
Každý norský okres musí povinně nabízet hudební studijní obor minimálně na jedné vyšší střední
škole. Úplný seznam vyšších středních škol, které nabízejí hudební studijní obory, lze nalézt v norském
školním informačním systému Pedlex. Jednoleté studium hudby rovněž nabízí řada lidových škol.
O podporu mladých talentů pečuje Hudební institut Barrata Dueho v Oslu, který je jedinou školou
v zemi nabízející speciální program pro mládež s mimořádným hudebním nadáním. Tato škola učí
děti od předškolního věku po úroveň konzervatoře a její orchestr si získal široký ohlas.
VYSOKOŠKOLSKÉ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Pokud jde o terciární úroveň uměleckého vzdělávání, existují velké rozdíly mezi různými uměleckými
formami v příležitosti vzdělávání se. Existuje několik různých institucí, které nabízejí vysokoškolské
vzdělání ve výtvarném umění a hudbě. Méně příležitostí skýtá nabídka vzdělání v oborech literatury,
divadla, tance a filmu.
Vysokoškolské studium hudby je nabízené vysokými školami a univerzitami v Bergenu, Trondheimu,
Stavangeru, Kristiansandu a Tromsø, které mají vlastní hudební katedry. Nejvyšší titul v Norsku uděluje
Norská akademie hudby v Oslu. Ústředními místy hudebního výzkumu jsou univerzity v Oslu, Bergenu
a Trondheimu a Norská akademie hudby v Oslu.
Během několika posledních let se výrazně zvýšil počet norských studentů získávajících umělecké
vzdělání v zahraničí. To přispělo k nárůstu počtu umělců v Norsku. Tento fakt způsobuje zásadní
změny ve vazbách a tradičních vztazích mezi odvětví uměleckého vzdělávání na jedné straně a
uměleckých institucí na straně druhé. Ovlivněna je obzvláště oblast divadla. Nicméně, umělci, kteří
získávají odbornou přípravu v zahraničí nejsou automaticky přijati norským trhem práce ani nemají
usnadněn přístup na profesionální uměleckou scénu v Norsku.
Vysoké školství bylo v posledním desetiletí reorganizováno. Došlo ke sloučení různých institucí v této
oblasti. Záměrem státu bylo zvýšit dostupnost a pomoci vytvořit širší umělecké profesní prostředí a
dále podporovat spolupráci mezi jednotlivými uměleckými obory.

MIMOŠKOLNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ A KULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Práce s mládeží v oblasti umění a kultury je Norsku předmětem stálého výzkumu debat a následného
rozvoje. Koncepci vytváří Ministerstvo školství a výzkumu ve spolupráci s Ministerstvem kultury a
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Kulturní radou. Diskuse probíhají na úrovni krajů i obcí. Z těchto činností jsou bezprostředně
vyvozovány konkrétní závěry, které jsou v co nejkratší době realizovány. Většinou zpočátku na
zkušební omezenou dobu a na základě výsledků této zkoušky se program vyvíjí dále. Tyto rozvojové
projekty zahrnují jak školní, tak mimoškolní aktivity.
Jedním z ústředních cílů norské strategie zaměřené na děti a mládež je vytvořit rámec, který umožní
dětem a mladistvým zapojit se do činnosti nevládních organizací, sdružení a klubů. Tyto snahy
podporují místní i ústřední orgány. Tyto spolky fungují jako centra společenské činnosti a zahrnují vše
od pěveckých a divadelních spolků po politické aktivity a spolky založené na náboženských či etických
principech. Aktivní účastí v těchto spolcích si děti osvojují sociální dovednosti a znalosti, vytváří vůdčí
schopnosti a posiluje se jejich pocit odpovědnosti za jiné.
VOLNOČASOVÉ ORGANIZACE
Norské děti a mladiství mohou využívat celou řadu volnočasových činností. Celostátní průzkum
provedený mezi žáky nižších a vyšších stupňů středních škol v roce 2002 zjistil, že 93 procent žáků
uvedlo členství v minimálně jedné organizaci, sdružení nebo klubu od doby, kdy dovršili 10 rok věku.
Obecní a státní úřady nabízejí v rámci snah vytvářet a udržovat aktivní volnočasové příležitosti celou
řadu možností financování. Kromě místních grantových programů byl vytvořen i celostátní podpůrný
program (Frifond). Tento program, který měl v roce 2006 k dispozici 135 milionů norských korun, se
snaží podporovat místní činnost prostřednictvím spolků a sdružení i mezi nezávislými skupinami dětí a
mladistvých s dobrými nápady, které chtějí realizovat.
Ministerstvo pro otázky dětí a rovnoprávnosti poskytuje základní finanční podporu cca 70 celostátním
nevládním sdružením pro děti a mládež. Tato sdružení mají dohromady více než 350 000 členů
mladších 26 let (2004). V roce 2006 přesáhla celková finanční podpora rozdělená ministerstvem 65
milionů norských korun. Dětské a mládežnické činnosti jsou financovány i řadou dalších ministerstev.
KULTURSKOLEN – KULTURNÍ ŠKOLY
Základní školy uměleckého vzdělávání, tzv. Kulturní školy (Kultur Skole) výrazně přispívají k primární
úrovni veřejného uměleckého vzdělávání. Tento proces probíhá již od roku 1960.
Dnes základní školy uměleckého vzdělávání poskytují uměleckou výchovu dětem i dospělým. Základní
umělecké školy navštěvuje 109 000 dětí, což je 15% všech dětí školního věku.
Umělecké školství je v posledních letech na vzestupu. Od roku 1998 norské zákony vyžadují, aby
všechny obce nabízely dětem uměleckou výchovu. Tato povinnost vedla k vytvoření sítě
mimoškolních kulturních zařízení, která nabízejí výuku hudby, tance, divadla, kreslení, malování apod.
Norská rada uměleckých škol poskytuje norským obcím pomoc se zajišťováním této výuky a je ve
spojení s řadou uměleckých škol. Stále však platí, že ceny jsou příliš vysoké, nabídka pokud existuje, je
nepříliš obsáhlá a kapacita škol je nedostačující. Rada kultury chce posílit spolupráci mezi školami a
dobrovolnickými organizací i dalšími organizacemi.
KULTURNÍ DIVERZITA
Výměna zkušeností a vývoj v této oblasti probíhá v Norsku v této oblasti na národní i mezinárodní
úrovni.
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Zvláště mládežnické kulturní aktivity umožňují vzájemné setkávání se a prolínání jednotek, spolků a
komunit, které existují kolem mladých lidí (rodiče, prarodiče, sourozenci, přátelé, sociální komunity).
Mnoho mladých lidí s přistěhovaleckou minulostí se účastní volnočasových aktivit pořádaných právě
menšinovými organizacemi. Mladí lidé zde mají možnost rozvíjet se a pracovat na sobě, mají zde
volný přístup k odborným znalostem a otevírá se jim prostor k ostaním komunitám, jejich poznání a
pochopení. Je však zřetelné, že děti přistěhovalců se mládežnických aktivit v klíčových oblastech
umění a kultury účastní méně často, než ostatní mladí lidé. Tento fakt se vztahuje jak na jejich aktivní
tak i pasivní účast.
Jedním příkladem vývojového projektu je projekt pro podoru začlenění se národnostích menšin
v Norsku, program "Rozmanitost v muzeích". Cílem bylo, aby expozice muzeí více odrážely
současnou kulturní mnohotvárnost, a aby lidé z národnostích menšin nebo lidé přistěhovaleckého
původu měli možnost získat přehled o daných oblastech a rozvinul se u nich zájem o muzejní
činnosti. Tento program byl dobře přijat a bylo prto rozhodnuto o jeho dalším rozvoji a pokračování.
Posílený režim programu má zkušební dobu 3-5 let a pak bude znovu vyhodnocen.
Většina rodin však vítá možnost podílet se na umění a kultuře - ať jako aktivní tvůrci, organizátoři a
manažeři, či jako publikum. Kolektivní účast na různých rovinách a stupních vytváří prostor, kde se
rodiče i děti cítí v bezpečí, vzniká prostor pro kvalitní a efektivní dialog mezi těmi kdo poskytují a
nabízejí a mezi rodiče a jejich rodinami. Mnoho mladých lidí má zájem o aktivní účast v uměleckých a
kulturních aktivitách, pokud je jejich obsah v souladu s jejich zájmy a současnými trendy. Mladí lidé se
rádi zapojují do programů, které používají nové formy projevu a různé narativní techniky. Zde mají
tito mladí lidé možnost získat znalosti o šíři uměleckého a kulturního života a dění. Zapojením
mladých lidí, jejich rodiny a přátele vytváří prostředí, kde bez ohledu na kulturní prostředí ze kterého
kdo pochází, má každý své místo a možnost seberealizace a vzdělávání.

PROGRAM ROZMANITOSTI V MUZEÍCH V PRAXI NORSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU
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V. ZÁVĚR – SHRNUTÍ
Pro potřeby analýzy byly řešitelským týmem shromážděny a následně zpracovatelem analýzy utříděny
a nastudovány dokumenty získané během bilaterálního meetingu Kulturní Mosty 2013. Pro účely
studie byly dále zpracovatelm zajištěny a jsou v ní implementovány informace z veřejně dostupných
norských zdrojů.
Analýza obsahuje široké spektrum informací z oblastí norského školství a kultury (zvláštní pozornost je
s ohledem na cíle stanovené programem meetingu věnována hudbě a krásné literatuře – poezii).
Obsahem analýzy jsou také informace o základních tezích, z nich vyplývající státní politiky a státních
programech, které jsou v Norsku v oblasti školství a kultury intenzivně aplikovány. Všechny tyto
informace tvoří souborný rámec, který je nezbytné znát a respektovat při styku a jednáních o
spolupráci s organizacemi a spolky zainteresovanými v daných oblastech, a to bez rozdílu pozice,
případně rozsahu a oblasti působnosti té které jednotky. Poznání těchto skutečností, stejně jako
seznámení se s norskou kulturou a norským modelem její podpory zabrání mnoha nedorozuměním a
zklamáním a neúspěchům při realizaci spolupráce.
NORSKÁ LITERÁRNÍ SCÉNA – OBLAST KRÁSNÉ LITERATURY A POEZIE
Přesto, že Norsko nemá tak bohatou literární tradici jako většina evropských zemí, je původní norská
tvorba ať v minulosti, tak tvorba současná kvalitní a pro nás překvapivě objemná. Je tomu tak nejen
v segmentech detektivních děl, povídek a románů, ale i v oblastech původní a současné poezie.
Spisovatelé a básníci mají v Norsku velkou společenskou prestiž a jsou státem podporováni. Velká
péče je věnována také vydávání nových děl a zajištění jejich dostupnosti v celém Norsku. Pozornosti a
podpory se dostává také překladům původní norské tvorby do cizích jazyků. Tuto pomoc
zprostředkovává na základě jasných pravidel norská organizace pro podporu šíření překladové
litertury NORLA. Autorská práva autorů spravuje a pro zahraničí zastupuje obvykle některý
z prestižních norských nakladatelských domů.
Běžným jevem jsou v Norsku spolky, které si berou za cíl propagaci konkrétního literáta. Vždy se
jedná o spolek působící v kraji kde autor žil a tvořil. Spolky pořádají výstavy, festivaly, zajišťují prodej
knih a jejich propagaci na webových stránkách a ve všech myslitelných oblastech podporují popularitu
a šíření znalostí o autorovi.
Spolupráce v oblasti překladů literatury, přesto, že zúčastěných stran je většinou více, je
bezproblémová a přístup jak ze strany Norla tak i vydavatelských domů je velmi vstřícný a rychlý.
NORSKÁ HUDBEBNÍ SCÉNA – HUDEBNÍCI, SKUPINY A KULTURNÍ MANAGEMENT
Norská kulturní scéna a kultura vůbec má svá výrazná specifika. Rozvoj kultury má na starosti
ministerstvo kultury a dále pak kulturní rady zřízené pro jednotlivá odvětví. Rady jsou složeny vždy
z odborníků, umělců a osob dlouhodobě činných v té které oblasti. To je zárukou stanovení kvalitních
cílů kulturní politiky a účelného směrování financí do jednotlivých oblastí norské kultury.
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Základními cíli kulturní politiky Norska v oblasti živého umění a hudby je udržení a rozvoj kvalitního
umění zajištení jeho dostupnosti ve všech místech Norska.
Umělci, kteří jsou vybráni příslušnou uměleckou radou, mají zajištěn státní plat a stávají se součástí
systému, který jim zabezpečuje turné po celém Norsku. Mohou získat také příspěvky na vycestování
na zahraniční turné. Norští promotéři mají diametrálně odlišné zvyklosti a ceny za realizaci
uměleckých výkonů jsou v porovnání s českým trhem mnohonásobně vyšší. Norští umělci tak mají
prostor pro tvorbu i její prezentaci, naopak vystupování v zahraničí je tímto systémem a zvyklostmi
z něj plynoucích omezeno. Případná spolupráce vyžaduje vždy osobní jednání s promotérem a
důkladné posouzení jak dotčené kulturní oblasti a jejího vnímání v ČR, tak rozboru ekonomického
plánu zamýšlené akce.
NORSKÉ UMĚLECKÉ ŠKOLSTVÍ
Norské školství se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Cíle státní politiky jsou jasně definované. Formy a
progamy jejich naplňování jsou formulovány norským ministerstvem školství a výzkumu ve spolupráci
se samosprávami kraje a norským parlamentem.
Umělecké školství je intenzivně rozvíjeno a snahou společnosti je zapojit aktivně co největší počet dětí
a mládeže do tvůrčího uměleckého procesu. Současný trend usiluje o zapojení i členů rodin studentů,
členů komunit a národnostních menšin, zvláště v oblastech, kde je monitorováno nízké zapojení do
splečenského kultruního dění.
Základní a nosnou myšlenkou norského vzdělávacího systému je propojení vzdělání s kulturní sférou
formou zajištění setkávání se studentů s kvalitními kulturními projevy všech žánrů. Výrazně je kladen
požadavek na aktivní zapojení se studentů do kulturní činnosti a rozvíjení schopnosti mládeže
formulovat a vyjadřovat svůj názor na kulturní akce a umělecké projevy. Dalším důležitým směrem –
tendencí ve vývoji norského školství – je zavádění soutěživosti a hodnocení studentů, kteří jsou
schopni dosahovat vynikajících výsledků. Tato praxe byla v minulosti v pozadí, upřednostňováno bylo
dosažení dobrých průměrných výsledků bez zvýrazňování osobností. Tento přístup měl odstranit
frustraci a pocity méněcennosti u žáků s menším talentem. V konečném důsledku však vedl
k průměrnosti a k pasivitě studentů.
Školský systém obecně vede studenty k discpilině, samostatnosti a zodpovědnosti a komplexně je
nejen připravuje, ale v průběhu studia je začleňuje do společnosti. Děti a mládež jsou v Norsku
vnímány ne jako skupina nebo součást etnika, ale jako plnohodnotní jedinci, kteří mají s ohledem na
svůj věk stejné nároky a práva jako dospělí.
Školy všeobecně vítají možnost spolupráce s jinými zeměmi, vždy je však nutno jednat o konkrétních
progamech a termínech.
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VI. POUŽITÉ ZDROJE
Při zpracování byly využity především vlastní zdroje Kulturní mosty o.s., získané při jednáních bilaterálního
meetingu Kulturní mosty /Cultural bridges 2013 s partnery v oblasti kultury – literatury, hudby a kulturního
managementu a v oblasti uměleckého vzdělávání v základní a vyšší úrovni norského vzdělávacího systému
a uměleckého vzdělávání na tzv. norských Kulturskolen.
Tyto vlastní zdroje byly doplněny internetovými zdroji a kontakty na norské instituce v problematice kultury
a školství:
Norské ministerstvo kultury http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4
Academia – sdílení a sledování výzkumu http://www.academia.edu/
Vydavatelský dm Ashehough http://www.aschehoug.no/
Norský knižní klub http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=AK
Norská ambasáda v ČR http://www.noramb.cz/
NORLA http://www.norla.no/
Struktura vzdělávacího systému v Norsku http://www.euroeducation.net/prof/norco.htm
Ministerstvo vzdělávání a výzkumu http://www.regjeringen.no/en
Norský systém vzdělávání http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/Selected-topics/compulsory-education/thenorwegian-education-system.html?id=445118
Vzdělávací a kvalifikační možnosti na vyšším druhém stupni http://www.vibli.no
Studium v Norsku http://www.studyinnorway.no/sn
Mezinárodní školy v Norsku http://www.english-schools.org/norway/
Norská agentura pro ohodnocení kvality vzdělávání http://www.nokut.no/en/
Vstupní brána pro uznání vzdělání získaného v zahraničí http://www.nokut.no/en/INVIA-en/
Systém škol v Oslo http://www.easyexpat.com/en/oslo/school/school-system.htm
Vstupní brána do veřejného sektoru v Norsku http://www.norway.no
Kulturní školy v Norsku http://www.kulturskolen.no/
Norský hudební management http://kalleklev.no/

Zpracoval:

P&P

Kontakt:

kulturnimosty@seznam.cz

Webové stránky projektu:

www.kulturnimosty.cz

Adresa:

Vejmluvova 37, Žďár nad Sázavou

Materiál vznikl za podpory Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014
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