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Považskobystričan Filip Štrauch sa začal venovať hre na klavír už ako malý chlapec. Láska k hudbe ho sprevádza dodnes, keď koncertuje 
nielen na „domácich“ pódiách, ale aj v zahraničí. Začínal v považskobystrickej „zuške“, dnes dokončuje doktorandské štúdium na The Royal 
Danish Academy of Music v Kodani v Dánsku. Na Vianoce sa preto teší domov, na rodinu aj dobré jedlo. V našom meste si najbližšie zahrá v 
ZUŠKE - 9. februára. Nám počas predvianočného zhonu odpovedal na zvedavé otázky. 

Byť čo najlepším interpretom klasickej hudby...to je cesta na celý život 

Na Vianoce sa teší Filip na rodinu aj dobré jedlo 

Kedy ťa hudba očarila po prvýkrát?
S hudbou som prišiel do kontaktu veľmi skoro, 
keďže som z hudobníckej rodiny. Ťažko teda po-
vedať, kedy ma očarila po prvýkrát, ale vo veľmi 
skorom veku. Vážnejšie a cieľavedome som sa 
jej začal venovať, keď som mal štrnásť rokov a 
nastúpil na konzervatórium v Žiline. 
Prečo práve klavír? Vybrali ti tohto „spoloč-
níka“ rodičia alebo si išiel svojou vlastnou 
cestou?
Keď som mal sedem rokov, otec ma prihlásil na 
zobcovú flautu, na ktorej som hral približne dva
roky v triede učiteľa Mariána Belobrada. Išlo mi 
to veľmi dobre nato, že som cvičil iba v deň hodi-
ny. (smiech). Tento učiteľ prišiel za mojím otcom, 
keď som mal deväť rokov, že by som mohol skú-
siť hrať aj profesionálne na priečnu flautu. Otcovi
sa táto myšlienka nepozdávala a začal ma učiť 
hrať na klavíri. Išlo mi to závratnou rýchlosťou, 
behom pár mesiacov som sa dostal k Chopino-
vej etude. Dodnes tomu nerozumiem, ale áno, 
talent tam bol. No bez otcovej trpezlivosti a cvi-
čenia, ktoré trvalo mnoho mnoho hodín, by to 
nešlo. 
Ako si spomínaš na začiatky v „zuške“ v Po-
važskej Bystrici?
Tie si pamätám veľmi dobre. Táto škola a veľ-
mi dobrý učiteľský kolektív mi dali veľa. Hlavne, 
čo sa týka podmienok cvičenia. To bolo naozaj 
super. Bývalý riaditeľ Michal Bróska bol úžasný, 
umožnil mi cvičiť v sále kedykoľvek som potre-
boval, aj do noci. Hral som vždy veľa malých 
koncertov v zuške a bol to naozaj pocit podpory 
zo všetkých strán. Tieto spomienky sú preto na-
ozaj príjemné a do školy sa rád vraciam. 
Aké bolo štúdium na vysokej škole? 
Je to len o skladaní, hraní alebo aj o teórii 
a skúškach?
Vyštudoval som magistra umenia na VŠMU 
v Bratislave, kde som sa zameral na klavírnu 
hru, nie kompozíciu. To už je úplne iný odbor. 
Nebola to vyslovene drina, čo sa týka skúšok 
z teórie a dejín hudby a pedagogiky, ale niekedy 
to dalo zabrať popri dlhých hodinách cvičenia. 
Problémom štúdia na VŠMU bolo práve to, že 
niekedy tých predmetov bolo naozaj dosť a ne-
zostal čas na cvičenie. Nie veľmi dobré boli aj 
podmienky na cvičenie, keďže triedy mali obme-
dzenú kapacitu. 
Už dlhšiu dobu si v zahraničí. V čom vidíš 
najväčší rozdiel v štúdiu?
Základný rozdiel vidím práve v podmienkach. 
Na Slovensku sme mali katastrofálne nástroje, 
tu sú fantasické na každom kroku. V Dánsku 
máme školu otvorenú do polnoci a priestorov na 
cvičenie je naozaj veľa. To je špeciálne dôleži-
té najmä pri štúdiu klavíra. Ďalším rozdielom sú 
pedagógovia. Tu v Dánsku mám profesora Nik-
lasa Sivelova zo Švédska, čo je dovolím si tvr-
diť, génius. Je to ozajstný umelec, ktorý cestuje 
a hrá po celom svete a tým pádom má naozaj 
dobrý rozhľad. Vie, ako sa hrá v iných krajinách, 
nie iba doma. Ovláda mnoho jazykov, hrá neu-
veriteľné množstvo repertoáru. Takýchto peda-

gógov je tu viac. Na Slovensku sú pedagógovia, 
ktorí pôsobia, bohužiaľ, viac-menej iba na Slo-
vensku a sú väčšinou repertoárovo obmedzení. 
Ja som mal ale šťastie a študoval som u pána 
Lapšanského, čo bolo pre mňa veľmi prínosné. 
Taktiež tu v zahraničí neexistuje hierarchia pro-
fesor-študent. Na prvej hodine s mojím profeso-
rom v Dánsku sa so mnou rozprával ako s rov-
nocenným dospelým človekom a umelcom. To 
mi dodávalo obrovské sebavedomie od samého 
začiatku, čo je podľa mňa jeden z najdôležitej-
ších elementov koncertných umelcov. Dalo by 
sa o tom rozprávať viac, lebo tých rozdielov je 
naozaj veľmi veľa. 

Aktuálne si teda v Dánsku, ako sa ti páči kra-
jina, ľudia, zvyky...?
Žijem v Kodani, čo je hlavné mesto Dánska. 
Je tu nespočetné množstvo cudzincov, teda sa 
nedá úplne tvrdiť, že Kodaň je typické Dánsko. 
Páči sa mi tu veľmi. Zvyky sú naozaj iné, ľudia 
sú viac otvorenejší, veselší a bezproblémovejší. 
No všetko má, samozrejme, dve strany min-
ce. Niekedy mi chýba aj naša mentalita. Žijem 
tu už dlho, čiže mám veľa kamarátov, poznám 
ľudí okolo seba. No cez to všetko, že ľudia sú 
šťastní a usmievaví, sú zároveň chladnejší, ra-
cionálnejší a systematizovanejší. Určite tu však 
chcem zostať dlhšie a načerpať čo najviac z ich 
mentality. Lebo organizovanosť, férovosť, sys-
tém a konanie s chladnou hlavou je práve to, 
čo nám na Slovensku chýba. Kodaň je krásne 
mesto, je tu veľa zelene a všade sa dá bicyklo-
vať. Potraviny a jedlo majú na vysokej úrovni, je 
tu tiež nespočetné množstvo kultúrnych aktivít. 
Čiže mesto pre umelcov ako stvorené. 
Keď si naposledy koncertoval v Považskej 
Bystrici hovoril si aj o novom CD...
Keďže nahrávanie CD je väčšinou proces mi-
nimálne na niekoľko mesiacov, práve pracu-
jeme na nahrávaní. Potom budeme nahrávku 
upravovať, plán je vydať CD na jar budúceho 

roka cez dánske vydavateľstvo DANACORD. 
Pripravujeme na ňom spolu s Jonathanom 
Swensonom Schubertovu sonátu Arpegionne 
pre violončelo a klavír a Rachmaninovu sonátu 
pre violončelo a klavír. Práve s Jonathanom som 
hral aj v Považskej Bystrici. Sú to veľmi význam-
né diela v hudobnej literatúre a s Jonathanom je 
hrať jedna radosť. Poslucháči sa teda majú na 
čo tešiť. 
Čo tvoje sny v oblasti hudby, sú stále nespl-
nené? 
Mojou súčasnou prioritou je dokončiť Kráľovskú 
akadémiu a po štúdiu hrať čo najviac aj v iných 
krajinách. To sa mi už darí aj teraz, ale ešte stále 
som študent. Čiže si musím plniť aj iné povinnos-
ti, ktoré sa týkajú štúdia. Môj sen je byť čo naj-
lepším interpretom klasickej hudby, a to je ces-
ta na celý život. Čiže to všetko je predo mnou. 
Chcel by som nahrať aj viaceré CD a navštíviť 
krajiny, v ktorým som ešte nebol. 
Kam povedú tvoje kroky, keď ukončíš štú-
dium?
V prvom rade si po škole plánujem zobrať dovo-
lenku. Pôjdem si oddýchnuť niekam, kde je veľmi 
teplo. (smiech) Po štúdiu mám tiež turné v Poľ-
sku a v Česku. Ďalšie plánujeme s Jonathanom 
Swensonom po Číne a Amerike. 
Čo tvoji obľúbení skladatelia? 
Moji najobľúbenejší sú hneď dvaja – Maurice 
Ravel a Sergej Rachmaninov. Maurica Ravela 
milujem pre jeho nápady, farby, predstavivosť 
a zároveň francúzsku eleganciu a španielsky 
temperament. Je to génius. Sergej Rachmaninov 
má neuveriteľne emotívnu hudbu a zároveň veľ-
mi smutnú a pochmúrnu. Čiže asi preto, lebo je 
to blízke našej slovanskej mentalite. 
Keď si chceš oddýchnuť, vypnúť... akú hud-
bu počúvaš? Je to vždy len klasika?
Nie je to tak. Keď mám voľný čas veľmi rád po-
čúvam funky, jazz a elektronickú hudbu. 
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku? Kde bu-
deš tráviť Vianoce?
Na Vianoce sa naozaj veľmi teším. Samozrejme, 
ich strávim doma v Považskej Bystrici s rodinou 
a dobrým jedlom. (smiech)
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