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Mestský dom kultúry a 
osvety v Bratislave, ako dlho
ročný usporiadateľ najmä ko
morných a organových kon
certov, je popri Slovenskej fil
harmónii jedným z hlavných 
organizátorov koncertného 
života Bratislavy. K ďalším 
nie menej významným aktivi
tám MDKO patrí zabezpečo
vanie bratislavského Kultúr
neho leta - kde popri funkcii 
koordinátora nesie podstatnú 
časť dramaturgicko-organi
začnej stránky tohto rozmer
ného projektu na vlastných 
pleciach - ako aj kultúrno
-osvetová činnosť a starostli
vosť o široko rozvetvenú ob
lasť ZUČ. 
Keďže úroveň koncertného 

života paralelne odráža aj 
výšku celkovej kultúrnosti 
i estetickej výchovy, jeho 
bezproblémové fungovanie 
malo by byť prioritným záuj
mom všetkých zainteresova
ných. V poslednom období sa 
však práve v tejto oblasti vy
skytli určité problémy; požia
dali sme preto o rozhovor ria
diteľku MDKO Dr. MARIU BA
LÁŽIKOVÚ, ktorá nám odpo
vedala aj na otázky týkajúce 
sa niektorých ďalších aktivít 
iirokého akčného rádia tejto 
organizácie. 

Komorné koncerty, roky úspešne udom'ác
nené v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
sa v dôsledku jeho rekonštrukcie musdi pre
sťahovať do rôznych náhradných priestorov. 
Tým sa porušil tradičný utorkový cyklus, kto

rý nemá dosial' adekvátnu náhradu. Medziča
som získal MDKO novú koncertnú sie•) v Kla
riskách. Znamená to, že by koncerty natrvalo 
mali prejsť do týchto priestorov? Akým spô
sobom chcete vyriešiť nedostatky v prevádz
kovom zabezpečení , veď Klarisky nemajú za
tiaľ vybudované sociálne za riadenia, chýbajú 
šatne, priestory pre účinkujúcich , nie je do
riešené vykurova nie. l kapacitne nie je nová 
sála adekvátnou náhradou. 

- Re ko nštrukcie h istorických budov sú dô
ležité z hľadiska blízkej i vzd iale nej bud úc
nosti . V súčasnosti však závažným spôsobom 
komplik uj ú činnosť naj rozličnejš ích inštitú
cií. MDKO to mo mentá lne pociťuj e takpo
vediac na vlastnej koži. Fakto m je. že ko 
morné ko ncerty tým na dl hý čas stratili nic
len zafixované miesto. ale aj pravidelnú týž
dennú periodici tu . Presun ko nce rtov do Kla
risiek nic je riešením n ajšťast nejš ím . ale za 
danej situácie nevyhnutným. Nevzdávame sa 
však nádeje , že po dokončen í rekonštrukcie 
Primaciál neho paláca i Kla risiek získajú tie to 
konce rt y vyhovuj úce a stále p riesto ry. 

Spomínate rekonštrukciu Klarisiek. Kedy 
sa má uskutočniť, v akej podobe, bude sa tý-
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Vysoká ~kola múzických umení oslavuje v týchto dňoch 40. výročie svojho zaloien.la. Hudobná fakulta si pripomína toto jubileum vo svojom 
novom stánku na Zochovej ulici. Článok k tejto príležitosti uverejňujeme na str. 9. Snímka R. Blhary 

Priestor pre koncerty 
kať len už spomínaných prevádzkových pries
torov, alebo sa zmení i celkový interiér? 
· - Plánovaný termín ukonče nia je rok 1991, 
zatiaľ však nie sú vyriešené vzťahy s majite
ľom priľahlé ho objektu - Univerzitnou kn iž
nicou. Ku ko nce rtne j sie ni by sa ma li prič le 
n i ť ešte ďalš ie sused né p riesto ry, patriace za
tia l' pedagogickej knižnici a dobudovať t u 
všetky spo mínané chýbajúce za riade nia . Štú
dia uvažuje o vytvore ní ko rn plené ho ku ltúr
no-spoločenského priestoru. ktorý ráta s vy
užitím ko ncertnej sie ne, nftdvoria , espresa, 
šatní pre návštevn íkov i umelcov. Celý ob
j ekt v spojení s knižnicou po re ko nštrukcii by 
mohol byť ideá lnym miesto m p re vzdc lftvan ic 
i kultúrno-spoločenské využit ie . Je to šanca 
nielen pre MDKO. ale naj mii pre histo rickú 
časť Bratislavy. otvoriť ve rejnosti p riestory. 
ktoré doteraz sú absolútne zanedbané. 

V minulej sezóne MDKO prestal zabezpe
čovať nedel'né dopoludňajšie koncerty v mest
skej galérii v Mirbachovom paláci. Nie je cel
kom istý ani osud obl'úbených organových 
pondelkov v Koncertnej sieni SF. Redukcia 
koncertných podujatí je dôsledkom ekono
mických opatreni , alebo to máme chápal' ako 
zvyšovanie kvality na úkor kvantity? 

- Prestali sme síce partici povať na koncer
toch cyklu Nedeľné dopolud nie v Galér ii 
(z dôvod u prevzatia KSK do vlastn íctva 
MDKO) . a le tie to v nezmene nej kvalite a 
rozsahu pokračujú v d ra matu rgickej spolu
práci so Slovenskou filharmóniou. Finančné 

prostriedky - približne dvctstotisíc korún. 
ktoré sme pôvod ne investoval i do ko nce rtov 
v Mirbachovom paláci , sme presun uli na 
ko ncerty v Klar i kách. ktorých činnosť nie je 
osobitne dotovaná . T u sme od rmíj a t.r. 
uviedli do prevádzky histo rický o rgan . takže 
te raz niekto ré organové ko nce rty sa konaj ú 
aj v Klar iskách. Ostatné sú však naďalej v 
Koncert nej sieni SF. 

A čo večerné komorné koncerty? 
- Ich počet sa nezmenil. So zvyšovan ím 

ne rátame, pretože každotýždc nná siet' kon
ce rtov vážnej hudby je v centre mesta dosta
točne hustá (ko nce rt y Slovenskej fi lharmó
nie, Slovenského hudobného fond u a i.). Ne
mie nime pristu povať ani k u kva ntitat ívnej 
redukcii, pre tože najmä tieto koncerty majtr 
svoje publikum a stretávajú sa s pozitívnym 
hodno te ním odbornej kr iti ky. Aj v hudúc
nosti mienime pr i zývať špičkových domácich 
interpretov a v rámci finančných možností aj 
zahran ičn ých umelcov. 

Zárukou kvality je aj fundovaná dramatur
gia . V MDKO ju zabezpečujú d vaja profesio
náhli dramaturgovia , absolventi hudobnej ve
dy FFUK. Pri MDKO boli v poslednom obdo
bí ustanovené ešte aj dramaturgické komisie 
zložené z externých spolupracovníkov. Aká je 
ich ú loha pri tvorbe dramaturgických p lánov, 
nic je to zbytočné zdvojovanie činnosti , vyvo
lá vají•ce navyše i určité pochybnosti o odbor
nej spôsobilosti vašich pracovníkov? 

- Táto prax je a j v zahranič í bežn;í a jej 
c ieľom nic je nejak ý .. dozor" nad prá<.:Ou in
te rných dramaturgov. Naopak : č l e novia dra
matu rgických komisií mali by byť stimu látor
mi rozl ičných koncepcií. mal by to byi .. trust 
mozgov" . ktorý má v prvom rade por·adcn
skú fu nkciu. Zaobe rá sa tým. čo v profcsio
ná lrlych umeleckých inštitCrciách spadá do 
kompetencie umeleckej rady. resp . ume lec
ké ho poradenské ho zboru. 

Spomínali ste účinkovanie zahraničných 

umelcov v rámci finančných možností 
MDKO. edala by sa v tomto smere využit' 
možnost' sponzorovania hoci, na príklad , 
niektorou našou cestovnou kancelá riou'? Veď 
prít'ažlh•ý k ultÍirny program (>Oskytovan)• v 
rámci ich služieb im zvyšuje atraktfvnosf po
nuky. Bohat)• mecenáš by mohol pomôef aj k 
zvýšeniu umeleckej úrovne letných koncer -

tov. Príťažlivé sú už zásluhou jedinečného 
prostredia historických pamiatok, kde sú si
tuované, ak by k tomu pribudli aj špičkoví in
terpreti - a nielen ojedinele, ale na každom 
podujatí - iste by stúpla kultúrna prestiž 
nášho mesta . čo tak vyt voriť dramaturgicky 
náročne profilovan~ letný hudobný festival, 
ktorý by bol súčast'ou Kultúrneho leta? 

- Kult úrne leto je jedno u z podstatných 
hudobno-dramaturgických a organizačných 

aktivít MDKO. I keď sa nijako nebránime 
funkčnej , zmyslu plnej inováci i. nazdávame 
sa. že doterajšie osvedčené. to jest poslu
cháčm i navštcvované a kritikou zväčša pozi
tívne hod notené cykly (Letné komo rné kon
ce rty. D ni gitarovej hudby. D ni o rga novej 
hudby. Pondelky v Klariskách) mal i by sa za
chovať v nezmenenej podobe. Našou snahou 
je zabezpečiť pre každ ý ko ncert každé ho cyk
lu špičkových domácich a zah ra ničných 
ume lcov. 

Boli by sme radi , keby sa Kultúrne leto 
vráti lo k operným a muzikälovým predstave
n iam, ktoré v časoch prevádzky nádvoria 
Starej radn ice pat rili k divácky najfrekvento
va nejš ím pod ujatiam. Na najvýš skro mná 
technická vybave nost' nádvoria Divade lnej 
faku lt y VŠMU . kde sa mome ntálne prevza té 
divadelné predstave nia u~k utočríujú . vša k 
tento návrat neumožňuje . Ak o fi nančných 
prostriedkoch hovoríme ako o limitujúcich , 
neex istencia vhodných náhrad ných exte rié
rových p riestorov. kde by sa mohli usk utoč
ríovat' prevza té operné a muzi kálové predsta
venia je fa ktom doslovn e liminujúcim. 

Viac p riesto ru chceme v rámci le ta vyhra
diť aj pre mlad ých. Po prvý raz fungova la na 
I lviezdoslavovom námestí po celé dva mesia
cc ~céna mlad ých. Piiť razy v týždni tu znela 
populárna hudba a skúsili srne - s úspecho m 
i fo lkló r. Kult úrne leto by sa malo koncipo-

Pokračovanie na 7. str. 
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.Jubilejné oslavy 
e Dňa 28. októbra t.r. konalo sa v Dome umenia ROH v Bratislave slámostné zasadnutie 
pracomfkov Slovenského ľudového umeleckého kolektfvu pri príležitosti 40. výro<!la jeho 
zalofenia. Okrem te~§fch pracomfkov súboru zúčastnlll sa na ňom početní bývaJi zamest· 
nancl, hostia z domova l zo zahraničia. Zástupca vedúceho oddelenia pre §kolstvo, vedu 
a kultúru ÚV KSS zaslúfllý umelec Rudolf tl:tmárik prečítal a odovzdal jubilujúclm "sl' u ká
rom" pozdramý list t~omnfka ÚV KSS s. Gejzu Slapku, námestníčka ministra kultúry SSR 
dr. Helena Juril§lnová prečítala pozdramý list ministra kultúJľ SSR zaslúfilého umelca 
Pavla Koyia. Pozdramé listy SĽUK obddal od t~omnika ÚV KSC Jozefa Lenárta a predse
du vlády SSR Pavla Hrimáka. Po prejave riaditeľa SĽUK-u dr. Bohumila Blčana, ktorý 
zhodnotil dote~§í vývoj súboru, odovzdali celý rad rezortných a súborových vyznamenaní. 
Súčasťou osláv bol celosúborový program v§etkých zložiek SĽUK-u. 
e Dňa 31. októbra t.r. konala sa slámostná schôdza a priateľské stretnutie pri priležitostl 
40. výročia zalofenJa Slovenskej filharmónie. Slámostný prfhovor predniesol predseda Zvä
zu slovenských skladateľov a koncertných umelcov zaslúfilý umelec doc. dr. Ladislav Burlas, 
DrSc. Poďakoval v ňom Slovenskej filharmónii za doter~§lu umeleckú prácu, vyzdvihol j ej 
význam a postavenie v slovenskej kultúre a n~mä zástoj v rozvoji s lovenskej povojnovej hu
dobnej tvorby a slovenského Interpretačného umenia. Pozdramý list t~omnika ÚV KSS 
s. Gejzu Slapku prečítal pracom fk oddelenia pre §kolstvo, vedu a kultúru ÚV KSS s. Tibo r 
Kružlfk, pozdramý list ministra kultúry SSR zaslúfllého umelca Pavla Koy§a prečítala ve
dúca oddelenia múzických umení MK SSR dr. Tatjana Okapcová. Na Záver zasadnutia odo
vzdali rezortné a Interné vyznamenania. 
e Dňa 2. novembra t.r. sa uskuto<!nili v Žiline oslavy 15. výro<!ia založenia Státneho komor· 
ného orchestra Žilina. Na slámostnom zasadnutf roz§írenej Umeleckej rady sa zúčastnili 
početní hostia a zástupcovia okresných a miestnych straníckych a §tá tnych orgánov. Po 
zhodnotení doter~~j cesty Státneho komorného orchestra odovzdal t~omnfk OV KSS 
Ing. Jozef Vlčko Státnemu komornému orchestru n~vy§§le okresné vyznamenanie - Me
dailu za zásluhy o rozvoj kultúrneho života v okrese Žilina. Predseda ONV Ing. Ján Jančfk 
odovzdal n~vy§§le okresné vyznamenanie Rady NV, Pamätnú medailu budova tel'ov okresu. 
Jubilujúci orchester pozdravili zástupcovia Slovenského hudobného fondu, S lovenskej fil· 
harmónie, Státnej Olharmónle Ko§lce, Janáčkovej filharmónie Ostrava a i. Na záver sláv· 
nostného zasadnutia odovzdali čestné uzna nia. -~-

Pražské kultúrne leto v Dome slovenskej kultúry 
Dom slovenskej kulrtíry v svojom Srvrrom 

lernom období pripravil v spolupráci s inými 
prat skými i slovenskými infriuíciami nieko/'
ko výsrav. Vo v/asrnej budove ro bola Noc kú
zeln íkov, niečo na spôsob happeningu. spo
ločné dielo 1ryridsmjeden aworov. Výclzodis
kom bo//irerámy rexr Lukáfa Kadlíčka. roz
delený na 18 čas/(. Katdý z účasmíko1 · mal k 
určenej časli vyrvoriľ akékoľvek dielo . Výsw 
va bola at prekvapujúco dobre navflei'Ovaná. 
symparicky prijará kririkou a mnohým ukáza
la cesw do Domu slovensk ej ku/rúry. Veľké

mu záujmu sa ld i/i i dve predajné výswvy fo
rografif all/orov Ruda Prekopa a Perra Zup
níka, k roré v Dome slovenskej ku/rúry uspo
riadala Galéria D[Ja. 

V oblas/i dtezu sa 111 predsravila Jww 
Koubková programom Jazzpera/1/o a skupi
na Víla Fialu programom Hlas jazw . O dže
zové programy je zo smmy verejnos/i dosľ 
malý záujem , čo porvrdil i celoročný cyklus 
Hlas jazzu a poézie, k rorý prebiehal v DS K 

minu/tí sezónu. Dl'a folklórne večery pod ná
zvom Slovenskými clmdníékami pripral'ila 
cimbalová muzika JiHho Janouška a diel •čen
ská spevácka skupina Dubina. V Prahe stí l' 

súčasnej dobe dve cimba/ol'ky. kroré sa venu
jú slovenskému folklóru. 

Z oblas/i 1•át nej hudby Mt predswvil ,, reci
rá/i klavirisw TomM Gaál a mladý česk,1í hus
lisla. poslucháč A M U. Jan Ta/ich. Program 
mrmle/ov Zsapkových sa pre zdravorm í in
dispozíciu nekonal a bol promprne nalmule
ný girarovým recirtílom .~répána Raka. ĎaW 
k/avímy reci rá/ priprttvila Silvia Cápavá- Viz
váryová. na samosrmných koncenoclrúčinko
val rrombisra Tibor Winkler a akordeonisra 
Rajmund Kák'ani. Akademické dychové lrio 
(/ . Fábera- hoboj. P. Csiba- klariner. S. Bi
cák - fagor). A ndrea Sesrákovtí {/lltsle) a Va
léria Kellyová (klavír). Posledné dva koncer
ry pmrili 1/armonii Amique za spolutíéasri re
norisw Perra Onva/da. 
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osláv 40. výročia založenia VŠMU 

._._Miobildltllo • ~ vzdelllnbl pri výdlove hudobného umek• - vcd~'\:klÍ konferenciu 
liudObncj teórie HF VSMU 

ll . 12.00- 16.00 h, 30. ll . 9.1111 - 12.1111 a 14.1111 - IK.IIII hl 

Prišiel, zahral, zvíťazil 
Týmto vyhlásením rímskeho cisára Ceasara, vyslove

ným pred 2036 rokmi po víťaznej bitke nad pontským 
vládcom Farnakom, zvykneme opisovať takzvané sa
mozrejmé víťazstvá. Do zákulisia toho svojho (a nielen 
doňho) mi dovolil nahliadnuť tohtoročný absolútny víťaz 
súťaže Michelangela Abbada Tibor Kováč, v súčasnosti 
poslucháč viedenskej Hochschule fur Musik und dar
stellende Kunst. 

- - V drioch 2 1.-26. septe mbra toh to rok u sa d o Sondria. mestečka neďa l eko Milána. zišlo 
20 huslistov zo 16 krajín ~ve ta na 9. ročník Medzinárodnej husľovej súúlžc Michclangela 
Abbada ( husľov~llO virtuóza a otca svetoznámeho dirigenta Claudia Abbada) . 

Dôvodom nášho stretnulia nebola iba tvoja samotná účas(' na sút'aži, a le predovšetkým jej 
výsledok. Zo Sondria si si odniesol ll. mieslo (pri neudelen i prvého) a Speciálnu cenu za najlep
šiu inlerpretáciu husľovej sonáty. To znamená, že de facto si absolútnym vifazom ročn íka. 
V tejto sú vislosti by ma zaujlmalo, ktorý stupienok tvojej osobnej hierarchie si vyčlenil súfaži. 

- T oto poduja tie síce nepatrí do kategórie tzv. mamutích súiaží typu Queen Eli\abeth či 
Cajkovského súiažc. no na druhej ~tra ne nic je už ani typ ickým .;tudentským meraním síl. 
Oficiá lne je vypísané pre .. profi- hráčov" do tridsai rokov. Svojím postavením medzi ostatný
mi ju možno považova i za (lz ke ~poj ivo študentských a vcl'kých súiaží. a čo pokladáme O'>obnc 
za veľmi dôležité. aj mne vypl ni la v;íku um . ktoré v p<,ychike mnohých mladých in terpretov vy
voláva až posviitnú úctu a v;ížnosi pred vcl'kými súiažami v porovnan í so štude ntskými. 

8 ez ohl'adu na to, č i ide o skok d o \'ýšky alebo inlerpretáciu sonáty, každá súfaž j e vlastne 
stretnulirn konkurentov a najrôznejšich taktik ... 

Ukážkou dokona lej taktik y bolo vy,tú penic Juhoslovana M . Marin koviča. favori ta súiaie. 
ktorý v jeden veče r po n(lkol v~ctky Paga niniho capricciá. Už len tento jeden príklad wedčí 
o kon kurencii. aká \a zi~ l a. To znamená. l.c popriei existenciu taktiky by bolo smie.;nyrn po
krytectvom. Naopak. in terpreti >Ú viazan í istými konvenciami. týkajúcimi !>a priebehu súiaže. 
Povinná je napríklad produkcia jednej Bachovej >onáty. finále mu~f byi zostavené L. jednej 
roma ntickej. jednej barokovej soná ty a dvoch iných ~kladicb. pričom jedna mu~í hy i vi rtuóz
ne ho charakteru . Ja si sk ladby vyhcní m vžd y sám. profesora zaujíma len to. aby som sa z ho
diny na hodin u prib ližoval k stále dokona le jšej in te rp retáci i. Moja taktika spočívala vo výbere 
a p rednese Schubertovho Kráľa duchov. ktor~ho doposiaľ nahra l iba Gidon Kremer. 

Predpokladá m, že aj napriek tvrdej konkurencii sa opäf prej avila aj poveslná muzikantská 
kole~ialita .. . 

-Zažil >Om na vla~tncj koži. ako '>i rivalita podáva ruku~ kolegialitou . Te,nc pred mojou 
prezentáciou vo fi ná le pr išie l za mnou ta lianský ko lega (mimocho do m umiestnil sa na treiom 
mieste) s po nuko u. aby som ~i zahral' jeho sláko m značky Sartori. majúci m wetové parame
tre . My'>lím . že k tomu netreba u.l nič dodai... K naj;ilnejším dojmom patrilo aj vyznanie ria· 
di tcfa milánske ho konzervatória Man:cla Abbada. Michclangelovho druhého syna. ktorý mi 
povedal. že v jednej z mojich sk ladieb počul hrať wojho otca. • 

Predpoklad ám, že ani v slnečnom Taliansku si celkom nezabudol na domáce hudobné dianie. 

- C hystám sa d o Banskej Bystrice na I n terpre t ačn ú súiaž SSR a 21. novembra vystúpim 
v Brati~ lave v Moyzesovej \ icn i s obmenou finá lového repertoáru zo Sondria. 

V tvoj ej odpovedi sa opiit' mihlo slovo súfaž. K nej neodmyslitel'ne patria " d obré nervy". 

- Každý umelec má tr~mu. zá leží na tom. kedy príde. T ré mu . rovna ko ako formu . >a ;na
žím nača~ovai a zmcnii na pocit zodpovednosti. Mne vdmi pomáha joga. Keď vyjdem na 
pódium . nad ýchnc m ;a plným jogovým dychom. počas laden ia sa snažím na nič nern yslict. 
tip lne sa uvol'nii. a uto maticky kontrolovai intonáciu strún a potom už len mu zicírovai. Vel
kým umením sebaovládania je nencchai 'a nikdy poča~ hry unic;i krásou die la. nedo~tat ;a 
ani na moment do pozície po,l uch<lča . Ne;micrnc dôležit~. aj keď sa o tom i b<.~ m;í lo vie . je 
správne rozloženie ene rgie. Treb<.~ I)Ou šc trii. aby na kulminačných bodoch skladieb ncdoSio 
k zlyhaniu. 

Keďže zatiaľ platí zákon zachovania energie aj u hudobníkov, prezraď, ako ly doháňaš jej 
úbyto k? Mnoh í l'udia toliž zvykní1 v tej to o blasti hudobníkov podceňovať, nevedia , že násled
kom obrovského psychického vypälia je výkon interpreta č i dir igenta porovnalel'ný s výkonom 
športovcov. 

- Naj lcp~ím relaxom je pre m1ia opi1i joga. zo športov bicyklovanie . V cxtr~mnom prípade . 
aký ~om zažil i predncd <lvnom. zanevriem v dobrom \lova zmy<,lc aj na hu>le. Dva týždne 
~om ~<l ich a ni nedotkol. Treba v.;a k povedať. že 11 <1 odporúčan i e môjho profesora . ktorý vy
znáva teóriu . že do každej bitky (pri pravovali sme program d o Sond ri a) treba bť ~novým i si
lami. 

Keby si mal na záver formuloval' svoje osobné želanie? 

- Aby \O m bol ~chopný vždy a L.a každých okolností podať vrcholný výkon. 

Pr ip ravila: NORA PARIKOVÁ 

ÚSPECH GITARISTU 
Vladimir Tomčányi j e prvým slovenským gitarislom ocenen)'m na medziná rodnej gitarovej 

súfaži v Pa riži. Mladý koncertný umelec, ktorý pôsobi aj pedagogicky na bratislavskom kon· 
zervatóriu získal na 3 1. ročn íku tejto významnej gita rovej súťaži poriad a nej každoročne Ra· 
diom France v konkurencii 100 sút'ažiacich z 35 kraj ín 3. miesto. 
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Sťastným nápadom bolo ; hrnutie " vstupných" koncertov 
41. koncertnej .sezóny do cyklu , ktorý vo výbere predstavoval 
dnešnú širokú pôsobnosť SF, jednak čo do typov podujat í, 
jed nak prezentovaním viace rých svoj ich " príslušníkov": sólis
tov (M. Lapšanský a P. Tope rczer), komorné súbo ry (obe slá
čikové kvartetá- Filharmonické i Mo yzesovo) , dva komorné 
o rchestre (Musica aeterna a SKO) a napokon samotné ho jubi
lanta - orchester Slovenskej fi lharmó nie (úvodn ý a dvojica 
abonentných ko ncertov A - B) , s k to rým sa na úvod no m pre
zentoval aj SFZ. 

Jeden z ko nce rtov bol v pravom zmysle slova jubile jný -
26. o któbra d irigoval nár. umelec dr. Ľudovít Rajte r o rchester 
SF práve v deň ich prvého spoločného verejné ho koncertu 
pred 40-timi ro kmi ... 

Teda konkrétna väzba, ale aj viace ro ďalších súvislostí. 
Patrí medzi ne aj spätosť s naš ím medzinárodným festivalo m 
(pri tohtoročnom jubileu BHS srne si pripomenuli , že s jeho 
usporadúvaním začala SF). 

Prvý koncert cykl u (13. októbra) bol re prízou záve rečného 

skladieb, napísané už v novo m klasicist ickom štýle, je hudob
ne sviežim a dnes už nanajvýš akceptovateľným die lo m práve 
tak , ako moteto Super flumina Babylon is - Žalm 136/137 
M . R . Delalandea. Isteže sú štýlovo odlišné - v inte rpretácii 
bola táto odl išnosť nielen rešpektovaná, ale aj zdôraznená 
v štylistike - zvýrazňovaním prvej doby, čím ce lá Delala ndeo
va hudba nadobúdala Osobitý charakter. Trocha p rekvapil ta
kýto interpretačný prístup a j v Kusserovi (jedino m čisto inštru
mentálno m diele večera , zaznel výbe r čast í Predohry C dur ) 
najmä preto , lebo doposiaľ srne sa v koncertne j praxi stretávali 
so stro hejšou štylizáciou jeho diel. J eho " dobové" zaradenie 
vša k inte rpretov oprávňuje k takémuto pohľadu . 

VIER A REŽUCHOV Á 

22. o któbra zne la v ko ncertnej ien i SF v podaní SKO hudba 
Antonia Vivaldiho a pozornosť poslucháčov sa o pät' mo hla 
upriamiť na veľkolepú krásu tej to hudby a jej in terpre tačné 
pretlmočenie. 

Národný umelec J ozef ~turdl'k: Hviezdne hodiny l . · 
S n ímka a rch ív HŽ 

, . 
Slovenská filha IDO Dia 1989 

• 

Cyklus koncertov k 40. výročiu založenia SF (12.-27. októbra) 
koncertu BHS (1 2. o któbra) vo Verdiho Rekviem. Ak te nto 
ko ncert patril k vrcho lným umeleckým prínosom festivalu , je 
ho repríza o de•' neskô r ma la aj pri zmene jediného sólistu 
(J án Galia namiesto zrelšieho Sergeja Kopčáka) rovnako vy
soké ume lecké akríbie i výsledky. Z ďalších - Ľubica Rybá r 
ska, Eva Randová, nár. umelec Peter Dvorský, ďalej SFZ pri
pravený Pa vlom Procházkom, orchester SF - všetci pod vede
nim hosťujúceho J a mesa Conlona sa aj v druhý večer vypäli 
k maximálnemu výkonu. Conlon postupne , zreteľne , citlivo 
a uvážlivo budoval mo nume nt. Nic ako chlad ný, neživý ko los. 
ale rnonurnen,t navŕše ný z tepla ľudského citu . A aj keď neza
p rel dramatický ne rv , budoval na ko ntrastoch , pričom vo výra
zovej zložke naplno využíval celú d ynamickú škálu až s jej ma
ximálnymi krajnosťami , neskfzol do pátosu, ale zachoval si istý 
odstup, triezvy nadhľad , v kto rom srne vnímali ďalšiu zložku 
jeho ume nia- po ko ru . (Umeleckú? Ľudskú? - Ich symbiózu?) 

Druhý koncer t ( JS. októbra) patril Filharmonickému kvarte
tu (J . Skofepa , A . Lehotský, J . Petrovič, P. Soch ma n)- v d ru
hej časti s P. Toperczerom . Výko n kvarteta bol v zname ní 
štandardu - tzn . istých interpretačných kva lít. v technických 
parametroch prejavujúci určité rezervy. kto ré sa , ž i aľ , premie
tajú aj do výrazových polôh interpre tácie. C ítili srne ich v po
s lucháčsky prístupne j (či ko munikat ívnej?) Domovine j . Cik
kera - v náladovom SP.ektre. a le aj hudobných myšlienkach die
la (kultúra prejavu, kto rý sa týka aj "súzvučných " nástupov 
mo hla zohrať ešte výraznejšiu úlohu pri vyznicvaní diela - ) , 
alebo v S. s láčikovom kvartete l. Zeljenku. Hoci toto obsažné 
dielo. p lné ne ustálych vzruchov, d ynamizmu . obdivuhodnej 
kompozičnej práce so zvo leným hudobným ma te riálo m a kosi 
.. nedovoľovalo" interpreto m poľavil' v sústrede ní pozornosti. 
Interpretácia teda vyjadrila ve ľa , predsa však osta l pocit , že 
nie všetko ... V 8 rahmsovom Klavírnom kvintete f mol op. 34 
prevzal akosi prirodzene do mina ntnú umeleckú úlo hu Peter 
Toperczer. Isteže, v prospech plno hodnotné ho vyznenia to bto 
diela . kto ré je tak ako aj Zeljcnkovo vo svojich dime nziách 
dielom hlbokej fi lozofie. P. T operczer tu opäť o bdivuhodne 
preukázal vzácnu rovnocennosť svoj ich danosti sólistu i .ko
mo rného hráča. Opäť sme si uvedo mi li , že ide o vý raznú ume
leckú individualitu , osobnosť so schopnosťou nie le n rešpekto
vať, ale aj osobnostne tlmočiť hudbu a jej a uto ra. 

Aj Moyzesovo kvarteto (S. Mucha , F. Tôrôk . A . La katoš , 
J . Slávik) sa na koncerte (22. o któbra) prezentovalo vo svojich 
zvyčaj ných i nterpretačných rovinách. Napriek čast ým pripo
mienkam na margo ideálneho technické ho prej avu. konštatu
jeme ich kvalitnú súhru i zvukovú ku ltúru prejavu. Ich mode
lovanie hudobných diel býva už tradične poznačené stále prí
tomnou dávkou veľké ho zanietenia. kto ré vša k s postupným 
rozširovaním re pe rtoáru (najmä z 20 . stor. na 19.) naznačuje 
isté .. spoločné" prístupy k ich inte rpretácii. Na spo mínano m 
ko nce rte sa zdal p ráve i nterpretačný prístup a pôdorys kvarte t 
A. Moyzesa (4.), L. Burlasa (3.) a B. Smetanu (1.) výrazovo 
podobný. aj keď nie jednostunný. Isteže. Moyzesovci .. muzicí
rujú". Patria med zi naše popredné telesá. A svoje pripomien
ky ko nštatujem s vedo mím , že dosiahli veľa - no majú na viac. 
Vo výsledku možno aj ich ko ncert považovať za štandardne 
úspešný. So zanie tením predniesli pozoruhodne ko ncipované. 
myšlienkovo plné Moyzesovo dielo i Burlasovo kva rteto (hoci 
aj v ňom sme sledovali podo bné i nterpret ačné .. postupy" a ko 
v Moyzesovi). Smetanova skladba zaznela (v to mto prípade 
opodstatnene) s interpretačnými uvoľnenosťami . kto ré sledujú 
výrazový profil ro mantickej hudby. vhodne podčia rknutý 

vrúcnosťou . 

Od začiatkov pôsobenia súboru Musica aeterna sledujeme 
a eviduje me jeho obrovský repertoárový prínos pre náš ko n
ce rtný život - jedna k v oblasti ranej ba ro kovej hudby a jed
na k zá6e rom do tvorby. kto rá v minul )·ch storoč i ach súvise la 
s kultúro u na našo m území. Po pri .. zvedavosti". reprezentova
nej sonda mi do množstva pozoruhodných ko mpozícií minulos
ti. sleduje me syste matickú prácu súboru na interpre tačnom 

pro file - a to nie le n v zmysle techniky hry , ale aj jej štylistiky 
a štýlovost i. Úlo ha iste nic ľahká najmä v súčas nosti . keď sú 
známe rôzne postoje. prístupy a stupne .. vernosti " zvukového 
obrazu tvo rby minulých dôb. V Musice aeterne však dominuje 
primárna hudobnosť ale aj znalosť a už v minulosti nie raz kon
štatovaná inte rpretačno-rea lizačná schopnost' v súvislosti s dra
maturgicko u nápaditosťou. Svoj ko ncert v rámci jubilej ného 
cyklu SF ( 18. o któbra) realizovali v dobre j fo rme , aj keď ten
to raz nie v plnej d ispozícii najmä voká lnych ak té rov (zo žien 
zaujala M. Beňačková , z mužov L. Neshyba a nový sólista 
M. Babjak) , štandard úrovne bol zachovaný. Naplni li ho hu
dobnými bonbónikm i z tvorby dvoch so Slovenskom spätých 
autorov - G. De tt el bacha a J . S. Kussera a Kusscrovho fran
cúzskeho rovesníka M . R . De lalandea. Omša 8 dur Capitula
ris alebo O mnium Sanctorum G. Dettelbacha , predstavená 
v progra movom bulletine ako jedna z auto rových naj lepš ích 

Le nže interpre t ačné prebásne nie hudby je vec výsostne tvo
rivá . Práve preto poslucháč po viacnásobno m počúvaní a hod
noteni výkladu hudby začína pocit'ovať to , čo je na hre .,nadri
lované'' a čo je do ne j vnútorne vložené. I nterpretačný rukopis 
musí mať teda svoju tvorivú variabilitu , výchylky, pre kvapivú 
neustá lenosť, aby bo lo cítiť večné hľadanie ideálu , nepokoj, 
túžbu po dosahovaní nedosiahnuteľného . V interpretácii treba 
počuť túžbu človeka po do ko nalosti . Wa rchalovci, ako sme to 
videli v inte rpretovaných d ielach (Sinfonia G dur , Koncert pre 
husle, violončelo a sláčiky B dur P 388, Koncert pre 2 huslí 
d mol P 281, Concerto grosso g mol č. 2 op. 3), žijú vo svete 
svojho nadobudnuté ho inte rpret ačného ideálu . Podotýkam -
nadobudnutého húževnatou a cieľavedomou prácou. Obávam 
sa však , že práve tú prácnosť , tú natrénovanosť technicko-vý
razovej zložky až príliš počuť a cítiť . Ja by som sa radšej pustil 

Národný umelec dr. I.:udovft Rajter s orchestrom S lovenskej 
filharmónie na jubilejnom koncerte 26. októ bra. 

S n ímka Ing. V. Hák 

do po lemickcj šie ho výkladu s Vivaldi ho hudbou a h ľadal v ne j 
niečo, čo si protirečí s výklado m , akým sme počuli. Veď čo je 
na veľkej interpretácii veľké? Práve to . že ume lec nám ukáže 
die lo v novom, nctušcno m svetle a presvedčí nás napriek všet
kým ustále ným ko nve nciá m, že jeho výklad je nadovšetko 
pravdivý. To sú však už kritériá p ri am maximalistické, lenže 
prečo ich nenastoliť práve vo chvil i. keď počujeme hrat' war
cha lovcov? Veď práve o ni majú k tým najvyšším méta m blíz
ko , len tre ba do hry vniesť nové duchovné rozmery, nový pole
mickejší tó n. Lebo pravdu poved iac, v isto m zmysle sa pohľad 
na barokovú hudbu v inte rp retácii SKO o bo hral. Esencia tvo
rivé ho vzrušenia po ro koch nutne vyprchala. Človek pociťuje 
istú nasýte nosť z to ho scnzo motorického akcentovan ia pu lzá
cic hudby. Možno by sa žiadalo začať objavoval' nové krásy vo 
frázovan í Vivaldiho kantilén , a lebo h ľadať v jeho hudbe viac 
polyfo nickej viacvýznamovosti , novú vyváženosť med zi dyna
mickou a me lod ickou zložko u jeho hudby. Skutočne je toľko 
nových tvorivých možností a ko vybfdnu ť z p retrvávajúcej spú
tanost i a p rito m nczriecť sa ce lko m rukopisu. 

Na záver snáď tre ba ešte za registrovať veľmi solíd ne sólistic
ké vý kony (j. Alexander - violončelo , P. Maceček - husle, 
M. Vacek - husle a osobitne sólistický vklad 8 . Warchala). 

IGOR BERGER 

Spoločné vystúpenie Petra Toperczcra a Mariána Lapšan
ského som už vopred akosi auto maticky považoval za a traktív
ne podujatie . ktoré vzbudí pozornosť hudbymilovného pub li
ka . Aké bo lo moje p rekvape nie. keď 25. ok tóbra p rišla do 
Moyzesovej siene SF hŕstka návštevníkov patriacich skôr do 
okru hu príbuzných . žiakov alebo kritikov. Moyzesova sieň po 
dlhšom čase zíva la prázdno to u a sta la sa vlastne priepasťou 
medzi účinkujúcimi a nami. počúvaj úcimi . Dvaja poprední 
slovenskí klaviristi nemali ani naj me nšiu motiváciu vybičoval' 
svoj e obdivuhodné dispozície mcro m k absolútn~ dosiahnu
te ľn ým vrcholom a ich dva k lavíry zne li síce majstrovsky, no 
odosobnene. nezaujalo. Už úvodná skladba veče ra , Suchoňo
va Rapsodická suita v úprave p re dva klavíry inklinovala z hľa
diska interpretačnej ko ncepcie k objektivizujúcc mu ideálu , 
technicky do ko nale vypracova né mu , mode lované mu perfe kt
no u súhrou , no predsa troška chladné mu. R apsodická suita 
nepatrí k na jsugcstivnejš ím majstrovým inšpiráciá m . preto 
spo mínaná dávka odstupu nic je nepochopiteľná. Poulencov 
Koncert d mol pre dva k lavíry a orchester v úprave bez or
chestra (!) stratil z účinnost i ,.vďaka" podivnej úprave. ktorá 

ochudobňuje znejúci tvar o pôvabné prskavky de likátnej in
štrumentácie neoklasicistického o rchestrál neho aparátu. 
Avšak nemohol som sa ubráni ( pocitu obdivu voči o bom klavi
ristom, z k to rých každý p redstavuje celko m špecifický a vyhra
ne ný hudobnícky ,.typus" a napriek to mu každ ý z nich do káže 
splynú ť s partnerom do dvojjediného tva ru , žijúceho na zákla
de spo ntánnej ko rešponde ncie myšlie no k aj činov . Doje m z 
Poulencovho D vojkoncertu sa u mňa vyv íjal na báze bizarne j 
dvoj koľajnosti zapríčinenej pocitom nepríjemnej frustrácie 
z počúvania neko mpletné ho diela na jednej strane a pocito m 
obdivu na strane d ruhej . Počas prestávky ešte aj z toho mini
ma poslucháčov dobrá tretina rezignovala a na Bartókovu So
nátu pfe klavír a bicie nástroje nás ostalo zvedavých zúfa lo 
málo . K dvom klaviristom p ri budli h ráči n& bicích nástrojoch , 
č le novia o rchestra SF Fran tišek Rek a Ladislav Krchlfk , nuž 
hrozi l ano málny stav inve rznej " presilovky" v prospech počtu 
účinkujúcich ... Bartó kova Sonáta patr í k to mu najstrhujúcej 
šiemu , čo ko mo rná hudba klasiky 20. storočia obsahuje a jej 
uvedenie je rozhodne chvályhodným dramaturgickým činom 
všetkých zúčastnených . Predsa jej však v defini tívnej podobe 
čosi chýba lo - asi to bo l moment prepojenia dvoch bunie k ná
strojového obsadenia , klavírov a bicích. Počas všetkych troch 
častí som sa nemohol zbaviť pocitu nesúladu v nástupoch, 
v pro filovaní dynamickej mikroštruktúry a ko mplexného výra
zu. Pritom h ráči na bicfch nástrojoch v ničom nezaostali za 
svojim renomé . Bartó k akoby bol šitý horúcou ihlo u a to mu 
rozhodne ne prospelo . Aplauz na záver podujatia bo l nep rí
je mne symbo lický , suchý a neprcsvedčivý . Hudobníci však od
viedli napriek uvedeným subjek tívnym postreho m poctivejší 
kus práce a ocenenie ich výkonu nebolo adekvátne jeho kvali
te. 

Abonentný cyklus A - B vykonal svoj p rvý krôči k v 41. ko n
ce rtnej sezóne (26. a 27 . o któbra) v podobe ko ncertu venova
né ho jubileu Slovenskej filharmó nie , uzatvárajúcemu pozoru
hodný cyklus ko ncertov nadväzujúcich na BHS. Na dirigent
ský stupienok sa postavila osobnosť , kto rá s orchestrom SF 
p reži la veľa víťazstiev , no takisto nejednu krízu alebo ne
úspech. Dr. l~udovít Rajter okrášľuje naše interpret ačné ume
nie úctyhodný rad ro kov a jeho spol uúčinkova nie na jubilej
no m koncerte te lesa bolo nádherne symbo lické. O jeho vplyve 
na mo hutn ý kolektív hudobníkov p revravcl rozhodným spôso
bom výsledný efekt v Kardošovej predohre Res philharmonica 
zarade nej do programu p ri p ríleži tosti životného jubilea sk la
dat eľa . Filharmonici sa prezentoval i kvalitným výko nom, vir 
tuozito u a vyrovnanosťou v každej sfé re. Tvrdším o rieško m 
a ko náročný Kardošov orchestrál ny ohňostroj bo l však pre di 
rigenta aj pre čle nov o rchestra Beethovenov Husľový koncert. 
Si tuáciu sko mplikoval svoj rázny huslista Sergej Stadler, oča

kávaný talen t s menom ozdobeným nejednou t1spešno u na
hrávkou alebo konce rtným vystúpen ím . Stadle r je výborný 
huslista (hoci pred n ie koľkými rokmi ma v Sibeliovom Husľo
vom koncerte j ednoznačne sklamal), d isponuje vyrovnanou 
techn ickou vybavenosťou o bidvoch rúk , aj keď u reprezentan
tov sovietskej husľovej ško ly som zvyknutý na . .ľahšiu" pravú 
ruku . O technických parame troch Stadlerovej hry netreba prí
liš veľa písať , kameňom úrazu pre spoluúčinkujúcc o rchestrál
ne teleso bola ale huslistova ľahostajnosť voči súhre . nediscip
linovanosť v mi kroagogike , vo frázo van í, v umiestňovan í ne
klasicistických fermát , atď. , atď . Trafiť na Stadlerovu ,.pravú 
nô tu" , to bo la p re Ľ. Rajte ra a hudobníkov sediacich za pu Ita
mi skôr lotéria ako prepracovaná koncepcia. Výraz hry Serge
ja Stad le ra nebol na jpriebojnejš í. naopak, vyznačoval sa jem
nosťou a kre hkost'o u , čo mi veľmi nc ko rešpondovalo s beetho
venskou este tikou. Svojej ko ncepcii však huslista podriadil 
všetky výrazové aj technické detaily, nedá sa teda vravieť 
o rozháranosti. Oveľa štýlovejšie vyzne l p rídavok - časť z Ba
chovej sólovej sonáty (vzhľadom na to , že išlo o p rídavok 
v rá mci symfo nické ho ko ncertu uchvacoval Stadler publikum 
až neko re ktne d lho, ncchávaj úc hráčov o rchestra nečinne se
die ť na pódiu) . Bachovská p r ísna po lyfónia jednoducho Sta
die ra .. nepusti la" a nedovolila mu vnáša ť do hudobného o rga
nizmu toľko subjektívneho ako nebezpečne prelomový Bcet
ho ve nov koncert. Úči nkovan ie Sergeja Stadlcra teda patrí 
k d iskutabilným bodom programu . hoci sme f,Tla li príležitos( 
vid ieť a počuť dobrého huslistu . Nuž a záverečné číslo progra
mu , Dvofákova 8. symfónia svojím lesko m a optimizmo m uro
bila bodku za p rvým abo ne ntným koncertom . Odznela v štan
dardnej interpre tácii s niekoľkým i skra tmi, ale aj s nie koľkými 

mo me ntmi vyt'a huj úcimi z partitúry skladby nové p rvky (ak
centácia , profilovan ie registrov v prvej časti boli v mnoho m 
ozaj objavné a ncošúchané). Ľudovít Raj ter potvrdi l intenzitu 
svojho vzťa hu k našim fi lharmoniko m a svojou prítomnost'ou 
zaktivizoval všetkých č lenov symfo nického ansámblu. 

IGOR JAVORSKÝ 



Kto mal možnosť zúčastniť sa 19. až 23. sep
te mbra na nitrianskom fes tivale gitarovej 
hudby Ci thara aedicu lae, odnášal si zážit ky 
a dojmy. ktoré mu dlho zostanú v pamäti . 
Nitrianske oblastné múzeum opiiť žilo ni e
koľko dní o~ohitou atmosférou komorných 
koncertov. ktoré navy~e zdôrazňuje štýlové 
prostred1e. Popn koncertných podujatiach 
našu pozornosť vzbudzovali aj viaceré pozo
ruhodné výstavy, napriklad Palánok '89, 
v rámci ktorej sa uskutočnili stretn utia mla
d ých výtvarnikov, hudobníkov , divadeln íkov 
a literátov v nitrian~kom podhradí. O rgani
zátori Cithary cieľavedome rozširujú spek
trum možností a aktivít . a to ni·elcn pre gita
ristov ... 

Pripo mc1,mc skutočnosť, že to bol už 
7. ročník tohto fes tivalu. Na jeho vziliku má 
zásluhu mladý gitarista Ján Labant. ako aj 
odborný a~i~tcnt Pd F v Ni tre dr. Pavol Sika . 
Z pôvodného zámeru (r. 1982) poskytnúť 
vtedajšiemu študentovi (J . Laban tovi) p ríle
žitosť na koncertné vystúpe nie sa zrodila 
myšlie nka. po riadať v Nitre každý rok na je
seň koncerty ' prezentáciou českých a slo
ve nských gitaristov. Od minulého roku však 
už má festival širší rámec- rozšírený o zahra
n ičných účastníkov. 

Za svoju príťažlivost vďačí Cithara ne
únavnej aktivite mnohých nadšencov . pre
dovšetkým ~tudcntov Pedagogickej faku lty. 
ako aj čil:nov štude nt ského divadelného 

združenia na čele s P . Sikom. Študent i z Ka
tedr) hudobnej výchovy, pôsobiaci v komor
nom vokálno m ?družení. o tvárajú svojím vy
stúpením každý z koncertov. Nemalý pod iel 
na a tmosfere Cithary m~ aj to , že sa ko ná 
v múzeu. \ bývalej kaplnke . v architekto nic
ky pozoruhodnej časti bývalé ho paláca, 
akusticky mimoriadne disponovanej na 
komorné konce rty . A napo kon. k úp lnosti 
Cithary už neodmysliteľne patria neformá lne 
besedy a stre tnutia s inte rpretmi v kl ube mla
dých divadelných ocho tníkov. 

Festival gitarovej hudby v Nitre 
J adro tohtoročného festivalu tvorilo 5 ko n

certo v , ku kto rým boli pridružené ďalšie 
podujatia v Nitre a oko lí. C itharu v to mto ro 
ku otvorila Sonja Prunnbauerová z NSR, 
profesorka git arovej hry vo Fre iburgu . Je j in
terpretácia J . S . Bacha (Suita D dur, tran
skripcia l. violončelovej suity G d ur) sa vy
značoval a značnými agogickými zmenami , 
o to výraznej šími. že bo li uplatnené v hudbe 
mo toricky- to kátové ho typu. Len výnimočne 
a v istých mo mentoch (v Prelúdiu a v Alle
ma nde) tá to agogika spôsobova la ist ú met
ro rytmickú konfúznosť. Prunnbaue rovej in
te rpretácia bo la emo cio nálne nasýtená a vy
značovala sa vysokou tó novou ku lt úro u . 
V jej hre ne bo lo ani stopy po kovove j tvrdos
ti, akú cítime u niekto rých gitaristov. Schop
nosť udržať poslucháčovu pozornosť sa preja
vi la v náročnej skladbe Józsefa Sáriho l mu
lini di signa . Interpre tácia zauj ala vystihnu
t ím bo haté ho zvukového spektra, a ko ironic
ké ho protikladu k fare bne indife ren tným . za
užívaným gitaro vým štylistickým postupo m. 

Sonja Pru.nnbauerová z NSR 

Tieto kvalit y uplatnila Prunnbaucrová a j 
v skladbách J . Turinu (Sonata in D o p . 61), 
J . W. Duarteho ( Idyllc po ur Ida o p . 93). 
H . Villu-Lobosa (Prc lúdiá č . 3 a 5. E tuda 
č. ll . Mazurka a C hô ros typicos) . ' 

Víta ným o bo hatením cykl u bo lo vystúpe
nie flautovo-gita rového d ua ma nželov Jozefa 
a Dagmar Zsapkovcov. Uvažujúc v ko ntexte 
gitarového fes tivalu . tiež išlo o gitarový reci
tál - s gita rou diskrétne v pozadí. viac a ko 
sprievod ného nástro ja. Zsapkova gitara 
v Duarte ho sklad bách sa uplatiíova la ako 
sprievodný náw oj v plno m slova zmysle. ho

ci jej funkcia v spo me nutých sklad bách je -

naj mä v Sonatíne -výrazne jšia. Anglická sui
ta č. 4 aj Sonat ína o p . 15 v interpretácii 
D . Zsapkovej vytvorili a tmosfé ru bezpro
strednosti , spontán neho a uvoľneného muzi
círovania. Dua rte ho skladby sú nasýtené an
glickým fo lklórom , pôsobia tonálne a formo
vo priezračne - miestami pripomínajú re ne
sanciu 16. storočia. Ďalš iu skladbu možno 
chápať ako exkurz nedžezových hudobníkov 
d o sveta džezu, exkurz v podstate t'1spešný. 
približujúci a tmosféru džezového koncertu. 
Iš lo o skladbu J . W . Duarteho U n petit jazz 
o p . 82. D ruhá po lovica reci tá lu patrila štan
da rdnému repertoáru takme r každého gita
ristu - sklad bá m hispánskcj a latinskoamer ic
kcj proveniencie: L. Alme ida- Chôro c Ba
tuq ue, a trochu kuriózna h udobná retrospek
tíva L'histoi rc du tango. 

S veľkým záuj mom sa stretlo vystúpen ie 
Vladimíra Tomčányiho. Ko ncert tohto mla
dého umelca je zrejme vždy prísľubom hry, 
ožive nej veľkou dávkou mladistvé ho tempe
rame ntu a e nergie. Očakávania sa v podsta te 
aj napl nili. hoci mies tami sa jeho hra vyzna
čovala urči tou rozpačitosťou. Je ho recitál 
mal veľký štýlový záber a bol ta k snáď najná
ročnej ší z počutých p rogra mov. Začínal !ul
novými skladbami J ohna Dowlanda Mclan
cho ly Gall iard a My Lady Honssdon's Puff. 
Pri týchto brilat nc podaných skladbách rene
sancie sme si uvedomovali nové d ime nzie, 
ktoré lu tnová hudobná lite ratúra dt)St áva pri 
tra nskripcii pre gitaru . Takéto asociácie boli 
aj v prípade Lut novej suity a mol . z ktorej 
Tomčányi hral dve čast i (Gigue a Doub le). 
V týchto sk ladbách sme obdivovali Tomčá
nyi ho zmysel pre štýl a polyfonick ú štyl izáci u 
barokovej suity. Vyskytovalo sa tu síce via
cero .. hluchých miest". (a také miesta bol i 
v Prc lúdiu č. 5 D dur Vi llu-Lobosa a i. ). a le 
globálne musíme hodnotiť Tomčányiho vý
kon vysoko. Muziká lne až sugestívne zapô
sobili U ltimo tremolo a Valčík č. 3 od 
A. Barriosa. aj E l dcca meron negro (3. časť) 
od L. Brouwera. Due canzoní lidie od 
N. ď A ngella. Sua cosa op. 52 od J . W . Du
arteho a Grund o uverture od M . Giu lianiho. 

Vychádzajúc z celkovej ú rovne festivalu 
bol reci tál Giovanniho Grana z Mantovy (Ta
liansko) určit ým skla man ím . Grano h ral 
sklad by J .A. Losyho (Partita in La Mino rc). 
J . Mertza (Nokturno o p . 4 č. l ). M. Giuliani
ho (Variácie na té mu G . F. H ä ndela op. 107). 
M. de Fall u (Ho me najc pour lc to mbcau de 
C. Dcbussy). J. T uri nu (Fa ndangu illo). 
G. Be lucciho (l maggini Rioneresi). B. Betti
ne liho (No kturno). G . Bo~ca (Voci). Ka me
ňom ú razu bola intonácia - najmä v prvej 

~t«!pán Rak S nímka Ing. O. Llchtner 

sk ladbe. alt.: nepáči lo sa nám ani celkové štý
lové poň at ic . nedostatočné diferencova nie 
v jednotli vých skladbách . Interpretovaným 
skladbám akoby chýbal onen bližšie nešpeci
fi kovateľn ý jednotiaci prvok. bez ktorého sa 
skladby rozpadajú na rad za ~chou na~lcdu· 
jú ci ch častí . 

Vyvrcho len ím festiva lu bol recitál Štépána 
Raka. Iba gita rista jeho - t. j . skutočne rn~· 
dzinlirodné ho - fo rmátu si môže trúfai na 
podobné improvizované v~tupy a neplánova
né zmeny. na intcrprctäciu skladieb. v kto· 
rých robí úpravy krátko pred vy~túpc ním 
(ako to sám povedal). Rak je rodený impro
vizátor. Prt.:dstavil ~a typickým programom: 
hral vlastné aj cudzie sk ladby. ktoré v~ak sú 
natoľko poznačené jeho woj~kým prístupom 
a kompozičnou úpravou. že sa zrejme nedá 
viesť presn;í d eliaca čiara medzi nimi. Rako· 
vu hru aj na tomto ko ncerte charakterizovala 
frapantná virtuozita. neomylné cítenie a bo
hatá Skála výrazových hudobných pro<,tricd· 
kov . Ťažko možno vysvetl i ť, v čom spočíva 
jeho hudobn{l komun ikatívnosť . Koncert. 
kto rého n~.:odmys l itdnou súčasťou ~(l aj rcf· 
lcxívnc vstupy - ale i také zv lá~tnos t i. ako 
recitovanÍ!: poézie alebo vokálny prejav- ne
mohol ni koho nechať ľahostajným . Šté
pán Rak sa prezen tova l zá rove1'1 ako autor 
v 6 dávnvch wncoch. Romanci Ont.1rio. 

pa niebke) ~uitc. Poslednej di-.kotéJ..c . l lap
py Birthday to John (skladbe venova nej 
J . W. Duartemu) . My Twenties. úprava mi 
skladieb F. Ta rrcga- Spomienky na Alham
bru. A no nymnou- Romancou a vera prídav
kami . 

VLADIMÍR FULKA 

p re husle. vio lonče lo a orche~ter B dur A . Vivaldiho s brilant
nými ~ólovým i partmi Bohdana Warchala a Juraja Alexandra, 
majstrovská M usi ca slovaca Ilju Zel jen ku a roman tická Serť
náda E du r op. 22 A . Dvoi·áka povýšili vystúpenie SKO na 
vrchol l . ročníka DSH . 

sláčikovej hudby 

·z Banskej Bystrice (A. Jahlokov - V. Zavadilik - J. Juŕík -
A. Gál), kto ré uviedlo Musicu slovacu Ilju Zeljen ku a Sláči ko
vé kva rte to d mol Smrť a dievča Franza Schuberta. Napriek 
krátkej spo lupráci s te lesom . dokázal nový primá rius kvar teta 
A . Jablokov zúročiť nie len viacročné skúsenosti bývalého in
štrume ntalistu v o rchest ri SF. a le aj p rax sólového i komorné
ho hráča v symbio ticky vžitej. čírej kvartctovcj intcrpre túdi. 
Prvotriedny výko n Trávníčkovho kva rt e ta. rahkosť a suvereni
ta. prccítená muzika lit a v oboch uved ených dielach . zatit.: nil 
vystúpenie Státneho komorného orchestra zo Žiliny v dru hej 
po lovici ko ncertu . Po d vedením Jana Valtu zaznela ešte ne u
sad ená Balad a pe r duodecimo arch i T adeáša Salvu a tvrd~ie. 
až ťažkopádne zne júce Concerto grosso o p . 6 č. 4 A. Corell i
ho. Umeleck ý štandard p rekonal ŠKO len v Poulencovo rn 
Ko nce rte g mo l p re o rga n . s láč i kový orchester a tympány naj 
mä vďaka vkladu dr . Ferdinanda Klindu. 

Bohatú a slávnu tradíciu českého sláč i kového kvartctového 
umenia reprezentovalo na treťom festiva lovom večere osllav
ské Kubínovo k varteto (L. C ap - .}. Niederle- P . Vítek - J. Zed· 
níček), ocenené na Medzinárod nej súťaži Prahká jar i'Jil4 
2 . ceno u. V jeho náročnom programe dominovala nežná. až 
kre hká Musica Dolo rosa Iris Szeghyovej. no l . sláčiko\é kvar
teto L. Janáčka a Dvofákovo Sláčikové kvarte to F dur op. IJ6. 
Ame rické postrádalo potrebnú koncentrovanosť hr~~ov 
a mie~t am i pre kvapila i rytmická váhavosť v detai lnom prepra
covan f. čo do istej miery naruši lo celkový umelecký dojem 
z vystúpenia tohto te lesa. Svicžo\i. j as a vyrovna nosť výkonov 
poskytlo vystúpe nie Husľového dua Anny a Quida Holblingov
cov s Imrichom Szabóom (záskok za J . V. Michal ku ) a J ozefom 
Podhoranským uvedením 14 chrámových \onát pre dvoje hu'l· 
lí. o rgan a violonče lo Wolfganga Amadea Mozarta. 

Popri praviddných koncertných cykloch o rga nizovaných 
PKO v Banskej Bystrici v jarno m a je~ennom obd obí (Hudob
ná jar a Dni komornej hudby). ~a gesto r v to mto ro ku rozho
dol obohatiť programovú po nuku o dra matu rgicky špecializo
vané podujatie zamerané na komorn ú s láčikovú hudbu. Po 
nultom. ročníku (v roku 1988) sa v spolupráci o ZSSKU 
a Slovkonccrtom v dňoch 26.-29. júna uskutočnil v Banske j 
Bystrici l . ročn ík hudo bného festivalu Dni sláčikovej hudb y. 
Tak vzniklo ojedinelé fó rum umeleckej ko nfro ntácie vybra
ných ~láčikových kvartct zo Slovenska, z Čiech . zo zahraničia. 
obohatené koncertným vyst úpen ím komo rných sláčikových 
súborov v aku..,t1cky Jedinečnom auditóriu Slovenského kosto
la . Súča\ťou fe~tivalu ~a sta li i tri dopoludň ajšie hudo bné roz
pravy a teoretická di~kusia o ~irokej problematike s láčikovej 
komornej hudby. predovšetkým s láčikových kvarte t. kto ré 
v budúcnosti chcú vyvolať tvorivý d ialóg medzi auto rmi . inter 
pretmi a muziko lógmi. Ziaf. I. ročník - bez účasti skladate ľov 
-takéto smerovanie le n naznačil. 

Otvárací festivalový veče r patri l Trávníčkovmu kvartetu 

SláčikO\é k\arteto A vista . 
Snímky archív HŽ 

Opačný tre nd zazname nal druhý fes tivalový veče r DSH . na 
ktoro m sa v nie najpriaznivejšom svetle prezentovalo Filhar
monické kvarteto (J. Skoi'epa - A. Lehotský - .1 . Petrovič -
P. Šochman). Napriek svojej bohatej koncert nej aktivite ich 
vystúpenie v B . Bystrici s die lami Josepha Haydna (Sláčikové 
kvarteto D du r . Skovránčie) a Franza Schuberta (Sláčikové 
kvarte to d mol. Smrt' a di evča) pôsobilo nepresvedči vo vo vý
razovej polo he. práve pre možnosť bezprostredné ho po rovn{J
va nia . O to impozantnejšie vyzne l Slovenský komorn)• o rches
ter pod vedením Bohdana Warchala, výkonom plným rado~ti . 

lesku a e legancie. l keď z technických príčin v Conccrte gro~~e 
A dur op. 6 č. ll Georga Friedricha H ändela abse ntovalo 
čembalo. tá to skutočnosť nepoznači la výkon telesa. Koncert 

Husľové duo Anna a Quido HOibllngovci, Imrich Szabó-or
gan, Jozef Poclhoranský-violon~lo 

Neočakávané prekvape nie priniesol zá\ ercčný koncert mia· 
dé ho. no umelecky zre lého ansúmblu . po rského sláčikového 
kvarteta A Vista (Erika Dóbosicwicz- Katarzyna Cilewska
J acek Toczysk i - Piotr Sapilak ), ktoré vznik lo v roku IIJl\7. 
Predzna. koncent rovaná nä'ltrojová ~úhra v intcrprct;ícii 
4 . s láčikového kva rteta poľ~kcj skladatdky Grazyny Bacc· 
wicz . obdivuhodná ušfach ti lo~ť a kultú ra tónu v Mozartovej 
M alej nočnej hudbe a h lavne hl bok [l vnútomá oddanosť Jll liZC 

v die lach Fra nza Schuberta (K vartctová ča~ t c mol) a Jo~epha 
Haydna (Sláčikové kva rteto g mo l. J azdecké) ponúka zamys· 
lenic nad o tázkou . d o akej miery rastie profesionálny záuJ~m 
našej najmladšej ge nerácie inte rpre tov o tento ~pecializovaný 

typ ko mo rnej hudby. 
Teore tická súčasť festival u Dni s láčikovej hudby koncepčne 

vychádzala z doteraz málo pertraktovanej p roblematiky t\Of· 
by, interpretácie a percepcie komo rnej sláčikovej hudby. Pre
to i tematické okruhy- Histo rický vývin komornej hudby v ha
roku (J án Albrecht). Nová slovenská kvartctová literatúra 
(Zuzana Martináková). Praktická psycho lógia sláčikového 
kvarte ta (Adolf Sýkora). Problematika hudobných nástrojOV 
(Vladimír Kovár). Problemat ika age ntážl' a účasti 11<1 fc~ t iva 

loch a ~úťažiach. otázky manažingu (Róbert Kazík). ako i skú· 
senosti z bohatého diskusného blo ku interpretov i muzikoló
gov potvrdi li jej opodstatnenosť . 

Veríme . že drama turgické sme rovanie fe~tivalu Dni ~láMa
vej hudby. v súčasnosti orientované na prezcmáciu kvarteto· 
vej literatúry s dôrazom na slovenskú tvorbu . sa tane podnet· 
ným a v budúcno ti podporí vznik no vých diel. prípadne úal· 
šfch a nsámblov - sláčikových kvarte! na Slovensku. 

ĽUDMILA ČERVENÁ 



Stalo sa tradíciou, že v rámci BHS sa kona
jú i koncerty, na ktorých sa prezentuje hudba 
z oblasti hraničných žánrov, či populá rna 
hudba - naj mä džez. Tohtoročné klávesové 
konkláve bolo neveľmi vhodne situované do 
komfortnej Veľkej sály Domu ROH , ktorá 
však nikdy· nepomohla vytvori ť komornú , in
tímnejšiu atmosféru, po trebnú pre podobné 
podujatiil, skôr nao pak. 

Úvod patril pesničkárovi Janovi Buriano
vi, ktorý sám o sebe hovorí , že j e jedn ým z 
dvoch žijúcich folkových klaviristov, ten dru
hý je Randy Newman . Buria n zahral nie koľ
ko vlastných i prebraných piesní s tex tami, 
ktoré humorne , ale o to vážnejšie , odvážnej
šie a bez škrupulí kritizujú , čo u nás nic je 
v poriadku. (A nie je toho málo.) 
Neformálnosť a uvoľnenosť bola prítomná 

i počas ďalších vystúpení , dokazujúc, že váž
nosť hudby nespočíva v tom . ako sa pri nej 

Organista Jaroslav Tťlma 

hudobníci a poslucháči tvária. J aroslav Tuma 
je organista z oblasti tzv . vážnej hudby, ktorý 
sa venuje improvizácii. Je známe. že impro
vitácia nie je vynálezom dže.w , teda 20. sto
ročia. Aby Tuma dokázal , že sk ladby ne má 
dopredu pripravené. improvizoval na tele
fónne čís la (samozrejme . .,preložené" do hu
dobných intervalov), kto ré mu diktovali po
slucháči. Naprie k tejto originálne j forme ne
šlo o zmiešaninu j armočnej atra kcie a vý
chovného koncert u, vystúpenie vhodne za
padlo do dramaturg ickej skladby veče ra. Tu
ma zaimprovizoval v baro kovom štýle. a le 
odvážil sa i na výlet do 20. s toročia. Za 
zmienku stoj í i jeho nástroj - mobi lný o rga
nový pozitív, vyrobe ný podľa histo rických 
vzorov. 

Zvyšok večera patril trom veľkým osob
nostiam nášho džezu - Petrovi Brcincrovi, 
Gabrielo,•i Jonášovi a Emilovi Viklickému. 

Breiner sa predstavil kompozíciou (mode
rátor a dramalUrg L. Snopko ju nevedno pre
čo uviedo l ako baladu) s názvom Keby sa bol 
pán Mozart narodil u nás , v 20. storočf. urč i 
te by mal problémy so schvaľovacou komi
siou . Zánrová c klektickosť. využívaj úca k la
sicizmus. mode rnu . swing i moderný dlcz bo
la zjavne úmyslom , však ncproporčnosť cel
ku spôsobila myšlienkovú a fo rmovú amor
fnosť - pokiaľ sa dá vóbec hovoril' o fo rme . 
Skladba nepriniesla nič nového a Breine r by 
podistým . na rozdiel od svojho kolegu z ob
dobia klasicizmu , problémy so schvaľovacou 
komisiou ne mal. 

Gabrie la Jonáša Sme na našej scéne nevi
deli roky. So svojou takme r cudnou introver
tnosťou , premý~ľavosťou a minucióznou 
technikou je pro tipólom P. B reine ra. Jonáš 
inklinuje k rýdzejšie mu poňatiu džezu . Tri 
skladby. ktoré zahral , predstavujú jeho tri 
polohy: mainstrcam , blues a lati n. 

Emil Viklický sa často necháva mšpirovať 
moravským folkló rom. Svoj ím robustnejším 
prej avom právom strho l publikum , avšak 
v druhej kompozíci i si slovansky modá lny 
úvod a záver celkom neporozumel s blucso
vou strednou časťou . Viklický v~ak opiiť do
kázal, že patrí medzi naše jedno tky. 

Zlatý k linec programu však ešte iba mal 
prísť. Skladbu Rainbridge E. Viklického si 
zahrali okrem Buriana všetci - Viklický s J o
nášom štvorručne, Breiner za pianínom a Tu
ma so svojim pozitívom. V ~pontánncj at
mosfére ~ i pianisti vymicľía li ka~kády nápadov
a vystriedali množstvo žánrov - od swingu až 
k atonal itc. s obrovskou chuťou a radosťou . 

Tuma, ktorý s džezom asi veľa skúsenosti ne
má, tento handicap vyrovnal nadšením. 
V improvizovanom prídavku; ktoré vynútilo 
obecenstvo, si Viklický vymenil miesto s Brei
nerom a v rá mci komcdiálno-happe ningovcj 
scénky sa pustil do rozobcrania pianína , klá
vesy nahádzal do otvoreného krídla a vytvo
ril vlastne preparovaný klavír. Seriózny kri
tik by zača l hovoriť o konkrétnej hudbe . 
V prvom rade to však bola veľká zábava, 
akou je vlastne väčšina dobrého džezu . 
A obccen ~tvo, aplaudujúce dlhé minúty. to 
iba potvrdilo . 8 

MARIÁN J ASLOVSKÝ 

Vystúpe nie skupiny Make Piece, v obsade
ní Linda Sha rrock - spev, USA, J onathan 
Sass- tuba , USA, Wolfgamg Puschnig- .~axa

fón, nauta, Rakúsko, Uli Scherer - klavír , 
Rakúsko, J ozef Dodo Sošoka - bicie nástroj e, 
mi vyvola lo reminiscenciu na koncert Vie nna 
Art Orchestre na BHS pred štyrmi rokmi. 
A určite nie len preto, že traja č lenovia orches
tra sa predstavili o becenstvu aj na tohtoroč

nom festiva le. Podo bné princípy výstavby 
kompozície moino objaviť v hudbe oboch sú
perov. Hudba Vienna Art Orchestra, pripo
mínaj úca pri prvom povrchnom dot yku ver
kú alea to rickú kompozíciu, bola vtedy zame
raná viac na vytvá ranie typických free džezo
vých . vcfkých fa rebných plôch a kontrastov 
medzi nimi , využívajúc rôzne i nš trumcntač

né kombinácie o rch.: tra, pričom vynikla ná
strojová virtuozita hudobníkov. 

Vystúpe nie skupiny Make Piece sa nieslo 
viac v duchu free džetových začiatkov veliká
na Orncttc Colcmana. Návratom k pôvod
ným podnetom free džezu. ich rozvíjaním, 
dospe li hudobníci k novým tvarom. Proti -se
bc postavili stabilné úseky s pevným tonl\ 1-
nym zakotvením a časti. v ktOrých je tónina 
rolkladaná. Tonálnc úseky boli postavené na 
jednoduchom opakovanom rytmicko-melo
d ickom nllpadc. väč~inou hranom na tube , čo 
je zaujímavé už ~a rno o sebe. pretože pre ob
sadenie kla~ického džezového kornba je ty
picky kontrabas alebo novšie basgitara. 
Z nápadu sa odvíja ďa lš í priebeh skladby -
improviz;ícia sólistov. unisono. ko lektívna 
improvizllcia . pričom j ednoduchý mot ív znie 
ostentatívne v pozadí a len občas vystúpi do 
popredia v niektorom sólo.:. U každé ho hu
dobníka cítiť snahu o netradičný prístup k té
mc. resp. k nápadu (ak pojem téma možno 
v tomto prípade zredukovať na 2-3 taktový 
úsek) . hoci podľa mňa svoj ím originálnym 
prejavom najviac zaujala speváčka . 
Cieľom súboru ne bolo vytvo renie fareb

ných klastrov. ale jednoduchého celku s vy-

Linda Sharrocková z USA 

gradova nou dynamikou prejavu. Pritóm do
chádza k za ujímavým stret nutiam hudob
ných nástrojov a potiera niu ich pôvodnej 
funkcie v t rad ičnej fo rmovej schéme. Na
príklad speváčka Linda Sharrock v duu s tu
bou Jonathana Sassa v jednom momente só
lujc . vzápiití si vyme nia úlohy a sólujúcim 
nástrojom sa stáva tu ba, vokál preberá úlohu 
sprievodného nástroja. 

Vo free džeze sme často svedkami prílišné
ho exhibicionizmu hudobníkov. preto musí
me len obdivovať s akou úspornosťou využí
vali svoju techniku č lenovia tohto súbo ru . Je 
aj pre nich nevyhnutným predpokladom in
terpre tácie. ale je nie kde v pozad í a vynikne 
práve v te j chvíli , keď poslucháč počuj e vý
borný nápad niektorého hudobníka. 

Pekntl p rácu s vokálom a zároveň schop
nosť diferencovať fa rbu tónu v závislosti od 
atmosféry ~kladby predviedla speváčka Lin
da Sharrock. ktorá ako prvá začala spievať 

free džez. Nic náhodou uviedla v te nto večer 
aj sklad bu Billie Holiday. veľkej osobnosti 

Jonathan McCiain Sass z USA 

džezového ~pevu, s kto rou ju zbližuje vyni
kajúca schopnosť preniknutia do atmosfé ry 
skladby a vyjad re nia výrazu. 

Zaraďovanie džezových koncertov do rám
ca tradičného festivalu so zabehanými pravid
lami . z kto rých sa vybočuje le n zriedkavo 
(pre tože poslucháča treba uchrá niť od šokov 
a treba mu v jeho očakávanom zážitku vyj sť 
v tlstrcty). je príjemným prekvapením . vlast
ným pre o~tat né festivalové ročn íky. Sme te
da radi. že dram<\turgia fes tivalu regeneruje. 
Hoci skutočný džezový fanúšik asi n ikdy ne
bude cítiť pravú ,.blue" atmosféru v ste ril
nom fil harmonickom prostredí (koncert sa 
konal v sále Slovenskej filharmónie v Redu
te) . . Ten to p riestor je však vhodnejší na po
znávanie. počúvanie džezovej hudby pre po
slucháčov IICZvyknut ých na džezové extrava
gancie . pr;ívc vďaka možnosti sústredi i sa na 
každý detail. V uskutočnenom konce rt e tre
ba vidie t' ~nahu prekonávať striktné hranice 
medzi džezom a tzv . vážnou hudbou. a tým 
aj rozšíriť 1ady džezového obecenstva . 

YVETT A LÁBSKA 

Toh toročná Gita riáda v rámci BHS ne
predstavila veľa inštrumentalistov tohto ,.ob
ligátne ho" nástroja mladej generácie , no o to 

· viičš í prie~tor sa zt•častneným aktérom ušiel. 
Popri stabilných menách našej gitarovej 

scény - džezovo zameranom Rudolfovi Daš
kovi. Antonovi J arovi. Jurajovi Burianovi, 
Matúšovi .l akabčicovi - vniesol do programu 
ožive nie k fo lku sme rujúci p rejav E mila 
Pospíšila a džez-pop-rockový vstup nádejné
ho basgitaristu Mareka Minárika. Kto v~ak 
čím prispel? 

T rio .Jakabčic- Burian - J aro neobohatilo 
svoj výstup vlastným auto rským vkladom 
a ako interpretačné zoskupenie zah ralo 
v podstate to, čo sa od neho očakávalo: tech
nicky zdatný, improvizačne so lf dny téma
-chórus-té ma džez, pričom siahlo po harmo
nicky nenllročných , ale poslucháčsky osved
čených skladbách Milesa Davisa, Chicka Co
reu a opusoch dvoch švédskych autorov. Tak 
ako bolo možné hodnotiť po pre hliadke No
vá slovenská hudba začiatkom tohto roka, 
tak bol i teraz ,.prvým gitaristom" tria Ju raj 
Burian. Jeho improvizácie boli vystavané 
premyslene - postupným zhusťovaním akor
di ky, rytmickým akcclerovaním pasáží, oslo
bodzovanírn sa od metrickej kostry - napl i\o
vali požiadavky gradácie v tomto žánri a na
vyše boli o bohatené o peknú výrazovú a fa
rebnú tónovtl šká lu . Matúš J akabčic presved
čil o veľmi širokej zásobe ,.sca les" , ich pre
zentácia sa však ešte p lne nezbavila schema
tickosti. a ncoslobodi la sa od me lodických ty
pusov smerom k individuálnej melodicke j in 
venci i a osobitejšej poetike. Anton J aro je už 
tradične spoľahlivým v gitarových triách, istý 
v te mpách, v harmonickom reliéfe i v sólo
vých pasážach. 

Rudolf Dašck uviedo l vo svojom bloku tri 
vlastné skladby (Samba fac ile, Medzipristá
tie, Priadky) a jednu z dielne Antonia Carlo
sa Jobima, a pravdu povediac, tá bola i tým 
najlepším , čo v jeho programe odzne lo. Nie
len vďaka kompozícii samotnej , a le i vďaka 
dobre j interpretácii: rytmickej presnosti , 
prc mysle ncj sadzbe, invenčne a technicky 
precízne vedenej basovej linke. To sú záro
veň charakteristiky, ktoré sa z jeho vlastných 
diel pomaly vytrácali, resp. dostávali pr i 
dl hých a častokrát sa opakujúcich laufoch 

Emil Vlklický 

a typických nástrojových figúrach príliš malý 
priestor. Po sľubne vyzeraj úcich témach (i n
teresantné echo v Medzipristátí) stráca li Da
šekovc skladby práve kvôli spome nutým ma
niéra m z ce listvosti a v istom zmysle i z logiky 
rozvíjania. Nepomohla im pod ľa môjho ná
zoru ani ostinátna monotónna hustá faktúra 
resp. sadzba. 

Doslovne charakte r in tennédia malo nie
koľko viac-menej fo lkových pesnič iek (i keď 
zaštepených syntezáto rovými zvukmi za po
moci počít ača) Emila Posplšila. Orien tá lny 
meditatívny zvuk gitary a výsostne reál ny 
(okcidentálny) text si našie l priazeň bezo
zbytku v celom auditó riu snáď i preto, že za
odel naše všedné strasti do citlivč ho , ume lec
ky ncprc piatcho. úprim ného rt1cha. 

V Marekovi Minárikovi rast ie v ~lovcnskcj 
hudbe veľmi · nádejný inštrumentalista . Spolu 
so svojimi hosťam i uviedol rad skladieb. kto
rý dokonale ilustroval jeho technické schop
nosti smerujúce k perfekcionizmu - tí t pre 
tón , farbu . frázu, rytmickú konzekvenciu, 
stop-times. Vo vzduchu zatiaľ trochu zostáva 
štýlová o rie ntácia , absorbcia podne tov je 
však v jeho veku úplne pochopitclná a teda 
i na mieste. Najschopnejším partne rom v gi
ta riádovom vystúpe ní mu bo l Viliam Vitéz 
(klávesy), ostatní hostia viacme nej do bie hali 
te mpo a úroveň dialógu týchto dvoch účinku
júcich. 

IGOR V ALENTOVJČ 

Gitarista Jur"' Burian Snímky J. Uhllarlk 
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V rámci tohoročného strie o Jutillea BHS oalávlla svoje malé jubileum i Medzinárodná 
itudijná prehliadka filmových a televfanych diela videoprogramov s hudobnou tematikou: ua
kutočnila • • ul po piaty rez a molno tvrdi(, le patri k najzaujfmaveji fm akciám BHS. Tentokrát 
trvala i tyrl dni- od 3 do 8. okt6bra. Vyhla M VINtomým programovým kolfzlám, t . j. slmultán· 
nym produkclám v dvoch ú lach, no nad' aleJ konkurovala - a neraz vel'mi úspeine (aj právom l) 

iným popoludňajifm a večerným programom BHS (projekcie o 17. a 20. hodll'e). Jej nekomer· 
čný charakter Ju predurčil nepr81i llrokému okruhu záujemcov (v umeni dak nikdy nejde 
o kvantitu, ale kvalitu!) z radov hudobných, rup. hudobnodivedelných nadi encov, ale i tak bi· 
ancia prvej pifročnice tohto ,.mlnlf88tlvelu v "mel makrofestivalu .. je vysoko pozltfvna: de

aiatky programov zvlčia vysokeJ, neraz doelova iplčkovej úrovne, z ktorých vičiinu mohli di· 
váci vidiet' a počut' po prvý raz. 

l\:ntrálnymi produkciami boli - podobn..: ako v minulych 
ročníkoch - inscenácie operných diel. Tohto roku to boli pre
dovšetkým režijné kreácie vlani predčasne zosnulého Jeana 
Pierra Ponnellea (pôvodnou profesiou javiskového výtvarní
ka). Z jeho au torskej dielne sä objavili tri inscenácie; Rossini
ho Barbier zo Sevilly, Hindemithov Cardillac a Monteverdiho 
Orfeus, pr ičom všetky boli vynikajúce . Chronologicky najstar
ší Barbier (zo začia t ku sedemdesiatych rokov) hýril nápaditos
ťou , vtipom a skvelými výkonmi všetkých hercov-spevákov na 
čele s troj lístkom hlavných predstaviteľov: Hermann Prcy (ti
tulná pm tava). Tcresa Bcrganza ( Rosina) a Luigi Atva (Alma
viva ). Orchester milánskeho Teatra Alla Scala dirigoval Clau
dio Abhado - v predohrc spo lu s orchestrom snímaný v orche
strisku divad la, hoci inak išlo pravdepodobne o ateliérovú pro
dukciu. (Dielo sa hralo kompletne- bez zvyčajných škrtov.) 

Hindemithov Cardillac zaznel v jedinečnom naštudovaní 
Bavorskej štá tnej opery v Mníchove pod taktovkou Wolfgan
ga Sawallischa (hlavné úlohy stelesnili Donald Mclntyre . Ma-

~ ria de Francesca-Gavazza, Robert Schunk). Táto javisková in
scenácia je sugestívna: využíva možnosť pohybu expresívne 
štylizovaných kulís - to jej dodáva bežne nevídaný kinetizmus. 
Expre~ionisticky pôsobili i masky zboru - len sólisti hrali 
a spieva li s odhalenými tvárami (samozrejme upravenými líče
ním, prípadne použili parochne). Ponnelle bol i autoro m vý
pravy tohto jedinečného predstavenia prvej mníchovskej 
opernej scény. čo sa týka hudobnej predlohy, išlo o prvú re
dukciu ope ry z roku 1926 na rozdiel od inscenácie v opere 
SND z roku 1964. ktorá použi la neskoršiu verziu ( z roku 
1952). 

Monte,•erdiho Orfea, najstaršiu dodnes živú operu . štylizo
val Ponnelle ako barokové divadlo v nádherných kostýmoch. 
v jcdnodud1cj. ale účinnej práci so svetlom a javi~kovou 

hm lou: na javisku sa zväčša pohybovali len speváci, ojedine le. 
kvôli spestreniu stat ického charakteru diela i niektorí inštru
mentálni hráči , zbor bol situovaný na dvoch protiľahlých bal
kónoch (oddelene muži a ženy) , nástrojov! hráči i dirigent 
(Monteverdi-Ensemble zurišskej opery pod vedením Nikolau
~a Harnoncourta) boli oblečení do špeciálnych kostýmov na 
spôsob úborov služobníkov rímskokatolíckej cirkve s nižšími 
svätcn iami (a ko nosi l napríklad Liszt na sklonku života). 
Vznikla tak j ed inečná javiskovo-koncertantná symfónia. 
Osobnosť Jeana Pierra Ponncllea napokon pľi blfžil i temer 
hodinový dokumentárny fi lm Brigitty Cerreauovej. ktorý po-

Bi i' alebo nebiť? - Túto dnešnú hamletovskú otázku neraz 
počujem vysloviť jedným dychom s názvom nášho najmladšie
ho opemého súboru , Komornej opery SF. Na moje počudova
nie sa ča~tejšie stretávam s priklone ním sa k jej druhej časti , 
pričom tento - predo mnou dosial' nikým seriózne nczdôvod
nen)• názor býva sprevádzaný zlomyseľným úškľabkom. Nie. 
v nijakom prípade nemienim Komornej opere robiť apologé
tu , ale napriek tomu sa domnievam (a nech berú protivníci 
moje slová trebárs ako výzvu do serióznej diskusie). že poki a ľ 
umelecké výsledky tohto súboru budú adekvátne naň vynalo
ženým prostriedkom . treba ich jednoznačne považovať za dob
re investované. Navyše. Komorná opera má šancu stať sa nic 
-ako to chcú mnohí radi vid ieť- konkurentom SND a našich 
o~tatných ~úhorov . ale ich rovnocenným partnerom , oživiť tra
dičnú dramaturgiu o nové tituly, experimentálne inscenačné 

tv;n y a režijné postupy. A naostatok sa vďaka svojmu akčné
mu rúdiu môže stať dôleži tým ohnivkom estetického rozvoja 
v oblast i hudobného divadla. Pochopiteľne, nevyhnutným 
predpokladom na splnenie tejto úlohy je kvalita. Ale, povedz
me si úprimne: ak by mala byť podmienkou existencie našich 
operných súborov iba stopercentná kvalita. kofko z nich by 
nám zostalo? Napokon- ak vynecháme Košice a Bystricu - aj 
v SND je sviatkom. ak sa v jednom predstavení stretnú viacerí 
na~ i exportní sólisti. Ale to už stoj íme pred otázkou. ako je to 
s našim interpre tačným umením v skutočnosti . Ci tu nemožno 
nájsť paralelu napríklad s naším odevným priemyslom- zmlu
vy sm..:rom do zahraničia si ako-tak plníme, ale to , čo zostáva 
doma . zviičša lež l neupotrc biteľné na pultoch ... 

Tie to a mnoho ďalších myšlienok mi napadlo na ostatnej 
premiére Komornej opery (9. JO.). ktorú jeden z prítomných 
kritikov označil (pochopitcl'ne ešte pred predstavením) za la
butiu picse r' súboru. čím nevdojak vhodne zapadol do uvádza
ného dielka Giovanni Paisiell u Astrológovia. Uvádzaný titu l je 
jedným z približne 100 komických a vážnych opier. ktoré nám 
odkázal tento plodný kladatc ľ . Pri tom množstve teda vôbec 

tvrcJ.wjc. i.c ľonncllc bol tvon:a neuvent..:ln..: prm.lu l-. ti VIl) . ta 
rok pripravil v priemere tucet inscenácií. 

Monteverdiho Orfea filmovo stvárnil l činoherný režisér 
Claude Goretta. Ani on nezaprel javiskový substrát diela- ale 
ho ponímal v modernejšom. farbami výpravy vel'mi ne konvcn
čnom a sugestívnom duchu. Z jeho spevákov-hercov najviac 
zaujal mladý Michel Corboz v titulnej postave. 

Atmosféru nakrúcania Verdiho Macbetha priblížil trištvrte
hodinový dokument Tajomstvo Macbeth režisérky Anny Rap
haelovej - no vlastná Inscenácia diela (okrem adekvátneho 
tmavo fialového fi ltra farebnej kamery) v réžii Claudea ď Anna 
bola sklamaním: režisérovi akosi nič nevedelo napadnúť (vari 
s výnimkou snímania niektorých scén v prírodnej jaskyni) -
a .. nápad" ponímania čarodejníc ako opíc je viac než kurióz
ny. Zato hudobná interpretácia bola prvotriedna : OrcheMer 
Teatro Comunalc v Bologni dirigoval Riccardo Chailly. titulné 
úlohy stvárnili Lee Nucci a Shyrley Verettová (táto čierna Ve
nuša je i veľkou herečkou - nebolo ju treba dublovať. ako sa 
to stalo s niektorými postavami!) 

Purcellovu operu Dido a Eneas prezentoval filmový záznam 
predstavenia v historických krakovských priestoroch v na~tu
dovaní tamojšej opery (nedosahovalo úroveň nedávneho bra
tislavského predstavenia z roku 1983 pod vedením tímu Kriš
ka-Vychodii-Bezáková-Stúr). 

Československá premiéra televíznej opery Ju raja Filasa (ko
šického rodáka, ktorý žije v Prahe) Memento mori scenäristov 
Petra Skarlanta a Jaromila Jireša na mot ívy knihy Radka Joh
na dala možnosť obdivovať dynamickú režijnú prácu J . Ji reša 
(s množstvom farebných efektov, veľmi priliehavo umocňuj ú
cich atmosféru diela) i pozoruhodné výkony typove skvele vy
braných či noherných dublérov hlavných postáv) prvotriedne 
ich naspievali Ľudovít Ludha . Eva Jenisová-Antoličová a Lu
dH Vete , maximálnym porozumením dirigoval Oliver Doh
nányi) . Dielo z prostredia mlad istvých narkomanov získalo 
t.r. druhú cenu na filmovom festivale hudobných filmov v Salz
burgu. Superneoromantická hudobná reč opery zodpovedá 
plne súčasnému módnemu trendu, pochybujem však o jej re
zonancii práve u mladých poslucháčov-diväkov. pre ktorých je 
primärne určená (alebo skôr bola zameraná na festivalovú po
rotu?- módnosť neznamená vždy modernosť. skôr naopak!) . 
Veľkému záujmu sa tešila projekcia strihového filmu 

M. Ell&vá (Klárka) a G. Graf (Giuliano) na snímke zo skú§. 
ky Snímka Dan Jurkovi«! 

nic je zarážajúce. že v Astrológoch nejde o závažnú hudobnú 
či dramatickú výpoveď. Svedčí o tom sice brilantne plynúci. 
ale pos l ucháčovu myscl' a hudobnú fantáziu ničfm neza ťažujúci 

tok hudby a naivné libreto, využívajúce tradičné kli šé - prísny 
otec, roztúžená dcéra a jej nežiadúci milenec . jeden dva pre
vleky. čá ri-máry-fuk ! a nič netušiaci otec podpisuje svadobnú 
zmluvu. 

Avšak pozor! Prostota, o ktorej hovorím, Ml stáva relat ív
nou v okamihu. keď pristúpime k uvedeniu diela: hudba je ~í
ce jednoduch~. ale klasicistická a o to delikátnejšia, vyžaduje 

z hudobnotanetných filmov, ktoré holi nakrútené v rokoch 
1926-1983 v USA, so sprievodným slovom Gene Kellyho pod 
názvom To je tanec. Právom . Ide o obdohu 'filrnu Zábava. zo
strihu revuálnych, operetných a muzikálových filmov toho is
tého štúdia- Metro-Goldwyn-Meyer. 

Videozáznam vystúpenia Luciana Pavarottiho v newyorskej 
Madison Square Garden pripravil režisér Brian Large pod ná
zvom Galakoncert Luciana Pavarottiho. Partnerkou dnešného 
údajne tenoristu č . l bola jeho odchovankyňa Madelynn Re
nécová, di rigoval Emerson Buckley. Rcpcrtoär Maestra bol 
dosť jednostranný: Donizetti, Verdi. Puccini . Boito - a popu· 
lárne staršie talianske evergreeny). Atmosfé ru finále zatiaf po· 
slednej Pavarottiho súťaže priblížil fil m Evy Stefankovičovej 
(réžia a scénar) Spieval i u Pavarottiho- zameral sa primárne 
na naše fina listky Ľubicu Rybársku a Dagmar Livorovú. 

Veľkým zážitkom bol záznam tohorocného predvedenia Re
quiem H. Berlioza, diela venovaného pamiatke obetí Velkej 
francúzskej revolúcie. V nádhernom inte riéri chrámu St. Luis 
des Jnvalides dirigoval spojené orchestre - Orchester National 
de France a La Nouvel Orchestre Philharmoniquc - L. Bern· 
stein . sólo spieval spamäti Stuart Burrows. -Zauj ímavosťou 
boli dva krátke dokumentárne lilmy o osobnosti režiséra Abela 
Gancea - o. i. tvorcu filmu o Beethovcnovi (Abc l Gance. Ahcl 
Gance včera a zaj tra). 

Dôležitou súčasťou tohoročnej prehliadky holi niektoré nl
my Ch. Chaplina, premietané pri príležitosti storočnice jeho 
narodenia : Zlaté opojenie , Moderná doba, Svetlä rámp. Ako 
je všeobecne známe , Chaplin bol aj autorom hudby k niekto
rým svojim lilmom. Zvláštne uznanie z nich si zaslúžil posled· 
ný menovaný titul. a to nielen preto. že sa odohráva zväčša na 
opcrno-baletnom javisku. ak najmä pre svoje humánne po>ol· 
stvo: dojemná nezištná st a rostlivosť starého klauna o začínajú· 
eu baletku. · 

Do ďalšej .. päťročnice" prajem festivalovej Medzinárodnej 
prehliadke filmových a televíznych diel a videoprogramov, 
ktorú poriada gratis Slovenský filmový ústav (zaslúži si vyslo· 
venie srdečnej vďaky!)- aspoň toľko objavných produkcií ako 
doteraz. Bolo by však lepšie, keby sa premietania obmedzili 
na dva termíny denne - o 10.00 a 14.00 hodine - a trvanie 
prehliadky sa prcdÍžilo na 5-10 dn í. 

IGOR VAJDA 

stopercentnú mtonačnú a rytmickú presnosť a štýlovú vernos(. 
V tomto smere zostal orchester KO pod vedením Stefana Rob· 
la ešte vera dlžný. Adekvátne nároky sú kladené na štyroch só· 
listov, .. zaťažených" navyše secco recitatívmi (čembalo Marián 
Varínsky) . O nič ľahšie to nemá ani režisér, ak chce výsledný 
tvar poľudštiť, prispôsobiť požiadavkám dňa. To bolo snahou 
i hosťuiúccho Mariána Chudovského. ktorý na účelnej scéne 
Petra Caneckého a. h. inscenoval Astrológov ako televízny 
prenos predstavenia počas BHS (premiéra bola skutočne prí
spevkom k tohtoročným BHS), pričom v tomto rámci vy· 
užíva monitor s hlásateTkou (ako ináč, E. Galanovou). konfe· 
renciérov , techniku sní majúcu dej na javisku atď . Nechýba ani 
porucha vysielania a jeho nelogické pokračovanie na vlnách 
éteru . Ku kvázi komediálnemu deju tak pristupuje štipka suti· 
ry (napr. poznámka .. vypadlo vedenie") , zveličenie (celkové 
uchopenie diela. práca televízneho štábu nahrävajúceho inter· 
wiev) , grotesky (herecké akcie inte rpretov po vypadnut í ohra· 
zu) i . .ľudového" humoru (košcl'a trčiaca z nczapnutého roz· 
parku a pod.). Divák, odchovaný na stupídnych programoch 
našej televízie sa baví. celkový výsledok však budí rozpaky 
a pocit náhodilosti . nedostatočnej prepracovanosti. Pre nároé· 
nejšicho návštevníka je predstavenie príliš prostoduché, pri 
zájazdovej činnosti sa zasa mnohé nápady (najmä tie, ktoré na 
niečo ašpirujú) určite minú očakávaného účinku. 

Sólisti sa so svojimi partami popasovali ~ tatočne. výrazncjM 
však boli v hereckom prejave. I nterpretačne si najlepšie počí· 
naia Eva Seniglová (Kasandra). ktorá sa najviac priblížila k in· 
t erprctačnému ideálu klasicizmu. Márii Eliášovcj (Kiárka) 
lepšie sedia - o čom nás presvedči la už pri iných príležitostiilch 
- neskoršie štýlové obdobia, navyše sa zdá. že spievala v indi· 
spozfcii. U Františka Ďuriača (signor Pctronio) som postráda! 
potrebnú ľahkosť a uvoľnenosť , najmä vo výškach. ktoré zby· 
točne exponuje. Postava Giuliana hosťujúce ho Martina Babja· 
ka bola dôkazom, že tento mladý talentovaný barytonista prí· 
liš fors íruje a robí väčší tón , ako mu je vlastný (dôsledok pred· 
časného obsadzovania do veľkých úloh?). Celkom zre teľne sa 
to prejavilo v rozdieloch medzi prirodzene znejúcimi recitatív· 
mi a ,.umelo" robenými áriami. 

Akým smerom sa súbor Komornej opery bude uberať ďalej. 
nevedno. vychádzajúc z predošlých inscenácií sa však domnie· 
varn , že v prípade Astrológov dramaturgia súboru šliapla ve· 
dfa (nic je bez zaujímavosti . že 2. premiéra je plánovaná až na 
január budúceho roka) . 

JURAJ oóSA 



INTERPRET Ať: NÁ Sút Až SSR (23. - 28. 
Xl. Banská Bystrica), ktoráj~ tentoraz veno
vaná sláčikovým nástrojom a komorným te
lesám, už v §tádlu prípravy presvedčivo de
mon§truje búrlivý rozmach slovenskej Inter
pretačnej bázy. Výrazné je to najmä v kate
górii komorných telies. Na prvé podujatie 
tohto druhu v roku 1981 sa prihlásilo ~esť 
súborov (zvíťazilo Moyzesovo kvarteto), no 
odvtedy sa počet komorných telies rapídne 
zvy~val, takže museli byť zaradené do sú
ťažných ročníkov 1984, 1986 a 1989. Tohto 
roku sa prihJásilo rekordných 18 s úborov, 
medzi nimi je len čisto dychových deväť (!). 
Dnes už máme na S lovensku prakticky kom· 
pletnú paletu komorných telies, v niekto
rých druhoch ponuka ďaleko prCl'YŠujc reál· 
ny dopyt - napríklad v súboroch plechových 
dychových nástrojov. Interpretačná súťaž 
SSR - na rozdiel od mnohých podobných 
akcií - nie je "ozdobným" podujatím, aJe 
plní rozhodujúcu funkciu práve v triedení 
hodnôt a usmerňovaní ďnlšlcho rozvoja v 
jednotlivých inštrumentálnych odboroch. 
Vstup do koncertného života bez úspešného 
absolvovania tejto súťaže je dnes prakticky 
nemožný - to je napokon dôvod vel'kého zá· 
ujmu hudobníkov. V kategórii sláčikových 

nástrojov bude súťažiť 14 mladých umelcov: 
huslisti, violisti u vllončelisti, medzi nimi aj 
slovenskí poslucháči umeleckých škôl v Pra· 
he, Brne, Moskve a vo Viedni, bude to teda 
zaujímavá konfrontácia. Konkurencia aj tu 
narastá a práve z tohto náročného 7-ápolcnia 
talentov profituje slovenské koncertné ume
nie. -Id· 

ÚSPEŠNÝ PETER MACHAJDfK. V ta
lianskom meste Varesc sa v dňoch 21. - 24. 
'septembra konal ll. ročník medzinárodnej 
súťaže Luigi . Russolo v elektroakustickej 
hudbe. Medzi štyridsiatimi tromi prihláse
nými skladbami boli i dve z ť:cskoslovenska, 
a to od pražského skladatcl'a Jana Jiráska a 
Petra Machajdíka (na obrázku) z Bratislal'Y· 
Dvanásťminútovcj skladbe Petra Machajdí
ka ... and the earth wil~ (de) light, realizova· 
nej v Elektroakustickom štúdiu ť:eskoslo
venského rozhlasu v Bratislave, udelila od· 
borná porota na čele s významnou osobnos
ťou konkrétnej a elektronickej hudby Pier· 
rom Schaefferom 3. cenu. Druhé miesto ob
sadil Gilles Gobcil z Kanady za kompozíciu 
Volx blanche a prvú cenu porota ncudelila. 
Víťazné práce spolu so §icstimi skladbami, 
oceneným i čestným uznaním, odzneli na zá. 
ve~nom slámostnom koncerte vo Varesc. 

R.S. 

Borisotn 
/ Turzotn 
Hudobný pedagóg Boris Turza patril k 

rucrom. ktorí , . sebe spájajú l')'SOké kvality 
ľudské l odborné. Obdhuhodná bola jeho 
oddanosť a láska k práci, náročnosť k sebe, 
ktorú prenáu l ~ na svojich žiakov. 

Narodil sa l. mája 1933 a detsn·o preJll v 
Kremnici. Po ukollftní gymnázia , . Banskej 
Bystrici študoval hru na organe na Konzef'o 
vatóriu v Bratislave. Popri lJ'UOOvaní hry na 
klavíri a hudobnej náuky na [udm·ej ikole 
umenia M. Ruppeldta v Bratlslale bol krát· 
ky čas~ koncertne činný. Škole, v ktorej za.. 
čal vyuoovať, zostal ,·erný po celý l h ·ot a sv.
Jou erudieiou, pedaaoglckým m~stro"tvoaa 
8 \'Záenyml rudsk}mi vJastnMfami týmam
ne prispel k jej kvalitnej úrovni. 
Dlhoročné pedaaoglcké skúsenosti uplat• 

all ako vedúci autorského kolekthu pri 
tvorbe učební~ a metodik hudobnej náuky 
J.:ŠU. Významná je sq jeho editorská práea 
pri vydávani lnAtruktnnej norby, hlavne z 
itlela J . S. Bacha a inýeh skladaterov ...,. 
kového a klaslelstl~kého obdobiL 

Jeho nečakaný odchod sa bolestne dotýka 
\ietkých, oo ho poznali a mali radi. 

ROl Ai\D I· ISIA 

Zomrel 
legendárny· 
klavirista 

"Klavír je bicí nástroj. Snažím sa, 
aby spieval" - odpovedal Vladimír HO
ROWITZ na otázku novinára pri príle
žitosti svojho koncertu vo Viedni v roku 
1987. Vari výstižnej~ie ani nemožno nie
koľkými slovami charakterizovať ume
nie klaviristu, ktorý do vysokého veku 
očarúval svojich poslucháčov. 

Narodil sa l. októbra 1904 v Kyjeve, 
kde vy~tudoval ~ na konzervatóriu u F. 
Blumenfelda. Priam posadnutý pó
diom veľmi skoro začal svoju koncert· 
nú kariéru (dvadsaťročný usporiadal v 
Leningrade za jednu sezónu dvadsať 
koncertov s rôznymi programami). 
N~prv zo ZSSR, od roku 1925 z Berlí· 
na podnikal svoje umelecké turné, od 
roku 1928 účinkoval ~ v USA, kde sa so 
svojou ženou Wandou, dcérou Arthura 
Toscaniniho, natrvalo usadil. Dve dlhé 
cézury (193~39 a 1953-65) preru~ili je
ho verejné vystupovanie, nie v~ak jeho 
pianistickú aktivitu: n~mä v období 

konca 50-tych a začiatku 60-tych rokov 
sa intenzívne venoval nahrávaniu. Kon
certom v newyorskej Carnegie Hall v 
roku 1965 sa definitívne vrátil na kon· 
certné pódium. Hoci po odchode zo 
ZSSR vyhlásil, že sa tam nikdy viac 
nevráti, porušil tento prísl'ub a v roku 
1986 vystúpil v Moskve na koncerte, 

ktorý sa vďaka televíznemu prenosu 
stal nielen moskovskou či sovietskou, 
ale celosvetovou udalosťou. Ak sa Ho
rowitz v mladosti zameral predodet· 
kým na interpretáciu tvorby F. Liszta, 
P. l. Č~kovského a S. Rachmaninova 
(s ktorým ho spájalo osobné priateľ· 
stvo), postupne rozširoval svoj reper· 
toár predovšetkým do skor~ích histo
rických období. Skriabina udomácnil · 
vo svojich programoch ešte pred jeho 
všeobecnou renesanciou, popri Schu· 
mannovi sa n~mä Chopin stal jeho 
preferovaným autorom a v Scarlattim 
objavil jeden z prameňov modernej kla· 
vírnej virtuozity. Nakoniec, v posled· 
ných rokoch, "zakotvil" u Mozarta: 
smrť zastihla Horowitza práve upro
stred nahrávania jeho skladieb. Vďaka 
početným gramofónovým nahrávkam i 
televíznym záznamom sa Horowitzovo 
veľké umenie zachovalo i pre budúce 
generácie hudbymilovného obecenstva, 
ktoré vždy ~ude obdivovať jeho svojráz
ny, neokázalý, priam nonšalatný spô
sob hry, neopakovateľný úder, perlivú 
techniku a najmä osobité poňatie hra· 
ných skladieb, očarujúcu živosť a svie
žosť vždy mladistvej interpretácie. Pro
ste: Horowitzov rozospievaný klavír. 

la 

Priestor pre koncerty 
dokončen ie zo str. l . 
vať pre čo najširšie vrstvy obyvatcl'stva, pri
čom nechceme aby bolo prí liš o ficiá lne - na
opak - už tento rok srne vyšli za ľuďmi do 
ulfc. Má to však aj negatívne stránk y. Na ta
kýchto akciách nemôžeme vyberať vstu pné a 
my máme tiež plánované príjmy ... 

Vráfme sa teda ešte raz k finančným pro
striedkom. Neodpovedali ste na našu ohízku o 
sponzorovanl. A ako je to s dotáciami nd Ná
rodného výboru'! 

- Samozrej me, že dostávame fina nčné pro
striedky. a le tie sú v podstate stá le rovnaké a 
nezväčšuj(t sa úmerne s namstajúcimi ná
kladmi . O sponzorovaní dnes vzhl'adom na 
ce lkovú ekonomickú prestavbu ťažko hovo
rii. pretože aj tie organizácie, ktoré doteraz 
ochotne a radi venoval i prostri edk y na kultú
ru sú teraz tak tlačené štátnym plánom. že 
nechcú na kultúru vôbec prispicvai. Kým ne
prejdú na nový systém hospodárenia v~ctky i 
nevýrobné organizácie a ncvyjasnia sa všetky 
okolnosti ~ tým súvisiace, budeme aj my 
aspoň dva-tri roky v určitom prechodnom 
období. 

To však neznamená, že si budete musiet' na 
seba zarobil''! Veď kultúra j e, aspoň v niekto
rých svojich oblastiach, všade na svete prí
spevková .. . 

- Iste, vždy mal :.~ a má svojich meccnMov. 
Aj my by sme na to vcfmi dopla til i. keby sme 
kul túru sto tožnili len so zábavným prie mys
lom a neakceptovali aj jej estetickú a mravnú 
úlohu. 

MDKO má už vo svojom štatúte povinnost', 
čí poslanie zabezpečoval' predovšetkým vý
chovnú - kultúrno-osvetovú činnost'. V rámci 
estetickej výchovy sta li ste sa práve vy akýmsi 
hlavným koordinátorom pri realizovaní este
ticko-výchovného programu Mládež a kultú-
ra ... 

-Zatia l nic je ce lkom jednoznačne u rčená 

kompetencia a naj mä povinnosti všetk ých za
in te resovaných. Poda li sme núvrh do Rad y 
Národného výboru MB. aby sa prij ali d i,ad
né rozhodnutia <iko realizovai tento ~y.,tém . 

teda vymcdzi i presné (alohy každého odve t· 
via . Pre tože to nic je problém iba kultítry. ale 
i školstva. Určit ým vzoroni hy n:\mmohli byť 
skúseno>~ i českých kolegov. kde tento 'Y'· 
tém realizuj(• už t:.~kmc r dcsai rokov. Tam je 
koord inácia riade n<'• radou NV medzi oboma 
odvetviami i konkré tnymi ~kolami bezpro
blémová. školy sa ve.ľmi iniciatívne zap<Íjajú 
do tohto programu. zatiaľ čo u nás je 'i tu{acia 
vel':.~ razy skôr opačnú .. . 

Čo v stručnosti tento systém vlastne zname
ná? 

- Je to komplexná cstc tick;í výchova de tí a 
mládcž.e od pred~kobkého veku až do do,pe
lo~ti. pričom výber jednotlivých ku tlúrnych 
podujatí sa opie ra o ~kolské osnovy. Zia l'. eš
te sme v 1íom ďa leko nepok roči l i . Prek{tzkou 
sú prävc rezortné záujmy. N:.~ tú istú choro
bu. zdá sa . trpí i te raz rozpracovúvaný pro
gram e'tet ického rozvoja obyvatcl'stva. ktorý 
je vlastne ďalším rozvfj:.~ním systému Mládež 
a kult úra . Kým nebude jeden koordinútor. 
nepodarí >a tento rezort izmu' eliminovať. 

Kto by to mal byt''! 
- Mala by sa vytvorit' jedna mestsk:í komi

sia zložená zo zástupcov mi niste rstva škol
stva , kul túry, umeleckých zviizov. mestských 
orgánov. Spolupracovai, zjcdnotii sa na spo
ločných po\tupoch v prospech mladej genc
rúcie je predsa záuj mom všetkých zainte re,o
vaných: nemôžeme si povedať my sme rezort 
ku ltú ry. či škol stva ... veď s(t to na~e de ti a 
chceme aby boli vzdelané . cit livé, vn ímavé a 
najmii mr:.~ vné . Lebo ak sme n iečomu ostali 
dl žní. tak je to práve obl asť mravnej výcho
vy. 

Popri koncertnej, metodickej a osvetovo-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

e Die la l. Paríka (Nokturno pre husle a kla
v(r) , J . Malovca (Kryptogram) a J. Henda 
(Old boys - výber) odzneli l. IO. IIJI-!9 na 
otváracom koncerte festivalu 3. Drc~dncr 

Tage de r zcitgenôssischen Musik (Dni súčas
nej hudby v Drážďanoch). Na festivale. kto
rý sa konal pod záštitou Zväzu skladateľov a 
muzikológov NDR v spolupráci so ZéSSKU, 
sa predstavila celá plejáda skladateľov súča~
n~j hudby, výrazné zastúpenie mali i c,klada
tclia z ČSSR. . 

e 18. medzinárodný IMZ (lnternationalcs 
Musikzentrurn Wien) kongres na tému The 
luture of Music in the Media (Budúcm,sť 
hudby v médiách) sa konal 20. - 26. <.~ugusta 
1989 v Salzburgu. Na kongrese. na ktorom 
boli spomedzi vyše 200 zúča~tnených z 28 
krajín ocenené mimoriadne diela. Lfskala 
111láštnu cenu te levízna opera z produkcie 
éST Memento Mori režiséra J . Jireša (u nás 
pod názvom Rakovina vu le) - scenár u libre
to spracoval Petr Skarlant podľa známej kni
hy Radka Johna. hudbu zložil Juraj Filas. s 

Pražským ~ymfonickým orchestrom nw:.tudo
val Oliver Dohnányi, hlavné úlohy na~pievali 
Eva Antoličová-Jcnisová a Ľudovít Ludha. 

e Do knižnice HIS SHF prihudli nové. 7au
jfmavé publikácie: zo zahraničia je to alma
nach festivalu Bachwoche 19!i9 v An~bachu. 
ktorý okrem programu festivalu (konal ~a 28. 
júla - 6. augusta) obsahuje mnoho príspev
kov venovaných účinkujúcim te lesám . diri
gentským osobnostiam i hudobnej histórí i 
Ansbachu a Zborník príspevkov Neue Musik' 
und Pädagogik des 3. Symposiums der Euro
päischen Ko nfe renz der Vemnstalter ncuer 
Musik 1984 (pozn. red .: ide o výročné sym
pózium medziná rodnej organizácie združujú
cej usporiadateľov festivalov ~účasncj hudby 
so sídlom v Salzburgu. ktorý zostavil Peter 
Hoch a vydala Bundesakadcmic v Trossingc
ne (NSR) 1985. Poukazuje na 'úhrn problé
mov týkajúcich ~a súčasnej hudby v súvislosti 
s vyučovacím procesom a celou oblasťou pe
dagogiky na rôznych stupňoch ~kôl. 

JS 

-výchovnej činnosti organizuje MDKO v ob
lasti hudby aj ~pičkové hudobno-vedné I)Odu
jatia - muzikologické konferencie , ktoré sú 
každoročnou súčasfou Bratislavských hudob
ných slávností a tematicky vychádzajú z hu
dobných tradicií Bratislavy. Má táto pôvodná 
koncepcia i vzhl'adom na takmer dvadsafroč

né variovanic ešte stá le 1wtrebnú nosnost'? 
evažujete i v tejto ohlasti o nejakej inovácii? 
- Jednot livé ročníky kon ferencií sa v rúmci 

konce pcie l ludobné tr:.~dície Bratislavy a ich 
tvorcovia rea lizoval i z podnetu bývalého 
dlhoročného vedeckého tajomníka konfe
rencie dr. Zdenka Nováčka . Dote rajších 
O\Cmn<Íst' ročníkov významným spôsobom 
prispelo k hi~toriografickému mapovaniu hu
dobnej minulosti nášho me~ta . V niektorých 
prípadoch bádanie pre kročilo i r:ímec Brati
\lavy. Vt hl'adonl na skutočnost'. že relácia 
13ratislava - hudobné tradkic mc~t a je už 
viacmenej spracovan{!, vynára sa možnosť a 
va ri aj objektívna potreba rozš írii tematický 
ok ruh konfe rencií. Terajší vedecký tajomník 
konferencie dr. Ladislav Burla~. DrSc. je zá
rukou zvýšenia (trovnc, pričom sa nádejame, 
že v ~poluprác i ~ tímom ďu iSích odborn íkov 
vypracuje tematický plán konfe rencií na ďal
~ ích pä i rokov. Pomôže nám to vo finančnom 
plánovaní i celkovom zabezpečovan í jednot
livých ročn íkov . Úlohou MDKO je prcdo
v~ctkým organ izačná ~trá n ka podujatia a vy
dáva nie 7born íkov. Tohtoročn á . už Ili. muzi
kologická konferenciu s medziná rodnou 
účas t'ou bola na tému l ludobný život Brati
~ l;avy od '>t redoveku po barok . budúci ročn ík 

je ve novan)• kla;icizmu a romantizmu . v cfal
šcj konferenci i sa bude jednai o hudbu dva
dsiate ho '> t oroči a . Také to vý~1wmné poduja
tie by potrebovalo v~ak výraLnejšiu propagá
ciu aj :w strany organizátorov BHS. v rámci 
ktorých sa kon fe rencia kon ú. 

Pripravila MARTINA HANZELOVÁ 

KONKURZY l 
Riaditel' Štátneho dh·adla v Ko~iclach vy· 

pisuje konkun do orchestra štátneho dh·a
dla na miesta: 

- hráča na fiole, 
- hníča na kontrabase, 
- hráča na l. klarinete, 
- hráča na fagote, 
- hi'Ka na lnnom rohu, 
- hrála na pozaune 

do zboru opery do hlasových skupín: 

- alt, 
- tenor, 
-bas 

du sóll'itlckého súboru do hlasovýeh odbo
ro,·: 

- lyrický soprán, 
- tenor, 
- bantón. 

Prihlášky na konkurz s uvedcofm ~ 
ného vzdelania, doterajšej praxe a so stra~ 
n)m llmtoplsom l.&slelsqte 11a adresa: ~=IM 
ne dh11dlo, odd. kádrovej a personálneJ 
ee, Šrobárova 14, 04277 Koilce. Na konka 
budú uchaídzačl ponaní písomne. Cestcmal 
hradíme len prljat}an uchádzaoom. 



. ~ 
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Počúvajúc impresie zasl. umelca Petra Mi
kuláša z jeho letného pobytu na interpretač
nom kurze H. Rilllnga v Stuttga rt e, za túlala 
som sa v mysli k trochu vzdialenému, odťaži
tému pólu . K Oscar·ovi Wi ldcovi - jeho oso
bitým sentcnciiím a charakteristikám. Meno
vite k tej, v ktorej označuje hudbu ako naj
do konalejší typ umenia . pretože dok;ížc za
chovať svoje posledné tajomstvá ... Je zvlášt
ne, že oné tajomstvá ostávajú zastreté opa
rom nedefi novateľného . A s t ačí malý zázrak. 
magický o kamih v podobe .. čarovného prúti
ka". ktorý dešifruje práve tie posledné ta
jomstvá, krie i v nich zmy~luplné pointy, do-'· 
siahnuteľné ciele. 

Letných interpretačných seminárov a kur
zov je v Európe už solfdny počet. Jedny viac , 
iné menej "poznačia" zí1častnených interpre
tov, ich ďalšiu prácu a tvorbu. Stuttgartský 
interpretačný kurz - najmä vzhľadom k osob
nosti , autorilt! a mimoriadnym schopnostiam 
svojho " duchovného otca" - H. Rillinga, má 
zvuk, váhu aj trad íciu. A zdá sa, že priam 
principiáli1e zasiahol do vašich umeleckých 
postojov. Ako a kade viedla vaša cesta'! 

- Zači atkom augusta t .r. som sa zúčastnil 
ako jeden z desiatok účastníkov- na Inter
pretačnom ku r.:e Medziniírodnej Bachovej 
akadémie v Stut tgarte. O moju prítomnosť a 
účasť na tomto podujatí sa zaslúžil sám prof. 
Helmuth Rilling. vedúca umelecká o~obnosť 
kurzu. Práve na jeho podnet som získal šti
pendium na pobyt spojený ~ prácou v tomto 
stuttgartskom kurze . Pozvanie a moja mtsle
dovná účasť ~a udiali vlastne na ziíklade kon
certov Slovenskej filharmónie v máji t.r. s 
Beethovcnovou Missou ~olcmnis- môj !>Óio
vý part vlastne znamenal impulz a zači atok 
cesty na i nte rpretačný kurz o tri mesiace ne
skôr. Podmienkou pre tohtoročn ých účastní
kov kurzu bolo priniesť naštudova nú priíve 
túto Beethove novu skladbu a Omšu h mol J . 
S. Bacha. Pobyt na tomto podujatí znamenal 
týždne ncs111iernc tvrdej , a le plodnej práce. 
ľak zmysluplnú a intenzívnu prácu na orato
riálnych dielach som dosiaľ nezažil. A nebolo 
to len zotrviívanie v ,.č i ~to" interpretačn ých 
rovinách. ale šlo o čo najúplnejšie zmapova
nie skladby. 

Kto bol vašim bezprostredným " radcom" a 
konzultantom, akým spôsobom ste pracovali? 

- Môj, teda basový odbor, viedol Andreas 
Schmidt (žiak D. Fischcra-Dicskaua). ktorý 
napriek mladému veku patrí k ozajstným re
nomovaným a skúseným inte rpretom Bacho
vých diel - orató rií a kantát. Schmidt je kon
certný interpret par exce llence, všetko v sú
vislo,ti s tlmočcnou ~kladbou má zvládnuté , 
.. prcs,kúmané" a podrobne vypracované do 
posledného detailu . Na jeho práci ma hneď 
zaujala kon~truktívnosť , premyslená logic
kosť všetkých detailov a nuansov hudby, kaž
dý e lement mal presne definovan ý. presne 
vymedzené a určené všetky dynamické, tem
pové, agogické kontúry. Schmidt odhalil po 
krátkom čase , že som profesionál , že na in
terpretované dielo mám svoj názor. Naša 
spolupráca teda zákonite vyústila do formy 
polemiky , diskusie ... Co sa týka ,.hlavnej té
my" , vytýčených skladieb kurzu: obc diela 
som už interpretoval, prišiel som do Stuttgar
tu so svojim výkladom a názorom. Teda tu 
neš lo o .. inštrukt iíž·', ale o formu dialógu. 
O konfrontáciu môjho Bacha (resp. Bee tho
vena) s koncepciou a výkladom A. Schmidta , 
o konfrontáciu, v kto rej som mal možnosť 

obhájiť a komentovať svoj pohľad. Pripravi l 
a priniesol som aj árie z Bachových Matúšo
vých pašií. aby som v nich (mimo programu) 
predstavil vlastný projekt , konzultoval ho a 
nače rpal ďalš i e tvorivé prvky ... 

Aký bol priebeh a ciel' pracovných dní'! 

- Program každého d•)a kurzu bol podľa 
vopred určeného plánu presne rozvrhnutý 
(musím zdôrazniť , že bol dod ržiavaný so 
striktnou presnosťou). Ústrednou témou 
každého dňa bola jedna časť z diela: celé do
obedie prebiehal proces podrobnej analýzy . 
ktorá bola východiskom a ,.vstupným vízom" 
pre ďalšiu priícu. Nasledoval výber účinkujú
cich na ,.Gesprächskonzert", kto rý viedol už 
siím prof. Rilling. Vybraný spevák postupo
val podľa u rčené ho plánu tak , že pokračoval 
v ~k úšan í s kvartetom (vokálnym) , čo prebie
halo s účasťou všetkých hlasových pedagó
gov. Cieľ bol určený - snaha o perfek tnú sú
hru a súzvuk. Speváci (napríklad dve - tri 
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Snfmka: K. Vyskočil 

kvartetá) ma li poobede skúšku s orchestrom 
(viedli ho mladí di rigentskí adept i), aspoň s 
dvoma uvedeniami. Nasledovalo určenie 
príkladov, na ktorých bude v rámci koncertu 
prof. Rilling demonštrovať. V hlavnom pro
grame teda zazne la celá u rčená časť aspoň 
dvakrát, po nej nasledoval slovný výklad , 
ktorý vôbec ncpozostával z exaktnej štruktu
riílnej analýzy . niesol sa v duchu populárnom 
- bol to skôr ideový výklad skladby. Treba 
podotk nt'1 ť , že i výber účinkujúcich bol tak 
spravodlivý, že sa nemohlo stať , aby niek to 
ostal .. nevyužitý" . Spomedzi zúčastnených 
bolo dosť zdatných. ale le n málo perfekt
ných. Veľkým prínosom pre každého účast

níka kurzu bola možnosť neustále sledovať 
prácu kolegov (zo Svajči a rska, USA . Brazí
lie , ZSSR, NSR) a porovnávať rozdiely a 
styčné body ich názorov s vlastnými. 

V akom duchu a astmosfére sa odvíjal prie
beh kurzu? Čo bolo určují1ce v jeho "znaku"? 

- Rekapitulujúc režim celého dňa- ak tív
ny účastník musel získať neuveriteľne kom
plexný a úplný preh ľad o skladbe , ktorá bola 
predmetom ziíujmu denného programu . At
mosféru a celkový charakter podujatia pred
znamcniíva la dominujúca myšlienka: - tu nič 
nic je demagogicky prikázané. Ide len a hlav
ne o hudbu. O Bacha , Majstra , ktorý žije v 
každom, kto je schopný a ochotný mu poro
zumie ť a pre n i knú ť k hfhkc jeho myslenia ... 
ľak ~om pochopil a znova sa utvrdil v tej 
(my~lím. súhlasne ~ Rillingovým proklamo-

Ani neo/llly klá nepria:ze1l poťasia, : itna 11 

dcíid' neodradila stovky domácich a zaltraniť
nýclt záujemcov o 1/idovtí ltudlm, aby v 
d1/oclt 16. - 23. 7. /989 zavíwli do Kaustine-
1111 , malého mestetka ned(tleko západného 
pobreiia stredné/to Fínska a za ii/i v 11om tý ž
delí unikátnej 1111110.\j'éry 1111 medzinámdnom 
festivale /'udovej ltudhy. Prec'o sa prát•e mes
td ko Kaustinen stalo 110 svete Inu/by známe 11 

preťo má dokonca svoj medzinárodný 1111-
dobný festi val? 

KAUSTINEN '8.9 

Fínsko je krrtjina s ho lttllou /'udovott hu
dobnou tradíciou 11 Kaustinen je jedno z tých 
mála miest1• k rajine, kde sa podarilo til'tO tra
dície zacitovať. Zas/tí ii/i sa o to najmii Santeri 
lsokangas, 11111jite/' ka viame v Kau~ tinene, 
ktorý dával komuko/'vek prí/eiitosť zahrať si 
vo svojom podniku /'udo vú hudbu a Kosta 
Jylltii , majster-l111sliar, ve/'ká osobnosť lokál
nej /'udovej hudby . Kaustinen má síce iba ne
celých piitlisíc obyvmel'ov, ale je v 1íom viac 
ako 30 aktfvnydt .l'kupfn 11 .l'tíborov /'udovej 
hudby .' Mestetko je známe aj t)ím , t e sa tu vy
rábajtí lltdové hudobné nástroje, husle a päť a 
de.l'at:ľfl·tmové ka111ele. 

Prv)• festi val/lu/ovej hudby v Kaustinene sa 
konal v roku 1968a bol venovaný iba lokálnej 
hudbe. Neskôr sa pre ve/'ký tíspeclt rozrástol. 

Mladé kaustlnské dievčenské trio • 

z roka 1111 rok sem prichádzalo čoraz viac fol
klóm ydt .1kupín nielen z celého Fínska a o
sllllnýclt ! kandinávskyclt krajín, ale prWi stí
bory i z Európy 11 z d'a/ekélto zámoria, prak
ticky zo vJetkých kontinentov. Preto sa aj fes
tivalové koncerty delia na tri dmhy: koncerty 
lokálnej, [fnsk ej a zaltrwtiótej /'udovej hudby . 
Nie m enej dá/el itou stíťasťou festivalu stí pra
covné dielne, .1'11ídium hry natradiťnýclt /'udo
výclt nástrojoch , výuťba /'udovej hudby a um
cov, kurzy l111do lmélto divadla, prednáJky, 
výswvy a pod. ta t iskom vystúpení je Festiva
lová aréna, no hrá sa aj v Pavilóne, v !porto
vej ltale, v mtízeu, in! tittíte, !trá sa v plenéri, 
hrá sa vlastne v.(ade, doslo vne 1111 ka i dom ro-
1111 a !trá sa od rána do veťem a od večera do 
rána. Ná v.1tevníci si lltô i u z bohatej ponuky 
naozaj vybmť, ťo je ich srdcunajmil.ľie, mól u 
si vypoťttť koncert , pozrieť lllnečné vystúpe
nia. rnótu byť sami aktívni, v sprievode nie
ktorej z miestnych kapiel si móžu uuancovať 

'1'/ ( 
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svižnú polku 6 valčík, alebo si m ôžu zborovo 
zaspievať f ínske národné piesne, ba nauťiť sa 
aj nové. To v§etko vo ve/ini mdos111ej, spon
tánnej atmo~fére, at človeka prek vapi, te 
,.chladn í severania" majú zmysel pre !tumor a 
111ip, vedia sa .1miat' a radovať z peknej meló
die a burcuj tíceho rytmu. 

Tohoroótý, u ž 22. roťník medzinárodného 
festivalu ľudovej hudby v Kaustinene sa niesol 
v wamen f tém y Mladá folklóma hudba. 
Ukáwl, ako sa hralo kedysi a ako sa hrá dnes 
a nepochy bne pom ohol mladým ll1d'om zo
rientoval' sa v bohatom svete /'udo vej hudby a 
ntíjst' nové idey a impulzy pre ich vlastn tí prá
cu na tomto poli. 

Na f estivale vystúpilo tridsať súborov z vy.(e 
desiatich krajfn . Prím hrali skupiny riliestne a 
domáce, spomed zi ktorých spomeniem Ta/la
ri, prvý fín sky profesionálny súbor /'udovej 
hudby, poutfvajtíci všetky tradičné f'udo vé 

Atrakcia festivalu: hra na píle. Snímky l. Ozábalová 

vaným ideálom) naskrze ľudskej podohc Jo· 
hanna Scbastiana. O podobe oprostcncj od 
mýtov. ale naplnencj človečenst vom . pom· 
zumenfm a hlavne muzikantskou harmóniou. 
Jednou zvláštnou - a zároveň mimoriadnou 
úlohou. ktoní som v priebehu kurzu do~tal. 
bolo naštudovanie Bachovej árie z kantáty 
Hciligstc Dreicinigkcit BWV 172. Úloha mu
sela byť splnená za dva dni . Spomedzi ha~i'
tov som bol vyhraný in terpre tovať ( 13. au
gusta) ju v Evanjelickom chráme v Stuttgarte 
na slávnostných bohoslužbách. ktoré holi 
ve rnou kópiou (z rekonštrukcie) lipskej ho· 
hoslužby sv. Mikuláša z 29. mája 1745. Pri· 
dŕžajúc sa záznamov v archíve. zazneli tu 
znova diela Ba chove , Schtitzove .. . vo vzkrie
sených autent ických tvaroch. Tento sviatok 
bol AJ hudobným sviatkom - ozajstný ncza· 
budnutcľný z;ížitok, pri ktorom som bol 
svedkom toho. ako sa naživo .. kuje" hudba. 
Bez zbytočných slov. príkras. komentárov ... 
Vrátim sa k atmosfére , vonkaj~iemu charak
teru kurzu. Zdá sa, že ideu celého podujatia 
najvýstižnejšie vyjadruje originálny novino· 
vý titulok k rozhovoru ~ prof. Rillingom .. hci 
un s trifft man nicht auf Fachitliotcn". To je 
.. dobrozdanie" líde ra Bachovej akadémie- a 
to môže potvrd i ť každý. kto na vlastnej koži 
zažije tvorivé prostredie kurzu. Tu sa pracuje 
s plným nasadením. tu má - a musí mať kaž
dý akt ívny účastník poci t ozajstného naplne
nia , pracovného vyťaže ni a - bez pocitu ob
medzenia . Každý môže - podľa svojho gusta 
a presvedče ni a , prirodzene so zachovaním 
hlavných noriem a i nterpre tačných znakov, 
rozvíjať a uplatňovať svoj zmysel pre muzicí· 
rovanic (nikdy predtým som neveril. že Bach 
môŽe poskyt núť takú ohrovskt'1 plochu práve 
tejto interpretačnej dimenzii) . 

To znamená, že " posledné tajomstvá" sa 
premenili na pointu . A kľúčom bolo práve to 
fascinujúce odhalenie, ktoré vám priniesla 
práca a pobyt na tomto kurze ... 

- Mu~ím ešte dodať. že by ~om doprial 
každému .. bachovskému adeptovi". aby ~a 

zúčast n il na takomto proce~c vlastnej rcnc· 
sancic. ktorá dokáže v priebehu niekoľkých 
dní odha li ť nové, skryté pramene- v t.danli
vo známej hudbe, ktorá odoklína tu~cné a 
dosiaľ nepoznané ... Bol hy som veľmi r{td. 
keby moje snahy o presadenie účasti ďalších 
kolegov 11ašli pochopenie a stali sa realitou. 
Doprial by som im totiž prežívať tento nároč· 
ný, ale mimoriadne ohohacujúci akt 'poznú· 
vania (i sebapoznávania ). a napokon - rád hy 
som v absolventovi toh to kurzu získal part· 
nera - v niekom , kto zdieľa podobný (rovna· 
ký) niízor na Bachovu hudbu . Názor. ktorý 
je bezvýhradnou požiadavkou bachov,kcj in· 
te rprctácic ... 

ľRII'KAVILA: L ÝIJIA I>OHNALOVÁ 

hudobné nástroje 11 miesi/lu skupinu Tyui Le
eny Laasanenovej. L eena Laasanenová ah· 
so/vovala Sibelio vu akadémiu, je maj.werkou 
Ffnska v !tre na kantele a v stíťa.\·lt osti je uči

tel'kou hudby na základnej .~kole v Kaustine· 
ne. Hra Leeny Laasanenovej a jej spoluhrá· 
čov nebola iba púhou interpretáciou tradičnej 
/'udo vej Inu/by, to už bma vlastná tvorba a im· 
provizácia, ktorej /'udov(i hudba bola nevy· 
ťerpate/'ným in.(piraótým tried/om . 

Zo zahranió tých skupfn vystúpil v Kausti· 
nene súbor Vesna zo sovietskej Ukraji11y, stí· 
bor Grigora Prliťeva z Macedónie, Kukerpil· 
/id, jeden z najswršíclt estónskych ~úborov, 

ďalej blues Happy Traum, Bill Keith a Ke1my 
Kosek z USA , .(védske skupiny Kvickrot u 
Tre Lekare, trochu exotiky vniesli do Kmwi
nenu taneťnfci z Kréty, hudobnfci súboru Al
paka z Peru a mnohí d'a/H 

Treba tiet spomenúť, t e sa v Kaustinene 
nachádza najdôletitej.({ (pritom aj najstar.U, 
založený v r. 1974) /fnsky ln.ftitút l'ttdovej 
lwdby . Je národným in.(tittítom informácií a 
.í:túdia fínskej /'udovej hudby, vlastní bohatý 
archív, vydáva rôzne publikácie, zawamená· 
va /'tufovú hudbu a tanec na video, robí zvu· 
ko vé záwamy, výskumy, poriada koncerty u 
výučbu /'udovej hudby. 

V Kaustinene nechýba ani múzeum .\ boha· 
tou zbierkou [fnskyclt ľudo vých hudobných 
nástrojov miinkeri, liivikko, luikku, kiirjen· 
noukka, huslí a neodmysliteľných ktmtele. 
Ve/'ká ťast' zbierky kaustinského múzea po· 
chádza z kolekcie univerzity v Tampere. 

Celý týide1l z nela v Kaustinene ľudová 

hudba 24 hodín denne. Santeri lsokangas ke· 
dysi povedal, že raz príde de1í , ked' v Kausti
nene aj kamene budú ~pievať. Neviem, či lU 

toto jeho proroctvo niekedy spln í, je však 
isté, že /'udová hudba sa silila pre Kaustinéa· 
nov prirodzenou potrebou a súčasťou katdo· 
denného živo/ll a to je záruka. te ich festival 
bude žiť. rozvíjať a zachová vať /'udové lw· 
dobné tradfcie i pre nasledujúce generácie. 

IVICA OZÁHALOVÁ 
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40 rokov VSMU 
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Keď pred 40 ro kmi zákono m Slovenskej národnej rady zo 
di\a 9. júna 1949 bola zriadená Vysoká škola mLIZických umení 
v Bratislave. bol to výraz skutočnosti. že aj na Slovensku hu
dobné umelecké š ko lstvo získalo inštitúciu vysokoškolské ho 
typu . ktorá by na najvyššej úrovni vychováva ln u melecký d o
rast. Vtedajšie stred né h udobné školstvo. ktorého rep rezen
tantom bo lo brat islavské ko nze rvató rium (pôvodne H udobná 
a d ramatická akadémia pre Slovensko). mo hlo v tom čase iažii 
už zo svoj ich tridsairočných skúseností. Pravda. vzniko m 
VŠMU doš lo k reorgani zácii konzervatória a nicktorf vynika
júci pedagógovia tohto ústavu začali pôsobiť na novej vysokej 
škole (F. Kafcnda. A. Moyzes. J . Cikker . T. Gašparck . 
J . Stre lec a ďalší ). Vysoké hudobné umelecké ško lstvo sa unäs 
začalo vlastne rozvíja i až po druhej svetovej vojne - AMU 
v Prahe bola založená v roku 1946 (aj keď v majstrovských 
triedach pražské ho konzervatória od roku 1920 šlo už v princí
pc o vyučova nie vysokoško lského chara kteru) . JAM U v Brne 
roku 1947. 

Všetky pramene. týkajúce sa počiatkov existe ncie VŠMU 
zhodne vypovedajú o ťažkostiach. s kto rými muse la ško la zá
pasiť. Išlo tak o materiá lno-fin a nčné záležitosti . ako aj o za
bezpečenie vysokoškolských pedagogických kádrov. o otäzky 
ade kv<\tnej metodik y vyučovacieho procesu . o nadviazanie 
ko ntaktov s ďa lš ími ško lami a pod. Bo l to proces získava nia 
nových skúse nost í a vyrovn;\van ia sa s novými poznatkami 
v praxi. So sympatiami . obdivo m i zaujatím čítame dnes zbo r
ník IO ro kov VŠMU. ktorý vyšiel pri príležitosti prvé ho o k
rúhleho výročia škol y (podotýkam . že ide o jedi ný [!J zbo rn ík . 
ktorý škola k svojim šty ro m . resp. piatim - ak sem zarätame aj 
štvristoročnicu - j ubilc;\m vyd ala). Zborník je svedectvom 
nielen o prvej. neľahkej e tape existencie ško ly. a le i dokladom 
o pozoruhodnej úrovni myslenia jej vtedajších učitcfov. vyslo
vujúcich sa tu k jedno tlivým pedagogicko-metodologickým 
problémo m . č i už h lavných ume leckých predmetov alebo k 
otázkam pova hy teoretickej. ideovej . filozofickej. Zborn ík 
prináša taktiež zozn11m akademických funkcionárov. pedagó
gov (inte rných i exte rn ých) a absolventov (dokonca s uvede
ním ich vtedaj šieho miesta pôsobenia). Keby sme dne mali 
k dispozícii ďalš ie takéto zborníky. o čo ľahšie by sme d ešifro
va li vývinovú krivku v rozložitom viacvrstvovom historickom 
obraze. zä pasy i víťazstvä školy. jej umeleckú o r ie ntáciu v na
pÍi\aní real ity i perpektív. Samozrej me . k dispozíci i sú ďalšie 
materiá ly. dokume nt y: zaiste aj o ny odhalia v spä tnom po hl'a
dc p roces. ktorý za uplynulé štyri desia tk y ro kov formoval po-

Prof. Ján Strelec, prvý rektor VŠMU. 

hlavných súčiniteľov pedagogického procesu - uči tcfa a žiaka. 
VŠMU ma la i mä vo svojich radoch mnohé vynikajúce peda
gogické i umelecké osobnosti (väčšinu pedagogické ho zbo ru 
v ~účasnosti tvoria jej bývalí absolventi) . Sú zárukou. že ume
lecké ško lstvo i naďalej bude mai ambície dosahovai vysokú 
úroveň : veď dnes sa už stalo samozrejmosťou uplatňovať rov
naké kritériá pri porovnávaní výsledkov vysokých škôl tak 
v Prahe . Brne či Bratislave. Prínosné je taktiež. že naj lcp~í 
študenti školy majú možnost' absolvovai zahran ičné stáže 
(i keď aj túto mOžnosť treba rozšíri i) . v rámci ktorých sa nielen 
obohacuj e a rozvíja ich odborn á pripravenost' . no prichädzajt'1 
do živé ho kontaktu s kultúrnou tradíciou tej-ktorej kraji ny. 
O bohate ním st'1 taktiež študijné pobyty pedagógov v zah raničí 
i opačne- rozvíjajú sa (hoci le n príležitostne) ko ntakty so za
hraničnými hosiami školy. 

má dnes približne sedemdesia ttisíc jedno tiek. medzi nim i sú 
knih y, viazané ročníky časopisov. zbierka hudobnín . platne. 
mg-pásy. diapozitívy: k dispozícii je vlastná fonotéka i edičné 
pracovisko. 

Ďalším účelovým zariade ním VŠMU je divadelné a hudo b
né štúdio. sídl iace od roku 1954 (to je aj rok jeho vzniku) 
v b ra tislavske j malej sá le Reduty. Spccifikom štúdia divadel
ného a hudobné ho umenia je to tiž fakt . že poslucháči výsled ky 
svojho štúdia musia prezentovať na ve rej nosti. len vtedy ich 
študijná príprava nadobúda reálny zmyse l a cieľ . V rámci hu
dobnej fakulty štLidio slúži v prvo m rade poslucháčom katedry 
operného a ko nce rtného spevu. aj keď sa v ňom občas konali 
aj koncertné vystúpenia. Počas knždoročnc pr ipravova nej pre
mié ry inscenácie hudobnojaviskového d ie la či fragmentov po
s l uchäči nadobúdaj ú - o kre m voká lnych skt'1 scností - i cenné 
pohybové skúsenosti v pr iestore javiska a zä klady tímovej prá
cc. 

Z hl'adiska -vzniku najmladším pracoviskom. patriacim 
VŠMU. je Výskumné a záznamové centrum . ktoré oficiálne 
získalo šta tút v RO-tych ro koch . Zame riava sa na skúma nie vý
voja umelecké ho ta lentu . usil uje sa analyzovať a teore ticky 
uchopiť tie činite le. ktoré priaznivo ovplyvňujú vývoj talentu , 
ako aj tie negat ívne fa kto ry. ktoré tento vývoj spomaľujú . Tu 
sa však vyžaduje aktívna spolupräca s pedagógmi . pretože iba 
v tejto spolupráci možno dospieť k žiadúcim a obapolne uspo
kojujúcim výsledkom. 

Pri príležitosti výročí sa zvyknú písať č l á nky. kto ré vavrínmi 
ovenčia činnosť jubilujúcej inštitúc ie alebo osobnosti. prípad
ne sa za merajú na výpočet kvantitatívnych či niteľov. Ak sa 
m ám pokús i ť zamysl ieť aspoi\ nad niekto rými o tázkami. týka
júcimi sa pe rspektív umelecké ho škol tva. bude nutné prehod
not i ť pctrifikovaný prístup ... zakonzervovanú" tradíciu . Tu sa 
nám odkryje celý ko mplex o tázok. počnúc celkovým kultúr
nym povedomím nášho súčasn íka až po problémy, do týkajúce 
sa špecifiky výchovy hudobného ta lentu od najnižšie ho po naj
vyšší stupe1í (ide napríklad o rozlíšenie vyučovania na ĽŠU 
u perspekt ívneho. potenciá lne ho hudobné ho ta le ntu od prie
merne nadaného žia ka. o lepšiu prepojenosť a nadväznosť me
dzi st redným a vysokým umeleckým školstvom. t.j . konzerva
tóri ami a VŠMU. vôbec o problemat iku vyhľadávanie a sta
rostl ivosti i vedeckého skúmania hudobné ho talentu ... ). 

Proces umeleckej výchovy na hudobnej fakulte VŠM U -
podobne ako v ce le j sfé re vysoké ho umeleckého ško lstva 
a školstva vôbec- prešie l viace rými štruk turálnymi premena
m i. reorganizáciam i. školskými reformami . A vlastne aj v sú
časnosti sa nach<íd za v období ďa lšej tak.:j to vnútorne j prestav
by. kto rá by mala dať viac možností na ind ividuálne a pružnej 
šic formovanie profilu jednotl ivých mikroštruktúr . akými sú 
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stavenie a profil ško ly. no nemožno zamlčai . že z prest ížnych . 
reprezentatívnych i často dokume ntá rnych d ôvodov b y ne mal 
chýbať ani zborník k jednotlivým decéniám školy . 

Vysoká ško la múzických umení už od svojho vzni ku mala 
dve fak ulty (spoči atku odbory)- hudobnú a divad elnú . Azda 
aj preto sa na jej čele vo funkciách rektorov striedali osobno~ti 
z týchto dvoch ume leckých oblastí : J án Strelec. Andrej Bagar. 
O to Fe re nczy. A lexande r Moyzes. Rudolf Mrli an a v súčns
nosti Miloš Jurkovič. Ako som už spomínala. ško la musela 
prekonať nemálo za ťažkävajúcich mo mentov. napríklad 
v prvej po lovici 50 . ro kov sa na hudobnej fakulte vyučovalo 
v jedenástich rôznych budovách na území Bratislavy . Dnes sa 
táto ch t'llostivá si tuäcia upravila . Po to m. čo divade lná fakulta 
z ískala historickú budovu Acadcmic lstropol itany . dočkala sa 
aj hudobná faku tla napl nen ia oprávnenej požiadavky a už p<í. 
ro kov s ídli v budove bývalého Cs. rozhlasu na Zochovej ulici. 

Hoci mimoumelccké o kolnosti neraz môžu ovplyvnii ume · 
lccké výsledky. rozho dujúce však vždy zostávajú umelecké 
a ľudské kvality pedagógov. ich zainte resovaný prístup k výuč
be a poctivá. profcsionälne na vysoke j úrovni vykonävan<Í čin 
nosi (dnes slovo profe~ion ál. p rofesio nálny opä i dostáva svoj 
pôvodný. pozi tívny význam. pričom sa zdôrazi\u jú dve pod
sta tné veci : pat ričné odborné vzd elanie a kva lita vykonanej 
práce) . Jdc;í ln y prípad nastáva vtédy . ak pcdngóg a žia k (po
slucháč-vysokoškolák) nájdu spoločnú ko munikáciu v rovine . 
ktorú oboch oboh acuje. podnecuje k výkonu . Keď A. Schô n
bcrg napísal v úvode svojej Náuk y o harmó nii . že sa túto kni
hu .. nauči l od svo jich žiakov". nc malnn mysli rovnostárstvo vo 
vzia hu ped agóg - žiak . a le partnerský vziah . Pedagogický pro
ces v žiadno m prípade nemôže stavat' na dogmách . tvorivé ho 
pedagóga nepre kvapí skutočnost'. že odpoveď na zdanlivo jed
noduchú ottízk u rozkrýva často nutnosi vyrovna i sa s ohromne 
zložitou problemat ikou . 

Mimoriadny ta lent ~a ncrodí každý deň. jeho zrod ne možno 
ani napl<ínovai ani naprogramovai. Prejdú však sitom prísnos
ti a náročnosti pri prijímacom pokračovan í naozaj len tí na j· 
lepší z najlepš ích '! L'asto spolupôsobí tréma. ncznalosi nczná
mcho prostred ia . momentálna ind ispozícia- a pri konečnom 
výsledku i ďalšie činit.:lc č i praktiky výbe ru . Z psycho lógie vie
mc . že jc iažko v kr;ítkom časovom intervale rozlíši i naučené 
(ha i nad rilova né) vedomosti od krea tívnych schopnost í. od 
dispozícií pre potcnci:ílny rozvoj umeleckej osobnosti . Moino 
hy sa osvedčil mmlel urohii akýsi druhý ... p rirodzen)•" v)·hcr 
počas prvého. rcsp . druhého ročníka štúdia. lebo vyhfad;íva
nie ta le ntov zost;íva- a nielen u nás- prevažne n a intuitívnej 
rovine. 

Vysok;í škola by mala vychováva i mladé umclecké o~obnos
ti . ktoré chCLI zdokonal iť svoje nada nie a premeniť ho na sku
točné tqn.:l.:l.:ké maj strovstvo. ale chcú ticž nadohudnúi súhrn 
čo najohsiahlejškh o dbomýl'l1 i všcobccn~·cll poznatkov. Pr;í
vc ,. tcj to ~ynt ézc spočíva intcgrita profilujúcej sa o sobnosti . 
No ako som už: naznažila. na dosiahnutie dohr)•ch či v)·horných 
v~·~lcdkov ncsmic ch~·hať a ni ~naha či pochopcnic u oboch 

Aké je vlastne krité rium úspešnosti - posluchoíča č i školy sa
motnej? Pokus o d efiníciu . diagnózu tohto pojmu by pomohla 
najspol'ahl ivejšie zodpoveda i anketa . konfrontujúca od povede 
pedagógov a bývalých absolventov školy. dnes no~i teľov a š íri
tcfov kult úrneho povedomia v najrozmanitejších inštitúciách 
(v o rchestroch . divadlách . rozhlase . te levízi i. v ;kolstve . kul
túrnych a iných zar iadeniach ... ). Práve takú to d otazníkovú 
akciu pripravuje Výskumné a záznamové centrum VŠMU. 
v popredí tohto výskumu sa načrtáva téma : vyučovanie - vzde
lan ie - prax. Za krité rium úspešnosti nemožno považovať len 
re levantné uznanie jednotlivcov. a le aj celkové postavenie 
ško ly. jej reno mé v domácom československom i zahraničnom 
kontexte . T u sa zaiste vinie súvislá líni a od úspešných ško l
sk ých ko ncertných vystúpení či tvorivých uznaní adeptov 
ko mpozície. cez úspechy na domácich či medzinárodných sú
iažiach až po získanie trva lé ho postu v praxi: veď zrelá ume
lecká osobnosť sa spolupodiefa na rozv íjaní kultúrneho a este
tického povedomia našej spoločnost i . Zásluhy u melcov si naša 
~ocia l is tick á spoločnost' váži a oceňuje ich - i na škole pôsobí 
rad ped agógov. ktorí sú nositcfmi rôznych Státnych a rezort
ných vyznamenaní. nositcfmi titulov zaslú7ilý a národný ume· 
Ice či ďa lších ocenen í. Vzdávam sa na to mto mieste akéhokoľ
ve k pokusu uviesť hoci len niekoľko mien popredných osob
ností. ktorých viaže puto splupráce s VŠMU - dospeli by sme 
zaiste k Llctyhodnému. no v každom prípade ncúplnému rozsa
hu . Rovnako ne treba zabudnú ť na skutočnost' . že každ ý pocti
vý pracovník umenia. vedy a ku ltLiry p rispieva svojím podie
lo m k dob rému die lu. k prchÍbeniu odborných . umeleckých . 
este tických i všeobecných poznatkov. k vy tvorcniu dobrého 
základu pre ďalš i e gene rácie. Len pre doplnenie informácií. 
počet absolve ntov VŠMU (hudobnej i divade lnej fakulty spo
lu) prekroči l dnes číslo tisíc piiisto. 

K úspechom a pozit ívam ško ly treba prir:í t ať aj úspešné roz
víjanie d ružobn ých kontaktov s vysokými hudobnými ško lami 
v Dnížďanoch a Kyjeve. rysuje sa spolupráca s budapeštian
skou Vysokou hudobnou školou . a margo ak t ív patrí aj spo
radické usporadúvanie tcorcticko-pcdagogických seminárov 
a konferencií. 

... , · .. 

- ----

ic je zámerom tohto člán ku podai o braz v~·voja VSMU 
v isto m glc,bálnom pohľade. Naša pozornosi sa viac upriamila 
na hudobnú fakultu. aj keď n iektoré všeobecnejšie súvislosti 
ncbolo možné obísi. V súčasnosti m;í hudo bná faku lt a ksi ka
tedier: katedru skl adby a dirigovania: katcdru kl;ívesových ná
strojov: katedru orchestnílnych n:ístrojov: ka ted ru operného 
a koncertného spevu : kated ru hudobnej teórie: katedru taneč
nej tvorby. 

Stručne sa zmienime aj o tzv. účclov~·ch zar iadeniach (také 
je ich o ficiálne označe nie). ktoré približne v rovna kej m ierc 
prinoílcžia o bom fakultúm . 

Dohre vybave ná kn ii:n ica školy jc oporou i >tudnicou pozna
nia pri štúdiu . Vďaka starostlivost i jej vcdticich pracovníkov 

v tomto prípade katedry školy. Nesmieme zabudnúť. že ume
lecké ško lstvo tvaruje taký jedinečný a krehký nástroj . akým 
je umelec a jeho talent. Do istej miery unifo rmita učebných 
plánov by sa mala poruši ť v prospech tvorivých a aktuálnych 
požiadaviek súčasnosti . v prospech výraznejšieho p riestoru na 
dife re ncovanie a špecifikovanie št ruktúry v jednotlivých odbo
roch . 

VŠMU dosiahla pozoruhodné výsledky. a to i v med zinárod
nom meradle. no je potrebné ustriehnuť. aby nepresta la ref
Jck tovai na svoje j báze nové impulzy. podnety čo d o interpre
tačnej . kompozičn ej i teo retickej povahy. Aj keď mi ne jde 
o poukázanie na modernejšie technické vybavenie učební. ho
ci ani tá to skutočnosť by sa nemala obchádzať - je to však zá
drheľ súvisiaci v prvo m rade s finančnými požiadavkami. Mám 
na mysli skô r iné skutočnosti. Naprík lad in terpretačné seminá
re (vokálne. inštrumentálne). akési otvorené hodiny. v rámci 
kto rých b y každý poslucháč ško ly. prípadne ďa lš í záuje mca 
mohol nahl iadnuť d o .. tvorivej die lne" pedagóga a oboznámi ť 
sa s tou-ktorou pedagogicko u metódou . A ktuálf!a je aj proble
matika štúdi a au tentickej interpretácie sta rej hudby. konečne 
by sa malo zača ť dbať aj na špecializáciu vokalistu u ž počas štú
dia a potom i v praxi . Na ružiach ustlané ne má na Slovensku 
ani komorná hudba. inak by sme nepostrádali komorné súbo ry 
s diferencovanejším obsadením. špecialistov v tejto oblast i. 
Veď. zdá sa . aj klaviristi sú jednostranne vede ní iba p re dráhu 
sólistického ko nce rtného virtuóza. pričom už na ško le by bolo 
pot rebné podchytii dispozície toho-ktorého jedno tlivca pre 
komornú hru či korepetíciu . Špeciá lne sa n(lka za myslenie nad 
možnosiou zaÍožii symfonický o rchester ško ly (nazdávam sa. 
že existencia komorného o rchestra te nto problém nerieši ) -
tak by dostali možnost' orchestrálnej praxe samo tn í štude nti 
hry na o rchest rä lnych nástrojoch . adepti d irigovania a v nepo
sled no m rade by tu bola možnosť usporadúvať ško lské symfo
nické koncerty. resp. odpadol by problém o rchestrál nej zložky 
pri príprave premiéry novej inscenácie v operno m štúdiu . 
Uviedla som tu iba zopár marginá lií. 

Nerada by som obišla ešte jednu nezanedbatel'nú skutoč
nost'. V súčasnosti sa naša hudobná kultúra nachádza v štádiu . 
keď sú dobre vybudované p ro fesio ná lne hudobné inštitúcie . 
keď je rela tívny dostatok kvalitných . dobre vyškolených pro
fesioná lnych kádrov. keď na~ich interpret ačných umelcov 
~prcvádzajú ú~pcchy doma i v zahraničí a keď aj pôvodná slo
venská hudobná tvorba preniká do sveta (hoci azda nie vždy 
v takej miere . ako by sme si to žela li). Tento fakt. naplnenie 
smelej koncepcie v rela t ívne knítkom čase , ·ybudovai na pro· 
fe~iomílnych záklndoch ~tojacu hudo bnú kultúru . odráža i re
á lne počiny slove nského umelecké ho ško lstva a konkrétne 
i VŠMU. To. čo v súčasnosti pociiujcmc ako nedostatočne 
rozvinuté. zakrpatené. je stav posluch áčskej zložky. recipien
tov . A aj v tomto smere hy sme si že la li. aby sa vysoké ume lec
ké školstvo viac na da nej problemati ke za interesovalo. Začiat
ky už vid no- je tu úzka spo lupníca so Slovensko u hudobnou 
spoločnosiou . hnutím Hudobne j mládeže ... Uvede ný p roblém 
- nedostatočne rozvi nut n recepčn:í sféra - sa síce VŠMU ne t}·
ka primárne a m <í širší soci;ílny a kultúrnopoliti cký d osah . Vý
chodiskové ricšcnie navyše treba hl' ada i v spojen í síl viacerých 
(nie len kultúrn ych) inštitúcií. VŠMU však k t ~·mto inštitúciám 
n ielenže patrí. a le Jej z:ístoj vzhl'adom na zmenu a nápravu 
tohto stavu môŽc byi vsku tku v~·znamný. 
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Jennifer Rate, organ. Leif Segerstam a Dánsky rozhlasový symfonický orchester . .. 

Zanechat: stopU 
32. medzinárodný festival siíčasnej hudby Varšavská jeseň 
ZUZANA MARTINÁKOV Á 

S akými pocitmi sa vracia 11áJ pozorovateľ 
z VarJavy , z onej m ekky súť'asného 11111enia . 
kde sa m ôže vlasm ými rukami dot)íkať pre 
nás posvämých relik.vif? Obowamovať sa k o
neť'ne ,.naživo" s ve/kými dielami pol'ojnovej 
avantgardy i rodiacej sa p ostmodemy, pred
tým len z nahrávok poť'111ýc!1? Získavať záro
ve!! obraz o najnovJích smero1•aniach a práve 
v konfrontácii s lfniami skodfch 1•ývojových 
fáz ? 

Mo žno povedať - kvalita umeleckej tvorby 
Jtestívisí s množstvom z ískaných informácií. 
Iste nie je chybou. ak navz ájom nezávislé. 
.,izolované" kuluíry dospejú k podobným 6 
úplne roz dielnym výsledkom; ako je to vJak v 
oblasti vedy? Neznam ená wovuobjal•ovwzie 
Ameriky cÚ1es už prílis vel'k_ý Iuxu~ ? Aj dieťa 
zfska va stále nové powatky nie preto, aby 
stratilo originalitu k onania. ale preto, aby na
ch ádzalo úť'innejJie cesty k dosiahni/liu život
ných cieľov . Selekciu ('/ovek nedokáže robiť 
bez dostatoť'nej znalostnej i sk1ísenostnej bá
zy. Vychovávajme d ve deti - jedno izolovane 
od sveta a druhé .. hodené" do v(m diania; to 
prvé žije zdanlivo spokojne, to druhé v neltS
tálych konfrontáciách . plodiacich pochybnos
ti. To prvé zahynie. len čo vstúpi do tivota. to 
dmhé mlÍ Jancu prežil'. A zrejm e práve tak je 
to aj v umen í. Stále sa bojfme konfronttícif. 
náraz ov tvrdých hrán o seba. NaJa siOI'enská 
hudba je ako to prvé dieťa - v s/asm ej spokoj
nosti ž ije i zolovane od živo tnej reality. 

Určite nie náhodou ma k to mlllo úvodu V\'
pro l'okol'(l/1• pomdí tti 32. fellil ·al Varím •.1ká 
jese1í. Niekol'ko desmi·oéí jeho existencie po
skywje dostatočný prie.wor na hilancie i názo
rové polemiky - záro ve1í nepochybne doka
zuje právo na vlastn tí existenciu. Nemala som 
Jťastie sledo1•ať I'Ý I'Oj tohto fe.wiwtlu z h!ízk a, 
a tak ťažko môžem poro1•ntíwtť teraja stav 
s predchádzajúcim. rozlíJiť. čo je už dnes In);_ 

tom. legendou a čo pravdou. Pok1ívim sa na
písať, čo tohtorqéný festival : nmnenal pre 
111/Íll. 

Predoi'Jetkým prejm· l'y.wkej kultúmosti 
národa. ktor_í•napriek ťažkej p olitick o-ekono
mickej situácii dokázal dospieť i udržať w IU/ 
tírovni vyspelých ku/Ilir stíť'asného Sl'eta. Sa
motný f estil'(t/ by so sotva bol mohol lllkutoč

niť bez podpory I'.Í'ZII IIIIIII ých zahmničných 
institúcií; l ' fHI'V III rade l'.í:ak bola potrebná 
iniciatíl'a a en ergia domácich usporiadatel'o1• 
(Z vii z skladmel'ov. koncertná agentúra PA · 
GART. tírodntí filharmónia. Htulobntí aka
démia F. Chop ina; predseda festil'ltlol'ého 
komitétu A . Chodkoll'ski. 8eno1•ia l',l'hero1•ej 
k omisie - R . Augustyn, K . Bamlewski. A. 
B/oc/1 , E. Knapik. W. Lutoslmvski. E. Pa-
1/asz . J . PatkOII'.1ki. O . Pisarenko. A . S/a
wilíski. M . Stmcilowski. P. S;:ym111íski: \'edú
ca sekretariátu - J. /Jili1íska) . Pamiitníci kon
Jtmujú klesajúcu tírove1í posledných ročnf

kov. predo1·.íetkým ('omz menff záujem pub
lika. Len že aj zúujem a reakcia obecemtl'a 
podlieha IJistoricko-1'.\;I'OjO I'.Í'III :menám. 
01•ácie. okc~;:a/é preja1•y konca 50-tyclt a prie
behu 60-tyclt rok ov patrili k hudobn ému a 
umeleckému dianiu. boli stíčast 'ott koncertu, 
predstavenia . Prehliadka \'tedy hola nasm ero
vaná na najno vfie produkcie. ktorých záme
rom bola pro1•oktícia. l'yvolál'llnie .~okol'- a 
k tomu bola potrebnú spolupráca publika. 
Dnes sme l ' odli.ŕnej .1i111tícii. Umeni<• dne.1 IH'

potrebuje .. prekl'llfHJI'at" permanenme n o 1'.Í'· 
mi javmi (i ked' aj s 1_1ím sa ť.l'te stre/IÍI 'I/11/e). 

11110pak chce tie/tý súhlas a možno e.ilť' ľo:,i 
· viac - zanecltat' ~ topu - aj dlho po skončení 

ko ncer/ll , 1•ýswvy, podujatia. 
Dne.fné varJavské publikum je kritickejJie

v in om zmysle- kým spočiatku. po ahsen cii 
informácií v 50-tyciJ rokoch. prijímalo I'Jetko 
nové. dnes si vyberá. a treba povedat'. ie s 
vkusom a prezieravo. Skwočné hodnoty sa 
stretali s obrovsk_ým záujmom i reakciou pu/)
lika, ('o svedčalo o jeho emdovanosti a w
rientovanosti. Už pod/It návs'tevnosti obecen 
stva b olo mat né predpovedať vopred kvalit11 
koncer/11. 

Za daW u mimoriadne pozitívnu 6 111 festi
l'alu p ok/ac/ám prezemovanie rôwyciJ línií, 
smerov, tendencií s dôrazom na 2. polovicu 
tohto storo6a, ale Zlt~neli aj diela klasiko 1• je
lw prvej polovice. Vz niká wk možnosť po
rovllať sta die i nm•Jie vývojovŕ fázy prejavov 
No1•ej hudby i postmodemy. ktoré vo l•zá
jomných konfrontáciách nadolnídajtí nové di
menzie. Šokujtí nás eJte dnes diela. vyti'Orené 
pred 20-30-timi rokmi? Vidíme v nich u írod
ky nových smerov? Je postmodema reakciou 
či vývojovým dôsledkom Novej lwdby~ ... 

Na tieto otázky sa akosi litMie ft/'adajú o d
povede. keď mnohokrát disk lllované skladby 
nie sú len teoretickým problémom. ale existu
jú aktuálne, IUt koncertných pódiách . Ved· aj 
nahrávka je len fJOIII OCn)ím rie~'enfm. podob
ne ako reprodukcia výtvaméilo diela je len 
IUthrtí t kou originálu. 

Kto ré diela 1•Jak zanechali onú .\topu? Môj 
pohľad. žiaľ. nemôž e byť ucelen.Í'. preto fe mi 
uniklo Jlrl')'clt 5 dní. čo spolu činilo l l kon
cer/Ol' (ZSSK U p oskytuje len 6 dní s /u fobné
IJo pobytu). Aj ked' so m niektoré z nich po
: na/a. iné som si l'ypoéula t!od1110én e z na
lmil•ok. ::úžitok z priam ej tíéasti IU/ koncerte 
to nemohlo nailmdiť. Ptítm•ľ m ohol brť už 
1Í1•odn.Í' koncert - S. Kisie/e1,;~ki. K. A . ) Jart-
111111111 . M . Kopytman. A . Panuf nik (Fi/lwr
m onick ); orchester Vada va); tiet elektroakus
tický ali ve electronic koncert - P. S zyn u11íski. 
S. Krupowic;:. !?. Szerem eta. A . Dobrowol
ski: k oncert l'oktílnoinštmmenuí/nyciJ skla
dieb A. Blocila aM. Tippeua: komom)' kon 
cert skladieb pre akustick é nástroje a pás 
(resp . compwer)- l. Marshall. A . Krwii0 \1'
ski, A . Vi!íao; koncert sltíť'ikrll'élw k 1•arteta z 
/Jemu - G. See/si . K . I/uber. T. !1aird. ll. 
Lac/JeiiiiUUt/1: kom om 1' -:boron'• koncert 
( R!AS- Kammercilor West Beriin) - A. 
8/ociJ . G. Petms.1i. R . Augwtyn. A . Párt. l . 
Stral'imkij !OmJa;: rok01· / W .J-11:! pre ntiel'a
".1' zbor a zd vojené dyciJol'é k1·inteto). ll. W . 
1/en ze; koncert .~tátneilo ukmjinskéilo u r
cilestm - J. Sumko1·ič. K. M o.VII/1/ Iln.lká-Na
;:ar, Strm·imkij (Caprh'Cio pre klm ·ír a or
ciJe~ter). l . Kambic. Zl'!tíšťpo:otuiJodm' m o
h ol byť koncert l ' pod1mí vynikajúcej pÓI:1kej 
('emhalistky. žijúcej l ' Parí f i. E. Clwjnackej a 
ZIIIÍIIIeho ji·a!lcú zskelw hrtí( a 1111 bicích !lá
strojoch S . Gualdu (1· duu IJraj tí od rok u 
1981)- W. Koto1í.lki. L. Andrie~\1'11 . C. Mie
real/It. L. Fermri. F. B. Mách e. l . Xenaki.1; 
ale tie: koncert l 'ťnOI'Itllý fl•o rhe A . l'iirta ,. 
interpretácii zmímeilo 1/i//iard Ememhle. Au
torsk); ko11cert usporiadali aj z tvorby Giacin
ta Scelsiho l ' podaní Orchestra i Zhom Pot 
sk ého ro:h/asuatelel'ízie f Ahm - .\ty ri epizó
dy z jednéh o cl!ía !1mlu11u pre orchester z ro
ku 1961 . Anahit. - lyrická poéma 1'1'1101'111/IÍ 

Ve11u!li pre husle a orch ester z roku 1965. 
Quattro pe:zi Im 111111110111 ~·o/a) pre orchester 

z roku 1959 11 Kon.\ -0111-pax pre :bor a or
cltc•ster z roku 1969). Pral'depodolme pozo
mltodný bo/ nočny koncert z atuors/..ej tl•ori
vej dielne T. Sikon·kélw (1939- 191:!1:!). roz
ltodJte patriace/to k vel'kým :jm•omltutlhy 20. 
.woročia, ktoré Inu/em e 111/tsid pre .1eha d te 
len objlll •iť. VarJm •a si nenechala ujsť ani 
atraktívny stíbo r bicíclt ntístrujo1• Amadinda 
z Madarska (známy aj u ná~ z koncertné/to 
vystúpenia i maditrskýclt gramofónOI'_l'clt nll
ltrál'ok), ktorý lll'iedol u ž klasické diela 
J. Cagea a d ve skladby z vlast/lej produkcie-
L. S1íry lto a l . M ártu. 

V dm/tej po!rJI'ici fe.lliwtlu ~om .111 u::: osob 
ne ztíčastnil 1111 pillluísticlt koncerto1h. pre 
ktoré bola príznačná jedna spoloľn1í c'rt11: 1'_1'

nikajtíca tírollel! interpre/1/ČIIJ'ch I'ÝkOitOI ' nie
len 1•ysoko profesionálnyclt. ale aj 1'11/Ítome 
z aangažo vaných. To, čo je u nás v otí1•i1/osti s 
illlerprettíciou stíc'iunej ltudhy len I'_Ýnimkou. 
I')' I'Oitívalo vo Vadal'e dojem pml'id/a. Jde 
zja vne o imí m o tiwíciu. plynúcu z odlišnél1o 
postoja k umeniu s1íéa.w osti. 

Elzbieta Sikora a Luc Ferrari 

Z.ac'nem najsilnej.vfmi uíii/..ami: 0/il'ier 
Me.11iaen . PriZIIIÍ III sa. ie jeho ltudha (na 
VarSm ·.1kej je1e1ti :a;:niewt prm·ide/nt') bola 
pre IIIIÍII ohjm •om - napriek tomu. ! e 10111 ju 
poť'u/a tlf l'iac/..rtít z nalmíi'O!.. i 1111 domácich 
koncertoch. Kon cel'lll_l'm predl'eden fm troch 
ohm;;o1• Messiaenm•c•j opery Saint t-'!wt~·oi.\· 
<1'1\.~.li\e ( ! 975-83) l' podaní .~llítnelto 'Ymfo
nickélw orcltestm Po!'skélto ro:hhmt 1· Kato
l'icillclt, árodnélto jill111mumi<kélw :bom a 
:,ô/i.\/01' (M . Orán . Pit. R ouillon . A . Reece. 
Pil . Duminy. R . Dume. F. D11111011t) 1111 (e/e s 
dirigentom A . Witom- gmndió::n e l')'l'rcho/il 
fe.l'liwtl. za btírlil•ýclt Ol'líc!í publik11 a priam 
symbolickej prítOIIIIIOsti aii/Orll. Je to ltudba 
fascinujtím. '')'I'OI<ÍI'IIjtíca.l' po.\/ucluíť'm · i ce/tí 
vk1ílu pocitov. Originalita inJtmmenttície. bo
llllt.m •o /{11·ieb a t1etailná prepmco 1 •anosť m oti
l'ickej práce je taká ohdivulwdná. le nenechtí-
1'11 11ikol1o /'altostajn)'lll - M essiaeiiOI'IIhudba. 
tn·edená l ' adekwímej interprettíäi. bud' sa po
~luc!uíé :mocní. alebo sa stane pre neho ne
: nel'iteliwu. 

Podo/me l'ei'k )ím zážitkom bola hudba 
C. Nlm CitrrOII'a. ·77-roénélto skladatr!it 111 11e-

.. 

rického p ôvodu. : ijtíceho do roku / 9.W l ' Me· 
1iku. Vars'al'a dala plllt' ZII/HIIVdu Gy. Ligeti· 
11111. kt01} po zoznáme11í sa .1 jeho hudbou 
1'_1'11/tísi/ Nancal'/'0 11'11 ! ll 1111jvii8 ieho : ijtí· 
ceho sk/adateli1 popri Messia('llovi. .Van
can·o lv a jeh o S nu/ie.\ for Player l'ia11u 
(medumick_v pneumati<'k.ľ sy.1tém hmdch 
kla 1'Íro1· - piano/. l ' 20-tych rokoch tohto 
\toroéia ro::Síren.ľch po celej Európe a Ame
rike) , ktoré l'::lt ikali l ' priebehu 1•iac ako 
.JO-tich rokov. fpmc11ý postup pc•1jimície 
papierol'ých rol si l')':aduje kompono 1'1111ie 
niekol'komi111ítm'ej skladby asi jede11 rok) 
sa stali ZIIIÍme a ž 1• roku 1981 l ' USA a l' roku 
191:!7 l ' Európe (v 1/o!a!ldsku. o rok IH'Ikôr 
poc'as kon certného tumé v SR. 1. r. l ' rrímci 
Wiener Festwoch en). Specitílny kla vír :načky 
!Jôse!ldrnfer s A mp i co systémom ako jetli11ý 
ko11certllý 111Í.1truj. i11terpretujtíci Nallcttrro· 
IVOI'e skladby .. price~/01'111" tentom: do Var
~1111_1' - s dr. J. 1/ockerom (NS R). od/Jor
níkom 1• obla~ti chémie a mechanických hu
dobných 111Ístrojo1•. ktorý. spowajúc hudbu 
N IIIICI//'1'0\VII , stal sa jeho horlivým propagáto· 
rom. Aká je jeho lwdha? Prittlll démonická
zalotená na jednoduchých pri11cfpoch káno
lliCk>'ch a p olyfonických teclmfk 11a jed11ej 
vtrime a diezm•ej improvizácii 1111 stra/le dm· 
hej. 1hweden.ľch do krajný ch polôh v oblasti 
tempa. metrorytmiky, f aktúry, harmónie -
m eclumický systém umoi1íuje realizovať člo· 

l 'ť'kom 1111hrmel'né pO.Illtpy - 1111/0hoh/as. glú
.\alldiÍ , melodické ozdoby. repetície, IIIIJOho
:: l'uky - l ' rámci celej IÓIIOVI'J .fk1íly klm•íra 
a to w stroj<)IIOII pres11osťou a r)'·chlmľou. 

ktorá vyvoláva on e11 pocit dém onicko.lli. 
Z danlivo zjedllodtt.Ve llý proces kompozičnej 
práce pre mecha11ick); klavír je 1'/it.\tne opa· 
kom - obro1•skť m o ž11osti l'_dadujiÍ ! I'.Í'Šemí 
.1cf10pnofľ /I 'Orcu 1 ·edieť vy:,poriadaľ .111 .1 110· 
\'.Í'IIIi kl'<tlitami. ktoré tllk)íto reprodukčný sys· 
tém poskytuje. 

Dramaturgicky a illlerpretac'ne w ujímavý 
hol kon cert holandského A sko 1111sámb/u -
C. Na11carrow Piece No. 2 pre komom;í stí· 
hor. J. Cage Concerto for Prepared Pia110 
and Orche~tm. l . Xenakis ExchiiiiJ.W pre 
ba.1klari11et (1'0 l')'nikajúcej interpretáť ii ZIIIÍ· 

meho ll. Spamoya) a JJ nástrojov a ll. l'a/1 
Ro.1·sent Escape- skladba s origilltílnymtema· 
ticko-motivickým spmcoWtiiÍIII. I'YI'Oitíl'lljtí
cim dojem .. li11iko1' .. od nen•11élto JIIÍSII/11, 
plného rozmanitého diania. do piÍ~/1111 l ' po:a· 
dí 1tríle plyntíceho procesu ). 

Nie m enej hodnotn.Í' hol llf md ditlííc il ko11· 
l'ť'rtol', ktoré m ô žem z priestorov)ích dti1•odov 
spolllťlllí t' iba stmt'n e: napriek ťatkej 1'1/ÍIIIII· 

teliwsti I'Zillitdom na rozsa/i i ::ál'lllnosť 

skladby. vywel Lil•re du Sai111 Saaémem 
O. M e:,:,iaen a 1• podaní p oprednej organistky 
l . !1ate plÍ/111'0. predovJetk_1'm vdi1k11 jej 
schopnosti l'ykreslit' bohaté ll!lllllticko-jarebné 
(n11porlo/Jenie I'/(Í6elw spevu) i z ložité 11/etro· 
ry tmické stmkttíry. Zážitkom bol aj koncert 1• 

interpretácii Fillutmw nického orchestra Paz-
1111/Í 11 dirigmta W. Miclmiell'ského. zo.ltlll'ťllý 

akoby ztím eme zo sk/adieh roultelnyclr 
orientáci( súčasnej hudby- jemná sonoristika 
v Panufniko l•om diele KIII)'IÍ Epi111pil 1 /969), 
prepracoi'IIIIIÍ variltť'ntí práca l ' oblasti metro· 
rytmiky l ' rámci repetitil• pallems I'O Variatio· 
ns ( 1979) od S . Reicha, .. ::ahwten.ť" Itýl 
T. Takemitsu l ' je/to To tlte Edge of /Jream 
( /9/:13), Z\'llkOI'IÍ preeXp01101'(1110Sľ i 11111/tip/i· ..... 
kácia l ' skladbe !?appe/ 11 (1 988) od E. Sikory IU. 



HŽ 

(poľská skladateľka, iijtíca v Paríii sa ui 
dlhšie zaoberá elektroakustickou a počítačo
vou hudbou; v' tejto skladbe b9/ pouiitý sys
tém SYTER) a zjavná polyitýlovosť prejavu 
L. Ferrariho v skladbe 1/istoire du plaisir et 
de la désolation (1981 ), ktorá nw zaujala naj
viac. Nemoino nespomenúť koncert s Lon
don Sinfon ieuou a dirigentom D. Massonom, 
so skladbami z 80-tych rokov- Lutoslawské
ho, Osborna, Xenakisa, Takemitsu a Birt
wistla, z ktorých najvy.We hodnotím Stone 
Garden N. Osboma. Prierez súčasnou elek
troakustickou tvorbou Veľkej Británie repre
zentovalo Iesť skladieb od siedmich autorov, 
z ktorých najpozomhodnejšie boli Time 
Past 1V (1984) fo r soprano and wpe od 
S. Emerssona a Haiku (1 987) for piano. tope 
and live electronics od S. Montaguea. Disku
tabilným bol interpretačný prístup dirigenta 
L. Segerswma ku sk/adbánt H. Kulenty. 
P. Norgdrda. P. Rudersa. C. Nie/sena, ktoré 
boli zvukovo preexponované (zrejme najviac 
utrpela Symfónia mladej poľskej skladateľky 
H. Kulenty). Prlťailiv_ý bol aj koncert v poda
nf Wilanowského slát'ikového kvarteta. klari
netislll E. Bmnnera. wámeho hráča na bi
cích nástrojoch. S. Skoczyríského a sopranist
ky M. Amumowskej. ktorá podala ve/'nli pek
ný výkon v diele mladého poľského skladateľa 
W. Remowského, odráiajtícej inšpirácie Ďa
lekým východom. 

Na záver to najlep.§ie- hovorí /'udo vá múd
rosť. Temokrát som zvolila opačný postup. 
Nespomemtla som koncert. ktorý akosi neza
padol do atmosf éry festivalu. Ľahšie je kriti
zovať dmhých - sebakritika je bolestná. Padá 
na našu hlavu, na koncert slovenskej elektro
akustickej hudby. Bola to vlasme po viac ako 
20-tich rokoch príleiitosľ uviesť na Vada v
skej jeseni samostatný koncert, zostavený z 
tvorby naiich autorov. Dovolfm si krátku bi-

Diego Masson. 

/anciu -od vzniku festivalu z našich aworov 
tu boli zastúpen( - 1959 SucltOIÍ, 1963 Kupka
vič, 1964 Zeljenka, 1966 Malovec, Kupkovič, 
Ko/man , 1967 Zeljenka. Simai. Ko/man, 
1970 a 1977 Sixta. 1988 Berger, Gre§ák, 
M. Bázlik . Ako sme vyut ili !Ut.~u.(ancu tt viesť 
sa na takom významnom fóre pred medziná
rodne uznávanými odbomíkmi? lial' nijak. 
Koncert , zaradený na noó11í hodinu , bol 
prehnane dlhý, natiahli ho aj zbytočné slovné 
vstupy k jednotlivým dielam, uvedené =vuko
vými in t iniermi a umeleckými realizátormi 
bratislavského EA .(túdia Čs. rozltlasu J. Ďu-

VRATISLA VIA 

CANTANS'89 
MARIÁN J URÍK 

Wroclawský medzinárodný hudobný festival, ktorý sa tohto roku 
(1.- 10. septembrat konal po dvadsiaty i tvrtý raz, má svoju zvlášt-
oať, oaoblté 6aro a prft'ai llvoat': 6aaová únosnost', primerané a ničím 

sa neprekrývajúce mnoistvo podujati poskytujú moinost' v pohode 
~aolvovat' vi etky podujatia. Festival má vyhranenú dramaturgickú 

~
oncepclu, koncerty sa konajú v chrámoch e historických budovách, 
úzeách s výbornou akustikou. Festival má vcl'a6né publikum a sie

uje ho t lel veľa zahranl6ných záujemcov. Okrem koncertov prebie
alo viacero akcii: 14. i nterpretačný kurz oratoriálnej a kantátovej hudby 

(Hudobná akadémlat, 16. vedecké kolokvium na tému Oratoriálna a kantá
ová hudba z aspt:tktu i nterpretačnej praxe, vedcké sympózium. Problémy 
okálnej pedagogiky (za ú6astl po6etných domilclch a zahraničných vý

mných vokillnych pedagógov t a napokon Konferencia šéfredaktorov 
hudobných časopisov socialistických krajín. 

Wroclaw má starú kultúrnu tradíciu a bo
ha tý hudobný život. Prejavuje sa to nie len na 
vyspelom ko ncertno m publiku. a le predo
všetkým na celkovej a tmo sfére počas festiva
lu . Okre m spome nutých satelitných podujat í 
sú tu početné výstavy staré ho i nové ho vý
tvarného umen ia . našinca prekvapí obrovský 
záuj em naj mä mladých ľudí o hudbu v ob
chodoch s hudobninami a knihami o hudbe a 
pod . Ho ci festival časovo nic je rozsiahly . 
každoročne poskytne početným posluchá
čom v zäklade vel' mi nekonvenčný. neobo
hratý výber z voká lnej hudby rôznych druhov 
a žánrov od renesancie až po súčasnost. Vy
medze ný čas služobnej cesty ma .. usmé rnil'' 
do druhej polovice festivalu . Pre in formáciu 
aspoi\ n ieko ľko údajov o dramaturgii . Z veľ
kých o ratoriá lnych die l boli na festiva le za
stúpené napr íklad Brittc novo Voj nové re k
vie m v inte rpre táci i Zboru a Orchestra Sliez
skej fi lharmó nie (d irigent Karol Stryja). Mo
zartova Korunovačnä o mša C dur a Rekviem 
súčasného anglického sk ladateľa Adrew 
Lloyd Webbera (poľská premiéra skladateľa. 
narodeného 1948. auto ra slävncj rockovej 
o pery Jesus Christ Superstar a muzikálu Evi
ta) v podaní Singakadcmic a Filharmonické
ho o rchestra v E rfurtu (dirigent Ude Nisscn) . 
Z menších súborov na fes ti vale participovali 
Cappe lla Gcdancnsis. L'Enscmble C léme nt 
Janncquin z Paríža. L'Ensc mble de la Révo
lutio n z Paríža s hudbou z čias Francúzskej 
revo lúcie . Duchovnú zborovú literatúru re
preze ntovali moskovský zbor Blagowiest a 
sofijský zbo r Orthodox . Úalš ími vok;ílnymi 

telesami boli Minorcs Wratislavicnscs s die
lam i J . H aydna a J . Brahmsa . Zbor Č~l. roz
hlasu v Prahe s die lami G . P . Palc~u·inu . 
G . Meyerbee ra, R . Schuma nna. A . Dvofä
ka, J . Brahmsa. A . Bruckne ra (dirige nt P. 
Kiihn) a i. 

Môj priam y kontakt s wroclawsk)rm festi
valo m, odhliadnuc od macošske j starostlivos
ti usporiadatcfov. začal sa sl'u bnc aspoň po 
umeleckej stránke. ko nce rto m ang lické ho sú
boru London Baroque. Bola to takmer doko 
nalá ukážku interpre tácie sta rej hudby. Cha
rakteristickým znakom ich hry bola vzácna 
kultú ra zvuku . tvorivý pr ístup k int e rpreto 
va ným dielam . vybrtlscný zmysel pre d e li kát 
nu ko mo rnú súhru v inštrume ntálnych sklad
bách . ( H . Purcell. J . Blow. D . Castello. F . 
T urini). pochopiteľne na kval itných nástro 
joch a deklamačne vzo rný ko morný spevácky 
prejav voka listov Lorny A nde rsenovej. Pe t
ra H arveya, Nigcra Roge rsa v Purce llových 
piesňach (aké sú to skvosty!) a v Mo nteverdi
ho Combattimcn to d i Tancrcdi c C lo rinda. 
Plagáty festivalu oznamovali dva konce rty 
SFZ a SF. uskutočni l sa však iba jeden a to 
Beethovenova Missa so lemnis s dirigen tom 
Martino m Sieghardto m . Vždy je veľmi iažké 
písm' o našom interpretačnom umení v zah ra
nič í v medzin árodne j ko nfro ntácii . Hoci sme 
často oprávnene h rdí na úspechy nášho inte r
pretačné ho u menia v zahraničí. tento raz za
mlčovanie pravd y by niko mu neposlúžilo. 
Veď dobre si pa mätám. čo sú naši filha rmo
nic i schopní a v ich pozoruhodnom podaní 
poznáme aj to to gigant ické a geniálne Bcet-

Snímky W. Echenski 

riša a R. Barto.{a, ktorí si ;:rejme nevšimli. ie 
existuje bulletin v pol~'t ine 11 anglickej llllllácii. 
Samom v 1•ýher skladieb nebol 1•hodný- jedi
ná /il •e elec:tronic .1 . Mal01•ca Uegický koncert 
pre klarinet (.l . Luptác' ik), pás a digitálny zvu
kový procesor ( / 988) pôsobila rozvláčne svo
j fm málo zvukovo kontrastne riešeným mate
riálom, málo Pynaliew1•á t'o do l'ytd itia spek
tm mo i ností tohto dm hu h/lllhy bola Doman
ského Chvála !il•ota (1988) , 111110ho diania 
nepriniesla ani Bázlikol'a /la/ada o dreve 
( / 987). ba emi Kubiékol'a .1/...ladha .. . a plakal 
by aj ktmtelí (1982). ĎuriSove Sny (1987) stí 

hovenovo die lo. o wrocla\\\k)• výkon nebol 
uspokojujúci. Predovšetkým nep riazn ivý do
jem vo mne i u lah raničn}•ch úča~t níkov za
nechala štvorica >óli\toV (Zora khličková. 
Ha na Štolfovú- Bandovú. Miloslav Švejd a. 
Ja roslav Horáčck). Bo lo to hl a~ovo neadek
vátne a pre Ocet hovenovu pa rtitúru a zahra
ni čnú rcprczc nt <Íciu m:s k ú~ené a nczodpove
dajúce obsadenie. Taktiež nevhodne posta
ve ný zbor (na ní7kych prnk tik;\bloch) nema l 
dosta točn(, zvukov(t pricboj nosi a plasti citu 
(na druhý dc t1 lbormajstcr Fran kfu rthc r 
Singakadcmic si vyžiadal prestavbu prakti
káblov do pyramídy a do\iaho l žiadaný zvu
kový efekt). Najviac ma skl amal dirigent , pre 
ktoré ho Bccthovenovo die lo bolo zrejme 
nad je ho sily a nedokázal naSc p rominentné 
te lesá vyprovokovai k vrcholné mu výkonu . 
Zato na druhej ~tra ne francúzsky d irige nt 
.Jacques Houtmann dokázal svojim te mpe ra
me nto m a cntuziann o m -azda až nadmieru 
exponovaným - vdýchnu( mladému o rches
tru Philarmonic de Lorraine a v podstate ne
profesion álnemu zboru Frankfurter Singaka
demie v Orffovej kantá te Carmina purana 
sviežosť. zvukovú o pojno st'. radosť z muzic í
rovania , čo našlo u prítomné ho publika 
spontánny o hlas a prejavy vcfké ho nadšenia . 
Ten istý zho r , orchester a di rige nt na druhý 
deň pred viedli Verdiho Rekvie m . Kým v Or
ffovi ma ne uspokoji li sólisti Dorothcy Wirto
vá. We rner Compc,, za to sôlisti vo Ve rdiho 
die le (Jane Marlowe-Mcngcdothová. Mabcl 
Pe rc lstc inovú, Berle Sand01:f Rosenber a 
loncl G. Pancta) boli d o minujt1cou zložkou 
tohto koncertu. preukázali vysok ú spevácku 
kultúru a zmysel pre vcrd iov~k(t ka ntilénu . 
Frankfurtský zbo r v~ak i napriek vcl"kému 
ús iliu na t(no úlohu už plne nestači l. Neza
budnuteľný dojem z wroclawské ho festivalu 
sme si odnášali z koncertu súboru Huelgas 
Ensemble z Lcuvcnu . Súbor z roku 1971 zalo
žil a dodnes vedie Paul van Ncvc l a jeho ná
zov pochúdza z opátstva Las lluc lga> ležia
com blízko španielskeho mesta Burgos. kde 

Huelgas Ensemble. 

zvukovo priezračnou hudbou, bola by však 
vyznela púwvejšie live verzia so sólom na bi
cích nástrojoch, podobne aj Kubičkova 

skladba Satyr a Nymfa. Bergerova skladba 
Epitaf pre M. Kopemfka (1973) nesporne pa
t rf k výwamným dielam slovenskej elektro
akustickej literatúry, ale do tohto komextu ne
mohla zapadntíľ a nemo/tla byľ ani (vzhľa

dom na dátum vzniku) odrazom terajšfch 
zvukovo-technických mot ností bratislavské
ho štúdia. A tak celý koncert vyznel jedno
značne v ná! neprospech. Kto rozhodol o vý
bere skladieb? Nemal by m11zikológ či kritik 
vyriecť tiei svoj .,skromný" názor, hlavne ak 
sa jedná o medzinárodmí reprezentáciu? 
Viem. t e v posledných rokoch nevzniklo veľa 
skladieb na medzinárodnej úrovni - ale ako 
to, ie chýbala live electronic Niečo povedať 

R. Rudolfa, ktorá získala v uplynulom roku 
uz1umie vo Varese? Alebo AE-sk/adby iných 
aworov - napríklad Paríka, Hatríka, M. 
Bu riasa, resp. iný výber z Malovca vej či Báz
likovej tvorby? 

Otáwikov je ve/'a. Naša hudba by si však 
podobné fiasko nemala dovoliť. Predpokla
dom je zoriemovanosľ vo svetovom dian(, ale 
aj patričná sebakritickosť vo vlastných ra
doch. 

Co dadaľ na záver? Aj náš koncert u me
cha/ stopu ... Určite hlbokú a ťažko zmazateľ
nú - tá v.(ak m6te mať pre nás dlhodobé ne
priaznivé následky. Vstúpi ut konečne naia 
hudba do i ivota? Do konji·ontácií v ohnisku 
diania, 1wsta viac svoj chrbát 11;rdým úderom? 
Alebo bude nartalej spokojne tivoriľ a dusiť 
sa vo vlastnej Have v domnení, i e tá chutí naj
viac? IJyť vetkými v malých pomeroch - to 
sme u i dokázali ... 

ZUZANA MARTINÁKOV Á 

~a zachoval jeden z najdô ležitejších manu
skriptov Ars A n tiqua . Repe rtoár je postave
ný na lite ratúre získanej zo stred ovekých 
kroník a pamiatok . Ich in terpre tácia vychá
d za zo špeciálnej hlasovej techniky, bo hatej 
na o rnamen ty a nästrojc sú ve rné historické 
kó pie. Vše tok repcrtoär inte rpre tujú z rene
sančnej no t<ície bez prcpisu. s ve l'ko u d ávkou 
i m provizačncj vol'no sti. V jedi nečnej akusti
ke a v prilichavom histo rickom prostredí Ná
rodného múzea znela hudba 14.-17. storočia 
ako un ikátn y výle t do d ávnych č i as. Bol to 
jeden z moj ich najkrajších zážitkov na hu
dobn ých festiva loch vôbec. 

Wroclawský fc tival ted a nehýril slúvnymi 
devízovými menami . ale zauja l predovšet
kým vypro filovano u a jasnou darmat urgic
kou ko ncepciou. Ukáza lo sa. že i za sťaže
ných ekonomických po dmienok je možné 
urobii festiva l zauj ímavým a hodnotným. 
A toto je obzvlášť ch arakteristická črta pre 
pofské hudobné festiva ly. Wroclawský fes ti
val ma l ešte jednu zaujímavú črtu - veľkú 

účasť d omácich i zah raničných hostí. Tlačový 
bulletin uvádza 30 o ficiálnych hostí z E urópy 
i zámori a , ďalej 6 oficiá lnych hostí z Poľska, 

2 1 poľských publicistov a k ritikov a 33 akre
ditovaných wroclawských kritikov, pu blicis
tov a pracovn íkov ro zhlasu a televízie. To je. 
myslím . vcl'mi dô leži tý fakto r . ktorý vytvära 
niele n festivalovú a tmo fé ru . ná ležitú publi
citu v spoločnosti. ale dáva aj festivalu patrič
ný punc medzinárodné ho dosahu . Nic čudo . 

že wroclawský festival má vo svete dobré me
no, že sa n1u darí napÍňať zák ladné ideové 
poslan ie festivalov . prispieval' k mieru , poro
zumeniu a priateľstvu medzi národmi. V ta
komto duchu a v poslednom tlačovom bulle
tine vyjadril aj hudobný kritik z Drážďan 
Hans Bôh m. kto rý sa tohto rok u zúčastnil na 
worclawsko m festivale po štrnásty raz. keď 
konštatoval. že .. bez ohľadu na súčasné poli
tické ťažkosti musíme všetci pochopiť . že je
dine cez ku ltúru . cez hudobné umenie sa mô
ž u ľudia zblížiť a navzájom si porozumieť". 

Snímka autor 



F. Cosottová sa vo Verdiho Aldc predstavila v úlohe Amneris Na opernom festivale v Torrc dcl Lago vystúpila v titulnej 
úlohe opery Turandot Ollvia Stappová 

K. Rlcciarelllová a S. Ramcy účinkovali v Pcsarc v Rossiniho 
opere Straka zlodejka Snímky archív autora 

11~1r~ ®JP~mm wm~1ľi1W~l1w ncv~cv 
PESARO, VERONA A TORRE DEL ·LAGO 

Každoročne sa operné dianie v Taliansku po ukon&nf sezóny presúva z klasic
kých kamenných divadiel do amfiteátrov pod šíre nebo. ViBinou sa jedn' o slév
nostné inscenácie, ktoré odznejú v 4-12 reprízach a potom natnalo zmiznú z re
pertoáru. Vedenia operných festivalov sa snaila na tieto umelecké podujatia pri
zvať operné hdezdy zvučných mien, ktoré zaručujú ich úspech a celkovo zvyšujú 
divácku atraktivitu predstavení. Letnú sezónu l~ motno globélne označiť za ml· 
·moriadne úspešnú i napriek vrtochom počasia (ved' skoro štvrtina predstavení vo 
veronskej Aréne odpadla kvôli dadd'u), 1 ked' sa čoraz viae do popredia vynúa ce
losvetový nedostatok nových hlasov v odboroch dramatického tenoru, barytónu a 
mezzosopránu v protiklade s prebytkom lyrlckých a subretných sopránov. Gene
rácii umelcov ako napr. Chiara, Cossottové, Bagllonlové, Martlnuccl, Bonlsolll, 
Bruson, Cappuccllll, Carroll ch~ú následnícl, ~ sú suphmmí umeleaml 
spievajúcimi priskoro dramatický odbor, ktorý vedie k ich skorému opotrebova
niu a ukončeniu kariéry. 

PF.SARO 1989 l 
Operný festival v rodisku Gioacchina Ros

siniho má sfcc iba niekoľkoročnú tradíciu . 
ale dnes ponúka zaujímavé produkcie nielen• 
z hľadiska dramat urgického (znovuobjavenie 
zabudnut ých hudobných skvostov Rossiniho 
v kritickom vydaní odborn íkov Philipa Gos
sctta a Alberta Zcddu) , ale aj ume lecky vy
rovnaného tímu interpretov , ktorý znesie 
konfrontáciu i s tými najrenomovanejšími 
festivalmi. Nie nadarmo dostalo Pesaro prí
vlastok .. taliansky Salzburg··. 

Vorba tohoročného programu padla na tri 
tituly: ľOccasione fa il ladro ( Prí ležitosť ro
bí zlodeja - buffa z roku 1812), La Gazza la
d ra (St raka zlodejka - melodráma z roku 
1817) a Bianca a Falliero :... (melodráma z ro
ku 18 19) . Príležitosť robí zlodeja bola znovu
objavená v Pesa rc pred dvoma rokmi a na zá
klade diváckeho úspechu zopakovaná toto 
leto. Inscenáciu však opráši la asistentka 
F. Zambcllová za J . P. Ponncllea. ktorý minu
lé leto náhle skonal. Tento malý (90 minúto
vý) hudobný skvost hudobne naštudoval ru
munský dirigent l. MO RI N s vcl'kým pocho
pe ním pre diferencovanosť rossiniovských 
fräz. V popredí spcväckcho cnscmblu stál 
mladý taliansky barytonista P. GA V ANEL:
LI . ktorého spev v mnohom pripomína kole
gu Bru~ona ; ibaže Gavanc ll i vyspieva i vyso
ké .. bé .. a je veľmi tvárnym hercom. Z ostat
ných sólistov treba spomenúť S?pranistku 
G. DEVI U (miestami farebne príli š imitu
júcu spev M. Callasovcj) . herecky mimoriad
ne nadaného A. ANTONIOZZIHO a doko
nalého komprimátora E . GA V AZZIHO. 
Príl ežitosť robí zlodeja sa presadi la. po pred
staveniach v Pcsarc nasledujú reprízy v Ríme 
a Miláne a dúfaj me. že sa täto opera objaví 
čoskoro i v Československu (vzhľadom na 
6 spevných partov . komorné obsadenie or
chestra a absenciu zboru je ideá lnym titulom 
pre menšie operné súbory s vynikajúcou ko
loratúrnou sopranistkou). 

Najviac očakávanou atrakciou bola však 
inscenácia opery Straka zlodejka v réžii 
M. llampeho v koprodukcii so západone
meckou operou v Kolíne. ktorá túto inscená
ciu v odlišnom obsadení uviedla v roku 1984. 
Samozrejme. v Pcsare sa uvádza la bez jedi
ného škrtu (dielo trvá 200 mint'u). Scéna 
a ko~týmy C. Diappiho muse li byi čiastočne 
upravené podmien kam Tcatra Rossini . Opc-

ru hudobne vdmi predLnc naštudoval 
G. GELMETTI, ktorý však nie je ideálnym 
rossin iovským dirigentom . K celému spevác
kemu obsadeniu možno povedať, že spfiíalo 
požiadavky vyrovnaného e n emblu , v kto
rom neboli rozdielne výkony v hlavných i 
epizódnych úlohách (i keď štýlovo si počínal i 

isto iba traja sólisti ). Vo všetkých reprízach 
triumfoval S. RAMEY (na otvorenej scéne 
utŕžil i 6 minútové potlesky po každej árii!) , 
mezzosopranistky B. MANCA Dl NISSA 
(dôstojná nástupky•ía 1-Iorncovcj) a L. D' IN
T INOVÁ. tenorista W. MATTEUZZI 
(s perfektnou rossin iovskou koloratúrou 
a basista F. FURLANETTO. Všetky štyri 
reprízy spfňal i interpretačne očakávania 
priam nad mieru. Veď podobných inscenácií 
je už i v samotnom Taliansku vcl'mi málo. 

n RONAl989 

67. letný operný festiva l vo Verone pripra
vi l štyri operné a jednu baletnú produkciu: 
Verdiho Nabucca. Silu osudu. Aidu, Mas
cagniho Sedliacku česť a Rotovu La Stradu 
(Cesta). 

Verdiho Aida je najčast ejš ie uvádzaným 
titulom v tomto amfiteátri a po neúspechu 
minulej produkcie sa vedenie rozhodlo reprí
zovať produkciu z roku 1913 (scéna V. Rossi , 
réžia - G. de Bosio). Vcrkým handicapom 
však bola voľba dirigenta - P. STEINBERG 
je svetovo renomovaným dirigentom, ktorý 
však tvrdohlavo odmietal podri adiť sa akus
tickým danostiam Arény. často striedal tem
po a tak dochádzalo k mnohým kolíziám. 
Z niekol'konásobného obsadenia treba spo
menúť neustále atrakt ívnu F. COSSOTTO
VÚ (i alternantky B. BAGLIONIOVÚ 
a mladú nádejnú Američanku D. Z AJ ICKO
VÚ) v úlohe Amneris. hlasovo unavenú 
Y. HA Y ASHIOVÚ a v lyrických pasážach 
dominujúcu M. COLALI LOVU v úlohe Ai
dy. vokálne neukázneného F. BONISOLLI
HO a pre rozmery Arény volumcnovo ma
lého Radamesa M. MALAGNINIHO. 
S. CA RROLI je dnes ideálnym Amonasrom 
a A. SA LVADOR! a ani M. AUG USTINI 
.v tej istej úlohe i1cspfi\ajú požiadavky pre di 
vad lo typu Arény. 

Nabucco bol najvyvážcnejšou produkciou 
vo Verone (scéna. kostýmy a réžia V. Rossi) 
a mladý talentovaný dirigent D. OREN ne
málo prispel k jej ncvídanému úspechu . So 
speváckych výkonov na prvom mieste treba 

vyzdvihnúť výkon Američanky L. ROARK
·STRUMMEROVEJ v úlohe Abigaille. kto
rá je nielen výbornou speváčkou , ale i hereč
kou ; J. NESTERENKA v úlohe Zachariáša. 
S. CA RRO LI i P. CAPPUCCILLI v titulnej 
(llohe bojovali s tcssitúrou role. V predstave
niach chýba li alternantky úlohy Abigaille, 
resp. M. PARAZZIN IOVÁ a M. NOTOVÁ 
museli akceptovať oprávnené námietky pu
bli ka voči ich výkonom. 

Verdiho Sila osudu sa objavuje zriedkavo 
na vcronskom programe. Tohoročná pro
dukcia (scéna a kostýmy G. Padovani. réžia 
S. BolciÍi) predviedla túto operu takmer bez 
škrtov. Za di rigentským pultom sa striedal i 
A. LAZAREV a A. GUADAGNO; obaja 
bez väčš ieho zástoja. M. CHIARA v titu lnej 
úlohe i napriek problémom s najvyššou polo
hou je stále ideálnou Leonórou. druhú 
vokálnu mladosť prežíva tenorista G . GIA
COMINI (rovnako pôsobivý i alternant 
N. MARTINUCCI) v úlohe Alvara, príliš ly
rický je pre Dona Carlosa G. Z ANCANA
RO a ideálny B, G IAIOTTI a R. SCAN
DIUZZi v úlohe Guardiana. Obsadenie 
B. BAGLIONIOVEJ. M. SENNOVEJ 
a J. JORIOVEJ do úlohy Prcziosilly bol viac 
ako iba omylom. Mascagniho jednodejstvo
vú operu Sedliacka česť sa rozhodli predvá
dzať spolu s bale tnou jednoaktovkou, a tak 
väčšinou po prestávke Aréna znela prázdno
tou . Najvyššie treba hodnotiť v tej to produk
cii výkon orchestra, ktorý pod vedením 
N. SANT! HO hral neuverit el'ne presne a čis

to. Réžia F. Trevisana bola miestami príliš 
sta tická a nevyužila možnosti scény (F. Vi la
grossi). F. COSSOTTO je už dnes legendár
nou interpretkou Santuzze. N. MARTI
NUCCI i a lternujúci G. CASELLATO
·LAMBE RT I spoľahlivým, herecky menej 
tvárnym Turridom a S. CARROLI ideálnym 
Alfiom (altcrnan t B. DI BELLA je už žiaľ za 
vokálnym zenitom). 

V tohtoročnej sezóne došlo i k niekoľkým 
záskokom (M. Colalillová a E. Angel iová 
v Sile osudu, M. Colalillová v Aide). V po
rovnaní s predchádzajúcou mala táto 67. let
ná vcronská sezóna umelecky stúpajúcu ten
denciu. 

35. ročn ík letného operného festivalu v ro
disku skladatcl'a Giacoma Pucciniho predvie
dol okrem opier Turandot a Maciame Butter
fly jeho jednoaktovku Sestra Angelica spolu 
so Straussovou operou Salome. Pucciniho 
Turandot hola inscenovaná veľmi netradične 

v pestrých kostýmoch (blond vlasy hlavnej 
predstaviteľky)- autorom je Maurizio Balo 
v réžii G. Cobcll iho. V jeho koncepcii nic je 
hlavná hrdinka iba stat ickou opernou rolou. 
ale hlavnou osobou hýbaj úcou dejom. Celá 
produkcia však mala iba tvar lacného muzi
kälu. bez hlbších myšlienok. Situáciu zachrá
nilo herecké umenie P. STAPPOVEJ. ktorá 
predviedla klasickú vokálnu kreáciu Turan
dot. A. ORDONEZ má mohutný dramatic
ký tenor. žiaf. bez požadovanej tvárnosti . 
Vďačné úlohy Liu a Timura spievali L. BIZ-

Z IOVÁ a P. WASHI GTO . Dirigentovi 
prcdÍžili predstavenie skoro o IS minút. Spie
vať Turandot a Kalafa za danej situácie nebo
lo jednoduché. 

Pucciniho Sestra Angelika (v réžii R. Ch. 
Sauscra výprava W. Schwcnkeho) boh• pri
jatá veľmi chladne. V titulnej úlohe zaskoči la 
Y. WATA NA BE a počas predstavenia zhltla 
muchu , čo vraj zapríči nilo jej indispozíciu 
a prerušenie hlavnej árie. Ani M. PECILE 
v úlohe k1'\ažnej nevyuži la možnosti role. Po 

G. Rossini 

prestávke nasledovala Straussova Salome. 
ktorá sa do dejín talianskeho divadelníctva 
zapísala ako jeden z n ajväčších operných 
škandálov. Nie kvôl i podpriemernej réžii 
a nclogickcj scéne tých istých au torov ako 
v Sestre Angelike, ale kvôli hlavnej predsta
vitcľkc K. LOYtE, ktorá v nadrogovanom 
a podnapitom stave .. spievala i tancovala" 
Salome. Je priam udivujúce. že zodpovední 
fudia predstavenie nezastavili a ušetril i tak 
aspO!) jej kolegov O. WENKELOVÚ (Hcro
dias). M. JUNGA (Herodes). F. F .. NEN
TWIGA (Jochanaan) a dirigenta ll. BEN
DE RA logického fiaska. 

Pucciniho Madama Butterfly nadchla míd
hcrnou scénou F. Giorgiho a nápaditou ré
žiou R. Giacchuri ho (druhé dejstvo sa odoh
ráva v zasneženom Nagasaki). Kvarte! hlav
ných predstaviteľov predstavoval priemerné 
spevácke výkony (zaskakujúca M. SIGHE
LE v titulnej úlohe. N. ANT I ORI ako Pin· 
kcrton. G. DE ANGELIS v úlohe Sharples
sa a A . TREVISANOV Á ako Suzuki) . Naj
lepší výkon večera podal orchester pod vede
ním talentovaného B. MO RETIII-10. Cel
kovo sezóna v Torre del Lago pred>tavovala 
menej ako priemerné festiva lové podujatia 
na území Talianska. 

ALEXANDER HA USKA 


