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Ekonomická reforma vstúpila do nášho živo ta so všetkými 

príjemnými i nepríjemnými, svetlými i tienistými stránka
mi, otvorila cestu , ktorá sľubuje dosiahnutie vysokej životnej 
úrovne, vysokého ekonomického štandardu , za ktorý si raz bu
deme môcť dovoliť aj kultúru, ume nie. To slovo do v o l iť zna
mená, že si ume nie, kultúru budeme môcť kúpiť ako tovar, ako 
kilogram tvarohu či bryndze, ako výsledok trhového vzťahu, 
ako dôsledok väzby medzi dopytom a ponukou, alebo opačne. 

Sprievodné symptómy prijatého scenára o ekonomicke j refo r
me sú však už nie tak radostné. ako jeho prijatie. Hovoríme 
o súčasnosti a nie o nádejách. Nádej, perspektíva je niečo pek
né, príjemné, skutočno.sť j e realita a tá je skôr smutná. Smut
ným faktom sú skutočnosti , ktorých sme v posledných dňoch 
a týždňoch boli živými svedkami , faktom je handrkovanie sa 
o 22 % daň z obratu . ktorá zaťaEila pe riodické publikácie ne
kultúrnym spôsobom. smutné je. že ani horekovanie predstavi
teľov syndikátu novinárov u hlavy štátu nenašli pochopenie. 
To, čo sa teda dlho chystalg, čomu sme azda ani nechceli veriť, 
je vlastne tu , je životnou realitou. Zvyšovanie cie n papiera. po
lygrafických výrobkov, plus 22% "daň z obratu, plus nekresťan
ský rabat 25 - 30 % Poštovej novinovej službe, ktorá je všet
kým, len nie službou čitateľom a vydavate ľom , je sústo. kto ré 
nás niečo bude stáť . A to už nehovorím o daniach a rôznych 
poplatkoch. Existenčné dopady v tlačovej sfére sa už zreteľne 
a konkrétne prejavujú . Le ll čas bude môcť byť svedkom a sud
com, či spôsob a forma. akým sa ekonomické problémy kultúry 
riešia. bol jediný možný variant . či n~jestvovalo iné, citlivejšie 
a múdrejšie riešenie. 
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Pred existenčnou otázkou stoja dnes všetky kultúrne časopi
sy. Aj Hudobný život . Podsta tne znížená do tácia s tým. aby 
mohla byť obnovená Slovenská hudba , znamená radiká lny zá
sah do štruktúry nášho časopisu . ktorá skončila minulým tret ím 
čís lom. Vraciame sa k ôsmim stranám . s libera lizovanou cenou 
3,50 Kčs a s podstatne redukovaným personálnym obsadenhn 
redakcie. Pridelená do tácia bude dodržaná len za cenu krvo
potnej ekonomickej disciplfny. sprevádzanej úsilfm získať· 
vlastnou iniciatívou finančné zdroje na rezervu. pretože čo 
ak ... čo ak o chvíľu zdražia telefqnne linky o 100 % (a noviny 
bez telefónu sú ako te lo bez rúk), ak opäť stúpne cena dopravy . 
energie, nájomného atď. Zostáva už len na nás a našich čitate
ľoch , ako si udržíme vlastnú existenciu . .Je nevyhnutné získavať 
ďalších predplatiteľov, obzrieť sa po nových potenciálnych čita
teľoch. Ak si uvedomíme. že terajších vyše dvetisíc abonj!niO'f 
z trojtisícového nákladu Hudobného života vysoko prevyšuje 
súčasný stav členskej základne Únie a zisky z predaja časopisu 
po spomínaných odvodoch sú iba päťdesiat percent z jednotko
vej ceny čísla , ekonomická rentabilita je j asná. Jediná možná 
cesta k zníženiu stratovosti je otvoriť svoje stránky širokospek
trálnym čita teľským záujmom . Budeme hľadať inte nzívne jší 
kontakt s mladými čitateľmi , od hudobných škôl počínajúc, cez 
konzervatóriá, až po akademickú pôdu , popri profesionálnom 
umení sa chceme prihovárať aJ návštevníkom koncértov. vôbec 
milovníkom hudobné ho umenia v tom najširšom a najde mo
kratickejšom zmysle slova. Myslím, že dnes je potrebné viac 
ako inokedy pochopiť sa navzájom, múdrejšie komunikovať 
medzi tvorcami , interpre tmi . teoretikmi a kritikmi a všetci na
vzájom s percipientmi , že treba aj hodnotiť ale aj propagovať, 
presadzovať a posúvať záujmy hudobnej socie ty do najširšieho 
spoločenského povedomia. Naše tematické spektrum chce ob
siahnuť recenzistiku , publicistiku, informatoriku, esejistiku , 
propagáciu účelovú , ale aj komerčnú , prepojiť informovanosť 
zo slovenských regiónov aj so zahraničím , zriaďujeme servisnú 
rubriku , kto rá ak sa osvedčí , mohla by sa v budúcnosti stať za
ujímavou propagačno-obchodnou službou vykonávajúcou vše
stranné servisné služby pre naše inštitúcie a čitateľnv . Na osem 
strán je to však príliš bohaté sústo. Pre to je tu namieste výbe
rovosť tém i únosnosť formy spracovania a rozsahov jednotli
vých príspevkov a pod. 

Pred dvadsiatimi dvoma rokmi si Hudobný život na sklonku 
obrodných šesťdesiatych rokov hľadal cestu do života ako nezá
vislý časopis, ktorý svojím špecifickým novinovým publicistic
kým charakterom vHodne dopfňal jestvujúcu Slovenskú hud
bu. Bez rivality a konkurencie. Dúfa jme , že tomu bude tak aj 
teraz, i v blízkej budúcnosti. Niet pochýb o tom , že naša kultú
ra potrebuje - nie že si zaslúži - ale opakujem potrebuje dve 
periodiká. Náš hudobný svet i tvorivý potenciál sa výrazne 
rozšíril a bude len dobré , že dôjde k .. čistejšej" profilácii oboch 

" •.• za zatvorenými bránami chrámoy desiatky rokoY chátrali hodnoty l'Zácnych historických nástrojoY. Roky slúžili pre turistoY 
Iba ako -výtvarné dekórum chrámoY ••• " RozhoYor s J. V. Mlchalkom na aktuálnu tému o organoch, Ich minulosti, súčasnosti 
a budúcnosti prinábme na str. 3. Snímka R. Buačák 

periodík. Je to potrebné na jmä dnes, keď v de nnej i ostatnej 
tlači hudobná publicistika, ako sa pamätám, klesla na najnižšiu 
možnú mieru,. Podstatu situácie však nevyrieši e:<ístencia Hu
dobného života a Slovenskej hudby, pretože hudobná publicis
tika by mala byť logickou, neodškriepi te ľnou súčasťou tlače 
civilizovanej a kultúrnej spoločnosti , ktorá sa chce cít i ť európ
skou. To zname ná, že istý čas si budeme musieť byť sebestační . 

Najdôležitejším fakto rom však pre každý časopis zostáva jeho 
väzba na čitateľa. Preto sa touto cestou obraciame na našich 
čitateľov i spolupracovníkov s apelom, že stav, kto rý nastal, j e 
výslednicou našich spoločenských i ekonomických pre mien, 

ktorými. dúfajme, i napriek zložitostiam, ktoré tieto pre me ny 
sprevádzajú, dospeje me v neďalekej budúcnosti k želateľnej
šie mu stavu . Možno v tejto tiesnivej situácii si azda začneme 
viac vážiť jeden druhé ho, že na miesto trieštenia síl a prostried
kov č i sólových únikov pochopíme silu spoločného úsilia a po
slania , kto ré máme - služba umeniu , výchova k vnímaniu (nie 
kupovaniu) umenia, napomáhanie rôzvoja estetickosti a pod. 
Možno je to skúška našej pospolitosti . Každý súmrak nemusí 
byť synonymom zániku, ale aj názna~om obrody. Treba prežiť 
a veriť. A pre to veríme, že i napriek spomínaným obmedze
niam, s liberalizovanou cenou, našich čitateľov nestr;ltfme. 
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Hudba a politika Sir' Došlo do redakcie ~ 
Hudba a politika bol názov muzíkologické

ho kongresu , usporiadan~ho vo Viedni 
v dňoch 14. -' 17. januára, ako jeden z prí
spevkov k tohtoročným mozartovským osla
vám konaným pod centrálnou hlavičkou Mo
zart-live. 

Zdanlivo úzke vymedzenie obsahu posky
tovalo aktívnym účastníkom naopak široký 
priestor pre sondy. ale aj hlbší prienik-do naj
rôznejších okolností i súvislostí tvorby hu
dobných skladateľov rôznych storočí. Poria
datelia koncipovali podujatie ako sled približ
ne poldňových okruh ov tematických referá
tov a následných diskusií , pričom okrem čle
nov roUJid-table či 1 Podium-diskussion sa 
mohli do diskusie zapájať (a aj to bohato vy
užili) aj poslucháči. V auditóriu sedelo sku
točne medzinárodné zloženie muzikológov, 
nezriedka bolo vidieť aj poslucháčov hudob
nej vedy (o.i. aj z CR). V deň , kedy som toto 
podujatie sledovala ( 16. 1.). nebola reč iba 
o tvorbe .. historickej" - či už z predošlých. 
alebo nášho storočia (Mozart . Wagner -{)kol
nosti inscenovania jeho opier, ďalej R . 
Strauss. Hindemith a ďalší) , ale aj o tvorbe 
v čase nedávno-minulom - v referátoch či ko
referátoch reprezentantov krajín. ktorých sa 
táto otázka l aktuálne dotýkala (CSFR - P. 
Eben, viacerí účastníci z bývalej NDR. zá
stupca Maďarsk·a) . Ako pripomenul o. i. Ma
rius Flothius z A msterdamu, žiadne historic
ké obdobie nebolo bez takýchto vplyvov na 
tvorbu ... 

V tejto súvislosti boli'určeTt i referátové či 
diskusné témy ďalších dní kongresu - o .i. po
litické dimenzie hudby. politické texty v hu
dobno-dtamatickcj tvorbe ; hudba ako súčasť 
spoločenskej opozície.; politika v živote hu
dobníka - ako problém umeleckej biografie ; 
politická sila a existencia umelca - medzi pri
spôsohením sa a vzdorom; existuje .. politická 
hudba". alebo je len jedna - ncpolitická? ; 
hudba v politických pohyboch más v minulos
ti a súčasnosti. .. 

Mien skladateľov padlo v referátoch i dis
kusiách v súvislosti s rôznymi prejavmi poli-

tickej moci omnoho•viac. Zazneli aj úvahy 
o potrebe takéhoto pohfadu na mnohé lite
rárne predlohy hudobných či hudobno-dra
matických die l. Z tematického dl\a, ktorf 
som sledovala . som však nemala pocit, te ide 
o "konečné vyriešenje" všetkých tu nastole
ných problémov. ale skôr (resp. prédovkt· 

• kým) o inšpiratívne medzinárodné stretnutie 
hudobných teoretjkov i skladatefov, ktorého 
cieľom je ·zaznamenať (zrejme i sumarizovať) 
doterajšie práce muzikológov a predovšet
kým zvýrazniť podnety pre ďalší. širšf pohfad 
na takéto súvislosti tvorby. (Opiť jeden citát 
z objektivizujl\cich konštatovanf - Albrecht 
Dúmling i Berlína. ako chairman jedného 
z tematických okruhov vyslovil o.i. aj konšta
tovanie , že tak , ako mal Hindemith svojho 
Hitlera, Šostakovič mal zasa svojho Stali
na .. . ) Inak a j to vyplynulo z diskusii - každá 
krajina mala svoje "špecifiká". 

Podujatie bolo zaujímavé aj pre poznanie 
zorného uhla prístupov k tvorbe v kontinuite 
storočí so všetkými spoločensko-politickými 
okolnosťami. ale ,aj pre nenahraditernas( 
osobného kontaktu - pádnych argumentov 
v živej diskusii. Publikované.diskusie sú inou 
kapitolou. Ale to ~·už len myšli~nky skutoč
ne "na okraj'', ktoré by mali byt vo vedomi 
vše~kých zafixované. 

Ak som spomínala, že podujatie bolo me
dzinárodné, mttsim dodať, že v jeho progra
me bola zastúpená a j CSFR. V round-table sa 
postupne vystriedali J. Fukač (Brno) , P. 
Eben , J . Jiránek a I. Poledňák (Praha). Bra- • 
tislavskí muzikológovia sa o poqujatf dozve 

1 
deli až v čase začiatku jeho konania. a to pre· 
dovšet~m vďaka aktivite tajomníčky SM 
pri SH U. Pre mnohých tak ú~asť na kongre 
predstavovala už ne riešitefný časový pro 
lém. Rakúski muzikológovia však prejavt,aj • 
záujem o spoluprácu so SMA. A tak ostáv 
dúfať, že nie len jej členovia, ale aj poslucháCl 
bratislavskej hudobnej vedy sa o ďalších ta 
kýchto podujatiach dozvedia (keď UŽ ni 
z Prahy či Brna - tak aspoň z Viedne) včas. 

VIERA REZUCHOV ~ 

Lúčnica na trase 
MEDZI 

Grazom a Málagou 
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Kolotoč so speváckym zborom Lúčnica, 
ktorý sa rozkrútil na začiatku roka 1990, sa 
zastavil doslo va a dopfsmena na Stedrý večer. 
Práve uplynulá sezóna sa radí medzi najbo
hat§ie za celú existenciu zboru. O tom , že kva
lita ani o kr6čik nezaostávala za kvantitou, 
svedčia aj posledné dva minuloročné zájazdy, 
ktoré zbor pod vedením jeho dirigenta Petra 
Hradila absolvoval. 

7. decembra sa Lúčnica po d voch rokoch 
vrátila do Raltúska, tento raz do mesta Graz, 
kde počas zboro vého cyklu Orf eo vystúpili ta.,
ké významné telesá, akými sú naprfklad lon
dýnski The Swingle Singers. A medzi takýmito 
telesami sa ocitla aj 1w.fa Lúčnica. Dramaltlr· 
gia koncertu bola zostavená výlučne z p6vod
nej česko-slovenskej tvorby. V G rosser Mino
ritensaal, koncertnej sále s perfekmou akusti
kou, na samostatnom koncerte zboru zau teli 
aj diela Jána Simbrackého, Miku/Ma Sclmei
dera-Trnavského, Ilju Zeljenku, Ivana Hru
§o vsk ého, Z denka Miku/u, Alfréda Zema
novského, Hanu§a Domanského a Ota Feren
czyho. Poslucháči živo reagovali na pred vede
nie kafdej skladby dlhotrvajúcim spontánnym 
potlesk om . NM výkon v rakúskej tlači velrni 
pofit fvn e hodnotila aj odborná kritika. 

Po návrate z Grazu bolnajvy§§f čas začať 
si baliť kufre. Veď pred nami bola cesta do 
Spanie/ska, kde nás čakal f estival s veľmi ro
mantickým názvom : Encuentro coral el Medi
terráneo - Stremwie zborov pri Strzedozem
nom mori. Miesto stretnutia: perla Stredozem
ného mora - Má/aga. Už úvodné fakty dali 
tušiť, ie pôjde o veľmi atraktívny zájazd. 
V týždni od I 7. do 23. decembra denne prebie
hali koncerty všetkých účastníkov tohto nesú
ťažného festivalu. Z ákjad tvorili španielsk e 
zbory, zo zahraničia bola pozvaná Nostalgia, 
mužské okteto zo Zagreb u a my. Hoci k oncert 
sme mali ai vo Itvrtok , už prvý večer sme sa 
ocitli na pódiu. Má/aga sa pomaly pripravova-

la na čas vianočný, teda čo iné sa mohlo spie
vať, ako Gruberova Stille Nacht. 

De1! D sa priblížil, obecenstvo pomaly za
čalo zapf1rať ústrednú mesiskiÍ katedrálu. 
S akým programom sme vystúpili? Myslím, že 
s tým najlepifm, čo momentálne v na~"om re
p ertoári máme. Koncert sme členili do dvoch 
čast(. V prvej (podľa mnohých kolegov/Z os
tatných zborov /ep§ej) sme ponúkli tituly 
z k lasick ej zborovej literatúry ako: Anton 
Bruckner - Locus iste, Giuseppe Verdi- Ave 
Maria alebo Claude Debussy - Yver. Druhú 
časť sme poskladali zo súčasnej tvorby a slo
venského folk lóru. Za vi etky by som spome
nula: Ivan Hrušovský - Eja Studiosi, Ilja 
Zeljenka - Z borohra, Alexander Moyzes -
Vstávajte pastieri, Búvaj, búvaj. A ako to do
padlo? Trikrát sme pridávali ... 

Na druhé ráno sme nasadli do autobusu 
smerujúceho do Sevilly. Po bleskovej pre
hliadke tohto správneho mesta Andalúzie sme 
sa pomaličky začali sústreďovať na večerný 
koncert. V mestečku Pedrera sme miestnemu 
obecenstvu predviedli jeden z na§ich klasic
kých vianočných koncertov, aké mali mož· 
nosť počuť aj poslucháči doma. 

No najkrajš f zážitok bol/en pred nami. Zá
verečný k oncert festivalu 23. decembra, deň 
pred Vianocami, na javisko divadla Cervantés 
vystúpilo všetkých• sedem ~borov, aby zaspie
valo spoločnú skladbu J.uana Alfonsa Garciu 
SIN E MUSICA . Potom zhasli vietky svetlá, 
iba na javisku pred nami stáli malé sviečočky, 
pred všetky zbory sa postavil práve ná§ pán di
rigent Hradil a uda/nástup poslednej skladby 
festivalu, Tichej noci. 
Keď sme na Stedrý deň poobede leteli nad 

Alpami, mohli sme spokojne, bez toho aby 
sme zaspávali na vavrínoch, kon§tatovať: Má
me za sebou bohatú a krásnu sezónu. 

NORA PARÍKOVÁ 

PANTON 

Vánoce s kytarou. Koledy a pfsnl pro sólovou kytaru s podloienýml texty. Upravil Jaromfr 
Koláftk. 
Štépán Rak: Ctyfi kusy (pre hoboj a gitaru, el'ent. Dautu, klarinet a gitaru) 
Vladimír Goca: Reminiscence pro testové nástroje a doprovod 
Štépán Vrban: Deset fantazií na lidové lj10tívy pro kytaru 
Gideon Klein: Sonáta pro klavír 
Václav Riedi bauch: l. smyčcový kvart et (památce Josefa ť:apka jl j~mu podobných) 

SHF 
Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní pre lenský (detský) zbor 
Andrej Očenáš: Prísny chlieb pre trojhlasný zbor 
Ilja Ze ljenka: Žart pre detský zbor 
Ilja Zeljenka: IV. sonáta , venovaná 17. novembru 1989 pre klavfr sólo 
Ján Levoslav Bella: Organová tvorba 
Andrej Lieskovský: Serenáda pre kridlovky 
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· · .' Dvof~kovský- · 
· kóngtes~·· ·· · 

Pri príletitostl 150. výroi!la narodenia An
toiÚDa Dvofáka usporiada ť:eský laudobný 
fond a SpoloC!aosf AntoiÚDa Dvofáka v Pra
he 17. - 10. septembra 1991 medziDárodný 
muzlkoloalcký konsres s nasledujúclml te
matlckýJIIl okrulunl: stav prameAov a báda
nia, edli!ná prax, Rusalka (medziodborové 
kolokvium), opery, dielo ako §truktúra, mls
ceUanea. Kongres, kto.rý sa bude konať na 
zámku v Dobfíil, bude doplnený predvede
ním Dvofákových skladieb (aapr. opera ~l
ma sedlák). Info~ácle poskytne: dr. Marta 
Ottlová, dr. Milan Pospf§ll, Ústav pro hu· 
debni vidu ť:SAV, Na Peritýne l, 110 Ol Pra
hal. 

Beethovenova 
spoločnosť 

-LD-

v ČSFR 9bnovená 
V rámci minuloročného hudobného festiva

lu Beethovenov Hradec zišla sa ustanovujúca 
konferencia na obnovenie Beethovenovej spo
ločnosti v ČSFR. Na túto konferenciu nadvia
zalo zhromaždenie 9. 12. 1990 v Opave, ktoré 
zvolilo nový riadiaci výbor Beethovenovej spo
ločnosti v tomto zloženi: prof. RudolfPečman, 
DrSc. , - predseda za sekciu hudobných ved
cov, dr. Ivan Merka - predseda za sekciu kon
certných umelcov, dr. Miroslav Malura- pod
predseda; Členovia výboru: prof. Vladimír 
Karbusický, Bohumil Plevka, dr. Marián Ju
rík, doc. RudolfBernatík, akad. maliar Karel 
Ha ruda, dr. Karel Boženek, Jiti Suchánek -
tajomnfk sekretariátu Beethovenovej spoloč
nosti. -R-

Po prvom výročí 

IU. fd1ru;ira 'i l'll·umia k.luhu Jlriah·
lm UJH"I"\ ... ,., JlľiJWIIIl" llllli Jlľ\l; \\ru(•il· 
1alnil·nia ll".iln /ôllljnwH·j ur~:anilal"il· . 

\l.n \ Jln·du\lnm nlulnlu. aj na naddui
d!ajmT ml·, ian· JlľiJmn ili ur~:;milaluri 
Jln· \\ujidt i·h·nm huhal\ Jlľlll:ram. /;i
i<lltlma wl..da 11ri l.luhl· 11hinu.il· N. J. 
n;i\ \ll"\11 \ il·dl·n,l..lj .;,, alm·j nJil'r~. \ aJiri
li UJil"l"ll\ J..um·l·rl 11ri Jlrill·íiln\li nhnn·
nia l·inntl\li k.I'O \ lhulapci,li. ~ . . itina 
Jlrul,laH'IIÍl" l r;n i ah \ nJil·n· \ (,r;lli 
a\ ju li OJil"ľll\ fl·,lhal \ lalian,J..l"i \ l"m
nľ. 

Ol.n·m l radii·n\dt 'ln·llmli dl·nm 
J..luh11 J..aíth 11n \ 111nrul. \ llll''iad "' hll
dll múl"l llit:·a,lnil 2~. Z. na malinl'. !..dl· 
"' Jln•thlaH '"llrani,ll..a l';mklla tk 
\ a11~:hn ({ol'r\hHin). na Jlľl'dJircmil'rn

\UIII \(ľl•lnllli k IWH'j in\ľl'llôÍl"Íi ldn
llll'Jil'a \\. \. \Itl/aria. al..u i na gl"tll'nil
nl·j \kti;.l.l' l uhlu Jlľl'd\laH·nia. (ll· nm ia 
k.I'O 11ri ..,,., ma.iti nadall·j nwílltl\l \~
uíil ~~~ " .. 1l ;n u u a Jln·d,laH·nia k.nnwr
m·j nJil'r~. -.id-

l. medzibárodni husfová súfai Leopolda 
Mozarta venovani bieentenárlu W.A. MOZIU'
ta sa uskutobt{ 8.-18. novembra 1991 v Augs
burJu. ť:estnýJD predsedom súfafe pre lllla
dých huslistov je Yehudi Menutin, predse
dom poroty W. Sdmelderhan, i!lerual jury 
o.L V. Kllmov, H Krebbers, E. Sebestyén aJ. 
Silk. Víťaz okrem poi!etných koncertnýdl 
prildltMtí získa odmeau IO 000 DM. Prihla
sovacf poplatok je 100 DM. Prlbláiky treba 
zaslať n._.nesk6r do l. septembra 1991 na 
adresu: teopold Mozart - Kuratorium Aags
bura e. V., Orpnlsatlonsbiro, clo Deatscla 
Bank AG l, FuuerstraAe D-W-899 Augs
buq, Deutsellland. BliBle lnfonnáele v re
dakcll HŽ.' 
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Pohľad do seba.a za ľudský horizont 

Snímka archiJ• HŽ 

Ján Vladimír Michalko. Rozhtadený, vše
stranne vzdelaný interpret. Svojfm široko 
koncipovaným repertoárom zasahuje do všet
kých štýlových oblastí, pričom osobitnú po
zomost' venuje dielu Johanna Sebustiana Ba
elza, Césara Francka a sríc'asnej slovenskej 
tvorbe. Atttori mu s dôverou dedikujú diela, 
pretože si 1•ážia jeho inteligenmý, tvorivý prí
stup hudobníka. Koncerlltá sie(}. V. Michal
ku má rozsialr/e dimenzie. OPUS už vlasmi 
je/zo dve projllovky (9111 1370. 9311 1764): 
kompletné nahrávky Correlleho Koncertov 
pre organ a organové dielo Césara Francka. 
V súčasnosti okrem koncertnej čimrosti vyuču
je 11a Konzervatóriu v Bratislave ana VSM U. 

Ste organistom. Začíname počítať nový le
topo«t, renesanciu nástroja, ktorému minu
losť ubližovala , pretože svojou podsta tou po
piera/ hlásanú ideológiu. Nástroj stáročia po
vznášaj6d ducha, podporuje filozofické zdô
vodňovanie zmyslu existencie človeka. 

Minulost' mu ublížila hlavne v tom . že po
pierala existenciu duchovnej podstaty člove
ka. Všetko, čo len sčasti naznačovalo .. du
chovno". bolo nebezpečné (pozrie i sa do du
še človeka môže byi skutočne nebezpečné). 
Aj organová hudba. Kostol. Duchovný svet. 
Preto organu bolo povolené znieť iba v kon
certných sá lach. Casom sme si skoro na to 
zvykli a prerobili organ na čis to koncertný ná
stroj , ktorý sa dostal do kostola akoby omy
lom, 

Nová spoločenská situácia umožňuje hovo
riť otvorene o veciach a problémoch, ktoré 
sme desiatky rokov balili dó slov, alebo vôbec 
nevyslovovali. Aj organ sa dostal do úplne 
iných dejinných súvislost í. Vráfme sa však 
k jeho podstate. Pokúsme sa oživiť jeho posla-
ole ... 

Organ - král'ovský nástroj . l keď to znie 
trocha bombasticky a okrídlene. vyjadruje 
čosi viac ako vcľkosi. komplikovanost' č i to, 
že v sebe skrýva mnoho nástrojov. Podstata 
jeho veľkosti a .. kráľovskosti " je v tor'n . že 
spája dva svety: vonkajš í a vnt'llorný. Viaže 
se k prostrediu. kde sa človek poze rá hlavne 
dovnútra. A ' organ je s týmto prostredím 
spätý viac ako ktorýkoľvek iný hudobný ná
stroj (bez toho , aby sme tomu prostrediu ale
bo nástroju pripisovali nejaké magické kúz
la) . Prostredie kostola núti človeka pozrie i sa 
do seba a za l"udský horizont. Vidie i Boha ako 
začiatok a koniec. Toto prostredie pôsobí in
tenzívne na cit i rozum človeka (zrak. sluch, 
vnútro . vonkajšok). Umožríuje väčšiu vníma
vosť , konccntrovanosi. Pôsobí ukľudňujúca. 

Preto aj hudba, vychádzajúca z tohto prostre
dia (ale nielen tä), je najviac oslavujúca. O r
garÍová hudba je súčasťou tohto prostredia. 
Navyše i súčasťou bohoslužobných obradov. 
Ľudia sú s ri ou v neustálom kontakte. Preto 
s ľútosťou konštatujeme , že sme ju roky po
strádali ako jeden z dôležitých aspektov hu
dobnej výchovy. Celostnou hfbkou svojej 
podstaty a pôsobivosiou prostred ia pomáha · 
rozv íjať kultúrnosť človeka, pomocou ktorej 
sa prebúdza jeho citový svet. potláča ego, 
hmotné záujmy. proste vychováva človeka. 

Minulé roky pošliapali i našu slovenskú tra
dielu, ktorá bola v tomto smere nemalá. Za 
zatvorenými bránami chrámov desiatky ro
kov chátrali hodnoty vzácnych historických 
nástrojov. Roky slúžili pre turistov iba ako 
"výtvarné dekórum" chrámov. Vzácnymi 
rezbárskymi prácami ich skriň sa chválili 
umenovedci. Organ však nesmel ožiť. Jeho 
zvuk dráždil , pretože sa spájal s vierou. Ak 
má organ túto silu, v akom zmysle pôsobi na 

interpreta? Vy ako jeden z mála organistov (č i 
ako jediný) s teologickým vzdelaním, ste vyko
návali prax chrámového organistu. Preto ste 
naj kompetentnejší vyjadril' pravdy o duchov
nom rozmere organovej interpretácie ... 

Cirkvi majú v súčasnosti veľa starých i no
vých problémov. Oblasť cirkevnej hudby zo
stáva zatiaľ ešte v úzadí. K riešeniu tej to pro
blematiky sa však stavajú kompetentní dosť 
vlažne. V danej situácii , keď ešte by sa čo-to 
z našej organovej histórie dalo zachránlť , nie
len pre organistov, ale pre celý národ , histó
riu , národné povedomie, je to veľký handi
cap. O rganisti chcú hrať v priestoroch, ktoré 
sa najadekvátnejšie prihovárajú a oslovujú 
poslucháča. Porovflávať organ s ktorýmkoľ
vek iným hudobným nást rojom , ktorý patrí 
do orchestra. na pódium, do koncertného ži
vota nie je adekvátne. Kostol rovnako ako 
koncertná sie1i sú dôležitými koncertnými 
priestormi. Svet však presviedča, aby sa kva
li tná organová a iná duchovná hudba dostala 
späi do chrámov. Organista. ktorý viac-mc
nej stá le žije v tomto prostredí (aj·tam cvičí 
- prakticky tam trávi viac času ako duchov
ný). by mal prostredníctvom svojho umenia 
š íriť túto filozofickú podstatu príkladom svoj
ho života. Pokorou a uvedomením si svojej 
malosti pred Bohom. Pravda , nie je to záruka 
pre každého , a le možný predpoklad. 

Z organistu sa dnes stal virtuóz. Iste je to 
dôsledok jednostrannosti školenia. Organista 
vystupuje iba ako sólista (výnim~ne ako pe
dagóg). Tento nástroj , ako sme povedali, má 
oproti iným širšie dimenzie, špecifiká, hlbšie 
korene, tradície, bez pochopenia ktorých' 
interpret zostáva na povrchu skladby. Plne sa 
stotožnil' s tvorbou skladateľov minulých sto
r~í zname!lá prekr~iť hranice virtuozity 
a preniknút' hlbšie k fllozofickej podstate da
ného autora či diela. Najmarkantnejším pri
kladom je vari Johann Sebastian Bach. Roky 
sa zdôrazňovala jeho svetskosť l keď každý, čo 
len povrchne vzdelaný človek vedel, že zákla

. dom Bachovej veľkosti je pokora k Bohu. Naj-
silnejšie je zakódovaná v chorálových predo
hrách. Pri ich interpretácii 1e nutné ovládať 
celý princíp e\•anjelickej liturgie, formy, výra
zu, textu , symboliky tej to hudby. Pre vás cho
rály spolu s Bibliou určovali toto poznanie, 
prehibenie v Interpretačnom vyjadreni. , 

Clovek, prichádzajúci z iného prostredia , 
z iného svetonázorového zázemia preniká 
ťažšie k duchovnému obsahu organových diel 
náboženského charakteru. Napríklad ku cho
rálovým predohrám a lebo k iným skladbám 
založeným na podobnom princípe. K profesio
nálnej interpre tácii takýchto skladieb treba , 
okrem zvládnutia interpretačných zložiek 
( technika, frázovanie, artikulácia , agogika, 
tempo ... ) aj pochopenie duchovného obsahu 
skladby. Každý sa síce môže zoznámiť s tex
tom. aj pôvodom, začlenením do súvislosti 
(je dosi literatúry a dobrý pedagóg ju pozná 
a sprostredkuje) , ale ťažšie je nájsť si osobný 
vzťah. stotožni ť sa s tým. čo hrám, preniknúť 
do duchovnej podstaty diela. Preto aj pre po
slucháčov konzervatória a VŠMU je dosť 
ťažké h neď na začiat ku štúdia hrať chorálové 
predohry {hoci je to naprosto nutné). Mnohí 
počujú spracovaný chorál prvý raz v živote , 
o pochopení obsahu ani nehovoriac . Preto je 
potrebné urýchlene tieto nedostatky odstrá
n iť. V minulost i to nebolo ľah ké. Casto sa ne
smeli uvádzať ani názvy chorálov. Výsmech! 
Ako ich mal hráč interpretovať, keď nevedel 
čo hrá (a poslucháči detto) . Organoví peda
gógovia , podobne ako ostatní pedagogickí 
pracovníci , mali zákaz ( ,.odporúčan ie") cho
dii do kostola. O vykonávaní organovej pra
xe v chráme ani nehovoriac . Teda i v pedago
gickom procese, prirodzene tejto výchove ne
smeli venovať žiaden priestor. Výsledky sú 
žalostné: v kostoloch sú amatéri , lebo schop
ní profesionáli nie sú vždy ochotní {česť vý
nimkám). V súčasnosti nastúpili do kostolov 
aj problémy zo strany cirkví. Spomínaný sla
bý záujem , .. urazenosť" niektorých kantorov, 
ktorí sa bránia formulkou ,.dote raz sme boli 
dobrí" . V každom prípade si myslím, že všet
ci organisti by mali prejaviť ochotu a záujem 
pomôcť tejto situáci i i za cenu určitého seba
Wlprcnia. Ak nie , kto to má za nich urobiť? 
Treba mať na pamäti aj profesionálny vzťah 
k organu ako nástroju: odborník na mieste 
organistu má možnosť lepšie vysvetliť potrebu 
opravy . rekonštrukcie , údržby, venovaniu sa 
kvali tnej hudobnej produkcii, atď. 

Politická situácia v 50-tych rokoch a v ča
soch " normalizácie" zrušila post chrámového 
organistu. Zlikvidovala sa úloha regenschori
ho, zanikli zbory, potieral o sa štúdium nástro
ja. V zmysle našej tradície i budúceho ume
nia, ako sa dajú tieto krivdy napravil', aby sa 
post našej " organistiky" zlep§il a prinavrátil 
sa mu niekdaj§i zmysel. 

Zatiaľ sa riešenia hľadajú . Zhrnul by som 
to do dvoch bQdov: 

a) Pripravuje sa organisticko-kantorský 
kurz na konzervatóriu, v spolupráci s cirkva
mi. V podstate ide o tých, ktorí vykonávajú 
kantorskú činnosť a majú záujem doplniť si 
vzdelanie, zlepšiť svoju .,výkonnosť", pro
stredníctvom týždenných blokov počas prázd
nin . 

b) Na základe osvedčených organizačných 
modelov cirkevného školstva v Rakúsku , Ne
mecku a podobne , pripraviť otvorenie cirkev-

. no-hudobného odboru na konzervatóriu a na 
VŠMU. Vyvstáva problém adeptov. Na kon
zervatóriu sa táto predstava zrealizuje už bu
dúci rok , na VŠMU sa predpokladajú 3- 4 
roky. Medzitým je nutné vyškoliť kádre v za
hraničí , hlavne v teoretických disciplínach
hymnológii, gregoriáne, dejinách cirkevnej 
hudby a podobne. 

A budúcnost' éhrámových organistov sa ako 
pripravuje? 

Vo svete je taká prax, že čím významnejší 
organista , tým významnejší kostol , v ktorom 
je titul·árom. Väčšina vynikajúcich interpre
tov je súčasne vynikajúcimi chŕámovými or
ganistami . To, čo sa dialo u nás, v zahraničí 
nevedel nikto pochopiť. Ako to, že sa vycho
vávajú organisti" keď nesmú hrať v kosto
loch? Co budú robiť, kde budú hrať?! Tak to 
aj vyzeralo ... V súčasnosti sa snažím všetkých 
svoj ich poslucháčov viesť k tomu , aby počítali 
s možnosťou hrania v kostoloch (i keď nebu
dú absolventmi cirkevne-hudobného oddele
nia). Už sa zoznamujú aj s lituŕgickou hrou 
a snažíme sa aj obnoviť tradície organovej 
improvizácie. Výsledky z minulosti sú žalost
né. Väčšina vysokoškolsky vzdelaných orga
nistov nevie improvizovať a zahanbia ich 
amatéri . Ciastočne to bolo zavinené systé
mom školy, slabou motiváciou zo strany štu
dentov, ktorí dávali· skôr prednosť štúdiu 
skladieb na súťaž, ktorá im otvárala perspek
tívu , ako cvičeniu improvizácié, ktorú nemali 
kde (podľa ich názoru) uplatniť. Dnes by si 
mali uvedomiť, že bez takejto praxe organista 
nevyžije. Okrem toho improvizácia je nevyh
nutnou súčasťou bežnej organistickej praxe. 
Pohotovo zaimprovizovať spamäti je pod
mienkou chrámových organistov. ale i každé
ho rozhľadeného koncertného majstra . U or
ganu toto umenie do istej miery "nahrádza" 
hru spamäti , ktorá vzhľadom na komplikova
nosť nástroja je u interpretov o.jedinelá. 

V rámci organového školenia dorastu 
v niektorých vyspelých krajinách (Francúz
sko, Anglicko) organisti musia absolvovať 

i školenia kompozičné, improvizačné, kontra
punkti~ké, komornú hru atď. Táto tradlcia 
pamätá ešte Bacha a ako sme už hovorili, pre 
eochopenle starej hudby je .nepostrádateľná. 
Co plánuje školstvo v tontto smere? 

V súčasnosti majú organisti v učebných plá
noch okrem improvizácie kurz kompozície, 
seminár zo sakrálnej hudby, komornú hru. 
Tohto roku vzniká na pôde fakulty i spevácky 
zbor (môžu sa aktívne podieľať na jeho čin
nosti). Ako voliteľný predmet chceme umož
niť aj dirigovanie zboru resp . orchestra a v bu
dúcnosti by sa táto možnosť mala ešte rozvi
núť v rámci cirkevnohudobného odboru ... 

Fenomén tvorby a jej interpretácie u orga
nistov je veľmi silný. V minulosti a v ojedine
lých prlpadoch l dnes umelcov zaväzuje a in
špiruje k úvahám nad základnými princípmi 
človeka. Váš bohatý repertoár sa v Istom zmy
sle koncentruje k takýmto filozonckým veliči
nám akými sú Bach a Franck. Z vašej inter
pretácie vyžaruje Isté zvnútornenie, podmie
nené Istotou svetonázoru k tvorcovi. .. 

Svojím repertoárom chcem predovšetkým 
obsiahnuť čo najširší dramaturgický záber. 
V rámci toho mám mimoriadne blízky vzťah 
ku skladbám s náboženskou tematikou. Na
príklad na gregoriánskom choráli , chorálovej 
predohre rôznych skladateľov som si postavil 
dramaturgiu koncertného vystúpenia {Wal
ther , Buxtehude, Pachelbel, Bach, Brahms, 
Du pré ... ). Táto snaha vyplýva nielen z môjho 
blízkeho vzťahu ku chorálu vôbec (v kosto le 
som zača l hrať ako 1 2-ročný) , ale i z môjho 
záujmu o improvizáciu {rôzne možnosti im
provizácie daného chorálu) , ako aj z dôvodov 
praktických. Takýto vzťah síce u nás nie je 
bežný, ale vo svete áno . Pretože vzťah ku cho
rálom je neodmysliteľným základom, od kto
rého sa odvíja umenie každého skutočného 
organistu {dúfajme, že aj u nás sa prepracuje
me k tomuto mysleniu). U mňa je to znásobe
né aj tým, že som absolvent bohoslosloveckej 
fakulty a počas štúdia som sa venoval zvlášť li
turgike . Teda moje väzby k organu , k jeho 
podsta te sú umocnené duchovnqu vyváženos
ťou. Dodnes mi zostalo záhadou - ako môže 
ateista nájsť správny prístup k dielam autorov 
hlboké~o duchoVJého podmienenia (Bach , 
Franck, Messiaen ... ). Bola by to veľmi zaují
mavá téma pre širšie diskusné rozvinutie. 
Môj vzťah k Franckovi je špecifický. U ve-

diem niekoľko dôvodov, prečo som naštudo
val jeho kompletné dielo , bez ohľadu na jeho 
storočnicu. Koncertné (nie študijné) naštu
dovanie kompletného diela určitého sklada
teľa je pre interpreta neobyčajným obohate
ním. U niektorých skladateľov tomu bráni 
rozsah diela, u iných nevyrovnaná kvalita. 
Franck je. na takýto projekt priam ideálny. 
Jeho skladby sú rôznorodé , no pritom vychá
dzajú z jedinej podstaty filozofickej , ľudskej , 
umeleckej . Z celej Franckovej hudby vyžaru
je na mňa úžasná vnútorná sila , dobrota, lás
kavosť, pokora, vyrovnanosť, skromnosť. Pri 
tom jeho dielá sú invenčné, preniknuté šír
kou hudobnej fantázie a espritu , čo v dôsled
ku prezrádza , že bol jedným z najväčších im
provizátorov všetkých čias. 

Súčasná hudba tieto dimenzie vo väčšine 
pripadov postráda. Je orientovaná viac na so
norickosť, rytmické dispozície, ale podstatu 
organu nevyužíva v rámci súčasných kompo
zičných trendov. Organ meni funkciu. Orga
nista, vzhľadom na nedostat~nú vedomosť 
väč§lny skladateľov o tomto nástroji, stáva sa 
spolutvorcom nových kompozlcli . 

Organista-interpret je v každom prípade 
spolutvorcom každej skladby. Už tým, že hrá 
zakaždým na inom nástroji, v inej akustike , 
je tvorivo zaangažovaný. V minulosti , a le 
v kultúrnej Európe aj v súčasnosti organisti 
dostávajú kompozičné školenie. Ako sme ho
vorili , už aj z dôvodov znalosti improvizácie. 
Veľa organistov je preto aj dnes skladateľmi. 
Vo väčšine prípadov sú to chrámoví hudobní
ci, ktorých skladby priamo vychádzajú z po
trieb chrámových bohoslužieb (spracovanie 
chorálov, liturgických kompozícií. .. ). 
A mnohí skladatelia zasa študovali organ. Tá
to priama úmera existuje a je nevyhnutná do
dnes. Na Slovensku vychádzame zo špecific
kej situácie minulosti. Skladatelia {až na výni
močné prípady) neboli organistami a teda 
veľmi úzky partnerský tvorivý vzťah medzi or
ganistom a skladateľom bol pri organových 
kompozíciách nevyhnutný. ž e táto spoluprá
ca bola a je dobrá, potvrdzuje rad kvalitných 
organových skladieb , najmä z posledného ob
dobia. Sú medzi nimi i diela , viažúce sa na 
spracovanie chorálu ako napríklad Bergcrov 
Exodu~ II . vychádzajúci z chorálu Ein feste 
Burg ... 

Nová spol~ensko-politická situácia vás 
viedla k otvorenosti, k vyjadreniu stanoviska 
k súčasnému dianiu a vlastným postojom. An
gažujete sa vo sfére pedagogickej (ste docentom 
na VSMU). Čo ~akávate od novej doby ako 
človek a umelec. Aké vid ite možnosti konfron
tácie so svetom v oblasti pedagogickej a kon
certnej praxe? 

Nová doba. Očakával som hlavne rýchlej
šie a odvážnejšie rozchody s niektorými starý
mi praktikami. Vo väčšej miere uplatnenie sa 
novým ľuďom . Hlavný problém však vidím 
v nedostatku kvalitných kádrov a v nekritic
kosti ľudí , ktorá pochádza zo strachu. Strach 
je najväčším nebezpečenstvom dej ín . Ľudia 
majú ešte stále strach pozrieť sa na seba hlav
ne kriticky a preto sú následne málo kritick í 
aj ku ostatným. Budúcnosť vidím v tvrdom 
pokání. Ale to bude pre ľud , odchovaný na 
pokazenom materialistickom mlieku často 
nepríjemné (niekedy i neznáme). Ľudia si 
častokrát amatérsky zamieňajú nekritický 
postoj za "ľudský". Ťažko je povedať svojim 
dlhoročným kolegom a známym pravdu z oba
vy, aby ona nezmietla i toho, kto ju vyslovil ! 
Pravdu o morálnych, ľudských, umeleckých 
kvalitách . Pr_eto zmeny postupujú pomaly. 
Kolotoč ľudí často pokračuje v začarovanom 
kruhu. Niekedy možno aj vieme kto "čaru
je", a le nemáme dosť síl , alebo nevieme spo
j iť dosť ľudí a povedať áno alebo nie. I na
priek všetkému som šťastný, že nastal tento 
prelom v histórii a verím, že ostane dosť opti
mistov, tých, čo vydržia aj toto prechodné ob
dobie určitého sklamania, i obdobie , ktoré 
príde- a určite nebude z ekonomického hľa
diska pre kultúru priaznivé. Verím, že kvalit
-ní hudobníci a kvalitná hudba sa vráti domov, 
do chrámov, že sa tam ľudia budú vzdelávať 

ako v minulosti , že spolupráca medzi cirkva
mi a hudobným školstvom povedie týmto 
smerom a pomôže časom k nástupu kvalifiko
vaných organistov, vedúcich zborov , učite
ľov, strážcov organov. 

Pripravila: ETELA ČÁRSKA 



10. a ll. januára. Franz Liszt: Legenda o svätej Alžbete. Slo
venská ftlharmónia. Slovenský filharmonický zbor. Detský zbor 
Slovenského rozhlasu. Dirigent Roberto ~nzi. Zbormajstri Jan 
Rozehnal (SFZ) a Jana Rychlá (DZSR). Sólisti Mária Ardó, sop
rán, Hana Stolfová-Bandová, alt, Ivan Kusnjer, barytón, Peter 
Mikulá§, bas, Dalibor Jenis, bas. 
Usilovný spolupracovník orchestra Slovenskej filharmónie Ro
berto Benzi v posledných troch rokoch obohacuje dramaturgic
kú encyklopédiu nášho koncertného života o nevšedné tituly, 
čerpajúce životodarné impulzy z výživného podhubia vokálno
symfonických monumentov. Po Mahlerovom symfonickom 
Vzhiesení v roku 1988 pokračoval import rarít v podobe púta
vého a poučného Žalmu Florenta Schmitta v novembri 1989, 
nuž a vstup do diania v roku 1991 patril Lisztovmu kolosu ve
novanému martýriu svätej Alžbety. Predpokladám, že dirigen
tova evidentná túžba realizovať Lisztovo dvojdie lne oratórium 
na pódiu Reduty značne rozvírila hladinu aj v koncertnom zá
kulisí , v radoch prevádzky SF a že pohľad na objemný zväzok 
partitúry vyvolával pocit nepokoja aj v muzikantských srdciach 
členov orchestra . Podarilo sa však uspokojiť aj interpretačné 
nároky Franza Liszta a Roberto Benzi mal k dispozícii kva litný 
realizačný ap<'}rát pripravený zviesť tuhý boj s trojhodinovou 
kompozíciou. Napriek tOI]lU , že Legendu už som mal vopred 
opočúvanú a vedel som , čo ma čaká (alebo práve kvôli tomu?), 
pociťoval som už pred koncertom akúsi poslucháčsku ambiva
lenciu, zvedavosť a očakávanie sa nepríjemne miešali s neustá
le silnejúcimi pocitmi prameniacimi z úvah nad zmyslom uvá
dzania skladieb tohto typu v našom dnešnom časopriestore. 
Tieto pocity skutočne nadobúdali na intenzi te každou minútou 
aj počas ZJ'!enia Lisztovej hudby a viedli jednoznačne k nečaka
nej percepčnej kríze. 
Partitúra Legendy skratuje v žánrovej neujasnenosti, nevyhra
nenosti. Liszt akoby v nej riešil silný komplex zvaný hudobná 
dráma, ~i opera. Samotná štruktúra Roquettovej textovej 
predlohy koketuje s operným libretom a mohla by byť atraktív
nym sústom pre autora ochotného ponoriť sa do ríše číslovanej 

opery. Vyhranená poetika Franza Liszta teda natrafila na ne
riešiteľný rébus a Legenda o svätej Alžbete nebezpečne lavíru
je na ostrí viacerých žánrových útvarov- obnáša čosi z orató
ria , čosi z opery a čosi z wagnerovského modelu hudobnej drá
my. Celo k pritom obsahuje viac háklivých miest , než podobné 
projekty Hectora Berlioza, ktorý dokázal vytvoriť ráznejším 
gestom priechod pre dramlnizmus. Legenda o sv. Alžbete 
mohla byť silným impulzom pre Arnolda Schônberga a jeho 
G urrelieder - ·obsahuje v sebe zárodky chorobnej melanchólie 
fin de siécle a jej uvedenie na koncertnom pódiu je vítaným 
dokumentačným mate riá lom. sotva však médiom pre vznik 
skutočného koncertného zážitku. In terpretačný aparát bratí · 
slavského predvedenia odkrýval počas stoosemdesiat ich minú t 

· všetky krásy lisztovského skladateCského ducha , orchester hýril 
farbami , ozývali sa bizarrté harmonicltt! postupy , každý zo só
listov bojoval statočne o každý deta il. Okrem osvedčených 
kvalít a la Hana Štolfová-Bandová , Ivan Kusnjer a Peter Miku
láš dostala široký priestor maďarská sopranistka Mária Ardó 
v hlavnej úlohe Alžbety. Pani Ardó spievala síce spoľahlivo aj 
vo vysokých registroch, jej prejavu však chýbal akýsi tretí roz
mer, hfbka , plasticita. Spektrum alikvótov bolo zúžené a hlas 
mel plocho, odrezane. Veľmi sľubne prezentoval svoje dispo
zície poslucháč HF VŠMU Dalibor Jenis ; ktorý dokázal mode
lovať svoj hlas v každej polohe a vždy v príjemnom .. mäkkom" 
prostredí umne posadenej masky. Orchester SF a členovia obi
dvoch zbbrov zvládli nával materi álu so cťou a dokonca aj deti 
z Detského speváckeho zboru udržali koncentráciu v neľahkej 

situácii, čo svedčí o ich kvalitnej umeleckej aj psychickej prí
prave. Roberto Benzi ovládal interpretačnú masu istým , občas 
troška manieristickým gestom. Poslucháč môže sotva priamo, 
bez partitúry spozorovať taktické "únikové" chodníčky, ktoré 
v predimenzovanej partitúre určite existujú . Navonok však or
chester zne l bez zásadných lapsusov a zvuk vyhovoval dnešné
ml.l ideálu interpretácie die l majstrov druhej a tretej tretiny 19. 
storočia. Bratislava bola teda svedkom koncertnej atrakcie vy
kúpenej ťažkou prácou účinkujúcich hudobníkov a trpezlivos
ťou vďačného publika. Legenda o svätej Alžbete je die lom váž
nym a patetickým, cestou z Reduty som sa však nemohol ubrá
niť nepríjemnej sarkastickej asociácii hľadajúcej symbolické 
väzby medzi Alžbetou, patrónkou chudoby a čudesnou ekono
mickou reformou prebiehajúcou v našej federácii . 

••• 

17. a 18. j anuára. Ludwig van Beethoven: Egmont; Antonín 
Dvoi'ák: Koncert pre violončelo a orchester h mol ; Ludwig van 
Beethoven: 7. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent Pa· 
trick Strub. Sólista Jozef Podhoranský. 
Po vypätom ·lisztovskom vstupe do tohtoročného abonentného 
cyklu koncertov pôsobil na poslucháčov druhý die l januárové
ho seriálu ako príjemný, konvenčnejší oddych . Dramaturgia 
koncertu vsadila na tie najobľúbenej šie repertoárové tituly, na 
zahraničného dirigenta a na prvotriednu kapacitu slovenského 
koncertného života , Jozefa Podhoranského . Hráči orchestra 
Slovenskej filharmónie museli byť počas celého diania v strehu 
vari väčšmi, než býva zvykom na bežných prevádzkových podu
jatiach. Patrick St rub pred nich totiž predstúpil s osobitou kon
cepciou beethovenovskej inte rpretácie a v nejeden okamih na
rúšal bežné stereotypy zvádzajúce ostražitosť hráča za pultom, 
a le aj poslucháča v sále do nežiadúceho útlmu. Dokonca aj bul
le tin venovaný tomuto koncertu splnil svojráznym spôsobom 
funkciu úspešného a neškodlivého dopingu . 
Zlomyseľný škriatok vytlačil miesto Beethovenovej "Siedmej" 
7. symfóniu Antonína Dvoi'áka, ktosi z prevádzky SF prelepil 
Dvoi'ákovo meno výstrižkom určujúcim za autora symfónie 
z Dvoi'áka Beethovena , ostala však tónina aj opusové číslo , ba 
aj sled častí. Aspoň poradové číslo súhlasilo , takže dezinfor
mácia nebola stopercentná .. . . 
Beethovenovsko-dvofákovská symbióza ovládla nielen prvú 
stranu bulletinu , ale aj celý večer. Koncert mal zauj ímavý vý
voj . Egmont na úvod akoby toho vera nesľuboval. Dirigent di
rigoval, h ráči hrali osvedčené hmaty, všetko bolo akosi zauto-

· KONCERT'f 

l 

matizované, chvfrkami viac, chvíľkami menej zosúladené, 
avšak profesionálne vyhovujúce a obstojné. Zaskveli sa horny 
(za pultami sedeli majstri vysokých registrov), zaostávali troška 
drevené dychy. Sympaticky vyzeralo počínanie dirigenta Stru
ha , ktorý viedol svoje gesto do širokého priestoru , aktivizoval 
obidve ruky, a v kinetickom tvarovaní fráz bolo všetko zrozu
miteľné a prehľadné. Uvedomoval som si. že Patrick St rub pat
rí k tým dirigentom, ktorí dirigujú nielen skupinu ľudí pred se
bou, lež aj masu sediacu za ním v auditóriu . Po priemernom. 
ale sľubnom Egmontovi vstúpila do arény impozantná osobnosť 
violončelistu Jozefa Podhoranského. Bolo by naivné, ak nie 
smiešne zahryznúť sa do výkonu Jozefa Podhoranského z pozí
cie ortodoxného recenzentíka bazírujúceho na "technickom 
zvládnutí materiálu" alebo na ,.profilovaní základného výrazo
vého potenciálu skladby" . Jozef Podhoranský je hudobník-fi
lozof. mysliteľ a občas aj mág. Dvoi'ák v jeho rukách neznel 
ako aktualizovaná formovo-tektonická štruktúra - tá preň bola 
samozrejmým východiskom, latentnou základňou. Sólista ko
munikoval s hudobným materiálom ako s partnerom a Dvoi'á
kov virtuózny par! bol zrazu ohybný, plastický, nie však poko
rený nadutým exhibicionizmom a interpretačnou svojvôľou . 

Kto chce. ten si chybičku nájde vždy- nech sa páči. V hre Joze
fa Podhoranského však takémuto sudcovi nutne muse li pome-

Snímka A. Palacko 

dzi prsty ujsť podstatnejšie fak ty. Pra mňa qol jeho Dvoi'ák vý
nimočne pate ntnou a životaschopnou reflexiou, meditáciou, 
rozsiahly trojčasťový koncert splnil spontánne poslanie média 
medzi skladateľom , hudobníkom a poslucháčom . Hráči orches
tra SF vycítili výnimočnosť sil\tácie a symfonický sprievod zne l 
disciplinovanejšie, než býva v obdobných situáciách zvykom. 
Predvedenie Violončelového koncertu Antonína Dvoi'áka mu
selo zmobilizovať percepčné sily každého prítomného diváka , 
vzostupnú kvalitatívnu krivku koncertu však prerušila pauza. 
Po nej ovládla Redutu robustná 7. symfónia Ludwiga van Bee
thovena. Patrick Strub v nej dok.ázal, že aj v hrávaných sklad
bách je možné nachádzať nové impulzy. nové polohy. Legen
dárna skladba zaznela ako d•ojdejstvová dráma - dirigent totiž 
funkčne prepoji( prvú a ďruhú časť attaca a obdobne si počínal 
pri priradení dionýzovského Finale za Scherzo . Je zvláštne , 
ako málo stačí k tomu , aby určitá kompozícia zmenila svoj filo
zofický kurz ... Patrick St rub nechal voľný priebeh rytmickým 
"orgiám" pulzujúcim v systéme mikroštruktúry Beethovenovej 
vrcholnej symfónie. Pritom ale nezabú<,la l na vynášanie hoci aj 
drobných , o to však účinnej ších deta ilov zakódovaných v maj
strovskej partitúre - diferenciácia líni í drevených dychových 
nástrojov v prvej časti , klenuté frázy v druhej časti , vtipne vy
pichnuté basové ost inato v triu Scherza , alebo akoby lamentu
júci chorál drevených dychov pred kódou Finale . J<aždé gesto 
a jeho následná rea lizácia dokonale zapadli do premysleného 
a účinného scenára predvedenia te jto úžasnej kompozície. Di
rigenta "podržali" aj hráči orchestra a v spoločnom dialógu vy
tvorili v Redute vynikajúcu muzikantskú atmosfé ru nadšenia 
a radosti z vydareného večera. 

••• 

25. januára. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarovná flauta, pre
dohra; Koncert pre lesný roh a orchester č. 3 Es dur; Haffnero
va serenáda D dur. Slovenská fllharmónia. Dirigent Christian 
Ehwald. Sólisti Ján Budzák, lesný roh, Ewald DaneJ, husle. 
42. koncert ná sezóna Slovenskej filharmónie je v plnom prúde, 
dospeli sme zhruba do jej polčasu . Po dlhom období bezvládia 
mala byť táto sezóna obdobím rekonštrukcie zdecimovaného 
orchestra - nový šéfdirigent vždy prináša so sebou ilúziu urči 

tých zmien. Žiaľ. orchester SF napriek pôsobeniu Alda Cecca
ta v Br;nislave naďalej putuje z rúk do rúk , chýba mu systema
tická práca, je ovplyvňovaný množstvom dirigentských praktík 
a techník , čo by mohlo mať pozitívny dopad pre stabilizované 
teleso. Z mluva s talianskym maestrom teda , zdá sa , nič nevy
riešila, len zaplátala zívajúcu trhlinu na vonkajškovom a for
málnom šate našej inštitúcie. Škoda. Koncom januára prevzal 
štafetový kolík orchestra SF nemecký dirigent Christian 
Ehwald. Týždeň pred ním demonštroval v Bratislave jeho kra
jan Strub ambiciózne úsilie dynam izovať sčasti opočúvaný a 
obohraný repertoár novou krvou aj miazgou. Christian Ehwald 
ma "zaujal" preferovaním presne opačného pólu - konven
čnosťou , chvíľami až naftalínovou nepriebojnosťou a strohos
ťou celkovej poetiky inte rpretácie mozartovských titulov. Celý 
koncert na mňa pôsobil dojmom , akoby o nič nešlo , akoby ne
bol vopred vypracovaný onen spomínaný scenár, podra ktoré
ho dokázali tí istí hudobníci strhnúť dlhoročného návštevníka 
ich produkcií. Pritom program koncertu vyzeral zauj ímavo, 

všimol si aj skladby, ktoré nepatria do bežného dramaturgické
ho lexikónu. Vari iba predohra k Čarovnej flaute stojí v epicen
tre záujmu svetových dirigentov a orchestrov a napriek jej hoj
nému výskytu na programových plagátoch stále patrí k zaťaž· 
kávacfm testom úrovne prepojenia dirigenta a orchestra . 

· Christianovi Ehwaldovi sa nepodarilo doviesť hráčov SF do 
zdravého tranzu a tí prosto hrali noty ležiace pred nimi na pul
toch bez väčšieho záujmu strhnúť poslucháča. Priznám sa, že 
gesto dirigenta by vari ani mňa nedokázalo k niečomu motivo
vať. Patrick Strub obsiahol okolo seba široký priestor, Chris
tian Ehwald občas redukoval všetok pohyb na niekorko centi· 
metrov štvorcových a ťažko sa dalo z tohto gesta niečo vytušiť. 
Hrdinom druhého kola vzájomného boja bol sólista Ján Bu
dzák , člen orchestra SF, skúsený harcovník, erudovaný hudob
ník a vynikajúci znalec problematiky lesného rohu nielen v úlo
he interpreta , ale aj teoretika. Všetky charakterizačné črty Já
na Budzáka našli pozitívnu platformu v Mozartovom koncerte 
hrávanom často na súťažiach, obchádzanom troška na koncert 
ných podujatiach. Lesný roh patrí k "najzradnejším" nástro
jom, preto hornista musí byť schopný pohotovo reagovať na 
momentálnu situáciu, na "náladu" ťažko ovládaterného kovo
vého partnera. Z hry Jána Budzáka sršala skúsenosť a nadhrad, 
Mozarta tlmočil v nádhernom mezza a sotto voce, frázy boli po
hyblivé , žili zásluhou vnútorného kinetizmu dosahovaného 
pevným nasadením a prepracovanou dychovou technikou. Só
lujúci filharmonik rahko zvládol aj nevďačne vedený sprievod
ný zvuk orchestra nezodpovedajúci subtílnosti, jeho prístupu. 
Christian Ehwald troška predimenzoval hladinu decibelov 
a z dialógu sa razom sta l monológ sprevádzaný odťažitými me
dzihrami. Tak či onak,. poteší, ak z radov nášho prvého orche
stra vystúpi na verejnosť silná osobnosť s prepracovaným inter
pretačným názorom. 
Haffnerova serenáda mala byť vrcholným číslom programu. 
Ani v nej však dirigent nedokázal preklenúť evidentnú priepasť 
medzi sebou a členmi mozartovského orchestra. Hráči opäť za
hrali všetko, čo geniálny skladateľ v notách požaduje , ale tem
pová réžia , málo de likátnejších protikladov a absencia galant
nej nonšalantnosti rozdrobila zaujímavú kompozíciu na sled 
častí a netradične rozmerná a symfonická serenáda pôsobila 
priam až zdfhavo. Možno , že v serenáde nechýbalo nič z ger
mánskej časti mozartovskej duše, teda precíznosť a dokona
losť , chýbal tam však taliansky rozšafný Mozart a jeho iskrenie , 
čo je, žiaľ pre recenzenta, nemeratefná veličina . 

••• 

29. a 30. januára. (Cyklus C - D) Ján Cikker: Spomienky; Lud
wig van Beethoven: Romance G dur a F dur pre husle a orches-

. ter; César Franck: Symfónia d mol. Slovenská filharmónia. Di
rigent Bystrík Režucha. Sólista Ewald DaneJ. Spoluúčinkovali 
členovia Slovenského dychového kvinteta (Vojtech Samec, Jozef 
Čej ka, Jozef Luptáčik, Ján M,artanovič, Miloš Stevove). 
Januárovú abonentnú púť zakončili členovia orchestra SF opäť 
v nových rukách. Bystrík Režucha však už s našimi filharmo
nikmi čo-to preskákal, preto jeho účinkovanie v Redute, hoci 
pri~lo po dlhej dobe , možno považovať za situáciu staro-novú. 
Hudobníci dobre poznaj ú spôsob práce majstra Režuchu, ten 
zasa vidí orchestru až do útrob, bol tu teda predpoklad agilnej, 
šej a pohotovejšej spolupráce. Ž.iar, moja prllCOYná zane
prázdnenosť spôsobila , že prvé číslo programu, Cikkerove Spo
mienky pre sláčikový orchester a päť dychových nástrojov som 
zmeškal a počúval som ich len za mohutnými dverami vedúcimi 
do koncertnej siene , pre mňa sa začal koncert odvíjať až Bee
thovenovými Romancami. Januárové koncerty poskytli dosť ši
roký priestor sólistické uplatnenie majstrovstva niektorých čle
nov orchestra SF. Ján Budzák úspešne zvládol Mozartov Kon
cert č. 3, verím. že v Cikkerových Spomienkach nezaváhali ani 
členovi a dychového kvinteta, nuž a posledný prišiel na rad pri
márius SF Ewald Dane!. Pre svoje vystúpenie si vybral tvrdý 
oriešok, pretože akokoľvek sú Beethovenove Romance krásne 
a vtieravo fúbozvučné, pre huslistu predstavujú háklivú záleží· 
tosť požadujúcu maximálne koncentrovane prepracovanú into
náciu, premyslené aplikovanie vibrata , ostražitosť pri výmene 
jednotlivých, polôh. Okrem technických atribútov nie je jedno
duché v uvedených skladbách postaviť frázu, ktorá často oscilu
je medzi viacerými tektonickými vrcholmi , j e dynamická a až 
nebezpečne ohybná. Ewald DaneJ sa cítil podľa môjho názoru 
lepšie v jednoznačnejšej prvej Romanci G dur. Tá je modelo
vaná priamejšie a hutnejšie, aj keď samotný úvod môže v hrá
čovi budiť rešpekt (čo sólista večera dokumentoval rozochve
ným a bojazlivým prvým nasadením). Postupne rozvinul pekný 
lyrický obraz. štýlovo umierne ný a korektný. Väčšie problémy 
priniesla Ewaldovi Danelovi Romanca F dur , vízia žánrových 
skladieb 19. storočia , zdanlivo pokorná a .krehká, vnútorne 
však veľmi ambiciózna poetická kapitola beethovenovskej 
sk ladateľskej evolúcie. V hre huslistu prenikli do popredia nie
le n technické nezrovnalosti , ale aj akási momentálna nervnosť 

a plytký tón. Ewald DaneJ je nepochybne dobre vyzbrojený 
technikou aj hudobníckym názorom. v Romanci F dur ale svo
je skúsenosti akoby nezúročil plnou mierou . Jeho kolegovia 
v orchestri mali podstatne jednoduchšiu pozíciu, Beethoven im 
v obidvoch Romanciach nepredpísal veTa hrania a , navyše, 
skúsená ruka známeho technika Bystríka Režuchu nedovolila 
stratiť kontakt so sólistom ani na okamih. Lyrické skladby pred 
prestávkou znamena li čosi ako ticho pred búrkou, ktorá vtrhla 
do Reduty po prestávke v podobe realizácie partitúry Francka
vej Symfónie. Bývalý šéfdirigent SF účinkoval vo Franckovej 
Symfónii pred bratislavským publikom takmer presne pred 
dvo ma rokmi , preto bolo zauj ímavé sledovať momentálny vý
klad toho isté ho diela . Majster Režucha neupustil od klasicizu
júceho .. metra''. Franckovské horizontály aj vertikálne kom
plexy boli kQnkré tne , precízne nasadzované , doslova hmata
teľné . Hneď vstup do úžasnej int rodukcie bol charakteristický 
- u Bystríka Režuchu sa basová línia .. nevynára" z nulového 
bodu, naopak . príbeh Symfónie d mol začína pevným nástu
pom na konštantnej dynamickej hladine. Efektné bolo maj
strovsky prevedené subito ritardando pred návratom intro
dukčného dielu (bravo). Bystrík Režucha vystihol problém 
gradácie celej kompaktnej t rojčasťovej formy a prvé dve časti 
vyzneli ako dramatická zäpletka, ktorú rieši posledná, tempo
vo vybičovaná tretia časť. Tento raz som však v zvuku orchestra 
viac vychutnal francúzsku farbitosť dosahovanú odkrývaním 
vnútornost í zložitej partitúry. Hoci dirigent eliminoval akýkoľ
vek sentime nt , Franck naprie k určitej .,hranatosti" ovládol si-' 
tuáciu a veJ!im , že strhol slušne zaplnenú koncertnú s ieň k ma
ximálnej pozornosti. 

IGOR JAVORSKÝ 



KONCERTY s) 

Na koncerte Filharmonického kvarteta (9. 
januára) ma príjemne pre kvapila z vyše 
dvoch tretín zaplnená Moyzesova sieň SF. Že 
išlo aj o "osobný vplyv" členov súboru, to mi 
začalo byť zrejmé počas koncertu , pri sledo
vaní reakcií časti publika. Vytvorená atmo
sféra bola nanajvýš priaznivlí pre jednu z ide
álnych kreácií telesa. Inte rpretácia zvoleného 
programu (L. Koželuh - Sláčikové kvarteto 
B dur č. l op. 32, W. A. Mozart - Klarine tové 
kvinteto A dur KV 581, W. A. Mozart - Slá
čikové kvarteto G dur č. 14 KV 387) však ne
hovorila o naplnenej príležitosti , teda využití 
tejto poslucháčsky priaznivej situácie. Navo-

. dila viac otázky, objavujúce sa pri sledovaní 
' pôsobenia tohto telesa už viacero rokov . Sa
ma neviem, či ide o diela a lebo o ,.vnútornú 
zainteresovanosť" členov kvarteta- ale snáď 
ani jeden koncert Filharmo nické ho kva rteta 
som ·nepočúvala s pocito m , že tentoraz ide 
·v ich prejave bez zwyšku o všetko. V,ždy to bo
li len niektoré i.o skladieb, resp . ich častí, kto
ré dokázali poslucháča "vtiahnuť" do ume lec-

, kého diania , do logiky evolúcie hudby. Nikdy 
však všetky časti programu . A bolo to mu tak 
aj tentoraz: dramaturgicky by sme mo hli ak
ceptovať, dokonca vyzdvihnúť ich príspevok 
(dokonca "v predstihu") k Mozartovmu ro
ku: na programe boli až dve jeho diela. No 
ak ide o stránku umeleckého naplne nia celé
ho večera - skutok prekrýva dramaturgický 
počin. Aj úvodný Koželuh mo ho l totiž zažia
riť celý lahodnou hudobnou pohodou, pokia!' 
by v ňom nešlo o "ško lské" technické p re
hrešky (pričom si uvedomujem nepresnosť 
tohto porovnania , keďže práve pre '.,školské" 
koncerty je príznačná technická istota u inter
pretov .. . ) . Koželuh dával teda skô r tušiť, než 
v plnej miere predstavil tú zložku predklasi
cizmu, ktorá' evokovala i predurčovala ďalší 
vývoj hudby v klasicizme. Jednu jeho súčasť 
"radosť z muzicírovania" síce často konštatu
jeme u Mozarta , no tentoraz v klarinetovom 
kvintete nenašla plné vyzne nie . Nie že by sa 
Jozef Luptáčik (v minulosti ,.vychytený'' kon
certný i štúdiový interpret klarinetových par
tov) o to nesnažil. Naopak, dosť d lhý čas trva
nia tohto Mozartovho klarinetového kvinteta 
sme zaznan:Jenávali jeho iliterpretačnú a ume-

Snímka š. Pu~kti 

leckú dominantnosť. Potrebná inšpirácia 
z prejavu kolegov prešla -a tak sme časf tohto 
diela sledovali síce v klarinetovom parte na 
vysokom interpretačnom stupni , no ten ďalší , 
dôležitý osobnostný interpretačný moment 
postupne vyprchával. .. (Aby som bola úplná 
- iba raz som bo la sv.edko m dorninovania ur
čujúceho nástro ja v kvi ntete s týmto kvarte
tovým telesom - bo l to Peter Toperczer 
v Brahmsovom klavírnom kvintete, kto rý 
v celom , takmer 40 min . diele do kázal .. nepo
pustiť" zo svojho umeleckého presvedčenia. ) 
O to väčšie bolo nielen moje prekvapenie , ale 
aj časti publika, ktoré na koncerte ostalo aj . 
po prestávke, pri počúvaní podania i poňatia 
14. Mozartovho kvarte ta G dur KV 387: išlo 
o iný koncert , resp. teleso? Nie , bo lo to to isté 
Filharmonické kvarte to. No bolo to teleso 
s iným p rejavo m. Predchádzaj úce výhrady 
k interpretácii tu stra tili platnosť. Práve te nto 
Mozart bol excelentný nielen pre sám obraz 
tele~a, ale aj čo cio "vychutnania" · všetkých 
dôsledných kompozičnjch fines. Proste, jedi
nečný umel~ký zÍI_žitok. O to viac ma však 
zamrzeli nie le n predošlé diela, uvádzané na 
to mto ko ncerte , ale aj na iných, kto ré vo mne 
už pri predchád zajúcich produkciách súboru 
zanechávali rozpačitý dojem. Vo l'akedy pat· 
rilo k dobrým zvykom interpretov, snažiť sa 
aspoň pred svojimi priaznivcami , ukázať sa 
~.v plnom svetle " interpretačných pozitív; aj 
po získaní priaznivých zahra ničných o hlasov 
dokumentovať ich opodstatnenosť adekvát
nymi výkonmi v domácom prostredí. Veľa 
interpretov už vyslovilo zdanlivo formálne 

.vyznievajúce slová o tom , že zahraničný 

úspech zaväzuje aj doma ... To by mali mať na 
pamäti viacerí. V prípade Filharmonického 
kvarteta myslím aj na ich rôznorodé (z tech
nicko-interpretačnej stránky) p rezentovania 
aj pred naším najnáročnejším publikom na 
výc~ovných koncertoch v predošlých ro
koch.. . 

Nuž, rukavica bola 9. ja nuára v Moyzesov
ke Filharmonickým kvartetom hodená. Len
že ostáva o tázkou , komu. Nemali by sa snáď 
najskô r o ni sami pokúsiť ju zdvihnúť? Držíme 
im v tom palce! 

VIERA REZU C HOV Á 

Za Mozartom 
v 

v Ziline 

Počinom možno nazvať koncert ŠKO Žili
na, venovaný 235. výročiu narodenia W. A. 
Mozarta , a to nielen z hľadiska dramaturgie 
keďže na ňom odzneli mimo Pražskej symfó
nie aj dve ďalšie diela tohto hudobného génia 
- menej frekventovaná Symfónia g mol KV 
183 a Koncert Es dur pre dva klavíry a orches
ter KV 365, ale aj preto, že tento koncert 
uviedol s ohlíJsom orchester i mimo Žiliny 
(30. a 31. 1.) , aj v Dubnici nad Váhom (29. 1.), 
kde nad ním prevzal patronát primátor mesta 
Juraj Červinka a podnikový riaditeľ zts Ján 
Mauric a kde jeho spoluusporiadatefom bol 
aj miestny Klub priatel'ov hudby, ktorý si toh
to roku pripomína 10. výročie svojho založe
nia . Slávnostnú atmosféru koncertov (prí
tomná som bola na koncertoch 29. a 30. 1.) 
znásobilo v oboch prípadoch veľmi vnímavé 
a početné obecenstvo, ale najmä gradujúci 
výkon orchestra , ktorý hral pod vede ním 
svojho šéfdirigenta Eduarda Fischera. 
K úspechu v nemale j miere prispeli i sólisti 
d vojkoncertu, klaviristi Marián Lapšanský 
a Ivan Gajan, a aj tá zvláštnosť, že na oboch 
ko nce rtoch odznela Symfónia g mol a záve
rečná - 3. časť Symfó nie D dur KV 504 Praž- · 
skej bez dirigenta . Pravda, rozdie lne akustic
ké a priestorové podmienky ľ>omu kultúry 
v Dubnici nad Váho m a Domu umenia Fatra 
v Ži line ovplyvnili aj ume lecký výkon inter· 
pretov. f':lie je to však podstatné. Podstatné 
je, že znela hudba, ktorá zaujala a upútala, 
povzniesla a zanechala zážito k. I to, že nezne· 
la v prázdnej sále a samoúčelne. A to už je čo 
povedať, v časoch , keď u nás prebieha zápas 
o opodstatne nie j'ej hmotného zabezpečenia 
a jej existencie. Ako som už spo menula , časť 
progra:mu ' zazne la bez dirigenta , no napriek 
to mu j eho rukopis bolo evidentne cítiť . Preja
vil sa nielen v koncepcii interpre tovaných 
die l, ale najmä vo výraznom kvalitatívnom 
vzostupe samotného ŠKO. Rozhodnutie ve
denia SKO opäť wizvať k spolupráci E. Fi
schera sa ukazuje jednoznačne opodstatne
né. Od jeho návratu do Žiliny nielenže stúpla 
umelecká d isciplína členov orchestra, ale 
vzrástla aj chuť a zanietenosť, opäť sa vrátila 
úcta k práci a tým aj reálnejšia pe rspektíva 
uplatniť sa výraznejšie doma i v zahranič í. 
Na oboch koncertoch bola prvá zo symfó nií 
g mo l ko ncipovaná s dramatickým podtó
nom , nie však s pátosom a znela v snahe o.čo 

najrýdzejš í štýlový prejav. Pražská symfó
nia bola popri týchto znakoch obohatená aj 
o ďalšie dimenzie, o prvky virtuózne, najmä 
v záverečnom Finále. Presta, ale aj filozofic
ké , kto ré najmä v prvých dvoch častiach od
kryli niečo z mnoho);t~annej Mozartove j 
osobnosti. Dirigent s o rchestro m si dali zále
žať na detailoch dynamických , tempových 
i výrazových . Skvelé frázovanie v po malom 
Andante na žilinskom konc;~rte gradovalo tú
to časť až do dokonaléhó tvaru , v ktorom kaž
dá nota, každý tón mal svoje pevne určené 
miesto , farbu i trvanie. Pražská symfónia 
v chápaní E . Fischera a v realizácii ŠKO je 
hodná tých najvyšších profesionálnych krité
rií. I keď orchester exceloval najmä v symfó
niách , prejavil sa ako citlivý partne r i v klavír
nom dvojkonce rte Es dur. Svoju úlohu zúžil 
na post sprievodcu a tým vytvoril dostatočný 
priestor pre vyznenie sólových partov. Skúse
nejší M. Lapšanský, ako aj I. Gajan , podali 
rovnoce nný profesionálny výkon , nie ekvi
libristický, a le s cieľom sprístupniť príjemné 

Eduard Flscker opiť za dirigentským pul· 
tom ŠKO Žilina. 

Snímka archív Hž 

mozartovské melódie, ich hravosť a nežnosť. 

Som presvedčená, že koncert , ktorý odznel 
v Žiline ako celok - z hľadiska dramaturgic
kého i z hľadiska interpretačného, by bo l dô
stojným príspevkom Mozartovských osláv 
i v našo m hlavnom mes~e •. A keďže sa ŠKO 
predstavil na to mto koncerte aj bez dirigenta 
(pravda, práve zásluhou E. Fischera) , záver 
mojej recenzie bude netradičný: bleskové in
terview sE. Fischerom (po ko ncerte 30. 1. ): 

Po viac ako IO rokoch ste sa opäť vrátili do 
ŠKO. Čo vás k tomuto kroku viedlo? 

- Ku každej spo lupráci je treba dvoch. 
A pretože o spoluprácu so mno u mal záujem 
aj orchester ,.čo je pre dirigenta určité zadosť· 
učinenie , a pretože som SKO vždy pokladal 
za orchester dobrých kvalít a dobre sa mi 
s ním spolupracuje. rád som porľuku prij al 
a vrátil sa sem. 

ŠKO sa predstavil dnes i v nqvej podobe, 
ako orchester bez dirigenta. Aký cieľ sleduje 
tento v'áš exper iment? 

- Na túto otázku nie je odpoveď zložitá. 
Rozhodne ma k tomuto kro ku nevedie leni
vosť č i pohodlnosť . Od dirigenta si to však vy
žaduje určité sebazaprenie - dielo naštudo
vať, pripraviť ho a nebyť pritom keď sa ním 
orchester predstavuje obecenstvu. V podsta
te mám dva dôvody , pr~čo som navrho l aj ta
kúto formu umeleckej práce. Prvý z nich je 

·moment , moho l by som ho nazvať .. výchov
ný" . Pre komo rný o rcheste r je nutnosťou , 
aby sa jeho hráči dokázali vzájomne počúvaf. 
rešpektovať . Hranic bez dirigenta si vyžaduje 
od každého člena orchestra väčšiu sústrede
nosť, disciplinovanosť, zodpovednosť. Dr11hý 
z dôvodov by som nazval obchodným , ko mer
čn ým ; v ŠKO skúšame nájsť niečo, čím by sa 
o rchester $tal zaujímavejší. Yo svete j e viace
ro telies hrajúcich bez dirigenta , obyčajne sú 
to orchestre s menším obsadením. Ale veľmi 
málo ich je práve takého typu ako je náš, teda 
klasický symfo nický o rcheste r , kto rý sa od
hodlá hrať bez vedúcej dirigentskej taktovky. 
Túto skutočnosť chceme využiť v náš pro
spech a skúsiť ju predať , nalákať na i'tu agen
túry . Pravda, hranie takýmto spôsobo m by 
malo byť le n rozšíren ím , spestrením profi lu 
ŠKO. Zatiaľ tento spôsob aplikujeme len 
v klasicistickom repertoári , ale množstvo 
vhodných Skladieb pre takúto interpretáciu je 
a j z obdo bil! baroka a v hudbe 20·. storočia . 

V každo m prípade i pri dielach , pri interpre
tácii ktorých je dirigentský pult prázdny , o r
chester rea lizuje predstavu dirigenta . 

Aký rozdiel je medzi orchestrom, ktorý ste 
opustili v r. 1979 a orchestrom, ktorý teraz 
opäť vediete? 

-Zásadný rozdie l nie je. Pravda, jeho čle
novia sú zrelší a skúsenejš í po každej stránke . 
ŠKO je orchester , ktorý je schopný neustále 
sa rozvíj ať. A čo má spoločné s tým z r. 1979? 
Chuť do práce, a to je podstatné! , 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Pod týmto näzvom otvorili ešte v decembri minulého roku 
výstavu betlehemov v kaplnke Bratislavského hradu. Vý

stava, ktorej poriadatefom je Historické múzeum SNM vzbudi
la u širokej verejnost i nemalý záujem niele n krásou inštalova
ných exponátov , ale aj neopakovateľnou atmosféro u, znásobe
noy čarom hudby, ktorá ju sprevádzala. Nejedná sa mi o recen
zovanie umeleckých výko nov či dramaturgie ko ncertov, kto ré 
~me mali možnosť v decembri v Hradnej kaplnke počuť. Ide mi 
skôr o zdôraznenie a podčiarknutie dobrého nápadu , koľko
krát overeného - spojenie krásy výtvarného a hudobného ume
nia a ich súčinného estetické ho a citového pôsobenia, ale aj pô
sobenia výchovného na povedomie národného , na povedomie 
historickej kontinuity. Nosným pilierom výstavy sú teda betle
hemy zhromaždené z rôznych častí Slovenska, ktoré vytvorili 
mnohokrát neznámi ľudoví umelci z rôznych materiálov v roz
pätí troch storočí., od 18. storočia počnúc až po storočie 20-te . 
Zvyk s tavať na Vianoce jasličky a tým aj sprítomniť symbol 
týchto sviatkov - narode nie Krista , p reniko l na územie Sloven
ska už v 13. storočí. Kým spočiatku nositeľom týchto tradícií 
boli jednotlivé rehole - františkáni , neskôr dominikáni a klaris
ky, v 18. storočí postupne tento zvyk preniká i do širokých ľu
dových vrstiev a u jednoduchých veriacich ľudí si získava čoraz 
väčšiu popularitu. Rozkvet betlehemov pretrvával na našom 
území v 19. a na začiatku 20. storočia , a i keď posledné desaťro
čie tomuto výtvarnému prejavu neprialo z dobre známych dô
vodov, predsa len ich trad ícia nezanikla, ba dá sa povedať hlav
ne v posledných rokoch , i keď len· pre svoje potešenie , opäť 
čoraz viac autorov ju oživuje. Pokiaľ betlehe my historické bo li 

Pokoj ľud'om 
tri ko ncerty, ktoré odzneli v rámci inštalovanej výstavy. Na 
prvom z nich 9 . 12. súbor Musa ludens uviedo l program pod ná
zvom Ten krásny čas vianočný. V dobovom podaní zazneli na 
ňom nielen koledy , ale oživili aj skladby zo známych zbierok , 
napríklad i z Vietorisovej tabu latúry. 16. decembra mali mož
nosť početní návštevníci výstavy b ližšie spoznať vianočné ľudo
vé zvyky vďaka fo lkló rnej skupine Sliačanka z Liptovských 
Sliačov a ľudovej hudbe bratov Muchovcov z Terchovej. Krása 
slova a hudby spočívala na tomto ko ncerte v jej prostote a úp
rimnosti . Spolu s výtvarnou krásou betlehemov a nádherných 
liptovských krojov boli zážitko m, pastvou niele n pre oči , ale aj 
pre dušu. Spontánne zapojenie sa príto mných do spevov (rodi
čia i deti) bolo zážitkom prinajmenšom nevšedným . Na posled
no m z troch ko ncertov (22. 12.) účinkoval súbor Musica aeter
na . Primerane k svojej profesionalite predviedol na ňom sklad
by P. J. Yejvanoxského , D . G . Speera, P. Esterházyho, ale aj 
A. Viva ldiho a A. Core lliho . Pravda, všetky s vianočnou tema
tikou. 

dobrej vôle. •• ' 

zho tovované väčšinou z tradičných materiälov - z dreva , či ke
ramiky, ich dnešní tvorcovia využfvajú v rôznych podobách aj 
materiály netradičné, chara kteristické p re súčasnosť. Z histórie 
vie me, že neodmyslitel'no u súčasťou všetkých cirkevných obra
dov a sviatkov bola i hudba sprevádzajúca človeka od kolísky 
až po hrob. Vianoce - symbol zrodenia človeka , symbo l rodin
nej súdržnosti , pokoja a šťastia, sú sviatkami výrazne inšpirujú
cimi ľudovú i umeleckú tvorivosť . Z dejín hudo bného umenia 
poznáme ne málo autorov, ktorých diela boli inšpirované práve 
symbolikou vianočných sviatkov. U nás na Slovensku k takým
to hodnotám patria nielen dobové skladby často neznámych 
autorov, ale najmä ľudové koledy a pastierske hry , priamo od
zrkadľujúce ľudov~ zvyky a trad ície. Slovensko je v tejto oblas
ti hudobnej tvorivosti nesmierne bohaté. Dôkazoll!_ toho sú aj 

Dnes už píšeme rok 199 1. Pomaly zabúdame na minuloročné 
Vianoce , zamýšľame sa skô r už nad tým, aké budú Vianoce 
1991. Možno nie také hojné , na aké sme si zvykli . Možno stoly 
budú u mno hých chudobnej šie, než po roky minulé. Ale ich 
atmosféru si budeme môcť snáď opäť skrášliť i vďaka stáročným 
tradíciám, ktoré nám pripomenuli a oživili i pracovníci Histo
rického múzea SNM koncom minulého roku. A ak sme si do
siaľ ne našli čas prezrieť si slovenské betle hemy, p ripo mínam , 
výstava na Hrade trvá ešte do konca februára 1991! 

-mf-
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Dpnizetti)to festival v Bergame 
. . . . . . . ,_• .... \ "' 

' Bergamo, rodné mesto talianskeho sklada
teľa Gaetana Donizettiho, pripravilo na po
česť svojho slávneho rodáka už po deviaty raz 
hudobný festival Donizetti a jeho doba, veno
vaný tvorbe tohto skladateľa i dielu jeho sú
časníkov. Tentoraz aj umeleckému odkazu 
Donizettiho učiteľa, nemeckého skladateľa 

a naturalizovaného Bergamčana, Jána Simo
na Mayra, ktorého hrobka sa nachádza vedľa 
hrobky svojho slávneho žiaka v chráme Santa 
Maria Maggiore. 

Základ festivalu tvorili inscenácie dvoch, 
dnes už takmer zabudnutých operných diel 
učiteľa a jeho slávneho žiaka. V mestskom di
vadle, ktoré nesie Donizettiho meno, zahájila 
festiva l Donizettiho opera Obliehanie Calais. 

Túto svoju štyridsiatu deviatu operu skom
ponoval skladateľ v roku 1836, v nádeji na 
uvedenie v Paríži. kde rok predtým dosiahol 
významný úspech s operou Marin Falicro 
v parížskom Théatre Italien. Nová opera ma
la tiež zodpovedať francúzskemu opernému 
vkusu, nielen námetom zo stredovekej histó
rie o obliehaní Calais Angličanm i , ale i štý
lom francúzskej opery s baletnými scénami . 
Táto opera stála Donizettiho veľa námahy: 
komponoval ju takmer päť mesiacov a pritom 
komponoval i ďalšiu operu Betly, určenú pŕe 
neapolské divadlo Teatro Nuovo. Náhoda 
chcela , že aj O bliehanie Calais malo napokon 
v novembri 1836 premiéru v neapolskom di
vadle San Carlo. 

v postave Aurelie ; laureátka súťaže Marie 
Callasovej presvedčila v tejto náročnej roli 
o svojich technických a interpretačných kvali
tách. Sopránový part Eleonóry vynikajúco 
zvládla Nuccia Focile, v roli Eustachia sa uvie
dol Paolo Coni, dnes jeden z uznávaných ta
lianskych barytonistov. O hudobné naštudo
vanie sa postaral Roberto Abbado, s dobre ve- ~ 
deným milánskym orchestrom talianskeho 
rozhlasu a te levízie. Nápaditá bola i réžia 
Sonji Frisell , ako aj scéna a kostýmy Dadi Sa
ligeri - rýchle a jednoduché scénické preme-

v Bergame, kde prežil celý svoj život. Oživil 
kultúrne dianie tohto mesta najmä založením 
školy Charitatívna výučbď hudby, ktorú na
vštevovali mnohí žiaci, medzi nimi i Gaetano 
Donizetti (1806- 1815). Mayr založil aj Fii
harmonickú spoloenosť, ktorej úlohou bolo 
oboznamovať verejnosť s. významnými i me
nej známymi hudobnými dielami. Okrem au
torstva početných diel cirkevnej hudby, vý
znamne zasiahol predovšetkým do vývoja ta
lianskej opery. Prispel k jej premene od Ci
marasu a Paisiela do novej rossiniovskej éry. 

Opera sa zrodila ochudobnená o tenorov(! 
ústrednú rolu , pretože nenašie l na ňu vhod
ného interpre ta , hocí Donizetti stále dúfal, že 
raz sa tento nedostatok odstráni . Opera mala 
v Neapol i VJ!ľký úspech, ale skladateľ mal 
predsa pocit , že sa cell\om nevydarila. Tretie 
dejstvo nemalo dostatočný dramatický spád . 
takže s neznámym libretistom prepracoval 
Cammaranovo pôvodné libreto. e liminoval 
balet. zmenšil vokálnu časť partu krá ľovnej 
Izabely a preniesol váhu sopránovej role na 
postavu Aurc liovej manželky Eleonóry. 

Záber z posledného dejsh'a o,iery G. Donizettiho Obliehanie Calals, bergamský festl.-a/1990. 
Snfmb archf.- autork.y 

Dej opery sa odohráva na začiatku storoč

nej vojny, vychádza zo skutočnej udalosti po
čas obliehania Calais r. 1347, ktoré sa malo 
stať vstupnou brárrou na obsadenie Francúz
ska Angličanmi. Dramatické napätie deja sa 
odráža i v Donizettiho hudbe ; opera je po
pretkávaná pôsobivými a náročnými-áriami. 

Sólistické obsadenie bcrgamskej inscenácie 
bolo skutočne veľmi dobré. Zaujala p.re,do
všetkým mezzosopranistka Luciana D'lntlno 

ny racionálne využívali malé javisko Donize t
tiho divadla. Veľmi pôsobivá bola scéna naj
Jliä z druhého dejstva , kedy dobrovoľní odsú
denci na smrť podpisujú svoj ortieľ, odhadzu
jú skvostný šat a ostávajú v bielych dlhých ko: 
šeliach so sl učkami , ktoré si nesú so sebou na 
popravu. 

Vo svojich operách zaviedol niektoré kompo
zičné spôsoby, ktoré neskôr rozvinul vo svo
jich die lach Rossini. 

Operu Biela ruža a červená ruža mala pre
miéru v roku 1813 v Janove. O desať rokov 
neskôr ju uviedli v Bergame a odvtedy opäť 

až v roku 1963 v rámci osláv dvestého výročia 
narodenia skladateľa v Bergame. Druhá v programe Bergamského Cestivalu 

bola opera Biela ruža a červená ruža, alebo vi
ťazstvo priatel'stva od Donizettiho učiteľa Ja
na Simona Mayra. Mayr nie je ako sk ladateľ 

veľmi známy, hoci je putorom niekq.ľkých , 

voľakedy úspe~ných opjcr. Narodjl sa v Men
dorfii (1763). v roku 1789 sa natrvalo usadil 

Operu uviedli po komplikovanej revízii. 
nakoľko jej rukopis. uložený v bcrgamskcj 
knižnici. bol vo veľmi zlom stave. s mnohými 
ncilutorskými zásahmi. V rámci deviateho 
ročníka festivalu zaznela po dvadsiatich sied
mich rokoch . 

K eby ste sa náhodou nie k,edy ocitli v New Yorku, v okolí 
Lincoln Cente r, zájdite sa pozrieť aj do Metropolitan 

Opera House, č iže Metropolitnej opery, a lebo MET: stojí to 
za to! 'Sám som dostal podobný nápad - najprv sa pozrieť na 
New York a hneď potom nakuknúť sem, do najslávnejšej ame
rickej opernej scény. Veľká túžba operných spevákov-postaviť 
sa jedného d1~a na tieto čertovsky slávne dosky a zaspievať si 
tu - je. ajhľa. zrejme le n otázka vôle. Stál som tam a zaspieva l 
si! Nie príliš nahlas a nic veľmi dlho: bola práve prestávka me
dzi jednaniami , počas generálky na Traviatu (Violetta- Mari
lyn Mi ms, Alfréd - Jerry Hadley. dirigent - Ricco Saccani). Zo
bral ma tam šéf onoho zvláštneho kozmetického oddelenia , 
ktoré sa v mnohých šatniach a šatničkách stará o líčenie. Teda 
protckcia: ako ináč. ak chcete spievať na javisku v MET. 

' 

Za javiskom sú tri obrovské priestory , vlastne ďalšie tri pri- • 
pravcné scény, jedna z nich je napriek rozľahlosti dokonca uro
bená ako výťah či ohromné prepadliska. A za tým ruch a čulá 
prevádzka: ideme vo výťahu spolu s postavou z Traviaty. tá čosi 
zamrmle smerom k môjmu sprievodcovi a vystúpi. .,Rozume li 
ste mu?'· - Ani slovo. - .. Že vraj tá generálka za nič nestojí. 
Asi preto. že tam spieva tretieho jedlonoša" - dodáva môj pria
teľ ironicky. ,.Keby mu dali poriadnu rolu , tak by sa nadšením 
rozplýval!" 

Rozplývam sa taktiež. Hľadisko je nabité a lístky sa prísne 
kontrolujú; lenže dve tretiny sú obsadené školopovinnými deť
mi. Sú plné humoru, ako u nás: sotva dirigent zdvihol taktovku, 
ozval sa pot lesk. Pán Ricco Saccani (jeden zhrúba z dvadsiatich 
dirigentov, ktorých pre nadchádzajúcu sezónu uvádza program 
Metropolitnej opery, vrátane Placida Dominga, Charlesa Mac
kerrasa , Jevgenija Svetlanova či Jamesa Levina) zvesí pravicu 
a čaká. Za okamih pozdvihne taktovku a opäť sa ozve potlesk 
- a s ním pohoršený sykot nás starších. Hra sa opakuje. až nie
kto vyjde Aa scénu, pozdraví nás i mladých černoškov a beloš
kov. usmeje sa a v tom rýchle dirigent nasadí a sme zachránení. 

MET VÁM PONÚKA 
• 

nenašie l pochopenie pre svoje pokrokové zmýšľanie na prelo-
me 18. a 19. storočia. Bol .to divadelník telom i dušou , ktorý 
začal v Prahe uvádzať české hry. Takže ho Cesi (a Nemci) vy
pudili - ale otvorilo sa mu Slovensko! V rokoch 1804 - 1807 
uviedol v Košiciach Dona Giovanniho i· Únos zo Serailu a o tri 
roky skôr než v Bratislave tiež Carovnú flautu a Figa rovu svad
bu. Uznajte: nebolo l;>Y pekné potvrdiť si, že máte v rode také
ho šikovného prapradeda? Po chvíli sentimentálnosti sa však 
opäť vráťme späť do M ET . ,.Kde oa to berú?"- tradičná otázka 
našich dní. Odpoveď je dosť prekvapujúca: štát nedáva ani 
cent. Všetko je sponzorované podnikmi typu General Motors, 
Texaco a pod . Koľko dokopy? Medzi bratmi- 100 miliónov US 
dolárov. 

Dej opery opäť vychádza z histórie , tento
raz anglickej, i keď si j u libretista a skladateľ 
voľne prispôsobili. Je to vojna dvoch ruží, 
krvavá občianska vojna vedená dvoma šľach
tickými r9dmi Yorkov a Lancastcrov v boji 
o trón v rokoch 1455- 1485.. Základom oper
ného príbehu však nie je ani tak boj dvoch ro
dov , ako skôr klasický trojuholn ík: milovaná 
žena Clotilda (soprán} a dvaja priatelia,- Va
noldo, gróf zb Seymoru (tenor) a Enrico, gróf 
z Derby (mezzosoprán). Na týchto troch po
stavách stojí celá vokálna časť opery. Ostatné 
postavy sú menej významné a zbor je iba 
mužský. Nechýbajú ani dramatické scény, 
predovšetkým zaujímavá scéna pred väzen
skou vežou , kde Cloti lda svojim konaním 
a ve ľkou áriou pripomína Leonóru z Verdiho 
Trubadúra. Orchestrálna štruktúra je veľmi 
jasná, veľký význam majú predovšetkým dre
vené dychové nást roje. Takú zvukovú fa reb
nosť im v tom čase dával máloktorý vtedajší 
taliansky operný skladateľ. 

Spevácke obsadenie opery bolo tiež veľmi 
dobré. V náročnej roli Enrica sa uviedla me
zzosopranistka Susanňa An~elmi , ďalšie prí
jemné prekvapenie v tomto hlasovom odbo
re, rolu Clotildy stvárnila jedna z mladej na
stupujúcej generácie talianskych sopranisti,ek 
Anna Caterina Antonacci, o ktorej v budúc
nosti budeme iste viac počuť, v roli Vanolda 
sa predstavil tenorista Luca Canonici. Hu
dobne operu naštudoval a bergamský orches
te r viedol Thomas Bricettl. Vcelku presvedči
vá. i keď nie veľmi vynaliezavá bola réžia An
tonella Madau Diaza. Obe opery sa sotva sta
nú stálym repertoároi11 iných operných scén, 
sú však cenným prínosom k prehfbeniu po
znania tvorby oboch skladateľov. 

Okrem spomínaných operných inscenáci í 
sa v rámci festivalu uskutočn i l i aj štyri symfo
nické koncerty a dva spevácke recitály zná
mych sopranistiek Lelly Cuberli a Cecilie Gas
dia. Zaujímavým podujatím festivalu bol se
minár o ďalšom významnom rodákovi z Ber
gama. tenoristovi Domenicovi Donzellim, pri 
priležitostí jeho dvestého výročia narodenia. 

Meno Domenica Donzclliho je u nás zná
mc iba zainteresovaným znalcom svetového 
operného diania v minulosti , i keď Donzclli 
v svojej dobe bol známou speváckou osob
nosťou. Patril do kategórie takzvaných ,.bari
tenoristov<; lebo jeho hlas mal zafarbenie 
a zvukovú intenzitu barytonistu, ale hlasový 
rozsah tenoristu. Bol významným interpre
tom opier Rossiniho, Donizettiho a Bellini
ho. Donizetti napríklad preňho skomponoval 
spevácky part Polliona v Norme. Jeho spe
vácka ka riéra trvala prakticky do polovice mi
nulého storočia. 

ANNA PODÓLSKÁ, Miláno 

" 

Na sezónu 1990 - 1991 pripravuje MET päť premiér (Maš
karný bál , Káťu Kabanovú , ľarsifala, Semiramis a Kúzelnú 
flautu) a z prehľadu repertoáru sa rýchlo presviedčam , že tradí
cia držať sa tradície je ,zachovaná- Puccini , Musorgskij , Mo
za rt , Gounod , Verdi , R . Strauss atď. Ž iadna revolúcia sa neko
ná - Porgy a Bess je už dávno klasikou , a tak je to vlastne len 
Janáček , kto sem prinesie nejaký vzruch. Takže rýchlo listu
jem, či je vec ušitá na pani Gabrielu Beňačkovú - a nemýlim 
sa! Prile tí sem za:;pievať a Leon ie Rysa ne k jej bude síce už star
šou, ale predsa len spoľahlivou oporou. Za dirigentským pul
tom Charles Mackerras, lepšie miesta 90 dolárov a te lefónom 
si ich môžete rezervovať po 24. januári. V dňoch sviatočných 
vás to bude st áť 102 dolárov. 

Ako ďaleko siaha vplyv týchto mecenášov, ktorým tečú ne
pre tržité príjmy či sa situácia v G ulfe obracia tak či tak , ukazu
je výstavka v suteréne. Hviezdy metropolitného operného ne
ba sú tu v žiarivých róbach na plátnach (väčších i -častejšie, 
menších výtvarných hodnôt} , neohovárajú sa , prestali sa nená
vidieť, čo bolo, bolo. A na jednej fotografii sa práve podpisuje 
akt spolupráce s firmou Texaco rokov minulých - a spevácke 
hviezdy z MET tu zastupuje milá tvár pani Jarmily Novotnej . 
Prišla sem v roku 1940 a MET sa jej položila k nohám. Samo
zrejme, že tu má i svoje nasvietené plátno (v kostýme Violet
ty} , je ako živá, a hovorím to plným právom , pretože mám ná
vštevu u nej práve za sebou ; napokon nebýva v New Yorku prí
liš ďaleko odtiaľ. Zaujímavé, najslávnejšou českou speváčkou 
bolo pravdepodobne Ema Óestinnová, ktorá tu taktiež slávila 
skvelé úspechy - ale všetky stopy po nej zmizli. Žiadny obraz 
(na rozdiel od jej dobových konkurentiek}, žiadne plagáty, do
konca -čo ťažko nesie Václav Holzknecht , predseda Spoloč
nosti E . Destinnovej - ani vo veľkých dej inách Metropolitnej 
opery• nie je o nej zmienka. Rozišla sa s touto scénou v zlom 
- a zdá sa, že MET neodpúšťa . 

Spomlenb na slá.-ne roky. Spe.-áčb Jarmila No.-otná .-eno
t'BIB fotogranu autororl článku. 

Programový bulletin tohtoročnej sezóny má na obálke foto
grafiu z naštudovania Dona Giovanniho- a srdce poteší , že nad 
scénou je umiestnený emblém s názvom opery a slávnym úda
jom o p,remiére : Prague 1787. A pretože tieto riadky adresuje 
slovenským čitateľom ktosi z Prahy, nech je mu dovolené pri
pomenúť zvláštnu kuriozitu . Roky sa autorova rodina pokúša 
náj sť spojnicu k mužovi menom Václav Mihule , ktorý v Prahe .. 

Prechádzame okolo obrazov a vybavujú sa drobné asociácie: 
Maria Jeritza, vlastne to bola pani Jedlitzková, ktorá prešla 
Brnom , O lomoucom a ako meteor ovládla potom svetové scé
ny. Vo Viedni spievala Jemifu- a J anáček, ktorý sa rok pred
tým stále usiloval získať pre toto naštudovanie E. Destinnovú 
- napísal: "Počul a videl som konečne Jemifu vo svojom diele." 
O na tiež podnietila MET k neskoršiemu prvému uvedeniu Káti 
Kabanovej . Prezerám si jej tvár, ale opodiaľ nás už k sebe pri
ťahuje Maršálka- Lotte Lehman , o kus ďalej čítame, že obraz 
so svojím portrétom (Gluckova Ifigenia v Tauride) venovala 
Metropolitnej opere Maria Callasová. Na veľmi čestnom ll)ies
te je nasvietený portrét Ote lia - Maria de l Monaca, je tu ne
smrteľná Adel ina Patti, Enrico Caruso, Li li Lehman - veď je to 
napokon múzeum nesmrteľných . Najviac záberov - vrátane ra
du fotografií - patrí Benjamínovi G iglimu, ktp rý sa teši i ďal
šiemu rekordu : napočítali mu 513 rolí na scéne MET, a medzi 

nimi víťazí Rudolf (z Bohémy), spievaný štyridsaťtrikrát . Lebo 
svet tak rád plače, keď to nie je 41aozaj .. . 
Keď sa lúčila s opernou scénou Frances Alda (autorka spo · 

mienok s typickým názvom Muži, ženy a tenori - New York 
1937, v MET spievala v rokoch 1908 - 1930), objali sa s ňou 
pred objektívom fotoaparátu nielen Gigli , ale aj vel'ký Pavel 
Ludikar (1928), ktorého meno sme mali v minulých desaťro
čiacb umelo zabudnúť. 

V zozname sopranistiek určených na tohtoročnú sezónu náj
deme hneď dve Slovenky: je tu Edita G rúberová a Gabriela 
Beňačková . Co nie je tak zlé , ba vôbec to nie je zlé , a krajana 
poteší, ak f\ájde na druhom konci sveta opäť'meno krajana. 

Takže- za výlet to rozhodne stojí. Len škoda, že nám zdra
želi letenky do New Yorku! 

JAROSLAV MIHULE 



ZO ZAHRANIČIA 

MOZARTOV ROK ODŠTARTOVAL 

27. január 1991. na ktorý pripadlo 235. vý
roč ie narodenia Wolfganga Amadea Mozar
ta, oslávili európske rozhlasové inštitúcie za
ujímavým celodenným programom. Od rána 

Giuseppe Slnopoll nahral pre firmu Deut· 
sdte Granunopbon GeseUsebaft v Berlíne 
Stnussovu operu Salome. V hlamýcb úlo
Well spievali Cberyl Studer, Leonie Rysanek 
a Horst Hiestermann. Ako d'alllu operu pre 
DGG nahrá Wagnerovbo Blúdiaceho Holan
IUL Okrem toho má Slnopoll v pláne na
mivky s Londýnskym symfonickým orche
strom a StaatskapeUe Drážd'any taktlef pre 
DGG. . 

Deutsche Grammophon Gesellschaft podpí
sala exkluzívnu zmluvu s Myung-Whun 
Chungom, umeleckým šéfom Opéra de Bas
tille v Paríži. •Predmetom tejto dlhodobej 
zmluvy sú predovšetkým operné nahrávky, 
ako napr. Šostakovičova Katarína Izmajlovo
va, Berliozova opera Benvenuto Cellini s Pla
cidom Domingom v titulnej úlohe , Verdiho 
Sicílske nešpory vo francúzskej originálnej 
verzii a ďalšie diela. Na snímke Myung-Whun 
Chung podpisuje exkluzívnu zmluvu so zá
stupcami firmy Deutsche Grammophon Ge-

' sellschaft v Paríži. 

do večera bol program zostavený ako mozar
tovský cestopis, čiže hudobná návšteva miest , 
ktoré Mozart navštívil počas svojho života , 
v ktorý.ch slávil nie len friumfy. ale aj sklama-

ni a a prehry. Priame vysielanie z jednotlivých 
miest malo charakter individuálnych blokov. 
Z Prahy sa prenášala Pražská symfónia, 
z Drážďan komorná hudba. Vo Viedni cele
brovali omšu ako za Mozartových čias . 

Z Mantovy vysielali rané skladateľove opusy, 
vokálnu hudbu vysielali z Rokokovej sály 
v Augsburgu . .,La belle Francoise" zaznela 
z Paríža a nešporová hudba pri bohoslužbe 
z Westminsterskej katedrály v' Londýne. Po 
programe komornej hudby z Bratislavy, zá
ver mozartovského ,.zvukového mostu'~ tvoril 
priamy prenos opery Carovná flauta zo Salz
burského divadla. 

Program rozsiahlych rozmerov pripravili 
usporiadatelia Mozartovho salzburského týž
dňa. Po celé dni možno tráviť čas na koncer
toch , výstavách , stretnutiach s umelcami , pri 
prehliadke knižných publikácií, až po večer
né predstavenia. 

In diesen heiligen Halien je názov tohto
ročnej výstavy v Mozartovom rodnom dome. 
Sú tu mnohé historické exponáty, ktoré pre
zentujú Mozarta na javiskách salzburského 
festivalu, čiže 70 rokov, počas ktorých sa 
uskutočnilo do r. 1990 844 predstavení Mo
zartových opier. Namiesto katalógu ponúka
jú dvanásť reprodukcií scénických návrhov. 

V Mozartovom obytnom dome na Makiut
platze môžu návštevníci zase obdivovať mo
zartovské známky z celého sveta. Obe výsta
vy sú otvorené do polovice októbra. 

Veľmi nákladne sa v Salzburgu prezentuje 
nadácia, založená pred necelým rokom - Mo
zarteum Belgicum, ktorej hlavným ciéľom 
popri pestovaní skladateľovej hudby je do
kumentácia o jeho cestách po vtedajšom juž
nom Nizozemsku. Na tejto akcií predstavili aj 
prvý mozartovský knižný zväzo.k , v apríli na
sleduje ďalší , je ním školský flámsky titul Der 

· windere Wolfie. 

L. Maazél vo Viedni 
V súvislosti s pripravovanými zmenami v čele Viedenskej štátnej opery a Viedenskej fil 

harmónie zverej ňuj e viedenská tlač viaceré dohady. Najnovšie vo februári príde do Viedne 
Lorin Maazel a bude skúšať koncertné predvedenie S'traussovej opery Elektra, ktoré uvedú 
pri príležitosti jubilea Carnegie Hall v New Yorku. Celé americké turné mal dirigovať Clau
dio Abbado , ktorý však odmietol naštudovanie Elektry pre veľkú náročnosť prípravy pro
gramu na americký zájazd . Abbado však bude dirigovať plánované koncerty Viedenských 
filharmonikov v Londýne a potom s orchestrom odletí do Washingtonu. Podľa vyjadrenia 
hovorcu Viedenských filharmonikov, L. Maazel bude aj v budúcnosti opäť stáť za pultom 
orchestra nielen doma , ale aj v zahraničí. Vedenie orchestra v súčasnosti vetmi aktívne ve
die rozhovory o kandidátoch na post umeleckého ~éfa Viedenských filharmonikov. 11ač 
uvádza, že zatiar' najintenzívnejší kontakt s orchestrqm má mladý dirigentský virtuóz Si
mon Rattle . 
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e po~ UMELECKEJ ČINNOSTI, ktQJÝ je jedným zo zaria
dení Mestského kultúrneho strediska v Bratislave, nezÍl'a od . 
svojho otl'orenia v septembri uplynulého roku prázdnotou. 
Zrekon§truované priestory kultúrneho stánku v centre staré
ho mesta poskytujú momosti nielen rômorodým umeleckým 
činnostiam, ale i d'al§ím aktil'ltám, Ich verejnej prezentácii, 
i pracovným stretnuti~m a náCl'ikom v hudoblfom, tanečnom, 
litcrárnodramatickom a '\'Ýfl'arnom iánrl. . 

Príležitosť pracovať, ale ~ predstal'iť sa verejnosti s rysled
kaml svojej umeleckej práce, dostal koncom minulého roku 
divadelný súbor Vrana Saplens a Wlálnoln§trumentálny sú
bor Blues Band Singers. Na dvoch't'ovembrorych koncertoch 
zaujali členovia komorného in§trumentálneho súboru Came
rata Comeniana pri FFUK v Bratislave. Mladí hudobníci, po
slucháči hudobnej vedy, pre ktorých je aktíme pestovanie 
hudby dôležitým, doplnením §túdia, nutudovall pod vedením 
svojich pedagógov K. Izákovej a E. Hah novej dramaturgkky · 
bohatý program, ktorý predniesli sólisti a klal'fne trlo. Ďal§ie 
zoskupenie tohto súboru - Flautové kvarte to . účinkovalo 
v rámci Vianočného happeningového trhu, na Novoročnom 
koncerte (v Klariskách), spoločne s organistkou E. Hah novou 
a sopranistkou V. Stracenskou. Priestory zariadenia sa vyuif
v~ú i na výchovné koncerty: napn"kkad zu~ na Sclallfelovej 
ul., pripravila pre žiakov základných §kôl pútary l'ianočný 
koncert. 

Hudobné umenie bude súčasťou podujatí Domu UČ na 
Prepo§tskej ~ v tomto roku. Jedným z pfl'Ých programov bolo 
neformálne stretnutie so Speváckym zborom mesta Bratislavy 
(24. l.), doplnené n~úspe§qej§fmi nahrávkami a vldeozázna
mami koncertov tohto popredného zborového telesa. Stretnu
tie so svojimi priaznivcami plánuje uskutočniť i d'al§f kolektfl' 
M.KS- Mládežnícky zbor Echo. Z'ďal§ích pripravovaných hu
dobných a literárno-hudobných ·podujatí DUČ spomeňme 
aspoň Večer renesančnej hudby a poézie s mladými recitátor
ml a súborom Camerata Comeniana. E.K. 

e KONCERlY MESfSKÉHO KULTúRNEHO STREDI~ 
KA v Dome umeleckej činnosti sa konali v dňoch 13. a 28. no
vembra 1990. Predstavil sa na nich komorný in§trumentálny 
súbor Camerata Comeniana pri FF UK (umelecká vedúca 
Kristína lzáková). Dramaturgia celovečerného programu ob
sahovala diela rôznych §týlových období: A. Stradellu (Sinfo
nia d mol). J. Haydna (frlo G dur op. 71), J. Kresánka (Balada 
z Klavírneho tria) v podaní tria súboru- P. Ru§čina, R. Čup
kovej, I. Svitekovej a klavírne skladby v Interpretácii J. Seňa
novej (F. Chopin: Nocturno e mol) a K. Lallnskej (C. Debussy: 
Odrazy na vode, B. Bartóka: Rumunský tanec). Koncerty sú
boru Camerata Comeniana, n~mä Klavírne trlo J. Kresánka 
sa stretli so živým ohlasom publika. Súbor sa úspe§ne prezen
toval ~ na koncertoch v Dudinciach (15. novembra) a v Modre 
(26. novembra). -lh-
• ~TRETNUTIE ZÁSTUPCOV KLUBOV HUDOBNE.! 
MLo\DE:ŽE SLOVENSKA usporiada SHS - sekretariát HM 
v diocla IS. - 17. IIUII'ea 1991v Bradslave. ÚastiÚIIOV ~ 
nádteva koncertu SF (piatok, 15. J.), li&sf na klubcmt• pro
grame v stredisku. SHF Hudba a mládež, ktorý mode~e J. 
Hatrík (sobota, 16. J.), prehliadka Hummelovho múzea, spo
jená s koncertom a premietaním filmov (sobota, 16. 3.) a večer 
predstavenie Mozartovej opery Jdomeneo v SND. 

e SÓLISTI SND V ZAHRANIČÍ. &a Jenlsorá nútudofala 
l ' anglickom Leedse titulnú rolu vo Verdiho Tral'iate. Ida » 
riloitá hosťuje v opere St. Gallen (~~člarsko) v úlohe Azuce
ny vo Verdiho Trubadúrovi. Jozef Kundlák na§tudovalv ber
línskej Deutsche Oper postavu Belmonta v Mozartovej opere 
Únos zo Serailu. V Leedsi reprezentuje na~ vokálne umenie 
~ Jári Galia vo Verdiho opere Atilla. 

e MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ §tuduje v SND Elektro 
v pripra·:ovamij Mozartovej opere ldomeneo, ktorej premiéra 
je plánovaná na marec t.r. pod taktovkou §éfdlrlgenta opery 
Jonasa Aleksu. 

e HOSŤUJÚCA SOPRANISTKA PAULEITA DE VAUGH 
ktorá účinkovala na premiére Verdiho Sily osudu vystúpi ~ 
v rámci matiné (24. februára) v opere SND ako ~ v d'al§fch 
reprízach Sily osudu. ' 

e J>IRIGENT ONDRE.I LENÁRD §tuduje v súčasnosti Puc
ciniho Toscu na scéne opery v Houstone (USA). Titulnú rolu 
v nej sn•árni EYa Marton. N.L. 

e JUROVSKÉHO KVINTETO JUBILUJúCE. V ráme1 cyk
lu Otl'áranie depozitára pripral'ilo Literárne a hudobné mú
zeum v Banskej Bystrici koncom novembra m.r. vo svojich vý
stavných priestoroch besedu s členmi Jurovského kl'inteta, 
ktorí oslávili malé výročie - pné desaťročie svojej činnosti. 
Besedu moderovala riaditeľka Maaianna Bárdlová. 

Založenie súboru sa ustálilo v r. 1980. Jeho členmi siÍ: Bo
humil Sedláček (Rauta), Jo11ef Úradnfk (hoboj), Stanlsl•t' 
Bo rl (klarinet), &husiar Smutný (lesný roh) a Mlroslat' Ma
sár (fagot). V tomto zložení účinkuje teleso dodnes, s jedinou 
zmenou -na lesnom rohu hrá od r.l985 Jaroslar JanoMui.P~ 
vodný názov súboru bol Banskobystrické dychové kvinteto, no 
vr. 1988 požiadali členovia súboru pani Jurovskú o súhlas, aby 
ich teleso nieslo meno ~imona Jurovského. AJ takto chcú pri
pomínať tohto významného banskobystrického rodáka. Po 
úvodných Informáciách sa prítomní v živej diskusii dozvedeli 
mnohé zaujímavosti-z koncertného pôsobenia kl'inteta. Hovo
rené slovo vhodne striedala hudba v podaní jubilujúceho stíbo
ru o.i. Divertimento J. Haydp, Rondo J. Ch. Bacha. Na záver 
M. Bárdiová zaželala členom Jurovského kl'inteta vefa úspe
chov a elánu ~ v nasl~ujúclch rokoch. B.U. 

• MEDZINÁRODNÝ MMSTROVSKÝ KURZ PRE OR
GAN - ORGANOVÉ UMENIE FWRA PEETERSA sa usku
t~nf v mechelenskej katedrále (Belalcko) v čase od 14. do 16. 
jula 1991. Aktímyml účastníkmi sa môle stat len 15 §tudentov 
absolventov umeleckých §kôl, ktorí získali prvú cenu na be~ 
liekom konzenatórlu alebo vysokej hudobnej §kole, prípad
ne Iné, tomu zodpoved~úce ocenenie. Vybraným účastníkom 
hradí náklady za kurz a pobyt Dámske mlni,stentl'O. Flnanälý 
príspevok pre pasímych poslucháčov je 5008 BF. Prillltiky na 
predpísaných formulároch treba zaslat na adrés• Oúaskebo 
mlnlsterstl'a do l. mal'all991. BI.Wie lalonúcle Sil k dlspoú-
cli v redakcii už. · 

Servis HŽ - n <fr as i .. fi 

Bohéma klub 
otvorený . 

Skuto~ne ~r!ginálnu pozvánku do vznikajúceho Bohéma 
klubu pnpravth 30. l. 1991 pre svojich priaznivcov umelci Di· 
vadia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. 

V netradičnom , temer familiárnom, ale do posledného mies· 
ta ~bsadenom prostredí ~~zne~i stále svieže melódie svetovýČh 
~aJ strov . P~~ tóny patnh k dtelu J . Ch. Bacha v interpretácii 
aJ V zahrantČI známe~O Jurovsk~~O kvinteta. Jasný, ZVOnivý 
soprán O. HromadoveJ zaznel v ám Musetty a Pucciniho Bohé
my. Populárny duet z opery Traviata zaspievali poprední sólisti 
-.M. Mur~a§ová a J. Zemko. Veľmi sugestívne i žartovne pred· 
mesol S~OJ part Sganerella z Gounodovej komickej opery bas· 
barytomsta ~· Doboš, ktorý sa predstavil aj v duete s tempera
m~ntnou alllst~ou T. Brummerovou. K príjemnej, bezstarost
neJ pohode _pnspel aj precítený prednes dueta z Offenbacho
vých Hoffmanno~ých rozprávok v interpretácii B. Lenhardovej 
a M .. Murga§oveJ. Z áver večera patril hosťovi , sympatickému 
nádeJn~mu tenoris~ovi, Talianovi G. Ruggierlmu a jeho árii 
z Verdtho Trubadura. Spevácke kvality tohto sólistu môžu 
návštevníci .ope~y sledovať počas polročného angažmán na 
banskobystnckeJ scéne. Po celý večer sólistov na klavíri spre
vádzala D. Turňová, ktorá sa predstavila aj sólovo citlivou in· 
tepretáciou Chopinovej Polontzy gis mol. ' 

Zmysluplná, na názov klubu doslova ušitá dramaturgia M. 
Glockovej , ktorá celý program vtipne moderovala, prispela 
k neformálnej- naozaj bohémskej atmosfére. 

Verme , že tento umelcami nastúpený trend bude priaznivo 
pokračovať počas celého cyklu pripravovaných večerov v Bo· 
héma klube. 

E. BARANOVÁ 

KONKURZY 
Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypi- , 

suje konkurz na miesto: 
- zástupcu koncertného ~stra I. huslí, 
- hni& na husliach. 
Konkurz sa uskutomf dia 15. 3. 1991 o 10.08 bod. 

v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. 
Prlhlálky prijíma a lnfomuide posk)1uje penonál

ne odd. SF, Fu~fkova 3, 816 01 Bradslava, teL: 333351-3. 

x x x 

Rladltel'ka Slovenskej filharmónie v Bradslave vypi-
suje konkurz na miesto: 

- hni& na violončele 
- hnila na kontrabase 
- hni& na 1. flaute, s perspektfmou povinnosťou 

hrať na 1. flaute. 
Konkurz sa uskutolnf dia 18. 3. 1991 o 9.10 bod. 

v koncertnej sieni Slovenskej ftlharmónie. 
Prlhlálký prijúna a lnfomuicle poskytuje penonál

ne odd. SF, Fulfkova 3, 816 01 Bradslava, teL: 333351-3. 

x x " 

Riaditeľ Štátneho komorného orchestra v Žlllne vy-
pisuje konkurz na nasledomé miesto: 

- hráat na violonlele 
- koncertného miQstra v skupine violonllel 
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzervatória 

alebo VŠ. Konkurzné podmienky: lnterpretáda voľnej 
a rýchlej &Itl koncertu z obdobia klasicizmu, sólová 
bra skladby PQCII'a vlastného výberu, hra z orehestril
nycb partov. 

Uzaivierka prlhláiok je 15. 3. 199L Slobodným po
skytneme ubytovanie. Cestomé hradíme len prijatým 
ucbédzaOOm. UcbádzaOOv pozveme na konkurz pfsom
ne. 
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~J1[Q)1JôJtDE~©® 
20. februára 
S~D Bratislava - A . Adam: Giselle (19.00) 
SD Košice - G . Verdi: La Traviata {19.00) 

21. februára 
SND Bratislava - A . Dvorák: Rusalka (19.00) 
SF Bratislava - operetný koncert : J . Strauss, F. Lehár (19.30) 

· sólisti : B. Berkyová, M. Dvorský 
dirigent : P. Guth ' 

SD Košice - P. l. ČajkÓvský : Spiaca krásavica (19.00) 
SF Košice - W. A. Mozart (19.30) 

. sólista: B. Hóz (lesný roh) 
dirigent: W. S. Yip 

DJGT Banská Bystrica - E. Kálmán: Čardášová princezná 
( 19.00) 

n. februára 

SND Bratislava - l. Stravinský: Vták Ohnivák, Svadba 
,.; Toxedeomoon: Slová z .úst anje lov, balet 

(19.00) 
SF Brätislava - operetný koncert: J . Strauss, F. Lehár 

(1 9.30) 
sólisti: B . Berkyová, M. Dvorský 

. dirigent: P. Guth ' 
SD Košice - G. Verdi : Sila osudu (1 9.00) 

23. februára 
SND Bratislava - G . Puccini: Madame Butterfly ( 1.9.00) 

24. februára 

SND Bratislava - Matiné- Paule tta de Vaughn (1UJO) 
(G . Gershwin , C. Porter, spirituály) 

25. februára 

SND Bratislava - G. Bizet: Carmen ( 19.00) 

26. februára .... 
SND Bratislava - operetný koncert : J . Strauss, F. Lehár 

(19.30) 
sólisti: 8 . Berkyová, M. Dvorský 
dirigent : P. Guth 

SD Košice - L. Deli bes: Coppélia ( 19.00) . 
DJGT Banská ~ystrica - O . )'ledbal: Poľská krv (1 9.00) 

27. februára 

SF Bratislava - operetný koncert : J . Strauss, F. 
(19.30) 
sólisti: B. Berkyová, M. Dvorský 
dirigent: P. Guth 

SND Bratislava - G. Verdi : Sila osudu (19.00) 
SD Košice - F. Lehár : Veselá vdova (DJZ Prešov)- (19.00) . 
SF Košice - B. Martinu, G . Gershwin (17.00) 

dirigent: R . Stankovský 
sólista: f. Malý, klavír 

DJGT Banská Bystrica - A . Dvorák: Rusalka (11.00); QJg. 
predst. 

28.februára 

SND Bratislava - A . Adam: Giselle (19.00) 
SF Bratislava - V. Kubička, C. P~. Bach, A. Vivaldi , B . Brit-

ten , SKO (19.30) l 
. . sólista : S. Azzolini , fagot 

SF Piešťany - operetný koncert: J. Strauss, F. Lehár (19.00) 
· sólisti : B. Bh kyová, M. Dvorský 

dirigent: P. Guth 
SD Košice - J. Bock: Fidlikant na streche (19.00) 
SF Ko§ice - B. Martinu , G . Gershwin (19.00) 

sólista: F. Malý, klavír 
dirigent: R . Stankovský 

DJGT Banská Bystrica - A. Dvorák: Čert a Káča {11.00); 
org. predst. 

l. marca 
SND Bratislava - G. Verdi : Nabucco (19.00) 
SF Bratislava - V. Kubička, C. Ph. Bach, A. Vivaldi , B. Brit

ten , SKO (19.30) 
sólista: S. Azzolini , fagot 

SD Košice - G. Verdi : La Traviata (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - A. Dvorák: Čert a Káča (11.00); 

org. predst. 

2. marca 
SND Bratislava - Lux e t Requiem, bale t (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - O . Nedbal: Poľská krv (19.00) 

S. marca . 
.DJGT Banská Bystrica \ ,A . Dvorák: Čert a Káča (17.00); 

org. predst. 

6. marca 
SND Bratislava - F. Liszt, R . Wagner: La dame aux camé-

. Iias, balet (19.00) 
SF Moyzesova sieň Bratislava - A. Vivaldi, J . Fux (19.30) 

Musica aeterna 
SF Košice - A . Dvofák (19.00) · 

sólisti : L. Ághová, H. Stolfová, Ľ. Ludha, P. Mi· 
kutáš , SZMB 

~ dirigent : P. Altrichter 


