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konomická reforma vstúpila do nášho živo ta so všetkými
príjemnými i nepríjemnými, svetlými i tienistými stránkami, otvorila cestu , ktorá sľubuj e d osiahnutie vysokej životnej
úrovne, vysokého ekono mického štandardu , za ktorý si raz budeme m ôcť dovo liť aj kultúr u, ume nie. To slo vo do v o l iť znamená, že si ume nie, kultúru budeme môcť kúpiť ako tovar, ako
kilogram tvarohu či bryndze , ako výsledo k trhového vzťa hu ,
ako dôsledok väzby med zi dopyto m a po nuko u, alebo o pačn e.
Sprievodné symptó my prij atého scenára o eko nomicke j refo rme sú však už nie tak radostné. ako jeho prij atie. Hovo ríme
o súčasnosti a nie o nádejách. Nádej, perspektíva je niečo pekné, príjemné, skut oč no.s ť j e realita a tá je skôr smutná. Smutným fakt om sú skutočnosti , kto rých sme v posledných dňoch
a týždňoch boli živými svedkami , fakto m je handrkova nie sa
o 22 % da ň z obratu . ktorá za ťaEila pe riodické publikácie nekultúrnym spôsobom . smutné je. že ani horekovanie predstaviteľov syndikátu novinárov u hlavy štátu nenašli pocho pen ie.
To , čo sa teda dlho chystalg, čomu sme azd a ani nechceli veriť ,
je vlastne tu , je životnou realito u. Zvyšovanie cie n papiera. polygrafických výrobkov, plus 22% "d aň z obratu, plus nekre s ťa n 
ský rabat 25 - 30 % Poštovej novinovej službe, ktorá je všetkým, len nie službou čitat e ľom a vyd ava te ľom , je sústo. kto ré
nás niečo bude stáť . A to už nehovo rím o d aniach a rôznych
poplatkoch. Exist enčné do pad y v tl ačovej sfére sa už zre te ľn e
a konkrétne prejavujú . Le ll čas bude môcť byť svedko m a sudcom, či spôsob a forma. akým sa eko no mické problémy kultúry
riešia. bol jediný možný variant . či n ~jestvov al o iné, citlivejšie
a múdrejšie riešenie.
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MARIÁN JURÍK
Pred exist e n čnou o tázkou stoja dnes všetky kultúrne časo pi
sy. Aj Hudobný život. Podsta tne znížená do tácia s tým. aby
mohla byť obnovená Slovenská hudba , znamen á radiká lny zásah do štruktúry nášho časopi su . ktorá sk ončil a minulým tret ím
čís lom . Vraciame sa k ôsmim stranám . s libera lizovanou cenou
3,50 Kčs a s podstatne redukova ným personálnym obsad enhn
redakcie. Pridelená do tácia bude d održaná len za cenu krvopotnej ekono mickej disciplfny. sprevádzane j úsilfm zís k a ť ·
vlastnou iniciatívou finan č né zdroje na rezervu. pretože čo
ak ... čo ak o ch ví ľu zdražia telefqn ne linky o 100 % (a noviny
bez telefónu sú ako te lo bez rúk), ak op äť stúpne cena dop ravy .
energie, nájo mného a tď . Zostáva už len na nás a našich čit a t e 
ľoch , ako si udržíme vlastnú existenciu ..Je nevyhnutné zís kava ť
ďal ších predp l a tite ľov , obzr i e ť sa po nových potenciálnych č it a 
teľoch . Ak si uvedomíme. že terajších vyše dvetisíc abonj!niO'f
z trojtisícového nákladu Hudobného života vysoko prevyšuj e
súčasný stav členskej základ ne Ú nie a zisky z predaja časopisu
po spomínaných o dvodoch sú iba päťd esi a t percent z jedno tkovej ceny čísla , ekonomická rent abilita je j asná. Jed iná možná
cesta k zníženiu stratovosti je otvoriť svoje stránky širo kospektrálnym čit a te ľským záujmom . Budeme hľadať inte nzívne jší
kontakt s mladými čitate ľmi , o d hudobných škô l poč ínajúc, cez
konzervatóriá, až po akad emick ú pôdu , po pri pro fesio nálno m
umení sa chceme prihovárať aJ návštevníkom ko ncértov. vô bec
milovníko m hudobné ho umenia v to m najširšom a najde mokratickejšom zmysle slova. Myslím , že dnes je potrebné viac
ako inokedy pochopi ť sa navzájo m , múdrejšie ko mun i kova ť
medzi tvorcami , interpre tmi . teoretikmi a kritikmi a všetci navzájom s percipientmi , že treba aj hodno tiť ale aj propagova ť ,
presadzovať a posúvať záujmy hudo bnej socie ty do najširšieho
spoloče n ského po ved omia. Naše tematické spektrum chce obsi ahnuť recenzistiku , publicistiku, info rmato riku, esejistiku ,
propagáciu ú če l ovú , ale aj ko me rčn ú , pre pojiť i nfo rm ovanosť
zo slovenských regiónov aj so za hra ničím , z riaďujeme servisnú
rubriku , kto rá ak sa osvedčí , mo hla by sa v budúcnosti sta ť zaujímavou propagač n o-obc hodnou službou vykonávajúcou všestranné servisné služby pre naše inštitúcie a čit at e ľnv . Na osem
strán je to však príliš bo haté sústo. Pre to je tu namieste výberovosť tém i ún os nosť formy spracovania a rozsahov jednotlivých príspevkov a pod.
Pred dvadsiatimi dvo ma rokmi si Hudobný život na sklo nku
obrodných šes ťdesiatych rokov hľada l cestu do života ako nezávislý časopi s, kto rý svojím špecifick ým novinovým publicistickým charakterom vHodne dopfňal jestvujúcu Slovenskú hudbu. Bez rivality a ko nkurencie. Dúfa jme , že to mu b ude tak aj
teraz, i v blízkej budúcnosti. Niet po chýb o to m , že naša kultúra 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 ..čistej šej " pro filácii o boch

" •.•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, k eď v de nnej i ostat nej
tlači hudobná publicistika, ako sa pamätám, klesla na najnižšiu
možnú mieru,. Pod statu situácie však nevyrieši e:<ístencia Hudobného života a Slovenskej hudby, pretože hudobná pu blicistika by mala byť logicko u, n eod škr iepi te ľno u sú čas ťou tl ače
civilizovane j a kultúrnej s po l očnosti , ktorá sa chce cít i ť európsko u. To zname ná, že istý čas si budeme mu sieť b yť seb estač ní .
Na jdôležitejším fakto ro m však pre každý časopis zostáva jeho
väzba na čitateľa. Preto sa touto cesto u o braciame na našich
č it a teľov i spolupracovníkov s apelom , že stav, kto rý nastal, j e
výslednico u našich spoločen ských i eko nomických pre mien,

ktorými. dúfajme , i napriek zložitostiam, ktoré tieto pre me ny
sprevádzaj ú, dospeje me v n eďa l e kej budúcnosti k že l ate ľn ej
šie mu stavu . Možno v tejto tiesnivej situácii si azda zač ne me
viac vážiť jeden druhé ho, že na miesto trieštenia síl a prostriedkov č i sólových únikov pocho píme silu spol očné h o úsilia a poslania , kto ré máme - služba umeniu , výchova k vnímaniu (nie
kupovaniu) umenia, napomáhanie rôzvoja estetickosti a pod.
Možno je to skúška našej pospo litosti . Každý súmrak nemusí
by ť synonymo m zániku, ale aj n ázna~om o brody. Treba prežiť
a veri ť. A pre to veríme, že i napriek spo mínaným o bmedzeniam , s liberalizovano u ceno u, našich čitate ľov nestr;ltfme.
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Hudba a politika
Hudba a politika bol názov muzíkologického kongresu , usporiadan~ho vo Viedni
v dňoc h 14. -' 17. januára, ako jeden z príspevkov k toh toročným mozartovským oslavám ko naným pod centrálnou hl avičkou Mozart-live.
Zdanlivo úzke vymedzenie obsahu poskytovalo a ktívnym účastník o m naopak širo ký
priestor pre sondy. ale aj hlbší prienik-do najrôznejších okolností i súvislostí tvorby hudobných skl adate ľov rôznych s toročí. Poriadatelia ko ncipovali podujatie ako sled približne poldňových okruh ov tematických referátov a následných diskusií , pričom okrem čle
nov roUJid-table či 1 Podium-diskussion sa
mo hli do diskusie zapájať (a aj to bohato využili) aj pos lu cháči. V auditó riu sedelo skut oč ne medzinárodné zloženie muziko lógov ,
nezriedka bolo vidieť aj pos lucháčov hudobnej vedy (o.i. aj z CR). V deň , kedy so m toto
podujatie sledovala ( 16. 1.). nebola reč iba
o tvorbe .. historickej" - či už z predošlých.
alebo nášho storočia (Mozart. Wagner -{)ko lnosti inscenovania jeho opier, ďalej R .
Strauss. Hindemith a ďa l ší) , ale aj o tvorbe
v čase nedávno-min ulom - v referátoch či koreferátoch reprezentantov krajín. ktorých sa
táto otázka l aktuálne dotýkala (CSFR - P.
Ebe n, viacerí účastníci z bývalej NDR. zástupca Maďars k·a) . Ako pripomenul o. i. Marius Flothius z A msterdamu , žiad ne historické obdobie nebolo bez takýchto vplyvov na
tvorbu ...
V tejto súvislosti boli'určeTt i referátové či
diskusné témy ďalš ích dní kongresu - o .i. politické dimenzie hudby. politické texty v hudobno-dtamatickcj tvorbe ; hudba ako súčasť
spoločenskej opozície.; politika v živo te hudobníka - ako problém umeleckej biografie ;
politická sila a existencia umelca - medzi prispôsohením sa a vzdorom; existuj e .. politická
hudba". alebo je len jedna - ncpolitická? ;
hudba v politických pohyboch más v minulosti a súč asnos ti. ..
Mien s klad a teľov padlo v referátoch i diskusiách v súvislosti s rôznymi prejavmi po li-

tickej moci omnoho•viac. Zazneli aj úvahy
o potrebe takéhoto pohfadu na mnohé literárne predlohy hudobných či hudobno-dramatických die l. Z tematického dl\a, ktorf
som sledovala . som však nemala pocit, te ide
o " konečné vyriešenje" všetkých tu nastolených 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 predovšetkým zvýrazn iť podnety pre ďalší. širšf pohfad
na takéto súvislosti tvorby. (Opiť jeden citát
z objektivizujl\cich konštatovanf - Albrecht
Dúmling i Berlína. ako chairman jedného
z te matických o kruhov vyslovil o.i. aj konštatovanie , že tak , ako mal Hindemith svojho
Hitlera, Šostakovič mal zasa svojho Stalina .. . ) Inak a j to vyplynulo z diskusii - každá
krajina mala svoje "špecifiká".
Poduj atie bolo zaujímavé aj pre poznanie
zorného uhla prístupov k tvorbe v kontinuite
s toročí so všetkými spo ločensko-politickými
okolnosťami. ale ,aj pre nenahraditernas(
osobného kontaktu - pádnych argumentov
v živej diskusii. Publikované.diskusie sú inou
kapito lo u. Ale to ~·už len myšli~nky skutoč
ne " na okraj'', ktoré by mali byt vo vedomi
vše ~k ých zafixované.
Ak som spomínala, že podujatie bolo medzinárodné, mttsim dodať, že v jeho programe bola zastúpe ná 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 je ho ko nania. 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 le n 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 z ačiatku roka 1990, sa
zastavil doslo va a dopfsmena na Stedrý večer.
Práve uply nulá sezóna sa radí m ed zi najbohat§ie z a celú existenciu zboru. O tom , že kvalita ani o kr6čik nezaostá vala z a kvantitou ,
svedčia aj posledné dva minuloro čné zájazdy,
ktoré z bor pod vedením jeho dirigenta Petra
Hradila absolvoval.
7. decembra sa Lúčnica po d voch rokoch
vrátila do Raltúska, tento raz do m esta Graz,
kde počas z boro vého cyklu Orfeo vystúpili ta.,ké významné telesá, akými sú naprfklad londýnski The Swingle Singers. A m ed zi taký mito
telesami sa ocitla aj 1w.fa Lúčnica . Dramaltlr·
gia koncertu bola zostavená výlu čne z p6vodnej česko-slovenskej tvorby. V G rosser Mino ritensaal, koncertnej sále s perfek mou akustikou, na samostatnom k oncerte zboru zau teli
aj diela Jána Simbrackého, Miku/Ma Sclmeidera-Trnavského , Ilju Zeljenku, Ivana Hru §o vsk ého, Z denka Miku/u, Alfréda Z emanovsk ého, Hanu§a Domanského a Ota Ferenczyho. Posluchá či živo reagovali na pred vedenie ka fdej skladby dlhotrvajúcim spontánnym
potlesk om . NM výkon v rakús kej tlači velrni
pofit fvn e hodnotila aj odborná kritika.
Po návrate z Graz u bolnajvy§§f čas začať
si baliť kufre. Veď pred nami bola cesta do
Spanie/ska, kde nás čakal f estival s veľmi romantickým náz vom : Encuentro coral el Mediterráneo - Stremwie z borov pri Strzedozem nom mori. Miesto stretnutia: perla Stredozem ného m ora - Má/aga. Už úvodné fakty dali
tušiť, ie pôjde o veľmi atraktívny zájazd.
V týždni od I 7. do 23. decem bra denne prebiehali k oncerty všetkých účastníkov tohto nesúťažného festivalu. Z ákjad tvorili španielsk e
zbory, zo z ahraničia bola poz vaná Nostalgia,
mužské okteto z o Zagreb u a my. Hoci k oncert
sm e mali ai vo Itvrtok , u ž prvý večer sme sa
ocitli na pódiu. Má/aga sa pomaly pripravova-

la na čas vianočný, teda čo iné sa mohlo spievať, ako Gruberova Stille Nacht.
De1! D sa priblížil, obecenstvo pomaly z ačalo zapf1rať ústrednú m esiskiÍ katedrálu.
S akým programom sme vystúpili? M yslím, že
s tý m najlepifm, čo momentálne v na~"om rep ertoári máme. Koncert sme členili do dvoch
čast(. V prvej (podľa mnohých kolegov/Z ostatných z borov /ep§ej) sme ponúkli tituly
z klasick ej z borovej literatúry ako: Anton
Bruckner - Locus iste, Giuseppe Verdi- Ave
Maria alebo Claude D ebussy - Yver. Druhú
časť sme poskladali zo súčasn ej tvorby a slovenského folk lóru. Za vi etky by som spomenula: Ivan Hrušovský - Eja Studiosi, Ilja
Zeljenka - Z borohra, Alexander Moyzes Vstávajte pastieri, Búvaj, búvaj. A ako to dopadlo? Trikrát sm e pridávali ...
Na druhé ráno sme nasadli do autobusu
smerujúceho do Sevilly. Po blesk ovej prehliadke tohto správneho m esta Andalúzie sme
sa pomaličky z ačali sústreďovať na večerný
koncert. V mestečku Pedrera sme miestnemu
obecenstvu predviedli jeden z na§ich klasických vianočných koncertov, aké mali mož·
nosť po čuť aj poslu cháči doma.
No najkrajš f z ážitok bol/en pred nami. Z áverečný k oncert festivalu 23. decembra, deň
pred Vianocami, na javisko divadla Cervantés
vystúpilo všetkých•sedem ~ boro v, aby zaspievalo spoločn ú skladbu J.uana Alfonsa Garciu
S IN E MUS ICA . Potom zhasli vietky svetlá,
iba na javisku pred nami stáli malé s viečočky,
pred všetky z bory sa postavil práve ná§ pán dirigent Hradil a uda/nástup poslednej skladby
festivalu, Tichej noci.
Keď sme na Stedrý deň poobede leteli nad
Alpami, mohli sme spokojne, bez toho aby
sm e zaspávali na vavrínoch, kon§tatovať: Má me za sebou bohatú a krásnu sezónu.
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Sir' Došlo do redakcie ~
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
Ilj a Z e ljenka: Žart pre detský zbor
Ilja Zeljenka: IV . sonáta , venova ná 17. novembru 1989 pre klavfr sólo
Ján Levoslav Bella: O rganová tvorba
Andrej Lieskovský: Serenáda pre kridlovky
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· ·.' Dvof~kovský- ·
· kóngtes ~·· · ·

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 nadduid!ajmT ml·, ian· JlľiJmn ili ur~:;milaluri
Jln· \\ujidt i·h·nm huhal\ Jlľlll:ram. /;ii<lltlma wl..da 11ri l.luhl· 11hinu.il· N. J.
n;i\ \ll"\11 \ il·dl·n,l..lj .;,, alm·j nJil'r~. \ aJirili 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 iah \ nJil·n· \ (,r;lli
a\ ju li OJil"ľll\ fl·,lhal \ lalian,J..l"i \ l"m-

Pri príletitostl 150. výroi!la narodenia AntoiÚDa Dvofáka usporiada ť:eský laudobný
fond a SpoloC!aosf AntoiÚDa Dvofáka v Prahe 17. - 10. septembra 1991 medziDárodný
muzlkoloalcký konsres s nasledujúclml tematlckýJIIl okrulunl: stav prameAov a bádania, edli!ná prax, Rusalka (medziodborové
kolokvium), opery, dielo ako §truktúra, mlsceUanea. Kongres, kto.rý sa bude konať na
zámku v Dobfíil, bude doplnený predvedením 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 Prahal.

výročí

nľ.

Ol.n·m l radii·n\dt 'ln·llmli dl·nm
J..luh11 J..aíth 11n \ 111nrul. \ llll''iad "' hlldll 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
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Beethovenova
spoločnosť

v ČSFR 9bnovená
l. medzibárodni husfová súfai Leopolda
Mozarta venovani bieentenárlu W.A. MOZIU'ta sa uskutobt{ 8.-18. novembra 1991 v AugsburJu. ť:estnýJD predsedom súfafe pre lllladých huslistov je Yehudi Menutin, predsedom 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. Prihlasovacf poplatok je 100 DM. Prlbláiky treba
zaslať n._.nesk6r do l. septembra 1991 na
adresu: teopold Mozart - Kuratorium Aagsbura e.V., Orpnlsatlonsbiro, clo Deatscla
Bank AG l, FuuerstraAe D-W-899 Augsbuq, Deutsellland. BliBle lnfonnáele v redakcll HŽ.'

V rámci minuloročného hudobného festivalu Beethovenov Hradec zišla sa ustanovujúca
konferencia na obnovenie Beethovenovej spoločnosti v ČSFR. Na túto konferenciu nadviazalo zhromaždenie 9. 12. 1990 v Opave, ktoré
zvolilo nový riadiaci výbor Beethovenovej spoločnosti v tomto zloženi: prof. RudolfPečman ,
DrSc. , - predseda za sekciu hudobných vedcov, dr. Ivan Merka - predseda za sekciu koncertných umelcov, dr. Miroslav Malura- podpredseda; Členovia výboru: prof. Vladimír
Karbusický, Bohumil Plevka, dr. Marián Jurík, doc. RudolfBernatík, akad. maliar Karel
Ha ruda, dr. Karel Boženek, Jiti Suchánek tajomnfk sekretariátu Beethovenovej spoloč
nosti.
-R-
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Pohľad do seba.a za ľudský horizont

Snímka archiJ• HŽ

Ján Vladimír Michalko. Rozhtadený, všestranne vzdelaný interpret. Svojfm široko
koncipovaným repertoárom zasahuje do všetkých štýlových oblastí, pričom osobitnú pozomost' venuje dielu Johanna Sebustiana Baelza, Césara Francka a sríc'asnej slovensk ej
tvorbe. Atttori mu s dôverou dedikujú diela,
pretože si 1•ážia jeho inteligenmý, tvorivý prístup hudobníka. Koncerlltá sie(}. V. Michalku 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 čim r osti vy uču
je 11a Konzervatóriu v Bratislave ana VSM U.
Ste organistom. Začíname počítať nový letopo«t, renesanciu nástroja, ktorému minulosť ubližovala , pretože svojou podsta tou popiera/ hlásanú ideológiu. Nástroj s tá roč ia povznášaj6d ducha, podporuje filozofické zdôvodňovanie zmyslu existencie človeka.
Minulost' mu ublížila hlavne v tom . že popierala existenciu duchovnej podstaty člove
ka. Všet ko, čo len sčas ti naz načova l o ..duchovno". bolo n e bezpečné (pozrie i sa do d uše čl ove k a môže byi s k u točne n ebezpečné).
Aj organová hudba. Kostol. Duchovný svet.
Preto organu bolo povolené znieť iba v koncertných sá lach. Casom sme si skoro na to
zvykli a prerobili orga n na či s to ko nce rtný nástroj , ktorý sa dostal do kostola akoby omylom,
Nová spo loče n sk á situácia umožňuje hovoriť otvorene o veciach a problémoch, ktoré
sme desiatky rokov balili dó slov, alebo vôbec
nevyslovovali. Aj organ sa dostal do úplne
iných dejinných súvislostí. Vráfme sa však
k jeho podstate. Pokúsme sa oži v iť jeho poslaole...
Organ - král'ovský nástroj . l keď to znie
trocha bombasticky a okrídlene. vyjadruje
čosi viac ako vcľko si. komplikovanost' č i to,
že v sebe skrýva mno ho nástrojov. Podstata
jeho veľko sti a .. k ráľovs kosti " 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 k t o rý k o ľvek iný hudobný nástroj (bez to ho , aby sme tomu prostrediu alebo nástroju pripisovali nejaké magické kúzla) . Prostredie kostola núti čl oveka pozrie i sa
do seba a za l"udský ho rizont. Vidie i Boha ako
začiatok a ko niec. Toto prostredie pôsobí intenzívne na cit i rozum člove ka (zrak. sluch ,
vnútro . vonkajšok). Umožrí uje väčš iu vnímavosť , konccntrovanosi. Pôsobí u kľudňujúca .
Preto aj hudba, vychádzajúca z tohto prostredia (ale nielen tä), je naj viac oslavuj úca. O rgarÍová hudba je súčasťou tohto prostredia.
Navyše i súčasťou bohoslužobných obradov.
Ľudi a sú s ri o u v neustálom kontakte. Preto
s ľútosťou konštatujeme , že sme ju roky postrádali ako jeden z dôležitých aspektov hudobnej výchovy. Celost no u hfbko u svojej
podstaty a pôsobivosiou prostred ia pomáha ·
rozv íjať ku lt úrnosť člo veka, pomocou ktorej
sa prebúdza jeho citový svet. potláča ego,
hmotné záujmy. proste vychováva č l ove ka.
Minulé roky pošliapali i našu slovenskú tradielu, ktorá bola v tomto smere nemalá. Za
zatvorenými brána mi chrámov desiatky rokov chátrali hodnoty vzácnych historických
nástrojov. Roky slúžili pre turistov iba ako
"výtvarné dekórum" chrá mov. 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 vykonávali prax chrámového organistu. Preto ste
naj kompetentnejší vyjadril' pravdy o duchovnom rozmere organovej interpretácie ...
Cirkvi majú v súčas n osti veľa starých i nových problémov. Obl asť cirkevnej hudby zostáva za tiaľ ešte v úzadí. K riešeniu tej to proble matiky sa však stavajú kompetentní dosť
vlažne. V danej situácii , k eď ešte by sa čo- to
z našej o rganovej histó rie dalo zac hrá nlť , nielen pre o rganistov, ale pre celý národ , históriu , národné povedomie, je to ve ľk ý handicap. O rganisti chcú hra ť v priestoroch, kto ré
sa naj adekvátnejšie prihovárajú a oslovujú
po s lu c h áča. Po rovfláva ť organ s ktorýmko ľ
vek iným hudobným nást rojom , ktorý patrí
do o rchestra. na pódium , do ko ncertného života nie je adekvátne. Kostol rovnako ako
koncertná sie1i sú dôležitými koncertnými
priestormi. Svet však presviedča, aby sa kvali tn á o rganová a iná duchovná hudba dostala
späi do chrá mov. Organista. kto rý viac-mcnej stá le žij e v tomto prostredí (aj·tam cv i č í
- prakticky tam trávi viac času ako duchovný). by mal prostredníctvom svoj ho umenia
š íriť túto fil ozofickú podstatu príkladom svojho života. Pokorou a uvedome ním si svojej
malosti pred Bo ho m. Pravda , nie je to záruka
pre každého , a le možný predpoklad.
Z organistu sa dnes stal virtuóz. Iste j e to
dôsledok jednostrannosti školenia. Organista
vystupuje iba ako sólista (výnim~ ne ako pedagóg). 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 stor~ í zname!lá prekr~iť hranice virtuozity
a preniknút' hlbšie k fllozofickej podstate daného autora či diela. Najmarkantnejším prikladom j e 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. Najsilnejšie je zakódovaná v chorálových predohrách . Pri ich interpretácii 1e nutné ovládať
celý princíp e\•anjelickej liturgie, formy, výrazu , textu , symboliky tej to hudby. Pre vás chorály spolu s Bibliou určovali toto poznanie,
prehibenie v Interpretačnom vyjadreni. ,
Clovek, prichádzajúci z iné ho prostredia ,
z iného sveto názorového zázemia preniká
ťažšie k d uchovné mu obsahu o rganových diel
nábože nského charakteru. Napríklad ku chorálovým predohrám a lebo k iným skladbám
založe ným na podobno m princípe. K profesionálnej interpre tácii takýchto skladieb treba ,
okrem zvládnutia int e rpretačn ých zložiek
(technika, frázovanie, artikul ácia , agogika,
tempo ... ) aj pocho pe nie duchovného obsahu
skladby. Každý sa síce môže zoz n á mi ť s textom. aj pôvodom, zač le ne ní m do súvislosti
(je dosi literatúry a dobrý pedagóg ju pozná
a sprostredkuj e) , ale ťažšie je n áj sť si osobný
vzťa h. stotož ni ť sa s tým. čo hrám, pre nikn úť
do duchovnej podstaty diela. Preto aj pre poslucháčov konzervatória a VŠMU je dosť
ťažké h n eď na za či at ku štúdia hrať cho rálové
predohry {hoci je to naprosto nutné). Mno hí
po čujú spracovaný chorál prvý raz v živo te ,
o pochopení obsahu a ni ne hovoriac . Preto je
potrebné urýchlene tieto nedostat ky odstrán iť. V minulost i to nebolo ľah ké. Casto sa nesmeli u vádza ť ani názvy chorálov. Výsmech!
Ako ich mal h ráč interpre tovať , keď nevedel
čo hrá (a pos l ucháči detto) . Organoví pedagógovia , podobne ako ostatní pedagogickí
pracovníci , mali zákaz ( ,.odporúča n i e") chodii do kostola. O vyko návaní organovej praxe v chráme ani nehovoriac . Teda i v pedagogickom procese, prirodzene tejto výchove nesmeli ve n ovať žiaden priestor. Výsledky sú
žalostné: v kostoloch sú amatéri , lebo schopní profesionáli nie sú vžd y ochotní {česť výnim kám). V sú čas n osti nastúpili do kostolov
aj problé my zo stra ny cirkví. Spomínaný slabý záujem , .. uraze n osť" niekto rých kantorov,
ktorí sa bránia formu lkou ,.do te raz sme boli
dobrí" . V každom prípade si myslím , že všetci orga nisti by mali prej avi ť ocho tu a záuje m
pomôcť tejto situáci i i za cenu urč it é ho sebaWlprc nia. Ak nie , kto to má za nich u robi ť?
Treba m ať na pamäti aj profesionálny vzťah
k organu ako nástroju : odborník na mieste
organistu má možn osť lepšie vysvetliť potrebu
opravy . reko nštrukcie , údržby , venovaniu sa
kvali tnej hudobnej produkcii, a tď.
Politická situácia v 50-tych rokoch a v ča
soch " normalizácie" zrušila post chrámového
organistu. Zlikvidovala sa úloha regenschoriho, zanikli zbory, potieralo sa štúdium nástroj a. V zmysle našej tradície i budúceho umenia, a ko sa dajú tieto krivd y na pravil', aby sa
post našej " organistiky" zlep§il a prinavrátil
sa mu niekdaj§i zmysel.
Zatiaľ sa riešenia hľad ajú . Z hrnul by som
to do dvoch bQdov:

a) Pripravuje sa organisticko-kanto rský
kurz na ko nzervatóriu, v spolupráci s cirkvami. V podstate ide o tých, ktorí vyko návajú
kantorskú činn osť a majú záujem doplniť si
vzdelanie, z l epšiť svoju .,výkonnosť", prostredníctvom týždenných blokov počas prázdnin .
b) Na základe osvedče ných orga nizačných
modelov cirkevného školstva v Rakúsku , Nemecku a podobne , pripraviť otvorenie cirkev. no-hudo bného odboru na konzervatóriu a na
VŠM U. Vyvstáva problém adeptov. Na konzervatóriu sa táto predstava zrealizuje už budúci rok , na VŠMU sa predpokladajú 3- 4
ro ky. Medzitým je nutné vyškoliť kádre v zahranič í , hlavne v teoretických disciplínachhymnológii, gregoriáne, dejinách cirkevnej
hudby a podobne.
A budúcnost' éhrámových organistov sa ako
pripravuje?
Vo svete je taká prax , že čím významnejší
organista , tým významnej ší kostol , v ktorom
j e titul·á rom. Väčšina vynikajúcich interpretov je súčasn e vynikajúcimi ch ŕámovými organistami . To , čo sa dialo u nás, v za hraničí
nevedel nikto pochopiť. Ako to, že sa vychovávajú o rganisti " keď nesmú hrať v kostoloch? Co budú robiť, kde budú hrať?! Tak to
aj vyzeralo ... V sú čas nosti sa snažím všetkých
svoj ich pos luch áčov viesť k tomu , aby počí t ali
s možn osťo u hrania v kostoloch (i keď nebudú absolventmi cirkevne-hudobného oddelenia). Už sa zoznamujú aj s lituŕgi ckou hrou
a snažíme sa aj obnoviť tradície organovej
improvizácie. Výsledky z minulosti sú žalostné. Väčšin a vysokoškolsky vzdelaných organistov nevie improvizovať a zahanbia ich
amatéri . Ciastočne to bolo zavine né systé mom školy, slabou motiváciou zo strany študentov, ktorí dávali· skôr prednosť štúdiu
skladieb na súťaž, ktorá im otvárala perspektívu , ako cvičeniu improvizácié, ktorú nemali
kde (pod ľa ich názoru) upl atniť. Dnes by si
mali uvedom iť, že bez takejto praxe organista
nevyžije. Okrem toho improvizácia je nevyhnutnou súčasťou bežnej organistickej praxe.
Poho tovo za improv izovať spamäti je podmienkou chrámových organistov. ale i každého roz h ľade n é h o koncertné ho maj stra . U o rganu toto umenie do istej miery "nahrádza"
hru spamäti , ktorá vzhľadom na komplikovanosť nástroja j e u interpretov o.jedinelá.
V rámci organového školenia dorastu
v niektorých vyspelých krajinách (Francúzsko, Anglicko) organisti musia absolvovať
i školenia kompozičné, improvizačné, kontrapunkti~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 o rga nisti v u čebných plánoch o kre m improvizácie kurz kompozície,
seminár zo sakrálnej hudby, ko mo rnú hru.
Tohto roku vzniká na pôde fakulty i spevácky
zbor (môžu sa aktívne podieľa ť na jeho č in
nosti). Ako vo liteľný predmet chceme umožniť aj dirigovanie zboru resp . orchestra a v budúcnosti by sa táto možnosť mala ešte rozvinú ť v rámci cirkevnohudobného odboru ...
Fenomén tvorby a jej interpretácie u organistov je veľmi silný. V minulosti a v ojedinelých prlpadoch l dnes umelcov zaväzuje a inšpiruje k úvahám nad základnými princípmi
človeka. Váš bohatý repertoár sa v Istom zmysle koncentruje k takýmto filozonckým veliči
nám akými sú Bach a Franck. Z vašej interpretácie vyžaruje Isté zvnútornenie, podmienené Istotou svetonázoru k tvorcovi. ..
Svojím repertoárom chcem predovšetkým
obsiahnuť čo naj širší dramaturgický záber.
V rámci to ho mám mimoriadne blízky vzťa h
ku skladbám s náboženskou te matiko u. Napríklad na gregoriánskom choráli , chorálovej
predohre rôznych skladate ľov som si postavil
dramaturgiu ko ncertného vystúpenia {Walther , Buxte hude, Pachelbel, Bach, Brahms,
Du pré ... ). Táto snaha vyplýva nielen z môjho
blízkeho vzťahu ku chorálu vô bec (v kosto le
som zača l h rať ako 1 2-ročný) , ale i z môjho
záujmu o improvizáciu {rôzne možnosti improvizácie daného chorálu) , ako aj z dôvodov
praktických. Takýto vzťah síce u nás nie je
bežný, ale vo svete áno . Pretože vzťah ku chorálo m je neodmysliteľn ým základom, od ktoré ho sa odvíja ume nie každého skutočné ho
organistu {dúfajme, že aj u nás sa prepracujeme k tomuto mysle niu). U mňa je to znásobené aj tým, že som absolvent bohoslosloveckej
fa kulty a počas štúdia som sa venoval zvlášť liturgike . Teda moje väzby k organu , k jeho
podsta te sú umocnené duchovnqu vyváženosťou . Dodnes mi zostalo záhadou - ako môže
ateista n ájsť správny prístup k dielam auto rov
hlboké~o d uchoVJého podmiene nia (Bach ,
Franck, Messiaen ... ). Bola by to veľmi zaujímavá té ma pre širšie diskusné rozvinutie.
Môj vzťah k Franckovi je špecifický. U ve-

diem niekoľko dôvodov, prečo som naštudoval jeho kompletné dielo , bez ohľadu na jeho
sto ročni cu . Koncertné (nie študijné) naštudovanie ko mpletného diela určit é ho skladateľa je pre interpreta neobyčajným obohatením . U niektorých skladateľov to mu bráni
rozsah diela, u iných nevyrovnaná kvalita.
Franck je. na takýto projekt priam ideálny.
Jeho skladby sú rôzno rodé , no pritom vychádzajú z jedinej podstaty filozofickej , ľudskej ,
umeleckej . Z celej Franckovej hudby vyžaruje na mň a úžasná vnútorná sila , do brota, láskavosť , pokora, vyrovnanosť , s kromn osť. Pri
tom j eho dielá sú inven čné, preniknuté šírkou hudobnej fantázie a espritu , čo v dôsledku prezrádza , že bol jedným z najväčších improvizáto rov všetkých čias.
Súčasná hudba tieto dimenzie vo väčšine
pripadov postráda. Je orientovaná viac na sonorickosť , rytmické dispozície, ale podstatu
organu nevyužíva v rámci súčasných kompozičných trendov. Organ meni funkciu. Organista, 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 a kustike ,
je tvorivo zaangažovaný. V minulosti , a le
v kultúrnej E urópe aj v sú čas no sti organisti
dostávajú kompozič né škole nie. Ako sme hovorili , už aj z dôvodov znalosti improvizácie.
V e ľa organistov je preto aj dnes s kladateľmi.
Vo väčši ne prípadov sú to chrámoví hudobníci, ktorých skladby priamo vychádzajú z potrieb chrámových bo hoslužieb (spracovanie
chorálov,
liturgických
kompozícií. .. ).
A mnohí skladatelia zasa študovali organ. Táto priama úme ra existuje a j e nevyhnutná dodnes. Na Slovensku vychádzame zo špecifickej situácie minulosti. Skladatelia {až na výnimočn é prípady) neboli organistami a teda
veľmi úzky partnerský tvorivý vzťa h medzi organistom a skl adateľom bol pri organových
kompozíciách nevyhnutný. ž e táto spolupráca bola a je dobrá, potvrdzuje rad kvalitných
organových skladieb , naj mä z posledné ho obdobia. 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. Angažujete sa vo sfére pedagogickej (ste docentom
na VSMU). Čo ~akávate od novej doby ako
človek a umelec. Aké vid ite možnosti konfrontácie so svetom v oblasti pedagogickej a koncertnej praxe?
Nová doba. Očakáva l som hlavne rýchlejšie a odvážnejšie rozchody s niekto rými starými praktikami. Vo väčšej miere uplatnenie sa
novým ľuďom . Hlavný problé m však vidím
v nedostatku kvalitných kádrov a v nekritickosti ľudí , ktorá pochádza zo strachu. Strach
je najväčším nebezpeče nstvom dej ín . Ľudia
majú ešte stále strach pozrieť sa na seba hlavne kriticky a preto sú následne málo kritick í
aj ku ostatným. Budúc nosť vidím v tvrdom
pokání. Ale to bude pre ľud , odchovaný na
pokazenom materialisticko m mlieku čas to
nepríjemné (niekedy i neznáme). Ľudi a si
často krát amatérsky za mi eňajú nekritický
postoj za "ľudský". Ťažko je povedať svojim
dlh oročným kolegom a známym pravdu z obavy, aby ona nezmietla i toho, kto ju vyslovil !
Pravdu o morálnych, ľud ských , umeleckých
kvalitách . Pr_eto zmeny postupujú pomaly.
Kolo t oč ľudí často pokra čuj e v začarova nom
kruhu . Nie kedy možno aj vieme kto "ča ru
je", a le nemáme dosť síl , alebo nevieme spoj iť dosť ľudí a pove d ať áno alebo nie. I napriek všetkému som šťastný, že nastal te nto
prelom v histórii a verím, že ostane dosť optimistov, tých, čo vydržia aj toto prechodné o bdobie určité ho sklamania, i obdobie , ktoré
príde- a urč it e nebude z ekonomického hľa
diska pre kultúru priaznivé. Verím , že kvalit-ní hudobníci a kvalitná hudba sa vráti domov,
do chrámov , že sa tam ľud i a budú vzde l ávať
ako v minulosti , že spolupráca medzi cirkvami a hudobným školstvom povedie týmto
smerom a pomôže časom k nástupu kvalifikovaných organistov, vedúcich zborov , učite
ľov, strážcov organov.
Pripravila: ETELA ČÁ RSKA

· KONCERT'f

10. a ll. januára. Franz Liszt: Legenda o svätej Alžbete. Slovenská ftlharmónia. Slovenský filharmonický zbor. Detský zbor
Slovenského rozhlasu. Dirigent Roberto ~nzi . Zbormajstri Jan
Rozehnal (SFZ) a Jana Rychlá (DZSR). Sólisti Mária Ardó, soprán, Hana Stolfová-Bandová, alt, Ivan Kusnjer, barytón, Peter
Mikulá§, bas, Dalibor Jenis, bas.
Usilovný spolupracovník orchestra Slovenskej filharmónie Roberto Be nzi v posledných troch rokoch obohacuje dramaturgickú encyklopédiu nášho koncertného života o nevšedné tituly,
čerpajúce životodarné impulzy z výživného podhubia vokálnosymfonických mo numentov. Po Mahlerovom symfonickom
Vzhiesení v roku 1988 pokračoval import rarít v podobe pútavého a poučného Žalmu Florenta Schmitta v novembri 1989,
nuž a vstup do diania v roku 1991 patril Lisztovmu kolosu venovanému martýriu svätej Alžbety. Predpokladám, že dirigentova evidentná túžba realizovať Lisztovo dvojdie lne oratórium
na pódiu Reduty značn e rozvírila hladinu aj v ko ncertno m zákulisí , v radoch prevádzky SF a že poh ľad na objemný zväzok
partitúry vyvolával pocit nepokoja aj v muzikantských srdciach
členov orchestra . Podarilo sa však u spokojiť aj interpret ačné
nároky Franza Liszta a Roberto Benzi ma l k dispozícii kva litný
realizačn ý ap<'} rát pripravený zviesť tuhý boj s trojhodinovou
kompozício u. Napriek tOI]lU , že Legendu už som mal vopred
opočúva n ú a vede l som , čo ma čak á (alebo práve kvôli tomu?),
pociťova l som už pred koncertom akúsi po sluch áčs ku ambivale nciu, zvedavosť a očakáva nie sa nepríjemne miešali s neustále silnej úcimi pocitmi prameniacimi z úvah nad zmyslo m uvádzania skladieb tohto typu v našom dnešnom časopri estore.
Tieto pocity s kutoč n e nadobúdali na inte nzi te každou minútou
aj počas ZJ'!enia Lisztovej hudby a viedli jedn oz načn e k neča ka
nej percepčnej kríze.
Partitúra Legendy skratuje v žánrovej neuj asne nosti, nevyhranenosti. Liszt akoby v nej riešil silný komplex zvaný hudo bná
dráma, ~i o pera. Samotná štruktúra Roquettovej textovej
predlohy koketuje s operným libretom a mo hla by byť atraktívnym sústom pre autora ochotné ho ponoriť sa do ríše č íslova nej
opery. Vyhranená poetika Franza Liszta teda natrafila na nerie š it e ľn ý ré bus a Legenda o svätej Alžbete n ebezp ečne lavíruje na ostrí viacerých žánrových útvarov- obnáša čosi z o ratória , čos i z o pery a čosi z wagnerovské ho modelu hudobnej drámy. Celo k pritom obsahuj e viac há klivých miest, než podobné
projekty H ecto ra Berlioza, kto rý dokázal vy t vor iť ráznejším
gestom priechod pre dramlnizmus. Legenda o sv. Alžbete
mohla byť silným impulzom pre Arnolda Schônberga a je ho
G urrelieder - ·obsahuje v sebe zárodky chorobnej melanchólie
fin de siécle a jej uvedenie na ko ncertnom pódiu je vítaným
doku me nt ačn ým mate riá lom. sotva však médiom pre vznik
s kutočn é h o ko ncertného zážit ku. In terpr e t ač n ý aparát bratí·
slavského predvedeni a odkrýval počas stoosemdesiat ich minú t
· všetky krásy lisztovské ho skladateCského ducha , orchester hýril
farbami , ozývali sa bizarrté harmo nicltt! postupy , každý zo sólistov bojoval sta t očn e o každý deta il. Okrem osved če n ýc h
kvalít a la Hana Štolfová-Bandová , Ivan Kusnjer a Peter Mikuláš dostala široký priesto r maďars k á sopranistka Mária Ardó
v hlavnej úlo he Alžbety. Pani Ardó spievala síce spo ľa hlivo aj
vo vysokých registroch, jej prejavu však chýbal akýsi tretí rozmer, hfbka , plasticita. Spektrum alikvótov bolo zúžené a hlas
mel plocho, odrezane. Ve ľmi s ľubn e prezentoval svoje dispozície poslucháč HF VŠMU Dalibor J enis ; kto rý dokázal modelova ť svoj hlas v každej polohe a vžd y v príj emno m .. mäkkom"
prostredí umne posadenej masky. Orchester SF a čl e n ovi a obidvoch zbbrov zvládli nával materi álu so cťou a dokonca aj deti
z Detské ho speváckeho zboru udržali ko ncentráciu v n e ľahk ej
situácii, čo svedč í o ich kvalitnej umeleckej aj psychickej príprave. Roberto Benzi ovládal interpretačnú masu istým , občas
troška manieristickým gestom. Pos luch áč môže sotva priamo,
bez partitúry s pozorovať ta ktické "únikové" chod níč k y, ktoré
v predimenzovanej partitúre urč it e existujú . Navonok však o rchester zne l bez zásadných lapsusov a zvuk vyhovoval dnešnéml.l ideálu interpretácie die l majstrov druhej a tretej tretiny 19.
storoči a. Bratislava bola teda svedkom koncertnej atrakcie vykúpenej ťažkou prácou ú činkujúci ch hudobníkov a trpezlivosťou vďač n é ho publika. Legenda o svätej Alžbete je die lo m vážnym a patetickým, cestou z Reduty som sa však nemohol ubráni ť nepríjemnej sarkastickej asociácii hľadaj úcej symbolické
väzby medzi Alžbetou, patrónkou chudoby a č udesnou ekonomickou reformo u 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 ·lisztovsko m vstupe do tohtoročného abone ntné ho
cyklu koncertov pôsobil na po sluc h áčov druhý die l januárového seriálu ako príjemný, ko nve nč nejš í oddych . Dramaturgia
koncertu vsadila na tie n ajobľúbenej šie repertoárové tituly, na
zahran ičn é h o dirigenta a na prvotriednu kapacitu slovenského
koncert ného života , Jozefa Podhoranského . Hráči orchestra
Slovenskej filharmónie museli byť počas celého diania v stre hu
vari väčš mi, než býva zvykom na bežných prevádzkových podujatiach. Patrick St rub pred nich totiž predstúpil s osobitou koncepciou beethovenovskej inte rpretácie a v nejeden okamih narúšal bežné stereotypy zvádzajúce ostražit osť hráča za pulto m,
a le aj pos lucháča v sále do nežiadúceho útlmu. Do konca aj bulle tin venovaný tomuto koncertu splnil svojráznym spôsobom
fu nkciu úspešného a neškodlivého dopingu .
Zlo m yse ľný škriatok vytl ač il miesto Beethovenovej "Siedmej"
7. symfóniu Antonína Dvoi'áka, ktosi z prevádzky SF prelepil
Dvoi'á kovo meno výstrižkom urč ujúcim za autora symfó nie
z Dvoi'áka Beethovena , ostala však tónina aj opusové č íslo , ba
aj sled častí. Aspoň poradové číslo súhlasilo , takže dezinfo rmácia nebola stopercentná .. . .
Beethovenovsko-dvofá kovská symbióza ovládla nielen prvú
stranu bulletinu , ale aj celý večer. Ko ncert mal zauj ímavý vývoj . Egmont na úvod akoby toho vera n esľu boval. Dirigent dirigoval, h ráči hrali o svedče né hmaty, všetko bolo akosi zauto-

všimol si aj skladby, kto ré nepatria do bežného dramaturgického lexikónu. Vari iba predohra k Čarovnej flaute stojí v epicentre záujmu svetových dirigentov a orchestrov a napriek jej hojnému výskytu na programových plagátoch stále patrí k zaťaž·
kávacfm testo m úrovne prepojenia dirigenta a orchestra .
· C hristianovi Ehwaldovi sa nepodarilo doviesť hráčov SF do
zdravého tranzu a tí prosto hrali noty ležiace pred nimi na pultoch bez väčšieh o záujmu strhnúť p oslu cháča. Priznám sa, že
gesto dirigenta by vari ani mňa nedokázalo k niečomu motivol
matizované, chvfrkami viac, chvíľkami menej zosúladené ,
vať. Patrick Strub obsiahol o kolo seba široký priestor, Chrisavšak profesionálne vyhovujúce a obstoj né. Zaskveli sa horny
tian E hwald občas redukoval všetok pohyb na niekorko centi·
metrov štvorcových a ťažko sa dalo z tohto gesta ni ečo vytušiť.
(za pultami sedeli majstri vysokých registrov), zaostávali troška
drevené dychy. Sympaticky vyzeralo počínanie dirigenta StruHrdinom druhého kola vzájomného boj a bol sólista Ján Budzák , člen orchestra SF, skúsený harcovník, erudovaný hudobha , ktorý viedol svoje gesto do širokého priestoru , aktivizoval
ník a vynikajúci znalec problematiky lesného rohu nielen v úloobidve ruky, a v kinetickom tvarovaní fráz bolo všetko zrozumiteľné a prehľadné . Uvedomoval som si. že Patrick St rub pathe interpreta, ale aj teoretika. Všetky ch arakterizačné črty Jána Budzáka našli pozitívnu platformu v Mozartovom koncerte
rí k tým dirigentom , ktorí dirigujú nielen skupinu ľudí pred sehrávano m čast o na súťaž i ach , obchádzanom troška na koncert
bou , lež aj masu sediacu za ním v auditó riu . Po priemernom.
ných poduj atiach. Lesný roh patrí k " najzradnejším" nástroale sľubnom Egmontovi vstúpila do arény impozantná osobnosť
violončelistu Jozefa Podhoranského. Bolo by naivné, ak nie
jom, preto hornista musí byť scho pný pohotovo reagovať na
mo mentálnu situáciu, na "náladu" ťažko ovládaterného kovosmiešne zahryznúť sa do výkonu Jozefa Podho ranského z pozívého partnera. Z hry Jána Budzáka sršala s kú senosť a nadhrad,
cie ortodoxného recenzentíka bazírujúceho na "technickom
Mozarta tlm oč il v nádherno m mezza a sotto voce, frázy boli pozvládnutí materiálu" alebo na ,.profilovaní základného výrazohyblivé , žili zásluhou vnúto rného kinetizmu dosahovaného
vé ho potenciálu skladby" . J ozef Podhoranský je hudobník-fipevným nasadením a prepracovanou dychovou technikou. Sólozof. mysliteľ a občas aj mág. Dvoi'ák v jeho rukách nezne l
lujúci filharmo nik rahko zvládol aj n evďačne vedený sprievodako aktualizovaná formovo-tekto nická štruktúra - tá preň bola
samozrejmým východiskom , latentnou zá kladňou. Sólista koný zvuk orchestra nezodpovedajúci subtílnosti,jeho prístupu.
Christian Ehwald troška predimenzoval hladinu decibelov
munikoval s hudobným materiálo m ako s partnerom a Dvoi'áa z dialógu sa razom sta l mo nológ sprevádzaný odťažitými mekov virtuózny par! bol zrazu o hybný, plastický, nie však pokorený nadutým exhibicionizmo m a int e rpre t ač n o u svojvô ľou .
dzihrami. Tak či o na k,. poteší, ak z radov nášho prvého o rchestra vystúpi na verejn osť silná osobnosť s prepracovaným interKto chce. ten si c hybi čku nájde vždy- nech sa páči. V hre Jozepre t ačný m názorom.
fa Podhoranského však takémuto sudcovi nutne muse li pomeH affnerova serenáda mala byť vrcholným číslo m programu .
A ni v nej však dirigent nedokázal prek l e núť evidentnú priepasť
medzi sebou a členmi mozarto vského orchestra. Hráč i opäť zahrali všetko, čo geniálny s k l adate ľ v no tách požaduje , ale te mpová réžia , málo de likátnej ších protikladov a absencia galantnej nonšalantnosti rozdrobila zaujímavú ko mpozíciu na sled
častí a netra dične rozmerná a symfo nická serenáda pôsobila
priam až zdfh avo. Možno , že v serenáde nechýbalo nič z germá nskej čas ti mozartovskej duše, teda precíznos ť a do konal osť , chýbal tam však taliansky rozšafný Mozart a je ho iskrenie ,
čo je, žiaľ pre recenzenta, nemeratefná ve li čina .

•••

Snímka A. Palacko

dzi prsty uj s ť podstatnejšie fak ty. Pra m ňa qol jeho Dvoi'ák výnim oč n e pate ntno u a životascho pnou reflexiou, meditácio u,
rozsiahly t roj čas ťový ko nce rt splnil spontánne posla nie média
medzi skladat e ľo m , hudobníkom a poslucháčom . Hráči orchestra SF vycítili vý nimoč nosť sil\tácie a symfonický sprievod zne l
disciplinovanejšie, než býva v obdobných situáciách zvykom.
Predvedenie V i o lo nče l ovéh o ko ncertu Anto nína Dvoi'áka muselo z mo bilizovať pe rcepč n é sily každého prítomného diváka ,
vzostupnú kvalitatívnu krivku ko ncertu však prerušila pauza.
Po nej ovládla Redutu robustná 7. symfó nia Ludwiga van Beethovena. Patrick Strub v nej dok.ázal, že aj v hrávaných skladbách je možné na chád zať nové impulzy. nové polo hy. Legendárna skladba zaznela ako d•ojdejstvová dráma - dirigent totiž
funkčne prepoji( prvú a ďruhú časť attaca a obdobne si poč ínal
pri prirade ní dio nýzovského Finale za Scherzo . Je zvláštne ,
ako málo s t ač í k tomu , aby určit á kompozícia zme nila svoj fil ozofi cký kurz ... Patrick St rub nechal voľn ý prie beh rytmickým
"orgiám" pulzujúcim v systéme mikroštruktúry Beethovenovej
vrcholnej symfó nie. Pritom ale nezabú<,la l na vynášanie hoci aj
drobných , o to však úč i nn ej šíc h deta ilov zakódovaných v majstrovskej partitúre - diferenciácia líni í drevených dychových
nástrojov v prvej časti , klenuté frázy v druhej časti , vtipne vypichnuté basové ost inato v triu Scherza , alebo akoby la me ntujúci chorál drevených d ychov pred kódo u Finale . J<aždé gesto
a jeho následná rea lizácia dokonale zapadli do premysle ného
a ú činné h o scenára predvedenia tejto úžasnej kompozície. Dirigenta "podržali" aj hráč i orchestra a v spoloč n om dialógu vytvo rili v Redute vynikajúcu muzikantskú atmosfé ru nadše nia
a radosti z vydarené ho veče ra.

•••
25. januára. Wolfgang Amadeus Mozart: Čarovná flauta, predohra; Koncert pre lesný roh a orchester č . 3 Es dur; Haffnerova 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 po lča s u . Po dlho m o bdobí bezvládia
mala b y ť táto sezóna obdobím rekonštrukcie zdecimované ho
o rchestra - nový šéfdirigent vždy prináša so se bou ilúziu urč i 
tých zmien. Žiaľ. orchester SF napriek pôsobeniu Alda Ceccata v Br;nislave naďa l ej putuje z rúk do rúk , chýba mu systematická práca, je ovp l yvňova ný množstvo m dirigentských praktík
a techník , čo by mohlo m a ť pozitívny dopad pre stabilizované
teleso. Z mluva s talianskym maestrom teda , zdá sa, ni č nevyriešila, len zaplátala zívajúcu trhlinu na vo nkajškovom a formálnom šate našej inštitúcie. Škoda . Koncom januára prevzal
štafetový kolík orchestra SF ne mecký dirigent Christian
E hwald. Týžd e ň pred ním demo nštroval v Bratislave je ho krajan Strub ambiciózne úsilie dynam i zovať sčas ti opočú va ný a
obohraný repe rtoár novou krvou aj miazgou. C hristian Ehwald
ma "zauj al" preferovaním presne opač n ého pólu - ko nvenč n osťou , chvíľam i až naftalínovou ne pri e boj nosťou a strohosťou celkovej poetiky inte rpretácie mozartovských titulov. Celý
koncert na mň a pôsobil doj mo m , akoby o ni č nešlo , ako by nebol vopred vypracovaný o ne n spomínaný scenár, podra kto rého dokázali tí istí hudobníci strhnú ť d lhoroč ného návštevníka
ich produkcií. Pritom program ko ncertu vyzeral zauj ímavo,

29. a 30. januára. (Cyklus C - D) Ján Cikker: Spomienky; Ludwig van Beethoven: Romance G dur a F dur pre husle a orches. ter; César Franck: Symfónia d mol. Slovenská filharmónia. Dirigent Bystrík Režucha. Sólista Ewald DaneJ. Spoluúčinkovali
členovia Slovenského dychového kvinteta (Vojtech Samec, Jozef
Čej ka, Jozef Luptáčik, J á n M,artanovič, Miloš Stevove).
Januárovú abonentnú púť zako nčili čle n ovi a orchestra SF opäť
v nových rukách. Bystrík Režucha však už s našimi filh armoni kmi čo-to preskákal, preto je ho úči nk ova ni e v Redute, hoci
pri ~ lo po dlhej dobe , možno považovať za situáciu staro-novú.
Hudo bníci 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 zaneprázdnenosť spôsobila , že prvé číslo programu , Cikkerove Spomienky pre sl áčikový orchester a päť dychových nástrojov som
zmeškal a poč ú val so m ich len za mo hutnými d verami vedúcimi
do ko ncertnej siene , pre mňa sa zača l ko ncert od v íj ať až Beethovenovými Romancami . Januárové ko ncerty poskytli dosť široký priestor sólistické uplatne nie majstrovstva niekto rých čle
nov o rchestra SF. J án Budzák úspešne zvládol Mozartov Koncert č. 3, verím. že v Cikkerových Spomienkach nezaváhali ani
člen ovi a dychového kvinteta, nuž a posledný prišiel na rad primárius SF Ewa ld Dane!. Pre svoje vystúpenie si vybral tvrdý
oriešok, pretože ako ko ľvek sú Beethovenove Romance krásne
a vtieravo fú bozvu čné, pre huslistu predstavujú háklivú záleží·
t os ť požadujúcu maximálne koncentrovane pre pracovanú intonáciu, premyslené apli kovanie vibrata , ostražitos ť pri výmene
jednotlivých,polô h. Okrem technických atribútov nie je jednoduché v uvedených skladbách po staviť frázu, kto rá často osciluje medzi viacerými tektonickými vrcholmi , j e dynamická a až
n ebez pečne ohybná. Ewald DaneJ sa cítil pod ľa môjho názoru
lepšie v j ed noznačnejšej prvej Ro manci G dur. Tá je modelovaná priamejšie a hutnejšie, aj keď samotný úvod môže v hráčovi budiť rešpekt (čo sólista večera dokumentoval rozochveným a bojazlivým prvým nasadením) . Postupne rozvinul pekný
lyrický obraz. štýlovo umie rne ný a korektný. Väč šie pro blémy
priniesla Ewaldovi Dane lovi Romanca F d ur , vízia žánrových
skladie b 19. storoči a , zda nlivo po korná a .krehká, vnúto rne
však ve ľmi ambiciózna poetická kapitola beethovenovskej
s k l ada t e ľsk ej evolúcie. V hre huslistu prenikli do popredia niele n technické nezrovnalosti , ale aj a kási momentálna ne rv no sť
a plytký tó n. Ewa ld DaneJ je nepochybne dobre vyzbrojený
techniko u aj hudobníckym názoro m. v Roma nci F dur ale svoje skúsenosti akoby nezúroč il plno u mierou . Je ho kolegovia
v orchestri mali podstatne jednoduchšiu pozíciu, Beethoven im
v obidvoch Ro ma nciach nepredpísal veTa hrania a , navyše,
skúsená ruka známeho technika Bystríka Režuchu nedovolila
stra tiť ko ntakt so sólisto m ani na o kamih. Lyrické skladby pred
prestávko u znamena li čosi ako ticho pred búrkou, ktorá vtrhla
do Reduty po prestávke v podobe realizácie partitúry Franckavej Symfó nie. Bývalý šéfdirigent SF účinkoval vo Franckovej
Symfó nii pred bratislavským publi kom takmer presne pred
dvo ma rokmi , preto bolo za uj ímavé sledovať momentálny výklad to ho isté ho diela . Majster Režucha neupustil od klasicizujúceho .. me tra''. Franckovské horizontály aj vertikálne komplexy boli kQnkré tne , precízne nasadzované , doslova hmatat eľn é . Hn eď vstup do úžasnej int rodukcie bol charakteristický
- u Bystríka Režuchu sa baso vá línia .. nevynára" z nulového
bodu, naopak . príbeh Symfó nie d mol zač ín a pevným nástupo m na ko nšta ntnej dynamickej hladine. Efektné bolo majstrovsky prevede né subito ritardando pred návrato m introd u kčného dielu (bravo). Bystrík Režucha vystihol problém
gradácie celej ko mpaktnej t rojčasťovej formy a prvé dve časti
vyzneli ako dramatická zäpletka, ktorú rieši posledná, te mpovo vybi čovan á tretia časť. Tento raz som však v zvuku o rchestra
viac vychutnal francúzsku fa rbit osť dosahovanú odkrývaním
vnútorností zložitej partitúry. Hoci dirigent eliminoval a k ýkoľ
ve k sentime nt , Franck naprie k urč it ej .,hran atosti" ovládol si-'
tuáciu a veJ!im , že strhol slušne zaplne nú konce rtnú s i e ň k maximálnej pozornosti.
IGOR JAVORSKÝ
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KONCERTY

Za Mozartom
v Ziline
v

Počinom možno nazvať koncert ŠKO Žilina, venovaný 235. výročiu narodenia W. A.
Mozarta , a to nielen z hľadiska dramaturgie
keďže na ňom odzneli mimo Pražskej symfónie aj dve ďalšie diela tohto hudobného génia
- menej frekventovaná Symfónia g m ol KV
183 a Koncert Es dur pre dva klavíry a orchester 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
Ján
Mauric a kde jeho spoluusporiadatefom bol
aj miestny Klub priatel'ov hudby, ktorý si tohto roku pripomína 10. výročie svojho založenia . Slávnostnú atmosféru koncertov (prítomná 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 ú spechu v n emale j miere prispeli i sólisti
d vojkoncertu, klaviristi Marián Lapšanský
a Ivan Gajan, a aj tá zvl áštnosť, že na oboch
ko nce rtoch odznela Symfónia g mol a záverečná - 3 . časť Symfó nie D dur KV 504 Praž- ·
skej bez dirigenta . Pravda , rozdie lne akustické a priestorové po dmienky ľ>omu kultúry
v Dubnici nad V áho 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 zan echala zážito k. I to, že nezne·
la v prázdnej sále a sa mo úče lne. A to už je čo
povedať, v časoc h , k eď u nás prebieha zápas
o opod statne nie j'ej hmotného zabezpe če nia
a jej existencie. Ako som už spo menula , časť
progra:mu ' zazne la bez dirigenta , no napriek
to mu j eho rukopis bolo evidentne c ítiť . Prejavil sa nielen v koncepcii interpre tovaných
die l, ale najmä vo výraznom kvalitatívnom
vzostupe samotného ŠKO. Rozhodnutie vedenia SKO opäť wizvať k spolupráci E. Fischera sa ukazuje j e dn ozna č n e opodstatnené. Od jeho návratu do Žiliny nielenže stúpla
umelecká d isciplína č l e nov 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 zahra ni č í.
Na oboch koncertoch bola prvá zo symfó nií g mo l ko ncipovan á s dramatickým podtónom , nie však s pátosom a znela v snahe o .čo
n ajrýdzejš í štýlový prejav. Pražská symfónia b ola popri týchto znakoch obohatená aj
o ďa l š ie dimenzie, o prvky virtuózne, n ajmä
v záverečnom Finále. Presta, ale aj filozofické , kto ré najmä v prvých dvoch časti ach odkryli niečo z mno ho);t~a nn ej Mozartove j
osobnosti. Dirigent s o rchestro m si dali záležať na detailoch dynamických , tempových
i výrazových . Skvelé frázovanie v po m alom
Andante na žilinskom konc;~rte gradovalo túto čas ť až do dokonaléhó tvaru , v ktorom každá nota, každý tón mal svoje pevne určené
miesto , farbu i trvanie. Pražská symfóni a
v chápaní E . Fischera a v realizácii ŠKO je
hodná tých najvyšších profesion álnych kritérií. I keď orchester exceloval najmä v symfóniách , prejavil sa ako citlivý partne r i v klavírnom dvojkonce rte Es dur. Svoju úlohu zúžil
na post sprievodcu a tým vytvoril dos tatočn ý
priestor pre vyznenie sólových p artov. Skúsenejší M. Lapšanský, ako aj I. Gajan , podali
rovnoce nný profesionálny výkon , nie ekvilibristický, a le s cie ľo m sprís tupniť príjemné

zts

Snímka š. Pu~kti

Na koncerte Filharmonického kvarteta (9.
januára) ma príjemne pre kvapila z vyše
dvoch tretín zaplnená Moyzesova sieň SF. Že
išlo aj o "osobný vplyv" č l e nov súboru , to mi
začalo byť zrejmé počas koncertu , pri sled ovaní reakcií čas ti publika. Vytvorená atmosféra bola nanajvýš priaznivlí pre jednu z ideálnych kreácií telesa. Inte rpretácia zvoleného
programu (L. Koželuh - S l áčikové kvarteto
B dur č. l op. 32, W . A. Mozart - Klarine tové
kvinteto A dur KV 581, W. A. Mozart - Sláčikové kvarteto G dur č. 14 KV 387) však nehovorila o naplnenej príležitosti , teda využití
tejto posluch áčsky priaznivej situácie. Navo. dila viac otázky, objavujúce sa pri sledovaní
' pôsobenia tohto telesa už viacero rokov . Sama neviem , či ide o diela a lebo o ,.vnútornú
zainteresovanosť" čl e nov kvarteta- ale sn áď
ani jeden koncert Filharmo nické ho kva rteta
som ·ne p očúva l a s pocito m , že tentoraz ide
·v ich prejave bez zwyšku o všetko. V,ž dy to boli len niektoré i.o skladieb, resp . ich častí, ktoré dokázali p os lu ch áča "vti a hnuť" do ume lec, kého diania , d o logiky evolúcie hudby. Nikdy
však všetky čas ti programu . A bolo to mu tak
aj tentoraz: dramaturgicky by sme mo hli akceptovať, dokonca vyzdvihnúť ich príspevok
(dokonca "v predstihu") k Mozartovmu roku: na programe boli až dve jeho diela. No
ak ide o stránku umeleckého naplne nia celého večera - skutok prekrýva dramaturgický
počin. Aj úvodný Koželuh mo ho l totiž zažiariť celý lahodnou hudobnou pohodou , pokia!'
by v ňom nešlo o "ško lské" technické p rehrešky (p ričom si uvedomujem n e pre snosť
tohto porovnania , keďže práve pre '.,školské"
koncerty je príznačná technická istota u interpretov .. . ). Koželuh dával teda skô r tušiť , než
v plnej miere predstavil tú zložku predklasicizmu , ktorá' evokovala i predurčova l a ďa lš í
vývoj hudby v klasicizme. Jednu jeho s účasť
" radosť z muzicírovania" síce často konštatujeme u Mozarta , no tentoraz v klarinetovom
kvintete nenašla plné vyzne nie . Nie že by sa
Jozef Luptáčik (v minulosti ,.vychytený'' koncertný i štúdiový interpret klarinetových partov) o to nesnažil. Naopak , dosť d lhý čas trvania tohto Mozartovho klarinetového kvinteta
sme zaznan:Jenávali jeho ilit erpre t ačnú a ume-
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leckú dominantnosť. Potrebná inšpirácia
z prejavu kolegov prešla -a tak sme časf tohto
diela sledovali síce v klarinetovom p arte na
vysokom inte rpre ta čno m stupni , no ten ďalší ,
dôležitý osobnostný int e rpretač n ý moment
postupne vyprchával. .. (Aby som bola úplná
- iba r az som bo la sv.edko m dorninovania určujú ce h o nástro ja v kvi ntete s týmto kvartetovým telesom - bo l to Peter Toperczer
v Brahmsovom klavírnom kvintete, kto rý
v celom , takmer 40 min . diele d o kázal .. nepo pu stiť" zo svojho umeleckého pre svedčenia . )
O to väčšie bolo nielen moje prekvapenie , ale
aj časti publika, ktoré na koncerte ostalo aj .
po prestávke , pri počúva ní podania i poňatia
14. Mozartovho kvarte ta G dur KV 387: išlo
o iný koncert , resp. teleso? Nie , bo lo to to isté
Filh armonické kvarte to. No bolo to teleso
s iným p rej avo m. Predchádzaj úce výh rady
k interpretácii tu stra tili pl a tn osť. Práve te nto
Mozart bol excelentný nielen pre sám obraz
tele~a, ale aj čo cio "vychutnania" · všetkých
dôsledných kompo zič njch fin es. Proste, jedinečný 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 mn e
už pri predchád zajúcich produkciách súboru
zanechávali rozpačitý dojem. Vo l'akedy pat·
rilo k dobrým zvykom interpretov, s na ž iť sa
aspoň pred svojimi priaznivcami , ukázať sa
~. v p lnom svetle " int e rpre ta čn ých pozitív; aj
po získaní priaznivých za hra nič n ýc h o hlasov
dokum e nto va ť ich opodstat n e nos ť adekvátnymi výkonmi v domácom prostredí. Ve ľa
interpretov už vyslovilo zdanlivo formálne
.vyznievajúce slová o tom , že zahra ni čn ý
úspech zaväzuje aj doma ... To by m ali m ať na
pamäti viacerí. V prípade Filharmonického
kvarteta m yslím aj na ich rôznorodé (z technicko -interpretačnej stránky) p reze ntovania
aj pred naším n ajn á ročnej ší m publikom na
výc~ovných koncertoch v predošlých rokoch.. .
Nuž, rukavica bola 9. ja nuára v Moyzesovke Filharmonickým kvartetom hoden á. Lenže ostáva o tázkou , komu. Nem ali by sa s náď
najskô r o ni sami pokúsiť ju zdvihnúť? Držíme
im v tom palce !
VIE RA REZU C HOV Á

od týmto näzvom otvorili ešte v d ecem bri minulého roku
výstavu betlehemov v kaplnke Bratislavského hradu. Výstava, ktorej poriadatefom je Historické múzeum SNM vzbudila u širokej verejnost i nemalý záuj em niele n krásou inštalovaných exponátov , ale aj n eopa k ovateľn ou atmosféro u , znásobenoy čaro m hudby, ktorá ju sprevádzala. Nejedná sa mi o recenzovanie umeleckých výko nov či dramaturgie ko ncertov, kto ré
~me mali možnosť v decembri v Hradnej kap lnke počuť . Ide mi
skôr o zdôraznenie a podčiarknutie dobrého nápadu , koľko
krát overeného - spojenie krásy výtvarného a hudobného umenia a ich s účinné ho estetické ho a citového pôsobenia, ale aj pôsobenia výchovného na povedomie národného , na povedomie
historickej kontinuity. Nosným pilierom výstavy sú teda betlehemy zhromaždené z rôznych čas tí Slovenska, ktoré vytvorili
mnohokrát neznámi ľudov í umelci z rôznych m ateriálov v rozpätí troch storoč í., od 18. st oroč ia počnúc až po s toroč ie 20-te .
Zvyk s tavať na Vianoce ja sli čky a tým aj sprítomniť symbol
týchto sviatkov - narode nie Krista , p reniko l na územie Slove nska už v 13. st oroč í. Kým spoči a tku n osi teľo m týchto tradícií
boli jednotlivé rehole - franti škáni , neskôr d ominikáni a klarisky, v 18. s toroč í postupne tento zvyk preniká i do širokých ľu 
dových vrstiev a u jednoduchých veriacich ľudí si získava čoraz
väčšiu popularitu. Rozkvet betlehem ov pretrvával na našom
území v 19. a na začiatku 20. s t oročia , a i keď posledné desaťro
čie tomuto výtvarnému prejavu neprialo z dobre známych dôvodov, predsa len ich trad ícia nezanikla, ba dá sa poveda ť hlavne v posledných rokoch , i keď len· pre svoje potešenie , opäť
čoraz viac autorov ju oživuj e. Pokia ľ betlehe my historické bo li
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zho tovované väčš in ou z tradičn ých materiälov - z dreva , či keramiky, ich dnešní tvorcovia využfvajú v rôznych podobách aj
materiály n e trad i čné, chara kteristické p re súčas n osť. Z histórie
vie me, že neodmyslitel'no u s účasťou všetkých cirkevných obradov a sviatkov bola i hudba sprevádzajúca človeka od kolísky
až po hrob. Vianoce - symbol zrodenia č l oveka , symbo l rodinnej súdržnosti , poko ja a šťastia, sú sviatkami výrazne inšpirujúcimi ľudovú i umeleckú tvori vosť . Z d ejín hudo bného umenia
poznáme ne málo autorov, ktorých diela boli inšpirované práve
symbo likou via nočných sviatkov. U nás na Slovensku k takýmto hodnotám patria nielen dobové skladby často nezn ámych
autorov, ale najmä ľudové koledy a pastierske hry , priamo odzrkadľujúce ľudov~ zvyky a trad ície. Slovensko je v tejto oblasti hudobn ej tvorivosti nesmierne bohaté. Dôkazoll!_ toho sú aj

Eduard Flscker opiť za dirigentským pul·
tom ŠKO Žilina.
Snímka archív Hž

mozartovské m elódie, ich hravo sť a nežnosť .
Som presved če n á, že koncert , ktorý odznel
v Žiline ako celok - z hľadis ka dramaturgického i z hľadiska interpret ačn é h o, by bo l dôstojným 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 netr adi č n ý: bleskové interview 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 zá uj em
aj orch est e r ,. čo je pre dirigenta určit é zados ť·
učinenie , a pretože som SKO vždy pokladal
za orchester dobrých kvalít a dobre sa mi
s ním spolupracuje. rád so m po rľuku prij al
a vrátil sa sem.
ŠKO sa predstavil dnes i v nqvej podobe,
ako orchester bez dirigenta. Aký cieľ sleduje
tento v'á š exper iment?
- Na túto otázku nie je odpove ď zložitá.
Rozhodne ma k tomuto kro ku nevedie lenivos ť č i pohodln osť . Od dirigenta si to však vyžaduj e určité sebazaprenie - dielo naštudova ť, pripraviť ho a nebyť pritom keď sa ním
orchester predstavuje obecenstvu. V podstate mám dva dôvody , pr~čo som navrho l aj takúto formu umeleckej práce. Prvý z nich je
· moment , moho l by som ho nazvať ..výchovný" . Pre komo rný o rcheste r je nutn osťo u ,
aby sa jeho h ráči dokázali vzájomne počúvaf.
reš pek t ovať . Hranic b ez dirigenta si vyžaduj e
od každého čle na orchestra väčšiu sústredenosť , disciplinovan osť , zodpovedno s ť. Dr11hý
z dôvodov by som nazval obchodným , ko merčn ým ; v ŠKO skúšame nájsť niečo, čím by sa
o rchester $tal zaujímave jší. Yo svete j e viacero telies hrajúcich bez dirigenta , obyčajn e sú
to orchestre s menším obsadením. Ale ve ľmi
m álo ich je práve takého typu ako je náš, teda
klasický symfo nický o rcheste r, kto rý sa odhodlá hr a ť bez vedúcej dirigentskej taktovky.
Túto s kut očn osť chcem e využiť v náš prospech a s kúsi ť ju pre dať , nal á kať na i'tu agentúry . Pravda, hranie takýmto spôsobo m by
malo by ť le n rozšíren ím , spestrením profi lu
ŠKO. Zatiaľ tento spôsob aplikujem e len
v klasicistickom repertoári , ale množstvo
vhodných Skladieb pre takúto interpretáciu je
a j z obdo bil! baroka a v hudbe 20·. sto ročia .
V každ o m prípade i pri dielach , pri interpretácii ktorých je dirigentský pult prázdny , o rchester r ea 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. Pr avd a, jeho čl e 
novia sú zrelší a skúsenejš í po každej stránke .
ŠKO je orchester , ktorý je schopný neustále
sa rozvíj ať. A čo má s poloč n é s tým z r. 1979?
Chuť do práce, a to je podstatné!
,
MARTA FÓLDEŠOV Á

tri ko ncerty, ktoré odzneli v rámci inštalovanej výstavy. Na
prvom z nich 9 . 12. súbor Musa ludens uviedo l program pod názvom Ten krásny čas vianočn ý. V d obovom podaní zazneli na
ňom nielen koledy , ale oživili aj skladby zo známych zbierok ,
napríklad i z Vietorisovej tabu latúry. 16. decembra mali možn osť početn í n ávštevníci výstavy b ližšie spoz n a ť v ian oč n é ľudo
vé zvyky vďaka fo lkló rnej skupine S li ača nk a z Liptovských
Sliačov a ľudovej hudbe bratov Muchovcov z Terchovej. Krása
slova a hudby spočívala na tomto ko ncerte v jej prostote a ú primnosti . 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 (rodiči a i deti) bolo zážitkom prinajmenšo m nevšedným . Na posledno m z troch ko ncertov (22. 12.) ú činkova l súbor Musica aeterna . Primerane k svojej profesionalite predviedol na ň om skladby P. J. Yejvanoxského , D . G . Speera, P. Esterházyho, ale aj
A. Viva ldiho a A. Core lliho . Pravda, všetky s vianoč n o u tematikou.
Dnes už píšeme rok 199 1. Pomaly zabúdame na minulo roč n é
Vianoce , za m ýš ľam e sa skô r už nad tým, aké budú Vianoce
1991. Možno nie také h ojné , na aké sme si zvykli . Možno stoly
budú u mno hých chudobnej šie, než po r oky minulé. A le ich
atmosféru si budeme môcť snáď opä ť s krášliť i vďaka stá roč n ým
tradíciám , ktoré nám pripom enu li a oživili i pracovníci Historického múzea SNM koncom minulého roku. A ak sme si dosi aľ ne našli čas prezrieť si slovenské b etle hem y, p ripo mínam ,
výstava na Hrad e trvá ešte do konca fe bruára 1991!
-mf-

HUDOBNÉ DIVADLO

Dpnizetti)to
festival v Bergame
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' Bergamo, rodné mesto talianskeho skladateľa Gaetana Donizettiho, pripravilo na počesť svojho slávneho rodáka už po deviaty raz
hudobný festival Donizetti a jeho doba, venovaný tvorbe tohto skladateľa i dielu j eho súčasn í kov. Tentoraz aj umeleckému odkazu
Donizettiho učiteľa, nemeckého skladateľa
a naturalizovaného Bergamčana , J ána Simona 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
učite ľa a je ho slávneho žiaka. V mestskom divadle, ktoré nesie Do nizettiho meno, zahájila
festiva l Donizettiho o pera Obliehanie Calais.
Túto svoju štyridsiatu deviatu o peru skompo noval sk ladateľ v roku 1836, v nádeji na
uvedenie v Paríži. kde rok predtým dosiahol
význa mný úspech s operou Marin Falicro
v parížskom Théatre Italie n. Nová o pera mala tiež zodpovedať fran cúzskemu opernému
vkusu, nielen námetom zo stredovekej histórie o obliehaní Calais Angl i ča nm i , ale i štýlo m francúzskej opery s baletnými scénami .
Táto opera stála Donizettiho ve ľa námahy:
kompo noval ju takmer pä ť mesiacov a pritom
komponoval i ďalšiu o peru Betly, určenú pŕe
neapolské divadlo Teatro Nuovo. Náhoda
chcela , že aj O bliehanie Calais malo napokon
v novembri 1836 pre mié ru v neapolskom divadle San Carlo.
Opera sa zrodila ochudobnená o te no rov(!
ústrednú rolu , pretože ne našie l na ň u vhodné ho interpre ta , hocí Do nizetti stále dúfal, že
raz sa tento nedostatok odstráni . Opera mala
v Neapol i VJ! ľk ý úspech, ale skladateľ mal
predsa pocit , že sa cell\om nevydarila. Tretie
dejstvo ne ma lo dostat oč ný dramatický spád .
takže s neznámym libretistom prepracoval
Cammaranovo pôvodné libreto. e limino val
balet. zmenšil vokálnu časť partu krá ľov n ej
Izabely a preniesol váhu sopránovej role na
postavu Aurc liovej manželky E leonóry.
Dej o pery sa odohráva na zač iatku storoč
nej voj ny, vychádza zo sk ut oč nej udalosti počas obliehania Calais r. 1347, ktoré sa malo
st ať vstupnou brárrou na obsadenie Francúzska An gliča nmi. Dramatické napätie deja sa
odráža i v Do nizettiho hudbe ; opera je popretkávaná pôsobivými a n áročným i-ária m i.
Sólistické obsadenie bcrgamskej inscenácie
bolo sk utoč n e veľmi dobré. Zaujala p.re,d ovšetkým mezzosopranist ka Luciana D'lntlno

\
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v postave Aurelie ; laureátka sú ťaže Marie
Callasovej presvedčila v tejto náročnej roli
o svojich technických a int e rpretačn ých kvalitách . Sopránový part Eleonóry vynikajúco
zvládla Nuccia Focile, v roli Eustachia sa uviedol Paolo Coni, dnes jeden z uznávaných talianskych barytonistov. O hudobné naštudovanie sa postaral Roberto Abbado, s dobre vedeným milánskym orchestrom talianskeho
rozhlasu a te levízie. Nápaditá bola i réžia
Sonji Frisell, ako aj scéna a kostýmy Dadi Saligeri - rýchle a jednoduché scénické preme-

~

v Bergame, kde prežil celý svoj život. Oživil
kultúrne dianie tohto mesta najmä založením
školy C haritatívna výučbď hudby, ktorú navštevovali mnohí žiaci, medzi nimi i Gaetano
Donizetti (1806- 1815). Mayr založil aj Fiiharmonickú spo l oenosť, ktorej úlohou bolo
oboz namovať ve rej nosť s. významnými i menej známymi hudobnými dielami. Okrem autorstva početných diel cirkevnej hudby , významne zasiahol predovšetkým do vývoja talianskej opery. Prispel k jej premene od Cimarasu a Paisiela do novej rossiniovskej éry.

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

ny racio nálne využívali malé javisko Donize ttiho divadla. V e ľmi pôso bivá bola scéna najJliä z druhého dejstva , kedy d ob rovoľní odsúde nci na smrť podpisujú svoj ortieľ, odhadzujú skvostný šat a ostávajú v bielych dlhých ko:
šeliach so sl učkami , ktoré si nesú so sebou na
po pravu.
Druhá v programe Bergamské ho Cestivalu
bola opera Biela ruža a červe ná ruža, alebo viťazstvo priatel'stva od Donizettiho uč i t eľa J ana Simona Mayra. Mayr nie je ako sk l adateľ
veľmi známy, hoci je putoro m niekq.ľkých ,
voľakedy úspe~ných opjcr. Narodjl sa vMendorfii (1763). v roku 1789 sa natrvalo usadil

Vo svojich operách zaviedol niekto ré ko mpospôso by, ktoré neskôr rozvinul vo svojich die lach Rossini.
Operu Biela ruža a če rve n á ruža mala premiéru v roku 1813 v J anove. O d esať rokov
neskôr ju uviedli v Bergame a odvtedy opä ť
až v roku 1963 v rámci osláv dvesté ho výročia
narodenia skl adateľa v Bergame.
Operu uviedli po komplikovanej revízii.
n a k o ľ k o jej rukopis. uložený v bcrgamskcj
knižnici. bol vo veľmi zlom stave. s mno hými
ncil utorskými zásahmi. V rámci deviateho
ročníka festival u zaznela po dvadsiatich siedmich ro koch .
z i čn é

Dej opery opäť vychádza z histórie , tentoraz anglickej, i keď si j u libretista a skladateľ
voľn e prispôsobili. Je to voj na dvoch ruží,
krvavá obči anska vojna vedená dvoma šľach
tickými r9dmi Yorkov a Lancastcrov v boji
o tró n v rokoch 1455- 1485.. Základom operného príbehu však nie je ani tak boj dvoch rodov , ako skôr klasický trojuholn ík: milovaná
žena Clotilda (soprán} a dvaja priatelia,- Vanoldo, gróf zb Seymo ru (tenor) a Enrico, gróf
z Derby (mezzosoprá n). Na týchto troch postavách stojí celá vokálna čas ť opery. O statné
postavy sú menej význa mné a zbor je iba
mužský. Nechýbajú ani dramatické scény,
predovšetkým zaujímavá scéna pred väzenskou vežou , kde Cloti lda svojim konaním
a ve ľkou áriou pripomína Leonóru z Verdiho
Trubadúra. Orchestrálna štruktúra je veľmi
jasná, veľk ý význam maj ú predovšetkým drevené dychové nást roje. Takú zvukovú fa rebnosť im v to m čase dával máloktorý vtedajší
taliansky operný s k ladate ľ.
Spevácke obsadenie opery bolo tiež veľm i
dobré. V náro č n ej roli E nrica sa uviedla mezzosopranistka S u sa nňa An~elmi , ďa l šie príjemné prekvapenie v to mto hlasovom odbore, rolu Clotildy stvárnila jedna z mladej nastupujúcej generácie talianskych sopranisti,e k
Anna Caterina Antonacci, o ktorej v budúcnosti budeme iste viac počuť , v roli Vanolda
sa predstavil tenorista Luca Canonici. Hudobne operu naštudoval a bergamský o rcheste r viedol Thomas Bricettl. Vcelku presvedči
vá. i keď nie veľm i vynaliezavá bola réžia Antonella Madau Diaza. Obe o pery sa sotva stanú stálym repe rtoároi11 iných operných scén,
sú však cenným prínosom k prehfbeniu poznania tvorby oboch skl adateľov.
Okrem spomínaných o perných inscenáci í
sa v rámci festival u us kut oč n i l i aj štyri symfonické koncerty a dva spevácke recitály známych sopranistiek Lelly Cuberli a Cecilie Gasdia. Zaujímavým podujatím festivalu bol seminár o ďalšom významnom rodákovi z Bergama. te no ristovi Domenicovi Donzellim, pri
priležitostí jeho dvestého vý ročia narodenia.
Me no Dome nica Donzclliho je u nás známc iba zainteresovaným znalcom svetového
operného diania v minulosti, i keď Donzclli
v svojej dobe bol zná mo u speváckou osobnos ťou. Patril do kategórie takzvaných ,.barite no ristov<; lebo jeho hlas mal zafarbenie
a zvukovú intenzitu barytonistu, ale hlasový
rozsah teno ristu. Bol významným interpretom opier Rossi niho, Do nizettiho a Belliniho. Do nizetti napríkl ad preň ho skomponoval
spevácky pa rt Pollio na v No rme. Jeho spevácka ka riéra trvala pra kticky do polovice minulé ho s toročia.
ANNA PODÓLSKÁ, Miláno

"
eby ste sa náhodo u nie k,edy ocitli v New Yorku , v okolí
Lincoln Cente r, zájdite sa
aj do Me tropolitan
K
Opera House,
Metropolitnej o pery, a le bo MET: stojí to

MET VÁM PONÚKA

po zri e ť

č iže

za to! 'Sám som dostal podobný nápad - najprv sa pozrieť na
•
New Yo rk a hn eď potom nakuknúť sem , do najslávnejšej americkej opernej scény. Veľká túžba operných spevákov-pos taviť
nenašie l pocho pe nie pre svoje pokrokové zm ýšľa nie na prelosa jedného d1~a na tieto če rt ovsky slávne dosky a za spieva ť si
me 18. a 19. storočia. Bol .to divadelník telom i dušou , ktorý
začal v Prahe uvádzať české hry. Takže ho Cesi (a Ne mci) vytu - je. ajhľa. zrejme le n otázka vôle. Stál som tam a zaspieva l
si! Nie príliš nahlas a nic veľm i dlho: bola práve prestávka mepudili - ale otvo rilo sa mu Slovensko! V rokoch 1804 - 1807
dzi jednaniami , počas generálky na Traviatu (Violetta- Mariuviedol v Košiciach Dona Giovan niho i· Únos zo Se railu a o tri
lyn Mi ms, Alfréd - Jerry Hadley. dirigent - Ricco Saccani). Zoroky skô r než v Bratislave tiež Caro vnú flautu a Figa rovu svadbral ma tam šéf onoho zvláštneho kozmetické ho oddelenia,
bu. Uznajte: nebolo l;>Y pekné potvrdiť si, že máte v rode takéktoré sa v mno hých šatniach a šatni čk ách stará o líče ni e. Teda
ho šikovného prapradeda? Po chvíli sentime ntálnosti sa však
protckcia: ako in áč. ak chcete s pievať na javisku v MET.
o päť vráťme späť do M ET . ,.Kde oa to berú?"- tradičná otázka
Za javiskom sú tri obrovské priestory , vlastne ďalšie tri pri- • našich dní. Odpove ď je d osť prekvapujúca: štát nedáva ani
pravcné scény, jedna z nich je napriek roz ľahl osti doko nca urocent. Všetko je sponzorované podnikmi typu General Moto rs,
bená ako výťah či o hromné prepadliska. A za tým ruch a ču l á
Texaco a pod . Koľko dokopy? Medzi brat mi- 100 miliónov US
prevádzka: ideme vo výťa hu spolu s postavou z Traviaty. tá čos i
dolárov.
zamrmle smerom k môjmu sprievodcovi a vystúpi. ., Rozume li
Ako ďa l eko siaha vplyv týchto mecenášov, ktorým teč ú neste mu?'· - Ani slovo. - .. Že vraj tá generálka za nič nestojí.
pre tržité príjmy či sa situácia v G ulfe obracia tak či tak , ukazuje výstavka v suteré ne. Hviezdy metropolitného o perného neAsi preto. že tam spieva tretieho jedlonoša" - dodáva môj priat e ľ iro nicky. ,. Keby mu dali po riadnu rolu , tak by sa nadšením
ba sú tu v žiarivých róbach na plátnach (väčších i -čas tej šie,
menších výtvarných hodnôt} , neohovárajú sa, prestali sa nenározplýval!"
Rozplývam sa taktiež. H ľad i s k o je nabité a lístky sa prísne
v idieť , čo bolo, bolo. A na jednej fotografii sa práve pod pisuje
akt spolupráce s firmo u Texaco rokov minulých - a spevácke
kontroluj ú; lenže dve tretiny sú obsadené školopovinnými de ť
mi. Sú plné humoru , ako u nás: sotva dirigent zdvihol taktovku ,
hviezdy z MET tu zastupuje milá tvár pani J armily Novotnej .
ozval sa pot lesk. Pán Ricco Saccani (jeden zhrúba z dvadsiatich
Prišla sem v roku 1940 a MET sa jej položila k nohám. Samozrej me, že tu má i svoje nasvietené plátno (v kostýme Violetdirigentov, ktorých pre nadchádzajúcu sezónu uvádza program
Metropolitnej opery, vrátane Placida Dominga , Charlesa Macty} , je ako živá, a hovorím to plným právom , pretože má m nákerrasa , Jevgenija Svetlanova či J amesa Levina) zvesí pravicu
vštevu u nej práve za sebou ; napokon nebýva v New Yorku pría ča k á. Za okamih pozdvihne taktovku a opä ť sa ozve potlesk
liš ďa l eko o dt iaľ. Z aujímavé, najslávnejšou čes k ou speváčkou
- a s ním pohoršený sykot nás starších. Hra sa o pakuje. až niebolo pravdepodobne Ema Óestinnová, ktorá tu taktiež slávila
kto vyj de Aa scénu , pozdraví nás i mladých černošk ov a belošskvelé úspechy - ale všetky stopy po nej zmizli. Žiadny o braz
(na rozdiel od jej dobových konkurentiek}, žiadne plagáty, doko v. usmeje sa a v tom rýchle dirige nt nasadí a sme zachránení.
Na sezónu 1990 - 1991 pripravuje ME T pä ť pre mié r (Maško nca -čo ťažk o nesie Václav Holzknecht , predseda Spoloč
karný bál, Káťu Kabanovú , ľarsifa la, Semiramis a Kúzelnú
nosti E . Destinnovej - ani vo veľk ých dej inách Metropolitnej
flautu) a z prehľad u repertoáru sa rýchlo p resv iedča m , že tradíopery• nie je o nej zmienka. Rozišla sa s touto scéno u v zlom
cia držať sa tradície je ,zachovaná- Pucci ni , Musorgskij , Mo- a zdá sa, že MET neodp úšťa .
za rt , Gounod , Verdi , R . Strauss atď. Ž iadna revolúcia sa ne koPrechádzame okolo obrazov a vybavujú sa d robné asociácie:
ná - Po rgy a Bess je už dávno klasikou , a tak je to vlastne len
Maria Jeritza, vlastne to bola pani Jedlitzková, kto rá prešla
Jan áček , kto sem prinesie nejaký vzruch. Takže rýchlo listuBrnom , O lomoucom a ako meteor ovládla poto m svetové scéje m, či je vec ušitá na pani Gabrielu Beňačkovú - a nemýlim ny. Vo Viedni spievala Jemifu- a J a n áček , kto rý sa rok predsa! Prile tí sem za:;pievať a Leon ie Rysane k jej bude síce už star- tým stále usiloval získ a ť pre toto naštudovanie E. Destinnovú
šou, ale predsa len spoľa hlivou oporou . Za dirigentským pul- - napísal: " Počul a videl som konečne Jemifu vo svojom diele."
tom Charles Mackerras, lepšie miesta 90 dolárov a te lefónom O na tiež podnietila MET k neskoršiemu prvému uvedeniu Káti
si ich môžete rezervova ť po 24. januári. V dňoch sv i a točn ých
Kabanovej . Prezerám si jej tvár, ale opod i a ľ nás už k sebe privás to bude st á ť 102 dolárov.
ťahuj e Maršálka- Lotte Le hman , o kus ďa l ej čít a me, že obraz
Programový bulletin t o htoročnej sezóny má na obálke fotoso svojím po rtrétom (Gluckova Ifigenia v Tauride) venovala
grafiu z naštudovania Dona Giovanniho- a srdce poteší, že nad
Metropolitnej opere Maria Callasová. Na v e ľmi čestnom ll)iesscénou je umiestne ný emblém s názvom opery a slávnym údate je nasviete ný po rtrét Ote lia - Ma ria de l Monaca, je tu nejo m o p,remiére : Prague 1787. A pretože tieto riadky adresuje
smrte ľná Adelina Patti, E nrico Caruso, Li li Lehman - veď je to
slovenským či tateľo m ktosi z Prahy, nech je mu do vole né prinapo ko n múzeum n esmrt e ľn ých . Najviac záberov - vrátane rapome núť zvláštnu kuriozitu . Ro ky sa autorova rodina pokúša
du fotografií - patrí Benjamínovi G iglimu , ktp rý sa teši i ďa l 
n áj sť spojnicu k mužovi menom Václav Mihule , ktorý v Prahe
šiemu rekordu : napočítali mu 513 rolí na scéne MET, a medzi
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Spomlenb na slá.-ne roky. Spe.-áčb Jarmila No.-otná .-enot'BIB fotogranu autororl článku.

nimi víťazí Rudolf (z Bohé my), spievaný š t y ridsaťtrikrát . Lebo
svet tak rád pl ače, keď to nie je 41aozaj .. .
Keď sa l účila s o perno u scénou Fra nces A lda (autorka spo ·
mienok s typickým názvom Muži, ženy a teno ri - 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), kto rého me no sme mali v minulých desaťro
či acb umelo zab udnú ť.
V zozname sopranistie k určených na tohtoročnú sezónu nájde me hn eď dve Slovenky : je tu Edita G rúberová a Gabriela
Be ňačková . Co nie je tak zlé , ba vôbec to nie je zlé , a krajana
poteší, ak f\ájde na d ruhom konci sveta o pä ť'meno krajana.
Takže- za výlet to rozhodne stojí. Len škoda, že nám zdraželi letenky do New Yorku!
JAROSLAV MIHULE

ZO ZAHRANIČIA

MOZARTOV ROK ODŠTARTOVAL
ni a a prehry. Priame vysielanie z jednotlivých
miest malo charakter individuálnych blokov.
Z Prahy sa prenášala Pražská symfónia,
z Drážďa n komorná hudba. Vo Viedni celebrovali omšu ako za Mozartových čias .
Z Mantovy vysielali rané sk l adateľove 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, záver mozartovského ,.zvukového m ostu'~ tvoril
priamy prenos opery Carovná fl auta zo Salzburského divadla.
Program rozsiahlych rozmerov pripravili
usporiadatelia Mozartovho salzburského týždňa. Po celé dni možno tráviť čas na koncertoch , výstavách , stretnutiach s umelcami , pri
pre hliadke knižných publikácií, až po večer
né predstavenia.
In diesen he iligen Halie n je názov tohtovýstavy v Mozartovom rodnom dome.
Sú tu mnohé historické exponáty, ktoré prezentujú Mozarta na javiskách salzburského
festivalu, čiže 70 rokov, počas ktorých sa
usk utočnil o do r. 1990 844 predstavení Mozartových opie r. Namiesto katalógu ponúkajú dvanásť reprodukcií scénických návrhov.
V Mozartovom obytnom dome na Makiutplatze môžu návštevníci zase obdivovať mozartovské známky z celé ho sveta. Obe výstavy sú otvorené do polovice októbra.
ročnej

27. január 1991. na ktorý pripadlo 235. výročie narode nia Wolfga nga Amadea Mozar-

ta, oslávili európske rozhlasové inštitúcie zaujímavým celodenným programom. O d rána

do veče ra bol program zostavený ako moza rtovský cestopis, čiže hudobná návšteva miest ,
ktoré Mozart navštívil počas svoj ho života ,
v ktorý.ch slávil nie len friumfy. ale aj skla ma-

Veľmi nákladne sa v Salzburgu prezentuje
nadácia, založená pred necelým rokom - Mozarteum Belgicum, ktorej hlavným cié ľom
popri pestovaní sk l adat eľovej hudby je dokumentácia o je ho cestách po vtedajšom južnom Nizozemsku. Na tejto akcií predstavili aj
prvý mozartovský knižný zväzo.k , v apríli nasleduje ďa lš í , je ním školský flámsky titul D er
· windere Wolfie.

Giuseppe Slnopoll nahral pre firmu Deut·
sdte Granunopbon GeseUsebaft v Berlíne
Stnussovu operu Salome. V hlamýcb úloWell spievali Cberyl Studer, Leonie Rysanek
a Horst Hiestermann. Ako d'alllu operu pre
DGG nahrá Wagnerovbo Blúdiaceho HolanIUL Okrem toho má Slnopoll v pláne namivky s Londýnskym symfonickým orchestrom a StaatskapeUe Drážd'any taktlef pre
DGG.
.
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hmluhm·.i jl'\l'lll'. 1'. (h\\ahl jl· t:Í\tancum
:nanl :,:ardm·j hmlh\. l..turu Jlľl'\adtmal
l'\ll' pn·d \\IUJIIIm du OJU aj al..u Jlr:tt:mml.. l niH·r,al l ditiun. l'rl·dtwl..lad:í \a.
il· l'l'll'r ( h\\ a hl uhu hat 1 aj tl'll'\ Íl ll l' '~
'idanil' u ,uc:·a,m· i najnuukn u·j\il' JlrtÍ·
1h rat..u,J,.l',j a \\l'IUH'j hudb~.
e Jbt..ti,J,., ,J,.I:ul a tl'l (,uttfril'll Hill J·im·m Jlr:ll'U.Íl' ua nmu111 j:ni,J,.mulll didt:
u l'aran·"u'm i. '\a libre ll· \JIIIIUJir:tcujl·
,J,.I:ulatd ma 111anídl..a l.uttc Jn~-:ri\l'h.
Uidu UH'Ihí na fl'\thall- ( arinthi\chl'll
'umml•r J'JCIJ.
e \ ujna ' l'n"l..u111 t :íliH' uhriiiU.Íl'
Jlri Jlr:l\ ll\ a ll l; :lllll'rit:l..l; l urn~ \ icdl'll·
•,l..,dllilharnwnil..m. Z:í\IUJil'a urdtt:\lra
\\ l·rm·r Hl'\l'l 'a Jlľl' Uil' l'rl'"l' \\jadril
' Jllll'h' hnu't a 111i d filhar111unici \Íihl'C
maj u 1idnl..mat ' l..rajinl·. !..tu ní \l'dil- \ujnu. m ·hmurial' u id1 hl'IJil'l'llll\li puC:·a,
l'l'\1'. 'it u a cia 'a \Íl' l' 111ilil• !..a id~ 111
d.-wllltllll'llit a tal.. na ddinitÍ\IIl' ruthudnutil· 'i urdu-,h·r chn· l'\tl' JIUČI..at'.
l JHuluhn\dl dúwdm udril·kla \~\lti·
Jll'llia Jlrl' \ il'lil-11\l..U .;,tal liU UJil'rU aj 'I:Í\•
na 'Jil'\ :iC:· l.. a l n·dnit:a wn ..,ta dl· íijtica
' l ' \. l'rim:uluna 'raj' h·.itu wjnuH·j \i·
tu:ít·ii utlmil-ta na\IUJiit du al..dwl..uhl·l..
lil'ladla a ri,t..mat \\u.iu hl'IJil'ČIIII\1. \il'dl'tl'l..l·.i .;,t:itm·j UJil'Tl' tak 'IIÍI\ubila \:Íím· \lanl\ti Hl \Hijl·.i Jlľl'\ :Ídtl..l·.
e U. l hululuu' hil-nnall' ' lh·rlínl' (l.t.2-t. fd1ru:íra) ululrialu dut :íl'iu l 111iliún
maril·!.. ud ,,wll..ml'.i a hra.iiml..l·j 'l:íd~ .
l'ru:.:ram luhlu nwd,inarudndw fl'\li\a·
lu ,m·a,nt·.i luulln 1\un lh:u"ahl'\1 JIU·
dujati ' uhm·h .:·a,liadt ml'\la. l'ru~-:ram
pumika '~'l' dllul,at' JITl'llli~ r. 111cdli nimi dida (;cur~-:a hattcra. Uit:tl'ra Schnalwla. \\ nlf:.:an:.:a l~iihma . Fn·cll-rkt..a
..,,.h,·ul..t-r:l a i. ( huhilll\ dr:unalur:,:il·l..'
al..n·nl H·nujt· fl'\lhal ml·d,iwjnuH·j
:n :mt:.:anll- a did u 'lani tumn·ldw tali :ul\l..dw ,J,.Iadah·l:t l . ui~-:i '\una. al..u aj
nuH·j \IÍča,m·.i hudbt· tu ..,m il'l\l..dw
1\iitu.
e l'u trctíl..r:ít 11\Jiur:uhí\a l..l:n iri\1:1
\ndr:i' ..,,·hill \\u.it: •. lluduhnl' dni ..
' \lundWl'. Od .H. aUJ.:II\Ia du 7. \l'JIIt:lll·
hra 'a' tmntu id~lil-ku111 JITU\tn·dí U\kutuC:· nia l..tllll'l'lllrmam' \tn·tnutia ' l..unwrnuu hudbt1u. l'utlri ll . ..,dtifl'mi bude
tí.:·inl..mat u. i. l h ·int llulliJ.:l'r ' hudbou
l. 'l'imht·rta a L .Jan:íčl..a. \ Jlhínl' jl· \l"
dl·m H'l'l·rn\dl l..u nn·rtm. '-''ri matinl' na
t :iml..u a jl'lil-11 l..mtl'l'rl \ll far\l..UIII !..u\tuil'.
Uulnural..11\l..l· llll'\lu hn·m' hudl· aj
luhtu ml..u dl·ji,J,.um \\l'hudu-t:ÍJI:Uin~t:h
hudullll\l'h 'l:n uu\lt. l al.. al..uminul\ rul..
aj tnat JHll\al ral..u't..' hu,li,ta (,cnwt
\\ ini,l·hlwfn ini,tnmu·nlali,tm 1 \\dUldu a taJI:ulu na 'JwluC:·m' l..unn·rh a maj'' ru\\l..l' l, u rf\ Jlľl' hu,ll·. 'iultln(·du
a l..laH r. \ r:iml'i l\l' htu huduhn,t:h \I:Í\·
ttu\li (2S. jtil- ll . au:,:1"1) "'tutli \lur:n ,J,.a lilharnulnia 1 Olumuul·a. él'li,tka
( :lľlm·u \lid1ada lut..a,·m :i a dal'-í. \
Jlm:,:raml' .Íl' til·i l..mnurn' H'l'l'ľ H·uman~
1:'11. \\rttC:·iu namdl·nia \ . Jhuraka. l dnt..m at hmll· aj lh ui":íl..m Jlľ:l\ nut... hu,lhla .luwf 'ul.. .
..,JI:IIIil·l,l,a ' Jil'\aC:·l..a l'ilar J.un·n :.:ar \a
22. januara t.r.' '\l'ml'l'l..l'.i UJil'H' ' Bl·rlíIH' rutluC:·ila ' ja\ j,J,.um Jl il'\ ÚU\~111 H'Í:l'·
rum . h'l-ruC:·na \UJir:mi,tl..a ta l..l:nírndw
'Jirit' \IHht \\ujhu l..raja na \li ~-: uda /anl'llihu ta\Jiit•\ala ,J,.I:ulh' \ h :1ldilw. l'n:.:ull·,ihu. Jhu i":1l..a. lh''Jii :,:hilw. (,ran:ultl\a
a ( lhr:ulur\a. 1'. lu n·n~-:arma Jlalrila
1.. uajuhluht·lll'Í\1 111 'lll'\:u:·t..:un '\l'llll't:l..l·.i
UJil'n. l C:·i nl..tnala lu ml r. l'lhl w "'l' 211
UJil'radl. 'Jiil'\ala lil·i \ !:' Jlrtlllul..l'i:ídt
ll l'\\' ur,J,.l',j \1 l l .
e Jhana\ll· ''"lu C:·a">Jii'u '\l'lll' /.l'it·
,du·i lt liir \Ju,il.. Jlrininlu 'ian·ru t :mjíma"t·h danl..m . \ludii a U\ah. u.i. 'i
, .;,i111lu i 11111. "ru.:·il· narmknia Buhu,la'a \larlinu .
e ..,, mfunil'l..' urdll'\h'l' ruthla\U ' huhm· n l{ ma nmdw i,ddiriJ.:l'tlta . ..,tal 'a
111111 ll an'\ un!... !..l ul'\ nahradil (,an Bnl inilw. \un!.. hu l uaJIU\Il'lh \ddiri:,:l'll·
1u111 .;,latnl'j UJil'T\~ , Uraiclanud1 a I.C:·. _il,.,,,. aj' ,..J di ri:,:l'll l\l..!'j lunl..l'ii lh·,idl'U·
,·ndw urdH·, : ra ' Jlaa:,:u . ..,,uju funl..l'iu
' h.uhnt· n:"lupi ' 'l'/UIIl' 1'1'11-'12.
l'udla ta hr. tlan- : - mjl..-
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L. Maazél vo Viedni
Deutsche G rammophon Gese llschaft podpísala exkluzívnu zmluvu s Myung-Whun
Chungom, umeleckým šéfom Opéra de Bastille v Paríži. •Predmetom tejto dlhodobej
zmluvy sú predovšetkým operné nahrávky,
ako napr. Šostakovičova Katarína Izmajlovova, Berliozova opera Benvenuto Cellini s Placidom Domingom v titulnej úlohe , Verdiho
Sicílske nešpory vo francúzskej originálnej
verzii a ďalšie diela. Na snímke Myung-Whun
Chung podpisuje exkluzívnu zmluvu so zástupcami firmy Deutsche Grammophon Ge' sellschaft v Paríži.

Informácie

V súvislosti s pripravovanými zme nami v čele Viedenskej štátnej opery a Viedenskej fil harmónie zverej ň uj e viedenská tl ač viaceré dohady. Najnovšie vo februári príde do Viedne
Lorin Maazel a bude skú šať koncertné predvedenie S'traussovej opery Elektra, ktoré uvedú
pri príležitosti jubilea Carnegie H all v New Yorku. Celé americké turné mal dirigovať Claudio Abbado , ktorý však odmietol naštudovanie Elektry pre veľkú náročnos ť prípravy programu na americký zájazd . Abbado však bude dirigova ť plánované koncerty Viedenských
filh armonikov v Londýne a potom s orchestrom odletí do Washingtonu. Podľa vyjadre nia
hovorcu Viedenských filharmonikov, L. Maazel bude aj v budúcnosti opäť stáť za pultom
orchestra nielen doma , ale aj v zahraničí. Vedenie orchestra v súčasnosti ve tmi aktívne vedie rozhovory o kandidátoch na post umelecké ho ~éfa Viedenských filharmonikov. 11ač
uvádza , že zatiar' najintenzívnejší kontakt s orchestrqm má mladý dirigentský virtuóz Simon Rattle .

...
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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 starého 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 rysledkaml svojej umeleckej práce, dostal koncom minulého roku
divadelný súbor Vrana Saplens a Wlálnoln§trumentálny súbor Blues Band Singers. Na dvoch't'ovembrorych koncertoch
zaujali členovia komorného in§trumentálneho súboru Camerata Comeniana pri FFUK v Bratislave. Mladí hudobníci, poslucháči 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 vyuifv~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 vldeozáznamami koncertov tohto popredného zborového telesa. Stretnutie so svojimi priaznivcami plánuje uskutočniť i d'al§f kolektfl'
M.KS- Mládežnícky zbor Echo. Z'ďal§ích pripravovaných hudobných a literárno-hudobných ·podujatí DUČ spomeňme
aspoň Večer renesančnej hudby a poézie s mladými recitátorml a súborom Camerata Comeniana.
E.K.
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Bohéma klub
otvorený .

Skuto~ne ~r! gin á lnu

pozvánku do vznikajúce ho Bohéma
klubu pnpravth 30. l. 1991 pre svojich priaznivcov umelci Di·
vadia Jozefa Gregora Tajovské ho 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 za hra ntČ I zná me~O Jurovsk~~O kvinteta. Jasný, ZVOnivý
soprán O . HromadoveJ zaznel v ám Musetty a Pucciniho Bohémy. 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 due te s temperam~ntno u a lllst~ou T. Brummerovou. K príje mnej, bezstarostneJ pohode _pnspel aj precítený prednes dueta z Offenbachových Hoffm a nno~ých rozprávok v interpretácii B. Lenhardovej
a M ..Murga§oveJ. Z áver veče ra patril h osťovi , sympatickému
n ádeJn~mu tenor is~ov i, Talianovi G. Ruggierlmu a jeho árii
z Verdtho Trubadura. Spevácke kva lity tohto sólistu môžu
návštevníci .ope~y sledovať počas polročného angažmán na
banskobystnckeJ scéne. Po celý večer sólistov na klavíri sprevádzala D. Turňová, ktorá sa predstavila aj sólovo citlivou in·
tepretáciou Chopinovej Polontzy gis mol.
'
Zmysluplná, na názov klubu doslova ušitá dramaturgia M.
Glockovej , ktorá ce lý program vtipne moderovala, prispela
k neformálnej- naozaj bohémskej atmosfére.
Verme , že tento umelcami nastúpený trend bude priaznivo
pokračova ť poča s ce lého cyklu pripravova ných veče rov v Bo·
héma klube.
E. BARANOVÁ
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KONCERlY MESfSKÉHO KULTúRNEHO STREDI~
KA v Dome umeleckej činnosti sa konali v dňoch 13. a 28. novembra 1990. Predstavil sa na nich komorný in§trumentálny
súbor Camerata Comeniana pri FF UK (umelecká vedúca
Kristína lzáková). Dramaturgia celovečerného programu obsahovala diela rôznych §týlových období: A. Stradellu (Sinfonia 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 súboru Camerata Comeniana, n~mä Klavírne trlo J. Kresánka
sa stretli so živým ohlasom publika. Súbor sa úspe§ne prezentoval ~ na koncertoch v Dudinciach (15. novembra) a v Modre
(26. novembra).
-lh• ~TRETNUTIE ZÁSTUPCOV KLUBOV HUDOBNE.!
MLo\DE:ŽE SLOVENSKA usporiada SH S - sekretariát HM
v diocla IS. - 17. IIUII'ea 1991v Bradslave. ÚastiÚIIOV ~
nádteva koncertu SF (piatok, 15. J.), li&sf na klubcmt• programe v stredisku. SHF Hudba a mládež, ktorý mode~e J.
Hatrík (sobota, 16. J.), prehliadka Hummelovho múzea, spojená s koncertom a premietaním filmov (sobota, 16. 3.) a večer
predstavenie Mozartovej opery Jdomeneo v SND.
SÓLISTI SND V ZAHRANIČÍ. &a Jenlsorá nútudofala
anglickom Leedse titulnú rolu vo Verdiho Tral'iate. Ida
riloitá hosťuje v opere St. Gallen (~~člarsko) v úlohe Azuceny vo Verdiho Trubadúrovi. Jozef Kundlák na§tudovalv berlínskej Deutsche Oper postavu Belmonta v Mozartovej opere
Únos zo Serailu. V Leedsi reprezentuje na~ vokálne umenie
~ Jári Galia vo Verdiho opere Atilla.
MAGDALÉNA HAJÓSSYOVÁ §tuduje v SND Elektro
v pripra·:ovamij Mozartovej opere ldomeneo, ktorej premiéra
j e 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 Pucciniho Toscu na scéne opery v Houstone (USA). Titulnú rolu
v nej sn•árni EYa Marton.
N.L.
e JUROVSKÉHO KVINTETO JUBILUJúCE. V ráme1 cyklu Otl'áranie depozitára pripral'ilo Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici koncom novembra m.r. vo svojich výstavných 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: Bohumil Sedláček (Rauta), Jo11ef Úradnfk (hoboj), Stanlsl•t'
Borl (klarinet), &husiar Smutný (lesný roh) a Mlroslat' Masár (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 pripomínať tohto významného banskobystrického rodáka. Po
úvodných Informáciách sa prítomní v živej diskusii dozvedeli
mnohé zaujímavosti-z koncertného pôsobenia kl'inteta. Hovorené slovo vhodne striedala hudba v podaníjubilujúceho stíboru o.i. Divertimento J. Haydp, Rondo J. Ch. Bacha. Na záver
M. Bárdiová zaželala členom Jurovského kl'inteta vefa úspechov a elánu ~ v nasl~ujúclch rokoch.
B.U.
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• MEDZINÁRODNÝ MMSTROVSKÝ KURZ PRE ORGAN - ORGANOVÉ UMENIE FWRA PEETERSA sa uskut~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, prípadne 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 dlspoúcli v redakcii už.
·
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20. februára
S~D Bratislava - A . Adam: G iselle (19.00)
SD Košice - G . Verdi: La Traviata {19.00)

21. februára
SND Bratislava - A . Dvorák: Rusalka (19.00)
SF Bratislava - ope retný konce rt : 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
(1 9. 00)
SF Brätislava - ope retný 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 . G ershwin , C. Porter, spirituály)

25. februára
SND Bratislava - G. Bizet: Carme n ( 19. 00)

26.....februára
SND Bratislava - operetný koncert: J. Strauss, F. Le hár
( 19.30)
sólisti: 8 . Berkyová, M. Dvorský
dirigent : P. Guth
SD Košice - L. Deli bes: Coppélia ( 19. 00)
.
DJGT Banská ~ystrica - O . )'ledbal: Po ľs ká krv (1 9.00)

27. februára
SF Bratislava - operetný koncert: J . Strauss, F.
(19. 30)
sólisti: B. Be rkyová , 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 . Sta nkovský
sólista: f. Malý, klavír
DJGT Banská Bystrica - A . Dvorák: Rusalka (11.00); QJg.
predst.
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KONKURZY

28.februára

SND Bratislava - A . Adam : G iselle ( 19.00)
SF Bratislava - V. Kubi čk a, C. P~. Bach, A. Vivaldi , B . Britten , SKO (1 9.30)
l
Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypi- ,
.
.
sólista : S. Azzolini , fagot
suje konkurz na miesto:
SF Piešťany - operetný koncert: J. Strauss, F. Lehá r ( 19.00)
·
sólisti: B. Bh kyová, M. Dvorský
- zástupcu koncertného ~stra I. huslí,
dirigent: P. Guth
- hni& na husliach.
Konkurz sa uskutomf dia 15. 3. 1991 o 10.08 bod. SD Košice - J. Bock: Fidlikant na streche (19.00)
SF Ko§ice - B. Ma rtinu , G . Gershwin ( 19.00)
v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.
sólista: F. Malý, klavír
Prlhlálky prijíma a lnfomuide posk)1uje penonáldirigent: R . Stankovský
ne odd. SF, Fu~fkova 3, 816 01 Bradslava, teL: 333351-3. DJGT Banská Bystrica - A. Dvorák: Čert a Káča {11.00);
org. predst.

x x x

l. marca
Rladltel'ka Slovenskej filharmónie v Bradslave vypisuje 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 penonálne 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 orehestrilnycb partov.
Uzaivierka prlhláiok je 15. 3. 199L Slobodným poskytneme ubytovanie. Cestomé hradíme len prijatým
ucbédzaOOm. UcbádzaOOv pozveme na konkurz pfsomne.

SND Bratislava - G. Ve rdi: Nabucco ( 19.00)
SF Bratislava - V. Kubička, C. Ph. Bach, A. Vivaldi , B. Britte n , 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: Po ľsk á 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 da me 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

