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V ČÍSLE : Mozartovský rádio-most
O perspektívach žilinského komorného orcheLucio Silla vo Viedni
Mozart v Bratislave a Košiciach
Marginálie
stra
Recenzie
na televíznu tému
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e rok 199 1 pri jal celý kult t'rrny svet za
rok mozartovský. to pocho p it eľne
je zbytočné v týchto riadk och pri po mín a ť .
Našou povi nnost'ou bude skô r zao s t riť pozornosť na kalendár a~cií. spiitých s týmto jubile om. byť na pulze dia nia u nás doma i v zahranič í. či už v koncertných sálach. o perných domoch. pri rozhlasových a televíznych prijímačoch . V prívale pripravovaných udalostí b ude
viac než inokedy pr íleži t osť zamysliei sa nad
životnosťou tvorivého odkazu W e lfga nga
Amadea Mozarta po 200 rokoch , prečo je dodnes vysokou ško lo u i n te rpre tačn é h o ume nia
a kritériom profesio na lity. Bude čas pouvažovať nad moza rt ovským reproduk čn ý m zástojom Slovenska v kon texte so svetom. krit icky
zho d n o t i ť . v konfrontácii s medzin árodnými
trendmi . naše miesto na mape tvorivých č in ov
v oblasti javis ko vej i konce rtnej.
Dnes začí n a m e rwzvyča jnc- s rozhlasom .
Symbolický štart k sérii akcií. podnietených
bicentá rio rn Mozartovho úmrti a. na rozhlasových vlmích pripravila v de tí narode nia skladateľa Európska rozh lasová ú nia (EBU). ·
na iniciatívu kto rej sa napoj il tiež Slove nský
rozhlas . 27. janu:í r ~a tak sta l v takmer celej
Európ·e nwta rtov,l,.o u ncdcfou. pretože
už o 9. hodine o dštartova l celodenný marató n
priamych prenosov. zostavených z tvorby jubilanta . Stafc tu si podával i jed notlivé mestá.
ktoré Mozart počas wojho života navštívil.
kde koncertova l. Spektrum hudobných žánrov bolo ozaj pest ré . Vystriedali sa opusy komorné i symfo nické. inšt ru mentálne a vokálne. pričo m program vyvrcho lil priamym p renosom zo Sa lzb urgu . odki aľ bola odvysie laná
Čarov ná fla uta.
Trasa rádiomostn vied la z Prahy cez D rážďa ny a Viedcrí. pok račova l a v Mantove.
Augsburgu. Paríži a Lond ýne a cez Bra tislavu
sa dostala do cicl'ovcj stanice Mozartovho
rodného Sa lzburgu. Slove nský rozhlas sprostredkoval svoj im posl uch áčom na stanici
Devín dva dvoj hodinové a jeden piiihodi nový vysielací blok z tohto podujatia. H oci
si o poč ú vat e ľ n osti tej to frekve ncie ne robím
veľké ilúzie (rakt'tsky rozhl as napríklad bol
na stanici č>stcrrcich I. zaangažovaný celých
Strnásť hodín) . i tak hodno iniciat ívu nášho
masmédia pochvá li ť. Pre za či a tok to bol povzbudzuj úci vklad.
Prvá sa teda p rihlásila Praha. V Kláštore
sv. Anežky muzicírova lo Nové V lachovo
kvar'tcto s klavi risto m Františkom Malým
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mo hli sled ovai prostredníctvo m rakúskeho
rozh lasu .
Popo ludn í vstúp il do diania opäť Devín .
a to dvoma ho dinovými b lokmi z Mantovy
a Augsburgu. V talianskom meste bol pripravený Symfo nický o rchester R A I z Milá na
a dirigent V ladimír D elman (program tvorili
dve symfó nie a koncertná ária), Nemci do p lnili po nuku troj- a viachlasnými vokálnymi
kompozíciami. Po Paríži a Lo ndýne (pri nich
stanica Devín absentovala) prišiel o 18. hod ine rad na Bratislavu . Ako vieme. v Pálffy ho
paláci Mozart ro ku 1762 ako 6-roč n ý ko ncertoval. T e nto krát p atril klavír Mariánovi Pivko vi , ktor ý sa b lysol vo Fantázii pre k lavír
d mo l. Po ňom , so Sloven ským komo rným orchestrom, zaspievala Magd aléna H ajóssyová
koncertnú áriu Ah , lo previdi a Bratislavské
d ycho_vé kvinteto uzavrelo úspešný bratislavský blok .
Vyvrcho lením celod e nne j štafety bol priamy p renos zo salzburské ho La ndestheatru .
kde tamo jší sú bor uviedol če rstvú insce náciu
čarovnej fl auty. Bo l to zauj ímavý pro jekt.
kto rý vzniko l ako koprodukcia miestneho divadla s bruse lským Théatre Royal de la Mo nnaic . Inscenátori . ma nželská dvojica U rsel
a Karl-Ernst Herrmannovci,' pricestovali
z belgickej metropoly, Salzburg dal k dispozícii svoj Mozarteum O rcheste r a ope rný zbo r.
Kolekt ív sólistov tvorili mlad í umelci z d esiatich euró pskych kraj ín. Samo tnej premiére
p redchádzala speváck a akadé mia v Salzburgu, ktorej zm yslo m bolo p ripraviť rôznymi
školami vybavených sólistov po strán ke štýlo vej a technicke j . O d 2. septembra mi nulé ho
roku , teda už dva mesiace pred zači a tko m
skúšobného procesu k Čarovnej fl aute, sku p ina štyroch vokálnych pedagógov (napr.
E rnst H äniger. Edi th M ath isová), ako i herečka z viedenského Burgtheatru , pripravo vali mlad ých ad eptov vo vile na o kraji mesta.
aby v deň premié ry boli nalade ní na spoločnú
štýlovú strunu .
Cieľo m tohto naštudovania. za ktoré bol po
hudobnej stránke zod povedný d irigent Sylvain Cambreling. bo lo tiež pou káza ť na kontinuitu inte rp retačn ej tradície a predstavii
novú gene ráciu mozartovských spevákov.
Nie je tajomstvom . že už dlhší čas si zahra nič
ní kritici ťaž k ajú v tejto o blasti na krízu
a s nostalgiou spomínajú na zač i atok 50. ro- .
kov , ked y mala Viedeň dopos i a ľ nepreko naný mozartovský spt:vácky, ale i d irigentský

PAVEL UNGER

MOZARTOVSKÝ
rozhlasový maratón
(Klavírne kvarteto Es d ur) a Su kov komorný
orchester sa predstavil Symfóniou D dur
Pražskou. Historický citát .. moj i Pražania
mi rozumejú" bol leitmotívom aj to hto vystúj)enia hudobníkov od Vltavy, ktorí ozaj
s plným slol\ovým porozume)l (m a kultúrou
otvorili mozartovský de ň . D ive rtimento m
pre husle , violu a v iolo nče lo Es dur prispeli
členovia Krausovho kvarteta zo Staatskapelle
v Drážďa noc h . Mozar tovu Missu sole mnis
z Dominikánskeho kostola vo Viedni sme

ansám bel. Písať o inscenáci i sp rostredkovanej rozhlasovým prenosom , znamená odmysl i eť si nielen javiskovú zložku, ale tiež si uvedo mi ť prepoje nos ť sólistov na hereckú a kciu
a ich pohyb v priesto re . l naprie k tomu 'majú
live-nahrávky oproti štúdiovým neodškriepitefn ú výhodu, že totiž sú živé , au tentické , bez
retuší.
Dušou hudobnej p rípravy bol šéfdirigent
bruselskej o pery Sylvain Cambreling , 43-roč
ný umelec so širokým repertoárom , kde Mo-

zárt má výsadné postaven ie . Práve jeho hosťova n i e s opero u La fi nta giardiniera ro ku
· 1987 na salzbursko m Mozartovom týžd n i bo lo inšpirácio u i pre tento koprod u k čn ý p ro jekt. Cambrelingovo poňatie Ča rovnej flauty
je ve ľmi dynamické, s p remysle nými tempami a vycibreným výrazom. Aj próza , n a naše
pomery vermi košatá, má ideálny temporytmus. Orchester Mozartea má svo jho skladateľa doslova v krvi. Hoci sólistické obsad enie
nebolo po každej linke ideálne , zapa mätať si

treba dve mená. Sopranist ku Eli zabeth Norberg-Schulzovú. kto rá dala Pa minc n ie le n
zmyslové kúzlo. ale tiež krásny. sýty timbre,
techn ickú a int on ačnú isto tu . Laurence Dale
bol vo farbe š ťavna tým . vo výraze plastickým
Taminom , s ktorým dnes už h osťuj e na. významných scénach sveta. U ostatných só listov
(Eižbieta Szmytka - J< ráľovná noci, Reinhard
Hagen - Sarastro, Ernst Theo Richter - Papageno) sa strieda li vydarenejšie miesta
s problematickejšími.

INFORMÁCIE

PREŽIJEME?
· V polovici februá ra t. r. vydali predstavitelia poprednej českej tlače výzvu poslanc4)m Federálneho zhromaždenia a vláde ČSFR, v ktorej sa o. l. hovori: .. Právo
na slobodný tok informácií a slobodu tlače patrí medzi základné fudské práva.
ktoré sú u nás zahczpcčené Ústavou a článkom 17. Listiny základných práv
é\ slobôd. Toto právo vša k nesmie byť obmedzené nielen administratívnymi alebo
priamo represívnymi metóda mi. ale ani umelým vytváraním nepriaznivých ekonomických podmienok.·· K tejto výzve sa pridali aj Združenie vydavaterov pe·
riodickej thtče Slovenska, Slovenský syndikát novinárov a hlavné slovenské denní·
ky. V ich výzve sa hovori: .. Zároveň považujeme za dô ležité podčiarknuť, že zavedenie dane z obratu nerešpektuje špecifiká tlače ani osobitosti Slovenskej republiky. ktorá má oproti Českej republike navyše limitovaný trh. čo je spôsobené
nielen menším počtom ohyv~Hcfstva. ale aj prítom nosťou národnostných menšín. Rozhodnutie o zavedení 22-perccntncj dane z obratu, neregulovaná cena
novinového papiera a ncust~1 1 e zvyšovanie ďalších nákladov na vydavatcfskú čin
no!>! vcdie.k lik vid~\cii podstatnej časti slovenskej periodickej tlače. To ohrozuje
celý politický. spoločenský a kultúrny život Slovenska. Zástupcovia slovenských
výdavatcfstiev a redakcií periodickej tlače ~a obracajú na vedúeich predstavíterov slovenskej vlád nej koalície - VPN. KDH a Demokratickej strany- ako aj
predstavitel"ov ďalších politických strán, aby tento problé~ ešte raz dôrazne
nastolili na pôde Slovenskej národnej rady. Federálneho zhromaždenia a vlády
ČSFR. "
•
Vzhfadom na ešte \'ážnej~iu situáciu, ktorá z uvedených ekonomických opatreni
postihuje predov~tkým kultúrnu tlač, a teda aj náš časopis, pripájame sa k citovaným výzvam a najmä v súvislosti s plánovaným ďalším rastom cien, ktoré bez·
pochyby ovplyvnia nákladovosť každého časopisu, považujeme tento počin za
výsostne necitlivý a nekultúrny zásah do duchovného života našej spoločnosti.
Namiesto sústredenosti na kvalitnú prácu, stáva sa tak našim hlavným predmetom
otázka prežil ia ...
Redakcia
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NOVÝ VÝBOR Cappella
SIIF Istropolitana
po návrate
••tobJilo
z Ameriky

Minister kultúry SR LMllsblv Snopko menot'lll s útlmJostou od 15. 12. 1990 novf vfbor
Slovensk~bo budobaého fondu v zlohaf: Ľu. dovft lkladlt, doc. Ida CemecltA, Miroslav

Ida, PIJDr. Zuzau M.n~Ultov~, C&., Ka·
rol Omlrrltlul, Prot. Ivu l'llrfk, Iris Sughyov~.

'

· Prft ZMIIIautle f'jboru SHF sa
".. 19. 12. 1990, IJII ktorom sl &norill nollll
Zll predsedu Prot. lvua "",.flul a podpredMdu Ľudovfta &ladlč!a.
•

Vfbor SHF na svojkb ďaMfdl ZIISIIdnutladl
t'eiJOt'lll osobitnú' pozoi'IJOSI' spnH:OV~VIUJiu
nof'jdl á6ad podpornej &aostl, alw~ noveJ
sltwkll, mrislaceJ so atoálotdou, te u &nosti SHF btltk participova( ceU oblast budóbnej kuUúr;r a budobnf umekl f'Ŕtkfch
lúrov. Vfbol' sl stanovU zMdlldJJe orleJJtM:Ie,
z IUorjdJ treba zdôrazni( podporu nekOIWr·
bJej llnJJOStl, relpelctoviUJk bal/ty kompozllnej, lntftpretaéJJej a muzlioloeklfe.J prá:e.
l'redmftom rokovuf bolo ďalej prerozdeloviUJk prostrkdkov umnjch IJII priii/IJU podpornú llnnosť vntane sociMneho fondu. SHF
vo svojej podpornej &JJOAI sa IHHie orleatovaf, u rozdiel od pasfvneho pri.Jfmula tvorby, u oiJ.jedlúvu~ sltlaUtelsll!dl• muzlkoJoeldfcbdlel, llko~kbreallzM:Iu. VjborSHF
pot'llfu.}e za velmi tMieliU llkUrizovanle viet·
kfch fondovjcb zariadeni a pi'IKOVfM v tom
zmY*, aby sa v lo ~vl&} IIIObJéj IIJJeft
zvfl/11 vjnosy z vlastnej &most/.

Prehlásenie Julian Rachlin skonzervatorista.mi
'

Vaižení priatelia,
žijeme čas, ktorý je rozporupi.Qý n ádejou
l obavami. K tomu v~etkému, čo sa deje v nás
i okolo nás, nemôžeme byť ľahost~Qní. SoeWne, ekon0111Jeké a morálne procesy aac~ú priamy ohlas v celom zložitom orpnlznle kultúrneho života. Dnes viac ako
kedykoľvek

koľko

podlžností
losť,

sa nám
aké ne~ltta~ ~ic4

tl

o
je
dolA le
minulosťou,

poehQPIII, že
nebude nič od·
kr~Qovať, ale ani nám nikto nebude zadarmo
nič dávať. Ako bude hudobná kultúra existo. vať v tom ktorom mieste a meste, bude priamo závislé na na§ich schopnostiach a ocltote
pre núu vec čosi obetovať a n~Qmi, vykonať.
V presvedčení, že sa nám spoločným úsilím
podarí uchovať aktímy hudobný a kultúrny
život vtade tam, kde pôsobime a žijeme, obraciame sa mt Vás s výzvou, aby sme nezl~tne
priložiJl ruku k dielu tam, kde nás j~ treba.
Predsedníctvo
Slovenskej hudobnej spo l očnosti
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'rilumt·tud,l..t' dni 'a hndn !..un al
' dfwd1 .t. - 6 . .iliJa 19'11 na Jk, im·. h-h
n'twriadatd mn jt• ( 'rilumt·tml,l..a , .,".
Ju(·nu,l . flrt'lhnlum tlritlra\ ndw '\hu r u
'a \tall't'ln lhur\1..\, l'ri tlrilt·iitn,li Uni
\\jdt· pu\,tma m ;iml..a. uh;ill..a. l..tundl
na\ rh. rm nal..u al..u tlruti:IJ.:a(· ndw tlla ~:a
lu tH·rili \\1\arnil..mi hanmi (,alamhu'"' i.\ r;inu·i dni 'a u'kutm:· ni 'ian· ru mihuit·n,l..\dl. knltlirmch a i,pnrtm\d1
pmlnjati. na kturt' tatial ( 'rilmnctm"l..a
'twlui·nu't m·m;i tHIIrl'lllll' linani·nl' tlru''rit·dl..,. Uuhrmnlm da rem ia múiu pri'llit·t najt-,j uét•t w \ ľ U Urati,lma-,idicl..
121.\1-112.

Konzervató rium v Bratislave prispe!o
k oslavám Mozartovho roku slávnostným
koncerto m , na ktorom okrem orchestra bratislavského konzervatóriá vystúpil vynikajúci
mladý ra kúsky huslista Juliáno Rachlln, pod
taktovkou rakúskeho dirigenta , profesora
viedenského konzervatória Georga Marka.
Bol to ďa l ší spoločný projekt bratislavského
a viedenského konzervatória , ktorý je výsledko m ve ľmi d obrých vzájomných kontaktov
oboch umeleckých škôl. siahajúcich ešte do
minulého roku, kedy sa u skutočnilo spoločné
operetné predstavenie (pre zmenu pred viedenským publikom) pod vedením toho istého
dirigenta . Spolupráca týchto dvoch konzervatórií j e v istom zmysle výnimočná ; viedenské
konzervatórium má takéto blízke kontakty
jedine s našou školou a podľa slov oboch riaditeľov mie nia v úspešne sa rozvíjajúcich
kontaktoch ďalej pokračovať. Rakúsky dirigent G. Mark veľmi pozitívne hodnotil úro' veň slovenských poslu cháčov , ich ve ľa razy
väčšie umelecké nadanie a obdivuhodnú zanietenosť a výdrž - i po niekoľkohodinových
skúškach. Pre Bratislav čanov je to predovšetkým dobrá škola , možnosť konfrontácie rôz. nych prístupov , v tomto prípade k mozartovskej interpretácii.
,
Pri príležitosti hosťovania viedenských
umelcov uspo riadalo vedenie bratislavského
konzervatória tlačovú besedu, na ktorej sa
zúčastnil riaditeľ Peter Čerman a obaja rakúski hostia, dirigent G . Mark a Julian R achlin
J so svojou matkou. Z množstva informácií bolo zaujímavé porovnanie nášho a rakúskeho
umeleckého ško\stva a s tým súvisiacej umeleckej úrovne poslucháčov. Na rozdiel od
nás, neposkytuje viedenské konzervatórium
všeobecné vzdelanie s maturitou . Je to výluč
ne hudobná škola, ktorej absolvent je na. rovnakej úrovni s absolve ntom vysokej hudobnej školy , poslucháči nie sú ve kovo obmedzení a samozrejme , škola nie je zadarmo! Studenti viedenského konzervatória sú preto
väčšinou zrelší , starší, ale čas to i menej talentovaní (študuje ten , kto má peniaze, štipendium je skôr vý nimočná zá le žitosť). Je tu veTa
poslucháčov zo zahran i čia , donedávna najviac z krajín ďalekého východu, v súčasnosti
sa pomer mení v p rospech európskych študentov . Medzi nimi sú n apríklad i maďarskí
posluch áči , ktorí na základe vzájomnej dohody · ministerstiev oboch krajín poberajú štipencjium. Možno by sa aspoň na základe reciprocity dalo takýmto spôsobom získať niekoľko miest aj pre slovenských študentov.
Zati aľ sa musia uspokojiť so vzájomnou spoluprácou jednotlivých pedagógov , ktorí si
môžu po vzájomnej dohode vymeniť na nej a, ký čas niektorých svojich poslucháčpv.
Pozitívnym príkladom je prístup k výchove
mimoriadneho talentu , ale aj názory samotného Juliana Rachlina. Tento 1 6-ročn ý študent je s kutočn e výnimočný talent. Už desať-

ročný

hral po prvýkrát s o rchestrom , vr. 1988
v eurovíznej inte rpretačnej súťaži
v Amsterdame, dnes má za sebo u spoluprácu
s mnohými poprednými orchestrami a dirigentami: napríklad s mníchovským Bach-orchestro m, s Viedenskými symfonikmi, Viedenskou filharmó niou, s Londýnskym symfonickým orchestrom, 1Vfoskovskými virtuózmi,
medzi dirigentmi je Vladimír Spivakov, Yehudi Menuhin , Lorin Maazel a Riccardo Mu. ti. Najv äčším zážitkom pre mladého Rachli na
bol práve koncert s týmto dirigentom a Viedenskými filharmonikmi na jeseň m.r. vo
Viedni , kde hral Mozartov O-durový hu s ľový
koncert, ten istý, čo teraz pre bratislavské
publikum. Rodičia i škola sa snažia uchrá niť
Juliana pred životom zázračné ho dieťaťa . Hoci má denne množstvo žiadostí o účinkovanie,
koncerty mu veľmi starostlivo vyberajú a má
ic.h len niekorko v roku. Že sa pritom neriadia
komerčnými záujmami, dokazuje i jeho hosťovanie na bratislavskom koncerte . Mladý
umelec žije život bežného chlapca jeho veku ,
rád športuje , hrá futbal , donedávna študoval
súčasne i na gymnáziu. Pre nedostatok času
však štúdium v tomto roku prerušil ·a venuje
sa výlučne hudbe . Denne cvičí 5 až 8 hodín ,
jeho profesor, huslista ruského pôvodu Boris
Kuschnier mu veľmi uvážlivo buduje repertoár. A ešte jedna závideniahodná sk utočnosť:
Julián Rachlin h rá na vynikajúcom nástroji guarnerkách, ktoré mu zapožičal jeho sponzor , viedenská banka. Kiež by takúto možnosť mali aspoň niekto rí naši špičkov í sólisti!
M.H.
zvíťazil

Bolo vždy skô r výnimkou než pravidlom.
slovenské int erpre tačné ume nie d ostalo i za ve ľkú mláku. Nielen našou vinou. Prí·
vlastok .. slovenský" vrafpriemcrnému americkému posluch áčovi nič ne hovorí. Na
rozdiel o d českého, ktorí si naopak vysoko
cení. Co na to m. že p od slovom český sa čas
to skrýva Slovák, napoko n českým tenoristom je - a nielen pre Američanov - aj Peter
Dvorský! A tak nás ani veľmi neprekvapí.
keď sa jeden z našich popn;dných komorných
st1borov. Cappe lla Istropolitana prezentuje
na severoamerickom kontine nte ako Cesko(slovenský) komo rný orchester. Aby sme boli
spravodliví, bolo to n a výslovné želanie ame·
rické ho u sporiadateľa a súbor si aspoň prcsa·
dil, že za pomlčkou nasledoval i názov ansámblu. (Co však Američanom asi veľa neho·
vorilo .) Aj v tomto smere treba zv{lž iť spôsob
a p rostriedky ; Aby si aj vo vzdialenejších krajinách uvedo mili , že Slovensko je tiež súčas
ťou kultúrneej Európy a má už dnes v tomto
smere čo ponúknuť .
Účinkovanie Bratislavčanov bolo jednoznač n ým úspechom. Už v prvých koncertoch
presvedčili hostiteľov o svoj ich kvalitách ,
pochva lné kritiky sprevádzali súbor počas celého zája~du . Pritom nemali ľa hkú úlo hu.
pretože ich účinkova nie bolo vlastne záskokom za lipský Gcvandhaus orchester aj s pôvodným repertoárom (Bach, Mozart . Vivaldi) a predstava Ame riča nov je ta ká. že nemeckých autorov môžu dobre hr ať len nemecké orchestre. Veľké plus pre náš o rchester
bola mož nosť pred staviť sa vo významných
kultúrnych centrách: v priebehu troch týždň ov vystupovali v trinástich mestách o. i.
v kanadskom Toronte a Quebecu. vo Washingtone, v Metropolitan Museum of Ans
v New Yorku.
Turné sprostredkovala ako svoju prvú ve ľ- ·
kú akciu staronová Slovenská umelecká
agentúra Slovkoncert , kto rá podľa slov jej terajšieho riadit eľa. Dr. L. Mokrého, le n názvom pripomína vo ľakeqajši e mo nopolno-byrokratické monštrum . Nový Slovkoncert
chce byť modernou agentúrou manažerského
typu a súčasne hlavným garantom kontinuity
koncertného života na Slovensku a to i v tom·
to, pre vážnu hudbu tak málo priaznivom období. O zmenených prfstupoch k práci svedči
la i perf~<ktn e pripravená ., tla čov ka" , kto rú
Slovkoncert zorganizoval po návrate Cappelly lstropolitan y z amerického turné .
Okrem mno hých info rmácií z priebehu zájazdu boli zaujímavé zdelenia o ďalších plánoch súb~ru. Predovšetkým. že Cappella prechádza od l. júna pod krídla Mestské ho magistrátu a stáva sa oficiálne profesionálnym
mestským o rchestrom, čo podčiarkne i nový
dodatok k názvu - komorný orchester hl. m.
Bratislavy. Malo by to prini esť o bojstranné
výhody - orchestru predovšetkým podmi nky pre v ý lučnú prácu v tomto súbore , mestu
repreze ntačný o rchester propagujúci Bratislavu najmä sme rom do zahraničia a obyvateľom Bratislavy ďal šie kva litné koncertné príležitosti. Za zmienku stojí i snaha Slovkoncertu a mesta zabezpečiť na pravidelné
koncerty o krem momentálne renovovanej
Zrkadlovej- ·siene Primaciálneho paláca
i priestory Evanjelického chrámu na Panenskej ulici a obn oviť tak vlastne tradíciu, ktorá
tu existovala už pred vojnou , popri dó mskych
koncertoch. Súčasne je tp však i začiatok tradície novej , nakoľko Bratislava, na rozdiel od
mnohých európskych miest (napríklad i Prahy) n emala dosiaľ svoj mestský orchester.
Cappellu lstropo litanu tvorí 18 inštrumentalistov, stálym h osťujúcim dirigentom by mal
byť Ja roslav Krček . viacerí čle n ov i a súboru
dostanú i sólistické príležitosti . Už dnes má
orchester do ko nca roku plný kalendár.zaujímavých projektov; naprík lad koncerty v Atén ach , Nemecku . Taliansku. Rakúsku a samozrejme v Prahe a v Bratislave. kde účinkujú
na takých významných miestach, ako j e pražský Mozartov t ýžde ň s medzinárodným zastúpením v decembri 1991 a Hummclova klavírna súťaž v Bratislave r. 1992.
M.HANZEWVÁ
keď sa

HIICiolmý fhot - dvojtýldenník. Vychádza vo VydaVIIIeľstve OBWR, o. p., uL Čs. U'lllády 35, 815 85 lkalislava. ~~redaktor. PaedDr. Marlú J li r fk. Redakcia: Lýdia Dob o al ov á, Mar ll na Han z el o v á, lecbnleU
redaktorka: EVII Zem án ková. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI, 815 85 Bratislava, lei. 330-245. TIKla: Nllrluske tlaC!larae, z. p., 949 81 Nitra. Rodln,Je Poilová oovinová sluiba, objednávky prijíma kafdá potia
a dorurovaleľ. Objednávky do zahranli!la 'yba,'U,)e PNS- Ústredná expedfela a dovoz tla«, Martanovi00VIIl5, 813 81 BrallslavL Polroi!né predplatné 41,- ias. Neobjednaoé rukopisy sa n~ú.
lndexné i!fslo: 491 15
Reg. čfslo: 6/11

- .•~

ROZHOVORY
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Perspektívy
hudobného
života
"
v Ziline
S akými predstavami ste nastupovali do
funkcie riaditeľa SKO a aká bola a je realita.
Ako bilancujete svoju doteraj~lu činnosť na
čele SKO?
-O situácii v SKO som bol dostatočne in- .
formovaný a poznal som jeho problematiku.
Stanovil som si určitú ideálnu kQ[Icepciu v o blasti umeleckej, organizačnei. a prevádzkovej, vychádzajúcu z dosiahnutých výsledkov
a nových možností. Hoci moje muzikantské
cítenie je bližšie k naivnosti, počítal som so
šedou realitou. Jej še ď ma však prekvapila
viac. ako som čakal. Oki-ern nepopulárnych
racionalizačnýc h opatrení v personálnej sfére
a administratívno-prevádzkovej zložke, postupne som sa dozvedel o nezrovnalostiach
v majetkovej o blasti , o nedoriešených otázkach technického charakteru, počnúc výťah o
vým zariadením na pódiu, technickou d okumentáciou, protipožiarnou ochranou ,
o nedotiahnu tých otázkach investičného charakteru a o tom hlavnom , že hoci je Dom
umenia Fatra po skonče ní rekonštrukcie už
2 roky v prevád zke, nemá trvalé užívacie povolenie, čo je ako narodené dieťa bez rodného listu- právne neexistujúce. Z krutej reality som sa postupne, najmä vďaka niektorým '
externým , ale aj interným spolupracovníkom
, ..dohrabal'' až ku kolaudaenému konaniu dňa
29. l. 1991, ktorým sme legalizovali trvalé
užívanie Domu umenia Fatra, odstránili pretrvávajúce nedostatky inve stičného . technického a bezpečnostného charakteru, hoci
z nich ešte aj tak dosť zostalo na postupné doridenie. A tak z mojej .. ideálnej koncepcie"
zostala len hmla a musím ju znovuformovať
do nového videnia. To je už obohatené oskutočnú realitu problémov umeleckých , organizačných a prevádzkových. Z toho aj vyplýva,
lc bilancovanie teraz by bolo veľmi čias t oč né,
lebo potreby vychádzajúce z nového videnia
sú predsa len dlhodobejšie.
Ekonomická reforma a trhový mechanizIIUS sa stali realitami. Akým spôsobom sa dotknú existencie a činnosti SKO? Odkiaľ chcete
zlskavať ekonomické zdroje okrem dotácie?
-Ekonomická situácia je veľmi vážna. Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 1991 je niž-

Vd'aka postupujácej profesionalizácii hudobného života na Slovensku, stnica Bratislava &»raz vlae puejedlaéllo hudobaého centra.'Exlstenclou &átneho koiDOraého orehestra v Žiibae, renováciou jeho stánku, najatraktímejllebo
azda na celom Slovensku, formujú sa v tomto meste predpoklady pre vytváranie
d'alšleho d61ellté~ nielen realonálneho centra. Žilina, dnes sídlo Kozenatórla, ktoré IDá za sebou nie jedea vynikajúci výsledok vo forme medzinárodne
úspelnýeh absolventov, rozvOajúea sa koncertná llnnost ~KO vo svojoaa relión~ zfskavanle llledzldrodnej reputáci~ vytvárajú solídne predpoklady pre
sformovanie sllaébo a exlstenlne schopného d'alšieho centra slovenského hudobného tivota. Pravda, prt faktické naplnenie týchto predpokladov treba rite
dobudovávať a vytvorit reálne z8zemle v ekonomicko-materiálnej a orpniza6nej báze. t\)e to je d6vod. prelo sme navštívili nového rladltefa ~tátneho koiDOrného orchestra v ŽUiae Dr. Cyrila 8 úd u a položili mú nlekofko otázok na
.,.aktuálne témy".
•

ši a o l S %. ale to je len imaginárne čísl o . lebo
keď k tomu pripočítame zvýšenie nákladov
vlastne všetkého, čo potrebujeme na svoju
činn osť a existenciu a finančnú potrebu na
mzdový nárast, ktorý má byť zákonom ustanovený, tak sme takmer na polovici pokrytého rozpoč tu. Cesty hľadania zdrojov sll veľmi
tfnisté. Hoci primátor mesta L:.iliny prisľúbil
aj regionálne zdroje, hoci sú aj podnikatelia
ochotní sponzorovať, nic sú na to vytvorené
mechanizmy. Chýba jasná štruktúra regionálnych (mestských) zdrojov , chýba dotiahnutie
a zvýhodnenie daňového systému pre sponzorskú činnosť. Pritom všetkom nám už
zmrzol úsmev presne tak , ako pánu Klausovi,
ktorý je naviac ešte oslobodený od citovo
hlboké ho vzťahu ku kultúre a umeniu , na ktoré sa nedá pozerať cez rám svojich okuliarov ,
ale v zábere ďaleko širšom, kultúrnejšom. Samozrejme , že lamentácie ,nám nepomôžu.
Skôr nám pomôže páno m ministrom Snopkom podpísaná úprava Statútu SKO. ktorou
sa dopfňa jeho činnosť o ..sprostredkovanie
výkonných umelcov a umeleckých kolektívov
v ČSFR a v zahrani čí a hospodársku činnosť
na podporu plnenia poslania SKO"- s nadobudnutím účinnosti od l. marca 1991. Tu sa
nám vytvárajú určité možnosti získania zdrojov. ale zrej me nic takých , aby sme mohli bez
inej pomoci toto ťažké obdobie prežiť .
Aká je personálna otázka SKO? Aká je situácia v oblasti umeleckého vedenia orchestra
(Ufdlrlgent, dirigent ... )?
-Keby nebol problém v obsadení skupiny
violončicl , kde si vypomáhame za hra ni čný mi
hráčmi , možno považovať obsadenie orchestra za stabilizované. Popri skúsených hráčoch , ktorých je dostatok najmä v optimálnom progresivnom veku, sa v súbore .. utriasli'' ďalší mladí hráči a je možné povedať, že
orchester je za vyhovujúcich podmienok
schopný vynikajúcej umeleckej interpretácie.
Tie vyhovujúce podmienky - to je široký pojem, ale nesmie sa v muzikantskej práci zanedbáva ť. To je o krem dobrého dirigenta,
sály, jej akustiky, aj faktor ľud skej pohody ,
na ktorý, žiar, vplýva množstvo vonkajších
skutočností , poč núc spoločensko-hospodár-

skymi problémami , pocitmi neistoty , organizačnými problémami . V otázke šéfdirigenta
sme kuriozitou, lebo dirigent Eduard Fischer,
ktorý orchestru vie vdýchnuť výraznú ume leckl! podobu, je predsa len externistom a jeho
pražské povinnosti obmedzujú jeho frekvenciu práce s SKO. Dirigent Jaroslav Vodňanský pracuje u nás na čia stočný úväzok
a okrem o rchestra sa zameriava aj na prácu
dychového súboru Armonia Slovacca, ktorý
si vytvára dobré perspektívne možnosti. Pri
hosťujúcich dirigentoch kúpime občas aj
.. mačku vo vreci" a tak najväčší m problémom
nebývajú ani muzikantsko-dirigcntské technické záležitosti. ale skôr možnosti získať
strhujúcu osobnosť. schopnú povýši ť interpretáciu na vysnívané hudobné čaro.
Podľa môjho názoru Žilina má v~etky predpoklady aby sa stala hudobným centrom l producentom hudobného života na strednom Slovensku . Čo k tomu chýba, čo treba pre to
urob it'?
- Ja som presvedčený . že L:.ilina už je ecn-trom hudobného života. Presviedča nás o tom
nie len účas ť na koncertoch v Dome umenia
Fatra, a le aj široká popularita SKO pri chrámových koncertoch v L:.iline, v Terchovej,
v Dubnici, záuj em o trvalú spoluprácu so L:.ilinským miešaným zborom. účasť poslucháčov na organových a komorných cykloch,
i aktivity v oblasti jazzovcj hudby. Len prienik medzi vysokoškolskú mládež sa nám nedarí tak, ako by sme chceli.
Aký je vzťah mesta jeho politických i spolo1
čenských ~truktúr k SKO?
.
- Každý sa vyjadruje o svojom veľmi dobrom vzťahu k SKO. Veď nosíme meno L:.iliny
po všetkých kútoch Európy . Ale tá :.pravá
láska" sa prejaví až teraz, ketf budeme potrebovať nielen morálnu pomoc.
Aká je situácia s náv~tevnosťou koncertov,
do akej miery regulujete repertoárovú politiku vo vzt'ahu k publiku?
- Návštevnosť napodiv neklesá , naj mä na
ťažiskových koncertoch sme vypredaní bez
ohľadu na ceny masla , mlieka, a tď . Dokedy
to vydrží, neviem, ale dúfam, že lepšie časy
ešte len budú.

hudbou i' problémami súč3snosti
Sibory podobného druhu akoby aal nepatrili do sú&sROStl. Do dní, ktoré sú·
.... &stejlle a hlasnejšie ozvulované pojmami financi~ dotácie, ekonomický
eleld, profit... Je to paradoxné, ale pnive tento súbor znie n~výš sú&sne. Súbor
,..lli&snú hudbu SoftL Ul desať rokov jestvuje a úspelne úllnkuj~ žlveaý asti...,....Ý celkom ("nesúčasne") ldeallstlekou menou - nadšením a nezištnou Iás-

... k hudbe.

1.

ľaljana

1\arparova, hrá(•ka "" bicie ná~troje,
ktorá v rámci súboru účinkuje spoločne s klaYirlstkou Lilianou Getovou-Raikovou a klarinetistom lljom Glavanovom o prvopočiatkoch
telesa hovorí:

'tn:dna a

~tar~1a

g..:n..:ra.:Ja

h ulha r'l..)dľ ,J..Ia·

dateľov. Takže vidíte, že postupnosť v budovani repertoáru a autorskom zázem í bola dostatočne kuriózna ...

Okrem spomínaných náclí, akých autorov
ešte vlastní va~a programová zostava?
- Najnovšie sme boli obdarovaní jednou
sovietskou skladbou , ktorú sme získali počas
nášho nedávneho moskovského pobytu. mámc v repertoári nemeckých autorov, J apo nca , Gréka. Maltézskeho skladateľa ...
To všetko je autentický repertoár, šitý na
mieru vášho obsadenia a interpretačnej orientácie. Siahli ste i do iných oblasti, napriklad

- ...ako súbor sme sa zišli celkom náhodou.
Pred rokmi sa poriadali na našej škole (Konzervatóriu v Sofii) komorné koncerty. v rámci
ktorých sme ako pedagógovia. pracovníci komornej katedry účinkovali . Zišli sme sa najskôr v konštelácii. v skladbe s kombináciou
klavír a bicie, v druhej zas klarinet s bicími.
Tieto zostavy nevdojak inšpirova li nášho
priateľa. skladate ľa a skoro bola na svete pôvodná skladba pre naše terajšie obsadenie.
Na prvom koncerte . na ktorom sme ju uviedli
sa stretla s neobvyklým úspechom a tak sme
všetci traja vlastne pochopili, že sme sa na tejto platforme, v tomto zložení a obsadení doslova našli a tak sme si povedali. že by pre nás
bolo skutočným šťastím existovať a pôsobiť
ako komorné teleso, samozrejme, to záviselo
od repertoáru. od skladieb. kto rých pre naše
pbsadenie v tom čase nebolo zvlášť veľa ...

Aký je vzťah bratisl vských centrálnych in"\
~titúcU k SKO?

- Nemôžem si sťažovať na vzťah k SKO, dokonca pociťujem osobný vzťah od mnohých
známych z oblasti hudobného života. Len keď
ča k á me ponuky na .. le pšie kšefty" , vždy sedí
nejaká ..žaba na prameni" , alebo je bližšia
košeľa ako kabát?
'
Aká je spolupráca SKO a žil.inského konzervatória?
- Spolupráca so žilinským konzervató rio m
je dobrá a pravidelná, väčšina ich koncertov
býva v Dome umenia Fatra, cítiť, že v orchestri účinkuje dosť absolventov tejto školy,
i v pedagogickej práci sa odráža spolupráca.
dokonca sme už mali aj l . spo ločný ples. Ďal
ší rozvoj spolupráce sľubuje Festival mladých
interpretov Pentagoná ly. ktorý bude po prvý
raz v L:.iliuc v apríli 1991 a ďalšie podujatia,
na ktorých sa môže naša spo ločná aktivita

stretávať.
1

Kedy budeme počuť vá~ orchester v Bratislave a ako vyzerá vá~ zájazdový kalendár (doma i v zahraničí)?
- Najbližšie bude SKO účinkovať v Bratislave 24. 3. 1991 o 10.30 h v Moyzesovej sieni
v rámci cyklu Slovenskej filh armónie pre rodičov a deti. a 26. 3. v rámci cyklu koncertov
SF .. bez kravaty" pod taktovkou Petra Breine ra budú predvedené zaujímavé diela Beatles - Concerto grosso P. Breinera, klavírny
kond:rt W. A. Mozarta a Brcinerov Top ten
in clasical styl. Dramaturgický plán sezóny
1990/9 1 máme skutočne doslova plný, vrátane zahraničných zájazdov, kde viackrát frekventujc Francúzsko, Rakúsko. SRN . Taliansko a predpoklady sl! aj na účinkovanie v Spaniclsku .
Pripravil: MARIÁN JURiK

k transkripciám, úpravám skladieb pre pô- /
vodne iné obsadenie?
- Dosť veľký podiel v skladbe nášho repertoáru tvoria práve kompozície tohto druhu.
Musíme totiž kalkulovať aj s rozličnými posluch áčskymi kategóriami. Hráme samozrejme aj skl adby odľahčenejšieho charakteru,
oddychové ... Úpravy pre nás realizuje náš
priateľ. sk ladat e ľ .. .
Predstavte si situáciu, že by ste opustili všetci traja pedagogické posty. Mohli by ste existoval' ako výlučne koncertné komorné zoskupenie'!
- Teoreticky áno. Koncertov máme dosť.
máme aj svoj stály okruh pos luch áčov. ktorí
akceptujú našu hudbu . máme aj stále nové
ponuky ... Problé m je však inde. V politickej
a sociälnej situácii. v akej sa v s t'•čas no sti Bulharsko ocitú . patrí kultt'1ra doslova k exk luzívnym zložkám živo ta . Takže momentálne
o ne jakých .. rozmaroch" koncertného zamerania nemôže byť ani reči ...
Máte typ optimálneho publika?
- V žiadnom prípade sa nedá generalizovať. Ani robiť v tomto zmysle .. rebríče k ".
Predsa však (možno celkom zákonite). mimoriadnu kategóriu tvorí publikum detské.
Je vnímavé. tvárne. spontánne . vďač n é. Neza ťaže n é dobrými. či zlými skúsenosťa mi.
Reaguje tak bezprostredne. že je úplne jasné .
že si neuvedomuje ko nzumáciu .. vážnej ". tobôž .. súčas nej" (čo je ve ľakrát syno nymom
nepocho piteľnej) hudby. V týchto programoch je však ve ľmi dôležité slovo. Stru č né
a výstižné priblíženie skladat e ľa, skladby.
atmosféry ...

...ako dak dnes vidno, už ich je nie málo,
pretože vlastne ste sa stali pre skladateľov
priamymi ln~pirátorml...
·
- Najprv sme boli výdatne podporovani nalimi skladat eľmi. priateľmi. Druhým zainteresovaným (inšpirovaným) autorským okru- ·
hom boli však vaši skladatelia slovens'í
(Zeljenka, Do manský, Dibák .. .) a českí
(Eben, Kučera ... ) a v poradí už tretia pr'šla
k slovu naša ..oficiálna" autorská zostava t. j.

RJadltef ~KO Žilina Dr. Cyril Búda

Napokon: namiesto poslednej otázky, môžem formuloval' výzvu, či apel pre ďalšieh na~ich skladateľov na skomponovanie sklAdieb
pre vás?
- Po tých najlepších skúsenostiach so
skladbami vašich autorov. bude nám cťou
a potešením ...
Sábor pre súčasnú hudbu Sofia počas l')'Stúpenla na BHS '90
Snímky M. Jurfk

Pripravila L. DOHNALOV Á

REPORTÁŽ

Podobnosť

Cis't e
náhodná?
Už je tomu dob rých pár týždriov , ba vlastne pá r mesiacov. čo som šéfredaktorovi
Hudobného života sľúbi l a napísať s itua čnú
spr<ivu o vývoj i hudobnej kultú ry na území
býva lej Nemeckej demokraticke j republiky.
Čakaj úc na vyriešenie veci, d ostávam sa k nej
až dnes. Chcela som n a písa ť o k o n ečn om . nie j
o vývojovo m štádiu . Ale kon eč n é ho vyriešc- .
nia som sa dodnes n edočk a l a - b ude trvať
zrej me ešte ve ľm i clll10.
K eď som si IO. februára t.r. pri veče rn ej
pokladni vyzdvihovala moj e novinárske lístky (na každý ko ncert má noviná r-kritik náro k
na dve voľ n é vstupe nky) na ko ncert Staats kapcllc Dresden s Danie lo m Bare nboimom ,
stál preclomnou e legantne ob leče n ý pán. Pýtal si d va odložené lístky na jeho meno (ko ncert bol už dävno vypredaný) a za tie dva lístky zaplatil 300.- DM . Z tejto sumy sa mi
za točil a hl ava. Ko ncert bol samozrejme jedineč n ý. zážito k na ro ky, h lavne interpretácia ·
4. symfó nie Antona Brucknera. ale za tento
veče r zaplat ilo skoro 1400 posl u ch áčov sumu ,
ktorá nepochybne v domácom rozpoč t e nickde chýba. Jed nalo sa o be n e fi čn ý konce rt
(v tom istom zložen í sa mal u sk ut oč ni ť aj ·
v Tel Avive, a le z príč in voj enského konniktu
bol pre ložený clo Ko lfna nad Rýno m) , výťa
žok z neho išiel do ne mocn íc, pacie ntom postihnutým ne mocami pohybového ústro jenstva . Orchesteri dirigent ú č in kova li teda bez
náro ku na ho norár. Ko ncert sa u s kut oč nil
pod zúštitou ne mecké ho a izrae lského p rezidenta . V il:h mene potdravil publikum prof.
Kurt Biedenkopf, ministerský\ predseda sloboclnéhó štáť~ Sasko, ktorého' sú'Df~žďany
od 3. októbra 1990 hlavným mestom. Okrem
pozdravu od ovzd al prítomné mu publiku aj
uiste nie, že jemu , ministe rskému predsedovi,
osobne záleží na udržaní úrovne saske j hu dobne j kultúry tak boha te j na m i nul osť i súčas nos ť ...
Prečo to vše tko píšem? Hudobná kultúra
(ale i kultú ra a umenie všeobecne) sa na území býva lej N DR nachádza od spojenia dvoch
ne meckých štátov v dezolátnom stave. Situácia je natol'ko neúnosná, že väč šina hudobných inšti túcií je n a pokraji zánik u. Bo juje sa
z posledných síl a za posledné peniaze. Mnoh ým inštitúciám ostávajú na pre kle nutie situát:ic už iba neplate né, dobrovol'né sily. Niekto ré inštitúcie zápasia o prípadnú perspektívu . niektoré vedia , že .,melú z posledného·' .
Nie t to ho. kto b y pomo hol. Sasko , slobodný
štát Nemecke j spolkovej republiky, ktorý pozostáva z bývalých krajov Drážň a n y , Lipsko
a Karl-Marx-Stadt {dnes C hemnitz), sústrecfu jc 60 percent vše tkej kultúry (vrátane hudobnej) bývalél\o územia NDR . Teda po te nciál: kto rý je treba spravovať a p la tiť . Iste nie
všetko malo svoje o podstatnenie , bolo to ho
s náď viac než d osť . A le to preby toč n é sa zredukovalo ešte pred 3 . o któ bro m . A le čo
s tým, čo o stalo? čo s tým. čo patrí samozrejme ku kultúrne mu národu, za ktorý sa Nemecko nepochybne ráta? Sasko (opakujem ,
že je v ri o m sústreden ých 60 pe rcent kultúry)
to vyriešilo naozaj o riginálne . Pri zaklad aní
ministerstiev ,.zabudlo" na ministerstvo kultírry! K e ď sa zbadalo . .,prilepilo" ume nie
k ministe rstvu š ko lstva. mlád eže a športu!
Niet divu . že nastalo obdo bie rozhorčených
rezolúci í. protestných listov. Búri li sa ume lci .
k ultúrn~ inštitúcie bomba rdovali·- ale ko ho?
Veď nebo lo ani adresáta , ani adresy. na kto rú
sa bolo možné sťažovať. Hro my a blesky padali teda na kanceláriu ministerského predsedu . Výsledko m nie je ministerstvo kultúry,
ale prís ľub na založenie nadácie pre umenie.
kto rá bude s íd l iť pri ministerstve pre vedu .
Kedy? Keď sa vypracuje štatút , keď sa zoženú l'udia , ktorí sú šikovní a prito m nezať<Jžení
m inulosťou . A čas beží, pracuje v n c p ro~pcc h
mno hého a mnohých ...
Dňa 27. januára , v d e ň Mozartových n;tmd cnín , sa u s kutočn i l a t l ačová konfe rent:ia vo
forlnc o släv. Pozývatcfom boli Drážďanské
hudobné slávno sti a prvotriedny hotel Be llevue . Tl ač i a o fi ciálnym ho sťo m bol predstavený zaujímavý program to hto ro čné h o festivalu (25 . máj - 9 . jún) . pozostávaj úci samozrejme z mnoh ých Mozartových ve ľdiel ale
i drobných p e rliči e k . Príto mným boli po n úk -

nuté. okrem šampanské ho. aj rôzne špcdality salzburských ,.mozartovských" cukrá rní.
Z čoho a kto bude tieto hudobné slávnosti fin a n covať z informácií jasné nebolo - ani po
ko nkré tnych o tázkach. Nevyslovili sa k to mu
ani prítomní otcovia mesta č i štútu . Riaditcl'ovi fe stivalu tak ostáva iba dúfa i. že sa môže
spo l'ahnúť na poklepávanie po pleci ,.veď to
už nie kto zaplatí". Zmluvne sú zaviazané také orchestre a d ivad lá. ktorých prípadné sto rnova nie je takmer tak d rahé ako hono rár.
T a ké inštitúcie. akými j e napríklad lipský Gewandh aus, Scmpe rova opera. Staatsk apclle
Dresden či Drážďa nsk á fi lharmónia . sú zabezpeče né zo strany štátu alebo miest do konca marca t.r. Na ho no ráre pre h osťujúcich dirige ntov č i sólistov sa ta kme r ..zabudlo".
A ta k treba čarovať a dú fať , že od apríla. mája , júna alebo od ... bud e všetko v poriadku.
V tomto prípad e ide o inštitúcie , k to ré budú
u rči t e či a stoč ne financované štátom. V inej
situácii sa nachádzaj(r tie te lesá či o rganizácie , ktoré do posiar žili zo štátne ho rozp oč tu ,
ale o kto rých sa rozhodlo ..že sa musia fin ancova ť samy. A tak muselo za niknú ť ni e koľko
zborov , tie čo ostali živoria bez prostriedkov
na zaplatenie skúšobných miestností . Pred
uzavretím stoja me nšie hudobné d ivadlä a o rchestre , aj Drážďans k é centrum pre súčas nú
hudbu plánuje svoj jesenný fe stival zrej me
bez p erspektívy, zväz s k lada teľov žij e z minimá lnych zäsob z roku 1990.
Ako ďalej ? Je to zložité . a le hlavné j e ne vzd ávať sa a hradať cesty takzvaného džun gľového financovania. (To je oficiálny poJem
na zh áň a nie 'fin'a ncif pŕe umenie 'a vedu .) Ne-

Koncert S taatskapelle Dresden s Danielom Barenboimom bol zážitkom na roky ....
Snímka archh• autorky
platov bývalého Západ ného Nemecka. nie je
možné sa uznie s ť na výške č l e n s k ých príspevkov. kto ré by udržiavali beh organizácie .
D enne boj ujem takto s vet~rný m i mlynm i
v rámci Saského hudobného zväzu (býva lý
zviiz sklad atcl'ov). ved ela by som o tom napi:
sať román. Nap rie k týmto p roblémo m vzniklo v posledn ých mesiacoch zo trilbať rôznych
združení (zväzy hudobných pedagógov, operných zborov. zväzy orchestrov. populárnych

Balet Lear s elektronickou hudbou Frledberta Wlssmanaje na dlhý čas posledným dielom,
premiérol'aným l' Semperol'ej opere.
'
Snímka Staatsoper Dresden
ostáva n ič iné ako h ľadať kontakty po celej
krajine, ba po celej Európe. J edn ým spôsobom je zí~k ava ni e sponzorov na ko nkrétne
poduj atia , na festiva ly č i ko nfe rencie. Tak sér
podarilo napríklad lipskej opere financovanic tzv. o pe rné ho štúdia p re mladých tale ntovaných spevákov. Kým však v Li psku ni ečo
také vzniká. v Dráž ďa n o ch toto štúdio zaniká . Niet n a ň peňazí. Do ko nca Dr ážďa ny
škriajú (hlavne z finančných dôvodov) mies!a
operného režiséra a šéfdra matu rga . Kým na
j ed nej strane rôzne veci zanikajú, vedľa nich
vznikajú nové , dopo s i a ľ neexistujúce hudo bné združen ia . Tieto združenia , ak im bude (č i
už je ) verej noprospešná činn osť n a zá klade
ich štatútu fin a n čný m úradom priznaná . majú
šancu v súvislo sti s konkrétnymi projekta mi
b yť fina ncované štáto m . Ide však iba o fin ancovanie poduj atí. nie o platenie zamestnan cov. kance lá rií a pod. To všetko musia združenia uh rádz a ť z člen sk-ých príspevkov.
Nakoľko však platy na území bývalej NQ R sa
rovnajú jednej tretine ba až jed nej štvrt ine

hudobníkov , amaté rskych dychových orchestrov. o rchestrov drnkacích nástrojov , amatérskych ko mo rných o rchestrov, a tď .) praw' júcich d oslova na ko lene . Tieto združenia sa
stali členmi Saske j hudobnej rady (t iež novej
o rganizácie) pracuj úcej tiež na kole ne. Prito m je Saská hudobná rada člen o m Ne meckej
hudobne j rady a mala by byť roč n e do tova ná
·štáto m vo výške cca 400 000 DM. Z týchto fi nancií by zasa mala podpo rovať svoje čle n s k é
o rganizácie , spomínané združen ia . Do akej
mie ry sa hudobná rada bude mu sie ť ešte predi e rať cez stovky pro b lé mov. k to mu sa ne má
mo mentálne kto vysl ovi ť . Všetky štá tne
i mestské pok ladne s(r nato l'ko prázd ne . že pri
· ich prvom nap lneuí (z daní. zo zvýše ného·
nájomné ho. cestovného ) je nepochybne nutné rat ovať totálne skrachovaný priemysel.
zdravotníctvo alebo iné pre život dô ležité odvetvie . Sasko mä to l'ko nezamestnaných. že
dochádza pomaly k doslovne de š truktí v nc~i 
tuácii . Zrejme ča ká na kultúru a ume nie d tc
jedno dlhé údo lie síz. A le späť k hudbe . kto rá

sa nús bezprostredne d otýka . k jej tvo rco m.
Situ ácia ukázala. že sklad atcL kto rý nic je organizovan ý v ne jakom spolku . nuí na život
podobné šance ako sa mo tný pes na d iarn ici.
Iba cez zväz a lebo spo lo k je možné dos tať sa
k prípad nej o bjedn ávke na dielo . iba cez takúto organi!iíciu \a d o,t anc j eho \kladba na
prognrmy 1-on.:c rt m ·. Sl.. la datcl -~olt > ta je
dnes hrdino m , kto rého nikto neospcvuj e. Pri
k aždej žiadosti na ne jakú ume leckú pod poru
sa ,vyp lňuj e v prvej ko lo nkc p rísluše nstvo
k nejakej o rganizácii. A le mo me nt ál ne ani
č l e n s t vo v to m č i o no m spol ku nic je pre žiadne ho sklap atcfa životno u poistkou . Všetd sa
dosta li do takej sitUÍ\CÍC. že si hradajú zamestna nie. Hôcijaké ! Nedávna premiéra baletu
Lea r s ele ktro n icko u hudbou Fricdhc rta Wissmanna bola nadl ho posled ným d ielo m. ktoré
Scm perova opera mo hla obj ednať. Sťast i e. že
sa táto pre miéra u s k ut oč nil a! Wissmann vytvo ri l to tiž dielo . ktoré nemá zrej me vo svojej
o blasti konkurenciu. Je muzikan ts ké. choreograficky vďač n é. fo rmovo priehl'aclné.
no sné na javisku ale u platn itcl'né i konce rt ne . ·
D rážďa n s k ú opera pat ril a od svoj ho vzniku
k tým európskym operným scé nam . k toré za
každej situácie podpo rovali nové. nepoznané . Spomeniem iba tak ých skladatcl'ov ako
bol Wagne r č i R . Strauss. kto rých operné
p remiéry uzre li svetlo sveta práve v Drážďa 
noch .
Vo vý počt e prob lémov by w m mohla
pokra čova ť . Zvláštno u kapitolo u sír vysoké
ško ly (aj hudobné). vydavatcl'stvá (zo svetových hudobných vydavatcl'st iev v Lipsku neo sta lo prakticky n ič). špeciálnym pro b l ~n o m
je hudobná kultúra Lužických Srbov z ooJa,t i
Budyš ína. Keby so m sa dotkl a všetkých odvetv í hudobnej kultúry. vzni kol by obraz deLOIá tnosti . pla tn ý pre ce lé územie nových spo lkových republík . Pretože ani v Be rlíne ani
v H alle nic je situácia ružovejšia . apriek
mno hým ncgatívam pulzuje hudobný život
v bývalej NDR a predovše tkým v Sasku tak.
akoby problémov nebolo . Koncertné č i operné do my sú raz vypredané , raz poloprázdne
- podl'a programp . podľa kvalit y ú č i n kujír
cich. podl'a cie n vstupe niek. Fakto m je, že
nová situú.:ia o tvorila aj nové možnosti pozýva ť umelcov svetového mena a je možné ich
zap la ti ť tvrdo u valuto u. Je fakto m. že nikdy
predtým v D rá žďa n oc h nc h o~ťova l svetový
o rcheste r Jcuncsses Musicales s mlad ými hudo bníkmi zo všetkých ko ntinentov zemegule
a s dirige nto m Se rge Baudom . nikdy predt ým
Drá žďa n y nezažili kom bináciu Berlíns kych
fi lh armonikov s Barcnbo imo m ' ír čas n c a ko
klaviristom a dirige ntom . ani kom:crt s ním ,
o ktorom som sa zmien ila v prvých riadkoch.
O stäva teda iba dúfať. že to to mesto a spolu
s ním i celý Saský štát . sa nebudú mu si e ť podr iadiť výro ku .. život ide ďa l ej za každ ých
okolno stí" . ale že čo n ev idie ť pôj de o život
n aplnený nie le n s nami ale i realitou . A život
sa nebud e t oč iť iba o ko lo finan cií. ale viac
i okolo hudby.
AGATA SC HINDLEROV Á, Drážďany
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Pod týmto názvom, s nie príliš výtvarne nápaditou a už vonkoncom
nie komerčnou o bálkou, skrýva sa
' i her pätnástich
populá rnych
a tväčša často frekventovaných
~ ~ ladi eb svetových klasikov. v·inštrumentálnej úprave známych
a osvedčených b rnensk,ých aranžérov. Ted a pl a tň a má oč iv idn e.
okrem spomínanej obálky, ko merčný charakter a zá mer. To nic je
vyčitka , iba konštatovanie . Na tému úprav a transkripcií klasických
skladieb sa už popísalo dos ť papiera. odznelo dosť proti kladných názorov a teda vonkom:om nám nej de o otváranie diskusie či polemiky. Rovnako tiež otázka úcty resp.
neúcty voči klasiko m pri úpravách
je v podstate irevelantná . pretože
názory a stanoviská sú väčšinou individuálne, subje ktivistické. má lokedy rešpe ktujú zámer a ich cieľ.
menia sa s do bo u a jej potrebami .
Túto preambu lu uvádzam preto.
lebo v danom prípade nejde
o prekročenie rá mca bežných. doteraz z-,mžíva ných i n š trum c n tač
ných adaptácií a transkripcií. ale
skôr o výnimku , ktorú tvorí medzinárodne uznávaný komorný o rchester. ktorý doteraz budoval
svoju ex istenciu na interpre tácii
autentických partitúr. Toto porušenie pravidla možno nazva ť aj porušením konve ncie. zaiste je to
viac vyboče nie. ako pravidlo .
Z tohto pohľadu možno akceptovať aj rpcenzovantl gramofónovú
nahrávku OPUS-u a vys l oviť predpoklad o jej širo kom pos lucháč
.skom, ale aj kom e rčno m uplatnení.
Brnenskí aranžéri - Jaromír Dlo uhý, Jii'í Hudec. Bo huslav Sedláče k
-v zásade si aj v tomto prípade zachovali svoj aranžérsky ruko pis
tzv. vyššieho popu lá ru , známy z ich
rozh lasových nahrávok (resp. úprav pre Supraphon a OPUS. ale
v inom žán ri). redukovali ho po chopitcl'no.: na obsadenie Slovc n-

ského ko morného o rchestra, rozšíreného iba o nie koľko nástrojov.
Ich prácu možno hodnotiť pozitívne , ako vysoké profesionálne aranžérske remeslo, kto ré vo viacerých
skladbách zaujme in štrumentač
no u nápaditos ťou , miestami až
je mnou zvukovou filigránskou
prácou s jednotlivými nástrojmi.
Di skut ova ť možno o výbere niekto rých sk ladieb , ktoré majú už
trvale zafixovanú podobu vo svojo m origináli a v tejto verzii predsa
len znejú farebne trošku chudobnejšie (Fibichov Poém , Meditácia
Thais) . Ostatné skladby, zväčša
klavírnej proveniencie, dostali
zvukové rúcho vel'mi ná padité,
ozvláš tňuj úce ich melodickú kresbu , č i je mné harmo nické pradivo
o nové výrazové dimenzie. Recenzovaná gramofónová plat11a má aj
menšiu chybu krásy: n ezo hľa dňuje
o sve dče n ý drama turgický zákon
ko ntrastu. Ide napospol o skladby
po malého. vo ľného tempa . podľa
osvedčenej ro mantickej kantabilncj schémy. Pri súvislom počúva n í
vystupuje na povrch predsa len
určitý aranžérsky stereotyp, kto rý
by si pos lucháč ncvšimol pri uplatnení živších. náladovo ko ntrastnejších skladieb . To by kon eč ne
dalo celej nahrávke pestrejší zvukovo k o n ce pč n ý rozmer, v kto ro m
by aj tnké skvosiy ako Picscií indického kupca , č i K eď ma stará
matka . vynikli plastickejšie a žiarivejšie. Na int e rpretačn e veľmi
dobrom výsledku má pocho piteľne
rozhodujúci podiel homogénny
a i nt e rpre ta čn e suveré nny výkon
SKO a zúča stnen í só'listi : Bohäan
Warchal ( husle) . JozefCút (viola) ,
Juraj Alexander (violonče lo), Miloslav Vildner (harfa) A lexander
Cattarino (če mbalo).

• • •

Už dávnejšie som vyslovil názor,
že dramaturgickým objavom nie je
uvedenie zabudnutého či málo
známeho diela , ale t~kého diela
(hoci známeho), ktoré objavne zaznie až vo svojej vynikajúcej , o riginálnej či nekÓnvenčnej inte rpretačnej podobe. Plne to platf aj pre
recenzovanú gramofónovú p l a tňu
z OPUS-u , na kto rej Peter Mikuláš
a Ľudovít Marcinger interpretujú
ve ľmi dobre známe D vorákove Biblické piesne a 'čajkovského Ro mance (avšak nie všetky rovnako
známe resp. populárne).
Peter Mikuluš pristúpil ku gramofónovej nahrávke známeho a hudobne zvláš ť cenného Dvorákovho
diela v dobe svojej najhmataterne jšej umeleckej zrelosti, po rokoch tvrdej a poctivej práce v oblasti inte rpretácie koncertnej literatúry. V recenzovanej platni ·,ú
zúročené interpretove hlasové danosti , talent, muzikalita, disciplin ovanosť, (udská múdrosť , pokora
a skromnosť . Mikuluš neukazuje
seba , nejde mu o žiaden sa moúče l 
ný spevácky exhibicionizmus, sto tožnil sa s Dvoráko m , s obsahom
jedno tlivých piesní, vie , čo spieva,
o čo m spieva a najmä aj verí tomu,
čo spieva. Odtiaľto už bol iba krôč ik k tva rovaniu každej frázy, každ ého slova, k akceptovaniu o bsahu
slov i hudo bnej deklamácie . Mikuláš spdlu s Marcingerovým klavírnym partnerstvom vedú s Dvo rákom dôverný rozhovor. plný meditatívnej kontemplácie , nabitý
emotívnym bo hatstvom výrazových prostriedkov. Zvažuje únosnosť každé ho akce ntu, dynamiky,
výstavby me lodické ho oblúka. Mikuláš je aj jazykový talent (čo sa
v plnej miere ukáže na Cajkovsko m) , jeho češtin a je kultúrna ,
hudobne mäkká, slovansky zv u čná
(čo môže dokonca niekomu niekde
vad i ť). Počul som veľa spevákov,
ktorí sa usilovali zvládnuť Biblické
piesne, avšak výsledok bol zväčša
viac ako rozpačitý. Mám pocit, že
Mikulášovo terajšie podanie a po ňatie Dvorákovho skvostného cyklu možno v súčasnosti označiť za
vzorové či modelové. Nie pre jedno tlivosti. detaily. ne h ľadal som
ani drobné chybič ky krásy, ale pre

z ic k p racovným výsledkom HRHP , ktorú
svojimi zásahmi - ak nie zámernými, tak
as p oň oč i v idn ými . odsúvajú v ko n ečnej podobe vysiela nia na ve d ľaj š iu kol'aj.
Na druhej strane však tvorbu tejto redakcie.
žia l', nemožno prijímať bez výhrad. Je v súčas n ost i d osť fádna . tematicky i žánrovo chu-
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koncepčnosť obsahového zámeru
a jeho výkladu , jeho sprostredkovanie pos l uc háčovi. To je to tiž tá
poloha , ktorá mnohým našim interpretom, žiar, ch ýba. Sch opnosť
tvorivo uchopiť dielo v celej svojej
mnohotvárnosti ( technickej, výrazovej, obsahovej etc.) a interpretovať) ho a ko mo no litný tvar.
P. l. Caj kovskij. Iná hudba, iný
myšlienkový svet i hudo bné horizonty. A predsa sú si s Dvorákom
v niečom blízki. V Cajkovského
romanciach Mikuláš ,.rozbalil"
svoj hlasový a technický spe.vácky
arzenál presne v intenciách romantického zvukového ideálu. Veľko
ryso koncipované melodické frázy,
brilantná rytmická obratn osť, šarm
'a noblesnosť, vtip i groteska, iskrivos ť i melanchólia, striedajú sa tu
v ľahko plynúcom toku hýrivej až
márnotratnej melodicko-h arQlonickej invencii sk l ada te ľa .
Ak som zač a l subjektívnou sentencio u o objavnosti dra maturgie, tak

ňo u aj skon čím. Dvoŕák- Cajkovskij : žiadne objavné mená . Obaja
sa ctili a uznávali (pravda, nie ako
dnes). Objavnosťou je, že k reali zácii projektu došlo v pravom čase,
ktorý u oboch ume lcov dozrel d o
štádia , kedy má takátO' nahrávka
svoj u objektí~nu o pods tatn e no sť
a nie je iba zvukovou konzervou.
· ale živým umeleckým prejavom,
ktorý nám d áva nah l iadnuť do neob yčajne krásneho a krehkého
myšlienkové ho sve ta. Je to nahrávka, ktorá so svojimi umeleckými
atribútmi môže zaznie ť kdekoľvek
a kedyko ľvek a som presvedčený,
že tak sko ro nebude prekonaná.
Ak by som mal ud e li ť cenu za inte rpretačný výkon, tak je to v prvom
rade táto nahr·ávka. Nepochybujem,, že .kto si ju kúpi , nebude
v dnešnej cenovej liberalizácii a nikultúrnych
hodnôt
velizácii
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venčné baletné predstavenie, svoju sezónu
za hájila Slovenská filh armónia na če l e s novým šéfdi rigentom , prišli hosti a zo zahranič ia , nezaháľali v rozhlase a ni v OPUSe atď.,
atď. Televízna HUDOBNÁ R EVUE však
o tom zaťato ml ča l a .. . Ak chce v tomto ignorantskom a rea lizačne pohodl níckom postoji
ďalej pokračovať (maximá lne si chválen kársky propagovať iba vlastné projekty , red a kč
né si ly či úzky okruh svojich známych 7 rozumej: muzikologi čiek), potom by bolo azda na
mieste pouva žovať o novom názve a zameraní
tejto relácie, ktorá momentálne svojim obsaho m zbytočne d ezorientuje d ôveryhod ného
diváka.
Napokon januárové vydanie tohto mesa č
níka znova plne podporuje vyššie uvedené
slová , hoci ho tento raz režíroval F. Palonde r.
Namiesto svedomitého , koncepčne ujl!sneného zberu materiálu , mapujúceho a dokumentujúce ho hudobnú aktivitu na Slovensku po jeho znač n ú p rofesionúl nu bezrad n o sť, než
čas uplynulých štyroch týždňov (a bolo jej
opäť dosť a dosť , vystači lo by aj na o bligátne
tvorivý zámer.
rozhovory v televízno m štúdiu) , videli sme
Cosi podobného bolo badať aj na HUimprovizovanú besedu , zjavne realizovanú
DOBNEJ REVU I, jedinej relácii HRHP ,
niekoľk o málo dní pred vlastným vysielaním ,
· ktorá si ako-tak uchovala svoju cyklickú mektorá svojim obsahom síce zaujala a zanechasa čnú periodicitu. Nie však svoju vlastnú ,
la po sebe silne alarmujúci d ojem , no te madlhodobou ko ncepciou urče nú a žiadanú po ticky však predsa len prislúchala do ko mpedobu. A tak sa stalo , že an i v jednom z troch
tencie inej redakcie. Hovorilo sa totiž o veposledných vydaní (podpísal sa pod ne v podciach celkom odťažitých od pôvodnej ideovej
state nemenný televízny štáb na če le s redaknáplne relácie: v centre pozornosti diskutujútorkou E. Bartovičovou a režisérom J. Novacich boli skôr otázky , týkaj úce sa existencie
nom) neplnila svoje pô vodné poslanie - t. j .
Slovenskej televízie ako takej a jej podie lu na
informovať o ,.aktuá lno m dianí a problémoch
vyiváraní národných kuhúrnych hodnô t, než
v oblasti slovenskej hudobnej kultúry". Naproblémy z hudobnej oblasti. Pravda, sú to
miesto sviežo ·pripraveného spravodajstva
všetko do značnej miery spojené nádob y, no
z domáceho hudobného života zaplnili tvornazdávam sa, že prvoradou povinnosťou recovia napríklad novembrové vydanie magazídakcie je dodržiavať svoj profil. Iba tak je
nu iba dvomi(!) rozmernými , mono litnými
možné si uchrá n iť svoj kredit a dok ázať svoj u
blokmi , v kto r ých na nadpozemský piedestál
n ezastupiteľnú jedineč n osť - tobôž v prípade
vyniesli význam dvoch ôsob ností- kanadskéjediného, úzko špecializovaného programoho muzikológa prof. Robertsa a hudobného
vého periodika . Napokon na té mu katastroskl adateľa E. Suchoňa- hoci v súvislosti s ich
fá lneho stavu v ST sa v priebehu januára obvystúpe ním (pri príležitosti prednáškového
turné p rvého a viedenskej predpremiéry sfil- • javil rad aktuálnych mate riálov a spravodajských príspevkov, no zo sveta hudby sme nemovaného Svätopluka v prípade druhého) by
zaznamenali takmer nič - ale aj tam predsa
celko m post ačilo len zbežné zaznamenanie
existujú nemalé problémy , o ktorých je treba
zmienených skut oč nost í.
V decembri rovnakou výp lňo u voľnej ka- · so všetkou naliehavosťou o tvore ne hovoriť .
Myslím si preto , že ďaleko heroickej ší čin od pacity re lácie bol zasa dlhočizný blok o M .
vedú pracovníci hudobnej redakcie, ak - naSchneiderovi-Trnavskom a niekoľko príspevp riek drastickým ekonomickým a výro bným
kov z archívu, ktoré evidentne nahrádzali neobmedzeniam i štrukturálnym zmenám vo
dostatok vlastných aktualít. A pritom v tom
vnútri televízie - ostanú verní oblasti svoj ho
čase sa okrem referovanej p rehliadky Novej
záujmu a budú s d te väčšou svedom itosťou
slovenskej hudby u s kutočnilo len v Bratislave
a sta rostlivosťou. pripravovať každ ý z vlastviacero zajuímavých hudobných podujatí:
mala premiéru opera , pripravovalo sa nekonných p rojektov. VLADIMÍR MLCOUSEK

ich výpovede. Dramaticky vypätý dialóg medzi jedno tlivými hlasmi navzájom , alebo medzi nimi a zbo rom, nenašli v obrazovej kompozícii - až na celkom ojedinelé miesta adekvátne uplatnenie. Režisér si prácu maximál ne uľah čova l nepatričný m zdô razňova
ním väčších plôch , p.rezrádzajúcich však skôr
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e je iste náhodné , že to bo la prá.
ve bratislavská Hlavnú redakcia hudobných programov. kto rá azda ako prvá bi la
na poplach v súvislosti s hanebne nízkym fi nančným rozpočtom, kto rý Slt;>ve nskej televízii pripadol na tento kalendárny ro k zo štátnych prostriedkov. Veď kto rá iná z väčších
redakcií zažila v ostatno m čase toľko ústrkov.
prehliadania a ncpraj nosti ako práve táto,
ktorej tvorba bola ekonomickými hľadiska mi
často obmedzovaná takmer na minimum a teraz hrozí situácia, že aj to minimum zanikne .
Plným právom tu vzniká pocit o hrozenia
vlastnej existencie , pocit straty vlastnej identity, znásobený v posledných mesiacoch znevažujúci m postojom a ne kva li fikovan ým diktátom programovych pracovníkov, kto rí razantným spôsobom zasahujú do prezent ácie
ich diel na televízne j o brazovke . Počnú c na
polovicu skrátenými prenosmi z Bratislavských hudobných slávnost í, cez naj rôznejšie
presuny a posuny vo vysielaní až po nehorázne, pred divá kom ka muflované ,.zmeny
v prográme", kedy sme v pria mom prenose
napríklad nevideli ani Verdiho REQUI E M
(31. 10.) , ani p remiéru jeho o pery SILA
OSUDU (2 1. 12.), hoci sa obidve produkcie
uskutočn ili . Pravda , REQU IEM bolo uvedené o deň neskôr v hlbokej .noci. avšak bez
predchádzaj úceho avíza. takže ho vypoču l o
iba mizivé pe~ce nt o z tých , ktorí ho pôvodne
chceli s ledovať spo lu s pánom prezidentom,
prítomným v hľadisku opery SND. Všetky
tieto p rípady (a bo lo ich. ešte viac) svedčia
o nie ce lko m seriózno m vzťahu teraj šieho
útvaru skladby programu Slovenskej televí-

dobnú a rcal iz ačn e múlo progresívna . Vychá-'
dza zo zaužívaných dramaturgických postupov a disponuje nepríliš presvedči vý m tvorivým po te nciálom. Rozhodne j e nevyhnutné
o k yslič iť ju umelecky invenčnou ,.!Iliadou
krvou··. čo znamená iniciovať spo luprácu no vých ta le ntov všetkých odborov a pro fesií a to aj napriek drastickým ekonomickým opatreniam. ktoré na redakciu zrejme čakajú
v blízkej budúcnosti. Dúfajme len. že sťažené
podmienky pre tvorbu sa neprejavia na kvalite vyrábaných programov. Môžu zásadne zredukovať ich počet, no na ume leckej úrovni by
sa nemali negatívne odraz iť. O to viac totiž
b ude potrebné venovať pozorno s ť dramaturgickej a rea li začnej predpríprave jednotlivých titulov. Som p'resvedčený o tom, že ak
sa režisér spolu s hlavným kameramanom
a majstrom strihu vopred dôverne oboznámia
s partitúrou opusu , ktorý majú napríklad
v priamom pre nose sp ro stredkovať te levíznym divákom. nemal by sa opakovať prípad
takého d iletantské ho záznamu Verdiho REQUIEM , aký sme videli v réžii Miroslava
Fischera . Jeho obrazovo-mo ntážne stvárnenie diela to tiž nemožno vonko ncom oz načiť
za adekvátnu interpretáciu skladby, kto rá navyše obsahuj e silný hudobno-dramatický náboj. Ten však ostal celkom nevyužitý. V podstate koncertné predvedenie kompozície , doplnené zčasti iba svete lnými efe ktmi a o brovským krížom v pozadí scény, snímal režisér
bez markantnejších nápadov , v statických,
zväčša ešte aj o neskorene nastrihávaných záberoch, zachyt<ívajúcich sólistov bez akéhokoľvek úsilia po vizuálnom vyjadrení zmyslu
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HUDOBNÉ DIVADLO
Viedeň pripravila k nastá...._.úeem• MozartOVID• roku IJolultú poauku programov l diela tohto aeniálaeho sldadatefL Jedaou Zpnfda lllldobllýeb laidtúcií, ktorá ponúka objavaý m..,aowkf lia v rúld celej sftle proaramov (leh
prehľad by sl tiež zaslúžil osobitn~ •lesto- ul len pre blfzkost Viedne a Bratislavy!), je Viedenská §tátna opera. Dňa 10. janúra t. r. tu bola uvedená opera
16-ročného Mozarta: Luelo Silla.
zrelý Mozart je vo vypracovaní predohie r
a .prchestrálneho partu skôr tušený. napriek
tomu, že zbor tu má skôr symbolickú a nefunkčnú úlohu (v každom z troch dejstiev dostal
jedno číslo), aj keď postavy a ich charaktery
sú bez vývoja, predsa je toto dielo mladého
Mozarta hodné poznania. Hoci pre krásu jednotlivých hudobných číse l , ako aj kvôli vysokým požiadavkám na ľudský hlas, ktorý 16ročný Mozart chápal výsostne ako inštrument; s ktorým chce a robí čo chce. Iba spevácki majstri dokážu spievať toto dlhé, nároč
né a takmer javiskovo nehybné dielo tak, aby

v ňom všetko ·muzikantsky sedelo- a navyše
nás tri a pol hodiny pútalo ... Ak konštatujem , že väčš ina spevákov-sólistov splnila tieto
krité riá. svedč~ to o vhodnom výbere z radov
mozartovských sólistov. Titulnú mužskú postavu spieva Thomas Moser , tenorista kovovo 'zvučného materiálu , ktorý by sa farbou
hodil aj na výrazovo dravšie, ro mantické partie . Jeho hlas bol však rovnako pohyblivý.
ako u štyroch (!) sopranistiek - z nich dve
predstavovali " n ohav i čkové" postavy : Cecilia . odporcu Sillu a partnera zaľúbenej , no
takmer celý dej Sillovým na liehaním prenasledovanej Giunie hrala a spievala skvelá
Ann Murrayová. Lucia Cinnu, priateľa Cecilia, stvárn ila rovnako technicky pripravená.
trochu ostrejším sopránom než Murrayová
Edita Gruberova stvárnila v Mozartovej opevládnuca Yvonne Kennyová. Ďalšou soprare Lucio Silla hlamá ženskú úlohu - part
nistkou - ale už v ženskej roli - bola Eva LinGiuni'\
dová, kt o~á interpretovala Sillovu sestru Celiu . Šesticu sólistov dopfňal Peter Je losits ďalší tenorista, ktoré ho sme sledovali ako
ozart napísal Lucia Sil lu pre milánAufidia. Hoci má vlastne iba jeqnu veľkú scésky karneval r. 1772 - počas svojej
druhej návštevy Talianska a Milána - krátko - nu v 2. dejstve, i tá potvrdila jeho disponovapo tunajšom úspechu ope ry Mitridate , re di
nosť pre mozartcwskú rolu. A napokon
v hlavnej úlohe aplaudovalo preplnené
Po nto ( 1770). Libre ti~to m Lucia Sillu bol
Giovanni de Gamerra , ktorý sa inšpiroval
h ľadisko Edite Gruberovej. Dnes 44-ročná
Kammenängerin Viedenskej štátnej opery
spismi Appiana a Plutarcha, opisujúcimi žia hosť takmer všetkých veľkých operných dovot Luciusa Corne liusa Sullu (tu premenovamov žije vo Švajčiarsku , ale vracia sa tiež ao
ný na Si llu ) , rímskeho diktátora z 80. rokov
pred Kristom. Obsahom i hudobným spracoViedne , kde strávila ume lecky najbohatšie
vaním je Lucio Silla typická ·o pera scria , kde
obdobie svojej doterajšej kariéry. Hoci ju poMozartov talent doslova svieti v bohato vyznáme z gramofónových nahrávok i televíznej obrazovky, predsa je pre nás vzácne, višperkovaných áriách (niet tu jediné ho só lového partu. kto rý by nevyžadoval koloratúrnu
dieť a počuť .,našu" koloratúru aj na scéne susednej' Viedne. Part Giunie jej dáva iba málo
poh y blivos ť) a v maj strovsky vypracovaných
možností na herecké dotvorenie . Až na jemaccompagnatových recitatívoch . l keď budúci
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nú hru rúk a noblesu pohybu, je Giunia pasívna , neustále nariekajúca hrdinka - dcéra Sillovho protivníka Gaiusa Mariusa. kto rého
dal Silla pop ra viť. Jej biely kostým s č i ern ymi
ruka vička mi a závojom je výrazom d voch
symbolov: smútku a nádeje, ktorá G iun ii svitá v láske k Ceciliovi .. .
Nechajme však bo kom static k osť deja a nehybnosť aktérov. Gruberovej Giunia žije spevom a hudob nosťo u, ktorými napája recit atívy a árie svojho partu. Najmä ta m. kde sa
ozýva prebúdzajúci sa cit lásky medzi Ccciliom a Giuniou (všetko skomponované Mozarto m v akomsi rokokovo-dekoratívnom noblesnom štýle , kde sa však nájde vera miesta
i pre vrúcnu emocionalitu) je n eprekonateľné
Gruberovej umenie ľa hkej koloratúry, nesilenej do forte , skôr vlasovo jemne j, napáj anej n ekoneč n ým dychom, rozvíjanej i tam ,
kde si poslucháč myslí, že je ko niec akýmkoľ
vek hlasovým rezervám. Už dávno som nepočula tak jemné pi ána ~i nádherné messa di
voce, ale tiež vokálnu kultúru mezza voce-so
všetkou nádherou introvertného , no plnohodnotné ho tónu. Edi ta Gruberova je zre jme
na vrcho le svoj ho umenia a vie nie le n sólist ic. ky čarovať, ale i počúvať partnerov v komornej súhre, k~dokonale splýva s náladou toho druhého do jedno liateho celku . Mozartovské bel canto slávilo - i jej zásluhou, prvé
triumfy ...
Hudobné naštudovanie diela Arnoldo m _
Ostmanom bolo profesionálne vybrúsené. ale
nemalo tú iskru. ktorú priniesli do hudby speváci na javisku. Lucia Sillu - Drammu per
musica v troch dejstvách - inscenovali vo
Viedni ako .. Hommage a Jean-Pierre Po nncl-

nad podlými súrode nca mi 7 če rtom Pumpcli riom (kráľovým ·
n ašepk ávačo m zla) a je ho sestrou Wlirgipumpou ( k ráľovou
manželko u). V záverečnom happy andc sa Kommtzcitkommtrat stane krá ľo m , za manželku si berie svoju ochrankyi\u S l ečnu Neuntô ter a Fanfe rlischc n im pri tejto príležitosti daruje záz ra č nú zásteru zobrazuj(rcu modrú hviezdn u oblohu (a tým
nástojčivo pripomínajúcu zástavu 'štá tov Európskeho spolo-

Ako robiť · divadlo

pre deti
24. januára sa na komornej scéne (Kammertheater) Štátneho divadla v Stuttgarte konala obnovená
premiéra rozprávkovej opery Fanferlisehen Seh6nefíísehen. Dielo l'Zniklo na objednávku stuttprtskej Štátnej opery (premiéra 24. ll. 1983) a jeho au- 1
tormi sú Karin a Thomas Kiirncr (libreto podľa Clemensa Brentana) a rakúsky skladateľ Kurt Schwcrtsik (nar. 1935). Rozprávka je síee uliená pre deti
od piatich rokov (ako informaqe nápadltý ,programm'Ý bulletin - 40-stranové leporelo formátu A5),
ale ako sa píše v jednej z kritík pôvodného uvedenia,
ide o "vynikajúci príklad, ako bez falo§nýcb ambfeli
a bez falošnej primitivity robiť hudoiJné divadlo tak
pre deti, ako aj pre dospelých" (FAZ).
Uvedený výrok považuje m za výstižnú cha rakteristiku diela,
k to ré ho je sp rostredkovať d e ťom autentický operný žáner. To, že auto ri sia hli po rozprávke , v nij akom prípade jeho
hodno tu neznižuj e. Skôr naopak - rozširuje o kruh divá kov až
po uvedenú spo dnú hranicu. Doj em, ktorý hudo bná rozprávka
za nechá, j e síce dete rminovaný ve kom , táto skutoč nosť je však
zárove i\ (ako jedna z charakterist ík rozprávkového žánru) zárukou , že do káže diváka osloviť na celý jeho život. Navyše , ak
·je všeplatný dej umocne ný hudbou , ktorá poslucháča nepodceňuj e. ale mu bezprostredným spôsobom servíruje overené
kompozi č n é postupy 20. s toroči a.
Práca nad partitúrou bola oplyvnená rozdelením deja do lO
o brazov (v dvoch dejstvách) v celkovo m trvaní cca 60 minút.
Auto r ju teda poskladal ako pestrú mozaiku krátkych hudobných útva rov. pri č o m K. Schwertsik ko mpozi čne stojí v tomto
die le prevažne na princípoch e tablovaných v 20. a 30. rokoch
ci eľom

lc". Spomie nka na veľk é h o režiséra je podopre tá fa kto m. že Po nncllc od roku 1959 inscenoval v Staa tsopcr sedem o pie r (o. i. Figarovu svad bu . Mano n, Ta lian ku v A lžíri a i.).
Prenesenie Pon nellovcj inscenácie Lucia Sillu z Zlirichu ( 1980) do Viedne (v réžii G rischu
Asaga roffa) má teda nielen .. mozartovské"
a le a j .. pon ncllovské" príč i ny. A možno tretím . neozmí mcným dôvodom je. že kostýmy
a deko rácie sú sčas ti prevza té z Opc rn hausu
Ziirich a iba č i as t oč n e novozrealizova né vo
Viedni. Nepripomínajú dohu Rím a pred naším letopoč tom -ale záme rne evokujú nádheru ro ko kovej noblesy. pôvabu a doko rat fvnosti. A ko by zo scé ny ( Po nnc lle) a kostýmov
( Pet Ha lmen) na nás dýcho l svet majstra roko ka - Antoi na Wattca ua ... Priesvitné viacnásobné opony sú .. plátnom" cez ktoré presvitajú obrazy prírodných krajiniek s pôvabným mosto m , alebo exte riéry palácov,
umftvc ných. bez l'ud í. zato nád herných, ako
hudba vzd ialenej doby. kedy nebolo luxusom
roz pr áva ť príbehy o vznešených citoch
a smrt e ľn ýc h vášri ach bez po hnutia obrvy .
Vraj 16-roč n ý Moza rt po premiére Lucia
Sillu v Milá ne ro ku 1772 nahneva ne povedal:
.. Najväčšiu vinu na vlažnom prij atí mal prekliaty text , kto rý je práve taký otrepaný a tak
meravo cho dí na ch odúľoch ako te n suchár
Gamc rra. A na to som vynaložil to ľk o po tu!"
- Nuž. čas Ópäť preve roval d ielo. kto ré sa
nám prihovorilo po 220 ro koch ako jedna kapito la z ume leckého života geniálneho sklad a teľa, ale aj svedectvo o veľkos t i spevákov,
čo dokážu túto n á roč nú part itúru oživi ť svoj ím majstrovstvom.
TERÉZIA URSiNYOV Á

čenstva) .

BuUetln-leporeUo zaaqme detského diváka svojoti nápaditou
podobou
(hudba tonálne rozšírená, využívajúca ta nečn é a jazzov~
prvky , ako i ·návraty do historických období) . Je j spoľa hl ivým
interpretom bol 14- členný komo rný o rchester, s výrazným zastúpením plechových dychových nástrojov , bicích nástrojov
a klavíra, 1 3-člen ný ansámbl sólistov a komorne obsadený
zbor.
Vedúcou myšlienkou deja opery je princíp boj a dobra so
zlom. :l.e ide o námét stále živý, podčiarkuje libreto i realizácia
tým, že dej v niektorých momentoch posúva do súčasnosti .
Krajinu Skandáliu netyranizuje klasický zlý drak , ale hulvát Jetum, ktorý prevzal moc z rúk svojho o tca Laudamusa pučom
(pri ktorom Laudamus prišiel o život) , a ktorý sa k tradičným
obetám rudu - pannám- správa rozprávkovo veľmi nekonvenčne - najprv ich zneužije a potom surovo zabije. Kostýmovo
je zasa aktualizovaná postava komorníka - Pána von Neuntôter a jeho dcéry, Sl ečny Neuntôter, ktorých režisér, autor návrhu scény a kostýmov - Axel Manthey - obliekol do sú ča s n ých
šiat.
Hrdino m veče ra je syn jednej z Je romových obetí (na rozdiel
od svojich predchod k ý ň bola zaživa zamurovaná do veže)
Kommtzeitkommtrat - Ránomúdrejšievečera. Tento prinúti
kráľa k pokániu , získava rybiu žl č, pomoco u ktorej vráti zrak
čarodejnici Fanferlischen Schônewfiisschen a napokon víťaz í

Rozprávko vú atmosféru vo veľkej miere umocnilo výtvarné
riešenie (scéna a ko týmy) - prcpaclliskÍl, pre me ny. lietaj úce
postavy a pod. V centre javiska ležala obrovská lyžica - symbol
krá ľa Skandálie (okrem iného mu slúži la ako postel).
Po vzhliadnut í tohto milého predstaveni a (26. 1.) môžem iba
kon š tat o vať. že s tutt ga rtča n om sa v to mto prípade podarilo to,
po čo m túžia všetky operné do my - pr i prav i ť de ťo m pôvodné
operné predstavenie a tak sa a~po ň čias točn e podicJ'ať na vy- chove svojho budúceho publika . My im - vzhl'adom na stav našich divadiel v te jto oblasti - môžeme iba záv i dieť . Alebo sa
po u čiť? Odpo veď na túto o tázku vša k už nic je problémom iba
ume leckým .
'
JURAJ DÓŠA

Záber z pi;,.odncj inscenácie hnferlischcn Schoncfuschcn
na scéne stuttgartskej opery

AKTUALITY
In~

Lisa della Casa oslávila sedemdesiatku
2. febru ára t. r. si celý ope rný svet pripomenul sedemdesiatiny slávnej a neo pakovatern~j švajčiarskej kolor atúrnej soprartistky Lisy della Casa . Od roku 1947. kedy po prvý raz
vystúpila na salzbursko m festivale v úlohe
Zdenky v Straussovej Arabelle . až do roku
1973, kedy sa s ope rným javisko m ro zlúčila
tým istým d ielom vo Viedni, patrila k jedineč
nému a nen apodobite ľné mu zjavu svetového
koloratúrneho odboru.
Spev sa uči l a u jediné ho pedagóga , u Margerethy Haeser y Z urichu . kde nastúpila aj svoje prvé angažmán do tamojšie ho St. divadla .
Tu po prvý raz spievala Mimi v Bo héme a zaujala prvými só lovými ko ncertami. Od spomínaného salzburské ho de but u v Arabelle ,
patrila Lisa de11a Casa to muto festi valu takmer každoroene . Bo la ideálnou interp retko u
partitúr W . A. Mozart a iR. Straussa . Svojou
hlasovou ľahk os ťo u . šarmo m a eleganciou
prejavu , no naj mä virtuóznymi ko lo ratúrami
si získala uznanie na celo m svete . Od ro ku
' 1952 bola sólistko u Státnej o pery vo Viedni ,
pričom sústavne hosťova l a po E urópe a USA
a to nielen ako mozarto vská či straussovská
interpretka . ale a ko hrdinka Verdiho č i Pucciniho opier. Fiordiligi z Cosi fa n tutle , G rófka z Capriccia č i Gavalie ra s ružou , a le aj Eva
z Majstrov spevákov no rimberských, boli jej
životnou excele ntno u ukážko u . A navyše. Lisa della Casa ako žena bola o bdarená neobyčajn ou krásou. čo pocho pite ľne efekt
a atra ktív n os ť jej vystú pen í ešte zvyšovalo.
Údajne do dnes bo la najkrajšou speváčkou .
akú operný svet ked y p oznal. Po poslednom
predstavení Straussovej Arabe lly vo Viedni
v roku 1973, na vrcho le slávy a úspechov , sa
takmer cez noc utiahla do sukro mia (umenie
včas odí sť) na svojo m zámku G dttlieben na

trmácic

e l'arall•hJI'' \ o1artm\m rnl..urn hudli
' l Í\l'n\tadll' 11 l'hil'llat lla~dnoH' dni
od h.-1:'. \1'1111'1111 ra. \tral..l·ioutwdnjatia
lnull- \\\IIIJII'nÍI' lo\1; ( arn·ra'a . nimci
ll\ . J Í\/111\IW tJIJ· \ JIÍI'\Illl\\111 ll'l'l'rHIII.
Dramatur~:ia lla•dnm~d1 dni hud1· /amcrana na did :~ .1. Jla,dna. l. J.i\/ta
a\\ . \,\lo/aria. dk~ orchc\tníhll' konl'l'rl' uH·du l rcH r l'innock "' \\ojiml n~:li'h ( Olll'l'rt. l r\an1 l.i\/1 (am her Orehl·\ l ra a rak1í'k"'-madar,k:í lla~dnm a
lilharmúnia. \ nímci fimíl1• 2. medlilllí·
rudJil•j hu,J nH·.i ~otitaie .IIISI•pha .lllaehima hr:i l'ind1as \Stcinhl'ľl! "' s~mfllnil'
k\m nrdii'Sirnm ()RL
e \J..n n1mímil rakti'k' d1·nnik Die
l'n'\\1' ' dlwch f•.-211. wpt1·mhra t. r. hudti ' l'rah1· m1·dvinámdn1; llltllartm,kl;
shi\ltti\IÍ. \la 111 h)t p11 Sal/hur~:unaj\iič
\ia akl'ia \\lljho druhu ' lurcip1•.
\ndr1•j l'isarl'·'· Ser~:i11 ( ioml'i a l al
\\ I'Í"numn sti \Íla1mi tllhllll'lll'rll'j mll/artll\\l..l·j \lÍiaíl! ' Sabhur~:u. ' hn· na
kl:n1ri .
• Otll'fll' fi'\IÍ\UI \ \lnidJUH' hud1· tohlf, ruku ntwrl!n\ J)rl!miérnu l IU R•'\ od
p11l ,J,.dw skladatl'la h.u~st11fa l'cndn·ckl;hll di1a (,, .i ti la. '\a fl•sthale budú 11\l'dl·lll; aj fl' Jlľl'/entačn~ inscl!mícil· 1 ri!Jlertll;íru hawrsk1•j O:.tátnl!j 11p11~ \lnidw,, ( 1~
"' \\IIIJII'IIÍt•l.. na tnhtnmčn~ ft•sthal hudli najml!nt•j 11 .10 "., '~\\il! aku /1\Čajnt•.
e \ nímci lla~dnmlw fl!sthalu' l iwnstadtt• pritJr:l\uje "''riadt·nic Jla,dnml!j
Jwdat·it· na Jllldtwru 1111luhd1 takntman,ch u111eh:m.
e Shi\lll'hn basistu '\iknlaja (,jaurma.
manida snpra nistk~ \lirdl l rl'IIÍIIH'.i.
pn·pustili 111 /\ ii1ku Sufij,kej mímdrll'j
IIJll'~. \ nn~sll! tamnj\il'lw llíknnnika
JlflÍl'l' IIJHÍ\ta :':'-ručn~ Cŕjaurm JIU tridsiatidl rnknch čll!n,ha ' tomto stíhllrl!.
mit•'lfl \lilistu a 11dchád/ll d11 dilchndku.
l'ndnhnt• stí na 111m aj 1nám1' 'Jll'\áčJ..,
\nna l 11numa-Sintm a Raj na h.ahaj,an'ka. Oknl11 tt•jtll 'kut11Čn11sti 'a '~ rwrili
rilllll~ di,ku\ic. nm in~ l rud napr. k tumulfl dmhiHtjti. il! timt11 pudnum si s11fijská 11pera. llnietajtica sa ' stičaSIJU\ti
' hllmk11j krilt', ndpudi IHÍ\\tl'\1111\l. '\a
druhej 'tranl'.it• \\ak pni\ dnu, it• C:·lt•nshll
SJIUIIIÍn an\l'h SJ>l'\ lÍkm \ \llfijskt•_ j fllll'fl'
hu lu dt· fal·tn lt·n s~ mhulickt;. Jlfl'lflit• id1
tiC:·inJ..manit• na dnnuín·j \Cl;nl' bulu
lľil!dkaH•j\ic aku h11stmanie '~nikajti
cich /:thraničnich Stilistm. /. iskan~ finančné pr11stricdk' bude tak mníné inH'\Imat dn a111!aima11ia mlluhd1 l:tll·ntm an~1·h \lili,tm.
e \ r:imd kunn·rtu ' \IUIII!:trhl..t·.i l it·dl·rhallt• udelili SH'I<llnamt·j 'll l'' aC:·I..t·
h.ammt·r,iin~:t· ri n llilaht•tt· Sd1" ar 1 kntll"uH·j l'l'\1 n\ 1illll Jlfllfl'\llrl..' . ..,Jil'' aC:·J..a.
J..tur:i H"dil' Jlfl' \tull~:art,J..ti llu~:u \\ulf_..,tmlu(·nu\1 ma_j,trm,kl· kur1' Jlľl' JIÍl'Snm u inll'ľJifl' t:idu. u\ la\ iia tni ii '1. dt·n ·lllhra JIIIIH \\uj•· wd1·mdl·,iat1· ttiatt· narudt·llin,. l'ri t1·jtu prill·iil<"ti ~:ranwlú
llma lir111a l \ll lll'l'lrula. s J..turuu bula
..,dmar/kntJI"m :í Jltl dt•satr11C:·ia "ia1allli
l"\l..hlli\IICIU llnht\1111. ndala \Jil'l'Ílilnu
"'~'~•"ar/kntlf-1 ditiun, uh,:•hujJit·u :' ( D
tJiatni. J..tun; Jlupri .icj Hdwhl\t'h SJll'\lll'J..,t·h \\l..unnd1 primi\ajti aj duh·rlll nt•/H'fl'i m·n1; nahr:i' k'.
e l (,ala J..unt·t·rtu k I:'H. \\ ručiunarudt·
nia 1'. 1. ( ajku\\kdw. J..tm \'a kuna!' l .l'nin ~: null· l. dt·t'l'lllhra I'I'JII ., , _jdt· ' lnllltu
ruku 1hnjlwdinm~ liH· ní1nam na l .awr
Di'l' w lirnll' B\1(,. '\a kllnl·t•rtt· ul'inl,u\ali takr umcld ak11 .l1·\\~l' '\nrnummlÍ.
'\ 11-'\ 11 \la. Buris Bn·"'"k~ a i.
'\a tuhturnC:·num 'al1hur,kum \Icl/artm um l\idni \a s\ icdt·nsktJu filharmc inimt Jlľl'lht ;l\ il aj diri~:t·nt l~in·ardu \luti . O jclw kun~ertt• sa kritik' 1\jadrujti
kn' sttJit·rlatÍ\Ilch . Dit·l'n·\\l' natJr. kun\tatujl'. it• .. rakt;ltl SJltljenit• diri~:t· nla
s urdtt'\trum h~ mal11 b~f i' IHuhít•ntl\ti.
all\ nam \lu1art ms tal ih\". \kim: .. l'ud
h' lllJll' ramt· ntn~m \edt•niml~it'l'arda \lutilw hrali lilharnwnici ntJiil aku huhmia.
bddu 'kdm ali jdw i t1·n najmt·ni,í Jltllnh. ll ra! i \lumrta \Hljimnt'IIJI:tl..matcl n\ m 'JlÚ\IJhmn. aku '\ r;11 umcln·k1·j
Jlrauli\11\li. tradiťlll' a al..tuáhtt•",
e \ nímd \lcllartmlw t~idlta 11\ÍI'IIIi
'Sal1hur ~: u' 'ilnt· /u\J..rtant·j l..mll't'rlm·j
Jlflllnht· \lcl/arlmu nJil'ntl .a ( lt•mt•nfa di
l ilu. l'ml/a\\ iit l'llllU taktml..uu diri~:•·u
la lt•utmld:• lla~:t·ra 'IIÍl'\ala \nn \Jura\ .
!..tura \a JHISiarala u Hdwln' 1ai itul.. H'Čl'ra. 1 dal\rdt "'listm tn·ha 'JIIlllll'llllt
l{uht·rtu -\lt·,andn. . ln"K'I"a l'rutwhl..u.
\n~:t• lu \lariu IUa,i. ( urncliu h.alli,t·h
a f{uht·rt a llulla.
e Danil·l Ban·nhuim 'a m a stat huduhn\111 \dmn '\t•mt•ckl·j \llítm·j IIJil'r' ' lkrlilll· a 'tiC:·a,ne aj i,ddiri~:t·ntum Staahl..aJidlt· tlllllUji,l•j IIJll'~.
e .;,,ajl'iar'k' di r i~:t•nt ( harlt·' Dut u it
hut lllt·nman\ / a n:Í\IIIJll'U l .urillll \l ;wH' Ia al..u huduh11\ i,d"Ordll''lra '\atiun a l
ck l rallt'l'.
Strana JlripraH·n a pu11l a
1ahrank11l'.i rhu·t·

e

Lisa della Casa ako Mariá.lka v Gavalierovi s ružou, v jednej zo svojich troch n,qväaích
straussovských postáv
švaj čiarskom

brehu bodenské ho jazer a, aby
sa venovala výlučne svojej rodine . O jej ume-

Deutsche Gramnaophon
Gesselschaft vydala novú nahrávku opery J.
Offenbaeha Hoffmannove rozprávky z inscenácie Stétnej opery
v Hamburau, kde Plael-do Domlaao vytvoril
hla't'Dú posta't'll Hoffmanna. Na fotografii P.
Domingo s CD platňou

...........,.

leckých kval itách však p resved čivo hovoria
zachované gramo fónové nahrávky.

Korutánske leto

bez MQzarta, ale s Dvorákom
festival Korutánske leto 1991 sa zaoblde bez výraznejšieho zastúpenia Mozartových s,kladieb. Festival totiž..
tohtorolné skladateroY.o jubileum už v predstlJlu d,~tatoč- 1
ne oslávilo v minulom roku. ' V tomto roku je Mozart na ko- ,
rutánskom festivale, ktorý sa koná od 4. júla do 27. augusta,
zastúpený iba jediným dielom z vyše osemdesiatich programových podujati. Izraelský filharmonický orchester 24. augusta v koncerte nazvanom In memoriam Leonard Berstein,
pod taktovkou Zubina Mehtu, popri Mahlerovej prvej symfónii uvedie Mozartovu Pražskú symfóniu.
Tohtoročný

Dramaturgickým akcentom tohtoročného Korutánskeho leta však bude hudba A. Dvoráka a téma Úloha umenia v politickom napäti 19. a 20. storočia. Popri účinkovanl viacerých orchestrov z bývalej východnej Európy, S. júla bude
mat' slávnostnú predná~ku český germanista žijúci v Anglicku, Eduard Goldstilcker. Na 14. júla pripravuje Ernst A.
Ekker dvofákovské matiné (nielen pre deti) s názvom Kontrabas a flauta slobody. Korutánske leto, okrem spomínaných dominantných akcii, ponúka veľa d'al~ích , napr. cyklus Majstri sólisti dneška a z,qtrajška, v rámci ktorého o. l.
vystúpi aj Oleg Majsenberg, alebo program Rakúski mladi
sólisti a pod.

Claudlo Abbado
a zútupcovla
Európskeho
mládeinfckebo
orchestra prevzaU v Londýne
gramofónovú cenu Gramopbone
Award za kom- .
pletnú nahrávku
Scbubertovýeb
symfónii.

e

.. '

SERVIS HŽ·
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SNU Bratislava - F. LbLL R . ~ag n .:r : La dam.: au:-. -:am.:·
Iias . bale t (19 .00)
•
SF, Moyzesova sieň Brafislava - A. Vivaldi. J. Fux (19.30)
·
Musica aetema
ŠF Košice - A . Dvorák ( 19.00)
sólisti : L. Á ghovä, H . Stol fov{l. Ľ. Ludha . P. Mikuläš. SZMB
di rigent : P. A ltri d ll c r

7. marca

e

SÚŤAŽE.

Medzinárodná interpretačná sút'až Qeen Elisabeth sa us kutoč ní 4. - 24. mája
1992 v Bruseli. J e vypísaná pre mladých spevákov , ktorí do IS. januára 1992 (te rmín zaslania prihlášok) dovŕšia m axim álne 32 rokov. Vít'a z obdrži zlatú medailu
a SOO 000 belgických frankov. Prihláška a bližšie informácie sú k dispozícii v redakcii HŽ.
•
17. medzinárodná klavírna sút'až Ettore Pozzoli sa uskut oční 9. - 17. septembra 1991 v Seregne pri Miláne. Zúčastnil' sa na nej môžu klaviristi narode ní po
l. januári 19S9. Prihlášku a účastníc ky poplatok 70 000 Lit. tre ba zaslal' d o
IO. augusta 1991 na adresu 11ékretariá tu sút'aže: Segreteria del concor so pianistico
internazionale Ettore Pozzoli, citta di Sercgno - Pia zza Risorgimento 34 - 20038
Seregno, Mi lano. Kandidá ti majú možnost' výberu z 3 progr a mov: klasického, romantické ho a moderného. Bližšie informácie na vyššie u vedenej adr ese a v r edakcii HŽ.

e

Sii!D Bratislava - Opaný recitá l - Lu-:1a Poppm a ( llJ .IJO)
SF Bratislava - W. A . Mo;!:art. R. Stra uss ( 19.30)
sólista: Vl adislav-Brunner. Oaula
dirigent : Zde nč k Košlc r
ŠD Košice - F . He rvé: Ma mze lle N ito uchc ( 19.00)
ŠF Košice - A. Dvohí k ( 19 .30)
sólisti : L. Ághovä. H . Štollovú. Ľ. Ludha.
P. Mikuláš. SZMB
dirigent : P . Allrichter
DJGT Ba nská Bystrica - E. Kálm(l n : éardášovú pr incezná
•
(19.00)
ŠKO Žilina - O rganový ko ncert : J. S. Bach. F. H iclas. L.
Lefé bre . D. A nta lffy. J . R hc in be rgcr (IIUO)
~ó list k a: Z . E lekes ( MR)

~. marca
SNU Bratislava - A. Atlam : Cibdk ( llJ .IlllJ
SF Bratislava - W. A. Mozart. R . Strauss (19.30)
sólista: V . Brunncr. nauta
d irigent: Z. Košle r

9. marca
S '\ ll

H rati ~l:l\aa

( , \ c' l <h· \1 ,1' " ·1111\ !·.1 1 (l'! 1111 1

ll. marca
S;\ l) Bratisla1•a - Ci . \ 'cnh : :1hucw ( I 'J. IIll)
Št> K ošil'c
,\ \'l.1di!!l'l'll\ · \ '1" a ' L'<k m k"1 li:1 11 ' " ( 1'1 1111)

U. marca
SNU Bratislal'a - l. St ra\'ln~k i j : Vtak Ohn1v:í" . Svadba
T oxed o moon: Slovä z úst Anjelov ( 19.00}
DJGT Banská Bystrica - O. Nedbal: Po ľská krv ( 19.00)
ŠKO Ž ilina (ODA Trenčín) - Slávne ope rné predo hry . ko nce rta ntné skladby ( 19.00)
sól ista: A . Franceschell i. ho boj (Ta liansko)
dirigent : S. Sili ve,tro (T alian~k o)

PREHLIAD
UN.IA ART- UMELECKÁ AGENTÚRA
LEŠKOVA 5, 811 04 BRATISLAVA

13. marca
SKO Zilimi - Sl;ívnc ~pcrn.S pn:dohry . kom:crt antné skladby
( 18.30)
sólista: A . Fr a nceschelli. hoboj (Taliansko)
d irige nt : S . Silivestro (Taliansko)

14. marca
UMELECKÁ AGENTÚRA UNIA ART JE UMELECKOU AGENTÚROU
VYSOKOŠKOLSKEJ ÚNIE SLOVENSKA.
SNU Bratislava - M. Pavl íček : Zvl;íšt na radost' lit (19.00)
'
A . Schnittkf:. S . Proko fi ev ( 19.30)
SEKCIE: HUDOBNÁ, DIVAD ELNÁ A KABARETNÁ, FOLKLÓRNA, FILMOVÁ, VÝTVAR- SF Bratislava - sólistka:
Z. Pa ulechovä. klav ír
·
·
NÁ A SEKCIA S FOTOMODELKAMI.
di rige nt : A . Leape r
UNIA ART SA ZAOBERÁ SPROSTREDKOVANÍM A VÝMENOU UMELCOV DOMA ŠF Košice - H . Be rlioz, E. C hausson . M. Ravel. C. D ebussy
( 19.30)
l V ZAHRANIČÍ. ZA 1ÝMTO ÚČELOM AGENTÚRA VYTVÁRA INFORMAČNÚ DATAsólista : J. Čižm arovič , husle
BANKU ÚDAJOV O MLADÝCH UMELCOCH DO 35 ROKOV. ČLENMI DATABANKY
ženský zbo r
d iri ~e nt : R . Sta nkovský
SA MÓŽU STAŤ UMELCI- SÓLISTI l TELESÁ', PROFESIONÁLI l AMATÉRI VŠETDJGT Ba nská Bystrica - G . Ve rdi: Nabucco {19.00)
KÝCH DRUHOV UMENIA A JEHO ŽÁNROV.
ŠKO Žilina - Slávne o peretné p redoh ry. ko ncertantné
sk ladby ( 18.30)
NA ADRESU UMELECKEJ AGENTÚRY UN l A ART ZAšLITE ÚDAJE:
sólista: A. Franccschcl li. hoboj (Talian~k o)
- MENO, NÁZOV TELESA
d irige nt : S. Silivestro (Tal ia n,ko)
DÁTU~ NARODENIA
ADRESA - KONTAKT
15. marca
KRÁTKY UMELECKÝ ŽIVOTOPIS, PRÍP. CHARAKTERISTIKA TELESA
S l) Bra tislava - W. A. Moza rt : ldo menco l. premiéra
FOTOGRAFIA, PRÍP. l ĎALŠÍ PROPAGAČNÝ MATERIÁL
( 19.00}
REPERTOÁR
SF Bratislava - repríza progra mu zo 14. 3. (19.30)
- V PRÍPADE, ŽE STE ZASTUPOVANí UMELECKOU AGENTÚROU, UVEĎTE l TEN- ŠD Košice - G. Pucci ni : Maciame Bu ttern y ( 19 .00)
TO ÚDAJ
VAŠE ČLENSTVO V DATABANKE UNIA ART VÁS NEZAVÄZUJE K SPOLUPRÁCI
S UMELECKOU AGENTÚROU ·UNJA ART. ÚDAJE DATABANKY SPROSTREDKUJÚ
KOMUNIKÁCIU MEÓZI VAMI A UMELECKÝMI AGENTÚRAMI, DOMAMI KULTÚRY,
KLUBMI, UMELCAMI DOMA I V ZAHRANIČÍ.

16. marca

SND Bratislava - W . A. Mozart : ldo me neo 2 . premiéra
( 19.00)
DJGT Banská Bystrica - G. Pucci ni: Toscn (19.l){l)

17. marca
Sl D Kusic~ - A . \'latligcrm : \ ' 1(" a ' cdcm l..o/ha wk

18. marca
SNil Uratisl:11a - \\' . A . 1\ lo1art : ld<' mcn.:o ( llJ. OI I)

19. marca
DJGT Banská Bystrica - E. Kál mán: C:ard úšovä princ.:.cnú
( 19 .OO)

20. marca
SND Bratislava - .. V" a ko Viva ldi ( 19 .00)
ŠKO Žilina~ P. Breiner. W. A . Mozart (18.30}
sólista + di rige nt: P. Breiner

