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Pracovníci v oblasti kultúry a umenia celého nášho štátu hľa
dia s veľkými· obavami do budúcnosti: m~ú oprávnené pocity
z ohrozenia kontinuity vývoja kultúry v nastáv~úcom prechodnom období. Nielen kvôli zníženÝpl príspevkom zo štátneho rozpočtu, ale ~ kvôli - zatiaľ - nedostatku skúseností týklqúcich
sa potrieb kultúry v prostredí trhového hospodárstva. Jedným
z tých, pre ktorých nové podmienky v oblasti hudby nie sú nemámou pôdou, je dr. IVAN MARTON, dlhoročný pracovník SWVARTU, v súčasnosti pŕedstavitef na Slovensku známej produkč
nej firmy HNH International. Absolvent muzikologického štúdia
teda "presedlal" a je dnes, dá sa povedať, odborníkom pre hudobno-komerčné otázky. Slovné spojenia, zamenn~ na pri,nik
sféry umenia a obchodu, nám, odchovancom režimu, ktorý predstieral, že komercia znesväcuje umenie, znejú stále ešte akosi cudzo. Dajme však slovo I. Martonovi••• (na obr.).

Symbióza možná i potrebná
mer nij akú príležitost' tvorivo sa realizoval.
Pro stred níctvom Slova rtu sa mno ho ho dnôt
,pod arilo prc!>ad it' na báze ko p rodu kcie so zahrani čn ý m par tnerom .
Osta ňme pri zásadách trhovej ekonomiky,
do ktorej práve vstupujeme a z ktorej máme
obavy, vediac, že mechanický prenos systému
fungujúceho v ekonomicky rozvinutých kraj inách, do prostredia , v ktorom ni č nefunguje,
je fažko možný. Ako si tento krok č i lepšie
skok predstavujete bez toho, a by došlo ku kolapsu našej kultúry, konkrétne hudobného
umenia?
- Považujem obavy z ko lapsu zdravého
k ultúrn eho vývoja za vonko ncom neopod sta tnené. T ieto obavy sú však pochopitel'né
a vyplývajú zo št y rid sa t'd varočn éh'o vývoja ,
počas kto rého sme si navykli na urči té vzt'ahy
medzi inštitúciami a ich spôsobmi podporovania kult úrneho rozvoja. Má m ko n krétne
na mysli do tácie. Pod ľa môj ho názor u sa nevieme zbavil prevlád ajúceho stereo typu v na-

V ko m erč n e j ob lasti so m ~a o citol n áhodou. Po odcho de zo Slove nskej filh armó nie
som dostal po nu ku za m e ~ tn a t' ~a v rezorte zahran i čn é h o obchodu . v podn iku. kto ré ho poslaním bo l vývoz s l ovc n ~ k cj kultúry v plnej
šírke . Dovted y ~o m an i le n nepo m ysle l na to.
že raz budem ma t' čos i s po l oč n é s e ko nó mio u:
takmer ni č so m o tejto o blasti nevedel a bo la
· mi cudzia. Dodnes so m p resved če n ý . že
pre obchod ncmä m vlo hy. no medzi slep ými je aj jednooký krMo m. O to m však neskôr. Postupne . tak ako som sa o boznamoval
s problemati ko u. soll$ zistil. že slovenská hudobná ku ltúra mô že oyt' zauj ímavým a potenciálne cenným vývozným art iklo m - pochopit e ľn e za predpo kladu . že sa využijú všetky
možnosti na jej k o me rčn é upla tnenie .
Ak dnes sleduje m v t lač i n epoch opi teľn é
a vonkoncom nepodložené výpad y vo či Slovartu ako vývozcovi n ašej ku ltúry. je mi smutno. Iste aj tu sa našli tzv. no me nkl atúrne kádre. ľudi a neko mpe te ntní z h ľad is k a odbo rného i morálneho. p ríživníci . kto rí sa viezli
s prácou iných. No stredná riad iaca vrstva
podniku - to boli mladí. d ynamickí k o m erč n í
inžinieri. zdatn í o dbo rn íci. ktorí nemali ideologické bariéry. Z aujímal ich iba o bchodný
prípad . p ragmatická . tcchnick{t strúnka veci.
Tento akcen t na k o me rčn ý p ríno s bo l v tých
dobách vari n ajúč i nn ej š í m spôsobom ako
presadil hodnoty a p rito m ob í,st' ideo logick ý
balast. ktorým sme boli v období no rmalizácie doslova po hltení. Tak sa mo hlo stat'.
že sa do sveta dosta li u nás vtedy ncu platnený
filmový režb ér Juraj J akubisko č i sochár Jozef J a n kovi č - fud ia . ktbrl nemali doma tak-

S lovenskú hudbu reprezentujú v edícii Marco Polo o. l. skladby Alexandra Moyzesa

k to m u, ab y sa za mýš ľa li či j e ich č i nno st' dosta t oč n e rentabilná. Ko n k r~ t n e: pri u rčova n í
, výšky dotácie by tržby mali byt' jed ným z rozho d ujúcich ukazovatcl'o v; v minulosti bo lo
ire levantné či vykazovali vzo stupnú te nde nciu. alebo sa ocitli hlbo ko pod limitom.
A k hovorím o clifc rc ncova ní fi n ančn ýc h p rostriedkov. o nach<íd zan í iných ako štátnych
zdro jov. múm na mysli rôzne spo nzorské p ríspevky. odpisy z da iwvého základu na kultú rne ú če l y (tie skô r či neskôr musia do našej

Hudba a obchod
šo m myslení. v zmysle ktoré ho bez výrazných
št;í tnych príspevkov nebude existencia kult úry ako sa mostatne a slo bod ne sa rozvíjaj úceho subje ktu myslitel'ná . Páčilo sa mi ako
to ktosi nedávno napísal v pražských Lidových novinách: aj ke by tieto do tácie boli o sto
percent vyššie ako tie dnešné . vždy b udú o bmedzené. kým po treby budú vžd y neobmed zené. Do t<Ícic sú näst rojo m klamlivým i z toho dôvod u. ·že nap ríklad . pri štá tnej dotácii
u rči t é h o ku lt úrneho zariade nia štát svojvoľne
rozhod ne. že vše tci m usia p latit' za čosi . čo používaj ú iba niekto rí . S tátna d o t<ícia b y v zásad e ma la sme rova l len d o tých orga nizácií.
z č i nno sti kto rých pro fituje väčšin a alebo
všetci. Zároveri by však p ríslušn íci kult úrnej
obec na všetkých úro vn iach ma li vyvinú( akt ivitu na získan ie ďa l š í ch nezúvislých zd rojov.
Musia to však byt' zdroj e di fe rencované a n ic
paušálne. Stútnc do tácie bo li v minulosti pridcl'ované paušálne - tá-kto rá inštitúcia mala
n aplilno vané pro stried ky na ten-ktor ý kalendá rny ro k a musela ich minlli ; tá ča~ t' . ktorá
~ a .. neprcinvcstovala" pre pad la. To viedlo
k nczm ysclným ná kupným aktivitúm ko ncom
roka. k eď sa bezhlavo na kupovalo len pre to .
aby výška dotácie na ďalší ro k nebo la znížená . T ento princíp však neviedol inštitúcie

ekono miky vstúpil) . rô zne d o broč i n n é nad ácie . ko niec- ko ncov aj sponzo rský príspevok
štútu - to je však čos i iné ako dotácia . Sub vencia sa nczhodnocuje. kým sponzorský
vklad by sa zho dno ti l mal. resp . spo nzor
by si mal zmapoval. a kým spôsobom bolo
s jeho p rost ried ka mi nalože né a aký výsledný
kultúrn y či fi n a nčn ý efe kt priniesli.
To znie logicky a predstavuje azda jediné
možné východisko . Moj a prechádzajúca otázka vša k ' 'yslovila aj obavy z faktu , že naša sú časn á ekonomika nebude mat' p rostriedky
na to , a by k ultúr u sponzorovala. Nemôžeme
si predsa našu kultúr u nechaf s ponzoro vať výlučne zo za h ran ičia . U nás to však nie sú len
insolvetné výro bné podn iky, ktoré nie
sú schopné sponzorovaf : podľa môjho názoru
nieje ešte vyvinuté povedomie potreby podporovaÍ' kul hi ru z p rest ížnych dôvodov, ak chceme, kvôli národnej hrdosti.
,.... C húpc m . ale inej cesty jednoducho niet.
Bude potrebné !>i o~ voj i ť prävc te nto ú če l ový
mo de l subve ncovan ia k ultúry: podporo va(
zmyslu plné proje kty. nic paušálnu č i nno s t'.
Obcho d a umenie nic sú v rozpo re . ako S<!Oto
u nás -stále traduje. Umenie . poch op i t e ľn e.
nemôže vzni kal pod k o m e rč n ý m tla kom . lebo te n jc bo hodno ty deva lvuje. To však ne-

znamená. že sa prúve umenie ned á kom e rč n e
využit'. Ho dnotné die la minu losti sa d nes stávajú výhodným ko me rč n ý m ar ti klo m. S t a č í
p ripomenú( Mahle rovu tvor bu: pred n i e ko ľ
kými ro kmi bo lo nepredstavitcl'né . že by sa
Mahle r mo hol stat' auto ro m fil move j h udby.
D nes te nto auto r získal po pu laritu práve zúsluhou fi lmové ho p látna .
Tej si v~ak už samotný Mahler neužije ...
Ide väSmi o to , aby súča sn í hudobní tvorcovia mohli žiť .
- Z nova sa mus ím vrátil k podn i k ateľs k ej
aktivite . ktorej je u nús veľk ý nedostato k.
Uved ieme príklad z troch u inej o blasti: v o któbri 1989 sa v Slovensko m rozhlase na ob jednávku fir my H NH nahrávala Gotická
symfón ia anglického s k l ad a te ľa H avc rga la
Briana . Je to mo numcntä lnc. rozme rmi azd a
n aj väčši e symfo nicko -vo kálnc d ie lo h udobnej literatúry. s takme r 700 úč in k ujú ci m i .
Azda preto sa d ovtedy nestretlo so záujmo m
žiadnej z v eľk ých grama fó no vých spo l oč no s
tí ; z fi n a n č n ýc h d ôvodov by titul nebolo možné produk čn e zvlád nu(. Firma H N H však nahrávku realizovala a po jej objave ní sa na gramo fónovo m trhu ho la vyhodnotená ako jcdna · z najvýznamnejších udalost í od vzniku
gramo fó nového priemyslu . Nah rúvanie sa usku t očni l o v priesto roch Ko ncertného štúdia
Slove ns kého rozhlasu . kto ré má pre realizáciu podobného vcl'kokapacitného proje ktu
ideálne parame tre. O nahrávke sa pu blikovali desiatky recenzií v od borných i neod borných časopi soch . den n íkoch. period ik<ích.
Myslíte si. že to nie ko ho v našom rozhlase zauj íma? Ž.e o to m niek to v n ašo m rozhlase vie?
A mohlo sa to u nás vysielaf ?
- Isteže mo hlo . ha mohla sa pri tejto príležito sti vy už iť a j o ko lnost'. že sa d ie lo na hrávalo práve v našich ro zhlasových p riesto roch.
Pred sa ktorý ko ľv e k zúpadný produce nt by
tento fakt do kázal ná ležite spro pagoval : m y
sme t í. kde sa na hrávala Gotick <l. máme
k d ispoz ícii také a ta ké štúdio . môžem..: ho
po ~ k y tn írť . .. N i č také sa nestalo . J ediným záujmo m ri ad i t eľa obchod ného útvaru Sloven ského ro zh lasu bolo zinkasoval hezozbyt ku
zahra n ič n ú úhrad u. Te nto jedno razový finanč ný vklad je však nepo rovnatcl'ný s po tc nci;í lpokra čova nie
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Informatórium Otvorený list·miJ)istrovi školstva, mládeže a šňi>ňtu
.TÁNOVI PIŠÚTOVI
-

Sekretariát S H S spolupracuje s viacerými
organizáciami a združeniami. Jedným z nich
je aJ OsvetOVÝ ú stav, s ktorým pripral'uje
minár o polyfónnej hudbe v apríli tohto roku.
Ďalšou spoločnou akciou je fes tival speváckych zborov v Ž iline Mládež spie,·a
v dňoch 14. - 16. 6. 1991.
V spolupráci s Mestsk}m kultúrnym strediskom v Bratislave sa v dňoch l. - 7. 7. v rámcl Dní gitarovej hudby u sk utoční seminár
o gitarovej hudbe.
Z činnosti Hudobnej mládeže:
V dňoch IS. - 17. marca bude v Bratislave
hostiteľkou zástupcov klubov Hudobnej
mládeže zo Slovenska. Na toto stretnutie budú pozvaní aj členovia sekretariátu Českej
hudobnej mládeže.
V apnli sa v Prahe uskutOčnia tradičné
Dni hudobnej mládeže. Ako každý rok 7..8člatkom júla sa Piešťany na dva týldne stanú
domovom pre orchester a zbor HM. Podujatie vyncholí koncertami. V októbri sa stretnú vedúci klubov HM, tak ako minulý rok vo
Vysokých Tatrách.
Predsedníctl'o S H S zaregistrovalo ďalšiu
žiadosť o kolektívne člcnsno. Žiadatel'om je
Clrkevno-hudobný spolok.
- nora-

se-
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Yáiený pán minister,
pri sledovani dennej tlače zaujali nás člán
k y týkajúce sa problémm· umeleckého ~kol
stva publikované •· denníku Čas, nalwlko sa
uvedená problematika priamo dot:ŕka i našej
.5koly (Konzervatória v Bratislave). Považujemc za potrebné ryslm•/f k uvcden:fm člán
kom príslu~né stanovisko:
Nesúhlasíme s názorom, podla ktorého
nie je potrebné na MS S R zriadiť samostatný odbor pre umelecké ~ko/stm. Dôkazom
jeho potreby sú výsledky dlhoročnej činnosti
odboru umeleckých ~kôl 11a Českom millisterstvc. Nahromadené problémy umclt.>ckých
~kôl v súčasnosti sú prá•·c výsledkom daného
stavu u nás. Požiadavkou zriadiť daný odbor
vôbec nesledujeme roz~irovanie personálneho obsadenia ministerstva, ale potrebu odborne ric~ť ~peelflcké problémy umeleckej
výchovy. Význam zriadenia odboru umeleckých ~kôl si uvedomovali učitelia na Slo•·ensku desaťročia a práve preto sa táto poi /ada•·k a objavila ako jedna z prvých na učíte/~
sk:fch fórach už v decembri 1989.
Nesúhlasíme tiež s názorom, že súča.mé
znenie ~ko/ského zákona umožňuje realizovať umeleckým školám potrebné koncepčné
a obsahové zmeny. Prá•·e Zákon 171 z 3. ml{ja
1990 je hlavnou prekáikou uskutočnenia
ršetkých nevyhnutných zmien na konzervatóriách.
Ak ~á absolvent konzervatória dostat'
skutočne profesionálne umelecké a pedagogické vzdelanie na európskej úrovni; musia
byt' konzervatóriá vyčlenené zo sústavy
stredných ~kôl. Nutnosť rdpektovať platné
zákonné predpisy pre stredné ~koly nám
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zväzuje ruky pri realizácii nm•ej koncepci~
umeleckého vzdelávania. S na~imi názormi
sme vás osobne oboznámili a 11a va~c doporučenie sme požiadali o IIOJ'Ciizáciu tyš~ie u•·edeného záko11a.
Z tohoto dôvodu R/aditel'stm Konzervatória
v Bratislave zmlalo poradu riadite/ov lwnzervatórif Česko-Slovenska dňa 14. llort•mbra 1990 •· BratislaJ'c, kde riaditelia v~ctkých
konzervatórií podpisa/i rezolúciu, •• ktorf}
ž/ad/Úú o novelu Skolsk ého zákona. Súčasne
s touto rezolúciou bol schválený lÚ materiál
PROBLtMY KONZERYAT6RII, v ktorom
sme vynetlili zásad11é dômd.t•pre ry·člencnic
zo stredných škôl.
Rezolúciu riadite/ot' ko11zcrvatórif Česk()
Siovcnska sme spolu s problémami zaslali
kompete11t11:ŕm pracov11íkom MŠMS SR,
podpredsedkYIIi SNR a ostatn.ŕm členom •iboru SNR pre ~ko/stm, kultúru a ~port.
Súčasne by sme vás radi informovali o našej práci v súvislosti s koneepčnfmi a obsahovými zmc11ami konzervatória. YJpracovali
sme a na Ministerstvo ~kolstva zaslali množstvo materiálov, z ktorých n/Úzávažncj~/e .sú:
l. Detailne prepracované nové učebné
plány pre v~ctky odbory•ll ~pecializáclc .štú·
dia na konzenoatór/u
2. Návrh vyhlá~k:r o konzervatóriách
3. !Yávrh na no•·é základné ~kolské dokumenty (index. študc11ta konzen •atória, Triedna kniha pre indMduálne •yučova11ie, Triedna kniha pre skupinové yYUČova11ie, protokoly o skú~kach, vysvedčenia pre jednotlivé
ročníky, maturitné •ysvedče11ia, absol•·entské diplomy).
4. Návrh vyhlášky o prijímaní na konzerYBtórium
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-
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5. Návrh na maturitné skú~ky na konzer•·atóriu
6. Návrh vyhlá~ky o ukončení ~túd/a na
konzervatóriu
7. Yyjadrc11ic o návrhu koncepcie ln~pek
c/í na konzervatóriu
S. Osobitné predpisy a pokyny riaditeľa
konzervatória pre ~tudentov konzervatória
9. Osobitné predpisy a pokYIIY riaditeľa
pre pedagógov konzervatória
IO. Pripomienky k návrhu zákona o ~tát
nej sprá•·e v ~kolstve a ~kolskej samospráve
ll. Kompletný návrh na nový ~tud/jný odbor Cirkevná hudba a zriadenie ~pecializá
cie Cirkevná hudba
ll. Vyjadrenie k návrhu pána Hejného ku
~truktúre ~kolských správ.
Zaradili sme sa medzi prvé ~koly v Bratlsla•·e, ktoré majú prát'liU subjekt/ritu so tietkými výhodami i rizikami, ktoré z toho vyplýJ'/ÚÚ (n/Úmä v súvislosti's neexistujúcim administratívnym aparátom).
Yáicný pán minister. Z ·vrššle uvedených
skutočností vyplýva, ie súčasné vedenie Konzervatória v Bratislave za podpory pedag()gické~o zboru usiluje o optimálne riešenie
rokmi nahromadených problémov. Naše iniciatívy priebežne konzultujeme s riaditeľ
stvami ko11zervatórlí v Košiciach a v :hline,
ktoré sa s 11ami názorom stotožňujú. Napriek tomu vhk nenachádzame adekvátne
pochopenie a odozvu na nawm Ministerstve
s Jjnimkou Oddelenia pre umelecké ~koly.
PETER ČERMAN, riaditeľ
K listu Ko11zervatória v Bratislave sa pripi{Jajú lÚ konzcn·a tóriá ,·.t illne a v Ko~/c/ach.

Mozart a Slovensko
Ing. Milan Petráš, CSc. pri onorení sem i-

že sc mih;ír sa niesol v príjemno m pracovnom
a n a nn jv)'~ kultúrno m p rostredí i v harmonie- '
l..cj ~po l očc n s k cj a kolegiálnej a tmo~ fére .
Za vytvo renie týchto podmienok treba poďa
kov;li predovšetkým inž. Milanovi Petrá~ovi ,
CSc. , r iaditcfovi Západoslove nského múzea. ·
kto ré ho priestory so zaujímavýini exponátmi
stali sa harmo nizujúcim prostredím pre muzikologické ro kovan ie. Seminár bol obohatený
o veľmi ho dno tný konce rtný večer. na ktoro m
m ladí
umelci
predniesli
diela
F. V . Krom mcra-KramM'a . W. A. Mozarta.
J . N . Humme la .
Vzhl'adom na s(rča s n <l podmienky časo pbu
(najmii obmcd 7cný roz~ah). požiadali sm e
nie ktorých rcfcrujúcich o autorizova né spra·
covanic ich referátov vo for me samostatných
č l ú nkov. ktoré budeme postup ne publikovai.
ako spol oč n ý muzikologický príspevok k Mo·
za rtovmu ro ku . Už v budúcom č ísle prinesie·
mc prvú ča si zo štúdie dr. Dariny Múdrej .
CSc.
Text a foto: M. JURfK
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Dr. Darina Múdra, CSc. a Ladlsla\' Kačic.

Norbert Ďurček a Ladisla'' Mikovič hrajú
Sonátu F dur pre dva fagoty od W. A. Mozarta

1-ant:"uiu pre l iolu a kJa,·ir J. l'o. Hummela
interpretomli ha n ti~ck Ma~zyar a Martu
Magyaro, ·á

Z6.-

dlioch
27. fe bruára t.r. usporiadala
Slo venská muzikologick;í asoci;ícia v
spo lupráci ~o Zá pado ~ loven~k ý m múzeom v
Trnave 2. seminár o hudobnej n: g iona l i ~tik c
na té mu Hudobná kultúra na Slo\'ensku v dobe W. A. Mozarta. Seminár bol ~ú ča siou Mo zartovho rok u na Slove nsku . T e nto aspe kt určoval aj temat ický a obsahový z;íbcr jcdrwtlivých rcferútov. ktoré sa usilovali o gloh<'rlne
i di e lč i e postihnut ie vyb raných umeleckých
aktiv ít na úze m í Slovenska v I H. s t oročí
s nadviiznosiou na mozartovské súvislosti
(pria me i nepria me vplyvy W . A. Mozart a.
praktické upl atňova n ie Mozartovej hudby.
význam je ho s ú čas n í kov na naSom t'r zc mí
a pod. ). Výher té m a forma iclľ s pracova n i a
charakter izovali aj s (r ~as n ý stav muziko logického b;ídania o hudo bnom klasicizme na Slovensku.
Úvodný refe rát dr. Dariny Múdrej, CSc.
prinieso l nielen fund ova ný a kritický pohfad
na výsled ky d oterajšieho bádania . ale aj p last ic ~ ý a pregnantn e formu lovan ý o braz o hud obnej kultúre klasicizmu na Slo vensku . ohohatený o najnovšie poznntky b;ídania autorky
v tejto o blasti i s ko nkrétnym návrho m na
d'a lš í vedecko -výsku mný postu p. Ďalším ce nn~ rn prhpevknm hol rdenít dr. P~wln Poläkll ,
CSc. o komornej hudbe P. Oruíecké ho . Po-

V

láknm precízne charakt erizovan{! Drui.eckého tvorba. bola doplnc n:í celým radom zaujíma\'ých hudobných ukážok . kto ré j <; dnoz n ač
nc profilovali to hto sklada tcfa ako vzúcny
zjav . ktorý by mal hyi v ďa l e k o š ir~cj miere
sprí~tup n c n ý súčas n é mu pos luch~r t'ovi ako
je to mu dote ra?. Hi s t ori č ka dr. Eva Kuwal·
skä v širších historických súvislo" iach svetského a cirkevného školstva . obozn;ímilll prí·
lomných o nových aspektoch vývoja hud<,hného školstva na Slove nsku . Dr. Emcse l>ukaZólyomiová priniesla fundovaný glo bálny po h ľad na rozvoj hudobného n ástroj ;í r~ tva na
Slovensku. Ladislal' K ačic za uj ím avým v5•·
kladom na neznámom d iele o sve tl il tvorbu
F . P. Riglcra . Dr. t uba Ballovä, CS~. owctli la histo r ické srí v i ~ lo s ti I?Cst ovania hudby
na letnom s ídle gró fa S. Cákyho na zámk u
Sam-Souci v ll jašovcinch pri Hume nno m.
Cenn)•mi do kumentami pre poznanie do ho· ·
v) ch st'rvi s l o~ t í boli rcfcrťrt y dr. Edity Bugalo''cj (Diela M ozartov~rc h st'rčasn íkov v zbier ke
trnavského cirkevného hudobného 'polku )
a dr. Emanuela Muntága (Hudobné pramen e
k l a~i c i z mu v zbierkach Matice slovenskej).
Popri domäcich muzikológoch sa na seminári
z účas tnili dva ja za hra ni č ní pozorovatelia dr.
Ciottfricd Scholz a dr. Otto 13i ba z Viedne.
Na zú>er tejto rnfonnácic tre ba poveda(.

Jozef Luptáčik ml. hral KlarinetOVÝ koncert F. V. Krommera - Kramáta
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ROZHOVOR

s
obje kt na nevhodno m mieste. cez nesprávnu
e dičnú po litiku , zlý zah ran ičn o-obchod ný
manageme nt . až po nevyhovujúce nahrávacie
štúdiá. vybavené síce vrcho lno u za hra nič nou
aparatúrou , ale umiest neno u v p riestoroch ,
ktoré sa nedajú využíva ť na nahrávanie titulov symfonickej hudby.

IIudba
a obc od
dokončenie z l . 'str.
Qym ziskom , kto rý by sa dal z projektu správnym marketingo m vyťažiť . C hýbajú nám ako
soľ manažéri v oblasti kultúry. Máme komerčne zdatných obcho dníkov, ktorí o kultúre
vedia málo a na druhej strane máme zasa
vzdelaných pracovníkov kultúry a umenia,
ktorí sa však nevyznajú v obchode . Nemáme
rudi, ktorí dokážu reprezentatívne zjednotiť
obe tieto sféry. Zato máme byrokratov, tváriacich sa ako o bchodníci , ktor! v s kutočn osti
podnikavosť iba predstierajú. V okolitých,
bývalých socialistických štátoch takýchto manažérov už intenzívne ško lia.

ti či inštitúcie v takrečeno "vyššom záujme"
- to o statné, čo nebude mať šancu na umelecký a zároveň komerčný rast , prirodzene odumrie ; v zmysle tej druhej možnosti treba dať
všetkým subjektom v oblasti kultúry maximálnu právo moc na to , aby o svojom osude
mohli rozhod ovať sami. Som presvedče n ý, že
životaschopné subjekty si nájdu také ekonomické i kultúrne páky, ktoré im umožnia bez
väčšej ujmy prej sť i týmto neradostným obdobím. Na kultúrny luxus škandinávskych krajín nemáme zatiaľ prostriedky , preto nemôžeme dať pracovníkom v oblasti kultúry tie
rozsiahle sociálne záruky a ké maj ú v spomínaných krajinách. Ocitáme sa v štádiu .
v akom bola západná Európa po 2. svetovej
vojne. Ani tam to nešlo zo dňa na deň . Musí-

Aké sú, podľa Vás, možnosti takýchto školeni aj u nás?

V čom spočíva nevhodnosť nahrávacich
štúdií OPUSu?
- Sú to stredno mc trážne štúdiá . Po ho dlne
a bez to ho, aby sa navzájo m obmedzovali sa
tam zmestí naj viac 45 ľudí, teda o rchester postačujúci na interpretáciu hudby viede nského
klasicizmu. Hudobná literatúra. presahujúcu
to to obsade nie. sa v priestoroch OPUSu nedá
realizovať. Podl'a môjho názoru možnos ť ďa l
šie ho riešenia je iná: ihn eď vytvo riť krízový
ma nage ment inštitúcie a poveriť ho vypracovaním scenára prechodu štátneho podniku na
a kciovú spoločnos ť ; na krytie tejto operácie
zabezepči ť štátny úver (nie d otáciu !), ktorý
by dokázal p re kl e núť regresné obdobie vydavatcfstva a vy t voriť podmienky pre vstup zahra ničné h o kapitá lu . V dnešno m stave je
tra nsformácia na akciovú spoločnos ť klasického typu takmer ne možná . Nedokážem si
to tiž p redstaviť akcionárov. ktorí by mo hli
mať o zakúpenie akcií O PUSu záujem ...
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Violin Concerto No. l

PROKOFIEV: Peter and the Wolf
BRITfEN·: 1'he Young Person's Guide to the Orchestra
SAINT-SAENS: Carnival of the Animals

BRAHMS
Violin Concerto
Takako NisblzaJd, Violin
Slo9ak PbilbariiiOOic: • Stepllesl Gtaoza~N...,, C-.ctclr

M..-fao Lapiaolky • Peter Topera.er, Piuo
ClaKhodovak Radio Sy•pbony OrdMMra
•
Oodnj 'L eoú'd

UWka z produkcie firmy HNH International - eclfcla Naxos so slovenskými interpretmi

- To by malo byť iniciatívou nášho Ministerstva kultúry: u spo riadať intenzívny kurz
kultúrneho manage me ntu , na kto rý by sa vybrali tí najdispo novane jší frekve ntanti ; tých
by si mal však vybrať práve zahraničný partner, kto rý by takýto kurz pripravil.
Uvádzali ste Ministerstvo kultúry ako predsprávy, ktorá by mala figuroval' ako
~tny sponzor. Pritom vo verejnosti panuje
názor, že nášmu MK akoby chýbal hodnotovj•
rebríček,. že rozptyľuje prostriedky na priveľa
miest namiesto toho, aby Ich sústredilo na in~itúcie či podujatia prioritného významu . '
- Súvisí to s kultúrnou koncepciou bývalého režimu . ktorá nevyplýva z po trieb. ale
z nariade ného d ekrétu . Napríklad . vznik kultúrnych inšt itúcií v určitýc h oblastiach Slo venska nebol motivavaný ich potrebou. ale
skôr úvahou , že daný regió n nie je d ostatoč n e
pokrytý kultúrnou aktivitou príslušného charakteru. T akéto uvažovanie je scestné. V prípade, že región kultúrnu aktivitu Jffitrebujc.
tá tam spontánne vznikne. či je to spevoko l.
ochotnícke divadlo . komorný súbor alebo
iné. Ak sa takáto a ktivita zrodí a má perspektívy rastu . treba ju. poc h opi teľne. podporo vať - avšak znova len štátno u spo nzorskou
subvenciou ko nkrétneho proje ktu .

staviteľa

Hovorili sme o tom, že každá umelecká inltitúcia potrebuje ľudi, ktorí budú schopní zaruc'!it' jej ekonomické a umelecké napredovanie. U nás však v súčasnosti veľmi klesol hlad
po kultúre a niet dôvodu na optimistický predpoklad, že sa to zmeni: je to otázka financíi
a zamerania občanov, aj tých, ktorí v minulosti navštevovali kultúrne podujatia. Vidím
to ako bludný kruh: mala by stúpal' aktivita
i počet umeleckých podujatí, mala by sa zvyiovať cena ako vo v~etkých ostatných život, ných oblastiach, no nebude to možné, pretože
narazíme na múr nezáujmu. Ako z toho bludného kruhu vystúpiť?
- Nepopieram . že kultúru ča k aj ú ťaž k é ča-•
sy a bude potrebné vyvi n ú ť úsilie. aby sme vydržali. Pokles záujmu o kultúru je evidentný.
ľudi a majú iné problémy. Nemyslím si však,
že by sme sa o osud kultúry mali obávať. Sú
dve možnosti ako v súčas nosti regulovať ďalší
vývoj : v zmysle tej prvej . protekcionistickej .
bude štát subve novať vybrané kultúrne oblas-

..

me si všetko vybudova ť sami a výsledky sa pri
regulácii prostriedkov m_ysia dosta-

s~~ávnej

VIt.

Súhlasím, ak tvrdíte, že sme v povojnovej
• situácii - a neplatí to len pre kultúru. Má to
v~ak-háčik : vtedy, po 2. svetovej vojne, bola
'na tom celá Európa rovnako. Medzitým však
vznikla priam katastrofálna priepas!' medzi
západnými krajinami a posttotalitnou Európou, ktorá pôsobi nesmierne demoralizujúco
a vytvára psychiku zásadne odlišnú od tej ,
ktorá bola v onom povojnovom období. Takže
to prirovnanie dost' kríva. Ved' dôsledkom
tohto obrovského ekonomického, kultúrneho
rozdielu je napriklad aj pomerne veľký .únik
odborníkov - aj z oblasti hudby - do prosperujúcich krajin.
- Exodus j e poch opit e ľný .. Prežívame ťaž- .
ké obdobie a vstupujeme do ešte ťažšieho.
Napriek to mu opakujem : všetko záleží od iniciatívy a schopnosti ľud í, ktorí budú v i esť
tú-ktorú kultúrnu inštitúciu . Každý symfo nický č i ko mo rný o rchester, každý divadelný či
operný súbor má vo svojom regió ne špecifické možnosti , ktoré treba zmapova ť a na ich
základe pripraviť a lte rnatívne koncepcie.
· Pokúsme sa byť konkrétni. V poslednom ča
se sa témou číslo jedna v oblasti slovenskej hudobnej kultúry stali problémy okolo vydavateľstva OPUS, diskutované aj na stránkach
našej tlače a to s mimoriadnou vehemenciou
a zanietením. Ňečudo: nejasnosti okolo tohto
vydavatefstva trvajú už priliš dlho, riaditelia
sa každú chviľu striedajú, vydavateľstvo zastavilo produkčnú činnost' a zdá sa, že niet riešenia. Viem, že táto problematika je vám blizka, s OPUSom ste dlho spolupracovali, predpokladám teda, že máte na vec vyhranený názor.
- Mnoho ľudí nechápe ako sa OPUS z vysoko prosperujúcej inštitúcie mohol náhle
zm e niť na podnik , ktorý nezadržatel'ne smeruje k bankrotu. Sú to tiž urč it é eko nom ické
princípy, ktoré v období plánovité ho hospodárstva ne ma li ťaži s kový význam . no v podmienkach trhovej e kono miky hraj ú pria m
osudovú úlo hu . OPUS pyká za neduhy a nekompetenciu svojho predchádzajúceho ho spodárskeho vedenia. C hýb sa n avŕši l o skutočne neúre ko m. O d rozhodnutia pos tav iť

Hovorí sa o štátnej akciovej spoločnosti.. .
- Stát by síce mo ho l byť rozhodujúcim akcio nárom . no bez výrazných súk romných
vstu pov. domácich či za hrani č n ýc h . to fun govať nebude . O myl spoč íva v to m. že OPUS
pre trváva v povedom í našej kultúrnej verejnosti ako národná kultúrna inšti túcia. o ktorú
by sa štát mal postarať . Náro dnou kultúrno u
inštitúcio u je Matica slovenská č i Slovenské
národné divadlo. OPUS je hospodárskou o rganizúcio u. ktorej jediným poslaním je vyvíjať zmysluplnú činn osť a prosperovať. V podmienkach tvrdej konk u ŕenc i e hudobných vydava t eľov. kto rú zakrátko nasta ne. to nebude
ľa hké .

Má OPUS vôbec ~ancu uplatnil' sa po boku
mamutích svetových spo l očnosti ?
- Má rovnakú šancu ako ktorékoľve k malokapacitné vyda vate ľs tvo vo svete. T reba
posta v iť správnu edi č nú politiku . produkovať
spnívnc tituly a vyb ud ovať si e fe ktívnu distribučnú s i e ť . To je základ k o m erčné h o úspechu
firm y. OP.US v minulosti ncspfrl al ani jed en
z týchto predpokladov.
To znamená, že OPUS má len málo šancí
prerazil' na trhu so ~tandardným repertoárom.
- Myslím si. že takmer žiadnu. Na štan dardnú . klasickú literatúru sa môže orientovať iba fi r ma , ktorá má k dispozíci.i zodpovc ä ajúcu int erpre tač nú bázu. V dano m p rípade
nie Tcpcrtoär. a le interpret sa predáva. My.
ži aľ. túto inte r pre t ač nú bázu v súčasnosti nemáme. pre to sa treba o rie nt ovať na reperto ár. kto rý ncnarazí n_a trhu na konkure nciu.
Preložme list a v rá ťme sa k vašej s ú čas nej
práci. Ste reprezentantom zat/aničnej firmy,
vašim poľom pôsobnosti je Slovensko. V súvislosti s firmou HNH , ktorú zastupujete, sa
v kultúrnej verejnosti objavovali pochybnosti,
ktoré plynuli väč~inou z neinformovanosti. Na
stránkach n á~ho časopisu sme sa túto neinformovanosf snažili naprav lf radom rozhovorov,
no zdá sa , že názorová rozpoltenosť verejnosti
pretrváva. O tom, že zá ležitost' je zložitá,
svedčí aj fakt, že firma HNH v minulom roku
ukončila .~voju spoluprácu zo Slovenskou filharmóniou . Aký má náZO( na tento problém
človek , ktorý ho vidí znútra?
- Problémy okolo hongkongskej firmy

·a jej spolupráce s našimi telesami vznikli na
základe nedorozumenia , v ktorom sa miešajú
ko merčné aspekty s umeleckými. Spoločnosť
HNH na čele s jej riaditerom p. Klausom
Heymannom je jednou z mno hých západných
produkčných firiem, ktoré zhodou okolností
prej avili záujem pôsobiť na Sloven_sku. Toto
pôsobenie ·s a odohráva predov ~etkým na báze vcelku logického záujmu zahraničné ho
producenta o vlastný pro fit. Naším problémom je , že za hraničnému partnerovi tento
záujem zazlievame a usilujeme sa mu vnútiť
aspekt, ktorý mu z povahy samotnej jeho čin
nosti musí byť bytostne cudzí. Domnievam
sa, že v spolupráci so zahraničn ý m producentom treba pri stupova ť inak : snažiť sa zosúladiť
kom erčn é záujmy partnera s našimi tak, aby
sa organicky včlenili do je ho záujmovej sféry.
Dosiahnuť tento stav. vytvoriť pôdu pre zahra ničné investície a využiť časť tohto kapitálu na presadenie vlastných projektov (vývoj,
propagácia, distribúcia slovenskej hudo bnej
kultúry) - to všetko je výlučne v našich rukách . Je nezmyslom obviňova ť z expanzie do
nášho kultúrneho života firmu samo tnú . So m
presvedče n ý. že pôsobenie firmy HNH na našej kultúrnej pô de je najmä pre jej interpretačnú bázu mimoriadne inšpirujúce a otvá ~
pred ňou ne tušené možnosti ďal ši e h o rozvoja . To však nezna mená, že to b ude jediná
produkčná firm a, ktorá sa u nás udomácni.
Bude úlo hou našich manažérov, l'udí, ktorí sa
zúča stňujú na fo rmovaní domácej hudobnej
kultúry , aby dokázali vypracovať iilternativne . možno aj výhodnej šie. projekty.
Ďal~i agrument, ktorý sa objavil v rozhovore s predstaviteľmi Orchestrálnej rady SF ako
dôvod zrušenia spolupráce bol ten, že údajne
hrozila rozhodujúca účast' pána Heymanna na
tvorbe dramaturgického plánu telesa.
- Obavy z toho. že pán Heymann by chcel
určovať dramaturgický profil SF. sú znova
plo do m zjavného ned orozumenia. Plynú
z pocitu o hrozenia samosta tného a nezávislého fungovania te lesa. kto ré v konečnom d ôsledku smeruje k výpredaju hodnôt domácej
kutúry. Treba ko nšt a t ovať , že tieto o bavy vo
vzťahu k zahrani či u zdieľa mno ho predstavit e ľov našej kultúrnej o bce. V zmysle tohto
názoru si kultúrna ustanovi ze ň uchová nezávis l osť najmä tým . že sa odmietne podri a diť
trhu i požiadavkám za hraničných partnerov
a bude rea lizovať rýdzo vlastné predstavy. Ak
je na realizáciu vlastných koncepcií vytvorený priestor, je vec v poriadku. Ak ho však
niet. treba sit\Jáciu riešiť triezvo a bez predsudkov. Prepojenie záujmov zahraničných
partnerov či sponzorov s domáci mi kultúrnymi subjektmi nie je dehonestujúcim prvko m ,
ale celko m logickým štádiom . A to aj v prípad e. keď sa kultúrna inštitúcia viaže k partnerovi. ktorého náp lň nijako nesúvisí s jej poslaním . V prípade SF bolo však problémom .
že pôvodne vybraný šéfdirigent mal pri stavbe
dramaturgického plánu rešpe ktova ť požiadavky firmy HNH . ktorá jeho post fina ncovala . To však vôbec nemuselo í s ť na ujmu inštitúcie . Práve od jej vedenia by záležalo. do
akej mie ry dokáže využi ť záujmy za hraničn é 
ho partnera v svoj prospech. To je poslanie
dnešných manažérov kultúry: nie paušálne
odmie tnuť p rojekt . ktorý by musel tolerovať
cudzie záujmy, ale z l adiť ich so svojimi.
Aké má šance na uplatnenie v katalógu
NHN súčasná slovenská hudba? Pán Heymann vo svojom rozhovore pre Hudobný život
naznačil, že uvažuje o vytvoreni edície, kde by
naša tvorba mohla nájsf priestor ...
- Uplatnenie domácej tvorby v katalógu
firmy HNH závisí v plno m rozsahu od našej
vlastnej iniciat ívy. To je znova úlo ha manažérov: ved i e ť čo zo slove nskej hudby svetový
trh do káže abso rbovať . čo by malo pos luc h áč
sky o hlas. čo kom e rč nú lu krat ívn osť a z týchto h ľad ís k po núknuť ko nkré tne tituly. Nie je
problémo m tieto tituly vy robiť . ale n ájsť partnera. ktorý zabezpeč í ich celosvetovú distribúciu. Firma HNH tieto možnosti má. Už
pred časo m vydala dve pro fi lové kompaktné
platne E uge na Suc ho ň a (Ba ladická suita,
Metamorfózy) a Alexandra Moyzesa (Tance
z Ge mera, Tance z Pohronia. Dolu Váhom).
Na základe n eoča k áva n é ho kom e rčné h o úspechu snímky prejavil pán Heymann záujem
o nah rávku a vydanie súborného symfo nického die la A. Moyzesa. A tu sa zač ína problé m.
Tie inštitúcie . ktoré by nah rávku cyklu mo hli
rca l izovť. požadujú za ň u rovnakú finančnú
odmenu ako za nahrávku ktoré ho k oľve k
iného diela svetového repe rtoáru . Ak
máme na šíre ní pôvodne j tvorby ozaj úprimný záujem. mali by sme ísť s ce novými pod'!Venkami na výrobu markantne dolu a zame fať sa pred ovšetkým na získanie rozsiahle j
dist ribučnej siete. Pochopite ľne . vysoké o bchodné zisky z predaja pôvodnej tvorby neplynú , je to vša k ncza pl a tit e ľná invest ícia,
ktorá môže prinie sť cenné plody v podobe
rílstúceho záujmu o die la domácej provenie ncie. In iciatívu treba však vyvi n úť aj z iných
ako rýdzo prestížn ych d ôvodov. Už len preto.
aby povestný bonmot môjho pri at e ľa Martina
Bútoru, ,.hlavný ako spi sovate ľ ", nenašiel naQlne nie i v skl adat e ľsk ej dbci.

Pripravila A. Rajterová

KONCERTY
podarí zintenzívniť nadviazané profesionálne kontakty s rakúskymi muzikológmi , najmä v oblasti spo ločn é ho bádania v hudbe minulých storo čí. Vzájomné vplyvy medzi našimi hudobnými kultúrami nie sú ešte úplne preskúmané a v našich i rakúskych archívoch je mno ho cenných pa miato k .
Očakávali sme, že te nto úvodný konce rt bude ma i špeciálnu
dramaturgiu. ak sa ta k nestalo. ne budeme ľut ova ť. leb<2_ Rok
Mozarta je.ešte pred na mi. Koncert zapjal int e rpreta č n ými výko nmi sólistov - SOJ>rMi~tky ~vy lllahcvej , jej klavír_nej part-

nerky Eleny Michalicovej a Slovenského klavírneho tria
(M. Lap~anský, E. Daniel aJ. Podhoranský). V podaní kQncertnej speváčky odznelo päť Mozartových piesní a Slovenské
tr io uviedlo Trio G d ur KV 496 . Mozartova piesňová tvorba ·
patrí k pilierom ne meckej klasickej p iesne. Tak ako v opbrá~h .
aj v piesňach podal skladatel' dôkaz nevšedného m elodického
majstrovstva a ví ťazstva nad neraz bezvýznamnými textami.
Casť piesní. ktoré E. Blahová predniesla, vznikli v čase. keď
komponoval operu D on Giovanni (od KV 517 vyššie) . Piesne
An Chloe KV 524 a Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebharers verbrannte KV 520 patria k tomu o kruhu . V piesríach
Warnung KV 433. Al desio di chi t'adora KV 577 a Alma grande
e nobil core KV 578 bol výkon speváčky najsugestívncjší. štýlovo prepracovaný. s mnohými výrazovými a dynamickými odtienkami. O Mozartových šiestich triách pre klavír. husle a vio, l o n čelo je známe , že s(r obsahovo pod statne jednoduchšie ako
s láčikové kvarte tá. Keďže ich čas t o kompo noval pre okruh svojich priateľov , žiakov a hudobných a matérov. prispôsobil to mu
aj náročnosť jednotlivých partov. pri čo m vôbec nezfa vil z majst rovstva, s akým sú rýchle aj pomalé čas ti umne stvore né. Trio
G dur KV 496 je prvým z radu šiestich ko mpozícií. Slovenské
klavírne trio ho prednieslo technicky precízne . s dôrazom na
krásu melodických liniek. priez ra č n osi klasickej faktt'rry a vyváženosť troch nástrojových partov. Z ich hry vyžarovala radosť a publikum ju vnímalo rovnako intenzívne, ako v prípade
poslednej árie v podaní E. Blahovej a E. Mich alicovej Alma
grande. Prfdavok (Agnus D ei) urobil bodku za krásnym predpolud ním v inšpiratívno m prostredí koncertnej siene Mirbachovho paláca.
Na záver sa mi i iada zakon či( my~'/ienkou l. Haydna. ktorú
napísal do listu v roku 1787 o vtedy 3 1-ročnom Mozartovi:
.. Kiei by som mohol ka ždému priawivcovi hra/by, najmii v.5ak
tým ve/'kým vryl' do duše nenapodobireli1é Mozartove práce tak
hlboko a s takým rozumom a ve/'kým cirom, ako ich chápem
a cfrim ja ..... (H. Brandr: Meister der delllschen Musik in ihren
Briefen, Miin chen 1940. 67). Rozhodne by nemali ríjsr' pozornosti organiu írorov hudobného 'i ivota dni medzi 16.-24. decembrom, kedy podľa hisrorickýclr dokumentov tu koncertoval
ma/)í Mozart. Séria koncertov malých klaviristov v hisrorických
sie1lach (Mozartov dom, Mirbaclw v palác, Pálffyho palác .. . )
by m ohla /Jyť začiatkom krásnej a u iiročn ej tradície na pôde
Bratislavy. A v du.5iach malých muzikantov by mohla klíčiť láska k /n((/b e z rých najčisrejSícjr pranw1ov.
MELÁNIA PUŠKÁŠOV Á

Rok 1991 vyhlásilo UNESCO za Rok Mozarta. V januári bolo 235. výročie narodenia W. A. MozarU1 a 5. decembra bude
200. výročie úmrtia. Prvý a posledný mesiac roka vytvoril rámec
pre priestor na celoročmí Ívýsemí aktivilll v uvádzaní mozartovského repertoáru. Najväčsiu pozornosť jeho tvorbe budú zaiste
venovať tie hudobné cemrá, kde sa Mozart narodil, iii, pôsobil
alebo iba koncertoval. Od 1itleho detstva precestoval mnohé európske krajiny. Aj keď v Bratislave dospelý Mo zart nikdy ne/Jol.
predsa 111 koncertoval ako 6-ročný. V 18. s toročí bol veľký kult
.. zázračných detí", a tak vďaka dobovej záľube vystupoval ma/)í
virtuóz v roku 1762 v palácoch bratislavských patricijských rodín. V sprievode otca, významného dvorného skladateľa Leopolda Mo u ma sa/ll zdrial od 16. do 2 1. decembra. Kult Mo~arta má teda v Bratislave opodstatnené a trváce korene. Z histórie vieme, ie jeho dielo bolo vidy predmetom záujmu hudbymilovnej verejnosti. Aj v obdobiach, kedy bolo prekrývané inými módnymi hudobnými záujmami, ostávalo late/I/ne prítomné
v koncertnom iivote mesta, a 'to najmii zásluhou mnohých výz namných hudobníkov, sk/adatel'ov a kapelníkov. Este za jeho
i ivota/U bola predvedená opera Únos zo Serailu ( l 785) a sedem
rokov po jeho smrti aj opera Don Giovanni (1798) .
Koncert poriadaný Slovkoncertom 27. ja nuá ra bol presne
v deň 235. výročia skladatefovho narodeni a. Význam úvodného koncertu . z cyklu podujatí k Mozartovmu roku. zvýraznil
fakt gestorstva Generálneho konzulátu Rakúskej republiky .
Mimoriadne poče tnému publiku a čestným hosťom rakúskeho
konzulátu sa prihovorila v úvodnom slove hudobná hi sto rička
Ľuba Ballová. ktorá pripomenula. že Mozartova hudba patrí
k najcennejším klenotom ľudskej kultúry a ako celok je .. darom nebies ľud s tvu ". Vyslovila nádej. že v ďal šo m období sa

novom kalendárnom roku · sa rerpretácii k/arinetisltl Júliusa téina
a klavirisltl Pavla Novot~. ~aw,.
harmónie Kosice predstavil belgický nistka Emília Dze~á ~iflp/(1
dirigent Alfred Walter, ktorému dra- s pre ňu príznačnou nob{esoi • (u/bu
1l!tr
'fnaturgia koncertu zos/Clvená z tvorby A festive t olutt1j
Eben a.
Johanna Straussa - syna umoi nilaná- Prvou pret ~VaJ10~ 1 . l1dbou večera
/elite preze/1/ovať rypické stránky svoj- bola dvojčas(ovd SOnllta G dur pre dva
ho dirigemského mkopim. Na tomto klavíry Ladislava Holoubka, ktorá odnovoročnom
koncerte dominovala ::nela l ' rurinnej interpretácii ko.~ickélw
predovsetkým súhra kosických fillu:r- klfl~o dua CudmiJy Kojanovej
monikov, ktor{ širokú výrazovú skáh
Pavlaliovotného. Novinka, ktorú auStraussových partitrír (polky, alčfk1 '!!Ir dedikoval týmto umelcom, sp/11a
a pod.), rozohrali do pôsofJ'v chJII'i>redstavu o technicky vypracovanej
míladových plôch. Citlivý dir.ig 1 t.r/Iý a klasicky vyváienej skladbe pre toto
príslllp vytvoril poetický, ale aj vzrusu- nástrojové obsadenie - m o i no povejríci záiitok, ktorý vsal<, mif;s tami osla- dať, te Sonáta je ďaUím hodnom ým
bili technick é nedostatky sólistov - sop- prírastkom do skladatéľovlw zowamu
ranistky Jany Hol(ákovej-Drahovzalo- diel vytvorených s prof esionálnou isrovej a tenoristu Jána Drahovzala.
rou.

V ako prvý za pultom Stál/lej fi/-

' Stdlym a oddaným tlmoó1íkom organovej tvorby J. S. Bacha je sólista
Košickej filharm ónie Ivan Sokol, ktorý
na druhom jwwárOI'II/11 koncerte vystrípil v Bachovom Koncerte pre organ
a or chester d mol. Koncert sme si vypočuli v ríprave koskkélw sk ladateľa Jozefa Podprockého. Pravdepodobne
krátkosť čam l ' príprave sa odrazila
v úrovni llllštudovania tohto rrojčast'o 
vého, na virwóznu hm zameraného
diela. Sokol síce vysriholmommlellláln osť a barokový páros skladby, ale rusivo pôsobila' nerovn omemosť vo vý sravbe a plynulosri lruboclného toku,
ako aj p omeme pomalú voľba tempa
v jednotlivýclc c'astiach.
K ďalším dvom skladbám. ktoré odwe/i na tomto koncerte - rí vodnému
Adagiu g mol Tommasa Albinoniho
a Siedmej symfónii L. v, Beethovena,
opiir' pod taktovkou Alfreda Walteranemoino mať zásadné pripomienky po
srránke remeselné/ro zvlcídmaia a vypracovania partitúry. Avsak v oboch dielach cítiť rozpaky a stnwlosť.
a ro i napriek dirigenrskej koncepcii.
ktorú zjavne k ontúrovali v)írazné rysy
snaženia po čo najvyssej matnej dokonalosti.
Propagácia tvorby českých a slovenských skladareľov je stredobodom záujmu umeleckej aktivity Regionálneho
zdruienia Slovemkej hudobnej cínie
s pôsobnost'ou v Košiciach. C!enovia
zdruie11ia obohmili programovú ponuku jamuírových koncertov (podobne ako v pos/edn)íc/1 dvoch mesiacoch
uplynulého roka) tenrokrát piatimi
programovými č íslami, z toho dvoma
premiérami. V ukái ke zo známeho Janáčkov ho klavírneho cyklu Po zarostlém chodničku sa prezentoval Vlastimil Tichý, v krorého hre dominovala
technická zruórosť nad muzikalitou.
Z tvorby velikána českej hudby 20. storočia 8. Martin ú sme si 1·ypoéuli Sonatínu pe klarinet a klavír l ' pôsolJirei in-

Záver koncertu z cyklu fillwrmonických komorných pomielkov tvorila
skladba mladého ko.~ick éh o autom
Norberta Bodná ra. Už samotný ri rul Jammsession pre a kordeón a bicie napovedá , ie kompozičn.l'mi výclcodiskanli patrí do d žezovej ,\féry. Srílm1
akordeonislrl Vladimíra Cuchrana
a hráča na bicie nástroje Františka
Majchera, ktorým je dielo veno1•tmé.
bola v kai dom oh/'ade illlereswwuí .
Najmä Vladimír Cuchran svojou viulfitou a pe1Jekrným rytmickým cítením
dokázal doslova posluclrtíésky ..predm" toto nové Bodnáro1•o dielo.

Mozart ako výsl~dok spolupráce
Hoci je Wolfgang Amadeus srabilnou a :ivou súčast'o u
t::v. bežné/ro koncertného repl'ľtoám - i ked jednotliv.ými ~ k ladbam i l ' ró::ncj inten::ite 111/rto roku sa bude
1w konn •rtn.1'ch pódiách ohjrii 'O I 'flť " ':hodne c'a., fl•jl'ie.
Nielen v rámci pravidelných koncermých cyklov, ale
i v rámci príleiitosmých podujarf. Je v,(ak sympatickejsie, ak tieto podujaria nepôsobia dojm om povinnej
aneosob}rej dane 1 ·ýročiu. ale istým spôsobom predstaI'Ujrí nápadirý. 6 objaVIl)' prí11os do koncertného iivota
.
- /md dramalllrgický alebo i11terpretac'11ý .
Z to hto hl'adiska bol hodno tným podujatím ko ncert
pripravený v ~ polupráci bratislavského a viedenské ho
konzervató ria . ktorý sa u s kutoč ni l v ko ncertnej sieni
Slovenskej fi lharmónie 20 . fe bruára . Pred stavil sa na
!10111 Symfonkký orchester Konzenat(lria v Bratisla1•e
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Na otváracom koncerte k Mo::ar/01'mu roku uviedli košickí filharmonici ,
Košický spevácky zbor učiteľov so
zbormajsrrom Karolom Petróczim
a sólisti s lcosti1júcim dirige111om Róbertom Stankovským (krorý donediÍI'·
na pô.w/Jil v KoJiciach), populámu
predohru k Mozartovej opere Ca rovná
Oauta, Symfóniu D dur Pražskú a Korunovačnú omšu C dur. Magnetom celého koncer/11 sa srala JHIÍ I ' ť Konmova čll(í om sa, ktorá má l ' sríc'asnom
k onct'rtnom repertoári religióznych
vokálno-instrumenuílnyclr
skladieb
stabilné posravenie. V on r.~i sme zaregistrovali organickú spätosť všetkých
jej čast(. ale i miesra s rozdielnou kloalirarívnou úrov1íou - priemt•m osť a najmii dekorarívnosť, krorá' l ' niektor.Í'ch
momentoch prevýšila charakteristickú
krásu harmónie a melodick ého bo/rms/va Mozartov/IO kompoziólélro stý/u .
Kvarteto sólistov (sopranistka Eva Blahová, altistka Marta Beňačková, telwrisra Miroslav Dvorský a basi.~ra Martin Babjak) predviedla štandardný 1')' kon, v ktorom prevládalo rísilie o farebné zjednotenie, čo v~'ak I'Zirl'adom
na neskrývaný indil•idualizmus umelcov nebolo vidy komnOI'ané úspechom .

'

J ÚLIA BUKOVINSKÁ

M ladý rakúsk} huslis ta Julian Rachlin
Snímka i. Michalič

pod vedením Georga Marka, profesor a Ko nzervató ria
vo Viedni. so sólistom Julianom Rachlinom. Iste netre ba p ripo mínať . že spolupráca med zi obidvomi umcJcd .ými ~ko l ami vych;ídza z re;ílne ho his10rické ho pozadia - s po ločnej m inulosti, h istórie vzájomných kontaktov medzi hudobným životom Viedne a Bratislavy.
Navyše z našej strany ide o kontakty s m estom s boh atou tradício u mozartovskej interpretácie. Z hodou
aj(olností (ale bo zá merne?) na koncerte s kuto čn e
symbolicky odzne li d ve skladby práve z Mozartovho
viede nského obdobia - predohra k Figarovej svad be
a Symfónia č . 39 Es dur KV 543. Prirodzenú zvedavosi
a z{l ujem vzbudzovali poch op i t e ľne hostia z Viedne .
Neznámy interpret a znám y re pertoár - tak by sa da l
v stručnos ti koncert ch arakterizovai.
Z;ík ladn ým rysom inte rpre tač n é h o prístupu diri genta Georga Marka bo la predovšetkým dynamická.
agogická a výrazov<\ stried mosi a vyváženos ť . To. čo
hy azda pod iným vede n ím mohlo vyúst iť do šedivosti
a f:\dnosti. tu vyznelo ako ušl'achtilý a harmonický vý,h,: dn ~· tvar. Najmä v predohre k Figa rovej svadbe bol
reg i~ t e r dynamiky zretcl'nc obmedzený len na základn.: ~lu p ne. spájal sa však s o bdivuhodne p lynulým po11\'hom. iahom , temer vzdušno u ľa h kosťou. Symfó nia
E~ dur je síce bohatšia na konflikty i pestrejšia a zaujímavejšia v niektorých k ompozičnýc h riešeniach. aj
v jej interpretácii bola však zjavná skô r tendencia
k jednoduchosti, striedr,nosti . te ndencia skô r k potlače niu než k ostréinu zvýrazneniu kontrastov. Georg
Mark kládo k dôraz na zretcfno si priebehu motivicko· temat ickej práce i s o so b itným zvýraznením i mit ač
ných kontra punktických úsekov: pekne vyzneli v dyl!hoch v pomalej čast i . Zaujímavo vyznelmeneut : ak
\i l už v partitúre odkl;íňa od typu kultivovaného. galantné ho,tanca. teraz zaznel azda i vďaka zdôrazneniu
zvuku plechových dychových IHÍStrojov ako prepo jenie zemit ej . rustik;ílnej t a ne čnosti a slávnostného tanca . V tretej skladbe večera. v Koncerte pre husle a orchester č. 3 G dur sa predstavil študent viede nského
ko nzervató ria Julian Rachlin . Hoci som s počiatku niala z je ho nástupu d oje m me nšej koncentr;ícic. vzúpiití
prd iel do plne súwcdenej hry. pútajúcej žitoým a sviežim prejavom. kultúro u tónu . bohatým vypracovan ím
frázy . Juli an Rachlin je vo veku. v kto ro m býva technika - ak sa to vôbec dá tak zjednoduše ne povedai vii.:šmi cicl'om než prostriedkom . V jeho hre som však
registrova la predovšetkým temperament. energiu
a výb uš n osť. tak typické pre jeho vek. spoje né s technickou istotou . suverenitou. no najmii vnútornou disciplíno u . p re mladý ve k už menej typickými . V p o malej ča s ti si v jeho podaní ne našla p riestor poloha introvert nej medit;ície akú pozná me z iných interpretácií.
ale skôr neskrývaná radosi z tvarovania me lodickej línie. zdô razne nie kantabilnosti. Bol to Mozart. dokonalý vo ~vojom mlad istvom a mladícko m prejave .
O rchester bratislavského ko nzervatória podal vcl'mi
~y mpati e k ý vý kon. azda až na poslednú časi symfó ni e.
kto ní sa nezaobišla bez kazov a chýbala jej najmä
potrebná l'ahkosi. Td však nato l'ko nic je dôležité.
Sku t očným zmyslom a významom poduj atia bola možt
n osť spo lupníce ~ pedagógo m z Viedne a predstavenie
v~~l edkov svojej prúce pred verej nosťo u - spo lu s pripomenutím m oza rt ov~ k é ho v ý ročia .
HANA URBANCOV Á

ZO ZAHRANIČIA

l,(mdýnsk) súbor Gemini intcrprctcnal skladbu l. Szcghyovcj De profundis

-·

Folková speváčka Mary O 'Hara úči nkovala
na netradičnom koncerte spolu so známou
folkovou osobnosťou Frankie Armstrong

oci sama so m žena skl a da t eľka , p riznám
sa . že so m nikdy nebola a nie som vyzn áva č kou myšlienky ženských hnutí , žen·
s kých fe stivalov. ženských koncertov , žen·
ských hudobných archívov , a tď, a tď , teda
všetkého ,.či sto" ženské ho. stavajúceho pri·
márne na príslušnosti k urč it é mu druhu pohlavia. Zdá sa mi to takisto umelé a jednostra nné ako obdobné obhajovanie mužskej
..č i st o t y " . ešte donedávna. ba miestami až do ·
~i aľ pestova né v mene tých n ajrozl ičnej ších
(rovnako po dozrivých) dôvodo v. Je to riešenie jedného extré mu extrémom druhým , rieše nie s íce z ľu d s k é ho hľadiska pocho pite ľné
a s náď nj prirodzené ( historických príkladov
n;íjd eme množstvo), no z hľad i s ka abstrakcie
ide:í lneho stavu predsa len kfčo vi té riešenie .
Keďže a le realita ideálneho stavu je za ti aľ
v n ed o hľadne. "' tomto štádiu to zrejme i náč
nejde a ani ísť nemôže ako ext rémne . naliehavo . ofenzívne .. .

H

zverený inému lo ndýnskemu súboru pre súčas n ú hudbu (v Lo ndýne o podobné súbory
n ie je núdza), súboru Capricorn . mal už ove ľa
užší národný zábe r, obmedzil sa v po dstate na
konfrontáciu ruskej (Sofi a Gubajdulina , Elena Firsova) a domácej, britskej školy (Nicola
LeFanu , Jennifer Fowler, Judith Weir). Všetky ďalšie koncerty festivalu už reprezentovali
(až na dve nepatrné výnimky). domácu tvorbu rôznych historických období , štýlov a žánrov.
Medzi kuriozity festivalu nespo rne patri l
pre naši nca netradi čn ý bonbóni k - ko nce rt
p ria mo stavaj úci do ko nfrontácie tie naj rôznorodejšie esteticko-štýlové východiská (a la
h reine rovská .. hudba je len jedna"); tak sme
si mohli v priebehu jeden a pol hodiny vypočuť napríklad k lavírne trio Fanny H enseiMendelssohn, pi esňový cyklus Almy Mahler,
sugestívne fol kové k reácie známej ospbnosti
tohoto žánru Frankie Armstrong, skvelý výkon džezovej s peváčky Sandi Russel č i u káž·
ky tvorby londýnske ho súboru Shiva Nova,
špecializovaného na syntézu tradičnej indie·
kej hudby s európskou modernou. Ce lý koncert z d iel žien , bol temer vý lučne ženami aj
inte rpretovaný. Navyše s aktívnym zapojením publika , ktoré sa medzi jed notlivými čís·
lami koncertu po d ved en ím Frankie Armstro ng postupne učilo melódiu káno nu , aby si
ho na záver v krásnom d vojhlasc zasp ievalo .
Pre našinca s k u točne nevšedný. odzbrojujúci
zážito k . ..
Zo všetkého, čo som mala možnosť na festivale poč uť (dosť paradoxne) . naprie k záplave anglickej hudby najviac zaujali diela neanglických auto riek - Sofie Gubajduliny, Eleny
Firsovej, Jo an Tower. Súč asn á anglická hudba n ev~budila moju pozorno sť vo zvýšene j
miere - p re .. s)ovanský" cítiaceho j edi nca je
príliš od osobnená, racionálna , bez onoho
mannovského ,. tep la", oživujúceho prvku
emócie. Jed inou výnim kou v tomto zm ysle
bola skladba Skó tky Judith We ir ( 1954). Podľa in formácií , ktoré som dostala je to jedna
z naj talentovanejších reprezentantiek mladej
britskej s klad a teľskej generácie - jej skladba

~OMEN

Odaline de La Martinez, dirigentka prvého
profeslon,lneho čisto ženského britského
orchestra, The European womens' orchestra
mala sama na ňom predniesť referá t o postaven í skladatelie k v ČSFR , o svojo m názore
na problém i o svoje j vlastnej tvorbe. a le tiež
preto, že so m b ola zvedavá na analýzu ce lé ho
,.ženské ho problé mu", ktorý vlastne bol
ústrednou témou festiva lu. Akcia mi pripravila nie ko ľk o veľm i zaujímavých zisten[; po
prvé, anglické skladat e ľky. dirigentky. interpretky sú s daným stavom nespokojné, búria
sa , s po l čuj(• v spoloč n o m proteste . hoci ich situácia je oveľa priazn ivejšia ako si tuácia sk ladateliek, dirigentiek , interp rctiek u nás ( napríklad v Anglicku existu jú ženy o rchestrálne , operné d irige ntky, niet nástro ja , na kt o rý
by nehrali aj ženy- bicím i poč nú c, fagoto m .
trombó nom , ko ntrabasom konč i ac. byť ženou skladateľskou je' v Anglicku celko m no r·
málna vec). po druhé, hoci v Anglicku že ny

IN MUSIC 1990

alebo ženy v ofenzíve

Vrámci rcsth•a lu vystúpila aj jedna z najlepších britských j;uzovj·ch hudobníčok Gail
JhOntiiSOn

Súčasná

anglická

skladat eľku

Mury Fagin

Také boli v stru č n ej fo rme moje myšlienkové pochody. keď som v septembri minulého ro ku d ostala pozvánku zúčastn iť sa na
prvom roč n íku festiva lu Wo me n in Music
v drioch 29. l l. - IO . 12. 1990 v Lo ndýne. Dôvodom pozvania bo lo uvedenie moje j skladby na festivale spolu s ponukou vys túpiť s referátom na se mi näri Women Ma king Mus ic .
To day and T omo rrow. konano m v rámci festivalu . Po krútko m ujasnení si stanovísk so m
si povedala. že clo Lo ndýna pôjdem , nic síce
ako .. vyz n áva č" . ale ako zvedavý pozo rovatel'. nic síce n e~ trann ý. a le väčš mi sympatizujúci ako ~a pripájajúci.
O d chvíle. ako som 29 . ll. vystúpila na
známo m lo ndýnsko m letisku He athro w. ' až
do 16. 12. keď som sa na Heath row opäť vrá·
ti la. bol môj pobyt na ostro voch sledo m prekvapi vých zisten í (v kladnom i záporno m slo va zmysle) . potvrde ním tušeného . reťazcom
sil ných dojmov a zážitkov i nepretržito u ko nfrontácio u. Predmeto m nášho záuj mu je však
hudob ná o blast - ta kže festival...
·
Je ho u spo riad a teľo m bo la rovno menná
bri t~ k ;í o rgan izácia Wo men in Music. za ložen;í v r. 1987. s ídliaca v Londýne. združujúca
ženy n aj roz l ič nej š ích hudobných p rofesií
spolu so všetkými ženskými i mužskými záujemcami ocho tn ými pracovať pre myšlienku
o rgani zácie - profesionálne. umelecky . soci<í lne z rovn op rávniť post11ve nie žie n hudobr~íčo k s ich mužskými ko legami. Festival dával priestor širokej prezenácii tvorby žien
sklad ate liek. interprc tic k. muz iko l og ičiek ,
puhlicistick . režiséro k. o rganizáto riek hu dobného života vo všetkých hudo bných žánroch - rovnovážne boli zastúpené histo rická
i ' ít časn ;í vážna hudba . džez. pop. fo lk . rock.
Fo rmo u koncertov. divade lných a filmových
pred staven í. besied, výstav . seminárov ponúkal festival m ož n osť ob oz n á m iť sa s výsledkaOli tvorivej aktivit y žien najmä v do mácom .
anglicko m meradle: medzinárodná repreze ntáci a bola zastú pená d voma ko ncertami fest i·
valu. Pr<íve na jedno m z nich. v priestore
a kusticky vynikajúceho chrámu St. Pa ncras .
o dzne la aj mo ja skladba De profundis. 4 canzoni per voce e 2 strumenti me lo dici seco ndo
lc po esie di Michelangelo Buon aroti v inter·
pre túcii lo ndýns ke ho súboru G emini , ktorý
bol hlavným aktérom ce lé ho to hoto koncertu . auto rsky zostaveného medzinárodne . Ok·
re m mojej skladby zazneli na ňom diellj skladatelie k Tal ianska (E iisabetta Brusa), Nó rska (Cecell ie O re), USA (Joan Tower. Barbara Ko lb) , Ffnska (Kaija Saariaho ) a Japonska (T a mae Okatsu) . D ruhý koncert s medziná rodno u auto rsko u účasťou. int e rpreta čne

bola

n atoľko

.,nea nglická" (a k nám po ll
festivalu vôbec mo rálne p rávo podobné hodno tiace súdy vys loviť) , že to až zarážalo. Ale Firsovej Jarná sonáta pre nautu a klavír. Krídla pre klarinet sólo Joan Towe r, no
najmä jed i nečné In croce pre vi o l on čelo a organ Sofi e G ubajduliny aj tak zostali bez konkurencie ...
O inte rp retoch festivalu nemôžem h ovo r i ť
in á č a ko v superlatívoch, takých interpretov
súčas nej hudby môžem e anglickej hudobnej
ku ltú re s k uto čne závidie t'. An i jed na skladba
nebo la le n hraná, vše tky bol i doslova interpretmi i tvo re né . Ne môže m tiež n espo menúť
perfektne pripravenú vý,ta vu o tvorbe anglických skadateliek vo foye ri Sou th Bank. jedné ho z veľk ýc h mod erných ku ltúrnych centier
Lo ndýna. súčasť festival u. j edin eč nú príleži·
t osť ešte dô klad ne jšie sa oboz n á m i ť s h udbou
sklada te liek vo Ve ľk~j Britá nii od po či at k u
20. s t o roč ia až podnes. Priamo na výstave bolo napríklad možné ne rušene š t udo v a ť partitúry. zo slúchadie l poč úvať diela a pod .
· S vcl'kým očaká va ním som šla na seminár
Wo me n Ma king Music - nie le n pre to. že som
dňoc h

takto navonok. formä lne dosiahli v hudbe
rovnoprávno sť , to , proti čomu sa bít ri a . je
diskriminácia skrytá , zlovestne a ne po rušene
fu ngujúca ďa lej takpovediac v podhubí. .. ilegalite" , po tre tie , situácia v Anglicku sa podľa
vyjadrenia zahra n ičných účas tník ov festivalu
nijako nelíši od situácie v iných vyspelých
krajinách E urópy, Ameriky, Á zie. Austrä lic.
no a uvedo mila som si, ži aľ. aj po štvrté . že
my doma nemáme vlastne ani tú .. ilegal itu" .. .
(nie je ani potre bnä , o rchestrálne ani ope rné
dirigentky nemáme , h r á č k y na trombó n tiež
nie , no a skladateľky v ČSFR môžeme 'poč í
t ať na prstoch jednej ruky ... ). A le to u .! tu ~ í m
presahuj em rámec tohoto č l á nku .
Aj keď nie som vyz n ávač ko u m y~lien k y
ženských hnut[ , ženskýc)l festivalov . že nsk ých hudobných arch ívov. a tď .. a tď.. na koniec som nefutovala. Nie že by som sa pridalu, ale moje sympatie vzrástli . K rea lite ideálneho stavu je cesta ďal e k á a nel'ahk;í a o no to
naozaj asi in áč ako naliehavo . o fenzívne ne jde . Každ opádne držím svoj im e uró pskym.
ame rickým. ázij ským. austrá lskym ko legyniam palce .
IR IS SZEG HYOV Á

Karin Bates účlnko\'ala na aaitorsko-lnterpretačnpm piesňo\'orn koncerte

Jliina Marková (Rusalb), Daniela šou nová (Cudzia kňažná) a Leo Marián Vodička (Princ)
v pražskej Rusalke

-

Anglický režisér David Pountney presadil
vodný a lesný svet Rusa lky do mikrokozmu
viktoriá nskej detskej izby. odsentime ntalizovaný a vecný poh ľad po núkla Christinc Miclitzová. v' dokonalej ilúzii prírodn ých živlov
a zemských reá lií maľuj e osud vodnej víly Otto Sche nk . Londýn. Drá žďan y. Vicde1í.
Frankfurt . Filade lfia . Mníchov. Seatt le .. .
Každé z týchto miest pozná najznámejšiu
Dvorá kovu operu v inom svetle.
Ako os lov i ť dvorákovským odkazom dnešného diváka, ako ho preč ít a ť optikou síič asní 
ka? Ostať v prístupe k nemu pié tnym , a č i zažitú tradíciu odkl i ať? Nadviazať aj na domácich javiskách na zah rani čn é pok usy o obnažovanie nových významov a posuny v ne menných zvyklostiach? Kde je miesto Antonín a
Dvoi·úka v opernom divadle roku '9 1?
150. výroči e narodenia skladat e ľa . ktoré si
tohto roku pripomíname, bude iste príležit os ťou zodpove d a ť na tie to. i ďal š i e nevyslovené otázky. Už na prahu roka sa dvoma novými Rusalkami prihlásil súbor Zemského
(bývalého Jan áčkovho) divadla v Brne a po
ňom v historickej budove Opera pražského
Národného divadla. Zhoda ča sovýc h okolností prináša m ožnosť postavit' si obc naštudovania do ko n fr o nt ač n ej roviny. V Prahe
i Brne je toto dielo pevnou repertoárovou sú-

očas

čas ťo u

a nové inscenácie takme r bezprostredne nadviaza li nn minulé. V ND sa dokonca ešte koncom uplynulej sezóny hrala stará . tridsaťročná Kašlíkova produkcia . Sku t oč n osť,
že chýbala istá priestorová od mlka. môže
znam e nať n e be zpeč i e pod ľa h nutia zabehaným int e rpret ač n ý m stereotypom, prcrážania
rep rod uk č n ej rutiny. ktorá je naj väčš ím nepr i a te ľo m kreativi ty v umení. Do znač n ej
miery sa te nto problé m vynoril v Brne. najmä
v hudobnom po ňatí.
Z hľad i s k a javiskových tvarov sa obc práce
diametrá lne odlišujú. Za ti aľ čo na Mora've
vsadili na kartu istoty a iba nepatrne varioval i
overe ný výkladový model, \' " zlatej kaplnke"
sa odvážili k radikálnejšiemu rezu. Napo.kon
mnohoroč nú kašlíkovskú trad íci u už bola nača~e prelomii. Napiitú atmosféru. podm ienenú rozdelením súboru ND na dva nczávi~ l é
operné subjekt y. ešte zvýšili udalosti predchádzajúce premiére . Pôvodná myšlien ka
koproduk č n ej Rusalky s Pragokonccrtom
a istou zahrani č n ou firmou padla. no úmyslu
prekvapi i divákov. sa vedenie nevzdalo.
Predpokladaný medzinárodný kolektiv tvorcov nahradil na scénografickom poste domáci
Josef Svoboda, ktorý si do tímu prizval rakúskeho čino h e rného režiséra a pedagóga herech•a Nikolausa Windischa-Spoerka. Písalo sa

využila
P kraj iny Staj crsko navštívii tunajšiu operu. Jej krásny stánok má

návštevy rakúskeho Grazu - hlavného mesta spolkovej
~o m . pochop it eľne.

príl eži t os ť
n iečo spo l oč n é

s bratislavským SND - tiež ho navrhli tí istí ar~l_lite kti : Hc~
mann Hclmer a Ferdinand Fcllncr. Opera v G razi JCvša k ove la
pricstranncj šia a luxusnejšia . jej hido -zl a t o-čc r vc n ý le ~ k. nádherné fresky zdobiacc klenby interiéru . bufety vyzdobené kvetmi - to všetko vyvoláva už pred prvými tónm i slávnostnú atmosféru, ne podobnú našej premié re. Ale možno je to le n pocit
očakáva n ia zo stra ny eudzim:a. ktovie? Vecľ D IE GRAZER
O PER . ako znie oficiálny ná7ov tohto múzického stánku . mä
i svoje problémy . ktoré poodhalí pohľad na poloprázdne hľa- '
disko a informúcia od dmmícich Ln::tlcov. n azna č uj l1 cic h problémy okolo in sce n ačnej praxe . T;í vyvoläva aký~i boj kot inú č
umeniamilovného g ra 7~k é h oobča na . Všetko. vraJ . za ča lo n cv~
darcnou réžiou večnej ex pcri mc nt{atorky Ruth Bc rghausovcj.
ktorá sa po rôznych eu rópskych ope rných javiskách ,.preslávila" osobitným ~tvárne ním kla ~ i ckýe h diel. Pri !10m sa zá mc.r
s kl ada t e ľa a zv l ášť libretistu dostáva ak nic do úzadia . nu ž urč a 
tc do druhé ho plánu . Z rejme tento princíp dominoval aj v jej
.. prečíta n í" Wagnc rovho Lohc ngrina . lebo od premiéry novej
inscenácie na scé ne graz~ké h o Opcrn hausu v októbri 1990 zača l o sa di vadlo v sa mom ce nt re krúsncho 240 OOOmcsta vypnízdiwva ť . Darmo. Rakúša nia majú trochu t radi č ne j š í vk us a zre jmc si ho nedajú m eniť od nemeckých režisérov. poLvaných
a podporova ných novou riad iteľk ou grazskcj opery Gundulou
Janowi tzovou. sve tozná mou sopranistkou. ktorú. zrej me.
chcela v n ie s ť do svoj ho šé fova nia nové prúdy. Nevidela som
Lohcngrina . a tak nemôžem posúd i ť. nak o ľk o~~~ chýry o je ho
nea kcc ptova t cľnosti pravdi vé - pod:lvam informácie z druhej
ruky. Faktom však je. ic Graz prežíva akési medziobdobie lámania tradícií a konve ncií. ktoré - ktovie - č i ncprct rvaj!I
i n a ďa l ej v tomto in :íč vysokoprofcsionálnom divade lnom stánku s bohatou históriou. Modernosť je toti ž dvoj scč m\ zbrai1- jcj
úder medzi oči . privykn uté na isté obrazy. je ú či nn ý väčš mi iha
vtedy. keď oné obrazy star0ho sveta prekryje silnejšou farbou .
ktorá na č rtáva zm y~ luplncj šie obrazy obyča jn e chabým
librc t<Í nl.
Ava ntga rdn)• štýl sa nevypla til ani inscená torom Bizc tovcj
Carmen, ktorú om videla v grazskcj ope re IO. janu;í ra t.r. Na
príliš holej. dvomi kolm ými. vzadu sa zbichaj!Icim i drevenými
kulisa mi o hrani če n ej scéne. sa odolmíval štvordcjstvový príbeh Ca rme n . cigá nky mi luj úcej slobodu a lásku ...
Scén u Jiirga Kossdorffa oživova li iba čie rn e ~ t o l i č ky - jed iné
rekvizity. ~cm - t am Lachra lluj úcc ilúziu a tvoriace oporu pre po-

Ludék Vele v úlohe Vodníka
Snímky O. Pernica
o astronomickom honoráre pre h osťa a spä tne
sa očakáva l o, aký zázrak nová Rusalka prinesie.
Zázrak sa nekonal. hoci už sa vod ná víla
nevynárala z kašírovaného lekna. Sympatický bol zámer oslobodiť dianie od drobnokresby, popisnosti a ilustrativnosti, viac sa sústrediť na samotných aktérov. Žiaľ, mnohé z toho, čo režisér mienil , bolo čitateľné len akosi
medzi riadkami a dost' hmlisto. Ostrejší konflikt dvoch prostredí a posun v profilácii postáv sa prejavil v nek o nv e n č nom 2. dejstve.
Pri svadobnej slávnosti a polonéze bol zbor
odsunutý za javisko. balet nahradila projekcia a na proscéniu defilovali tnodern.e odetí
štatisti. Jednotný scénický základ tvorili visuté stuhy, na ktoré boli premietané konkre tizujúce obrazy a farebné odtiene. Práca so
svetlom bola pozi tívom réžie.
O Václavovi Vežníkovi v Brne azda len torko, že sa opiera l o vkusné aranžmán verkých
plôch a jeho ci e ľom bolo vyčariť atmosféru
lyricko-poetickej, v jemnej choreografii roztancovanej rozprávky. Zasne n osť tejto Rusalky evokoval tylový záves, slúžiaci na prednú projekciu, prostredníctvom krorého naná~a l scéno~-:ra f Ladislav Vychodil na javisko palet u paste lových fa rieb. Azda jedinou zmenou oproti konvencii bolo stvárnenie postavičky Kuchárika, kde sa z chlapca stala mladá
dievč ina . Výtvarne upútalo naj väčšmi tret ie
dejstvo s meni acou sa vertikálnou úrov ň o u
javiska.
Pod hudobné naštudovanie v brnenskom
Zemskom divadle sa podpisa! dirigent Jan
Zbavitel. Z boh atej partitúry sa mu nepoda rilo vyiaži ť viac než základné obrysy. vibrujúcc
napä tie a jemné nuansy ostali utajené. O rcheste r hral s remeselnou ruti nou a bez spon-

tiínnosti . Bohumil Gregor na čele pražskej inscenácie priniesol plast ické pollatic. premysle né v hudobno-dramatickej výstavbe speváckych partov. s vypracovaným dynamickým
spektrom od citlivých detailov až po symfonický prúti .
Sólistické obsadenia iba potvrdili vleklú
krízu české ho speváckeho školstva . Pražská
premiéra zaznamenala hneď dva omyly
v hlavných rolách. Jiŕina Marková odspicvala
Rusal ku tvrdo. bez poézie a zamatových farieb. Aj na p'rie k prieboj nému tónu jej v poslednom dejstve chýbala dramatickosi výrazu. Daniela Sounová-Brouková, proti tradícii
svetlo tim brovaná Cudzia kňažná , sa presadzovala le n za ce nu hlasovej ostrosti. Brnenská Rusalka Magdy Kloboučkovej po pôsobivých lyrických pasážach tiež narazila v 3. deh
stvc na hranice svojho odboru . V oboch divadlách majú však dobrých Vodníkov. Pražský Ludčk Vele je lyrickejší a meditatívnejší,
spieva plynulou kantilé nou. Sk úsený Jozef
Klán v Brne so svoj ím vzácne ..čiernym" basom hospodári uvážene a výrazuplnc. Leo
Marián Vo~fička , ktorý chodí Pri nca stvárňo
vai pravidelne i do viedenskej Státnej opery,
stavia na pev ných adra mat iekých výš kac h ,čím
vynahratlí bté ma nko vo vyrovnanosti ostatných polôh . Svetlý a už zn ač ne rozkolísaný
tenor Bretislava Vojkuvku v Brne na part
Princa jednoducho n estačí.
Ceské scény teda vk ročili do dvorákovského roka. Keďže na Slovensk u zrej me ďalší
príspevok z tvorby jubi lanta oča k ávať nemožno, bude za uj í m avé .počka i si. ako sa s národným posolstvom vyrovnajú ďa lši e divadlá
a v širšom výbere titulov.
PAVEL UNGER

CARMEN Z GRAZU
hyb a n;1plne nic mimohudobncj. javiskovej reči . V úzkom ho- oboru bel cantové ho typu k oboru li rico spinto. Mäkký. ohybný
rizonte javiska sa akosi nc ústrojnc vyn ímali n ezúčast ne n é pá1"i- hlas s citovým nábojom a pre potrebnou vrúcnosiou naj m ii v roky. obleče ním pri pomínajl1cc skôr svetácky Paríž, než ohnivú mantických ope rách si uchova l spomínané vlastno_:;ti. no získal
Sevillu. Šedivosť dominovala aj v oblečení voj akov. robotníčok navyše raza nciu a expresivitu . A tak sme obdivovali nielen kvez tabakovej továrne. ba sa u10tncj Carmen . takže n cvý raz n osť tinovú áriu. kde dominuje práve spomínaná oblúkovitosi línií
scény a réžie po~tihl a aj ko~ t ý m y Michaely Mayerovej. Bol to. a emocionálna vrúc n osť. ale i posledné dejstvo. nasýtené drapochopiteľne, Z<ímcr režiséra Petra Lotschaka, ktorý doslova
matickosiou. silou výrazu i raza ntn osťou tónu . O obľube tohto
ponechal protagonistov ope ry sam ych na seba. bez pomocných slove nského tenoristu v G razi svedči l i i poče tní ctitel ia. ktorí
ba rli čiek rekvizít - ale aj hez premysleného hlbšie ho pre kreslevyčk áva l i na tenoristu ,pri legendárnom .. zadnom hereckom
nia a kcií, ich póhybového naplnenia. o psychológii postáv ne- vchode" ešte hodnú ch ví ľu po s kon čení predstavenia ....
hovoriac. Do tohto. kvázi modcrnistického priestoru kde-tu
Z ďalších p redst aviteľov grazskcj Carmen som si zvláši zapace lkom neorganicky púšla divadelné kúdoly dymu , v ktorých mätala prekrásny fareb ný bas Ludovica Kónyu, ktorý stvárnil
naj mä Micac la v poslednom vystú pení pôsobí ako akási svätica Z unigu a priam zamatovo znejúci soprá n Angélique Burzynvzmišaj úca sa nad zemou ... Nuž. nielen R. Bcrghausová odo- skej, ktorá síce trad i č n e v pasívnej útrpnosti - ale vokálne nehMla operných milovníkov z grazského operné ho domu. ale aj
smie rne pú tavo stvárnila part Micae ly. Carmen mala pre mňa
ďa l š í režiséri. vzd;ívaj úci sa ilúzie v me ne ... vlastne v mene čo
ešte jednu za ují m avosť: v mužskom zbore som objavila ďalši e
. ho? Myšlienka alebo hlbšie posolstvo mi v tej to Carmen chýbaho Slováka, kedysi sólistu viacerých operných a spevoherných
lo.
domov. tenoristu Enrica Manniho. Dochádza do Grazu z BraDá sa povcdat'. že i nscenačn ú zložku vysoko prevyšovala hutislavy už viac rokov a je platným č lenom pozoruhodného operdobná . Bolo to naj mä zásl uhou dirigenta Wolfganga Boziéa,
ného zboru. Skoda len. že sme v 1iom strat ili posilu domácich
kt orý dielo uviedol s tunajšími sólistami . Sýty. ale k hlasom óscé n ...
listov citli vý orchester zaujal od počiatk u prcpracovanosťou
Pre tých. čo sa .chystajú v najbližšom č ase do Grazu pripopartitúry. Výborná akustika (ako to tí starí architekti dokáza- me ni ~m. že Opc rnhaus má v repertoári Lchá rovu Veselú vdoli !) iba podporila kvali tu hudobného zážitku . }\j keď zbory sa
du. Verdi ho Silu osudu. Mozartovu Čarovnú nautu. ale aj Dorozospievali naj mä v druhej čas ti večera. treba vysl mdť uznanie
na G iovanniho. Ve rdiho Dona Ca rlosa. Wagncrov Ring (údajzbormajstcrkc Tiziane Carliniovej za celkove vysoký štandard
ne v tiež- tunajšími divákm i - neakceptovanej réžii ďa l ši e h o
'tejto zložky predstave nia . V titulnej úlohe sme videli maďarskú
berlínske ho režiséra Christiana Pi:ippc lrc itcra ... ). Straussvvu
mezzosopranistku lldiko Szonyiovú, ktorá je sólistkou tunajšieViedenskú krv. ale aj muzikál Chicago od Johna Kandcra. Zelho operného domu (viacná rodnc spevácky zostaveného napr.
lerovho V t áč nik a. v ne meckej jazykovej ve rzii Prcdanú nevesz m aďurských . ruských. gréckych, ame rických. pochopiteľne
tu B. Smetanu . 19. mája je premiéra Ve rdiho Traviaty (Alfrétiež mkúskych, ale aj slovenských sólistov). Ildiko Szônyiová
da má spicvai J . Hurný) a 16. júna bude premié ra Gazzonigovmá kdsny. hebký hlas. výborne vokál no-technicky zvládnutý,
ho Dona G iova nniho, ktorého u nás poznáme le n z koncertnej
ale jej hudobný výkon zostal a koby opustený, osamot ený na
verzie na Pražskej jari pred pár rok mi. V októbri m. r. tu uviedrovnako ho lom javisku. navyše bez dramaturgickej koncepcie
li Ve rdiho Sil u osudu. kde - podobne ako na scéne SND - spiepostavy zo strany réžie. Dona Josého vo fran cúzsky spicvanej
va Dona Alvara J. Hurný. Niele n pre to. ale pre ce lkové porova s hovore nými dia lógmi kombinovanej verzi i Carmen stvárnil . nanie dvoch príst upov k tomuto rozsiahlemu a n áročn é mu dieslovenský te norista Juraj Hurný. Pôsobí v Grazi od rok u 1977, ·lu by bolo zauj ímavé vidici najmä režij nú strá nku inscenácií.
kedy e migrova l a po prcdspicvaní dostal okamžité angažmán ·
'\
":!
v tomt o druhom najvýznamncjšom rakúskom opernom dome.
Dnes zrelý umelec prešiel vývojom od lyrickcho tenorové ho
TERÉZIA URSÍNYOV Á

AKTUALITY
predpojatý pos luch áč musí uz n'ať. že Glassova hudba je melodická, hoci zaodetá do moderného výrazu.
Kým som nepoču l hudbu Philipa Glassa navyše prednesenú v jeho vh~stnej interpretácii,
žil som v zajatí fixnej , no. ako sa ukázalo,
klamnej predstavy, že táto hudba je vrcholom
kakofónie a tonálneho nesúzvuku . Bola to
ilrc mň a doslova revolúcia - akoby v zhode
s revolúciami , ktoré prebiehajú v živote okolo nás - presvedčiť sa na vlastné uši, že to tak
nie je . V s kutočnosti je to hudba tradičná
v najlepšom zmysle slova. Po jej viachodinovom počúvaní, bez možnosti podrobnejšie ju
pre študov ať , mám dojem, že je to v podstate
pomerne jednoduchá hudba . Tónový rozsah
vyvoláva predstavu rýchlej rieky, tečúcej
v medziach regulovaných brehov. Vlniaci sa
tonálny tok plynie pomerne dlho ne prerušene , až kým sprievodná harmónia netransponuje do inej tóniny .
Novosť tonálnej farby umocňuje použitie
troch elektrofonických klávesových nástrojov. ktoré vytvárajú nádherne rezonujúce
zvukové efekty, evokuje predstavu hlbokých
chodieb egyptských pyramíd, a lebo týči acich
sa pilierov starobylých chrámov, či vzdialených ozvien rozliehajúc sa časopriestorom širokého vesmíru . Takáto majestátna hudba
zneje napriklad aj v opere Občianske vojny .
Glassova hudba patrí medzi minimalistickú. V tomto ohľade je Glassov vývin súbežny'
s divadelným prúdom, pre ktorý skladal scénickú hudbu počas svojho pobytu v Paríži .
Tam sa stre tol aj s írskym dramatikom , laureátom Nobelovej ceny .za literatúru, Samuelom Beckettom (1906-89). Becke ttova hra
Dejstvo bez slov (Act without words, 195758), je prototypom ,.minimalistického divadla": he rec predvádza na javisku pohyby,
kt,oré nie sú ani baletom, ani pantomímou ,
a pritom neprehovorí ani slovo. Za ti aľ čo divadlo môže pozdvihnúť až k maximálnej abstrakcii tým, že sa úplne vzdá svoj ho pôvodného základného materiálu - hovorených
slov, hudba by vzdaním sa svojho zvukového
materiálu prestala byť hudbou. pri čo m minimálnym hudobným prejavom je rytmus
v podaní bicieho nástroja .
Použitie malého. ekonomického hudobné)
ho súbotu , avšak schopného produkovať veľ
kolepý zvuk pomocou moderných elektroakustických nástrojov , je možnou odpoveďou na riešenie ožehavého existenčného problému veľkých a nákladných orc~estrov,
z ktorých mnohé sa práve dôsledkom stále sa
zvyšujúcich nákladov dostali do finančných
ťaž k ostí. Napríklad. druhý operný súbor
v Amerike - Mestská opera v New Yorku (City Opera), nemohol začať sezónu roku 1988
pre mzďový spor s orchestrom. Naproti tomu
Glassov súbor jasne a hlasne dokázal, že v e ľ
ký orchestrálny zvuk môže produkovať aj mav roku 1968. Tvorí ho sedem hudobníkov,
lá, oveľa lacnejšia skupina. Čo je však ešte
jedna speváčk a a nie k o ľk o techn ikov. K podôležitejšie. Philip Glass nás presvedčil
chopeniu hudby ve ľmi prispe la aj prednáška
o tom, že opera je umeleckou formou . ktorá
o G lassovcj tvorbe, doplnená dvoma filmami
zďa l e ka nie je na vymretie. môže prospe rovať
o sk l adate ľovi a jeho najznámejších .. portréa pre kvitať. ak bude v rukách schopných sklatových" operách: Einste in na pl áži (Einstein
d a te ľov a novátorských režisérov. Nekonon the beach, 1976) , Achnaton a Satyagraha
ve nč n osť Glassovýeh opier vyplýva v nepo(obidve z r. 1984). Po ki a ľ operu o Einste inovi
slednej miere aj z úplnej novosti ich námetov.
možno ch a rakterizovať ako avantgardnú ,
Podstatne sa líšia od tradičných operných deope ra o faraónovi, ktorému sa pripisuj e zavejov, ktorých obsahom sú zväčša hrdinské činy
de nie monoteizmu v starovekom Egypte, sleč i ľú bostné zápletky. Je ho výber námetov
duje zhruba t rad i čné postupy; tak v hudbe,
svedč í o tom, že opera je mu prostriedkom na
ako aj v i n scc na č nom stvárnení. Pomocou
šíre nie vážnych myšlie nok . súvisiacich s pohlbokých . sonórnych zvukov vytvára pocit
krokom ľudstva , a nie prostriedkom iba na
vznešenosti a ve ľk o l e posti - náladu ade kvátzábavu či na vyjadrenie citov.
nu nevšedné mu námetu . z obdobia roku 1375
Povzbudivá bola i dobrá návštevnosť konpr. Kr.
Vz n eše nosť zaznieva aj z opery Obči an sk e
certu . Tam sú dni, keď novú hudbu častovali
vojny (The civil wa rs. 1984), s pozitívnou
opovrhnutím a výsmechom. zatiaľ čo predstarn y~ lie nk o u zdúraz riujú co u . m ož n osť všeobecvenia rockovej hudby bývali preplnené nadnej : hody. Prúve vý ň a tko m z tejto opery sa
šeným , ba až extatickým obecenstvom! Možno, že zmenu v postoji aspoň ča s ti súčasné ho
začal koncert z G lassovho die la. Jedným z jeho vrcholov boh1 ukážka zo skladby G lasobecenstva privodilo jeho zlé svedomie, a že
sworks (Sklárria . 11)81 ). Ide tu o slovnú hrač , sa takto chce vyvarova ť možnosti ďal šej
ku . ktorá spája me no skl adateľa so slovom
,.umeleckej vraždy"? Zdá sa, že aspoň vedúca
glass-sklo. Toto dielo patrí medzi autorove
časť s účasného obecenstva si je vedomá svonajobľúbenejši e skladby. V úryvku ú činko v a
jej zodpovednosti za prežitie a rozvoj ume nia
li dva saxofóny so sprievodom súboru . Nea ume lcov.
JÁN SIMKO, Washington

Glas(s)nosf
sa šíri svetoiD
Dúfam , že mi čitateli a i americký hudobný
Philip Glass (na obr.) odpust-ia , že
som'si dovolil .,zne/užiť'' jeho me no, tým, že
som ho zlúč il s aktuálnym politickým te rmínom.
Hoci som dos ť dobre oboznámený s vývinom západnej hudby , skladby Philipa Glassa
som donedávna ne počul a ani nemal m ož n osť
počuť. Bolo mi to o to trápnejšie, že ho časo
pis Musica! America (Hudobná Amerika) vyhlásil za skl ada teľa roku 1985. Rok čo rok
som čítava l , že Am er iča n Philip G lass je
v Európe obľúbe n ým skl ada t e ľom , za ti a ľ čo
vo vlastnej krajine , nic je zďaleka tak známy.
Pred štyrmi rokmi som zostavil štatistiku najhranejších opier v Amerike. Po sk l adateľoch
všeobecne ob ľúbe n ých (Vcrdim, Puccinim ,
Wagncrovi, Mozartovi, Brittcnovi , a tď.) nasledoval. na moje veľké pre kvapenie práve
Philip Glass. Mestá, kde G lassovc opery vtedy inscenovali , boli však príl iš ďa l e k o od môjho bydliska, Washingtonu . Na š ťasti e. jedna
tunajšia univerzita usporiadala nedávno koncert súboru Philipa G lassa. zostavený z jeho
skladieb. Bola to pre mría vítaná príl ež itos ť
doplniť zívajúcu medzeru v mojom hudobnom (ne)vzdelanf.
Philip G lass založil svoj hudobný súbor už

skladateľ

Gramofónová firma EMI sa postarala o svetový unikát. Zl skala právo na zverejnenie legendárnej live-nahrávky Donizettiho opery Lucia
di Lammermoor s Máriou Callasovou v hlavnej úlohe a Herbertom von Karajanom za dirigentským pultom. Nahrávka vznikla v roku
1955 v Berline, počas zájazdu milánskej La
Scaly, ktorej bol v tom čase Karajan umeleckým riaditeľom. Tento zájazd v značnej miere
anticipoval bllžiace sa Karajanove "sfahovanie" do Viedne na post umeleckého riaditeľa
Státnej opery,
Berlínske predstavenie sa zachovalo v podstate ako čierna , resp. " pirátska" nahrávka a od
~t'deslatych rokov putovala medzi opernými'
fanúšikmi ako nelegálna kópia najprv na magnetofónových páskach, neskôr aj na gramofónových platniach ba dokonca i CD. Záujem

o túto nahrávku určuje predov~etkým autenticita výkonu Márie Callasovej v jednej zo svojich vrcholných speváckych operných postáv,
a v Karajanovom osobitom spôsobe orchestrálneho sprievodu, ktorý je založený na absolútnej slobode umeleckého prejavu a divadelného pohybu. Callasová v tomto berlínskom výkone sprostredkúva strhujúcu a tvárnu dramatiku diela výsostne bezprostredne,
bez konvencii, s maximálnou slobodou speváckeho a hereckého prejavu. Callasová tu
dokázala rozvinú!' svoj hlasový charakterový
spevácky a herecký portrét tak, ako údajne nikdy inokedy. Karajanom citlivo vedený orchester bol Callasovej flexibilným partnerom,
ozvlá~tňuje jej hlas v ojedinelých dynamických dimenziách, kontrapunktuje ho v dramatických bodoch a vzápätí ho uvoľňuje
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a pripravuje na nové dramatické napiitia. CallaSO\'ej partner Giuseppe dl Stef:mo ako
Edgard, je takisto senzibilným interpretom,
jeho hlas je farebne bohatý a zretel'ne dokumentuje nenapodobiteľné spevácke fines~· .
Firma EMI poskytla takto po ' 'yriešení právnych problémov okolo k omerčného rozmnožovania nahrávky jeden z najcenncjš ich dokumentov, ktorý jednoznačn e dokazuje, že operu n ezachraňuj e optický divadelný samoúčel 
ný estetizmus, ale vysoká spevácka kultúra .
Túto .nahrávku sa treba n a u č i!' poč írvllf , je to
modelová pomôcka pre dosiahnutie vzoruvého
a vysoko profesionálneho interpret ačné lio
umenia. Dúfajme, že s otváraním dverí do Európy, budú sa otváraf aj dvere z Európy
k nám, cez ktoré sa na naše trhy dostanú aj
špi čkové sveto1•é interpret11č né l'ýkony .-mjk-
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Cyklus koncertov, ktoré sa kon._.ú
každú stredu v banskobystrickom Bohéma klube pokračoval27. 2. 1991 recitálom
dvoch zahraničných spevákóv, v súčas
nosti hosťujúcich v DJGT v B. Bystrici.
Taliansky tenorista Glancarlo Ruglerl
zfskal obdiv posluchálov áriaml'z Pueelnlho Tosky, Turandota a Verdiho Mdkamého bálu stvárnených s .-ozoruhodnou ľahkosťou. Jeho lyrický náboj sa n•
plno uplatnil n._.mä v áriách Ch. Gounod a a V. Belliniho. Sopranistka Sophie
Norton z Kanady sa úspdne prezentov.
la impresionistickými plesňami G. Faurého, F. Poulenca ako._. áriami z Venllh~
Ma~kamého bálu. K umeleckej kvalite
večera prispela ._. klaviristka D. Tunlová
a moderátorka M. Glocková.
E.B.
Slovenský komorný orchester pod veden fm B. Warchala absolvoval úspdný
zájazd po Japonsku. Po vefkom turné
USA na jeseň minulého roku, to bol d'al~f
výLnamný zájazd tohto súboru. Orchester us kutočnil dovedna IS koncertov,
účinkoval o.i. v Nagoj i, Osake, Mijazakl,
Yokoha me a 2 konéerty mal v Tokiu. J•
ponskému obecenstvu predviedli diela
Vivaldiho, Mozarta, Č._.kovského, Dvofáka, Brittena a Muziku slovaecu Iľju Zeljenku. Japonské turné sprostredkovala
umelecká a gentúra S.
e Balet Národného divadla z Prahy bude v dňoch 27. a 28. marca t.r. hosťovať na
scéne S ND. V stredu (27. 3.) uvedie balet
na hudbu C. Orffa: Catulll Carmina (choreografia R. Balosh> a Carmina Burana
(choreografia O. Soth), vo ~tvrtok (28. 3.)
program z diel B. Martlnd, P. Ebena, A.
Fridu a koláže jazzovej hudby pod názvom Tančíma (choreografia M. BenoniOI'IÍ, Z. Prokeš, I. Kublcová).
e Opera SND uskutočn í v dňoch 20. 26. marca t.r. umelecké turné s Mozartovou operou ldomeneo po viacerých mestách Spolkovej republiky Nemecko, Lu-.
xemburska a ~v._.čiarska.
Srmfonický orchester Slovenského
rozhlasu v Bratislave s dirigentom Ladislavom Slovákom dokončil v týchto
dňoch nahrávku kompletnej série (IS)
symfónií Dmitrija O. ~stakovlča.
e XUI. ročník Festivalu mestských speváckych zborov so zah ran ičnou účasťou
sa uskutoční v dňoch 22. -23. marca 1991
v Banskej Bystrici.
DIIJ sú6wleJ hudby sa ~li v Prahe
ll. - 28. marca t.r. Na deviatich koneertoch zaznejú skladby ~ piťdeslatlch
autorov združených v Spoločnosti hudobných skladateľov pri Asociácii hudobných skladatel'ov a vedcov v Prahe. Ekonomicky zložité podmienky nedovolili
d ramaturgii zahrnúť do prehliadky vletky vybrané diela a to i napriek sponzorovaniu MK ČR, ČHF, Čs. komerčnou bankou, Palácom kultúry a Veľvyslanectvom
USA. (Kiež by sa takejto ~tedrej pomoci
dostalo aj podobnej akcii slovenských autorov u ná s!) Okrem ko morných skladieb
zn ámycll i v minulých rokoch nepreferov•
ných autorov, zaznie ._. premiéra Poémy
pre violu a komorný orchester českého
sklaclatera žijúceho v USA, Karla Husa.)
Jeden z koncertov j e venovaný virtuóznym ln~truktimym skladbám komponovaným v posledných rokoch pre ln~tru
mentálne súťaže, súčasťou podujatia je
l večer elektroakustickej hudby.

Za Janou Skripekovou
Konzervatórium v Žiline opustila dňa ll. febru ára 1991 vo veku 32 rokov vedúca speváckeho oddelenia, profesorka Jana ~kripeková, rod. Paulechová. Popri zaiDestnanf v SI:UK-u ~tudovala spev na Konzervatóriu v Bratislave a neskôr
JAMU v Brne. V priebehu ~túdia sa stala členkou zmldaného speváckeho í boru Kysuca. Po absolutóriu J AMU nastúpila vr. 1984 na miesto profesorky spevu
na Konzervatóriu v Žiline, kde 6 rokov láskavo a pritom prfsne formovala hlasy
svojich žiakov. Odl§la zanietená učitel'ka, stratili snie priatel'ku, človeka.
Zostali spomienky na jej pracovitosť, obetavosť a zodpovednosť, na ambfcle
a plán y, na b rm jej osobnosti a životnú energiu, ktorú vyžarovala.
KlÁRA CENKOVÁ

Riaditeľstvo Konzervatória v Žiline usporiada dňa 8.júna 1991 prehliadku mladých interpretov pod názvom

e

e

e

ŠANCA PRE TALENIY,
ktorá je určená mladým nadaným hudobníkom.
Zúčastniť sa jej môžu huslisti a klaviristi vo veku do 15 rokov (rozhodujúci je vek dosiahnutý k 30. 6. 1991). Každý účastník má pre svoje vystúpenie k dispozícii maximálne IO minút. Repertoár je ľubovoľný. Prehliadka
bude prebiehať vo forme koncertov v Koncertnej sále Ladislava Árvaya na.
Konzervatóriu v Žiline a v sále Základnej umeleckej školy v Žiline dňa 8. 6.
1991 (sobota) od 9.00 hod.
Súčasťou prehliadky bude seminár za účasti profesorov konzervatód@.
Najlepší účastníci prehliadky majú možnosť navštevovať bezplatné konzultácie pre mimoriadne talenty na Konzervatóriu v Žiline.
Zápisné 50,- Kčs prosíme zaslať na č. účtu Slov. štátnej sporiteľne
13 947-439. Na ústrižok napíšte značku ~anca pre talenty. Prihlášky s priloženým odporúčaním riaditeľstva zu~ a dokladom o zaplatení zašlite najneskôr do 30. apríla 1991 na adresu: Konzervatórium, Hurbanova 12, 01180
'
Žilina.
V prihláške uveďte: meno žiaka, deň, mesiac a rok narodenia, odbor,
školu a meno učiteľa, program vystúpenia. Všetky náklady spojené s podujatím si hradí účastník sám. Pre huslistov je vítaný vlastný klavírny sprievod.
""
·
Mgr. Klára CENKOVÁ
riaditeľka školy
------------------------------

Blaholeldme
FRANJO HVASTIJA, spc,·ák, ba l')1ón, dlh oročný (1940-76) sólista o pery SNU, pe(11. 3. 1911)
d agóg - 80 rokov
ANNA KOVÁROVÁ, kultúrno-osvetová pracovníčka, m~lkoiogička, publicistka,
(23. 3. 1921)
bývalá riaditeľka ~F Ko~ice - 78 rokov
OTO FERENCZV, skladateľ, teoretik, pedagóg, autor pnej slovenskej ko mickej
(30. 3. 1921)
konverzačnej opery, v j eho tvorbe in§pirovanej kompozičnou
poetikou Stravinského, Bartóka a Hindemitha dominuje kon~truktivizmus - 70 ro kov

10. marca
SND Bratislava - .. v·· ako Vivaltli . balet ( l Y.OU)
SHÚ Moyzesova sieň SF, Bratislava - komo rný ko nce rt F. Schubert. L. Ja náček. A. Dvofák;
Trá v ni čkovo kvarte to ( l Y.30)
ŠKO Žilina - P. Bre ine r. W . A. Mozart ( 18.30)
sólista a dirigent P. Breine r

li. marca
NS Bratislava - F. Lehár: Ach. tie žc ny (l Y.OU)
(Pezinok)
ŠF Ko~iee - W . A . Mozart. J. Sibclius ( 19.30)
dirigent: A. Mogrelia
sólisti: M. Lapšanský. I. Gaj an. klavír
1
DJGT B. Bystrica - A . Dvofák: Rusalka ( 19. 00)
ŠKO Žilina - P . Bre ine r . W. A. Mozart ( 18.30)
sólista a d irigent P. Bre iner

11. marca
SN D Bratislava - I. Stravinskij : Vták Ohnivák. Svadba
Toxedomoon: Slová z úst A njelov. bale t ( 19.00)
NS Bratislava - E. Kálmán: čardá šová princezná ( 19.00)
(DK Ružinov)
ŠD Ko~ice - J. Strauss: C igánsky baró n . l. premiéra ( 19.00)

13. marca
SND Bratislava - G. Puc:cini: Gian ni Schicchi l . pre mié ra
Ko mo rná opera Bratislava ( 19.00)
ŠD Ko~ice - J. Strauss: Cigá nsky baró n. 2. premiéra ( 19.00)
DJGT B. Bystrica - G . Bizet : Carme n ( 19.00)

14. marca
SF Moyzesova sie ň , Bratislava - S. Pro kofiev. I. ll urn ík
( 10.30)
ŠKO Žili na
dirige nt A. Apol ín

15. marca
NS Bratislava - J . Offc nbach: Kria ~ n a Helena ( IY.UU)
(DK Ružinov)
ŠD Ko~ice - G. Ve rdi: La Traviata ( 19.00)

16. marca
SNU Bratisla,·a - G. Puccini : G ianni Schicchi. 2. pre miéra
( 19.00)
Komorn;'a ope ra Bratislava
SF Moyzesova sie1í, Bratislava - P. Breiner . W. A . Moza rt
( 19.()())
ŠKO . Ž ilina
dirige nt a sólista P. Bre ine r
NS Bratislava - E. K:ílm án: Carchíšová princezná ( 19.0tJ)
(DK Ružinov)

17. marca

e

Slmt•nsk:í
nuuikologická
asod:íd:t pri Sllf llripra,ila na
21. man::t t.r. .l. pracmné stretnutie S\Ojich členm , ' r:ímd ktorého s:t uskutoč ní seminá r /bit•rl;,a
.1• .\ . lla tku - \IÍt~a.."_,· .\ lat a pt·r\pt•ktít.' a komornj koncert. l,rogmm 1nipr:nili ' spoluprád
s \lt·stskjm nuín·om' Hmtishnc.
(skutoční s:1 '
llummclo\0111
mtin·u na h.lolní č nickt•j ul.

e Dlhoročné úsilie krajanských spolkov
v USA, •tznačných osobností českej a svetovej
kultúry i pred st aviteľov čs. štátu bolo korunované úspeehml: dom, ,. ktorom pri svojom pobyte v Spojených štátoch žil a o ·orll sklad ate ľ
Antonín Dvoták., bol oficiálne ' 'Yhlásený 7.& kultúrnu pamiatku a zachránený pred zbúraním.
Rozhodla o tom tento týždeň komisia pre
ochranu pa miatok New Yorku. So žiadosťou
o záchranu Dvorákovho domu sa nedávno obrá lil na ne" 'YOrského starostu Da>ida Dlnkln-,.
sa~ prezident (SFR Václa•· Havel. Okrem Iného napísal, že by bolo •·eľml poľutovani ahod né,
keby mal Dvotákov dom zmiznúť zo s•·eta práve
v roku, ked' sl celý svel pripomína 150. výročie
sklad ateľm·ho narodenia.
((STK)

'..Uaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislava oznamuje, že vedenie opery SND usporiada dňa 18. 3.
1991 o 10.00 hod. v budove opery SND, Gorkého č. 2, Bratislava Pred sp i e v an ie pre perspektívnych záujemcov'
o miesta v·sólistlckom ansámbli v odbore:
- dramatický_ soprán,
- koloratúrny soprán,
- tenor,
-barytón,

;!;~ienkou absolutóri~m V~

je
MU, AMU, JAMU alebo Konzervatória a predspievanie minimálne 3 operných
árií podľa vlastného výberu.
Písomné žiadosti s krátkym životopisom a opisom doterajšej umeleckej p~e posielajte najneskôr do 10. 3.
1991 na Vedenie opery, Gorkého č. 2, 815 86 Bratislava. Podrobnejšie informácie poskytuje umelecká prevádzka
·
opery, tel. č. 335 520. Cestovné účastníkom nehradíme.

xxx
Riaditeľka ,'\onzervatória v Žiline vypisuje konkurz na obsadenie miesta

SND Bratislava - C. Orff: Catulli carmina
Carm ina burana. balet ( 19.00)
Bale t ND . Pra ha
SF Bratislava - G. F. ll ände l ( l Y. 30)
SF. SZMB
,
sóli~ti : M. Lcnz. soprán. H . $to lfovil- Ba ndová. alt . U. Va ndc rstcc nc. te nor. J . G :íti (M R) . bas
dirige nt A . Ceccato
ŠU Košice - B. Martinu: Grécke pašie ( 19.00)

18. marca
SN U Bratislava - Tančí rn a . balet ND Praha ( 19.00)
SF Bratislava - Program a ko 27. marca ( 19.30)
ŠD Ko~ice - F . He rvé: Mamze lle Nitouchc ( 10.00)
ŠF Košice - J. S. Bach. O . Respighi . F. Sch ube rt . G . F. Hiin·
dcl
( 19.30)
Košický spevácky zbor u č it c l'ov
sólista: D . Jenis
dirigent : A. Walter
ŠKO Žilina - Ko ncert abso lventov VŠM U a Ko nzervató ria
( 18.30)

19. maréa
SNU Bratislava - G . Puccini: G . Schicchi ( 19.00)
Sestra Angelika
KO Bratislava
NS Bratislava - E. K;íltmín : Card:íšová princezná ( 19.00)
(DK Ružinov)

30. marca
S:"'U Bralislona - \V. A . Mu; an :

ldum ťncn

( IY.OII)

2.apríla
SNU Bratislava - G . Verdi : Sila osud u ( IY.UU)
SF Bratislava - A . Vivald i. S. Me rcadantc. S. Barbcr. B.
Brittcn ( 19.30)
SKO. sólista: M. Vicslc r. nauta
ŠU Košice - .1 . Stra u~~= Cig;í nsky baró n ( 19.00)

spe u ,
3. apn1a
prípadne od 1. 9. 1991. Uchádzači s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, hláste sa na riaditeľstve äkoly SF Bratislava - pro gra m ako 2. apríla ( 19.30)
do 15. apn1a 1991.
Moyzesova sieň , Ko mo rný ko ncert č le nov o rchestra SF
Žiadosti so stručným životopisom zasielajte na adresu: Riaditeľstvo Konzervatória v Žiline, ul. J. M. Hurbana NS Bratislava - J . Stra uss: Cigánsky baró n ( 19.00)
u; 010 Ol Žilina.
• (Ve l'ká sá~ Do mu odborov)
'
Konkurz sa uskutoční v maiji 1991. Uchádzači budú na konkurz pozvaní písomne.
ŠD Košice '... G. Verdi: Sil a osudu ( 10.00)
-

u čiteľa

ihneď,

