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Rozhodujúcim faktorom existencie hudobného živpta a hudobnosti
národa je predovšetkým
koncertný život, z1vé
predvádzanie hudby. Je
fenoménom umeleckej
vyspelosti, je vizitkou nai~j kultúrnosti, ale aj
sprostredkovateľom
umeleckých hodnôt všade
tam, kde sa hudba Stfetáva s poslucháčom, domácim
c1
zahraničným.
Problém · koncertného
umenia a koncertného života je nanajvýš aktuálny
práve v čase dnešných
meniacich sa historických súvislostí a kultúrno-spoločenských . podmienok. Preto dnes dávame slovo na túto tému
predsedovi Spolku koncertných umelcov a vedúcemu katedry klávesových nástrojov na V~MU,
koncertnému umelcovi
, Mariánovi Lapšanské mu (na obr.)
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MORÁLNY ZÁVÄZOK K NÁRODU
Od prevratných udalosti v naSej novodobej
histórii preSiel viac než rok . Keď sa dnes obzriete dozadu, ako sa vám jav l toto obdobie?
Zbavili sme sa nepochybne naj väčSieho straSiaka v oblasti kultúry - j ej riadenia z politického centra, riadenia spravidla nekompetentného, vývoj kultúry nlvelizujúceho. Zdá sa
však, že sa objavili nové brzdy, ktoré v súčas
nosti žičia kultúre zdanlivo ešte menej . ako to
bolo v minulosti .
- Ce ntrálne riadenie. a j ked· ~a llcvytratilo
ešte úplne. rozhodne ustúpilo clo pozadi a. ale
o to väčší priestor dosta li iné. všcohecnc známe tende ncie . napríklad tlak e ko no miky na
kultútu. Neraz d ochMza k väž nym konfro ntač ný m stretom. ale m yslfm . že je to pror.:cs
prirodzený. To. čo sa inde vrstvi lo d lhé rnky
vo forme sk(lse nost í. to mus íme u n:ís abso lvovať za ve ľmi krútky ča s . Po merne iažko si
v kultúre zvykáme na praktické myslen ie . Na príklad u rčite nic je pravda . že ec l:í kultúra
mnsí byt' do tovamí ; dokonca aj v oblasti tzv.
váž.ncj hudby sa nájdu akti vity. ktoré si v budúcnost i dokážu na ~c ba za róbii. či už úplne
alebo z veľkej čas ti . spome nie m napríklad
Piešianské interpre t ač n é kurzy.
V rozhovor e pre Národnú obrodu ste sa vyjadrili v tom zmysle, že situáciu, keď sa vážna
hudba cíti byt' ohrozená, netreba považoval'
ažza takú tragickú, akou sa javí. Ste presvedčený, že táto sféra na tom nie je horšie ako
pred rokom'!
- Myslím . že nic. urč it e nic. Sl! tu samozrejme doteraz 1iczmímc vplyvy. ktoré kultúru dcvastuj(t . najm:i snaha o rých lu ekonomickú samostatnos!': snaha čo najrýchle jšie
získať divúka . pos lu c h áča. snaha akceptovai
sú ča sný vkus a prispôsohii mu tvorbu . Myslím. že nás čak ;í obdobie - neviem odhadnú i
jeho dfžku . ktoré hudc zdanlivo pre kultúru
vyzcrai tragicky. Ale ak budeme dosta toč n e
prezieraví. v tomto v;í kuu kone čQc položíme
pevné základy. na ktorých môže vzniknú i nový kultúrny život. no v;í tvorba . gc ncnícia no-

Marián LAPŠANSKÝ

vých poslu c h :\čov. č it a t dov. div:íkov. ktorí
budú prijím ai nie le n to. na čo boli zvyknutí
do teraz. ale po odbúraní predsudkov budú
~c h o pní akccptovai i nové smery v umení.
.Jedna z ciest, ktoré k takémuto pozitívnemu
vývoju môžu napomáhal', je školstvo. Máte
konkrétnu predstavu. akým smerom by sa
m alo začat' vyvíjal''! Poč núc základným stupňom .

- S;ím sa nco ric ntujemna proble matiku základného umeleckého škobtva . a le je mi jasné. L.c s umelecko u výchovou tre ba z ača t'
skô r. najle pšie už v predško lskom ve ku v dobe. keď ~ ú deti bez predsudkov. ke ef vnímajú všetky ho dno ty ako rovnoce nné.
Výrawejš l zástoj pri formovaní budúcich
nositel'ov hudobného života má koňzervató
rimn. Ako sa vám . ako vysokoškolskému pedagógovi javí pr íprava adeptov na štúdium na
VŠMU, či vzájomná pre1)0jenosf medzi týmito dvoma typmi Skôl'!
- Myslím . že nic je podstatné ní mcovai urči t ý d ruh štúdi a na základné. stredné a vysokoško lské. vie m si celko m dobre prcdstavii aj
inú o rgan iáci u ško lstva . Skôr ide o to. aby
študent po ča s tých nieko ľk ých rokov absorbova l u rč i t ú sumu ved o most í. vzdelania. Práve rozd elen ím na stredné a vysoké ško lstvo
bol každ ý tento stupe ň zame raný trochu in áč.
povedal by som jednostranne. Takže aj keď
n ie kto absolvoval všetky tri stupne . neohsiaho l celú šk:ílu vedo mostí . kto ré č l ove k po trebu je. Dote raz sme sa snažili vychov:ívai skô r
int erpretov. ale nic hudobníkov. A v tom je
kame 1i úrazu . Od hudo bníka sa odvod í ped agóg. interpret ...
- Abso lve nto m ko nzervató ria chýba všeobe c n ~' z:íbc r. schopnost' veci an alyzova t' . vidiet' v ~ úvisl o ~t iac h . Myslím . ·že mladí ľu d ia
pracujú veľa . ale ča st okrú t nee fektí vne. Roky bo.:žia a o ni napreduj ú len veľmi pomaly.
P r í č inu vidím v neade kvátnom rozjímaní myslenia . všeobecného vzdelania .
,
Máte možnost' v rámci VŠMU spolupraco-

vat' s konzervatóriom , zosúladil' požiadavky
na študentov a všetko pedagogické úsilie inte- '
grovaf žiadúcim smerom? Robi sa v tomto
smere vôbec niečo?
-Z atiaľ táto možnost' nic je. ale bo je dosť
o bmedzená. i naďa lej kráčame po vyšľapa 
ných cestách. i keď sa na VŠMU snažíme
o urč itú nov(t koncepciu . Celkove uvažujeme
o akomsi d vojs tupň ovom štúdiu . To znamená. že vii čš ina štude ntov by mala možnost'
opusti i školu po troch rokoch s titulom bakalár. najlepší z nich hy po kra čova li v ďalšom
štúdiu a k o nčili hy s titu lo m magister . so zameraním tak ko nce rtným. ako i pecJagogickým. A le o piii o pakujem. že nie forma. ale
n;íplií štúdia bude rozho dujúca . V tom ~o
zm ysle je potom jed1io . č i ide o konzervató·
ri um aleho vyso kú školu . to sú veci č i sto legislatívne. otázky vzájo mné ho dohovoru.
Môžete ako pedagóg VŠMU prezradiť, čl sa
na vašej škole udiali nejaké zásadné zmeny,
ktoré by kvalitatlvne poznačili prlpravu budúcich umelco~? Predpokladám, že katedru
klávesových nástrojov ste prevzali s konkrétnymi predstavami, ktoré sa snažíte realizovaL
- Čl ove k säm ne môže presadi i nič. v prípad e katedry idc.o kolektívnu spo luprácu pedagógov. Samozrejme . že mä m svoje predstavy. Stúdium na VSMU sa stále nedá porovnať
napr. so štúd io m medicíny a lebo techniky.
kde sú pos luc h á či s kuto čne vyiažení. kde musia na se hc tvrdo pracovai. Sk utoč n osť je takú . že naši pos lu ch áč i kon č ia školu za pomerne n e n á ročn ýc h podmie no k . takto vyzbrojení vstupujú do n ároč n é ho života . Mnohí sú
po to m zby t očne sklamanr. zatrpknutí. ncšiastní .
Z:íkladnú zmenu srne urobili pri prijímaní
študentov. Vych:ídza zo skúsenosti . že počas
jedného d1)a nic je možné spozna i talent člo 
veka . Škola teda prijala koncepciu rozšírii
prvé ročník y a tým ich považovai za skúšob. né. prevcrujúcc mieru talentu . Stille považu-
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jem za me nSie zlo strati i jeden rok. ako v nevhodnej profesii stnltii celý život. V tomto
smere ako nástro j určitej regulácie pôsobia
n á ročn é komisionálne skúšky po prvom semestri a na konci ročníka .
Výber najvhodnej§lch adeptov je len jedna
strá nka mince. Ako sa mení samotné zameranie ~ túdia ?
- V prvom rade treba spomenúť . že škola
zápasí s najclementárnejšími problém ami:
budova je za plnej prevádzky v rekonštrukcii .
čo sa týka obsahu štúdia . akcentujeme
v poslednej dobe komo rnú hru . vychádzajúc
okrem iného aj zo spoločenskej potreby. Najväčší dôraz bude zrejme treba kl ásť na výchovu hudobných pedagógov. To je oblas ť najcitlivejšia , a najpotrebnejšia smerom do budúcnosti. Akých hudobných pedagógov si teraz
vychováme . taká vyspelá hudobná generácia
príde o desai-dvadsať rokov. Ideálna by bola
akási kombinácia medzi hudobnou a pedagogiQkou fak ulto u . Určite by malo zmysel na
pôde VŠMU vytvori ť i pedagogický odbor.
pretože aj tak väčšina našich študentov
okrem koncertnej činnosti mus i ráta i aj s pedagogickým pôsohen ím . A le zatiaľ sme
schopní ponúknuť skutoč n e len pedagogické
minimum .
Od Studentov budeme ďa l ej požadovať širší okruh vedomostí. ve ľký dô raz budeme
k l ásť na vý učbu jazykov. budeme m1,1~ieť pozdvihnúť úroveň hudobnoteoretických predme tov . Študenti musia mať väčšie vedomostné zázemie. ahy ne hrali in~tinktívne. aby vede li . čo a o čom hmjú . Týnľstúp n e napr. aj
kvalita interpretácie súč asnej slovenskej
tvorby. 'Z vlastnej skúsenosti viem. že mnohé
die la pochovala präve interpretácia. V záuj me o bj ektivity však musím povedať aj opak.
že interpretácia mnohé diela zachränila.
V oboch prlpadoch je však dôležité, že bytie
ti nebytie premlérovanej skladby je závislé na
prvom uvedenl, teda na Interpretovi.
Pokračovanie na 3. str.
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Za Deziderom Kardošom
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Dňa 22. marca t. r. sa v bratislavskom krematóriu rozlúi!Ua slovenskú budobn' ·

verejnost s nliroclným umelcom prof. Dezlderom KardoJom, ktorý zomrell8. mar- •
ea vo veku 77 rokov. V ~ene Slovenskej hudobnej únie sa so zosnulým rozlúi!U jej
predseda Iľja ZeQenka.

Ra-l

venskej hudobnej únie ako predseda jej
dy, v mene kolegov skladaterov l Zll sebL
Pred maqestátom smrti stojíme vidy s pokorou, uvedomhtc sl ako celoflvotné úsUle,
snadenle, boje a úpasy sa zrazu utnú - vzo.
pité fortisslmá heroických tónov symfónií
1 vystrieda ticho medit~ie. Akoby celoflvotné
hradaaie, blúdenie i nach~ZilDie smerovalo
do tohto utíienia, zmierenia, z ktorého naie
dianie ·sa pomaly bude prelfnat do spomien~k a z nich klíčiť história. Smrt nie je Zllbudnutim! Naqviafm ocenením človeka je,
ked' vojde do pamlti núoda, spoločnosti.
História je i naqleplím a spravodlivým kriti·
kom. A fudským mrakom je nesmrtefnosf
v diele. My sa tu dnes s Vami vlastne nelúčl
me, lebo Vá§ duch nás bude vidy znovu oslovovať, budete opiť s nami s plnou vitalitou
Vaiej hudby: heroickej, baladickej, slovensky rozospievanej l intínme Zllmyslenej.
A tak smrt, ak je spúUadlom neZilbudnutla
je naqvl&u chválou talentu, prae9vitostl
a činorodosti.
·
Váfený pán profesor, lúčim sa s Vami s posledným zbohom s nádejou, ba presvedče-1
ním, ie Vale srdce, .ktoré ste vloflll do svojej
hudby, bude bit nad'alej a rozprúdi v jej rfe-'
čl§ti miazgu mytllenok, citov, otázok l odpo-j
Dovofte ml, aby som sa rozlúčil s pánom
vedí, lebo cez hudbu sa vlastne znovu a oplt
profesorom Kardo§om, významným skladazhovárame s jej autorom.
,
tefom, národným umelcom, pedagógom Vytest Valej celoflvotnej práci, česť VUej
sokej §koly. múzických umení, v mene Slopamiatke.

l

PREDPOLúDNCE
V DOBREJ SPOLOČNOSTI
V nedeľu 17. februára malo byt' ďaWe sfret·
nutle priazni..-co..- starej hudby so súborom
Muska aeterna .., Mirbacho..-om paláci.
Chrlpka, ktorá .., tom mesiaci robila hlavného
dramaturga nielen na bratisla..-ských pódiách,
si ..-ynútila zm enu, ktorú umeniachti..-é publikum pozná pod náz..-om: Pre clwrobu... Nuž ,
nebol kOIJCel"t. Ti, ktOTI Sil ..-ychystali a prWi
na k~rt. vyutiJJ darovuj äl.s a vstúpHI do
..-jsta..-ných sieni na pr..-om a druhom poschodi
paláca. Iste neofuto..-alí.
V koncertnej sieni za tiaľ pokojne čakal Vik tor Tilgner, zhmotnenf do Zerritscho..-ej busty, oproti nemu stála na balkóne Kozicso..-a
dáma s Ruio..-fm listkom (..-efmi potelene titala odkaz od milého). Prltomný bo/aj sám ..-ef·
komožný Rróf Karol Z ichy, tak ako ho namafo ..-al F. ] . G. Líeder. Orfeo..-i s Eurydikou

..-dfchol ii..-ot E. Kaspar/des, ..-edl'a nich tróni·
la Ferkorno..-a A legória tanca. V strede sály
zaberala naj..-iac miesta celá rodina bratisla..-ského obchodn/ka Filipa Scherza. Prilli ..-ďa
ka A. G. Marastonimu nielen obaja roditia,
ale aj de..-ät' detí, najmen~ia dcérka si ..-zala aj
bábiku. Dôstojne sedeli, niektorí postá vali,
iba pani Scherzová bedlivo. sledovala ocami
kaidj pohyb " sák. Zaiste jej lfemohlo unik·
nút', ie .., to dopoludnie si nslla tas aj Tilgnero..-a Viedenská chyinA s koketne zd..-ihnutou
nôi kou. Čo je k neu..-ereniu, elle tam bol akýsi
neznámy sedliak.
·
Hore menovani o.sta/1..- to dopoludnie .., kon·
certnej sále paláca, počkajú si na ďa/Ai koncert, napokon aj tak nem6i u robil' niť iné. My
sme odilli. Snáď nabudúce•..
MELÁNIA PUSKÁSO Y Á

Angely Januikovej, dramaturgitky ~F v Koticlach, čo pripravujú k Mozartovmu roku:
Diela Wolfganga Amadea Mozarta sú stálym repertoárom všetkých symfonických o rchestrov a aj S tátna filharm ónia zaraďuje čas
to Mozartove skladby do svojich cyklov,
v Mozartovom roku častej šie ako po iné ro ky .
Mozartov rok bol otvorený v Košiciach
24. januára 1991. Pod vedením dirigenta Róberta Stankovského odznela predohra k opere Carovná fl auta KZ 620, symfónia č. 38 D
dur KZ 504 Pražská a Korunovačná o mša
C dur KZ 317. Sólové party predniesli Eva
Blahová, Marta Beňačková, Miroslav Dvorský a Martin Babjak, spoluúčinkoval Košický
,spevácky zbor u čiteľov. O mesiac neskôr 21.
' februára pod vedením Cínskej dirigentky
Wing Sie Ying, odznela 25. symfónia g mol
KZ 183 a Koncert pre lesný roh a o rcheste r
č. 4 Es dur KZ 495 s mladým slovenským hornistom Branislavom Hozom. 21. marca Marián Lapšanský a Ivan Qajan pod vedením dirigenta z Veľkej Británie Andrewa Mogreliu
predniesli 10. koncert pre 2 klavíry a orchester Es dur KZ 365. Na ll . apríla je zaradená
symfónia č. 40 g mol KZ 550 s dirigento m Richardom Edlingero m z Rakúska , v rámci Hu-

· 18. februára predniesol 9. variácií na Dupportov menuet KZ 573, sólista Státnej filharmó nie Ivan Sokol do svojho marcové ho programu zaradil Fantáziu f mol KZ 608, Andante F dur KZ 616 a Adagio , Allegro a Adagio
pre organ KZ 594.
V programe XXI. Medzinárodného organového fe stivalu. v septembri t. r. , od znejú
chrámové sonáty W . A. Mozarta.
Aj keď dramaturgický plán na 23. sezónu
Státna filh armónia Košice ešte nemá dokonče ný. plánujú sa symfó nie. koncertantné diela (klavírne . husľové a iné koncerty) a na záver roka pravdepodobne uvedieme Rekvie m.

Dila 13. IIUU'al 1991 zomrel vo veku 68 rokov dlhoročný sólista baletu SND, choreopaf
a pedaaóa Jozef z.jko. Svoju u'm eleckú činnost spojil J. z.)ko predovietkým s baletoa SND,
kde p6sobll od rokli 1944, od r. 1947 ako sólista. Krátky čas bol anpfovaný aq ako sóllsta
v ~t. divadle v Brne (1958/51) a ako cltoreograf a vedúci baletu v opere DJGT v Baaskej Bystrici (1981-83). Pedaaoalcky pôsobil na bratislavskom konzervatóriu.
. Jeho laterpretHné umenie vyniklo aaqml v klasickej baletnej literatúre (Labutie jazero,
Rómeo a Júlla, Choplniana, Giselle, Z rozprávky do rozprávky a L), bol prvým slovenským
clloreoarafom pôsobiacim v SND. Z jeho choreografickej tvorby naqúspdnej§le boli o. l. lascenácie baletov Giselle, Laurencla,Slovanské tance, Máma opatrnosť, Francesca da Rimini. V balete SND p6sobll do r. 1984.
test jeho pamiatke!
-H-

Zomrel .J()Sef

Páleníček

Praha sa v prvýcltiiW'COvýclt dioch rozlúčila s významným českým klaviristom, skladatefom a pedaK6aom Josefom Páleníčkom, ktorý odl§lel vo veku 77 rokov. bol ~úct.
a originálnym interpretom predovietkým klavírnych skladiéb Janáčka,"Smetanil, Beethovena, Chopina a Debusst ho, otu:cm sólovej hry bol ~ uzná\'aným komorným hráčom, dlhoroč
n.,_ členom zúaello CeskAo tria. Pedqoalcky ~ll na prafskom koazervatóri11 a AMU.
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skladatelia v Prahe

Autorské večery, na kto rých sa predstavujú skladatelia a ich diela, môžu m ať rôznu
podobu. Vždy záleží aj na to m. aké bude prítomné publikum a aká je je ho v nímavosť
k sí1časn ej hudbe.

Iným typom podujatia sú Knii ky pod vankú!, v ktorom sa tvoriví umelci - herci, speváci. spisovatelia. výtvarníci , vedci, vyznávajú
zo svojich knižných lások a inSpirácií. Moderátor Igor Seba v tomto programe 18. februára predstavil pražskému pu bliku sk l adate ľov
Petra Ebena a trju Zeljenku. Hja Zeljenka si
vybral svojho ob ľúbe n é ho Goethe ho Fausta

Snímka L Bafla

Aj v rámci komo rných koncertov znie

.Av Košiciach Mozartova hu<!ba . Marián Pivka

Za Jozefom Zajkom

Dom slovenske j kultúry v Prahe predstavil
svojho času v programe Dobrý veler, priatelia, ktorý uvádzal Miroslav Horníče k . skladat e ľa Juraja Hatríka . Ved ľa ..žongléra slov" to
Juraj Hatrík ne mal ľahké. ale svoje far by
dobre o bhájil nielen ako sk l adat eľ. teoretik.
ale i dobrý rozprávač .

V nederu 10. marca t. r. usporiadal detský folklómy súbor Čeélnb zo ZUS na tr. L Novomeského benefičný koncert pre Jednotu dôchodcov na Slovensku. Naqmlad§la aeaerácla
pripravila aádhernú kyticu piesní a tancov,' uvitú z lúky a porozumenia, svojím ápri~a~~ým
úujmom o fudové umenie vyjadrila úctu k morálnym a kultúrnym hodnotám starých rodičov. Jednota dôchodcov pomáha stariím spoluobčanom svojimi aktivitami nachádZilt radost
a §fastle, ktoré sú zdrojom f ivotnej sily a optimizmu. Prostredníctvom detí zo súbóru tečln
ka, ktorý pôsobi ako jediný v Bratislave pri základnej umeleckej §kole a samozrejme vd'aka
obetavému a nad~nému kolektívu pedagógov §koly- umeleckému vedúcemu Petrovi Jan toščiakov i , choreografke Zdenke Mohnaczkej , vedúcej spev~kej skupiny Vie re Kordošovej
a orpnlzaf!nej vedúcej Beáte Cečkovej -sa im to tentoraz podarilo na výbornú. Z koncertu,
sponzorovanom Slovenským odborovým zvlzom pracovníkov kultúry a spoločenských organlúcU a akciovou spoločnosťou Comsys, odchádZilli vletel naplnení radosťou a spokojnostou.
kch

menskej hudobnej jari vystÓpi 16. aprila Státna filharmónia s mozartovským programom
(Predohra k opere Carovná flauta KZ 620,
Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur KZ
219. sólista Peter Ski'enka, a Symfónia č. 40
g mol KZ 550). V rámci XXXVI. Košickej
hudobnej jari 30. mája v Košiciach a l. júna
v Ostrave zahrá o rchester SFK 39. symfóniu
Es dur KZ 540. Dirigentom je Antoine Mit-'
chel z Ve ľkej Británie.

a diela Franza Kafku. aby aj cez nich hľadal
definíciu a vyjadrenie dobra a zla v hudbe.
Petr Eben sa vrátil do svojho detstva v Cesko m Krumlove: barokové prostredie sa prelínalo s renesančnou hudbou a expresionistickými víziami Egona Schie le ho. ďa lšej významnej postavy viažúcej sa k tomuto mestu.
Všetko to bolo pre neho mo hutným zdrojom
inšpirácie. Ukáza l aj svoje záznamníky, kde
si znač í myšlienky či postre hy z prečít a ného ,
a z ktorých neskô r často čerpá pri komponovaní. Niektoré takéto inšpirujúce texty potom prečíta l a súča s n e zazneli i z gramofónové ho záznamu . Hja Zeljenka zasa predstavil
svoju skladbu Elégia .
Citlivý prejav oboch umelcov. ktorých spája i osobné priaterstvo , zaujal vnímavé publikum a to odmenilo oboch skladatefov dlhotrvajúcim pot leskom .
VOJTECH CELKO

·Otáznik nad Mozartovou smrťou

NOVÝ
RIADITE ·'
OPUS'-u

Prfllaoa smrti hudobaéllo skblcbtefa Wolfpap Alnadea Mozarta nebola re~~aatlcká laonWia
ani otrava, alw sa maollf domaiet1Uú, ale úder do
hla~. Tmlf lo s oclvoluf111 sa 11a utropolóp Plet'ra-Fraaroisa Pueeba z Pro\'enúlskej univerzity vo
FllUICúzsku ~ncm.le číslo a~~~eric:kélto čuopiSII
ANheolocY. Fraaeúzsky vedec, ako lDI-·
110k, dospel k t-uto úveru prl presluiaaD( .....
nej MozartO\'ej lebky, aa ktorej oltjavll fnktáru,
sp6sobenú pravclepodobae pMio& P. F. hedl zistli, u zlollleniaa bola pričllloa dlroalckéllo knt.canla, ro by rysvetFovalo, prečo ~y sllla4lateF
trpelaa bolestlltlavy, slabos( a stavy bezvedo.aia,
ktoré 5. dece~Dbra 1791 sp6sotlill jello smr(, uYIWD
sa v časopise. Apntára AP Y tejto sthislostl prtpomúaa, u spo~~~úwuí lebku "YkoPaai z llllesta, kde
lllol Mozart poeltovaný, asi desa( rolloY po jello
smrti a teraz je v múzet1 v rakúskom Salz!Nrp.

a.

Po rozsiahlych diskusi;\ch a konkurzno m pokračova ní vymenoval ministe r kultúry SR Ladislav S n o p k o s úč inno sťou od 25. februára
t . r. nového riaditeľa štátne ho podniku

OPUS, lni.lvana Brad,ča . Nového riaditeľa uviedol do funkcie námestník ministrá
kultúry Kornel F ô l dv á r i . Novému riaditeľov i želáme v jeho n ároč nej práci a funkcii vera úspechov.
l
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MORÁLNY ZÁVÄZOK K NÁRODU. ••

Dokonfenie z l . str.

-Presne tak . A v tom je vlastne zodpovednosť · ·s lovenských interpretov k slovenskej
tvorbe. Z toho dôvodu som aj rád , že túto
tvorbu už nemusíme hrať povinne. Dúfam, že
odpadlo to morálne vydieranie , ktoré nás nútilo hrať v~etko . Báza dobrovoľnosti umožní
hrať interpretovi iba to , čo je blízke je ho naturelu a takéto skladby sa pravdepodobne
stanú trvalou súčasťou jeho repertoáru . Myslím . že je to pre slovenskú hudbu väč~ia služba, ako zahrať premiérovo x-skladieb iba raz
a potom ich nechať zapadnúť prachom .
Koncertný iivot sa stal v minulosti hédam
ujverejnejiou vecou zo ~irokej ~kély aktivít
hudobného !Ivota. Medzi naj~i~ie vrstvy obyvatel'ov prenikol pod nélepkou "slovenské interpretačné umenie". Dnes ui hédam ani nie
je podstatné, ie i§lo o sféru, ktoré slúilla poll- ~
tkkimu vedeniu ako ďal§i dôkaz úspechu vtedljlleho zriadenia. Zaujimavej§ie je, že keď
bývali čl ette stále pritomní reprezentanti slovenskej hudobnej kultúry túto ka§irku -v sna·
Ile uchovať sl priazeň bore - vytvérali, pri jej
definovani sa opierali o údajne porovnateľné
výsledky so, zahraničnou §plčkou. Ako sa vám
pýcha naAej kultúry jav i dnes, keď pomyselné
dvere do Európy už máme takmer otvorené?
-Nič také ako slovenská interpreta čn á škola samozrejme neexistuj e. Je tu to ľko tale ntovaných ľudí ako v každom ino m náro de .
U nás nebo lo dobré pedagogické zázemie .
dobré spoloče nské zázemie . takže mno ho talentov vyšlo navni voč. Máme aj ve ľa výnimoč ných osobností. sú to však solitéri . ktorí

'

..
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by sa boli presadili v každom prostredí. Tí nemôžu byť meradlom.
Problém , ktorý považujem v interpretač
no m umení v súčasnost i za n ajpálč i vej š í , j e
odchod interpretov do zahraničia z ekonomických dôvodov. Nevadí im , že čast o klesnú
spoločensk y či odborne o pve triedy. na druhej strane treba priznať. že nebudú mať ex istenčn é p roblémy. ako ich budú - a už aj začí
najíl m ať - koncertn í umelci. kto rí tu zostanú. Domnievam sa. že s tarostlivosť zo Strany
štátu by mala smerovať najmä k mladým . absolventom škôl, lebo ak ich stratíme. stratíme
ich definitívne.
Osud slovenskej hudobnej kultúry je i naďalej vo veľkej čas ti v rukésh umeleckých
agentúr. Určite máte bohaté skúsenosti so
Slovkoncertom, ktorý mal donedávna u nés na
agentážnu činnost' monopol, a z toho určite
predstavy o fungovaní tejto ako i podobne
orientovaných novovznikajúcich ftriem.
- Nemá m bohaté skí1scnosti. Nikto zo slovens kých interpretov- s k utočne až na ma lť
výnimky - nemá bohaté medzinárodné skúsenosti. Naše účinkova nie v za h ran i čí bolo viacmenej sporadické a nie na základe premyslcnej agentážnej č innosti , táto ži aľ neexistovala . Ja sám zatia ľ nevie m odhadnúť, akým
smerom sa bude uberai práca nových agentúr.
Slovkoncert je ešte stá le monopolnou
agentúro u. ako jediná je to tiž dotovaná štátom . Aby došlo k zlepšeniu stavu. musí u nás
pôsob iť viac age ntúr. z ktorých každ ä by si vypro fil ovala svoje zameran ie. Age ntúry si mu -

\1
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sia predovšetkým uvedomiť. že nie sú usporiad ate ľm i ale s pros tre d kova teľmi , .a preto
zrejme aj v budúcnosti bude jediné ·riešenie:
keď dotovai, tak uspori ada teľov .
Neustále hovoríme o novej situácii, nových
podmienkach, novej kvalite. Ako vidíte svoje
miesto v tomto zrení? Mám na mysli vaše pôsobenie na čele Spolku koncertných umelcov
SHÚ, na VSMU, i va~u organizátorskú a koncertnú činnost'.
Spolok koncertných ume lcov z toho malého rozpočtu. kto rý má k dispozícii. ne môže
robi ť zázraky. Podarilo sa nám za ti aľ ož iviť
komorný cyklus v Moyzesovej sieni SF, kde
prezentujeme svoj ich najl cp~ích čl enov, .ko ncerty v Mirbachovo m palác1 a o ~ga m zu~e me
Festival mladých interpretov kraJÍn Pe ntagonály v Ži line. Na túto akciu sme získali d otáciu vo fo rme grantu . V tejto súvislost i sa domnievam . že nemá význam ce l oročne fin ancovať o rganizácie. rôzne spolky. ale k~nkré_t 
ne projekty. ktoré musia preukázal svoje
scho pnosti . svoj význa m i dosah. Ministerstvo kultúry tak bude napríklad tento rok
prostredníctvo m Slovkonce rtu . ktorý je zárover' o rganizáto ro m . dotovať aj pidťa nské Inte rpre t ačné kurzy . Pripája sa k ne mu - čo nás
obzvl á s ť teší - i ministerstvo ško lstva.
Ak sa pýtate na organizátorskú či nn os i .
musím spomenúi i medzinárodnú klavírnu
silťa ž . ako prvú na Slove nsku. ktorá vojde do
života pod názvom Hu mmclova súťaž a bud.e
sa k o n a ť od 6. do 13. septembra t.r. v Bratislave. v troj ročnom intervale . Predsedom

veľ k ej medzinárodnej po ro ty bude ra kúsky
klavirista Rudo lf Buchbinder.
Prvý ročník bude ve novaný o slave 700. výro čia Bratislavy. Priamym o rganizáto ro m je
Mestské kultúrne stredisko.
Aj keď j e známych veľa argume nto v. ktoré
hovoria v neprospech s úťa ž í - m:í m na m y~ li
súťaž ako takú . teda snahu urči t ý m spôsobo m
merať umelecký výkon - . ešte st:íle je to jcdna z najlepších príležitostí pre mladých . ako
rýchlo prerazi t'. Myslím. že do bud (1cnosti bude veľa zá l ežať na p ropag:íci i. na to m . čo sme
dote raz tak za nedbávali . Lebo darmo tu vykonávame vynikajúcu akcitr. k e ď sa o nej ni k
nedozvie.
Spomenutý Festival mladých interpretov
v Žiline j e akciou na kultúrnom poli v rámci
Pentagonály. Zdá sa vám rozvoj ďa l š íc h vzfahov v tomto smere perspektívny'?
- V zásade je to myšlienka ve ľm i doh r;í
a užit oč n á , lebo umenie bez ko nfrontácie sa
nemô žé vyvíj a ť a na druhej stra ne ko nfro ntovať sa v rámci to hto zo skupenia štá tov. kto ré
sú si blízke regionálne i historicky. je naj praktickejšie.
Ako teda - na základe všetkých k lad ných
i záporných pohybov v oblasti našej hudobnej
kultúry vidíte perspektívu do bu"úcnosti'!
- Aj napriek obj ekt ívne zlým ekono mickým podmien kam u nás sa mladým ľud'om
nú ka ďa l e ko viac možnost í zís kava i vzdelanie
doma i v zahran i čí. záleží le n na nich. ako túto šancu využijú . Som p resve dče n ý. že sa
rýchlejšie vyk ryštalizujú silné osobnos ti. ktoré budú m ať príležitost" z ú roči i svoje schopnosti kd e ko ľvek. Verím . že pri ich rozho dovaní nebudí1 v popredí le n e ko no mické argumenty. ale i morúlny záväzok k n;írodu . z k to ré ho vyšli .
Pripravil J URAJ DÓŠA
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Slovo má šéf opery Státneho divadla v Košiciach Roman Skfepek

Pôjdeme braťpodšíre nebo?
..

/

Podnájom nás stoji vyše 2 milióEkonomické ohrozenie kulllíry
ny ko rún roč n e. Je to suma . ktorú
je témou dneška , sklo1íowmou vo
vietkých pádoch a stívislostiaclr. - by sme radšej investoval i do urýchlenej prestavby nášho divadla .
Stámy rozpotet je prikrátky. neveĎalšia pe rspektíva? Nič r užové.
selo skončil nedávny párlamenmý
Povráva sa. že ináme byi vyhostení
boj o naplnenie m eica Fondu kult tíaj z toh to priestoru . pretože o DK
ry, ini tittície sa ocitli nepripravené
má z:íujcm akúsi španie lska firma .
110 krehkom teréne. Opera je náPoto m nám neostáva iné. než hrať
kladný, vo svete viac či menej dotona ulici. Na tento fa kt nadviizuje
vaný divadelný i áner a jednako je
tiež n e v y hnutnos ť výrazne redu ko·
jeho existencia v spektre umelecvať stav členov ŠD. asi o sto ľudí
kých ponúk n eo dmysliteľnú. Od
v rämci ce lej inšiití1cie. To už je
tohto problému sa začal odvíja(
prvý krok k ro zpadu divadla .
rozhovor so Iéfom opery Suímelro
divadla v Koi iciach Romanom
O sponzorskej podpore neuvažuSkfepkom (na obr. ).
jete?
V nedáv~ rozhovore pre HŽ
riadlter banskobystrického DJGT
Jaroslav Smltka vyslovil spokojnost' s finančnou starostllvost'ou zo
strany MK SR. Zaujíma ma, ako sa
v dnetnej ekonomickej situécii clti
kotická opera?

1

Nás trápi otázka ho lé ho b ytia.
Ako viete. divadernú budovu máme v rekonštrukcii. súbor pôsobí
v provizóriu Domu ku ltúry VSŽ.
Je to podnájom nevyhovujúci
z hľadiska priestorového. akustického a žia ľ. obece nstvo nás odmieta n avštevovať. Navyše . dozved ámc !!3· že sa debatuje o zastavení
prác na starom divadle . čo považujem - slušne vyjadrené - za úto k
proti kultúre východoslove nského
regiónu. Naše divadlo bolo vždy
centrom duchovného živo ta . architekto nickým kleno to m s mimo riadnou akustiko u a d nes. keď mámc k dispozícii ambiciózny. mladý
sólistický pote nciál. bolo by ve č
nou škodou uprie ť mu m ož n osť
uplatnenia. Podľa pôvodného harmonogramu by sme sa do dvoch
rokov mo hli nasťa h ovať do materského domu. Okrem to ho. náklady
na zako nzervovanie stavby tak .
aby ju neni čili von kaj šie vplyvy.
vysoko pre krač ujú náš toh toročný
pridel na re konštrukciu .
Stačlte kryt' nnantoé

požiadavky
"domáceho", aká je perspektfva
válho dočasného pobytu na pôde
Domu kultúry?

Sponzorov hľadúme. Ž iar. na
východno1n Slove nsku sa styky so
za h ran i č ím vytv<íraj ú oveľa ťažšie.
vz h ľa dom na našu exce ntrickú polohu . Nem:í mc mo žnosti Bratislavy. kto rá vďač í susedstvu Viedne
za kont a kty i za n ú všt cv nosť .
Pred nedávnom otvorili v l'rešove novú divadelnú budovu. Existuje spolupráca medzi vašou operou
a ta mojším operetným telesom'!
Neuvažuji! sa medzi týmito mestami vytvorit' akýsi "dvojdom" s koordinovanou dramaturgiou a prenášaním inscenácií'?
Sú to témy. nad kto rými sa uvažuje v rovine dohadov. Poč u l so m
dokonca o fú zii s Košickou fi lharmó nio u. Kontakt s Prešovom múmc. raz za mesiac si vy mi e ň a m e
predstave nia a vypo máhame si tiež
s niektorými sólistami .
Nazdávam sa , že to nie je veľa.
Spýtam sa inak. Aký j e váš názor
na možnost' koprodukčnýc h insee·
nácil s následnou výmenou hotových tvarov· medzi divadlami podobného typu v rámci celej republiky? J e to vo svete bežný systém, je
úspornejší a zvyšuje pestrost' repertoárovej ponuky.
Uvažova li sme aJ o tom . s<im
som podob ný návrh priniesol. Jeho
realizácia však naráža na viacero
prckúžok. Jed nak sú to priesto rové
a tech nické odlišno sti a najmii. ne-

o <.: hota režisérov vtcsnai s·a do cudzích podmienok . U rč i t é rieše nie
sme h ľadal i . ale za t ia ľ sa vera nevykonala .
J e to škoda, lébo podobné problémy trápia aj šéfov česk ých a moravských scén a li poločné hľad anie
východísk sa mi nezdá beznádejné.
Poďme však k inej téme. Ste súčas
ne dramaturgom . Druhá verdiovská premiéra za sebou je znakom
kompromisu. Košice bývali často
atraktívne i pre bratislavskú kritiku práve repertoárovou vynaliezavost'ou. Ako sa vyrovnávate s dilemou dramaturgické činy, alebo naopak kasové tituly'!
Vchn i iažko. Te nto problé m mi
nesmierne leží na srdci. lebo som
na tento post nastupoval s konkré tnymi predstavami . Realizovai sa
mi podarilo Grécke pašie Bohuslava Martin u. no d nes nás e ko no mick;í situäcia tl ač í k maximálnej prispôsobivosti divákovi. Úprimne
prizmívam . že an i to ncpom<iha .
l napriek to mu sa budem s na ž iť.
len čo to bude možné . prcsadii č í
slo. ktoré bude dramaturgickým
prínoso m.
Aký j e stav v sólistickom súbore
a kolektívnych telesách'!
Situ;ícia je typi<.:ká pre charakter
míšho divadla , Stal i sme sa odrazovým mostíko m pre karié ru mladých só listov. ktorých sme si vychovali . no l<íkavcjšej ponuke nedokáza li odolať . Tak to mu bolo
v minulo sti i dnes. na to m ni č nezmen íme. Pub likum a spoň dostáva
nové tv<ire. Teraz m:ímc silnú mladli gener:íciu . absolventov košického konze rvatória . tvoria pil iére
no ve j T raviaty. Po knítko m angažmán S<I-S nami rozlúčil taliansky tenorista S. Fe rri . no podarilo sa
ná m získai vynikajúceho sovie tske ho basistu O lega Korotkova.
zaujímame sa o te no r a mezzoso prán . tiež zo ZSSR . Problé my sú
v ko lektívnych te lesách. Do zah raničia odišiel rad (J:íči károv. zohnal i
sme si ko ncertné ho maj st ra . ani sa

Snímka archh· H.Ž
nezahri al a už ho niet. Z ho r sa nám
darí dopÍr1 ai le n nekvalifikovan ými silami. Hoci v meste síd li ko nzerva tó rium . j eho abso lvent i. pokiaľ sa neuplatn ia só listicky. volia
lepšie ho no rované profesie .
Prezrad'te nám d ramaturgický
plán budúcej sezóny.
Ziaľ. nemôžem. Budúcnosi je
zävislá na mno hých o ko lnostiach.
ktoré som vá m na za či a tku rozhovoru na č rtol . je úmerná dodnes neznámym finan čn ý m prostriedko m
i to mu . ako sa nám podarí stabilizovai súbor. Prezradím. asp01í to ľ
ko. že do konca sezóny obnovíme
Do nizettiho Nápoj lásky a v štúd iu
SME R uvedie me Te lemannovho
komické ho Pimpinona . Mozartovské vý roč i e oslávime po prázdninäch
Divadelným riaditeľom .
v kombinácii s dosia ľ nekonkrctizovanou jednoaktovko u.

Budúcnost' OJ>ery, téma st ároč
ná, naberá dnes u ·nás š pecifické
fa rby. Ste optimistom?
Som. Pri mno hých p ríleži to'>tiach zisiuje m . a ho ci milm poloprázdne hľadi s k o tvrd ím . že po tenci <íl ne ope rné publik um tu je. Len
mo mentúlne. celk om logicky. je
zúuje m ve rej nosti navigova ný Ílplne ind e. V d obrých eko no mických
podmie nkach opera p ro'>pcruje
a nevidím d ôvod. prečo by n;írod
s takými kultúrnymi tradíciami mal
natrvalo zavrh n ú ť umenie . Ko nkrétne v Košiciach ve rím . že n<ivrat do na ~ej budovy bud.: n:ív.;tcvníckym stim ulom a dd hy '>0111 aj
z to ht o miesta ape loval na nad ria dených. aby plechový plot o ko lo
rozostavaného divadla ~a nestal
doč asn e trvalým .
Pripravil PAVEL UNGER
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KONCERTY

~té výročie jedDej. premiéry
viac č i menej robí nároky na son átovú formu ; dosť m ilá, ale
Usporiadateľ: Mestské kultúme stredisko 13. 2. 1991. W . A .
Mozart: Trio G dur pre klavfr. husle a violončelo KV 496. A . nič viac". (Music in London 1890-94) Posudok 8. Shawa nebude pre nás smerodaj ný, lebo všetkých šesť častí Dumiek patrí
Dvoŕák : Dumky op. 90 pre klavír, husle a violončelo.
Slovenské k/a vím e trio .účinkuje na koncertných pódiách od neodš kriepiteľn e ku skvosto m rom antickej triovej literatúry.
septembra 1987. Je to komomý súbor SF a zdmi uje troch vyni- A . E instein v knihe Hudba v období ro mantizmu o Dvofákovi
kajúcich sólistov - klavirisiLI M. Lapianského. huslistu E. Da- píše: .. je to najp lnokrvnejšia hudba, akú si možno ~redstaviť ,
nela á violončelistu l . Podhoranského. VIetci pôsobia aj peda- · pri čo m n ie je nikdy vulgárna•: (str. 391).
Fo rma dumky je úzko zviazaná s ukrajinskými dumkami, dugogicky, navyie Lapianský a Podhoranský pôsobia aj ako vedúci prfslui ných katedier 1U1 H F VSM U. V minulom roku sa trio mami , pre ktoré je typická ko ntra pozícia lyrických a tanečných
epizód , elegického rozjímania a d ramaticky vypätých obrazov
predstavilo na Praiskej jari.
Zhodou okolností som prednedávno m rece nzovala Mozar- (I. Bclza: Ceská klasická hudba str. 173). V tejto súvislosti sa
tova Trio G dur v ich podaní (HZ č. 5/91) zo slávnostného koncertu k Ro ku Mozart a v Mirbachovom paláci. To zvádza k porovnávaniu . Niet sporu o tom , že ko ncertná sic1i v Klariskítch
je n e po rov nat e ľn e menej vhodnít na diela viedenského k lasicizmu. D lhý dozvuk a ozvena spôsobujú nem álo sta rostí ko ncertujúcim umelcom i posluch áčom . Ak sa te nto súbor rozhodol
pre Mozarta, vyplynulo to nielen z dramaturgie, ale azda a j
z istot y. že do káže v y komp e n zovať a kustické prekážky inte nzitou muzikantské ho zanietenia. Bolo vôbec interesantné sledovať , ako sa v podaní ansámblu Mozart .. udomáci\oval" v klenutom priestore Klariského kostola. Hudba sa dotýkala rovnako
intenzívne starobylých múrov, ako i prítomné ho publika a
ucho sa prispôsobilo; jednotlivé tém y a hudobné myšlienky sa
stávali č it a teľn ými. T oto Trio bolo vo zvukovej výslednici ( nic
v ko ncepcii č i súhre) iné a ko v Mirbachu . D o hry vstúpil prics. tor ako cfa lš í ., interpre t", ve l ebnosť a duchovná a tmosféra v objektoch syntetického pôsoben ia zohráva obvykle svoju nem alú
ro lu. Vz hľa dom na uvede né o ko lnosti chcem vyzd v ihnú ť stvárnenie najmä časti Anda nte, v ktorej do m inovali v temer neskresleno m zvuku všetky tr i nástro je, v· boh ato ti e ň ova n o m d ynamickom registri . .
Ak sa v Moza rtovi Klarisky občas .. vzpierali ", tak v Dvoŕá 
kových Dumkách o p . 90 došlo k isté mu víťazst v u nad akustikou
koncertne j siene. Azda tu vystúpil viac do popred ia fakt identifikácie výkonných umelcov s po s lucháč m i. čiže ako ke by interpre ti adresovali svoj výkon aj sam i sebe. (Nepochybne tak
čini a vždy) .
Dumky op. 90 vznikli na p re lo me rokov 1890-9 1 a po p rvý
raz bol i uvedené ll . a p r íla 189 1- č i že je to p ráve sto rokov od
ich premiéry- samo tným D voi·áko m , F. Lachncrom a H . Wihano m. Na koncertn ých cestách po C:echách túto skladbu čast o
s úspecho m hrávali . Pre to j e zauj ímavé. čo o ne j nap ísal wagncrián B. Shaw po lond ýnskom uved en í: ., rap sódia. ktorá si

zvykne spomínať C:ajkovského Dumka z roku 1886, ale v Dvofákovi nájdeme príklad n a oveľa skoršie využitie dumky v pomalej časti Symfó nie F dur ( 1875). Ďalej je známa pomalá časť
Kvarteta d mol op . 34 a klavírna Dumka z roku 1884 , ale aj
využitie takýchto post upov v jeho hu s ľovo m . ko ncerte. Dumku
p re husle a klavír skomponoval aj L. Jan áček.
Okrem formového využitia bola dumka pre Dvofáka inšpiratívna mno hotvárnos ťo u vnú to rnej organizácie , akousi genetickou sukccsívnosiou lyrického a epického momentu , smeruj úceho k plnokrvnému cyklickému útvaru. Dumky op. 90 pozo, stávajú zo šiestich čast í vnútorne spätých tematickými väzbami
a p rcm yslc ným to ná lnym plá no m. (Belza: detto) Pre pomalé
i rýchlejšie časti je typické nesmie rne bohatstvo melodických
ná padov, harmonických riešen í a zmysluplné využitie typických čes k ých ľudovýc h tancov. Dvofák sa na príklad nehanbil
ani za svoj príklo n k d obovým tancom, čo už v 19. storočí so
zmeno u este tického ideálu kritika dos ť odsudzovala ako tzv.
.. bytovú hudbu". Dumky Stl doslova predchnuté tým , čo robí
Dvof·áka nezam e nit e ľn ý m : svoj bytným využitím českej melodiky a uš ľa chti l ým povýšením ľud ovej tanečnosti. Práve tento
prvok . nijako nie nadužívaný v jedno tlivých častiach , je tým
ozvlášti\ujúcim ko re n ím , k to ré v tla čilo pečať osobitosti výstavbe té m. tematických celkov , často d ipó lovo vrstve ných na ,kontraste lyrického a e pického .
C:lc novia Slovenského klavírneho tria sú vyhranenými sólistickými osob n osťami. je pre to vždy veľkým zážitkom s l edovať
ich spo loč n é muzicírovan ic v komornom súbore. Dvofákove
Dumky poskytujú každému nástroj u rovnoce nný priestor; inštrumentácia je výslednicou Dvofákovej ..dovednosti " vyťaži ť
maximum z nástrojovcj podstaty, vrátane v i o lonče l a , ktoré
zohrávalo u neho osobitú rolu. Teda nielen dokonalý " konsenzus'v tripartitnom duchu" a sch opnos ť ča rovať v timbrových nuansách , ale aj sam o tný p riestor spôsobili, že mnohé pasáže to h-

Vyššie po
jeho v}•chovu1 svoj \ la\tll) un1<: k ck) ra'-t. Na
ceste za týmtu cieľo m prckonava rad p rekážok. z kto rých viace ré vyplývajú aj z jeho mimocentrálncho pôsobiska , z menších možností uplatnenia a ďal šíc h pracovn ých p1 ílcžitostí p re hráčov , ale vďaka ambíciá m a húževnatej pracovitosti postupuje te leso na
pri ečk ach kvality pomaly, ale iste stále vyššie.
K tomuto vstupu ma inšpirova la dra maturgia i výbe r ú č inkujú c ich pre dvojicu podujatí
v dňoc h 13. a 14. februára, ktorú dirigoval
nie kdajší šé fdirigent. stály spo lu pracovník
SKO .Jan Valta. Program . kto rý Va lt a naštudoval. ma l premiéru v ko ngresove j h ale Spol oče n s k é ho centra v Piešia noch a na· d ruhý
de ň - l4. februára odznel na matersko m pód iu Do mu umenia Fat ra v Ž iline.

Hana Stolfová-Bandová
Snímka z_

Mináčová

v tátny ko mo rn ý o rchester si v svojom re-

S

g ió ne i v me tropo le seve rozápadného
Slove nska Ži line počas vyše šestnásť
roč n ej ex istencie buduje trad íciu. konexie.
nach;ídza stá lych umeleckých spolupracovníkov , vynaliezavo ri c~i s o hl'adom na možnosti
svoj ho obsade nia dram aturgiu tak. aby si udržal a získal obecenstvo. súčasne zabezpeč il

Vcl'm i šťa s t n á zhoda okolnost í priviedla
v pomerne krátkom ča e na pódiá bratislavských ko ncertných siení prvotriednu vel i č inu
nášho kultúrneho žiVota .Jozefa J>odhoranského. Po excelentnej rea lizáci i Dvoi·á kovho violo n če l ové h o ko ncertu v Redu te ( 17. a 18. januá ra) vsttlpi l Podho ranský do priestorov
Moyzesovej siene SF už 6. februára (cyklusE)
a vstúpil tam s úctyhodným predsavzatím ven ovať ce lý program o bsiahleho recitá lu tvorbc L udwiga van Beethovena . Ba. čo viac.
v rozhovore s n ím som sa dozvede l. že plány
sú ešte úctyhodnejšie. smerujú totiž ku komp le tnému uveden iu v i o l o n čc lovcj literatúry
tohto ve lik ána a za hŕ•1aj LI aj doteraz nezn áme
alebo le n má lo znúmc opusy ve nované i1ástroj u . Joze f Po dhoranský mal v prvom
bccthovcnovskom programe možnos ť maxi mál ne tvo ri vo wo lup ra cova ť s k laviristom
Ivanom Gajanom ; te n patrí takisto k dávno
overeným a osvedče n ým kvalitám slovenske j
pianistiky č i už v polohe sólistu . ale bo ~po fa h 
livého po lutvorcu v komorných žánroch .
Osobne po važuj em m ož n os ť vypoč uť si týchto dvoch hudobníkov vždy za veľké poteše nie . za čos i výnimoč né . čo nikdy neLovšcdn1c.
Samo tnému ko ncertu predchádzal nepríje m-

K ume lcom, ktorí sústavne spolupracujú
s telesom patrí aj mezzosopranistka Hana
Stolfová-Bandová. V bulle tine sme sa dočí ta
li , že sedem ro kov spolupráce s telesom znamenalo už 60 vystúpení , čo je úctyhodný výko n . ktorý sve dč í o vzájo mnej spokoj nosti.
l cnto krát sa Sto lfová p reze ntovala v cykle.
kto rý uviedla v prvo m ro ku svojej spolupráce
s SKO - v rámci Ro ku ,českej hudby ( l984)
- s výberom šiestich čast í cyklu Biblické piesne op. 99 Antonína Ovoŕáka so sprievodom
telesa. V úvislosti s týmto výko no m sa žiada
pripo me núť . že sme vo všeobecnosti mohli

priečkach
ko nštatova l pl a tno~l pravidla. podľa ktoré ho
je znám e, že č í m dlhšie zotrváva nejaký o pus
v {epertoári umelca, tým viac kvalita jeho interpretácie rastie, dielo dozrieva, u sadzuje
sa. Um elec získava nad ním nadhľad, dokáže
odhaľov a ť stále ďa l šie nuansy, náladové odtienky, získava istotu. inte rpretuje so zvýšenou koncentráciou a sugestívnejšou presvedč i vos ťou .

V ..záskoku" na miesto A ndrey Scstákovej
sa p redstavil ako sólista Mozartovho Koncertu· G dur KV 2 16 pre husle a orchester člen
SKO Marián Remenec. Po sedemročnom
ú č i n kova n í v za hraničí opätovne ..zakotvil"
v SKO vo fu nkci i vedúceho skupiny druhých
huslí. Za toto obdobie zazname nal i jeho
ume lecký prejav výrazný vzostup . Zís kaľ na
prie boj nosti, i nt o n ačn cj isto te, je kultivovanej ší, dife rencovane jší. vo výraze prehÍbc nejší. S takýmto výrazovým arzen álom znamenite ko rešpo ndovalo med itatívne Adagi,o.
Zaujalo kantabilnou lyrikou. ušľac ht i l ý m formovaníll) tónu . Správne dávkovanie mužn ého citu, výrazu i disciplín y, ktorým Re menec
zaujal v strednej časti . vystriedalo iskr ivé finá lne Ro ndo. Tu sa o pä tovne mo hli uplatniť
pozitíva jeho ume lecké ho vývoj a. i k eď s istými reze rvami v dosahovaní dos t a t očnej pružnosti tó nu v technicky vyhrotených úsekoch ,
ako i v p rirod zenej elegancii (naj mä pri zostupných sekvenciách širších in tervalových

Ojedinelý
ný ~o k ~pô~obe n y úbol11•ll nav~tcv n o~ťo u . Na
jednej strane stá le tú i1 11~ po n eobyčaj n ých
kultúrnych zážitko ch , 11.1 druhej strane dochádza pravide lne k oČ.Izborujuj(•ce mu ignoranstvu skutočn e prvotricdn ych akci í. Ťažko
hľa dať p ravú p r íč inu podobných skratov. isté
však je . že prevádzka Slovens kej filharmó nie
nevenuje dostatok pozornosti výraznejšej
pro pagácii je j vlastn ej pôsobnosti. Jeden plagát umiestnený dvadsať me trov od vchodu do
Reduty urč it e ne s t ačí. Kde sú tie ~asy, kedy
na každom '<roku ..čí hal i'· na chodca lákavé
plagáty Slovenskej filharm ó nie a nedali mu
n czar e agova ť . Možno. že na -reci tál Jozefa
Podhoranského a Iva na Gajana by pr išlo viac
prívržencov komo rnej hudby. keby o tomto
podujat í vô bec vedeli. T ýmto článkom by
som chce l n az n ači ť . že t i . kto rí ne prišl i. prišl i
o veľa , pretože dvoj ica umelcov sa postara la
o ďa lš í z kulmin ač n ých vrcholov 42. ko nce rt nej sezóny SF. Zúži to k vznikal postupne
a celkom spont án ne. a kosi samozrej me. E le -

Antonín DYorák
to tria (napr. v 4. čas t i ) evokovali podstatne väčšie obsadenie.
Dramatické pasáže s heroickým zafarbením mali celko m odlišný výrazový drive ako t a neč ný mi prvkami podfarbené úseky.
Zvlášť by sa dalo medi t ovať o dialógu klavíra a huslí v úvodných témach. o zvuku sláč ikov bohato diferencovaných a
plných fil igránskych detailov, nestrácajúcich sa ani vo vysokom
priestore Klariského kostola. Prikl adať ďalej slovká o súhre,
šírke d ynamickej palety, dramaturgii jedno tlivostí i celku , využití fo rmo tvorného znaku dumky - kontrapozície lyrického
a e pickéh o - vo výrazovej rovine je už len závereč n ým zhrnutím .. . Slovom. ak bude Slqvcnské klavírne trio niekde hrať
Dvofá kove Dumky- neváhajte , je to záži to k , pri kto ro m m ožno aj dumať , aj počúvať a prito m nevnímať zimu , chlad a prievan Klarisiek.
MELÁNIA PUSKÁSO V Á

záž~tok

gancia žiarila už z dramaturgického rozvrstvenia inte rpretovaných kompozícií ; dva
koncertné b loky boli koncipované vždy ako
symbióza jedného vari a(}ného a jedného soná tového cyklu. D rama turgická harmó nia
vytvorila ideálnu atmosfé ru p re rozvíjanie
m ajstrovského dialógu vi olonče li s tu a klaviristu - najskôr v cykle Variácii pre violončelo
a klavir G dur č. l WoO 45 na tému z Händlovho J udáša Makabejského, vzápätí v rámci
Sonáty pre violončelo a k lavir F d ur č . l a po
prestávke vo Variáciách pre v iol ončelo a klavír g mol č. 2 WoO 46 na tému z Mozartovej
Carovnej fla uty a napo ko n v Sonáte pre violonče l o a klavír g mol č. 2. Taká bo la p rogramová po nuka . ešte bohatšia ale bola ponuka
zážitková. Pred zúfalo p rázdnym auditóriom
predviedli komo rní partneri výko n o jed inelej
kvali ty. Okrem ko ncen trácie a zd ravého nasade nia vyžarovala z ich hry rozva ha a n~l 
h ľad. Ivan Gajan pôsobil skôr akčne. dra~o
a je ho hra bola p repotrebným .. žihadlo m" do-

kvality

postupov. kto ré vyznievali príliš opatrne). '
Sprievod orchestra, vďaka Valtovi, vyznačo
val sa profesion alitou; dirigent svoj individuálny vklad akoby zámerne tlmil a orientoval
sa najmä na presnos ť súhry. na vyváže n osť intenzi ty sólového nástroj a so zvukom orchestra.
Celú druhú po lovicu programu vyplnila
koncertná suita z baletu Pulcinella od Igora
Stravinského, kompozícia, ktor á otvo rila v auto rovom tvorivom vývine novú neoklasicistickú periódu (pre tavenie prvkov Pergolesiho
hudby cez p rizmu s kl a d ate ľove j' vlastnej individuality). Už púhe zaradenie tohto opusu
treba vyzctvihnúť ako inve n čný a objavný dramaturgický prvok. D irigentov prístup možno
h odn otiť ako seriózny. i keď muzikantsky nie
p ráve najpriebojnejší. U melecká rozvaha tu
totiž príliš dominova la a aj úsilie h rá čov sa
ko ncentro valo viac na zdolávanie úskalí súhry, na zvukovú h omogénnosť než na postihnutie a opuncovanic hudobného prúdu intenzívnejším tvorivým vkladom . Nie ktoré
úseky vyzne li pres vedčivo i zásluhou príkladne stvárne ných sólových vstupov hráčov jednotlivých ( najmä dychových) sekcií.
Ako prídavok odznelo Intermezzo z Bizetovej opery Carmen s vynikajúci mi sólovými expozíciami naj mä drevených d ychových nástro jov.
VLADIMÍR C tžiK

dávaj úcim živnú miazgu n á ro čn é mu klavírnemu partu (čas t o mal práve Ivan Gajan viac
práce ako vi o lonče li s t a). Jozef Podho ranský
dodal svoj príznač n ý stoický pokoj, filozofu·
júcu m edi táciu. V i o l onče l o bolo sú časťo u je·
ho organizmu a em anácia zvukových impulzov sa pod prstami hudobníka menila na ma·
gické flu idum pravého muzikantského ducha
a mozgu. muzika ntského rozum u . Duo vystihlo št ruktur álnu a duchovnú podstatu všetkých prcdvcdcných ko mpozícií. takže händlovské variäcie zneli odfahče n e a graciózne,
zato však mozartovské variácie odhalili nielen zázraky · bee thovenovsk'ého kompozičné·
ho rukopisu . lež aj p re pojenosi beethovenovského princípu s princípo m .. neskoro-mozartovskej" m yšlie nkovej cruptívnosti. Sonáty
bo li sonátami v pravom slova zm ysle. žili vynikajúco zvládnutými pro tikl admi. kompaktnou tektonikou. bo li p resiaknuté hlbokou
úvahou o každom interpretačnom fenoméne.
Prosto. Jozef Podho ranský a Ivan Gajan preko nali oč ividn ý handicap vytvorený prázdnou
sie1í ou a dokáza li intenzívne ko m u n i kovať aj
s h ŕstko u nadšených pos l uc h áčov , ktorí boH
svedkami ojed ine lé ho ko ncertného
ti a.
IGOR JA
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Pehr MWestriha: Muzkfrujúci pár, olejomaľba

Bratislava v 19. stor. na rytine F. Hablitscheka

Hudobná kultúra klasicizmu na Slovensku jej mi~sto v európsko~ kontexte
I.

DARINA MÚDRA
Slo venské etnické územie , oz načova né ako
e paradoxné , že hudobný klasicizmus, ktorý patrí na jednej strane k najbohatšie doHorné Uhorsko , sa rozprestieralo v severnej
kumentovaným obdobiam našich hudobných
čas ti nie kdajšieho Uhorska . Rozlohou zabedejín , patrí na druhej strane zati aľ k tak málo
ralo asi pätinu uho rského štátu . V slovenprebádaným. V rámci sú ča s ných historizujúských, relatívne prefudnených stoliciach, žilo
cich tende ncií sa začína obracať zvýšená poasi 24 % obyvateľov Uho rska a v prvej polovici 18. s toročia ešte i väčši a čas ť uhorskej
zornosť - zat iaľ predovšetkým výkonných hudobníkov, žiar, nie muzikológov - práve
š ľacht y.
k hudbe klasicizmu . Na rozdiel od do te rajšiePolitické dianie doby nap!ňali rozpory meho jednostranného preferovania niekoľkých
dzi absolut isticko-centralizačnými snahami
Viedne a feud ál no-stavovsk ými záujmami
vedúcich európskych s k l ada t eľských zjavov
uhorských vládnúcich tried . Stup1!ovan ý cenhudobného klasicizmu Sil predmetom pozortralizmus a rad reforiem uskutoč nených na
nosti stávajú aj osobnosti našej hudobnej kulprincípoch osvietenského absolutizmu Mátúry klasicizmu , ako obdobia našich hudobrio u Teréziou vyvrcholil reformnými zásahmi
ných dejín, ked y vývoj hudby na Slovensku
Jozefa Il. Z nich ďalekosiahly význam mal to•
nadobudol európsky význam. Treba s poľuto
lera nčný patent (1781) a n e voľnícky patent
vaním k onš tatova ť, že tie to závažné skutoč
(1785). Ko nflikty habsburskej dynastie a
nosti sú v radoch l;IUdobníkov n edost a toč ne
známe- o širokej verejnosti ani nehovoriac.
uhorských stavov nezmiernila ani vláda Leopolda Il. a Františka l.
Využívame preto záujem o hudobný klasicizmus podnie ten ý jubilejnými mozartovskými
Dobová kultúra sa aj na Slovensku laicizooslavami roku 1991 a sp rístupňuje me verejvala a vymaňovala spod vplyvu cirkvi a šľach
nosti aspoň veľm i struč n ý , ale poki aľ je to
ty. Narastalo úsilie zapáj ať školstvo , vedu , limožné, celistvý obraz sú čas n ých poznatkov
teratúru , výtvarné umenie a samozrejme aj
o rozsahu a kvalitách hudobnej kultúry doby
hudbu do služieb absolutistického štátu. Verklasicizmu na dnešnom území Slovenska.
ký význam pre spoloče n ský , vzdelanostný
Z pozície nového kvalitatívneho s tup ňa poa kultúrny vývoj Slovenska mali tereziánske
znania, ktorý umožnili pramenné výskumy
ško lské refo rmy ( 1777). K centrám vedecképosledných 15 - 20 rokov, sa pokúsime tiež
ho výskumu u nás patrila Banská akadémia
včl eniť našu hudobnú kultúru do stredoeuv Banskej Stiavnici (prvá svojho druhu v E urópskeho dobovéh.9 rámca a ch a rakterizov ať
rópe), univerzita v Trnave i bratislavské
jej prínos pre rozvoj európskeho hudo bného
evanjelické lýceum .
klasicizmu .
Ani tlak feudálnej politickej reakcie nezal bránil procesu emancipácie národov a ich for Pri výskume de jín hudobnej kultúry klasimovaniu v novodobé národ y. V prípade Slocizmu na Slove nsku sme akcentovali otázky
venska zápas o uplatnenie jazyka (slovenskej
súvisiace so zmenami sociálnej funk cie hudby
bernolákovči ny katolíkov a biblickej češtiny
. a s ú čas ťou nášho te ritó ria na vytváraní ho devanjelikov), osvety a národnej ideológie odnôt a štýlových znakov nadnárodnej hudobz rkadľovala naj mä literatúra. Vo výtvarnom
nej reč i klasicizmu.
umení, najviac determinovanom triednym
Dobu trvania hudobného klasicizmu na
dnešnom územ í Slovenska môžeme o hranič iť · charakterom feudálnej kultúry , vyniklo hlavne maliarstvo . Doba bola me nej naklonená
približne rokmi 1760- 1830 a za predel medzi
rozvoju sochárstva, grafiky a plastiky. S výfázou raného a vrcholného klasicizmu stanonimko u Bratislavy sa klasicistická architektú- ,
viť asi rok 1785. Negatívne pôsobenie mnora rozvinula nie v stagnujúcich mestách, ale
hých heterogénnych faktorov vývoja malo
v prepychových vid ieckych sídlach šľachty .
u nás za následok asi dvojdesaťročn é o neskoVedúca pozíci ~ v dobovom umení patrila
renie autonómne ho vývoja hudby (zn a t e ľn é
aj u nás hudbe, ktorá bola mene j závislá od
bolo hlavne v dobe po roku 1800) za vývojove
ekonomických a spoločenských daností a siurčujúci mi európskymi dobovými centrami
tuácie. Pretrvávajúce mecenášstvo cirkvi zahudby.
bezpečilo vývojovú kontinuitu na Slovensku
V období hudobného klasicizmu, ktoré bo•
prevládajúcej sakrálnej hudobne j tvorby.
lo dobou prechodu od feudalizmu ku kapitaCelkový dobový vývojový trend hudby smelizmu , zmenili náhfad y osviete nstva dosť zá- .
roval aj u nás od účelovej cirkevnej produksadne myslenie a názory spo ločnosti. Pre docie ku sve tskej tvorbe s funkcio u uš ľac htilej
bu bolo prí znač n é , že sa nová kvalita prejavizábavy a o d zdôrazňovania viac kvality ku
la skôr v umení než vo sfére sociálnej, pri čo m
kvantitatívnym kritériám.
práve hudbe pripadla pozícia určujúce h o
Medzi rozvinuté euró pske centrá hudby
umeleckého druhu . Po prvý raz v histórii
patrila v dobe klasicizmu Bratislava. Okrem
trvania hudo bného umenia sa totiž prelomil
výhodnej geografickej polohy, hospodárskemonopol jej úče l ového poslani a a zrodila sa
ho a politického významu ju k tomu predurnová funkcia hudby, fun kcia ušľachti lé ho počovali stáročn é náboženské, kultúrne a vebavenia s dominujúcimi estetickými kritériadecké tradicie. T ri etapy rozvoja hudo bného
mi. Všetky tieto skutoč n osti výrazne dete rmiklasicizmu v Bratislave predstavovali tri štánovali celý ďalš í vývoj hudobného umenia ,
diá vývoja hudobného mecenášstva mesta .
formy jeho existe ncie a viedli napokon ku
Je ho charakter a aktuá lnosť dosť dlho zodpovzniku novej hudobnej reči. Odrazom sa stali
vedali centru hudo bného klasicizmu - Viednapokon aj tri etapy rozvoja hudobnej kultúni.
ry klasicizmu na Slovensku , kto ré môžeme
Hudobná iniciatíva tzv. zlatého , tereziánohra nič iť rokmi asi 1760-1785, 1785- 1810
skeho veku rozvoja hudobnej kultúry Bratia 1810- 1830. Boli vlastne etapami zmien vo
slavy sa z členov kráľovskej rodiny (Albert
formách sociálneho uplatnenia hudobného
Sasko-Tešínsky) , vysokej šrach ty ( Eszte rháumenia u nás.

J

.-

zyovci, Grassalkovichovci, E rdôdyovci a ďal
šf) a cirkevnej hierarchie (J. Batthyányi) presunula po jozefínskych reformách hlavne na
mestské ustanovizne, kosto ly a kláštory. Po
roku 1810 sa prostrednictvom meštianskych
spolkov rozvíjali nové formy hudobného žiyota. Ťažisko tvorili najprv ko ncerty (známe
poriadali Batthyányi , Eszterházy, Grassalkovich, Csáky a i.) a divadelné podujatia šľach t y
(Erdôdy, Pálffy), ktoré boli prístupné iba pozvaným. Na svoj u dobu vý nim oč ným bo lo
sprístupnenie letných batthyányiovských
ko ncertov širokej verejnosti . Cinn osť mestského divadla bola aj v Bratislave poznačená
pre dobu príznačnými , stálymi fina nčn ý mi
problémami. Neskoršie meštianske súkromné koncerty (napr. F. X. Rigler, H . Klein)
i verejné koncerty spolkov (Verein der Pressburger Freyen Kiinstler und Sprachlehre r,
Kirchenmusikverein a Pressburger Kirche nmusiverein zu St. Martin) a divadelné predstavenia mali inú programovú a aj pos lucháč
sku štruktúru . Ko ntinuitu sakrálnych hudobných tradicif rozvíjali na vysokej úrovni mnohé z bratislavských kostolov a kláštorov
(dómsky kostol, kláštory fra ntiškánov, uršuHniek, Notre D ame, jezuitov i milosrdných
bratov). Uvedené hudobné podujatia a naj1
mä korunovačné slávnosti, ale i iné politické ,
spo l oče nské a cirkevné udalosti tvorili príležitosti pre uplatnenie domácich i početnýc h
hos ťujúcich inte rpretov, s kl adate ľov , divadelníkov a pod. Casto sem prichádzali osobnosti európskeho mena, napríklad Jozef
H aydn, Wo lfgang Amadeus Mozart , Ludwig
van Beethoven, Karl Ditters von D ittersdorf,
Antonio Salieri , Karol Wahr, J an Kftitel
Vaňh a l , E manuel Schikanede r, Jozef Leitgeb
a menovať by sme mo hli ešte mnohých iných.
Formou i metodiko u veľmi progresívne bolo
bratislavské hudobné školstvo, ktoré symbolizujú mená F. X. Rigler a H . Kle in. Európsky sa preslávili tiež die lne bratislavských výro bcov hudobných nástrojov, a to hlavne
dielne husliarov (Leebovci, T hierovci) a výrobcov dychových nástrojov (T. Lotz , F.
Schôllnast). Stredoeuró psky význam mali aj
noviny Pressburger Zeitung a významná bola
i bratislavská hudob no-vydavateľská či nn osť
(Landerer, Schauff a iní). V rámci stredoeuró pskych ko nfrontácií je dôležité ko nštatovanie, že hudobný repertoár Bratislavy druhej
polovice 18. storočia bol vo ve ľkej miere sebestačný, a to naj mä zásluhou aktivity počet 
ných tvorivých výkonných hudobníkov mesta . Mnohí z nich (Anton Z immermann , Franz
Xaver Ri$1er, Jo hann Mathias Sperger, Juraj
Družecký, František Xaver Tost a ďalší) dosiahli e urópskeho úspechu a tvorivo prispe.li
k Tozvoj u hudo bného štýlu euró pske ho klasicizmu.
Druhým najdô ležitejším centrom hudby
dnešného územia Slove nska bo li Košice. Hoci sa tu uplatnili vše tky formy dobovej existencie hudby, zdá sa, že stredoeurópsky merate ľnú aktuáln osť nadobudlo ich hudobné
dianie až zásluhou hudobnej iniciatívy meštianstva . Jej výsledkom bolo skoré založenie
mestskej hudobnej školy, hudobného spolku
a zre jme i časopisu, o ktorom nám referuj ú
noviny Allgeme ine Musikalische Zeitung.
Vcelku aktívna bola i č inn osť košického

mestské ho divadla ovplyvnená obvyklými determinantami. Hudobné záuj my n e poče tnej
vysokej šľacht y a cirkevne j hierarchie boli
v Košiciach v prvej fáze rozvoja klasicizmu
málo výrazné. Ko ntinuitu historického vývoja hudby a časovosť repertoárového uplatnenia európskych vplyvov i tu zabezpečova li
kostoly a kláštory mesta.
Prame nné výskumy posledného desaťroč i a
dokázali, že na utváraní a formovaní hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku sa rozhoduj úcou mierou podie ľali hlavní reprezentanti hudobného klasicizmu - Jozef Haydn .
•Wolfgang Amadeus Mozart a do znač n ej miery i Ludwig van Beethoven.
Najväčší

význam pre Slovensko mala osoba tvorba J. H aydna. Jeho vplyv , evidentný na celom území dnešného Slovenska od
60. rokov 18. storočia do zač iatku druhé ho
desaťročia 19. storočia, bol určujúci hlavne
pre fázu fo rmovania hudobného klasicizmu .
Od 90. rokov 18. sto roč i a výrazné skladate ľ
ské pôsobenie W . A . Mozarta, a to tiež na celom slovenskom teritóriu, prispelo k štýlovému dotváraniu klasicizmu. Zavŕšite ľo m tohoto procesu sa stal L. v. Beethoven. Kult jeho
hudby , sústredený prevažne v Bratislave , bol
zjavný najmä od 20. rokov 19. ·st oroč ia .
nos ť

Podiel na vydávaní diel J. Haydna bratislavskými tl ač i a rmi , na tunajších premiérových alebo skorých uvádzaniach jeho hudobnoscénickej, symfo nickej , komornej a sakrálnej tvo rby, ale i iných skladieb (predovšetkým prostred níctvom raných odpisov, ale
i prvých vydaní tl ačou ), mali niele n opakované po byty J . Haydna v Bratislave, ale a j mnohí z jeho tunajších pr i a teľov. žiakov a o bdivova te ľov (Mikuláš Z meškal, Peter Fuchs,
Franz Mraw, Karl Franz, Jo hann Nepomuk
Hummel, Pavol Struck a iní).
Jediná návšteva W . A. Mozarta v Uhorsku
u s kutočn e ná v ro ku 1762. prvá správa o ňom
v uhorskej tl ači zverejnená v Pressburger
Zeitung a skoré vydania jeho diel (Augustin
Patzko, Jo hann Nepomuk Schauff) sa spájali
s centrom hudby Uhorska - Bratislavou. Popri najvýznamnejších ope rách (častá bola
u nás ich modifikácia, resp. modifikácia ich
častí , pre sakrálne ú če ly ) našli na Slovensku
časove aktuálne uplatnenie hlavne Mozartove klavírne diela, komorné skladby. symfónie, ko ncerty a tance.
O krem pobytu L. v. Beethovena v Bratislave v roku 1792 sa vzh ľadom na pr ia te ľské
zväzky s rodino u Brunsvikovcov a Erdôdyov·cov, predkladajú aj jeho návštevy v Dolnej
Krupej , Hlo ho vci a snáď i v Pie š ťa n oc h . Pre
tvo rbu s klad ateľa bo lo dô ležitým pr i at e ľstvo
s Mikulášom Z meškalom a Babetou Keglevichovou. O rozmach kultu hudby Beethovena ·
u nás sa' pri či n il naj mä významný reprezentant hudby mesta H einrich Klein , bratislavský divadelný ri adi te ľ Karl Friedrich Hensler
a Johann Baptista Weber, člen rehote milosrdných bratov bratislavského kláštora. Predovšetkým ich zásluho u spoznali bra ti s l avča 
nia pomerne skoro skladatefovu symfonickú,
ko mo rnú a klavírnu tvorbu i Missu solemnis .
ktorá ma la v Bratislave v roku 1835 v poradí
tretie ko mpletné uvedenie.

HUDOBNÉ DIVADLO
. Januúová premiéra v spevohre DJZ v Prešove patrila po 18 r.
koch opiť inseeúeU operety F. Lehára Veselá vdova, ktorá ani po
85 rokoch od prvého uvedenia vo viedenskom Theater an der Wien
nestratUa na svojom p6vabe, ani na popularite a priazni, ktorú JeJ
prejavuje IQ sú&sný dil'ák. Sved~Ua o tom l vypredaná premiéra
(25. 1.) na vel'kej scéne prešovského divadla.
·

·.

PÔVABNÁ
..
VESELÁ VDOVA
Simon &morjai (Alfréd) a bety Maty&vá (Violeta) vo Verdiho Travlate na seéne kollekej
opery
·
' Snúalul O . Berd

Opera G. Verdiho La Traviata drží nesporne prím v rebri~ku najobfúbenejiích
opier v Košiciach (svedčí o tom vysoká reprizovosf každej jej lnscenaicle). Súčasn'
inscenácia (premiéra 15. a 16. 2. 1991) napriek n'ritevnostnej kríze, m' predpoklady splniť očaUvanie i nárot!ných dlvllkov, ktorí chodia do dl,-adla nielen b6ll
titulu, ale aj kvôli iliitku z dobrých spev,ckych ,-ýkonoY.

·P remiéra
-

.

v košickej opere
Voľba

tejto opery bola indikovaná dvoma
u obecenstva a vcelku ideálnou zostavou sólistov v kľúčových úlohách .
Ve kový priemer režiséra, dirigenta, výtvarníkov scény a kostýmov i väčšiny sólistov neprekroč il 30 rokov . Súhra náhod chcela. aby
sa tromfom inscenácie stali obc pred s t av iteľ
ky Violcty - Iveta Matyášová a Svetlana Tomová, ako aj najmladší Alfréd na košickom
javisku. Simon Šomorjai, spolu so svojím
..operným otcom" Germontom v podaní Petra Bárda. Obe sólistky a S. Šomoriai úspešne
reprezentujú spevácku školu L. Somorjaiovcj a Konzervatória v Košiciach (S. Šomorjai
je ešte posl uc h áčom školy). Ich spev sa vyznačoval bezchybným frázovaním , technickou priprave nosťou i zrozumite ľn osťou spievaného textu. Obe mladé pred stavi teľky Violety sa dokázali s tónmi doslova pohrávať ; od
subtílne nasadeného pianissima až po tóny
n ečaka nej šírky. Obe Violety (čo tiež patrilo
k tromfom inscenácie) boli však v poníman!
a interpretácii postavy odlišné. I. Matyášová
predstavovala extrovertný typ - akoby viac
pripravená zn ášať ne priazeň osudu. jej alternantka S. Tomová bola étericky kre hká, zranit e ľn á vo svojom smútku . podstatnom ryse
jej kreácie. Spevácky vyrovnaný, klenutý
a preteplený bol Germont v podaní P. Bárda,
oprotl'rigoróznejšiemu Franti~kovl Balúnovi.
Alfréda v druhom obsade ní stvárňova l staronový sólista košického divadla. Emil Merheim. Ďalšie postavy vytvorili V. Hronská
(Flora) , J, Havranová v alternácii s M. Čer
nokovou (Annina). J, Šomorjai a I.:. Kovács
(Dr. Grenvil) J. Regec (Gaston), K. Mareček
a j . Dzuro (Markíz). J . Havasi a O. Korotkov
(Barón Douphal). Dotvárali obraz biedermeierovskej spoločnos ti , ako ju návrhmi kostýmov na scéne Jifiho Sternwalda evokovala
zre te ľmi : obľubo u

a záver roka 1990 pripravila spevohra
DJZ v Prešove na
scéne
N
nú hudobnodramatickú produkciu . Pod náveľkej

netradi č

zvom Hore , hore, pastusskowe uviedla 14.
decembra (so šiestimi reprízami) v i a nočné
pásmo na spôsob ľudové ho betlehema. ktorý
inscenátori kódovali nielen v úsekoch hudobno-slovných a spevných (ich hlavnými aktérmi boli č le n ovi a spevohry J. Novotný a ko Jura aJ . Baxa ako Michal) , ale i v javiskovej petrifikácii ..dreveného" ľudové h o betlehema .
.. rozpohybované ho" akoby mech'anizmom na
spôsob perpetuum mobile. Scénické hudobno-slovné a pantomimické pásmo režijne
i choreograficky (s V. Petruškovou aj ako spoluautorka scenára) vo veľm i zaujímavej podobe. ktorej nechýbala fantázia ani zaujímavé nápady. pripravila S. Se lča n ová . Podkladom bof pramenný mate riál, ktorý v Šarišskom múzeu v Bardejove objavil PhDr. F.
Matúš. CSc. Ľudové pastorely pre potreby divadla zinštrumentova l dirigent J . Bedfich . S.
Se l čanová autentickými .. živými obrazmi" .
kodifikujúcimi rôzne pracovné úkony vystihla čis totu i prostotu ľudových betlehemov. Na

Katarína Hollá-Jifiková (obaja hostia z pražských divadiel) . N ápaditosť kostýmov kulminovala v krinolínach Violety , ostatná dámska
časť spoločnosti zaostávala za ich eleganciou.
Aj režisér inscenácie Vladimir Darjaoio mladý absolvent opernej réžie pražskej AMU
- pôvodom z východného Slovenska a bývalý
absolvent košické ho konzervatória, prišiel do
Košíc z Prahy. Javiskový priestor, diagonálne
členen ý závesmi na konštrukciách nepravidelných tvarov, režisér šťastne využil aj v jeho
zadnej časti, najmä v proje kciách s poločen
ských večierkov (u Violety a Flory), ale
priestor zmysluplne využil aj v scénach intímnych (vidiecke sídlo Violety i v scéne jej
smrti). Režisérovou snahou o ne konvenčnosť
sa vyz n ačova l posledný obraz karnevalu, režij ne ..vtiahnutý" do izby umierajúcej Violety , čím spochybnil je ho skutočnú realitu
a vt lač il mu pečať vízie . Prekvapila aj scéna
Violetinej smrti, akoby až v polohe opery fu rore, sprevádzaná bleskom a padanfm závesu. Režijne nedoriešené ostalo v niektorých
prvkoch, len zdanlivo nepodstatných (listy,
nejas nosť ,okolo časové ho vročenia deja),
najmä druhé dejstvo, nevyriešené boli aj jednotlivé opony. Okrem prvej , ktorá ešte počas
predohry otvárala postupne pohľad na živý
obraz biedermeierovských porcelánových sošiek.
Dirigen tovi Jánovi Drietomskému na če le
orchestra sa vcelku darilo vyrovn ávať akustickú protirečivosť divadelnej sály Domu kultúry. Dobre volené tempové kontrasty boli hudobne opodstatne né. V allegrových úsekoch
si však zbor (zbormajster T. Harakály) s diri·
gentom ne rozumeli. Výraznejšej zvukovej
plasticite by bola prospela diferencovanejšia
vertikála jednotlivých nástrojových skupín .
DITA MARENČINOV Á

Inscenátori sa rozhodli ísť cestou, ktorá
klasickej operete pristane najviac. Ich cierom
bolo dať operete všetko to , čo ju robí žánrovo
príťažlivou a čo je na javisku jej neodmysliteľnou súčasťou. Režisér a choreograf Boris
Slovák prišiel do Prešova s detailne premyslenou koncepciou, ktorá nebola samoúče lná,
ale naopak, premietol do nej aktíva prešovského spevoherného a baletného súboru.
Svoje požiadavky nepredimenzoval, no na
druhej strane ich plnenie od súboru jednoznačne vyžadoval. Tak vznikla inscenácia dôsledne realizovaná sólistami , zborom a člen 
mi baletu, v ktorej každý pohyb, každá aranžovaná scéna mala svoju vnútornú logiku.
Režijne i zo strany účinkujúcich dotiahnuté
detaily gesta, pohybu, tanca, chôdze , mimiky
priniesli ovocie v podobe nenútenej inscenácie, ktorej patričný švih bol gradač ne rovnomerne rozdelený v dvoch dejstvách a jednom
obraze s orchestrálnou medzihrou. Pre každú
inscenáciu a pre každé divadlo je požehnaním , ak režisér je i choreografom a platí to aj
naopak . Réžia sa v inscenácii Veselej vdovy
mimovoľne prelínala s choreografiou súboru
a s choreografiou a pohybovou štylizáciou
sólistov a čle nov zboru. Sn áď každý čl en zboru hral na javisku svoju drobnú ro li čku.
V jednoduchej kráse tkvela sila vstupného
tanca 2. dejstva, choreograficky riešenej piesne Vilja, ó, Vi/ja, či tanečne štylizovaného
mužského ansámblu teny, ženy a ďalšie.
Klasickú scénu Vladlmira Suchánka rozdev druhej tretine javiska vertikálne stavané schody, ktoré viedli , aspoň pomyslene
do ďalš ích priestorov veľvysla n ectv a v Pontevedre, či roz ľahlého domu Ha ny Glavari (2.
<tejstvo) , čo všetko funkčne využila aj réžia .
ľovali

V postave Danila sa predstavil nový sólista
prešovskej spevohry Mkhal Adamenko, sýty
barytón svetlejšej farby, ktorý je výraznou
posilou kolektívu sólistov. Nie naj ideálnejšiu
hlasovú polohu postavy pre svoj rozsah veľmi
šikovne preklenul širokou kantilénou a technikou. Prizvuky boli síce ešte poznačené 56listovou materčinou , no museli sme obdivovať príkladnú výslovnosť i niektorých neprf·
jemných hláskových zoskupení (-ie , -ia, -uo
a pod.). Dobrou partne rkou mu bola v úlohe
oslnivej H any G lavari Helena Horváthov6.
Postavu Camilla Rosillona obdaril Ladlsfav
Suchoža základnými črtami operetného milovníka, ešte väčš í rozlet postavy však zväzovala vokálna upätosť, najmä v kritických výškach. Pri koncepcii krehkej Valencie, ako ju
muzikálne predstavovala Danica Császárová,
možno ešte kalkulovať viac s dimenziou priestoru . Svoje vlastné poslanie spfňali v operete
i ďalší sólisti, z ktorých spomeniem aspoň
osobitú figúrku pisálka Neguša vo vtipnom
podan! Štefana Senku.
Hudobné naštudovanie Júliusa Selčana bolo nevtie ravé, tempovo pružné, dynamicky
diferencované, spolucftiace s javiskom. Me·
lodicky rozospievané línie nenarušilo ani
chvíľkové intonačné zaváhanie lesných rohov. Vynikli dotiahnuté hudobné koncovky
ansámblov, sól istov i zboru (zbormajster hao
l'acanovský).
DITA MARENCINOVÁ

Scéna z operety Veselá vdol'~~, zfava: L Suchota, D. Csaszárová, I. Barla, A. Benková, S. 8eDko
Snímka t. Marlul

HORE, HORE PASTUSSKOWE
javisku (scé na S. Bunta) sa pohybovalo až neuve rit eľne živé a pestré panoptikum slovenských sed liačok, pastierov, muzikantov, ale
aj exotických troch krMov, anjelov - hudobníkov a jasličky so svätou rodinou. A medzi
tým n eod myslite ľn á kravička, oslfk , ovečky .
Jura a Michal boli ch víľami súčasťou živého,
pohyblivého obrázku betle hema s variabilnými výjavmi, chvíľami vystúpili plasticky z betlehe ma v aute ntickej podobe honelníkov,
prednášajúcich a spievajúcich vianočné vinšovačky v biblickej češti ne . Vizuálny vnem,
veľmi príjemný. umocnili vianočné bardejovské pastorely, ktoré s 1 3-č lenným zborom nacv ičili. Pacanovský. Divadelný orchester pod
vedením svojho šéfdi rigenta J. Selčana bol
nenúteným spoločn íko m tohoto vianočného
renesančno - ba rokové ho ľudové ho bardejovského betle hema.
Prvá polovica večeni patrila divadelnému
orchestru a dirig.entovi J . Selčanovi. Uviedli

Scénu dop{ňali klasicky elegantné kostýmy
výtvarníčky Zuzany Bočekovej. Štylizovan~
kroje v druhom dejstve mali balkánske , ale aj
poľské prvky. Bodkou inscenácie bolo oslni·
vé finále, aranžované s podobnou dôkladnosťou , ako celá inscenácia.

jedinú zachovanú chrámovú skladbu Carla
Herfurtha, prešovského skladateľa a regenschoriho v kostole sv. Mikuláša, ktorý svoj život spoj il s Prešovom v rokoch 1809 až do svojej smrti v roku 1864. Partitúru Graduale Pastorale pre orchester rekonštruoval do súčas
nej podoby PhDr. F. Matúš, CSc. Citlivá bola
aj interpretácia suity vianočných európskych
piesní. Synchrónne boli premietané zväčše né
diapozitívy malieb s motívom Narode nia,
prevažne od renesančných maliarov (El Greco, Hugo van der Goes, Albrecht Diirer
a ďalších) na veľké plátno, umiestne né za
chrbtom orchestra na javisku. (Škoda, že bulletin neuviedol zoznam malieo a maliarov.)
Táto hudobnodramatická a pantomimická
produkcia bola jednou z možných ne konvepčných podôb hudobného divadla, ako na to
upozornila prešovská spevohra.
DITA MARENČINOV Á

Konkurz
Riaditeľ Konzenatórla v Koilciach vypisuje konkurz na nasl~
domé miesta pedaiógor.
-dvoch učiteľov hry na husliach,

-l učit~fa hry na pozaune,
učiteľa

hry na trúbke,
-l učiteľa hey na kontrabase.
- l

Podmienkou prijatia je ·absott.
vanie VŠ príslu~ného odboru. ž&.
dosti doplnené dotazníkom, flvot.
pisom, úradne overenou kópM
diplomu prijímame do 30. aprfta
1991. Uchádzačov pozveme na U.
kun písomne. Adresa: Konze..._.
rlum, HJamá 89, 042 03 Kollce. ·

,

. ZO ZAHRANIČIA .

SE. Schialim~ L. ~'lolarim aR. \'lu tim na tému:
.

.

Filharmonický orchester La Scaly

'l)reOO prlstúpill k takéaato roz..
boclnadu, na to som sa opýtala viceprezidenta asoeiKie, člena

C

orehestra,

huslistu

ERNFSľA

SCIDAVDIP a jej ekoaóma LUl·
GDIO MOI.ARDIO.
- Je všeobecne známe, že Taliapsko je kolfskou opery a že symfonické tradície tu takmer neexistujú. Takmer v každom čo len trošku významnejšom mestečku nájdeme budovu operného divadla,
ktorá často plní i funkciu koncertnej sály. (l samotná La Scala usporadúva pred opernou sezónou symfonickú sezónu svojho orchestra
a zboru- pozn. autorky.) Boli sme
si vedomí tejto skutočnosti , a tak
sme sa s pokorou pustili do práce .
' · Jedným z hlavných iniciátorov nášho rozhodnutia bol bývalý šéfdirigent La Scaly Claudio Abbado.
Prvá vec, ktorú sme v roku 1982 pri
založení našej asociácie Filharmonický orchester La Scaly podnikli,
bolo to, že sme sa vybrali do Viedne, kde už dlho ako jediný na svete
existuje skutočne dôležitý orches:
ter ako v oblasti symfonickej , tak
i opernej - Orchester viedenských
filharmonikov, kto rý je zároveň
orchestrom viedenskej Štátnej
opery.
Vo Viedni sme pobudli niekorko
dní, preštudovali spôsob ich internej organizácie, ako i štatút, ktorý
sme po príchode do Milána, v priebehu troch-štyroch mesiacov, prispôsobili na naše podmienky. Pripravili sme i všetky právne záležitosti a v roku 1982 založili asociáťiu. Naším záliladným Cieľom j e čo
najlepšie interpretovať symfonickú
hudbu, ktorá nemá u nás tradíciu ,
a zároveň tak zlepšiť naše kvality
v interpretácii operného žánru.
Ako filharmo nický orchester riešime nezávisle od Scaly finančné
otázky , výber repertoáru a všetky
tie problémy, ktoré patria do života každého orchestra. Scala nám
dáva k dispozícii sálu , ktorá slúži
operám, baletom, speváckym ko ncertom a aj symfol)ickej sezóne.
To, že v Miláne prakticky neexistujú koncertné sály , situáciu nesmierne komplikuje . Ale i tak už
na samom z ačiatku činnosti sa nám
podarilo vytvoriť vlastnú symfonickú sezónu, ktorú sme začali prvými
tromi koncertami. Postupne v priebehu rokov sa počet koncertov
zvýšil na sedem za sezónu .
D6letitý aspekt v llvote orchestra tvorí llnaamá zlolka. Ako ste
Zlllezpei\eru po tejto striake?
- Ekonomicky ako č l enovi a orchestra sa pohybujeme v dvoch polohách: Z jednej strany sme finančne dotovaní (v platoch) ako zamestnanci orchestra milánskej La
Scaly, na druhej strane našu asociáciu dotuj e Fininvest , ' jedna
z mnohých milánskych multinacionálnych firiem, s kto rým máme na
sezónu dohovorenú určitú finančnú kvótu. Produkt , ktorý musíme
Fininvestu za ňu odovzd a ť , predstavujú videozáznamy našich koncertov (do te jto multinacionály
patria i televízne spoločnosti) . Fininvest má právo tieto záznamy
dvá razy uvie sť bez nároku na honorár pre nás hráčov, dirigenta
i sólistu.
Hod ako orchester ste zamest·
UDcl La Scaly, ako asoelácla ste
IIJBOstatDá orpalúda. Aký je
lti nťala k divadlu v rúlcl usportadula koncertov?
- Nuž, pochopiterne, divadlu
platíme nájomné, jednak za skúšobné sály a hodiny , jednak za
usporiadanie ko ncertu. Musíme
zapla tiť nájomné za sálu , všetok
personál, ktorý s nami spolupracuje, vrátane techniky a u vádzačov .
Na konci mesiaca nám divadlo vystaví riadnu faktúru. Samozrej me,
za koncertný večer máme i určité ·
zisky.

Dok.U.ete Dlml ullndlt -wýdavky 1
koncertaao veC!en?
- Samotný zisk za večer by nestačil , ale spolu s rozpočtom, ktorý
máme z Fininvestu dokážeme zaplatiť náklady na produkciu, honorár účinkujúcim orchestrálnym
hráčom , dirigentovi a prípadnému
sólistovi. Samozrejme, aj my, účin
kujúci , prinášame určité obete, lebo dosahované zisky nedovorujú
naše príjmy prispôsobiť svetovému
štandardu.
l:lenovla orchestn sú platenf
od koncertu alebo ~ú fixný mesamý plat?
-Nie sú fixnými zamestnancami,
ale členmi asociácie, preto sú honorovaní za koncert. Je to vorná
profesia. Máme svoju internú
zmluvu, kde je všetko presne stanovené.
,
Podla noru Viedenských fU.
laarntonlkov?
- V podstate áno, i keď s určitý
mi zmenami vzhľadom na naše pomery. Jeden z rozdielov je napríklad ten , že Viedenskí filharmonici
majú rovnaký honorár pre všetkých členov orchestra od prvej
trúbky po posledné husle, kým
u nás sú hráči honorovaní podra
postavenia v orchestri. U Viedenských filharmonikov pochádza toto pravidlo ešte z čias založenia ich
orchestra, pŕetože sa zrodil z komorného telesa, kde sú všetci čle
novia - na rozdiel od verkého orchestra - viac-menej rovnako vyťa
žení. Napriek vývoju v orchestri
Viedenčania toto pravidlo stále dodržujú . čo im - podľa našich názorov - te raz spôsobuje určilé p_ro blémy.
Vo vaikh proarunoch ku koncertom, vydal\enýcli aa kvalitnom
kriedovom papieri, elepntne grafkky upnveaýeh, ktoré dlivate
ú&stafkom koncertov IP'llds; je
ZOZIUIIIl flnanmýda prispievateľov
(okrem Flalnvestu) valej asoelácle. Kto sú to a ruK!o vám siiWalclt
peniaze?
- Sú to čestní čle novia , pričom
' to môžu byť buď rôzne firmy alebo
i súkro mné osoby , ktorí zložia roč :
ne určitý poplatok ako čle n skú
či astku. Takto vzniknutú sumu
však nemôže me bežne použ ívať.
Tieto vklady slúžia pre prípad
akýchkorvek
nepredvídaných
okolností. ktoré by fina nčne postihli našu asociáciu . Napríklad ak
by sa stalo, že niektorý rok by sme
nemali hlavného spo nzora, všetky
výdavky by sa uhradili z rezervných peňazí. Môžeme ich použi ť
i na zakúpenie nového hudo bného
nástroja. napr. Stradivariho, alebo
na pomoc o rganizáciám a ko Am-·
nesty International, UNICEF, milánsky Verdiho domov pre prestárnutých umelcov a pod. Ináč týmito
fo ndami nemôžeme h ýbať . Máme
presné pravidlo, podľa ktorého
čle n-podpo rca musí zložiť ročne
sumu jeden a pol milió na' lír (asi
2000 DM), základný člen (čiže orchestrálny hráč) musí zložiť u rčitú
sumu každých päť rokov.
s valúa flllaarmonlckým orchestrom (!asto spolu~lnkiQú výzaanuú dirigenti a sóUsd. Pri uzatvúaní zmluvy Im ..Onúkaete výlo l
ka honoráru l'Y ako asoelácla, alebo ju ~IÍ od vá kb agenti?
- Máme určitú zásadu , kto rú
môžeme dodržiavať vďaka niektorým vermi významným dirigentom
(Muti, G iulini, Maazel). s ktorými
sme sa dohovorili na vrchnej hranici ich hono ráru . túto žiaden iný dirige nt ne môže p rekročiť . Posledné
dva-tri roky sa nám táto honoráre vá politika osvedčila . Výšku ho norárov ne môžeme vyzra diť, žiadali
nás o to sami dirigenti. Po jej zverejnení by mo hli iba ťažko ži ada ť
raz - dva razy viac pri inýclí orchestroch.
·A ak by nlektorf po&dovall vyi-

Ile honoráre, nd J.e dohodautá
laranlea?
- O vyšších honorároch by dnes
mohli hovo riť hádam dvaja-traja
iní svetoví dirigenti, lenže naša odpoveď je i v tomto prípade jedno.
značná: ak chce umelec s nami
účinkovať, musí rešpekt ovať su:
mu, ktorú môžeme ponúknuť. Ak
nie je spokojný, ne.musí s nami
spolupracovať. Uvedená ho norárová politika dáva určitý štandard
každému z nich a nám pomáha
programovať naše výdavky v rámci
kvóty , ktorú máme. In áč by sme
museli pred každým koncertom
uvažovať, čo si môžeme dovoliť
a čo nie.
Na rozdiel od Viedenských fU.
hannonlkov, ktorf nenuqú stabilného dirigenta, valfm iéfdlrlgentom je Rlc:cardo' Muti. ZvoWI ste
'sl ho úqnýml demokntlckýml vor.
banal ako Berlfnskl ftlharmonlcl
Claudia Abbada?
- Naše rozhodnutie ustanoviť ho
ako šéfdirigenta vyplynulo zo situácie , že vlastne aj ako sampstatný filharmonický orchester
žijeme stále v· La Scale. Čiže tým,
že Riccardo Muti je šéfdirigentom
orchestra La Scaly, stal sa i naším
šéfdirigentom. Ako s filharmo nickým orchestrom pracuje s nami pri
príprave koncertu , ale tým, že pra- '
cuje s nami. i ako s orchestrom La
Scaly pri príprave operných inscenácií, sme spolu prakticky 4 - 5
mesiacov do roka. Nezáleží hádam
ani tak na množstve hodín strávených spo l oč ne pri skúškach, ako
skô r na jeho spôsobe práce , ktorá
dáva orchestru m,ož nosť rastu. Mutiho spôsob prá{e je analytický
a e dukačný. My sme ho vysoko
hodnotili ako dirigenta ešte skôr,
než sa stal šéfdirigentom a hudobným ri aditeľom v La Scale. Aj my
sme prijali pôvodne regulu ako
Viedenskí filharmonici -orchester
bez šéfdirigenta, ale keď prišiel do
Scaly Riccardo Muti, rozhodli sme
sa na jej zmene.
l:iie týmto sa Muti stal valún
"fixným zamestnancom" s pravidelným mesačným prfjmom?
- Nie , platíme ho od koncertu ,
ktorý s nami usporiada. Pomáha
nám však aj tak , že rešpektujúc
..prime ranú výšku hono ráru" (stanovenú vzhľadom na naše fin an čné
pomery) dáva v požiadavkách na
ho no ráre dobrý príklad iným dirigentom .
Hudobné nútroje, na ktorých
Jmqú členovia vlilllo orebestra, sú
~etkom asociácie alebo m~et·
kom kaidého z nich?
- Nástroj vlastní každ ý čl e n orchestra a aj j eho údržbu a opravu
si hradí šám. Sú však nie ktoré nástroj e, ktoré začínam e na kupova ť,
napr. ko ntrabasy. Tým, že často
cestujeme , a to zvyčaj ne lietadlom, je vermi dôležité hlavne ver~
ké nástroje mať d vojmo, aby mohli
byť odoslané na miesto konania
koncertu už pred našou cesto u.
Aké je vale kritérium pri výbere
dirigentov a sóUstov, ktorf s vami
spoluprac~Qú?
.
- My nero bíme ako veľk é symfonické orchestre, napr. Berlínski filharmonici č i Philadelphský orchester 150 koncertov do roka. Robíme
sedem abo nentných koncertov
v La Scale a tie musia byť maximum z ume leckého hľadiska , čiže
jedným z prvých krité rií je mať dirigentov vysokej úrovne, ale dávame príležitosť i mladým talento m
z radov dirigentov ako i sólistov.
Tak napríklad my sme uviedli na
koncertné pódium číns ke ho dirigenta Myung Whun-C hunga, dnes
šéfdirigenta orchestra opery Bastille v Paríži. V prípade neznámeho dirigenta vyberieme známeho
sólistu , ako to bolo napríklad na
koncerte le ningradského dirigenta
Valeriho Georgieva so sólistom

Rlcc:ardo Muti na skúike Fllluumonkkébo orehestn La Scaly
Snfmka Teatro La Scala
svetovej úrovne Mstislavom Roslitel')' La Scaly sa ml podarilo
tropovičo m .
stretnúť Ufdlrlgenta tohto orA čo vda repertoárová poUtlka?
chestra Rlcc:arda Mutlbo a spýtať
Chcete sa ako ml vledenslú kolesa ho na kvaUtatfmo-lnterpretač
govia zamerat predodetkým na
ný l'ÝZJlam dvojitej funkcie orchesklasický repertoár?
tn a na jeho názor na budúcnosť
- Ak chceme dosi ahnuť úroveň
Fllltarmonlckého orehestra midobrého symfonického orchestra ,
lánskej La Scaly ako symfonlck~
potrebujeme vedieť hrať verký
bo telesa.
symfonický repertoár. Preto v na- Myslím si, že dobrý symfo nicšom repertoári sú diela takých
ký o rcheste r musí ved ie ť za hrať
skladateľov , ako Mozart, Schuoperu a dobrý o perný o rchester
bert, Beethoven či Brahms. Okmusí v edieť interpre tovať symforem nich zaraďuj eme autorov, ktonický repe rtoár . Opera dáva o rrých pokladáme za ko ngeniálnych.
chestru mno ho t vá rnos ť , s pe vnosť
Uvádzame často Prokofieva, lebo
a ohybnos ť , ove ľa viac ako s·ymfoje to skladater, ktorý vyhovuje nášnický repertoár, naj mä pre neustämu naturelu , uviedli sme všetky
ly kontakt a spoluprácu so spevákČajkovského symfónie a kompletimi. Musí to však byť rovnocenná
zujeme uvedenie Mahlerových
spolupráca, o rcheste r nesmie by ť
symfónií.
považovaný v o pere za niečo d ruA čo sa týka sú(!asnej symfonichoradé a menej významné ako je
kej tvorby?
spevák, le bo stratí svoj kvalitatív- Mnohí sa nás na to pýtajú. Odny význam. My sme v posledných
poveď je, žiaľ, iba jedna. Abo nentrokoch ve ľm i povzniesli význam
ných konce rtov je v La Scale iba
orchestra La Scaly. Napokon i pri
sedem a tieto musia zodpovedať
inscenácii T raviaty
poslednej
určitej úrovnia vkusu obecenstva,
v Scale sme videli, že hral veľmi
ktoré nie je ešte do takej mie ry
symfonicky. Starostli vosť o každý
zvyknuté na symfonický repertoár,
tón , akord a každú frázu sa po to m
ako opery. Aj na našich zájazdopoéhopitefne odrazí pozitívne aj
vých vystúpeniach je viac vyžadov symfonickom repertoári. Ten dávaný klasický repertoár. Treba si
va zase o rchestru virtuozitu, žiaric
uvedom i ť , že sedem abo nentných
vosť. zrelosť a kultúru, ktorá sa
ko ncertov nie je sedemdesiat. a tak
prejaví v opere. Obc tieto činno st i
si nemôžeme dovoliť zos taviť prospolu úzko súvisia. Z tohto dôvodu
gram jedného iba z modernej hudsom s o rchestro m vo Philadelphii
by: Ale i tak sme už začali uvádzať
(Riccarto Muti je šéfdirigentom
i hudbu 20. storočia - Weberna,
i tohto amerického telesa - pozn.
Petrassiho a v poslednom ro ku i Liauto rky), kto rý má dlhú tradíciu
getiho. Tento typ hudby treba zaa dosahuje vynikaj úce výsledky
raďovať do repertoáru postupne
v oblasti symfonickej hud by, začal
a n evylučuj eme možnosť , že za tauvádzať ko ncertne asp011 dve opekých desa ť rokov budeme môcť
ry za sezónu .
urob iť aj malú sezónu súčasnej
Raz ste sa 't)'jadrill, i e orehester
hudby.
La Scaly povaiiQete za n~lepjie
Okrem siedmich abonentných
ho Interpreta Verdiho hudby na
koncertov v La Scale - koľko Ich
svete. Bol to z valej strany kompll·
usporiadate v rámci ~azdov?
ment tomuto orehestru?
- Zvyčajne do roka d vadsať až
- U rčite je v o rchestri La Scaly ·
dvadsaťpäť. Minulý rok ich bolo asi
prirodzená sch opnos ť dobre interštyridsať vrátane' letného turné,
pretovať Verdiho hudbu a talianktoré sme podnikli do Japonska.
skych s klada te ľov , ako je v priroÚčinkova li sme v rámci nie ktorých
dzenosti viede nských o rchestrov
hudobných festivalov napr. v Raint e rpre t ova ť Mozarta alebo Schu ~
venne, Montreaux , v ZUrichu ,
berta. Je to otázka kultúrnej a hisv rámci jednotlivých koncertov
torickej tradície urč i t é ho näroda.
v Toulus, v Madride , Paríži,
Nechcem tu hovoriť o nacionalizStrassburgu,' Ludwighafene a pod.
me v hudbe, ale neslobodno zabúTumé, ako vale posledné v Ja-,
d a ť , že Scala má svoju d l ho ročnú
ponsku, kedy ste vlastne za desať
hudobnú tradíciu , a to sa iste odrádru odoltnll lesť koncertov, je Iste
ža aj v technickej a i n t e rpret ačn ej
veľmi IUUIIáhavé. Niekedy stačí ~
schopnosti jej o rchestra v uvádzaní
menlf presua, ako napr. z Milána
diel talianskych majstrov.
do Bresq (70 km), aby Istý kritik
Domnievate sa napriek tomu, ie
z Corriere della Sera napfsal, ie
orchester La Scaly sa v budúcnosti
ked' vás počul brat v Brescl pod
môie stat' l dobrým symfonickým
taktovkou Georaesa Pritra, netelesom?
chcel veriť, t.e je to tén Istý orebes- Filharmonický orchester La
ter, ktorý tak skvele laterpretoval
Scaly si musí predovšetkým vybuvečer predtým Mozartovo Tltovo
dova ť základný symfo nický reperomilostenie pod taktovkou Rlctoár - všetky symfón ie Beeth'ocarda Mutllto.
vena, Brahmsa, Č ajkovského,
- Diskusia na túto tému by bola
· Brucknera, Schumanna , Mozarta
iste dlhá. Neverí mC\ že by nás cesa musí d~ť priestor samozrej me aj
ta do Bresci vyčerpala viac ako cessúčasnej hudbe . To všetko si vyžata do Madridu, kedy sme odcestoduj e dlhé ro ky práce. Mať v repervali z Milána o deviatej ráno, v
toári určité symfonické die lo znaMadride urobili akustickú skúšku,
mená, že orchester pre ko nal vše todo hrali ko ncert a na druhý deň
ky technické ťažkos ti , a teda ho
ráno odlete li do Milána, lebo večer
môže uviesť v krátkom čase i verejsme mali v La Scale predstavenie.
ne . Nie som dirigent , kto rý chce .
To je dnes celko m bežné . Ale niemať s o rchestrom málo skúšok, ale
kedy sa môže s tať , že jeden člen o rdôležité je môc ť zača ť pracovať ih- •
chestra , ktorý má väčšie o rchesneď na hudobnom vypracovaní
trálne sólo, má napríklad vysokú
diela bez strácan ia času s technicteplotu a necíti sa dobre . Je to nekými problémami. Ak si spomenuuveriterné, ako sa ta káto situácia
tý repertoár Filharmonický o rchesodrazí na výkone celého telesa. Aj
te r La Scaly vybuduje , má neustále
orchestrálni hráči sú len rudi a a tak
možnosť zlepšovať sa a môže sa stať'
ich výko ny závisia vo verkej miere
jedným z pr,.voradých symfon icod mo mentálneho fyzického a psykých svetových te lies.
chického stavu .
Pripravila:
Na . mer mojeJ praeoVH,) náANNA PODOlSKÁ, Miláno

SERVIS.HŽ
... aprila .
SNDBradllava-F. Liszt-R. Wagner: Dáma
s kaméliami, balet (19.00)
9DKoike-DJGTB. Bystrica -A. D':.ofák:
Cert a Káča (19.00)
Pielt'any-SKOZilina-G. F. Händel , W. A.:
Mozart, L. w. Beethoven
sólisti: J. Kováčik, V . Salaga, S.
Ladovský, M. Chládecký
dirigent E. Fischer

i

"•
SNDI,.....va-G.
Nabucco(
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.SFintlslava-L.
w.Verdi:
Beethoven.
W. Al9.00)
. Mo-

J.aprfta
15. 4.1991

17.C)() h

16. 4.1991

19.30h
17.00h

19.30h

' 17.4. 1991

17.00h

19.30h
18.4.1991

19. 4.1991

20.4.1991

19.30h

19.30h

19.30h

SF Bratislava -A. Vivaldi, S. Men:adante,
S. Barber. B. Brinen(l9.30) .
SKO
sólistka M. Wiesler. flauta
SF Moyzesova siet- Komorný koncert členov
SF (19.30)
SD Koike- G. Verdi: Sila osudu (19.00)
NS Bratislava - J . Strauss: Cigánsky barón
Dom odborov (19.00)

Otváracf koncert
P. Dvo rský- teno r, M. Lapšanský- klavír
(P. I. Čajkovskij, A. Dvofák, M. Schneider Trnavský, G.,Verdi, G. Puccini, F. Cilea,.J. Brahms, E. H.
Grieg, F. Liszt-G. Verdi)
Koncert maďarských umelcov
Koncert posluchá~ov slovenských konzervatórU
T. Nemec - klavír, L. Marková- organ, E. Sipláková- E . Rosenbaumová- klav. duo,
.
(B. Bartók, B. Smetana F. Liszt , J. S. Bach, M . Clementi, D. Šostakovič, W. Lutoslawski)
Koncert rakúskych umelcov
B. Hanak- organ, W. Sengstscbmid- husle, H. Biegenzahn - klarinet, S. Punderlitschek - violončelo,
Yi-wan LIAO- klavír,
(J. S. Bach, L. v. Beetho~en)
Koncert posluchá~ov VSMU
/
E. Uličná~ flauta , H. G áfforová- klavír, M. Motýrtrombón, M. Singerová-klavír, M. Bucková-organ,
(B. Martinú, H. Tomasi , J. Pachelbel, J. S. Bach, E .
Kfenek, M . Reger)
Koncert talianskych umelcov
.
L. Franzoso - husle, E. Pompili - klavír,
(J. S. Bach, F. Schubert , E. Bloch , M. Ra vel)
. Koncert juhoslovanských umelcov
A. Sandorov- klavír, D. Božič- violončelo, l. Pečvari - klavír,
~ \
(1. Stravinskij:s. Prokofiev, F. Schubert, P. I. Čaj
kovskij)
Koncert českých umelcov
Súbor In modo camerale - L. Peterková- klarinet,
J . Brožková- hoboj , J. Kubita -fagot. T . Víšek- klavír,
Kvarteto Martinú- L. Hav lá k- l. husle, L. Kaň'ka2. husle , J . Jíša- viola, J . Vlašánková- violončelo ,
(P. Peuerl , I. Krejčí , M. l. Glinka, A . Dvofák)
Záveremý koncert Pocta Mozartovl ·
H. Kaupová- soprán, J . Ďurčo- barýtón, D. Mihely- klarinet, D . Buranovský- klavír, J. Pazderahusle, L. Kyselák - viola, E. Prochác - violončelo,
' SKO Žilina, dirigent : J. Vodňanský

4. aprOa
SND Bratislava- W. A. Mozart: Carovná
flauta (19.00)
SF Bratislava - program ako 3. aprrla
l
(19.30)
.
SD Koike - Baletné impresie (19.00)
SKOtillna-J. S. Bach. l. Stanley,C. Ph. E.
Bach, T . Albinoni, W. A. Mozart. G . B. Martini. F. Liszt. C.
Franck ( 19.00)
sólisti: ·F. Klinda, L. Strešňák

·5.apr0a
SND Bratislava- P. l. Cajkovskij: Romeo
a Júlia
S. Barroso: Dom Bemardy
Alby
(
G. Bizet R . Sčedrin: Carmen, balety (19.00)
NS Bratislava, DK Rullnov- E. Kálmán:
Cardášová)'rincezná ( 19 .OO)
SD K•ke- J. Strauss: Cigánsky barón.
( 19.00)
DJGT 8ans1ui Bystrica- Ch. W . Gluck:
Orfeus a Eurydika
(19.00)

6.apr0a
SND Bradsláva-Ch. Gounod: Faust a Mar·
, .. •• • ·, ...
garéta (19.(10)
NS Bratislava, Dom odborov- J . Strauss: Cigánsky barón
( 19.00)
SD Koilce- A . Vladigc rov: Vlk a sedem kozliatok ( 14.00)
DJGT BansU Bystrica- Ch. W . Gluck:
·
Orfeus a Eurydika
( 19.lKI)

V spolupráci so Slovenskou hudobnou spoločnosťou dňa 16. a 17. 4. 1991 sa koná
na žilinskom konzervatóriu seminár o problematike sl~ikovej hry.

7.apr0a
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RiadUer Jllllá&ovej ftllaannóaie Ostrava vypls~Qe koaluarz na obuMieale nasled-.láeldl
miest v orchestri JFO:
·
-(!len skupiny U. lausler - l aalesta
1
- vedúci sbplay U. laulel' ·

- &n skuplay U. hDSier
- Ben skupbay vlolonBel
- vedúci skupiny fqotov
-Bea skupiny trublek s povlaaostou l. trubky

Podlllleakou prijatia je llbsolutórlua AMU, JAMU, WMU lllebo koazenatórla. ~ M
stnamým žlvotoplsoua, s udanma odborn&o vzdelania a prue. úa ulllte llllled' po výjdelú
lazenitu na adresu: Jaú&ova ftllaiU'IIlÓIIla Ostrava, MleWlkovleU 181, 71t 08 Ostrava l.
Koakun sa uskutoäd dia 26. aprila 1991 o 9.80 v sktiobnl JFO. Moaluarzllé poti8davky sá
v redakeU IIŽ.
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SHÚ-SKU Mlrbachov palác Bratislava Pocta Litve. matiné slova a hudby ( 10.30)
M. K. Ciurlionis, J . Marcinkcvičius •.
.
P. Pla kidis, F. Bajoras
sólisti: S. Cápová , J . úurdina , E. Blahová,
E. Micha licová. J . Galovič

8.aprfta
SND Bratislava- L. Janáček : Jej pastorkyňa
( 19.00)
SHÚ, itudentský domov Drutbe - VIli . sympózium mladých muzikológov na tému
Inštrumentá lna hudba klasicizmu
NS Bntlslava, DK RuiiDov - J. Offcnbach:
Krásna Helena ( l9.lKI)
SD Koike - G. Verdi: La Traviata ( 19.00)

9.apr0a
SND Bratislava- C h. Gounod: Faust a Margaréta (19.00)
SHÚ, ttudentský domov Druiba - VIli . sympózium mladých muzikológov. progr~m
ako 8. aprlla
·
SD Koike - P. l. Cajko vskij: Spiaca krásavica
- ( HUIO)

DJTG Banská Bystrica- G. Ve rdi : Nabucco
( 19.110)

od-do

29. vn. - ... VID.
29. vn. - It. VID.
6. VID. - It. VID.
29. VU. - It. VID.
29. vn. - It. VID.
lau sie:
vloloa(!elo:

29. vn.
29. vn.

- It. VID.
- l. VID.
s.vm.- Jt.vm.

ŽbMiosd o ldpell4W s uvedelúa d6wMiov, vnitane soeWayda, ~e u lldrestu
Sekretarljt Metlzlúrodaýdll•terpretMafela kiii'ZOV ·
K.l'nNulyová, ~ ·
Slovkolacert, Mlcllalsl<' Je, 815 36 Bratislava

e

zart
sólisti : D . Tom~ič, E.Jenisová.
H . Stolfová-Bandová, M.
Kopp. P. Mikuláš
dirigent Z. Košler
SD Koiice-J. Strauss: Cigánsky barón ( 11.00) ·
8t'Koike-L. v. Beethoven. l . Haydn .
W. A . Mozart
sólista C. Pavlík
dirigent R. Edlinge r (Rakúsko)
DJGT IJusU Bystrica- G . Bizet: Carmen
(19.00)
SKO tllina- G . F. Händel. W. A. Mozart.
L. v. Beethoven ( 19.00)
sólisti: J . Kováč ik . M. Chládecký, V. Salaga, S. Ladovský
dirigent E. Fischer

J

ll. aprOa
SF Bratislava - program ako ll . aprlla
SD Koike- J . Dock: Fidlikant na streche
(19.(10)

lJ.aprOa
SND Bratislava- G . Bizet: Carmen ( 19.00)

IS.aprOa
SNDBŕatislava - A.

Dvofák: Rusalka (19.00)
NS Bratislava, DK Rullnov - F. Lehár : A ch.
tie ženy ( 19.110)
SD Koike- A . Vladige rov: Vlk a sedem kozliatok ( 10.1)())
Doln umeala :!liDa- Otvárací ko ncert Fest i·
SHÚ..SKU
valu mladých ko ncertných umelcov Pe ntagonály ( 17.l10)
Ko ncert mladých maďarských interpretov
tl9,00) . .

16. aprfta
SND Bratislava - Ch. Gounod: Faúst a Mar·
garéta ( 19.()(1)
'
NS Bratislava, Doen odborov - C. Porter:
Kankán ( 19.lKI)
Dom umenia :tUina - Festival mladých umel·
cov Pentagonály - ko- •
momý koncert poslucháčov slovenských
konzervatórií ( 17.00)
Ko ncert mladých ra·
kúskych umelcov( 19.30)

17•.apr0a
SND Bratislava - F. Liszt-R. Wagner: Toxe·
do moon: Slová z úst anje·
lov, l. Stravinskij: Svadba.
Vták o hnivák. balety ( 19.00)
SF Moyzesova slri, SHÚ SKÚ - A. Dvofák.
H . Wolf. M . P . Musorgskij. L. v. Beethoven,
A . Schnittke
só listi: J . Galia , M. Lap·
šanský. E. Prochác. Z.
Pautechová
SD Kqib - G . Verdi: Nabucco ( 19.lKl)
Koike - opery do opery ( 19.30)
dirigent J. Brooks (USA)
Doln umenia tiHna - Festival mladých umel·
cov Pentagonály
SHÚ-SKU Komorný ko ncert poslucháčov
VSMU ( 17.ll0)
Ko ncert mladých talianskych
ume lcov ( 19.30)
Konurvatórlu10 :tJUna - Medzimírodný seSHÚ·SKU
minár o problematike sl á či k ovej hry

·sr

z

BA RLOW INTERNATIONAL COMPETITION /991 jt poriadattfom dvoch skladateľ·
ských stít'afí 110 telilo rok:
·
BRASS QUINTE T COMPETITION je o ritntova11á 11a d~chovl pltcltovť kvillltto pre štmr:
dard11i obsade11ie (d1•e triibky , le:m ý roh, trombó11, tuba) kompo11ova/lé v dftke od l 2 do 20 mt·
mit do roku 1987.
CHAMBE R MUSIC COMPETITJON jt vypfsand pre tradilnl i atypické komorné zosku·
pe11ia (slátiko1•é, dychové, bicie stibory. kollfigurácit typu Pierrot... ), prilote11ý mtí byt' part (v ý·
t'uh) pre vokál, kltn•fr. slátikový 11ástroj, c/yclto1•ý 11ástroj, tve/11. tlektro11ický 11tístroj. Skladby
v clft ke l 2 - 20 mi11tit11tmajti byt' staršie ako 4 roky. Skladattlia btz rozdielu11círodllosti. veku.
pohlavia. sct môtu ztilusm it' 11a o boclt stit'ctfiach (z vlt'uzit' môfu le11 l' jedlltj}. V oboch je pri'Cí ct ·
110 spoje11cí s odm e/IOII 5000 USD ct u1•edmfm sklctdby v ko11urmtj sezó11e / 991-92. Adresa 1111
ktorú pricmw moflw zasie/at' mclltriály (purtittiru + kazelllllaltrál'ky} -do l jtilu: BAR LOW
I NTERNATIONAL COMPETITION 1991. HA RIS HARRIS FINE ARTS CENTER, BRIG·
HAM YOUNG UN/VERSIT)". PROVO, (JrfAH IJ.I602. U.S.A.

