V ČÍSLE: Jubilant J. Hatrík e P. Čerman o potrebe reformy konzervatórií e
Dokon~enie štúdie D. Múdrej o klasicizme na Slovensku e Cyklus francúzskych opier vo Viedni e Recenzie koncertov e Informácie e Servis
HŽ.
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Ročník XXHI.
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Na p~iatku bol úmysel. V duchu redakiných tredlclí, zvyk·
lostf (a dobrých móresov) realizovať )ublleJnt rozhovor.
S ,.novoinitalovaným" päťdesiatnikom, lldadltel'om, ped•
gógom, teoretikom, publicistom••• .JURAJOM tiA~
(1. 5; 1941). Priznám sa, tých rozhovorov (nie ,..._jublle)·
ných) za roky rokúce naiich spolo&ifch t*vktb (pokoJných
i rozvibrovaných) hla~lnou reality, pravdy,.umenfaw bolo neúrekom•.• A tak sa ml vynárali v tPieti otázok, tWn aeúvlsloati vety, myilienky s troma bodkami, z náiho roäovoru publikovaného (HŽ 80/4) pred jedenástimi rokmi. Korilo poznania
a vrások k nim p~budlo 7 Zvedavo oiakáva)Uc pokrHovanle,
dopovedanie začatých viet, odpovede, ntiOIIUjúc:e s nevysloveným lichom "!ivých, znejUclch 1:a.t a ceetičiek", naile·
som na redakčnbm stolé list...

,,Oživ vo mne
rad osa. •••
~

Vátená
L. Dohnalová
redakcia Hudobného tivota
Gorkého ul.
Bratislava
. Milá Lilka!
Obávam sa, že na náš rozho~or.spred jedenástich rokov už nedo kážem nadvi azať . Na
druhej strane máš pravdu: .. živá . znejúca pam äť mojich životných ciest a cestič i e k " je tu
- je vo všetkom, čo som medzi časom urobil
i neurobil , lebo vo mne znejú , žiar, i skladby ,
kto ré som nedo kázal či nestiho l vypove dať .
Využitý i premrha ný čas, ale hlavne te n
premrhaný, mi striedavo napfňa i vyprázdňu
je hlavu ako morský príliv a odliv. A v oboch
smeroch to bolí ...
, Ako teda vybfdnuť z paradoxného duševného stavu , keď sa vo mne prellna obrovská
nechuť komunikovať v novinovom pseudodialógu so zadúšajúcim p~it om , čo všetko by
l
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bolo treba vyjadriť, jasne sfo rmulovať... ?
Spo mínaš si na text jedného z malajských
pantunov, ktoré som zhudobnil v cykle Vysoký je banánovník?- .. Rozbité sklo sa už nedá
zviazať , rozthrnutá nitka, tá sa dá ... " Cítim ,
že v tomto próstom obraze drieme semienko
istoty , korienok bylinky proti sebastravujúcej
skepse unaveného päťdesiatnika. To, čo som
porozbíj al - či už pošliapal ako slo n v porceláne alebo pustil na zem z nešikovných , nepozorných prstov, to treba pozam e tať a vysypať
do smet í. Je tu však ešte tá " nitka" - n ačo tajiť : plná uzlov , ktorými som ju dosiaf nadstavoval a stále nadstavu jem ... Uzlíky sa zvyknú
viazať na vrecko vke - aby človek nezabudol. .. Napriek tomu , že som autorom, ktorému sa vo viacerých skladbách ozval "hlas pamäti" , často a vera zabúdam . Možno práve
preto ma tak naliehavo obsadili vlastné spomienky; niekedy sa ve ru chovajú ako nespratní podnájomníci, ktorí proti vôli domáceho
zamykajú dve re pred tým, čo by chcelo prísť
nové a neohlásené ...

Snímka A. Palacko
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3,50Kčs

Nie , neboj sa, nechystám žiadnu generálnu
sebaspytovanie. Nijaký
faustovský exhibicionizmus! Piesok v presý, pacích hodinách ešte te čie a hoci - ako sa varovne hovorí v fudovej povesti o Faustovi"der Teufel geht umher vie ein brtillender
Lôve und suchet, we !chen cr verschlinge ... ",
je tu ešte šanca: práve v tej "nitke"; priam na
nej visí , povedal by som ... A práve o jednom
z ostatných uzlíkov na nej Ti chcem v tomto
liste porozprávať , milá Lilka. Usúdil som, že
to nie je ~ôpka č repín , hoci sa možno náj.du
aj takí , ktorí budú iného názoru. Prosím.
Clovek nikdy nevie .
spoveď, účtova nie ,

Keď som v 76-to m roku napísal De nník Táne Savičevovej , našiel sa kolega , skladatef,
kto rý prehlásil. že zhudo bne ním ruského textu nadbieham okupanto m ... V Chorálovej
fantázii zaznieva chorálová symbolika z "úst"
obyčajné ho akordeónu - .,svätokrádež!",
zvolalo zopár spravodlivých , rovnako z kruhov mne blÍZkych ... Možno ma d akto ho rlivý
a po novom spravodlivý bude ešte raz lustrovať aj za to, že Il. symfónia "Victor'' zaznela,
chúďa, s tou svpjou mahlerovskou sakrálno u
dikciou - zrejme intrigánskym pričin e ním

.·
. · ·:

.

Peter Oadrel&a: Kresba

onoho "obchádzajúceho revúceho leva" práve na koncerte , ktorý Slovenská filh armónia s nec huťo u odohrala k výročiu "víťaznéh o
febru ára" .. . To všetko však nie sú "uzlíky" na
mojej .. nitke", ale skôr " črepin y " pod nohami, v .ústach a dušiach iných ... Te raz chcem
spomenúť čosi iné , inú svoj u skladbu - komornú kantátu "Moment musica! a vec J . S.
Bach" pre soprán a ko morný text .. . No práve: na aký text? Vieš, na aký?- Nevieš. "Na
vlastný text" , stoj í ·v rozmnožených notách
i v bulle tine prehliadky z roku 1988. Nuž , je .
aj nie je to pravda . Pôvodný text tejto skl adby je úryvko m z 50. žalmu: "Bože , stvor mi
srdce čisté , daruj mi nového a pevného ducha! N eodháňaj ma zo svojej prítomnosti
a neodnímaj mi svojho svätéh o ducha! Oživ
vo mne radosť , že som zachránený a na posilu
da j 'mi šrachetného ducha! Blúdiacim budem
uk azovať cesty k tebe a hriešnici sa k tebe
opäť vrátia ." Takto som ho aj zhudobnil . využijúc citát z Bachovho spracovania chorálu
Jesu meine Freude - vynára sa ako "čierna
diera vo vesmíre" na záver procesu, v kto ro m
ho ko mpozične re flektujem, rozkladám , persiflujem, boj uje m oň ...
Moment musica! avec J. S. Bach so m napísal a venoval priateľovi - ume l covi k jeho
šesťdes iatke . Obsade nie skladby zodpovedá
"obsadeniu" jeho muzikou "ožiarenej" rodin y: soprán, flauta, lesný ro h, kontrabas (deti), klavír (on sám) a husle (do rodiny prižene ný muzikant) . Tak sme ju aj v baptistickop1
chráme preďviedli ... A tu sa vo mne ozval
hlas: v tejto podobe , s biblickým textom , sa
nikdy nedočkáš verejného uvedenia .... urob
dačo ... , prepíš text .. ., parafrázuj ho ... A ja
som poslúchol. Skladba na prehliadke odznela s týmto texto m: "Prinášam ti srdce či s té
a v ňom nového a pevného ducha . Neodh á ňaj
ma zo svojej príto mnosti a neodnímaj mi moju yrúcnu nádej! Žije vo mne radosť. že som

zachrá nený, veď na posilu mám zas tvoju múdru lásku ... Blúdiace kroky našli znova cestu
k te be a pokoj srdca sa mi opäť vrátil. .. " Dokonca sa mi to vtedy zdalo dobré - malo to
jemnú , rafinovane utajenú sakrálnu príchuť
(čosi ako G itandžáli , však? šepkal Hlas)
a navyše. tu boli zadné dvierka .Júbostnej"
dikcie ... No. O no to na prvý pohfad nie je až
taký ve ľký posun. Lenže je - a obrovský!
"Ľuds ké" je tu povýšené nad "božie" - akéže
ja môžem "prinášať srd,ce či sté"?, ko mu ?, odkia ľ? Veď ho nemám! Môžem iba pokorne oň
prosiť ... " A na posilu" .. ., na posilu nemám
tiež nič! Do sia ľ len ča k á m na dar "šľac h e tn é 
ho d ucha", ktorý žiadna rudská ruka newdvihne ani nedokáže podať . Áno , " múd rej lásky" som sa - ne hodný - dožil. v to m som neklamal, a je to čosi krásne, dáva to životu farbu , vô ňu , k'ásu, každodenný zmysel. ale nie
o nen najhlbší zá~ lad , ktorý drží v naj hl bších
hlbinách, hlbšie ako siaha jungovský Ti e ň .
súkromná mefistofelovská pivnica pok ušení
a trápe ní ...
A tak so m roztrhnutú nit ku znova nadviazal. Tohto roku, v ro ku mojej pä ťde s iatk y.
a hn e ď v januári , sme Bachovi a Bohu verejne zaspievali originál. "Oživ vo mne radosť !"
Kofk okrát medzitým zakikiríkal kohút? Och.
to neviem . milá Lilka - zrejme i viac ako trikrát. .. Ale uzlík je tu a nitka - drží! Krehká,
zúfalo krehká visí z mojej minulosti do budúcnosti . ktorú nepoznám a ktorej sa - ako
každý obyčajný č love k - niekedy viac, niekedy menej , ale vžd y trocha hojím . Drž mi palce, aby môj strach ni kdy ne narátol väčší ako
" moja vrúcna nádej" ...
Srdečne

a
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úbohý pät'desiatnik JURAJ HÁTRÍK
Bratislava, apríl 199 1
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ŠANCA PRE ŠTUDENTOV
V roku. 1981 sa pri oslavách 60-ročnej existencie odboru a katedry
hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity J. A. Komenského
v Bratislave zrodila myšlienka organizovať každoročne typ podujatia._
ktoré by umožnilo študentom i mladým absolventom muzikológie nielen prezentáciu ich vedecko-výskumných prvotín a stimulovalo ich
ďalšiu vedeckú aktivitu. ale ktoré bý vytvorilo priestor pre výmenu
názorov a 'poznatkov a rozvíjalo ich schopnosť argumentovať. Podujatie •.ktoré dostalo podobu dvojdňového sympózia získalo v roku 1984
celoštátny a od roku 1990 medzinárodný charakter. Realitou sa stal
aj ďalší zo zámerov realizátorov sympózia - nadviazať a kontinuitne
a programovo rozvíjať spoluprácu s partnerskými katedrami hudobnej vedy filozofických fakúlt v Prahe. Brne a v krajinách P"ntagonály.
Význam sympózia a "rentabilnosť vkladu" do muzikologického dorastu pochopili i predstavitelia Tvorivej komisie pre teóriu a kritiku
bývalého Zväzu slovenských skladatel'ov i dnes činnej Slovenskej muzikologickej ·a sociácie pri Slovenskej hudobnej únii a stali sa stabilnými spoluorganizátormi podujatia. Tematicky boli sympó~iá mladých
muzikológov zamerané buď na vymedzenú tematickú oblasť (hudobná estetika; akustika. teória. história). alebo tvorili pestrú konfrontáciu rôznych bádatel'ských aktivít.
·
Toht o ročné. v poradí už !l. sympózium
mladých muziko lógov. kto ré sa uskutočn ilo
v Bratislave v dňoch !l. - 9. apríla nadviazalo
na dote raj šie tradície podujatia. Malo však aj
nie kto ré nové znaky. ktoré obohatili a rozšírili pôvodný zámer organizátorov .

Sympózium sa po prvý raz u s kutočnil o
v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy Slove nskej a kadé mie vied . a to na báze s poloč
né ho pracoviska SA V a FFU K V)ískumnej
skupiny hudby 17. a 18. storočia; jeho čin nosi
nadobudla oficiá lnu zmluvnú podo bu v januäri 199 1. Či nnosi tohoto pracoviska má
presne formu lovaný cie f. organizačnú štruktúru . personálne. finančné a materiälové zabezpečenie i spôsob využívania výsledkov.
Z m yslom s po ločného prawviska SA V a
FFUK je koordinovai a rozvíjai hudobnohistorický výskum v obdobiach. ktoré boli
· v minu lo~ti za nedbané. do riešenia úloh zapo. jii schopných študentov a dosiahnuté vedecko-výs kumné poznatky bezprostredne pre míšai do pedagogi<;kej praxe. Je iste potešitdné. že neostalo iba pri tomto záme re . Všetky
z u vede ných foriem spolupráce sa už v ško lskom roku 1990/ 1991 za čali realizovai a primišajú aj konkré tne v)•sledky.
Jcdn)·m 1. n.:zultá tov č inno sti no vé ho p racoviska $A V a FFUK je 8. symP,6zfum· mladýdl
muzikológov, ktoré Slovenská hudobná únia .
začl e nila do r;ímca mozartovských muzikolog ic kých podujatí na Slovensku. Sympózium
o bsahove nadviazalo na muzikologickú ko nfcre nc.:iu Hudobná kultúra na Slovensku v dobc W. A. Mozarta . u sk ut očne nú v Trnave
v dr'loch 26. - 27. 2. 1991 . Téma štude ntské ho
podujatia Inštrumentálna hudba klasicizmu
ohní tila po:wrnosi na vývojove najpo dstatnejšiu problematiku sledované ho obdobia
de jín hudby. pri čo m aktívna účasi až siedmich referentov zo za hrani čia bola príležitosiou ku širším ko nfrontáci;ím .
Sírka medzinárodného rámca sympózia je

V

m ar~.: i

t. r.

za~a l a

v ~rati s l avc č ut 

nosť súkromná agentúra SPOLOČ
NOSŤ PRIATEĽOV EUGENA SUCHONA. Jej iniciátorkami a zriaďova
te l'kami sú PhDr. Daniela Štilichová,
dcé ra skladateľa a PhDr. Le~ka Suchoňová , skladatefova neves'ta. Cieľom novovzni knutej organizácie je predovšetkým šíriť tvorivý odkaz - prostredníctvom zvukových záznamov. videokaziet , notové ho materiálu - jedné ho
z kľúčových pr edst avite ľov slovenskej
hudobnej kultúry. Agentúra sústreďuje
informácie o interpre toch , vrátane zahrani čných . Sucho iíov ho die la a . pr~pra
vuj e i rôzne stre tnutia a koncertné poduj atia. Akčný rádius Spoločnosti sa
okrem propagácie tvorby E . Suchoňa
rozširuj e i na propagáciu ostatnej slo ve nskej hudobnej tvorby . V tejto súvislosti pripravujú v spo lupráci s viede n-

druhým novým zna kom podujatia. Účasi hostí z Rakúska (Graz) , Maďars ka (Budapeši).
Po ľska (Krakov) i zo vzdiale nej Litvy (Vilnius) vytvori la podmie nky ,pre me todické
a hodno tové porovnanie prác štude ntov
i predpoklad pre zaujímavú a podne tnú diskusiu na té mu Muzikológ-štúdium odboru
a uplatnenie v praxi -dnes a zajtra, kto rá sa
konala vo form e Round table na záver prvého
dňa ro kovania.
"
8. sympózium mladých muziko lôgov bo lo
tema ticky rozčlene n é d o štyroch b lokov: Pramene im'trumentálnej hudby 18 . storočia,
K problémom recepcie W. A . Mozarw. Pra-

ŽILIN'E
'

V l!J)och 15. - 20. apríla l. r. usJ..utnčnil !>a
Zilinc l. ťestlwal mladýc:~ ko!K"ertnýc:h

umelc:o~· Penta~eonály. ľcMival u~poriudal
Spulu k konccrtn~· ch urnelc11\' pri Slnwn••'k~·j

hudobnej únii v ~polupraci Ml St;ítnym J..umornýrn orchc~t mm v Zilinc . Fc~t iva lot ,·oril
osohn}•m príhovorom minilltcr kultúrv SR
l .adlsla,· Snopko (n;r ohr.). ktor~· nau P';duja ·
tím prevzal aj z;í~titu. V mene Rady Slmcn' k<·j hudobnej unic sa príh~mn~m priho\(lril
jej prc<bcda Ilju Zeljenka. l hodn~; P'~hrjatic
patril<> l'eti'Mi Umrskl:mu a Marlánovll.ap·
~n~kému. ktorí prcplnc né mu hfadi,ku Domu um.:nia FATRA prrpr;n ili \l.ikll\ ume-

lcck~· 1.;\žitok. l'ohllll \ pril·hdnr úalš kh ~k~·

tich dní p;~tril žilin~k ý D1>111 Ulll<'llÍa mlad~m
umelcom 1 Mu~,j'a r~ka . ľalian ~ka. Rakí1ska . Juhmhí\'ic. úalq ho l vcno\ ~ n ~ pri c~tor po~l uch{IČilln konzcrvahirií. \ 'St-.1ll i rrrm:lcom
'l Cicch. Z:ívcrc.:' n ~ J..,•n<'Crt vcnovall .. Pocit:
Mozarta·· .
Sltča~iou zilin~kél11' f<o,ti' al rr Ix, lna tamo ji.om korili.: l'\ atoriu ~kdz in;írodn\· ~.: min :ír
o pn>hkma trk<' o,l;iC:·iko,.:j intcrpret:kic ' o
,- ~dll"<' ml u d ~·ch-i ntcq>l'<'hW. ktnrý priprm ila SI, ,H.: n ~ka hudohn:í sp<l ločrw:- i .
•
K nhnm pod ujatiam ~a ' na ~l >lll č;"opi~c
" ;i time podn,hnej,ie .
- mj•

mene vokálnoin.štrumentálnej hru/by, 18. storočia a Teória hrulby 18. storočia. V äčšina
prednese ných refe rátov mala povahu mo nograficky o rientovaný.ch sond . zameraných na
výskum osobnosti alebo diel. Je ne pochybne
J,1otešitdné konštatovai. že príspevky našich
referentov (až na nepa trné výnimky) . ktoré
holi na podujatí najpoče tn ejši e. veľmi dobre
o bstáli v medzinärodnej konfrontácii tak
z hľadi s ka obsahového prínosu . ako aj me to dicky.
S nímka M. Jurík
Treba le n dúfai. že naši mladí muzikológovia dostatoč n e využili novú dime nziu sympózia pre nadvia zanie medzinárodných ko ntaktov. ktoré sta~ím generáciám ~tudentov neboli umožnené. Treba tiež dúfai, že nové s!Xf'
l očr:Jé pracovisko SAV a FFUK pom ôže odstránii generačné medze ry . ktoré vznikli žiar nie náhodne - vo výchove hudobných histo rikov na Slove nsku . Tohtoročné medzinárodné sympózium mladých muzikológov. ale
i jeho predc hádzajúce ročník y or~entované
na historick(r proble matiku . by tak mo hli tvorii začiato k návratu ku Kresánkovským tradíciám hudobnej vedy na FFUK. ktorá o kre m
e tnomuzikológie orientovala progra movo
štude ntov prAvc na hudobnú histó riu. Be z ne j
totiž. ako bez pamäti nároqa, stojí naša súčasnosi na vratkých základoch .
DARINA M ÚDRA

~ k yt n

Kun ~ t ,<.: rc in ll lll

t r i auwr~ J..~.: \c-

če ry

popredných P.redstavitcfov ml adej slovenskej skladate ľskej gene rácie Vlada Godára, Petra Martinčeka a Martina Burlasa na jeseň r . Z doterajších
, aktivít age ntúry spo meňme na príklad
realizáciu (v spolupráci s vied~ nským
Kunstvereinom) troch s u c hoňovských
koncertov vo Viedni v marci a apríli
t . r . Spo ločn osť sa podieľala i na vydaní
C D platne s novou nahrávkou opery
Krútňav a. Suchoňova spoločnosť pozýva všetkých záuje mcov a ctiteľov E. Suchoňa do svoj ich radov. Za člena Spo-·
ločnost i sa možno prihlásiť na adrese:
PhDr. Daniela ~tilichová, Bradlianska
ll, 811 03 Bratislava.
Pre svojich č le nov plánuje spo ločnosť
dvakrát do roka vydávať informačný
bulle tin , v ktorom bude infor mo vať
o všetkých svojich a ktivit ách .
Č-
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XXXVI. košická l!udob~á. jar
Tohtoročll(i Ko.Vická hudobná jar sa od
predcluidzajrícich udli~'uje rozdelením podujmi na jam rí - symfonicko-komormí a jesemi!Í
- orgmrovrí čast'. Jarná sa pod záštitou Ministerstva kultríry SR a Primátora mesta Košíc
uskutoční v čase od 7. mája do 6. jrína t. r.

Otvárací ceremoniál so slávnos/ll ý mi fanfárami J. Podprockého a koncertom košického
Brass Quilllel/a sa komi 6 . mája vo Východoslovenskej galérii. Po 1lom nasleduje maratón
koncertných a operných podujatí. Na slávnostnom otváracom koncerte (7. 5.) zaznie
premiéra Podprock ého fantázie pre symfonický orchester Zvony op. 31. Michaela Fukačo
vá prednesie DvOI'ákov violo n čelový koncert.
program u zatvára 4. symf ónia R. Schumanna. Dirigem om koncerlll je Jé/dirigent SF J.
Wildner. Nla vímy recitál wlianskeho klaviristu Marca Vnvola obsiahne diela F. Chopina,
F. Schuberw , G. Gershwina 11 i., francrí::ska
huslistka Li/ia Berei/i s klaviristkou T. Frmlovou prednesrí skladby J. M. Leclaira, F. ScllltIJerta, C. Saint,Saensa a M. Ra vela (14 . 5. ).
Na koncerte 16. májapod ved,~ním S. Mawru
prednesie orchester S F predo/rm k opere B.
Smetanu Predaná nevesta, 9. symfó niu e m ol
op. 95 A. Dvoŕcíka, P. Toperczer je sólistom
l ' Prokofievovom l . klavírnom koncerte op.

"

/6. Priprílržitosti D1la IIIIÍZ~Í (17. mája) vy.wipia výchudoslol'enskí umelci " Ž upnom
clome. D1la 23. 5. .~tátna filharmónia s dirigentom A. Mogreliuom (Holandsko) prednesie
Spanielske mpriccio op. 34 N. Rimskelw-Korsakova. S. Zambcmfký a P. Kowíc' illlerprewjú Koncert pre dva k/mt/ry a orchester F.
Poulanca. Od F. Menclelsolma Bartholclyho
je na programe .J. symfónia A dur. talimrská.
D1la 25. a 26. mája Košice hostia Symfonický
orchester Savaria so sólistom A . Kat zerom.
V ich podan( si vypočujeme Tance z Galwuy
z. Kodálya. / . koncert pre lesný roh a orchester R. Straussa n 7. symfóniu C dur F. Schuberta. Na predposlednom koncerte opiit' rí('in kuje k o.šická filharm ónia s anglickým dirigentom A. Mitclrelom . sólistom V. Bití/wm
v koncerte pre gitaru a orchester l. A . Rodriga. Záverečný k oncert 36. Košickej hudobnej
jari bude 6. jrína l' Dome umenia; zaznie Beethovenova Missa solemnis v naiíllldovanf
.švajčiarskeh o dirigenta E. Kam era. so sólistami L. Larinovou. J. Zerhmtovou , M. Dvorským a P. Mikulášom . Spolmítinkuje SZMB.
Suíme divadlo prispina clu programu KHJ
troma opernými preclsw veniami: Verdiho
Traviatou. Gréckymi pa.fiami B. Martimi
a Donizzetilro Ntípojom lásky.
A. JANUSKOV Á

Autorský zväz bilancoval
Dia 6. aprlla t. r. konalo sa pné Valné
zhromaidenle autorov zutupovanýc:h ~OZA
a d6a 19. aprlla t.r. prvé Valnhhromaidenle
výkonnýc:b umekov zastupovaných SOZA.
Predmetom oboc:b rokovani (bolo lo prvé Valné zhromaidenle po J8 rokoc:b) bola bUanc:la
doterajiej &nosti SOZA ako autorskej orga·
nlzáde (predniesol Dr. P. Hariányl), správa
o tlnnosti Výboru SOZA (predniesol J. Kln·
&k), spriva o tlnnostl Zarad'ovac:ej komisie

(predniesol J. Benri). Zjednotlivých vystúpe·
nf zhodne zaznela nevyhnutnost' prispôsobenia sa autorskej organizácie k sútasným legislatfvnym, ale najmä ekonomic:kým trepdom,
z ooho vyplýva potreba postupnej premeny
autorskej orpnlzáde z nidenčncMtatlstic:ké
ho úradu na podnikatel'skú organizáciu. K tejto problematike sa chceme na stránkach nálho
•tasopisu eite podrobnejlle vrátiť.
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Hovoríme s riaditeľom Konzervatória v Bratisla-ve Petrom Čerma om
umenie posunúť k ce lospoloče n
ským pro blémom.
Tu vidím hlavné pole pôsobnosti
umeleckého ško lstva. Formul ovať
taký ideál , ktor ý mode luj e ľudské
ho d ucha smerom k úcte k člove ku ,
láske , skromnosti... Tak sa te nto
úzko špecifický problém ume nia
mení na ce l os po loče nský. Tu mámc my pedagó govia obrovské
možnosti - možno i pred poklady upria mi ť tale nt a schopnos ť kreativity budúcich ade ptov ume nia
správnym smero m. Práve teraz nastal čas, aby sme jasne a vcreine
sformulovali j ednozna čný názor na
postavenie umenia v spoločnost i
a z toho vyplývajúce za radenie
umeleckého ško lstva ako celku
v ško lskej sústave.
Ste vo runkcli r"iaditeľa niečo vy~
roka . KraUko po Vašom zvolení ste
v rozhovore pre Hudobný život vyjadrili svoju predstavu obsahovej
modifikácie učebn ých osnov školy,
ktorá dosl' podstatne mala zmenil'
jej celkový profil. Čo z vašich
plánov sa Vám za ten rok podarilo
zrealizoval'?
- Podarilo sa nám konzcrvató-

Vychovávať~kócté k'"či'O"Vekô'

-láske, skromnosti ...

P~t~r C~rmiln - narode n)· ~- l . 19~1).
1%4 - 1\170 - štúdi um na Ko nz~ rva h) riu v B ratb law . klavír u prof. Mašind u
IIJ70 - 1975 - navšt~v uj~ klavírnu triedu prof. Macudzin!>kého na VSM U

. 1973 - l. mie:-.tn v ce lo~ t ä tnej ki:J\'ÍrllCI ~ úia ii J . A . Bend u v Pm he
11J7:'i - pedagóg na hr:t tbl ;w~lwm knnzervatliriu
l1J71J _l liJI-111 - prnfónr 1lil lJniver:-.ity u f Mu~ic K;í him a A lcxilndria
IIJK I - 19};2 - p rofc,or na E~~ucla Saperior ' k Mu, ic;t Mu nterrcy ,. Mcx i~u
19K9 - w d úci odboru. ki<I\'Írny JX•dngóg nu Kn nzcrvatiÍriu v Bmt i~ lave
19911 :... zvolen}' 111 riaditl)fa hruti~l:tvs~~ ho konzcnatúria
·
Kunccncwal spolu~ m:mžclk\\11 ťclistkuu Evou 1-Jr:thll\':-.kl)u v Cc~ko:-.lovcn:-.ku. Maďar~kli. Z SS R . Spanic l~ku. Egyptl '.
Mexiku u USA. Nahraval pret~. rulhla!o.. tclcví7iu. ORf!" :t maďarsk li te levíziu.
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šie? Aké sú základné piliere vašej
reformy?
- Ko ncepcia , kto rú považujeme
za sp rávnu . vychádza z predpok lad ov , že disciplíny int e rp ret ačné
a pedagogické treba c h ápa ť ako cclo k. Teda názor. že to mu . kto id e
učiť, mo žno v interpretačnej obfasti všel ičo pre páč i t'. treba odm i etn u ť
ako pomýlený.
Práve snaha do~ i ah nu ť naj lepší
výsledok v hre na nástroj i, dokazuje ozajstný vziah k hudbe. Pre prácu s deťmi plat í d vojnásobne. že
.. zapaľovať môže iba ten. kto sám
ho rí". Je potrebné vychovávať
láske k hudbe a vy t vá rať pre to
podmie nky. Te nto zák lad ný vziah
sa v minulosti likvidoval sústavným
rozptyfovan fm žiaka na všetko
možné. Bolo to zapríčine n é dobre
m ysle no u, ale zle aplikoÝanou snahou o všestrannosi žiaka. Aj naším
c ieľo m je snaha po všeobecnej rozhľad e n osti , ale tú treba c h á pa ť predovšetkým ako sna hu po ľuds ko m
a citovom p rehfben f a n ie le n v hromadení verbálnych ved omostí. bez
o hTadu na proporcionalitu.
Iniciatíva by mala b y ť na strane
žiaka a to niele n pri získava ní o dborných, ale i všeobecných vedomostí. V to mto smere si vša k po
sk úsenostiach so žia kmi i nie ktorými rodič mi nerobím ilúzie o rýchlom o brate . Zme nu doteraj šieho
nazerania žiackej pospolitosti , ktorá bo la neustále ,.postrkovaná"
a čas to nechápala už it očnosť predkladaných informácií. pri nesie až
zásadná zmena spoloče n s k ých
a tiež sociálnych po merov. Bude to
predovšetkým n á ročnosi terénu na
odbornú kvalitu našich absolve ntov, ale i vedo mie. že napríklad
zna losi cudzích reč í bude nanaj výš
po trebná. Slovom. š kola bude žiakom vedo mosti poskytovai. nic nan ucovať . Toto všetko však ' úvisf aj
s pod statným zvý$c nfm nárokov na
pedagogický p roces.
Toto je však zatiaľ skôr zbožné
irlanie. ktoré má veľmi málo spo-

V marci t. r. ste ministrovi školstva mládeže a športu SR adresovali otvorený list, v ktorom ste sa pri'pojili k dlhšie prebiehajúcej polemike o problematike umeleckého
školstva. Žiadali ste v ňom predov~tkým vytvorenie samostatného
odboru pre umelecké školy na
MSMS, kde by patrili v~tky umeleck é ~koly- od ZUS, cez konzervatóriá, stredné umelecké ~koly až po
VSMU resp. VSVU. S akým výsledkom?
- Ve ľmi dobrým. Uve rejnením
listu sme sa snažil i pos unúť pole miku d o ko nštru ktívnej polo hy a
u pri ami ť pozorn osť cen tráln ych
úradov na naše kro ky, kto ré sme
po vzájom ne j dohode všetkých
konzervató rií podn ik li n a zvýšenie
úrovne umeleckého školstva. Naše
snah y sa dovted y stretali s vefko u
opozício u na ministerstve . Vďaka
otvorenému listu a ko aj iniciatívam nie kto rých ďa l š íc h Tudí. konkrétne napríklad pána Hatríka,
sme dosiahli zriadenie O ddelenia .
umelecltých škô l, ktoré pod lieh a
námestníkovi pre vyso ké ško ly.
l

Aká je náplň tohto oddelenia ,
máte dostatočný priestor na uskutoč ňovanie svojich zámerov? Prečo
sa lak vehementne bránite patr~·
medzi stredné školy , ved' mož óst'
získal' popri umeleckom i ' Iné
stredo§kolské vzdelanie s aturitou, je veľkou prednost'ou ášho typu konzervatória?
- Toto oddelenie á právomoc
rozhodovať o otáz ach p edagogických, organizačných . me todických , ale myslím , že správne chápe
svoju prácu, ako v d obro m slo va
zmysle servis umeleckým školám,
kto rý pomáha re a li zovať a na ministerstve pres ad zovať naše predstavy . Súčasné znenie ško lského
zákona nám b ránilo re a lizovať potrebné koncepčné a či as točne i obsahové zme ny. N utnosť rešpekto vať platné záfonné predpisy pre
stredné školy nám zväzovala ruky
pri uskutoč ňovan í n ašich predstáv
o umelecko m vzde lávan í. Preto
sme žiadali o vyčlenen i e konzervatória zo sústavy stredných škô l a jeho samostatné definovanie ako
školy priamo riad enej MSMS ( metodicky i ekonomicky). k torá d áva
súvislé umele~; ké vzdelanie . Samozrejme toto obsahuje aj všeobecnú

Budova bratislavského konzervatória
čas ť

humanitné ho vzde lania s maturito u.
Vychádzali sme z to ho, že slovenské i čes ké konzer vatóriá si po
celé p ovojnové obdobie ud rža li vysokú ú ro veň , č ím argume ntuj e
i uznesenie riaditeTov ko nzer vató rií ČSFR: .. v čase celého povojnového obdo bia sme pracovali v podmienkach s krytej a fa kticky nelegálnej o pozície: v neustálo m zápase s o fi ciálnymi brzdami sme dosiahli nič menej než to, že absolventský diplo m našich konzervatórií nepodlieha vo vyspelých krajinách po nižujúcej nostrifik ácii ...
Nejde nám o nič iné, než o zákonnú kodifikáciu dané ho stavu."
Aké by teda, podľa vás malo byl'
umelecké školstvo? Teraz, v tomto
čase, kepy umenie a vôbec kultúra
bojuje takmer o prežitie?
- Naša základn á koncepcia vych ádza zo snah y o zmenu kvantitatívneho modelu skva litňov a nia
systé mu
hudo bného
ško lstva
v kvalitatívne zmeny. Sn ažíme sa
vyvrá ti ť súčas n é vžité pred stavy . že
väzba medzi s po ločn osťou a umen ím je chápaná cez t rad i čné konzumné kritériá estetiky, chceme

zme na , ktorej výsledky sa prejavia
až o pár ro kov , i keď nie ktoré ma-.
lé, die lči e . výsledky som oča káv a l
už te raz . Inak mi dnešná situácia
p ripomína obdobie spred roka, naprie k našej vefkej snahe o stávame
zati aľ stále pri predstavách.
Prečo? Spomínali ste predsa
i v za hraničí uznávanú kvalitu absolutória konzervatória. Nie ste
spokojný s celkovou úrovňou vy- ·
učovacieho procesu?
- Je to zložitá o tázka . Dovoľt e ,
aby som ju trochu rozvinul. R ea kcie na neuspokojivú situáciu boli
v minulosti po dobné ako v iných
oblastiach. Na pokyn ..zhora'· sa
vše li čo reformo valo , upravovali sa
uče b né plány, prid ávali ďalšie d isciplíny. Nako niec boli žiaci zaťa že- 
ní tak , že im na vlastnú umeleckú
prácu neostáva! čas ani potreb ná
energia ... Odborníci" , ktorí o tom
v poslednom štádiu rozhodli , bo li
odborníkmi
administratívnymi.
ča sto s poh ŕdavý m postojo m voč i
nám . praktikom a vo svojej neomylnosti nás činili zodpoved nými
za negatívne dôsled ky vlastnej
ko ncepcie .
Môžete sa vyjadriť konkrétnej-

Snímka S. Sauer
loéného s rt>alitou. Akým spôsobom
ch'cete napríklad zvýšil' úroveň pedagogického procesu? Spoliehal' sa
len na morálnu uvedomelost' ped agógov je asi fikcia ...
- Výraznejšie by ma li pilsob iť
ekono mické páky. Momen tál ne
nemá riadi te ľ možnosi m oti vovať k
vyššej kvalite a odmenii dobrého
pedagóga vyšším fin a n čným o hodno tením, nevraviac už o možnosti
p re pu stiť
nekvalitné ho uč i t eľa .
Vefm i škodia pse udosociálne sn ahy nie kto rých kolegov pedagógov.
kto rí cestou odbo rov žiadaj ú za ruči ť abso lútne istoty: ale to je práve
to, čo n abúrava kvalitu ško ly. My
sme síce presad en í d o demokracie .
• ale legislat íva po krivkáva as po ň'
dva roky dozadu. Až keď si sa motní pedagógovia uvedomia zmenu
s po l očenských a soci:ílnych pomerov , môže nastai nová kvalita. T u
sa žije celko m ako predtým: každý
oča k áva, že ho budú d o n iečo ho
nútiť a postihovat'.
Vrát'me sa ešte aspoň stru čne
k učebný m osnovám. Podľa novej
koncepcie sa vefmi zredukovali teoretické a najmä v~becno-vzdelá 
vacie predmety. Žiaci už nemajú
zemepis, dejepis...

- Všeobecno-vzdelávacie p redmety sa vytratili iba z názvov. Po
obsahovej st ránke chceme výuku
histó rie či zeme pisu skva litniť posunom do vzájomných súvislost í
a väzie b medzi predme tmi. Zosúladii všetko a hlavne všad e si vša k
vyžaduje ro k p ráce na nových
osno vách. Pedagogické záze mie
v tej to oblasti je na Ko nze rvató riu
v Bratislave na d obrej úrovni.
Do akých súvislost í? Pokial'
viem, majťt napríklad žiaci druhých ročníkov d ve vyučovacie hodiny 1. j . 90 minút dejín hudby týžd enne. Myslíte, že v tomto ča sovom
priestore stihne ped agúg zabezpeč iť počl1vauie hudby, odprcdnášaf
látku z d cj ln hudby, odsk ť1 šaf
a pritom sa venoval' aj všeobecnej
histórii , zemepisu, rozširoval' všeobecný rozhľa d 'študentov? A na
druhej strane: máte dostatok lakýchlo kvalitných, erudovaných
a .,širokospcktrálnych" pedagógov?
- Myslím . že je to možné. Nic je
sn:ícf na škodu, ak majú študenti
p red u rči t ým pred meto m rešpekt.
v tom dobrom slova zmysle. U n;is
hy to ma li b y ť práve dejiny hudby.
T ie súvblo sti si pretbtavuje mc lak .
že sa zosúladí vy u čo va ni e dejín
hudby s literatúro u: keď sa napríklad p rcbcní renesancia v hudbe.
súčas n e sa ň ou zaoberá aj literatúra. pri čo m sa zohfad rl uj(r aj všco·
becné d ejiny a povedzme i ze mepisné údaje. Už od to hto školského
ro ku sa pod fa takýchto nových
osno v u či a prváci. od b udúceho ro·
ku aj osta tné roč n í k y . prip ravuj ú
sa nové u čební c~. Túto konce pcia
nie je naším výmyslo m. ale je
usmenl ovanú z ministe rstva školstva. Vyp racov:íva ju pcd agogick;í
rada . zložená zo zást upco v všetkých odborov ~ l ovc ns k ýc h ko nzervató rií. Ted a obdobne postupuj ú
aj v Ž iline a Košiciach.
V poslednom období ste nadviazali spoluprácu s viedenským konzervatóriom ; môžete porovnal' ich
spôsob v ý u čb y s Vaším, prípadne
má te skúsenosti aj z iných 7A'lh ran i č ných umeleckých ški'll'!
- Väč~in a. konzcrv:1tórií a ~kúl
podobné ho typu vo vyspe lých e uró pskych kra ji nách je za meran ;í
iba na umeleckú výchovu. Naša
ko ncepcia vzdcl ~iva ni a sa všad e
stretáva s obdivom. Kccf už hovoríme o spolupr:íci. tak i v tej to o bl asti sa chce me preori e nt ovať 7 č i s t e
výme nných akcií. čas t o form;ílncho význa mu . k ni ečo mu . čo núm
pomôže zvýšii ú rove ň . Rad i by
sme p resad ili rnožnosi ši r~c j výmeny poslu c h účov i pedagógov i na
našom type škô l. Záujem je skutočne na celo m svete . Ž iar. brá nia
nám v to m eko no mické dô vo dy.
Prob lém je v uzavretosti. izolácii
nášho ško lské ho systém u. M u ~ ím e
a chceme da i čo n aj väčš ie mu poč tu
pedagógov a študentov m ož n o s ť
poznávai hudo bný sve t. Na amerických školách je napríklad priamy kont akt s kultúrou. ktorou Mt
na vy u čova ní zaobera jú. po vi nný.
A na záver: je podl'a ' 'áS úrovell
absolventov vašej školy d osta toč n á,
porovnatcl'ná , p rípadne lepšia
(horšia) než v iných krajinách ? Prečo z našej interpretačnej š pi čky svetovú pO(lUiaritu d osia hli asi len speváci?
- S úrov ň o u naše j p r:ícc sa samozrejme nemôže me u s p okoj i ť n ikd y. To by bola chyba. Ke by so m
mal porovnáva i. tak sú odbory.
v ktorých ~m c na e urópskej ~pič k e.
väčšin a o dborov pa trí do solídneho c u rôp~ke h o priemeru a zao st;ívanie sa týka o blastí , v ktorých
sme závislí na drahých mate ri(t loch
z dovozu. Nemyslím si však. že
svetovú úroveil dosahujú iha speváci. Má me huslistov. dych;í rov.
o rganistov. abso lve ntov našej ~k o
ly. kto rí s (t~pec h o m koncert uj ll na
ce lom svete. Ži aľ. v súča~no~ ti je
tých s k ut oč n ých špi č i e k m:ílo . v;ič
šina absolventov totil. po ~ k onče n í
školy ďa lej na sebe n e pr~cuj~. ale
venuje sa. vzhl'ad om na dobre známe o kolnosti. zarábani u pei\azí.
Nemaj ú stim ul chc i e ť byť naj lepší.
N ačo? Veď v orchestri sa rozhodne
lepšie uživia a ko keb y sa ve novali
sólo vej (lrc . To by museli od i'i do
zahra nič ia . My by sme však boli radi . ke by zostali do ma . na Slovensku.
Pripravil;t: MARTINA HANZELOVA

KONCERTY

GRADIVA-SCARLATľl

o súboro m G radiva, ktorý k nám prišiel z Francúzska, sme

S sa stretli 16. marca v Moyzesovej sieni SF. Do nášho

mesta prišiel súbor Gradiva s dielami Alessandra Scarlattiho Salve regina a Stabat mater. No. skô r, než sme sa st reli s týmito
kantátovými die lami vrcholného baro ka , vypočuli sme si Sonátu č. 3 A . Corelliho. V tejto vstupnej čast i sa nám predstavil
š tvorčlenný inštrumentálny súbor ako znamenité homogénne
znejúce komorné te leso s osobitným zmyslom pre duchaplné
frázovanie, tvarovanie tó nu, či dynamické delikátnosti Corelliho hudby. Vzrušený výraz plný zvratov a náhlych citových

KLAVÍRNY
SUPERLATÍV
Nezasvätený pos luc h áč pravdepodobne ani
netušil aký,nevšedný zážitok ho ča k á 13. marca v Klariskách. Klav írny recitál Igora Ardaševa z Brna niečo na zn ač i l len znalcovi, ktorý
už o to mto dvadsaťtri ročnom malom klaviristickom zázraku počul. A s kutočne, l. Ardašev je naprosto mimo riadnym ume leckým
zjavom. To som si uvedomoval o d prvej chvíle , od prvých tónov Mozartove j Sonáty F dur
KV 280. V tejto interpretáci i mi zrazu ,.nevadil~" ani echo Klarisiek, ani nástroj - slovom
ni č. Stratil som pojem o čase a počú val som
Mozarta; znamenite zahrané ho. S množstvom dramatických zákutí, d ynamických
zvratov , pre mien, perlivého trblietania a bezstarostnej hravosti. Je zauj ímavé, že Ardašev
,.zotrel " adekvátnou pedalizáciou neprimerané dozni.evanie hudby v tomto auditóriu, ktoré je vskutku najneprimeranejším miestom
na klavírny recitál.

vzplanutf okorenil a skrášlil túto hudbu . Nie uhladenosť , ale
citová rozorvanosť, hra afektov a vášní - to bol Corelli v interpretácii súboru Gradiva. Znalci tzv. štýlovej interpretácie si tu
v pravom slova zmysle prišli zaiste na svoje.
Súbor Gradiva sa nám predstavil v kompletnom obsadení
v ďalších d voch vokálno-inštrumentálnych dielach - v spomínaných kantátach A. Scarlattiho. Už Salve regina (rozsahom
menšie dielo) v plnej miere u·pozornilo na príťažlivosť dvoch
vokálnych čl enov súboru ; sopranistku Véronique Dietschy
a kontratenoristu A laina Zaepffe la, ktorý je vedúCÍm súboru.
Tu sa v plnej miere potvrdilo, že interpretácia môže byť i uvažovaním o hudbe , že je to ve ľmi komplexný pohľad na dobu
a autora. Vedúci súboru nevystupovaltu len v úlohe kontratenoristu - je skôr dušou súboru. Obdivovali sme prekrásne
vplietanie sa vokálnych partov do inštrumentálnej hudby , naprostú farebnú zvukovú a dynamickú homogé nnosť interpretácie. Táto j ednotnosť, zosúl adenosť , či samozrejmo sť bola priam
zázračná. Prekrásne zafarbenie ľuds kých hlasov, zrozumiteľ
no sť latinského textu, výrazové podfarbenie, to všetko bolo
nesmie rne pôsobivé a pravdivé. Salve regina je vlastne modlitbou, zati a ľ čo Stabat mater nanovo vyrozprávaným príbehom
o smrti Krista a duševnom rozpoložení Márie pod krížom.
V modlitbe je akosi i po stránke hudobnej pevne zomknutý ceremoniáln y po riadok obradu , prosby, povzdychu , či ľudskej
nádeje; v druhom kantátovom príbehu zohráva dominantnú
úlohu citové podfarbenie príbehu , jeho kome ntovanie a istá
perso!Íifikácia celej veľkonočnej udalosti. Prvá kantáta je vokálno u modlitbo u, druhá k modlitbe ~me ruje- v samotnom závere. Stabat mater je citovo vrúcnejšia, Salve regina asketickejšia. No v oboch dielach do minuje nenapodobi t e ľn á hudobná
krása, vz n ešenos ť a duchovná sila. Naozaj nemožno v priestorovo limitovanom príspevku do podrobností opísa ť vnútorné
pocity a stavy, ktoré sprevádzali poslu ch áča pri tej to hudbe. Je
v nej z božn osť, ktorú sme v tejto podobe stratili . Užas a hlboká
citovos ť, akej už nie sme schopní. Je v nej zázračn á m la dosť
barokového človeka a európskej kultúry. Pre nás je v tejto hud:
be plno nostalgie a vzrušenia. Aké šťastie, že na ňu nezabúdame. Kiež by sa na našich koncertných pódiách objavovala stále

Po Mozartovej sonáte sme sa ocitli vo svete
Debussyho hudby. Ardašev si vybral z cyklu
l mages Odrazy vo vode, Poctu Rameauovi
a Po hyb. Jeho Debussy nebol len nasýtený
farbami , ale i rozmermi d ynamickými. Debussyho hudba získala zrazu pri am symfonické rozmery. Nebola to len hra farieb a nálad ,
ale dráma s množstvom konfliktn ých zauzlení
a zápletok. Tento ,.symfonizmus" však nebol
hrmotný, dotieravý ani zvukovo predimenzovaný. Bolo to skôr neustále dynamické vlnenic.
Záver tohto prekrásneho klavírneho recitálu patril Schumannovým Sy mfonický ~ et udám op. 13. Túto té mu s 12. variáciami .,vyrozprával" Ardašev vskutku s nepredstavi tcfným pôvabom. V Symfo nických etudách bolo
všetko prirodzené, samozrejmé. Ardašev
" nefors!rovalu Sci\Uŕnannov ' ' syŕrlfôlfízmús .
Skôr ho poetizoval- zmä kčoval. Bolo to opäť
odvíjanie tematického klbka. Ardaševov
Schumann mal richte rovské rozmery - bol to
nevšedný, ve ľk ý zážitok .. Ardašev sa odmenil
pos luc h áčom celým priehrštím prídavkov,
v ktorých potvrdil svoj nesmierny interpretačn ý ta le nt.

A. Scarlattl
čast ej šie

- pravda v takých znamenitých inte rpretáciách ako
bola táto.

Vokálny Mozart

IGOR BERGER

·· oliQmý orchester Kouemtória
,
Každý, kto chce opísať vývoj komo rných
súborov na Slovensku, nemôže obísť fakt , že
začiatkom šesťdes iatyc h rokov vzniko l na báze dobrovoľnosti z členov SF dnešný Slovenský komorný o rchester a ~;~a pôde Ko nzervatória z iniciatívy žiakov a ich profesora Jána
Praganta Ko mo rný orchester Ko nzervatória
v Bratislave. Napriek pochopiteľn ej výmene
č le nov sa dodnes o ba ansámbly aj .s o svojimi
zak l adateľmi vo funkcii umeleckých vedúcich
udržali a za tridsaťroč nej existencie zásadne
zasiahli do slove nského hudobného života.
Na margo Komorného o~c h est ra Ko nzervatória môžeme pripísať rad úspechov na domácich i zahra nič ných pódiách. Pod vedením
prof. Praganta získavali skúsenosti komornej
súhry stovky žiakov. Neskôr, ako č l e n ovi a
domácich i za hran ičnýc h ko morných i orchestráln ych te lies vo svojej profesionálnej praxi
na nich stavali.
Ro ky sa nezastavili , čas ne úprosne plynie,
ale krásy hudby sú zrejme vzpružujúcou inje kciou i pre profesora Praganta, kto rý sa napriek veku teší stále závideniahodnej vitalite.
Konzervatórium pri príležitosti 30. výročia
založenia svojho špičkové ho telesa usporiada lo 15. marca v Moyzesovej ·sieni jubilejný
koncert za účasti priaznivcov, kolegov i širokej verejnosti. Program podujatia pozostával
z dvoch častí. V prvej polovici veče ra sa predstavili dnes už reno movaní profesionálni sólisti , č l enovia SKO. V spolupráci s jubilujúdm a nsámblom uviedli hostia za vedenia prof.
Praganta barokové ko ncertantné opusy. Jubilejný program otvoril Largom z Vivaldiho
Koncertu D dur pre vio lu ďa more a sláči kový
orchester Viliam Dobrucký. Popri svojej muzikalite demonštroval príťaž liv ý zvuk historického, dnes pome rne málo frekventovaného nástroja. Ján Cút a Korne l Klatt VY.StúP,ili
ako sólistické duo v Ko ncerte pre dve vio ly
a sl áčikový orchester Georga Philippa Tele-

manna . Odhalili technické i tvorivé hudobné
pozície , tó nové nuansy, spevnosť , rytmickú
pregnantnosť, ku ktorým dospeli za svojho
dlhoročného pôsobenia v SKO. Známy violončelista Juraj A lexander stvárnil Štyri kusy
pre v i olončelo a sl áčikový orchester Fran~oi
sa Couperina. l napriek nepresnostiam v súhre dominovala tu jeho muzikantská iskra ,
ktorou dokázal i za daných o k9 lností opuncovať svoje kreácie.
Druhá časť programu pozostávala z č ís i e l ,
v ktorých sa prezentovali (až na pár výpómocí
profesionálnych umelcov) pos luch áči Konzervatória. Magdalé na Bajúszová (z triedy
prof. P. čermana) , hoci navštevuje le n
I. roč ník (predtým ako mimoriadna posluch áčka) si trúfla na Ko ncert d mo l pre klavír
a ko morný orcheste r J . S. Bacha. A k prihliadneme na jej vek, musíme sa so zaslúženým obdivom vyslo v iť o presnosti vypracovania partu, o imponujúcej schópnosti držať tetivu te mpa i na širokých plochách, o p am ä ťo
vej spoľahlivosti , o pri ezračnosti faktúry vyplývajúcej z nemalých technických schopností i o sympaticky neochabujúcom tvorivom
temperamente. Jej &ólový part bol celkove
presvedčivejš í v rýchlejších , rytmicky pulzujúcich, okrajových č astiach a ko v kantilé ne.
V ďalšom vývoji bude potrebné prehfbiť meditatívny výraz (Lento) a ešte viac ho obohatit Tešme sa, že máme ďalší veľmi výrazný
a sľubn ý hudobný tale nt.
Program neobišiel ani tohtoročné mozartovské bicentenárium. V opusoch: Adagio
a fúga c mol (KV 546) a v populárnom Divertimente D dur (KV 136) teleso odhalilo technické a výrazové danosti, šírku dynamického
spektra, úroveň súhry a príznačný "pragantov&ký" muzikantský náboj, ktorým si získava už roky srdcia svojich pos luch áčov.
VLADIMÍR ČÍŽIK

ib

Simona Šaturol'á

Snímka l . Michallč

V rámci nedeľných dopoludňaj ších
konce rtov v Mirbachovom pa láci usporiadala Slovenská hudobná únia , Spolok
· koncertných ume lcov L7. ma rca komo r- '
ný koncert z vokálnej tvorby W. A . Mozarta . V rámci tohto dopoludnia sa ná m
predstavili dve sopranistky Hele na G rospietschová-Kaupová a Simona Saturová .
Program koncertu bo l zostavený
z Mozartovej piesňovej tvorby, ko ncertných a operných árií. Postupne nám obidve sopranistky odkrývali svoje interpretačné majstrovstvo i individuálne dispozície : Simona Saturová napríklad vo
vstupnej čas ti koncertu da la náležitý
priestor Mozartovej koncertnej árii (Vado, ma dove? KV 583) ako i Trom piesňam KV 152, 524 , 523. Potvrdila v nich ,
že Mozartovej hudbe rozumie , že ju vie
tv arovať a príťažlivo sprístupniť . Jej
svetlý zvonivý soprán akosi zname nite
ko rešponduje s .priezračnými Mozartovými kantilé na mi. Dobré technické danosti n adľa hčujú jej voká lny prejav, robia ho nesmie rne samozrejmým a spontánnym . S tou istou ľahkosťou spievala
Saturová i· áriu Zuzanky z opery Figaro va svadba a áriu Despiny z opery Cosi
fan tutte. Operné árie zbavuje akéhokoľvek manierizmu. Je to vždy prejav
inte ligentný , zvnútornený, komorný
a pritom výrazove príťažli vý . Naprostq.
kontrastným zjavom bola H . Grospie t~·

schová-Kaupová inklinujúca svojimi dispozíciami celkom jednoz načne k operné mu spevu. Zatiaľ čo Saturová je poetická, lyrická, Ka upovej soprán je tmavší , dramatickejší. V árii Paminy z opery
Čarovná fl auta som ma l pocit, a koby nebola náleži te rozospievaná. Spev bol
prerušova ný hlasitým dýchaním , čo vyzerá na prvý poh ľad ako technický nedostatok. Je zaujímavé, že sa ~ento rušivý
prvok časom úplne vytratil. Už na príkl ad v árii E lvíry z ope ry Don Giovani
počuli sme naprosto suverén ny vokálny
prejav. l te n dramatizmus a kosi korešpondoval s duchom G iovanniho hudby.
Na rozdi e l od Saturovej , Ka upová je
skôr ex trovertným typo m spev áčky, čo
zrejme vyrastá z me ntá lne ho uspôsobenia. J e to dano sť , dispozícia. Svoje nesporné kvality potvrdila i v záverečnej
ko ncertnej árii Bella mia fiamma addio.
Tu vskut ku ·bolo možné dokázať prednosti vokálne ho prejavu . Zdá sa teda, že
obidve sopranistky sú zname nite pripravené na vstup do umeleckého života.
V p raxi sa bude dotvárať ich ta lent a odvíjať osud ich ume leckého života. Budeme sl edovať a hodnotiť, budeme obom
sopranístká m držať palce, aby sa ich doterajšia práca v maximálnej mie re zúročila. Saturová o kre m operné ho spevu
má predpoklady i na úspešnú koncertnú
dráhu. Ka upová sa zrejme v budúcnosti
nebude až tak ve ľmi upri a m ova ť na Mozarta. A a k to bude Mozart , tak treba jej
j edn ozn ačne doporučiť pozdného ; dramaticky rozorvanejšieho, ne rvnejšie ho . .
Ka upovej operné domény však budú
kdesi inde .. . Čas ich vyprofiluje.
V rámci je dného voká lne ho dopoludnia sa teda stre tli dva kontrastné typy.
Bolo pôžitkom a potešením ich počúvať
za veľmi kva litného klavírneho spolupa rtnerstva Bianky Juhaňákovej-Piha
lovej .
ib
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Hudobná kultúra klasicizmu na SlovenskuVzťah

typického a

DARINA MÚDRA

Heinrich Klein
Preferovanosť hudobného ume nia sa v dobe klasicizmu a j na Slovensku odzrkadlila
v explózii sklad a te ľskej a ktivity domácich hudobníkov. Z nich za ti a ľ vyše 160 poznáme
menovite a ďa l šíc h asi 100 treba ešte identifikovať . Naj ča s tej š i e boli u nás skladate lia čin 
ní ako regenschori, organisti. kantori, inštrume ntalisti a pedagógovia .
Kým v do bovom hodnote ní hudobnej tvorby sa zohľadňovala hlavne jej úžitková hodnota a realizácia platných kompozi čn ých noriem , krité riá sú čas nosti akcentujú vo väčšej
miere umeleckú a este tickú stránku die l.
V zmysle dnešných krité rií hodnotenia , možno domácich s kladateľov obdobia klasicizmu
na Slovensku začleniť do nie koľk ých kvalitatívnych skupín . Jednou z fo riem previerky
kvalít tvorby sa už vo svojej dobe stalo jej repertoárové rozšírenie. Stredo- alebo celoeurópsku pl atnosť si získala tvorba významných
skladateľských osobností, ktorá prispe la ku
genéze a fo rmovaniu hudobnej re či európskeho klasicizJilu. Sklad atelia regio nálneho
významu boli obvykle autori s dielom kolísavej umeleckej úrovne, štýlovej progresivity
a originálnosti. U au torov lo kálneho rozšírenia a významu prevažovali znaky typovej
tvorby. V d omácej skladate ľskej produkcii
zatiaľ málo sú objasne né činite l e podmi e ňu 
júce kvalitu i kvantitu tvorby; j asnejšie sú
vzťahy závislosti medzi chlebodarcom a typom hudobnej produkcie.
V súvislosti s hodnotením sk l adateľskej aktivity domácich hudobníkov je nutné zdôrazniť , že pri posudzova ní tvorivej príslušnosti
ku Slovénsku považujeme za určujúce nie
miesto narodenia hudobníka, ale jeho trva lé
(alebo prechodné) pôsobenie u nás, ku ktorému sa viazala podstatná časť jeho s klad ate ľ
skej činnosti (alebo aspoň jej významná etapa).
,
Sk ladateľská aktivita domácich hudobníkov doby klasicizmu kulminovala v dvoch
etapách. Po prvý raz v 70. a 80. rokoch
18. storočia. Jej reprezentantmi sa stali predovšetkým bratislavsk! hudobnfci. Ich tvorba
znamenala prínos v kvalite i v kvantite. Vývo-

jedinečného

v domácej

skladateľskej

tvorbe

m.
jovou progresivitou prispela tiež do procesu
profilovania hudobnej reči európskeho klasicizmu. Druhá vlna sk l adateľskej aktivity sa
viazala na roky prelomu sto roč!. Reprezentovali ju prevažne vidiecki autori. Ich tvorba
nedosiahla ani európske kvality a spavidla nedokázala an i držať krok s dobovým vývojom
hudby .
.
Stýlovou príslušnosťou patrila väčšia časť
domácej hudo bnej tvorby Slovenska obdobiu
rané ho klasicizmu, resp. bola na pomedzí raného a vrcho lného klasicizmu . U čast i skladateľov to bolo da né dobou ich pôsobenia.
u mnohých, hlavne vidieckych hudobníkov,
to bol prejav štýlového zaostávania. Jeho čas
tou prfčinou bol nedostatok školenia a faktory nehudobne j povahy a nie absencia talentu.
Len menšia časť domácej tvorby nesie znaky
vrcholné ho klasicizmu.
Skladatelia Slovenska obdobia klasicizmu
nielen pasívne preberali s poločn é znaky nadnárodnej hudobnej reči klasicizmu a uplatňo
vali ich vo svojej tvorbe . Samostatným a jedin ečným ho dnotovým príspevkom hudobnej
kultúry niekdajšieho Uhorska s významným
podielo m práve jeho severnej čas ti , teda
dnešného Slovenska , bolo o bohatenie klasicizm u o zvláštne ,.uho rské" znaky. Spredmetňovala ich t a nečná inštrumentálna hudba tzv .
hungareskového typu . Hungaresky, ako produkt špecificky uhorského historického vývoja boli no site ľom štýlotvorných eleme ntov ,
ktorými obohatili nadnárodnú hudo bnú reč
európskeho klasicizmu a svoju životnosť potvrdili aj v romantizme (F. Liszt, J . Brahms
a i.). Ako hudobný symbol voľakedaj šieho
Uhorska sa neskôr neodôvodnene zača li považova ť iba za maďarské.
Európsky. alebo aspoň stredoeurópsky
ohlas si získala tvorba viacerých vedúcich
s klada te ľs k ých osobností hudobného klasicizmu na Slovensku. Ich dielo malo nielen
znaky spravidla majstrovského zvládnutia
dobových kompozičných noriem a individuálneho hudobného prejavu. Novátorské prvky
ich tvo rby ( napríklad uplatnenie znakov hungaresky , vývoj obohacujúci spôsob zúžitkovania . ľud ových , pastorálnych e lementov
i scherza, rozvoj nástrojového slohu, hudobných foriem a i.) kvalitatívne pomohli posunúť vývoj hudobného klasicizmu a pomáhali
formovať nie ktoré z elementov jeho hudobne j reč i. Historický prínos reprezentuje hlavne svetská inštrumentálna tvorba bratislavských hudo bníkov doby raného klasicizmu
a obdobia jeho prechodu do fázy vrcholného
klasicizmu.
K najvýznamnejším skladateľom Sloven- ·
ska o,bdobia klasicizmu patril Anto n Z immermann (1741 - 1781). Význam jeho tvorby ,
ktorá štýlove stála medzi hudobným prejavom J . Haydna a W. A . Mozarta, je hlavne
v príspevku k formovaniu sonátovej formy
a cyklu , v použití ľudových a pastorálnych
elementov, vo využití charakteristických
a ch arakte rizačných vlastností hudobných nástrojov i v obohatení kontrabasového nástrojového slohu a techniky hry na tento nástroj.
Ďalším európsky známym skladateľom bol
Franz Paul (Xaver) Rigler (1736- 1796). Ako
reprezentant tzv. Sturm und Drang sa do dejín zapísal ako auto r vynikajúcej učeb nice

hudby i ako skladateľ klavírnych diel. naj mä
sonát. V ich rámci prispel k dotváraniu sonátovej formy aplikovanej na klávesové nástroje. Tvorba Juraja Družecké ho ( 1745 - 1819)
z či as jeho bratislavského pôsobenia nie je zatiaľ známa. Prís ľubom v tomto smere je výskumná činnosť Pavla Poláka. Príkladom vzájomného ovpl yvňovan i a a spolupôsobenia
vysoko kultivované ho hudobné ho prostredia
a kvalít tvo rby je dielo batthyányiovské ho
kontrabasistu Jo hanna Mathiasa Spergera
( 1750 - 181 2). Historický prínos jeho koncertov pre kontrabas s počíva v dotvorení formy
koncertu pre tento hudobný nástroj, jeho nástrojového slohu a v skfbení špecificky kontrabasovej me lodiky a figurácie s do bovým
štýlom. Z ďalších h udobníkov Bratislavy je
treba spome núť Jozefa Chudého ( 1751- 18 13)
ako autora prvej maďars kej opery, Františka
Xavera Tosta ( 1754- 1829), ktorý sa o krem
iného zaslúžil o šírenie hungareskovej tvorby
a tiež významnú osobn osť bratislavského hudobného diania He inricha Kle ina ( 1756 1832). Dobrú umeleckú úroveň dosiahla aj
tvo rba Košičan a Františka Xavera Zomba
( 1779 - 1823) a kremnického hudobníka Antona Aschne ra ( 1732 - 1792).
Charakteristickým znakom domácej, hlavne vidieckej tvorby , bola prevaha sakrálnej
hudobnej produkcie. Okrem toho, že nebola
nosite ľom dobové ho progresu a pomerne silne konzervovala tradíciu , jej prísna úče l ov os ť
o kliešťovala tvorivé ambície. sk l adateľov.
K pozitívam patril ďa l š í rozvoj z baroka tradovanej a na Slovensku rozšírene j fo rmy
árie.
Tvorivý odkaz skladat e ľov regionálne ho
významu získal nielen širší geografický rozptyl, ale často i celoslovenský o hlas (Ján Ignác Danik, František Hrdina, Norbert Schreier, A lojz Schlieszter, Ľud ovh Skalnik, Ján
Pipus, Jozef Janig a mnohí ďalší ). Väčšina
hudoóníkov z te jto kategórie prekonala
aspoň v časti svojej tvorby hranice typovosti
-a vo v äčšej alebo menšej mie re prezentovala ·
(obvykle v niektorom prvku hudobnej reči)
znák y smerujúce k individuálnemu spôsobu
stvárnenia hudobného zámeru.
·
Diela skladateľov lokálneho významu, ktoré charakterizuje predovšetkým kvantita ,
málo kedy prekročili miesta svojho vzniku
(František Xaver Albrecht , Anton Billich,
Augustin Smehlik, Jozef Schmid! , J oze f Pispeky, Alojz Schoen, Ján .Cserney a iní).
S výnimkou františkánov a čiastočne piaristov sú zatiaľ nepreskúmané špecifické kompozičné prejavy skladateľov na Slovensku aktívnych reholí a ani možné a predpokladané
svojbytnosti regionálnych hudobných prejavov.
Treba tiež ko nštatovať , že v kontexte na
Slovensku uplatnených foriem prejavu hudobnej kultúry klasicizmu sa zaostávanie slovenského vidieka najmarkantnejšie prejavilo
práve v oblasti domácej skladat e ľskej produkcie.
Otázky migračno-e mig račného pohybu hudo bníkov z dnešného územia Slovenska
a význam hudobnej emigrácie zo Slovenska
v kontexte vývoja európskeho hudobného
klasicizmu, ne boli dosiaľ ako ko mplex problémov vôbec nastolené. Prinášané poznatky
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sú teda prvým ucelenejším pokusom o vymedzenie oblastí pôsobnosti , predpokladaňého
rozsahu a fori em hudobného vplyvu, kto rý sa
v dobe klasicizmu šíril z nášho územia prostredníctvom hudobn íkov na Slovensku narodených alebo tu istý čas participujúcich na
hudobnom dianí.
K najrozsiahlejším patril migračný po hyb
zo Slovenska smerom na juh, do ostatných
ča st! bývalého Uhorska. Vzrásto l obzv l ášť po
prenesen! centra krajiny z Bratislavy do Pešti. Túto skupinu hudobníkov reprezentujú
napríklad predstavitelia tzv . virtuózneho- tria
a pionieri verbunkového štýlu, ako uhorského špecifika , rodáci zo Slovenska- Ján Bihari
(\764 - 1827), Ján Lavotta ( 1764- 1820) a Ignác Ruži čka ( 1777 - 1833) a tiež so Slovenskom spájaný Anton Juraj Cermák ( 1780 1856). Ďa l ej to bol "rakúsko-uho rský" skladate ľ Juraj Družecký ( 1745- 18 19), už zmienený autor prvej maďa rs kej o pery Jozef Chudý (175 1 - 1813), bratislavský rod ák a Haydnov žiak Ján Spech ( 1767 alebo 1769- 1836),
propagátor slovenskej ľudovej hudobnej
tvorby Ladislav Fi.iredy ( 1794- 1850) a ešte
mno hí iní. Prechodne v Pešti účinkova l aj
Andrej Bartay (1798 - 1856), pôvodom
z Krásnej nad Hornádo m , ktorý sa ako sklada teľ uplatnil v Paríži.
V rámci emigrácie ~rien to van ej na Vi edeň
obstáli v silnej ko nkurencii iba tí najschopne jší. Z bratislavských rodá kov k nim patrili
Jo ha nn Nepo muk Humme l ( 1778 - 1837)
. a jeho súper v improvizácii Tade us Amadé
(1783 - 1845). Pozit ívnym bol i prínos o ravského rodáka, vio lonče lis tu a skl ad a te ľa,
priateľa L. v. Beethovena Mikuláša Z meškala ( 1759 - 1833).
Nepočetnou bola emigrácia do česk ých zenií. Z hospodárskych prfčin bol totiž obvyklým práve opač ný e migračný pohyb. Zo slovenských skl a dateľov vyniko l v Prahe pôsobiaci banskoštiavnický rodák J án Jozef
Rôsler ( 177 1 - 1813) .
Z emigrantov usadených v Poľsku patrilo
prvoradé miesto slovenskému hudobníkovi
a auto ro vi prve j poľskej spevohry Matejo vi
K a meni cké mu- K am iňskem u ( 1734 - 1821).
Na záver treba už len opakovane ko nštatovať , že hudobný klasicizmus patril k najvýznamnej ším etapám histo rického vývoja hudobnej kultúry na Slovensku . Ko n š t at ovať
treba napokon ale tiež fakt, že to, čo z dejín
hudobne j kultúry tohoto o bdobia ešte nepoznáme mnohonásobne prevyšuje to, čo o tejto epoche je d nes už známe. Neslúži ku cti ani
historiko m uplynulých čias a ani nám , muziko lógom súčasnos ti , že tak závažná oblasť našich hudobných dej ín ostávala na pokraji pozornosti a záuj mu . Doterajšie zaznávanie
a uml čovani e histó rie a pre kážky. aké predstavovalo napríklad dlhodobé zneprístu pňo
vanie za hran ičných pramenných materiálov
i literatúry. nás môžu iba čias toč ne ospraved lniť, ale nemôžu z nás sňať morálnu a profesio nálnu zodpoved nosť voči našej histó rii i voč i
budúcnosti. Cie ľ tohoto príspevku bol nie le n
informatívny. Môj č l á n o k by mal b y ť apelom
na mladú , nastupujúcu generáciu hudobných
historikov a súčasne ponukou ku spolupráci
pri realizácii ďalšej reko nštrukcie dejín hudobnej kultúry klasicizmu na Slovensku .

Joanna Borowska (Micaela) , . Bizetovej opere Carmen

CYKLUS
FRANCÚZSKYCH
..
OPIER
V •poslednej sezóne l'edenia Viedenskej ~tátnej opery sa jej riaditeľ, Claus Hel·
mut Drese, rozhodol rozlú~if s publikom celou ~írkou repertoáru. Znie to neu\'eritel'ne, ale toto spektrum obsahuje 58 operných l'ec':!ero\' a 21 baletných programo\'.
Specifikom je cyklické zoradenie diel do blokor. l'erdiol'ského, francúzskeho, série
mozartol'ských titulo\' a zál'er sezóny bude patriť tl'orbe XX. sto~ia. O l'erdiol'·
ských predstal'eniach sme referol'ali" Hž ~.1191. Tentoraz sa l'enujeme piatim in·
scenáciám z l'oľného cyklu francúzskych opier, ktorý sa uskut~nil" rozpätí mesiaco\' nol'ember 1990 - marec 1991.
Ch . W . Gluck : IFIGÉNIA V AULIDE
Na tí~ ka sa otázka. p rečo sa v cykle ocitlo
dielo ~klad a t cfa. považované ho za nemeckého. Odpoveďou je, že svetobežník Gluck
ko mponoval aulidskú lfigéniu v Paríži, na
francúzsky lext a tam bola roku 1774 premiérovaná. Práve Paríž a štýl francúzskej opery
boli živno u pôdo u pre upla tne nie G luc kových
reformných te nde ncií s nad ča sov ý m významo m v hudobných dej inúch . Viede nskä pro dukcia , na rozdiel od po me rne čas t O' uvádzané ho Wagne rovho pre pracovania , rešpe ktuje
pôvodnú pa rížsku verziu . Režisér Claus Helmut Drese sa v tímovej spo luprúci s výtv:s rn íkmi Hansom Schavernochom a Lorou Hassovou nesnažil o puristický pre pis antickej
drá my. Ba dat eľn é bolo prepojen ie viacerých
štýlov a výrazových rovín. Ta k sa barokové
kostýmy snúbil i s mode rným scénic kým rámcom a na jeho hórizonte sa stried ala rôz ne rezaná či e rna plocha s mafhami histo rických re álií. l naprie k tejto štýlovej ko láži vyznela inscc n{tcia. iste i vcľak a pôsobivé mu svic te niu .
inšpiratívne. Temperame ntné hudobné naštudovanie Alaina Guingala pred stavilo gluckovskú partitúru nic a ko mŕtvu barokovú
krásu , ale ako dyna m ický, v te mpúch a výraze
ko ntrastný útvar. Dirigent požadoval od sólistov plno krvný. drama tický prejav, žiadne
s komori\o va nie tó nu . V titulnej roli dominova l zvonivý, v poloh ách vyrovnaný a farebne
šťa v n a t ý soprán J oanny Borowskej. S vysoko
položeným partom Achilla si obozre tne pora_di l dra ma tický te no rista T homas Moser . Suzanne Murphy bola kultivovanou , hoci v dráme trocha poddime nzovanou C lyte rnnestro u
a Hans Heim p ln o zv uč n ý m kráľom Agamcmno no m .

genta Claudia Abbada smeruje. k rafinova nému nuansovaniu a vychutnúvaniu farebn é ho
hohatstv:s pa rt it úry. K dramat icky vypiitým.
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C. Saint-Saens: SAMSON A DALILA
, Inscenácia, kto rá ako jediná mala v cykle
franc úzskych opier pre mié ru, mag ne tizovala
hlavne obsad e ním titulných úloh , no boko m
záujmu nestáli a ni inscená to ri a skut očnosť ,
že dielo sa vo Viedni nehralo od roku 1937 .
Išlo o koprodukciu Stá tnej opery s parížsko u
Opera Bastille a Los A ngeles Music ·Cente r
Ope ra . Prame ne ná me tu če rpal pred stavite r

Agnes Baltsa (Dalila) a Placido Domingo (Samson) v Sai~t-Saensorej opere Samson a Dalila
na scéne viedenskej opery
fr ancúzskej vefkej a lyrickej ope ry C. Saintpríbehu o Samsonovi, rozohrävaj úcom ko nflikt medzi Filištíncami a
Hebrejča nmi v povestnom pásm e Gazy z roSačns v biblic ko m

ku 11 50 pred naš ím let opočtom . Ani n llk ajt~.
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me taforu vojnového ničeni a a na rampe ostáva v sivej a nonymite trpiaci fud . Skvelé, na
farebné a výrazové poltóny boha té hudobné
naštudovanie pripravil Georges Pretre. ~gnes
Baltsa prezentovala dokonale pre mysle ný
portré t Dalily. kde sa obsažný timbre hlasu
viazal so silno u e mo tivitou a podmanivým hereckým prejavom . Placido Domingo ako Samson bez zvyšku potvrdil svoj u pozíciu na
Vrc ho le te norového svetového rebríč ka . je ho
syn tetic ký výko n v tejto role je d nes asi bez
konkure ncie:

V cykle , samozrej me nemohla c h ý bať ani
Masscnctova Manon . pred tro mi rokmi zosnulého režiséra a výtvarníka J eana-Pierra Potmelia. S prcstiivkami _s;r, ud ržiava vo vieden,- .
skom repertoári už dvad sa ť ro kov. Naprie k
tllhťj 'živdtnejll'ltiH'fc' ttJ S't*le príťažlivé. typkky ponncllovské predstavenie. Každý obraz
má presne vykresle nú .a tmosféru , je výtva rne
takmer rea listický a rovnako kostýmy odrážajú d obu . v ktorej sa dej od ohráva. S Massenctovou poetikou a žá nrom fr a ncúzskej lyrickej
opery vôbec si te nto model iluzívnc ho di vadl a
dobre rozumie. Korešponduje tiež so sladkastou zm yse l nos ťou a nežno u melodickosťou part itúry. Vari naj silnejší dojem zanechala scéna zo 4. dejstva - hotelová hé rfta - riešená ako priečn y rez štyrmi lu xusne zariadenými priestormi s pulzuj úcim životo m . H oci sa
v insce nácii vys(ricda lo viacero obsade ní a a ni
režisér už nic je med zi živými. ni č nebolo
ponecha né ná hode. · Rumuns k;í sopranistka
Leontina Vaduva (Manon) za uj ala p ríje mným . široko kle nutým sopráno m lyrickej fa rby a jej partner. teno rista Francisco Araiza
(Des G ric ux). ópäi po tvrdi l. že toto je jeho
pravá parketa. Adam Fischer dirigova l už obnove nú premié ru roku 1983. ta kže s d clik:ítno u partitú ro u má dlhoroč n é skúsenosti. Vicde nskf filh armonici . ako obyčajne . sa i v te nto veče r zablysli v plnej paráde.
C. Debussy: PE LLEAS A MELISANDA

Je to jedna z najpôsobivejších inscenácií
viedenské ho re pe rtoáru . R ežisér Antoine Vitez a scénogra f Yannis Kokkos j u koncipova li
a ko moza iku impresio nistických obrázkov,
sklada júcich krehký príbeh Pcllcasa a Melisandy. Každ ý výjav dýchal svojsko u nálado u ,
bol akoby zarámovaný do orig inálne tvarovanej d e korácie a do l aďova n ý svete lnými efe ktmi. Kontrast svetla a tm y a farebné spektrum čie rn o - bi e lych odtic rlov dodávali predstaveniu vý nim oč n ú náladu . Bo r to dô kaz,
ako možno kultivovane a r1Cnásil ne ap likova ť
mode rné p rostriedky do dnešné ho operné ho
divad la. Claudio Abbado za dirigentským pultom bol záru kou dokonalé ho hudobné ho naštudovania . boha té ho na farebné odtie ne
a odrážaj úccho d uševné záchvevy hrdinov na
javisklr. V titulnej postave Mclisa ndy sa predstavila Ma r ia Ewing, kto rej rq~ertoá r siaha
od Carme n cez Toscu po Salome. Na rozd iel
od týchto pl no krvn ých typov. pre ukúzala
i v. meditatívnych polo hách De bussyho part u
vzácny zmysel pre výrazové l ic ňov a nic tó nu
a spievanie v mczza vocc . Francois Le Rou x
bo l predovšetkým výbo rným typom Pellcasa.
i k eď jeho te norálnc zne j úci barytón ne patrí
k mimoriadne za ujímavým mate riálom . Výraznou osobn osťou v kostýme Gola uda bol
J osé van Dam.

G. Bizet: CARMEN
Navštíve né p redstavenie malo vskutku
dramatic ké expozé. Pä ť hodín pred plá novaným začiatko m o d rieko l svoje vystúpe nie J osé Car reras, takže šéf ope ry bol 1,1úte ný vystúpiť pred o po nu a vysvetli ť príčiml' hodi no vého
o nesko re nia . Yo chv íli . keď mal Oaudio Abbado zd v ihn úť ta ktovku , ná hradník na rolu
do na J osého iba pristával na le tisku vo
Schwechate. Napoko n všetko dobre dopadlo,
publikum sa na konto divadla obče rs tvil o
v bu fe toch (pohotovo boli k dispozícii vytlače n é bonusy) a voľnú chvíľu spestril šarmantným rozprávaním p ro f. Ma rcel Prawy. 1
ln scen a'čn ý model Franca Zeffirelliho je
pome rne zná my, vychádza z verzie s hovorenými d ialógmi , ktorá už apriorne usme ri\uje
celkové vyzne nie o pe ry. Isté z m äkče ni e výrazového dopadu , na rozdie l od u nás zaužívanej podoby so sp ievanými recita t ívmi, mož no
v n ímať ako vplyv je mnejšie ho fra ncúzske ho
jazyka i rozdele nia jedno lia te ho hudobné ho
toku hovore ným slovom . Aj koncepcia diri-

J . Massene t : MANON

Thomas Moser (v popredí) ako Achilles v lfigénii v Aulide Ch . W. Glucka
S nímky archív autora

PAVEL UNGER

ZO ZAHRANIČIA
Moskovská komorná opera sa právom te~í uznaniu nielen doméc:etio, ale Jij zahranleného publika. Vedie .ju jeden z n~sta....
líeh a najváienejifcb reilsérov, Boris POKROVSKIJ, kto-:f '?ie
~tyl-i desaťročia zastával post umeleckého l'edúcebo Veľkého eUvadia " Moskve. .
~

O problémoch hudobného divadla, o novátorstve a tradícláeh,
o spätnej viiZbe s publikom, o repertoári a o umeleckom doraste
sa .s BOrisom Pokro\·ským zhováral muzikológ Arkadij Petrov.

Jednou :t Vašich poslcdnýt:h inscenácií je Hudba arbatského dvora Bulata Okudžavu. Prečo ste sa
po Stravinskom, Sostakovičovi
· a Brittenovi obrátili k Okudžavovi?
- Prišiel raz na veči e ro k našej divadelnej mlade . Počul. a ko spievajú . Do bre spievali . Moja ml<idež
žije súčasnosťo u . Tak som si po myslel: a prečo by sme nespravili takéto predstavenie? Pôvodný nápad bol veľmi rozsiahly. režisér takisto mladý - pl<inoval veľk ú
kompoz íciu , ale ne bo lo z to ho ni č.
Bolo treba všetko z husti ť a takpovediac vyjadri ť le n piesne. No a ni

l.e Mozal l\11 1a mn a lllll ll~LI~Iu.t..;
by sa speví1k sprevádzal sám . Ale
som povedal: A čože, m áte pred
sebou celý rok . Ak sa nenaučíte
h ra ť na nástroj i, Mozarta nebudeme d ávať . Prešiel ro k a obidvaj a
hrajú ! Istý znalec.opery ~i nedávno poved al: Máš do brých hercov,
to sa mus í n ech a ť . Na p ríklad ten
s mandolíno u - ilúzia je doko nalá,
č love k hy si m ysle l. že naozaj hrá !
Ani ho ne na padlo, že by mo ho l vedi e ť hra ť na m ando líne. A veru vie.
Mladí sú neo byčajne schopn L Ale
máme vera p roblém ov . Skonč i a
'ško lu - a kam sa po de jú?

ale Sol Hurok . Nuž a teraz zasa
nastal čas Hu rokov a Ďagilevov .
Veď do divadelného podnikania
vkladali vlastné peniaze. A prehrávali aj vyhr<ivali. ale ne báli sa riskovať . Môžete na mi e tať : kde má
na to našinec vzia ť peniaze?! Lenže
mali sme aj my riaditdov tohto
rangu ; boli to Tud ia. ktorí žili p re
vec. Ale všetkých odvolali. Pŕe
čo? !

- Nikto nie je nenahraditeľný túto formulu nám desat'ročia vtfka11 do vedomia.
- Veď práve. Nedávno mj kamarát povedal:- Poč uj. ty máš e litné
divadlo! - Nechcel ma, pravdaže,
uraziť. naopak. povedal to ako poklo nu . No predtým po takej to poklon e ľudia leteli zo zamestnania.
Odvetil som: Áno, máš pravdu .
Mám elitné divadlo. Myslím si, Že
sa zbytočne bojíme tohto slova.
Ale mojo u e lito u sú tí. čo sa ráno
o štvrtej postavia d o radu na lístky.
Mám ich rád. Pre nich pracujem.
Potre ba ch odi ť do opery- to je el it-

l

poto m to ešte všetko ne bo lo o no ...
- Nuž, napríklad, nastúpia do
Nemožno poved ať. že to to predstavášho divadla. Alebo sa vytvorí
venie je pre nás tým. čím je poešte jeden taký kolektfv, otvori novedzme Cajka pre MC HAT alebo
Vé operné štúdio. Veď máte predBoris Godw rov pre Veľké divadlo.
stavenia vypredané celé mesiace
ale v súčasn os ti ho po trehuj eme.
vopred. To znamená, že to všetko j e
potrebné!
Predovšetkým na výchovu . výuč bu
hercov. na vytvo re nie takého oper- Kdeže štúdio .. . Nemáme sálu
ného divadla. ktoré by mohlo robiť
a napoko n ani býva ť nemajú kde,
všetko.
mno hí sú z iných miest. Keď sú
V tomto predstavení nie je, okumelci . Moskva sa bez nich zaobírem iného, orchester. Speváci sa sade. Ke by boli údržbári. to by bolo
mi sprevádzajú na gitare. Vedeli
ni ečo iné. A takto to id e stále ...
hral' u ž aj predtým, ale bo sa špe- Preto <·hýbajú umelci'?
ciálne kvôli tomu nau čili '!
- u .melci nechybajú . ale dobrí
- To je tak, ,v,, Drmllvi1Gio,van,,," , , úradníci.· Podnikatelia . ma nažéri :
nim je na príklad se renáda. kde
ako ich d nes nazývajú. Kto bol
spev sprev{1dza mandolína. Tak ju
predtým podnik a te ľ? Majit e ľ. ale
Mo zart napísal. Zvyčajn e spevák
.aj milovník umeni a a znalec . Tak í
drží v ruk:kh mando línu . spieva
n<im chýbaj ú . Taký Sol Hurok .
a zvuk nástroj a prichádza z orchesDobre som ho poznal. Vravel: K eď
tra . Mám d voch preds t av ite ľov
~ om viezol Fiod o ra ... - teda Sa raDona G io vann iho. Vravím im :
pina. Šaľapin spieval . a Hurok ho
Tak čo, zasa bude mando lína h rať
vozil. Aj A nnu Pavlovnu . Doko nv o rchestri a vy bude te m áva ť rukaca aj so vie tske Veľk é divadlo.
mi'? - A ko in áč'! - Vy musíte hrať.
V New Yorku sa vtedy skveli pla-To sa nedá ! Naoza j to nic je jed gáty: Sol Hu rok predstavuj e Vefké
noduché. Som presvedče ný o to m.
divadlo . Nie Gnsko ncert ZSS R .

ná po tre ba. Ľudia sa d ívajú na
Chagalla a hovoria: Aké krásne!
A j to je e lit a. A ako plynie čas. tej
e lity je . chvalabo hu, čoraz viac .
- No, pravdu povediac, je aj móda a je aj ma lia na lístky ...
- Tomu Sil ned á vyhnúi. To je
d ôsledo k deficitu. D ivadlá sl! k tovie prečo hrdé na to, keq ľudi a zhál)ajú lístky. Pri toŕn je to vlastne poburujúce. že sa č l ovek nedostane.
povedzme. do MC HATu ale bo do
Ve ľké ho d ivadla. Roku 1906 bolo
v Mo~k vc piiť opernýt:h· divadiel.
hoci mesto nemalo o~c m miliónov
. obyvateľov plus dva milióny cezpofn ých ak9 dnes.
- Povedali ste, že predstavenie
s Okudžavovými piesňami potrebujete na ro~lrenie obzoru mladých
interpretov, na to, aby vedeli robiť
v~tko. To znamená uejme aj
klasiku, aj súčasné diela.
- Klasika je o brovský zák lad .
A le bez sú~as n ých foriem. bez
dnešf\ých· intonáci í sa nedá pohnúi
dopredu. Na čo m .. horí" dnes Veľ
ké divadlo? Na tom. že uvažujú

Umelecký šéf Mosko\'Skej komornej opery, Borisl'okronkij
S nímka AI'N

takto: toto možno u v i e sť a toto nemožno. Čo nemožno? Stravinského. Pro ko fieva. Šostakoviča ... Tu
som sa s nimi dost11l do ko nflik tu .
Ak nem áte v repe rtoári Stravinského. Prokofieva a Šostakoviča.
potom nemáte ani divadlo!
-A prečo nemožno'! Čim to odô' vodňujú?
- Nepáči sa im. Prečo? Preto. lebo týchto génio v dvadsiateho s toro či a jednodut:ho ncch{lpu. Sovie tske ko nzervatóriú dodnes vychovávajú mládež na hudbe devätnásteho storoč i a. Okrem toho existuje
fá ma. že ak člove k spicv<~ s ú ča sn ú
hudbu . zn ičí si hlas. A je to naozaj
tak: z nezvyku si ho zničí. H lasový
aparát t reb<~ nas t aviť na nové požiadavky ko mpozície ...
Ostatne. vžd y to tak bolo . Mám

list vyni kaj úceho tal ianskclw pedagóga bel canta jedném u zná memu tenoristovi. Píše : .. Ak chce;
defin it ívne stratii hlas. spievaj
Verdi ho ... Aj my sme mal i obdobie. k eď harvtonistom zakazoval i
spievft' part Óncgina. lebo bol napban)• .. nepohmll nc" . Pre.; id ča'
a dnes už hocik to rý oa'ryll)n spieva
Onegina. Dnes naopak. spcv:íkov
uč ia na Vcrdim a Čajkovs kom . A le
nic na Prokofievovi! Možno. že
ked' ľuds t vo prejde do dvadsiat e ho
p rvého sto roč ia. z ačnú seriózne
s kúmať hudbu p rvej po lovice dvadsiateho storoč i a.
Pravd a. sú had ia. kÚll' í ~a pokllšajt'• m yslieť moderne. ale je il:h
málo . Napriek to mu dúfame .. .
(A PN)
Preložila Sla

IIudobný život

Dvojtýždenník pravideh1e informuje o hudobnom dianí na Slovensku, v Čechách a v zahraničí
Na stránkach · H~dobného života nájd~te:

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných
a operetných predstaven~ach a ostatných hudobných podujatiach e recenzie gramofónových platní a hudobných publikácií • rozhovory so skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi našej hudobnej kultúry e články
venované popredným zahraničným osobnostiam z oblasti~
Vážení čitatelia
a spolupracomícl,
iste ste svedkami súčasného pohybu
v oblasti vydávania kníh a časopisov, ako
~ rôznych ekonomických tlakov a koncepcií na ich vydávanie. Jedným zo zá. kladných ~edostatkov kultúrnych časo
pisov je•ich distribúcia cestou PNS a ic..
novinových stánkov. Preto Vám, vážení
čitatelia, odporúčame zabezpečiť sl formou trvalého abonentného odberu pravidelné dodávanie časopisu domov alebo
na Vaše pracoviská. Takto dostanete náš
časopis pravidelne a včas a svojím pravidelným odberom prlspejete aj k stabilite
pri jeho rozširmraní.
Staňte sa pravidelným predplatiteľom
HUDOBNEHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť
objednávku a zaslať ju na uvedenú adresu.
Redakcia

hudby e reportáže zo Zahraničia • informácie a recenzie
o významnýf!h hudobných festivaloch a prehliadkach.
·
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať pria~o u poštového
doručo.vateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddetenie časopisov, ul. Čs. annády 35, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlačku Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84.-.
Evldenen6 Uslo pred~l~lttla
.sú\tredtn-ftln ,·nkua:
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2. maija

SF Bratislal'a - F. X. Richter, W. A. Mozart, A. Vivaldi
{19.30) SKO, ,sólisti: K. Okada, čemba l o (Japonsko) , B. ';Narcha!. husle
SD Ko§lce - DJGT - E . Kálmán: Cardášová princezná DK VSŽ
(19.00)
Stúdio Smer- A. Chí!čaturian: Maškaráda, M. de Falla: Troj·
~rohý klobúk , balet (19.00)

V dňoch 9.- U . apríla konala sa v Komárne, rodisku
svetoznámeho skladatel'a Franza' Lehára, U. spevát>
ka súťaž nesúca jeho meno. Pred medzinárodnou
porotou súťažilo 13 mladých spevákov - amatérov
i profesionálov. Porota udelila nasledovné ceny:

3. maija

I. kategória - profesionalni speváci:

SND Bratislava - V. Patejdl: Snehulienka a sedem p rete~árov,
balet, verej ná generálka (1,1.00 a 17.00)
SF Bratislava- program ako 2. 5.
NS Bratlslava-F. Lehár: Ach tie ženy-DK Ružinov (19.00)
SD K~lce- G . Donizetti: Nápoj lásky- DK VSŽ (1 9.00)

l. Horná Eliška
2. Kubeczková Halina
3 . .. Lászlóová Zuzana
IL kategória - amatérski speváci:
l. Hajtmanová Lívia
2. VaculíkJán
3. Dojčanová Ľubica

4. maija

Okrem týchto cien pÓrota udelila osobitné ceny:
a) Cenu za najlepšiu interpretáciu piesne F. Lehára
získala Eliška Horná.
b) Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby získala Zuzana
Lászloová
c) Cenu Českého hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu českej skladby Ružena Knoppová
d) Cenu Slovenského rozhlasu získala Halina Kubeczková za interpretáciu árie Adely z Netopiera
J. Straussa.
e) Cenu Maďarského kúltúrneho strediska získala
Lívia Hajtmanová za interpretáciu piesne z My Fair
Lady.
Víťazi súťaže vystúpili 12. apn1a v prvej časti koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
z Bratislavy. V druhej časti účinkovali poprední ope- ·
retní speváci z budapeštianskej a viedenskej operety a Novej scény z Bratislavy. Týmto koncertom, za
dirigovania Zdenka Macháčka, súčasne otvorili tradičný Lehárovský festival.

-mj-

Na základe požiadania orgarlizátorov slovenskej
sekcie ESTA (viď rozhovor s prof. M. Jelínkom v minulom čísle) v súvislosti s prípra\'OU prvého valného
zlimmdidenta, upozomujellle .záujemeol', aby sa
u-1·c hlene prihlásili na nižšie uvedenú adresu, kde
dostanú aj bližšie informácie.

t

Prihláška
Prihlasujem sa za člena slovenskej sekc~e ESTA

Mene• •.••.••••••••.•••••.•.. Priezvisko ...........................................................

Presná adresa ..............................................................:.................- ....

Prihlášky posielajte čo najskôr na adresu: Prof.
Ján' Albrecht, Kapitulská l, ,811 Ol Bratislava (tel.:
07/33 49 71).
-r-'

SND Bratislava- V. Patejdl: Snehulienka a sedem pretekárov,
balet-l. premiéra {11.00), 2. premié ra (19.00)
SD K~ice- G. Verdi: Nabucco- DK VSŽ (19.00)

6. maija
SND Bratlslal'a- W. A. Mozart: ldomeneo
NS Bratlslal'a - J. Strauss: Cigánsky barón - DK Ružinov
(19.00)
~D K~ice - A. Chačaturian: Maškaráda , M. de Falla: Trojrohý
klobúk, balet- Štúdio Smer (19.00)
SF K~lce - Slávnostné otvorenie KHJ- Východoslovenská ga·
léria {16.00), Brass kvinte! Košice

JUB

JÚLIUS GYERMEI
Na opernej scé ne SND je od roku 1966 na repertoári dosial najviac
reprízovaná inscenácia -onedlho 350. repr íza - Ve rdiho Nabucco v réžii
jubilujúceho Júliusa Gyermeka (nar. IR. 4. 1931 ) . Pa trí k sérii bratislavských verdioviek, po ktorých rcžis~ r Gyermek siaha s velkou obfubou
a sú dobre zapísané i v povedomí obecenstva . Režíroval Jlamätného
Tmbadríra ( 1963, Mále k) s l. Jakúbkom, dr. J. Blahom. M. Ccsányovou
aB. Hanákom, ktoré ho o desaťročie neskôr naSt udoval s ďa lšo u spevác·
kou garnitúrou , výborne o bsadil MaJkamý bál ( 1964. 1970 Málek),
v ktorom Česán yová alternovala s Pe ň aškovou, dvakrát našt udoval o pe·
ru Macbeth ( 1968 , 1989, Auer) a presadil si uvedenie Rigole/la v SND
po prvý raz v pôvodnej reči ( 1970, Frešo). V tejto inscenácii dal neskôr
príl ežitos ť aj vt ed>~začínajúci m spevákom S . H aljakovej a P . Dvorské·
mu. V jeho Aide dominovali E . Kittmírová, A. Peňašková -Kaja bová
s F. Livorom a M. Kop a čkom ( 1978. Frešo) . Z ta lianskych opie r Gyer·
me k inscenoval Rossiniho Barbiera zo Sevilly (1960, Auer). Leoncaval·
lových Kom ediantov ( 196 1. Holoube k). Donizetti ho o pery Don Pasqu·
ale (1 973. Auer), Nápoj lásky ( 1983, Málek) a mimoriadne úspešnú Lu·
eiu di Lammem roore ( 1979, Auer) , ktorá prešla kus Eu rópy a koncom
tejto sezó ny bude mať ;voju o bntwenú pre mié ru .
J úlim Gycrmt:k pôvodn~ študova l na V~MU či n o h ernú réžiu, no ne·
skô r prestúpil na štúdium opernej réžie. Ešte ako študenta ho angažovali ako asiste nta réžie a na základe jél\b'rŕžie EgkóvllB 1
ho prijali
na miesto o perného režiséra . Objavný Re vízor ho pred určov a l na realizácie n e tradi č ných o perných titulov s poetikou totálneho divadla. bez
nánosu romantiky- Ravelova Spa nie/ska hodinka. Veselohra na m oste B.
Martinu , Straussova A riadna na Nlue, ale aj Händlov Xerxes. Bectho··
vcnov Fidelio, Mozartova Figarova svadba no najmä Britte nov Albert
Herring a tobrácka opera v úprave toho istého sklad a teľa . o be niele n
v Gye rme kovej réžii, ale aj vo výbornom pre klade. Keďže po r. 1968
bol oz načený za pravicového oportunistu. nasledujúcich d vadsať rokov
zostal síce so sve tom d uchovne spoje ný, ale svoje pre klady, ope.rné libretá bol nútený písai pod pseudonymom. Bol spoluautorom libreta
a režisérom Urbancovej Pani rísvilll ( 1976, Mále k), s Tiborom Frešom
vytvoril pôsobivú operu-koláž Frmu;ois Vil/on (1985). Priradil icli k svojim dávnejším réžiám opie r dom1ícich autorov- Kofínkovej opernej
roz pnívke Ako išlo vajce na vandrovku. Be nešovým Cisárovým nový m
Satám. K láskam režiséra a terajšieho Séfdramaturga opery SND pa trí
Wagne r: režíroval Rtenziho a Bltídiacelto Holanďana . V týchto dňoch
sa stal koordinátorom slovenskej sekcie Medzinárodné ho združe nia
spoločnost i R . Wagnera.
Július Gyermek patrí k zakladajúcim osobnostiam slove nskej opernej
réžie . Je ho vyrovnaný pokoj prameni z jeho reálnej životnej filozofie
stredu , ktorá, ako žartom hovorí , má tú výhodu. že raz, k e ď príde čas,
mu síce zabráni dostať sa do neba, ale i do pekla. Od zla ho urči t e
ochrá ni aj Láska - jeho láska k pravde, ume niu čl ovečenst\Lll . ..

ReVIzora

Snimka archil' Hž

7. maija
SND Bratislava- P. L Cajkovskij : Romeo a Júlia , S. Ba rroso:
Dom Bernardy Alby, G. Bizet- R. Sčedrin: Carme n, balet
( 19.00)
NS Bratislava - J. St rauss: Cigánsky barón - DK Ružinov
(10.00)
.
~D Košice- J. Strauss: Cigánsky barón- DK VSŽ (19.00)
SF Košice - Otvárací koncert XXXV L KHJ- J. Podprocký,
1
A. Dvorák, A. Borodin (20.00)
SF, sólistka: M. Fukačová, violončelo (Dánsko); dirigent:
1. Wildner (Rak. )
DJGT Banská Bystrica- Ch. W. Gl uck: Orfeus a Eurydika
(19.00)

8. maija
SF Bratislava - B e n efičn ý koncert na pomoc kurdským d eťom
W. A. Mozart, A. Dvofák, L. v. Beethoven (19.30) SF, SFZ,
sólisti: Ľ. Ághová, H . Stolfová-Bandová, F. Livora, P. Mikuláš, dirigent: Ľ. Rajte r
SF Košice - Klavírny recitál ( 19.30)
F. Chopin, F. Schubert, F. Liszt. J . Strauss , G . G ershwin
M. Vavolo, klavír·(l'aliansko) · · ·
PJG)', l\~kAA>i~tflf.:ll1r.,~~Zámky - Q. Nedbal: Pofská krv
(19.00)
~KO, Dom umenia Žilina - G. Rossini: Adina alebo Kalif
z Bagdadu, koncertné predvede nie , svetová premiéra ( 19.00)
SKO Žilina, Mužský zbor Cirkevného hudobného spolku . só·
!isti: Doina Dinu Palede , R. Franceschetto , M. Voldhch, M.
D. Hajek , L O žvát, dirigent: A. Tarchetti

10. maija
SF Bratislava - A. Copland , E. H. Grieg, C. Saint-Saens
(19.30)
'
sólistka E . Terada, klavír (Japonsko) , V. Rusó organ; dirigent:
S. Ó unzenhauser (SNR)
SD Košice - G. Verdi: Traviatta DK VSŽ (19.()0)

ll. maija
SD Košice - B. Martinú: Grécke pašie DK VSŽ (19.00)

12. maija

J

NS Bratislava - Pezinok - E. Kálmán:_.e'a rdášová princezná
(19.00)
~D K~ice - A . Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok, DK VSŽ,
(10.00)

13. maija
NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky barón, DK Ružinov
(19.00)
.
.
~D K~ice - J . Bock: Fidlikant na streche, DK VSŽ (19.00)
Dom umenia Žilina - Festival komorných orchestrov (19.00)
Ostravská filhar mónia

Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do orchestra SF na miesta
- zástupcu koncertného majstra
- hráča na husliach
- hráča na viole
Konkurz sa uskutoční 22. 5. 1991 o 10.00 h v koncertnej sieni SF. Prihlášky so stručným životopisom prijíma a informácie poskytuje personálne odd. SF, 816 Ol
Bratislava, Fučíkova 3, tel. 33 33 51-3.

Riaditeľstvo

* **
Slovenského národného divadla v Bra-

tislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest
v orchestri opery a baletu SND
- hráčov na husliach tutti do skupiny prímov
- hráča na lesnom rohu s perspektívou hráča na
l. lesnom rohu
Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU,
JAMU, príp. konzervatória. Konkurz sa uskutoční dňa
20. a 21. 5. 1991 o 10.00 h v budove SND, Gorkého 2,
815 86 Bratislava. Písomné prihlášky s krátkym životopisom a popisom doterajšej praxe zasielajte naqneskôr
do 10. 5. 1991 na adresu: Orchestrálna kancelária, Gorkého 2, 815 86 Bratislava.

Riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach vypisuje

konkurz .
do orchestra ŠD na tieto nástroje:
- hráči do skupiny I . a U. huslí,
- viola
-kontrabas
- l . lesný roh
-fagot
- klarinet
- bicie nástroje

•

do sólistického súboru opery:
- sólista - tenor
- sólistka - soprán
- sólistka - mezzosoprán
na obsadenie funkcie
- zbormajster
Prihlášky na konkurz s uvedením odborného vzdelania, doteraqšej praxe zasielajte na adresu: Štátne
divadlo Košice, odd. personálnej práce, Šrobárová 14,
042 77 Košice.
Na konkurz budú uchádzači pozvaní písomne. Cestovné hradíme ·len prijatým uchádzačom.

14. maija
SF Bratislava - A. Copland, E. H. G rieg, C. Saint·Saens
(19.30)
sólisti : E . Terada, klavír (Japonsko), V. Rusó, organ; dirigent:
S. G unzenhauser
NS Bratislava - S. Prokofiev: Petrík a vlk , O. Nedbaf: Zvierat·
ká a zb~j níci - DK Ružinov (10.00)
SD Košice- A. Chačaturia n : Maškaráda, M. de Falla: Trojrohý
klobúk , balet - Stúdio Smer (19.00)
·
SF Košice - l . M. Leclair, F. Schubert, C. Saent-Saens, M. Ra·
vel (19.30)
sólisti: L. Beretti, husle (Francúzsko) , T. Fraňová , klavír
DJGT Banská Bystrica - Martin - E. Kálmá n: Cardášová prin·
cezná {19.00)
Dom umenia Žilina - Festival komorných orchestrov (19.00)
D ankwart Consord (Pofsko)
1

15. maija
SF Bratislava- program ako 14. 5. (19.30)
SD Košice - J a svoje srdce dám, operetný večer- Stúdio Smer,
(19.00)
DJGT Banská Bystrica- SD Košice- P. Stone : Niekto to rád
horúce (19.00)
SKO Žilina - MKS Ž iar nad H ronom - W. A. Mozart , J .
Haydn , V. Novák, P. J. Vejvanovský ( 19. 00)
SKO, sólistt. L. Beretti. husle (Francúzsko), J. Pohúnek. trubka, L Szabó, organ ; dirigent: E. Fischer

