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(RočNiÍí xxm.
e dobrým zvykom, že si kultúrny svet pripomína významné výročia velkých tvorivých osobností. Avšak to, čo sa robí na pamiatku bicentenária úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta prekoná všetko , čo sa v tomto
smere kedy vykonalo. Mozartovská vlna sa
prevaJuje celým svetom. Že sú v tomto roku
okrúhle výročia aj iných popredných skladateJov, ako napr . 250. výročie úmrtia Antonia
Vivaldiho alebo Johanna Josepha Fuxa, 150.
výročie narodenia Antonína Dvofáka atď., to
sa všetko prakticky ocitlo na vedrajšej kofaji.
Hoci Mozartzomre15. decembra 1791, oslavy
pretrvávajú už od začiatku roku 1991, ktorý
je vyhlásený za Mozartov rok. Kultúrna verejnosť si v globálnom meradle pripomína
Mozarta nespočetnými festivalmi, muzikologickými kongresmi a inými podujatiami podobného druhu, koncertnými ·a opernými
cyklami, výstavami, súťažami, množstvom
mozartovskej literatúry, rozhlasové a televízne spoločnosti venujú tejto udalosti vera programov. Vychádza edícia obsahujúca kompletné skladatefské dielo v 20-zväzkovom
vreckovom vydaní a taktiež komplet nahrávok všetkých , i nedokončených skladieb na
180 CD platniach, čo je najväčším podujatím, ktoré sa venuje jednému skladateľovi
v dejinách gramofónovej platne. Čo sa týka
publikačnej činnosti , aj tu možno zaznamenať dosiar neprekonaný rekord. Ak sme si
mysleli, že mozartovská literatúra je bohatá,
počnúc základnou monografiou Hermanna
Aberta a končiac prácou Wolfganga Hildesheimera , sotva kto uverí , že pri pr(Ježitosti
Mozartovho roku vychádza do dvesto(!) nových knižných titulov o Mozartovi len v nemeckej oblasti, nepočítajúc k tomu anglosaskú literatúru.
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[egendary Interpretatíons

S mozartovskou problematikou sa autori
zaoberajú z najrozmanitejších aspektov.
Každý sebamenší detail sa stáva predmetom
podrobného výskumu , aj takého, ktorý nevedie k novým výsledkom. Napr. skorej smrti
M9zarta sa venuje stála pozornosť , ale pravú
príčinu .úmrtia sa jednoznačne nepodarilo zistiť. Že Schubert zomrel o štyri roky skôr ako
Mozart, !!lebo Mendelssohn ho prežil iba
o dva roky, to nie je predmetom osobitného
záujmu.
nom , gýčovi tom Mozartovi. T reba sa pýtať.
má te nto komerč ný bu ~~i ness , takisto ako
pertraktovanie vyššie uvedených pscudoproblémov, spo ločn é s Mozartovým ume ním ,
čí m prispievajú k hlbšiemu chúpaniu jeho
tvo rivého odkazu? Či skôr neodvádzaj(t pozornosť od podstatných otázok a či nespôsobujú pravý opak vy t ýčených cieľov Mozartovho roku? Siršie vrstvy sa takto neobozna muj ú
s Mozartovou hudbou, ba väčšin a pozná jeho
meno iba vďaka týmto triviálnym ak tivitám.
Čo teda prináša Mozartov ro k dnešku ? Ž.c
bol Mozart geniálnym s k l adateľo m. to ~a už
opakovalo miliónkrát. Pri veľk ýc h jubileách
si musí každ ý geniálny tvorca nechai ľú biť, že
ho oslavujú osobitým spôsobom. Globálne
aktivity na poče sť Mozarta majú neraz konjunkturálny ráz a obsahujú vefa ko mponentov , ktoré nie sú primerané veľ k osti jeho génia a nezameriavajú sa na substanciu jeho
diela. Pritom je paradoxom , že sa oslavuje
výroč i e úmrtia, teda smutn á skutočn osť , ktorá stojí v protiklade k ho nosným, až luxusným oslavám. Mozart sa v č asti dnešnej bla·
hobytnej spoloč nosti stal akýmsi o rnamentom, ktorý má s lúž iť na skrášlenie všedného
dňa a má sa konzumovať s pôžitkom, hladko
vyžehlený, pekne učesa n ý a vypulírovaný.
Pravda, to je iba jeden pohľad na Mozarta,
v dnešnej pluralitnej s poločn ost i sú ešte aj
iné, skoro protikladné aspekty.
Každá doba mala také predstavy o Mozartovi, aké zodpovedali celkove j atmosfé re,
historickej situácii , životnému štýlu tej-ktorej
spo l očnosti. Každá generácia vidí a hodnotí
Mozarta in áč , vyzdvihuje niektoré čiastkové
aspekty , iné zanedbáva . Dnešná doba môže
na základe zmnožených znalostí a skúseností
n ájsť komplexnejší prístup k jeho umeniu ,
čo

. . 1756-1791 .

WolfgangAmadeus Mozart
PAVOL POLÁK
Co vlastne vieme o Mozartovi? Prečo torko
žobral a bol tak zadlžený, keď mal na svoju
dobu nadpriemerné príjmy? Prečo nešiel do.
Londýna, kam ho v posledných rokoch pozývali a radšej zostal v nevďačnej Viedni? Prečo
ochabla postupom času jeho reputácia? Aká
bola jeho telesná výška v cm? Akým spôsobom komponoval? Je !ebka, ktorú vykopali
pravá? Aký bol jeho vzťah k otcovi? Čo od- .
krývajú a ešte viac zakrývajú jeho listy? Korko pokynov alebo skíc zanechal na dokonče
nie svojho Requiem? Prečo išla jeho manželka, ktorá sa na pohrebe nezúčastn ila, hradať
jeho hrob až po mnohých rokoch? Čím viac
sa výskum zameriava týmto smerom , tým viac
sa hromadia nezodpovedané otázky a záhady
okolo jeho osoby. Treba sa pýtať, či také
a podobné špekulácie a dohady ešte patria do
hudobnovedeckého výskumu a či sa teoretizovanie okolo často ~kundárnych problémov nestáva periférnou záležitosťou ?

Výskum sa pritom nezastavil pri Mozartovom živote a diele, ale "zmocnil" sa aj čle nov
jeho rodiny. Tak máme k dispozícii knihu
~ otcovi Leopoldovi. To by bolo v poriadku,
veď Leopold Mozart bol okrem starostlivého
a prísneho vychovávatera svojho syna aj uznávaným skladatefom, teoretikom a pedagógom. No vyšli (zatial!) aj tri publikácie o Mozartovej manželke Konstanci i, dve o jeho sestre Nanne rl , ďalšie o matke Márii Anne. Bol
som mierne znepokojený nad tým , že dosial
som nevidel publikáciu o Mozartovej bab i čke
ani svokre. Ale potom som sa ukfudnil. Objavil som totiž knižnú novinku s názvom "Mozart nikdy nežil. .. ", ktorá sa teší záujmu verejnosti. Nuž keď je tomu tak , potom o Mozartovej babičke či svokre netreba u važovať.
Na Mozartovom jubileu sú však zainteresované aj také odvetvia, ktoré ne majú nič spoločné s Mozartom , ako hodinársky priemysel
(rôzne typy hodín s Mozartovou hlavou na ciferníkoch) , drogistický (mydlá , parfumy),
porcelánový (pomarované taniere) , textilný
(tričká, vreckovky) , suvenfrový (bohatá pale-

ta výrobkov). V Rakúsku bohuto rozkvitol
najmä cukrárenský priemysel, ktorý sa všestranne .,stará" o Mozartova dedičstvo v podobe širokej palety čokol á dovýc h a iných
sla<tkých výrobkov, ako napr. Mozartove gufky, trubi čky, kolieska , medailóny, tolia re,
paštéty (samozrejme, že slauké, akože
ináč?). Aj v liké roch máme výber: " Mozart",
" Amadeus", "Nanilerl". Z tohto tova ru výdatne ťaž ia ich výrobcovia a obchodníci, kto rí
nešetria náležitou reklamou . Napr. firm a Mirabell sa chvá li , že ich "autentické" Mozartove guľk y sú " lab t~žníckyrn vyslancom Rakúska do vyše 50 krajín sveta" a že keby sa zoradili vedfu seba, ročný obrat by prevyšoval
dfžku cesty zo Salzburgu do Moskvy. Firma
Rebe r svoje Mozartove guľky propaguje vyhlásením . že .. už po ge nerácie si je plne vedomá zodpovednosti za sladké ded ičstvo W. A .
Mozarta".
Tento konzumný vzťah a bezohľad n é speňaženie ,.módnych" výrobkov je symptómom
našej doby a tiež prispieva k tomu , že širšia
verejnosť má skreslený obraz o sladko-galant·
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K životnému jubileu Eleny Kittnárovej
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Je niečo hrdého a nezdolného v povahe národnej umelkyne· Eleny Kittnárovej , čo nepodlieha vplyvom času. Snáď je to ten výrazný, osobitý talent, spojený s cieTavedomou
húževnatosťou, snáď je to umelecký inštinkt,
čo ju vždy privádza na správnu cestu, muzikalita, inteligencia, bystrý postreh a vtip, ktorý
jej pomáha prešvihnúť sa cez prekážky a dosiahnuť vrchol. A pritpm to nemala v živote
ani na scéne vždy Tahké. Skromné boli jej začiatky v Trnave, kde sa spolu so staršou sestrou Martou učila poznávať a milovať hudbu
pod vedením majstra Mikuláša Schneidra-Trnavského, ktorý k múze Euterpe priviedol
tofko slovenských talentov.
Po štúdiách na konzervatóriu u profesorky
Anny Korínskej pôsobila Elena Kittnárová
krátko ako elévka opery SND, kde prekvapila najmä v Dvotákovej Rusalke , odtiaf však
prešla na Novú scénu a po dlhé roky sa venovala klasickej operete a muzikálu. Osud jej
tak prihral , ako napokon viacerým jej predchodkyniam-sopranistkám, do ruky dobrú
kartu. Práve pri práci v tomto žánri, ktorý vyžaduje dokonalú spevácku i he reckú prípravu , kde rovna ko dôležitá je interpretácia bud-

Post scriptum
Cas neúprosne letf. Letorasty našich spomienok
a re miniscencií síce blednú, ale zostávajú živé.
A tak nebyť kalendára a onej zvyklosti pripomínať
si dejiny nášho života zaokrúhlenými číslicami, azda
by sme aj zabudli odkiaf sme prišli , kto nás informoval, kto nám dával pomocnú ruku aj smerovanie do
ďa lšie ho života. Pre mň a k takým osobnostiam, kto, ré rozhodli o mojom ďalšom živote bol Mikuláš
_Schneider-Trnavský (bude me sa hanbiť alebo sa ·
spriečime zákonom ke ď o ňom budeme hovoriť národný umelec?). Áno, nebyť kalendára, ktorý pripomína jeho 110. narodenie ... ktože vie, či by som
, i. alcho, či by sme si nuriho spome nuli. Veď kde sa
s ním ~tretavame: Trvale ib<t v chrámoch , vďaka jeho Jednotnému katolickemu spevníku, ktorý nám
mnohým 'bol súčas ne. učebnicou o rganovej hry.
A inakšie? Dramaturgia našich orchestrov už takmer ani nepozná je ho orchestrálne skladby. Sólisti?
Tak isto. Speváci? Áno , vďaka celoštátnej speváckej sú ťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave
udržiava sa stabilita frekventovanosti štúdia jeho
nenapodobitefn ej skvostnej piesňovej literatúry. Je
to zatia[ naj vytrvalejší kanál, ktorým sa jeho meló-

E. Kittnánn'á v role Emílie Marty v Janáčk~
vej Veci Makropulos
Snímka J. Vavro
die dostávajú do povedomia slovenských i čes kých
mladých adeptov speváckeho umenia. A napokon
zborová tvorba. Aj tu vďaka zborovému speváckemu hnutiu a jeho kormidelníkov. Hoj , v lasť moja.
i mnohé ďalšie. azda nikdy nevymiznú z ich repertoáru. Ale kedy sme dačo počuli o Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskorl) v naj masovejšom médiu , v televízii ... Kedy sa o ňom naposledy písalo v novinách,
ako často ho počuj eme (a najmä čo?) v rozhlase?
A čo sme preňho urobili v našej muzikológii ? Samkova monografia a skladatefove spomienky sú zatia[
jediným zdrojom prameňov o živote a diele nášho
skutočne prvého národného umelca. Tieto knižky
darmo budete hfadať v kníhkupectvách. Buďme si
občas úprimní a sebakritickí! Skrátka , akosi sme zabudli. ..
V týchto chvíľach však predomnou ožíva obraz
bodré ho, duchaplného, ale prísneho M ikul áš-báči 
ho a intimita jeho trnavského bytu, ktorý som nedávno videl v schátralom stave. Kiež by už slová
o našej kultúrnej vyspelosti a pozornosti neboli planými slovami, ale skutkami. Dúfam , že ·trnavská iniciatíva pre Nadáciu M. Schneidra-Trnavského nájde cestu k majstrovmu plnému prinavráteniu do
nášho kultúrneho života.
MARIÁN J URfK

'by i slova ako aj javisková práca, sa za krátky
čas dopracovala k ozajstnému majstrovstvu.
Bola vynikajúcou Rosalindou v Netopierovi
ako i Aničko u v Hrn čiarskom bále, Barbarou
v Noci v Benátkach, ako i Lizou Doolitlovou
v My Fair Lady. Jej úspechy napokon tak zaujali dirigentov a režisérov SND, že ju povolali späť na národnú scénu, tam , kde pred rokmi začí n a la . A tu stvárnila množstvo krásnych úloh, tak klasického , romantického,
ako i sú časn é ho hudobno-dramatického repertoáru, že je naozaj ťažko z nich vyberať.
Snáď len náhodne spomeňm e úlohy , v ktorých nám najväčšmi utkvela v pamäti. Je to
Líza v Pikovei dáme , Madlén v Chénierovi .
Norma, · Lenio v Gréckych pašiách, Ľuto'míra v Svätoplukovi a Ráchel v BeneŠavej Hostine. Salome, Elektre, Tatjana .
Kosto l níčka. nedostižná Lady Macbeth ,
Leonora č i Elisabetta - ale naj mä Elina
- vyniesla svetovú slávu. Viaceré vefkooperné scény si j u vyžiadali ako hlavnú predstaviteTku do J anáčkovej opery Vec Makropulos
a tak "večnú Elinu" inte rpretovala v Prahe,
ako i Drážďanoch , Lipsku č i Buenos A ires.
A jej popularita pok račuj e ďalej. Pri nedávnom st retnutí mi s úsmevom a optimizmom
spomenula nové projekty, ktoré ju budú zam estnávať v týchto časoch .
JELA KRC~ÉRYOV Á
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avšak c hápa ť "celého", "úplného" Mozarta
v plnej hfbke a celej šírke je asi aj dnes ťažko
možné .

dobovému vkusu. estetike, zmýšfaniu, ktoré
prenášali na Mozartovu hudbu. Takmer 150
rokov ho považovali iba za menšieho predchodcu a pripravovatefa Beethovena .

Obraz o Mozart ovi prekonal v priebehu dejín vera premien a peripetií, čo sa prejavilo
už počas jeho života. V detstve bol z hýčkaný
a obdivovaný ako zázračn é dieťa, v dospelom
veku bol váženým a uznávaným skladatefom,
avšak pokiaf ide o je ho neskoršiu tvorbu, jeho súčas níci nevedeli držať krok s jeho smelými prienikmi do budúcnosti, prek račujúcimi
všetky normy, nepochopili a zaznávali jeho
naj zrelšie diela, jeho najväčšie koncepcie.
Väčši e uznanie sa mu dostalo iba v Prahe.
Avšak Mozart si musel byť vedomý toho , že
to , čo komponoval v posledných rokoch, je
prístupné iba vefmi malému okruhu fudí. Až
po jeho skorej smrti si svet zača l aspoň do urči tej mie ry váži ť jeho umenie, i keď v plnom
rozsahu netušil , že Mozart bol jednou z najväčších osobností tej to, na hudobnú tvorbu
tak bohatej , epochy.

Tak sa v ranej fáze romantizmu Mozart pristrihol naťrokokovú, sentimentálnu , v ružových mrakoch sa vznt\šajúcu ga'lantnú miniatúru , v pozdnej fáze romantizmu zasa vyzdvihli najmä temné, tragické, metafyzické,
tajuplné črty, so subje ktívnymi prídavkami
a svojvofnými modifikáciami vo výklade
a v int e rp reta čnej praxi. Z jeho rozmerného
odkazu oživovali iba tú parciálnu časť, ktorá
rezonovala s prevládajúcim romantickým nazeraním.

V priebehu 19. storočia , ktoré sa nazýva
romantickým, romantici hfadali v hudbe minulosti samých seba, nič iné ich nezaujímalo.
Aj Mozarta videli cez ·prizmu svojej doby .
Vzťah k Mozartovi vyrástol zo vzťahu k tvorbe vlastnej ep(>chy, jeho hudbu si osvojili
spôsobom a prostriedkami zodpovedajúcimi

Dnes hfadáme minulosť kvôli nej samej,
kvôli jej posolstvu pre prítomnosť a cítime sa
v poznaní pokroči l ejší a vo vedomostiach bohatší. Mnohostranné aktivity hudobnej historiografie a mozartovského bád~ ni a urobili
obrovský kus práce, nesenej vzmáhajúcim sa
historizmom a stúpajúcim záujmom o minul osť vo všeobecnosti a Mozarta obzvlášť. Okrem množstva ú'z ko špecializovaných prác ne•
malé ho počtu mozartovských bádateľov treba vyzdvi hnú ť realizáciu nie koľk o desaťročí
trvajúceho, ešte neukonče né ho projektu Nového vydania Mozartových diel , ktoré posky. tuje korektný notový text na základe autentickej pramennej základne.
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. KUPKOVIť V JEREVANE

·Mikuláš Schneider-Trnavský
Bolo na čase skoncovať so sladko-trpkým
postromantickým mozartovským klišé a Mozartov rok by bol k tomu ve ľmi dobrou príležitos ťou . Isteže sa možno stre tn úť s hedonistickým vzťahom k Mozartovi ako k vzoru
krásnej hudby. Obraz o Mozartovi však dnes
je diferencovanejší ako v minulosti.

. 1756-1791 .. . '
W.olfgartg~usMozart

Jednou z akcií, usporiadaných 8. m~a pri
príležitosti Medzinárodného dňa ť:erveného
kríža a ť:erveného polmesiaca, bol i benefič-
ný koncert v koncertnej sieni Slonnskej fU.
harmónie. Pred zaplneným hľadiskom odznen v populárne ladenom programe časti
z vokáln~ln§trumentálnych diel W.
M~
zarta (Requiem), A. Dvotáka (Stabat mater)
a L. v. Beethovena (Finále 9. symfónie). Sl~
venskú filharmóniu a Slovenský flJhann~
nický zbor dirigoval Ľudovít ~ter, sólistaml boU L. Ághová, H. ~tolfová-Bandová, F.
Livora a P. MikuW. Finančný výťažok z podujatia, spoluusporiadateľml ktorého boU
okrem SF i Slovenská televízia, Slovkoncert
a tstK, je určený na pomoc kurdským deťom. Koncert sa konal pod zá§tltou predsedu vlády SR a záznam z neho odvysielala Sf
pohotovo už v ten Istý vei\er.

Je Mozart naozaj "krásny" , ako sa tak čas
to hovorí? Áno , nesporne je aj krásny , ba
priam bezhranič n e krásny. Ale skoro vý lučn é
zameranie sa na túto krásu je z n ačným redukcionizmom. Kto v ňom labužnícky vidí iba
krásu , nepochopil podstatu jeho umenia.
Treba si po loži ť otázku, či bolo Mozartovým
záme rom písať iba "krásnu" hudbu? Citujme
v tejto súvislosti krátky úryvok z jedného Mozartovho listu , ktorý obsahuje kvintesenciu
jeho estetického nazerania: " ... k eďže vášne,
nech by boli prudké alebo nie, nesmú nikdy
budiť hnus, tak aj hudba ani v najhroznejšej
situácii nikdy nesmie uc)lo urážať, ale i vtedy
ho musí oča ri ť, slovom vždy musí zostať hudbou ... " Nikdy sa však Mozart nezmienil
o tom, že by hudba mala byť " krásna" . Pod
t~mto " krásnym" povrchom sa skrýva pravá
hlbka jeho umen ia, sila jeho výpovede, majstrovstvo spracovania hudobných myšlienok.
Mozart si poslúžil bežnými zvratmi , postupmi, "gramatikou a syntaxou" dobovej hudobnej reč i , výrazne a nedosažiteľne S!l však líši
od všetkej tvorby svojich súčasn ít<ov . Mozart
sa postavil proti konvenciám svojej doby ako
človek i ako umelec. Svojvofne pretrhol služobnícke putá, odišiel zo salzburských kniežacích služieb, potreboval osobnú a tvorivú
slobodu , hoci si ju musel draho vykúp i ť. Takisto' Mozartova hudba išla proti konvenciám
svojej doby a bola neraz stavaná na tvrdých
kontrastoch; tieto sa sploštili, obrúsili i osladili až v priebehu romantizmu , takže nás skoro šokujú niektoré dnešné snaženia o oživenie pôvodného tvaru tej to hudby.
Hudobná výpoveď Mozarta za hrňuj e od
"nadpozemskej" radosti, jasu , pôvabu a , pochopitefne, i " krásy" po 'prudkú
dramat i ckosť, ohnivú vášnivosť , démonickú
silu , hrôzu, beznádej né zúfalstvo , fatalizmus
a najtem nejší smútok totalitu č l oveka, i keď
hudba "nikdy nesmie vzbudi ť hnus'', ·ale
n ajväčšej ,

V marci l. r. bol slovenský skladateľ Ltdislav
. Kupkov ič. žijúci v Hannoveri, prijatý za riadneho člena Zväzu arménskych skladatdov.
.6. apríla t.r. bo.l v Jerevane koncert, na kto·
rom premiérovo odznela Kupkovičova Sonáta
pre dvojo husli a klavlr. V koncertnej sále Domu Arama Chačaturlana part husli predniesli
dvojitky Armen a Ašot Centerečan, ktoré na
klavlri sprevádzala Zaruhi Porhosjan. Kon·
ceri zaznamenala aj arménska televízia. ·
' -mj"vždy musí zostať hudbou". Mozart zostúpil
do hlbín fudskej duše, osvetfuje všetky jej
skryté záhyby i priepasti , geniálne ovláda
umenie
psychologickej charakterizácie.
V tom sa podobá Shakespearovi s tým rozdielom, že Mozartova výpoveď obsahuje i to, čo
sa nedá artik ulovať slovami , ale vyjadriť iba
tónmi. Mozart priam akoby otváral brány do
nekonečna. Majstrovsky spoji l do integrujúcej jednoty najväčšiu prostotu s najvyšším
umením , vykonal dokonalú syntézu emocionálnej inšpirácie s racio11álnym spracovaní~.
Je zaujímavé, že jeho život a tvorba medzi
sebou akoby nesúviseli. V chvírach najsmutnejších, najbolestncjších. n aj ťažších , napríklad pri úmrtí matky či otca, v časoc h najviičšej
núdze komponuje hudbu vese lú , píše bezstarostné listy a naopak. Výskumy ukázali. že
skladal niekedy viac diel alebo častí súčasne,
ale skladby mal v hlave od zač i atku do konca
skomponované tak perfektne, že ich rovno
"opísal" do čistopisu bez ak ých koľvek opráv;
pritom písal tak rýchlo, že žiaden kopista by
s ním nevedel držať krok. Vie me však i to, že
všetko "nevysypal" len·tak akoby z rukáva, že
niekedy dlho a namáhavo pracoval na koneč
nom tvare. Hoci jeho sk l adateľské dielo je
mimoriadne rozmerné, mal čas na inú mnohostrannú činnosť, zábavu a rozptýlenie. Tretinu svojho života precestoval. Poznal celú
kultúrnu E urópu, väčšinu súdobých skladateľov a ich tvorbu, európskych panovníkov,
š ľach tu , popredných m ešťanov. O jeho osobnosti vieme tak vera, a predsa tak málo. Nevieme, čo sa odohrávalo v jeho hlave. Jadro
Mozartovho hudobného myslen ia je tak mnohovrstevné , obklopené čí msi enigmatickým,
záhadným , že celkom o dha li ť jeho vnútro sa
asi nikdy nepodarí.
Po Mozartovi hudba prekonala ďalek o
siahly vývoj ; sta la sa hutnej šou, sýtejšou, rozmernejšou , h lučnej šou , subjektívnejšou
a ktovie čo ešte'. Dodnes však Mozarta svojimi hodnotami Žtaden s kl ada t eľ neprekonal,
nedosiahol, neprevýšil. Joseph Haydn o Mozartovi povedal, že takýto tale nt sa narodí ih a
raz za sto rokov . Odvtedy však prešlo dvesto
rokov a Haydnqve slová ostali v platnosti. Fenomén Mozart je dodnes ojedinelým zjavom
v dej inách f\ldskej kultúry. PAVOL POLÁK
l
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TVORIVÝCH SIL BRATISLAVE
Nie som sám z ástancom názoru, že príčinou kolísavých výkonov
orch estra bratislavskej opery je absencia systematickej práce osobností na jeho čele. V minulosti vždy , k.ecľ sa U l dirigentsk.Ým pultom objavila- spomeiíme aspoň časovo krátke úseky pôsobenia Z. Košlera
či O . Lenárda- kolektív s priam seizmografíck ou citlil'ost'ou túto skutočnosť reflekto val. Pred d voma rokmi, v premiére Čajkovského Pikovej dámy, sa po prvýkrát pod hudobné naJtudomnie opery SND
podpfsal hosťujúci litovský dirigent Jonas A lexa. /loci ohl~s celej kritiky bol bezvýhradne pozitívny, málo~to vtedy wJil, :e ,. toi1llo vynikajtkom umelcovi nájde bratislavský súbor s1•ojlw .5éfdirigenta.-•začiatkom sezóny 1990191 sa tak stalo.

' í a pevné
- Mám ve ľa e nergie , veľa prian
zdravie . Som pripravený pridať ruku k die lu ,
kde to bude zapotreby. Konkrétne pon uky
za ti a ľ nemám, ale n ic som z toho sm utný.
V opere SND mn t oti žča kil v e ľa tvrdej práce .
e Akú čas ť sezóny strávite v Bratislave, máte
ponuky na zahrani čné h osťovanie?
- Návrhov z cudziny m<ím dosť , z Ho landska.
Ta lianska . Fíns ka. ZSS R . Ja som však prišiel
do Bratislavy pracovať. tomuto d ivadlu
chcem v naj bližších troch rokoch - tak ma ,
viaže zmluva - od ovzdať maximum tvorivých
síl. Po premiére ld o mcnca ma čak á obnovené
naštudovanie Do nizett iho Lucie di Lamcr-

e

Ste absolventom dirigentskej školy Jevgenija Mravinského, študovali ste vo Viedni
u Hansa Swarowského, s Her bertom von Karajanom ste spolupracovali na dirigentskom
seminári . Ako ovplyvnili títo majstri váš umelecký profil , ktorým smerom ho formovali?
- Mal som skutočne to vzácne š ťast ie prejsť
školo u spomína ných troch o sobnost í. veli kánov nedávnej hudobne j min ulosti. kto rí d nes
ťažko h ľadajú po k račova t e ľov. Od každé ho
sa dalo n ačerpať veľa profesio nality. no pokúsim sa vám vyzdv i h n úť ich najcharakteristickejšie črt y. U Swarowské ho to bola analýza
partitúry. Keď napríklad rozobera l Stravinského, podnika l exkurzy k Schubcr tovi. Mozartovi . Bra hmsovi. hľada l súvislosti . väzby.
vzťa h y- a h neď bolo všetko z rozu m i te ľn ej ši e.
Mravinskij bol veľkým majstrom formy. tvary jeho kreácií boli akoby vytesané zo skaly.
U Karajana ma upúta lo zasa umenie skúšok.
Býva l so m pri nich často a bola' to lekcia intenzívnej práce . kde vládlo azda ešte väčšie
vypätie a ko n a koncerte . Opakuje m. boli
to osobnosti, každá iná a pritom rovnako veľ
ké a ťažko napodobitcfné.
Od vašej premiér y Pikovej d ámy uplynuli
vyše d va roky. Od tejto sezóny už pôsobíte
vo funkcii šéfdirigenta bratislavskej opery.
Aké ciele ste si v y týčili pri nástupe na tento
post a d o akej miery sa vám dari ich napÍňat'?
- Je príliš skoro hovor iť o dosiahnutí akéhokoľve k cie ľa . D nes o tom ešte nehovorme.
V pevnom zväzku s divadlom som len pár mesiacov , takže mo mentálne prebie ha proces
vzájomné ho spoznávania sa . ko ntaktovania
s kolekt ívom. o rchestrom . zborom . sólistami. Môj cieľ je celkom prirodzený: vytvo ri ť
dobrý ansámbel. vera, napl-no a koncentrovane pracovať . Dostal som k d ispozícii tvárny
súbor. je teraz mojou úlo ho u tento potenciál
zúroč i ť. Nav ~še. je t u jedna nezanedba te ľn á
skutočnos ť . Sesťd csi at kilometrov od ·Bratislavy leží Viedeň , svetové h udobné centrum .
ktoréh o úroveň musí byť pozitívnym st imulo m i pre bratislavskú operu.
Vášmu angažmán v SND predchádzala vyše 25-ročná dirigentsk á prax vo Vil ňuse, iných
mestách ZSSR , v za hrani čí. Pokúste sa, prosím, cez prizmu vaších sk úseností, zaradil' naše operné umenie, vyjad ril' sa k jeho prednostiam i slabinám.
- Bratislavský súbor je dobrý, zdôraznite
prosím , že to hovo rím bez ko mplime ntov, ale
potrebuj e prísnejšiu hudobn ú disciplínu .
Je nevyhnutné inte nzívnejšie pracovať. Viete, té mou dneška sú problémy ekonomické.
politické a podobne. C hápem ich, ale moja
zásada je takáto: k e ď chceš tvoriť umenie, politiku nechaj na ulici. Súbor dosahuje pekné
výsledky , napríklad Sila osudu s dirigentom
Le nárd om si udržiava vysokú úrove ň repríz,
ale priznám sa. že sú veče ry, kedy si sad ;ím
do h ľad i s ka s urč it ý mi o bavami. Pokiaľ ide
o sólistov, spozoroval som istú parale lu s litovsko u i nt e rpret ačnou kult(rrou . Ruská vokál na škola si n eve ľmi rozumie s talianskym
princípom spevu, no litovsk{t má k nemu ovefa b ližšie , rešpek tuje jeho zákonitos ti, p estuje bel cantový vk us. A pod obný d ojem som
nadobudol aj z vokálnej estetiky na Slovensku .
e Dotkli sme sa litovského operného umenia.
Pred nedávnom sme na d oskách opery SND
obdivovali Irenu Mi l kevičiute, sopranistku
z Vil ňusu. Litovsk í speváci však u nás, a myslím i vo svete, nie sú veľm i známi. Priblížte
nám trocha v ilňuské operné divadlo, jeho
osobnosti.
- Musím poznam e nať , že Ire na Mi l kevičiutc
je mojo u ž iačkou . Titulnú postavu v Pucciniho Madame Butte rny som s riou vo Vi l ňu se
vypracoval a získala s riou pred 7'1'okmi druhé
miesto na Medziná rod ne j súiaži o najlepšiu
interpretku te jto roly v To kiu . Nic vša k ib a
ona je veľkou o sobnos ťou tamojšej opery.
Márne , podobne ako v Bratislave, v e ľa dob rých spevákov, dve ďa l š i e sopranistky, tenoristov , basistov. Iste poznáte V irgilia Norejku
(v opere SND h os ťo v a l rok u 1974, pozn. red .)
zača l ako lyrický tenor a d nes je vynikajúcim
Othellom. Pravda , on, i Mi l k ev ič i u te a tiež
náš basista Dau noras študovali v milánskej
Scale a svoje skúsenosti , vokálnu orientáciu
a estetiku priniesli domov. Je tu ďa l ej Sergej
Larin , tiež trocha mô j žiak , na svojom konte

· no t raktovať ako oratórium. Takýmto spôsobom som predstavil Händlovho Acisa a Galatheu, ale vhodný by bol povedzme i pre Be lli'n iho.
Máte ako šéfdirigent vp~y v na dramaturgický plán ?
- D ramaturgický plán v tako m type divadla
- ako je bratislavské, musí vychádza ť z reálneho stavu sólistického aparátu . Ak má súbor
k dispozícii , povedzme, dobrého 1-lermana .
robme Pikovú d{tmu, keby tu bola vhodná Salo me . či E lektra, študuj me Richarda Straussa. V dnešnom ekonomicko-politickom štádiu si ne môžeme dovoliť pozývať veľké spevácke osobnosti na základe zmluvy na konkrétnu ro lu a zapÍňať tak medze ry v istých
speváckych ollboroch. V Lit ve sme s týmto
modelom už zača l i .

e

e

.

Ste ty pom dirigenta-diktátora , alebo ste
tolerantný k odlišným názorom sólistov , č i hudobníkov? .
- Tolerancia je nepriatcl' umenia . A le pod ľa
moj ej mienky, v d nešných di\ och ani dirigentd iktátor nemá šancu n a úspech. Poč ul so m na
p latni sk(r šať Toscani niho: bol ako decko ,
nadéÍval. plakal, kri ča l. Bolo to zauj ímavé .
ale d nes by to asi nešlo . Nie. nepatrím medzi
to lerantné typy. ale nic som an i diktátor. Mojím krédom je vyťažiť z hudobníkov vše tky
rezervy , preb u diť ich k čo naj vypätejšej práci,
pozdvihnúť ich vklad do umenia. Je to ťaž ké .
stojí to ve ľa s íl , ale nic je to energia vynaložená zby t očne.

e

Nazdávate sa, že pre operu SND je výhod- ·
nejší systém repertoárového divadla, ·alebo
prevádzka v blokoch , umožňujúca koncentrovanej ší sk úšobný proces?

- Položili ste a ktuál nu, ale d iskutabilnú o tázku. Neviem dať j ednoznač nú odpoveď . Na
jednej stra ne sú zá ujmy publika, kto ré by
chcelo pestr ú repertoárovú ponuku. Existuje
tu návyk na tento model. Blokový systé m ,
ktorý uplatri uj ú hlavne v Taliansku, zužuje
túto m ož n osť výberu , samozrejme, má zasa
výhodu v nemeniacom sa obsadení a zaručuJ!!
u rči t ú s tabilitu repríz v rámci s~ rie večerov .
Takže, täto o tázka je otvorená polemike.

e

e

Aký okruh skl adateľo v je vám najbližší?
- Mojo u naj obľú ben ej šou operou. budete sa
možno sm i ať , je Bergov Wozzeck. Má sfce
komplikovanú hudobnú reč, ale nesmierne
de mo kratický a hu manistický obsah. Veľk ú
l;ísku prcchovávam k Ve rdimu a Puccinimu .
Študova l som , ako viete, tiež vo Viedn i, takže
mi je b lízky i Richard Wagner a Richard
Strauss. Často som dirigoval d iela ruských
s k l ad a teľov, napríklad s le ningradskou operou som absolvoval zäjazd do Paríža s Onegino m , Pikovou dámou. Borisom Godunovom,

e

Chova nšči no u .

e

S n ímka K. Marenčinová
má o kre m bratislavs kých úspechov h os ťo v a 
nie vo Viede ns kej štátnej ope re . v Budapešti .
v Mo nte Carle . O nedlho pocestu je do milánskej Scaly a do lo ndýnskej Covent Garden.
Jeho manželka , Lilija Larinová. zasa pôsobí
v bratislavskej Komornej opere. D nešný stav
vša k nic je n;í hod ný. Je to n adviiznos ť na trad íciu . Lit ovský te norista Kipras Pctrauskas.
v Rusku zvaný Pc trovskij. bo l pravide lným
partnero m Fjodora Sa ljapina. Ked' ro ku 1933
hosťoval Sa lj apin vo Vililusc. poveda l. že toto
malé d ivadlo robí ve ľké umenie .

e Na Slovensku hovorí mť u:i. dlhší čas o kríze OJ)Crných d irigentov. Stratila sa totiž kontinuita med zi generáciami, S'pozorovali ste tento p roblém aj vy, ak áno, aké riešen ie navrhuj ete?
- Je mi zn;ímc . že Bratislava mala dobrých
dirigentov. napríklad Tibo ra Frcšu . d nes tu
pracuje staršia generácia - páni Aue r. Málek
a Vykyda l - to ~ú skú~cn í. rozhľade ní p rakt ici. Samozrejme , treba na ich v ý~lcdky n ad viazať. Pravdu povediac. nepoznám situáciu v dirigentskej tried e na VŠMU . takže na otázk u
neviem dať vyčcrpil v aj ú c u odpoved'. Treba
však hľa dať a dáv ať .prí ležitosti. Ako teraz.
keď vedenie ope ry angažova lo na miesto nsistcnta dirigovania mladé ho abso lventa leningradského Ko nzerva tó ri a Petra Fcra ncca.
žiaka Marisa Janso nsa . 13udc popri mne p racovať a verím , že sa stan e z neho d obrý di rigent. V Litve som pô sobi l ped agogick y. učil
som rád a musím povedať . že moji žiaci už dirigujú vo Vilr'lusc i in ých divadlách.

e V Bratislave pôsob íte ako operný dirigent .
'Ako spomínate, ok r uh vašich záujmov je širš í. Nep redstavíte sa u nás tiež na koncertnom
pódiu, nemáte v pláne nahrával', u či l'?

moo r . v budúcej sezóne Mozartova Figarova
svadba. Straussov Nctopicr a O ffe rťbachove
Hoffman nove poviedky. l n aprie k tomu. z ča
su na č as vycestuje m . najbližšie do Ro tte rdam u. Naplánované sú tiež ko ncerty v Moskve.
tam uved ie m Brittc novo Vojnové -re kviem .
v Helsinkách, H aagu. Ale podstatnú ča s ť sezóny ve nujem Bratislave a jei opere.
Zaujíma ma vá~ názor na trend lz''· režisérskeho operného divadla . P racovali ste už
na experimentálnych inscenáciách ? Ako sa
vám páči Faust a Margnréta v poiíatí J ozefa
Bednárik<t'!
- Mám osobnú skú se nos ť s mod erno u inscemk io u a je celkom če rs t vú . Pred po lrokom
sme vo Vilr'íusc naštudova li Bee thovenovho
Fide lia n režisé r ho umiestnil do ko nce nt rač 
ného tábora G ulag . Bo la to moj a p rviÍ a azda
aj poslcdn ;í spolupráca na tom to type projekHr. Pokiaľ ide o Fausta , ~poč iatku to bol pre
mňa ~o k . Po~ t upn c som však li s ťov a l rôzne
~ ú v i s l ost i a v ý~ lcdok : zdá ~a mi . že bratislavský Faust je zaujímavejší. ako Faust .. naft a línový" . H lavné je . že obecenstvu· sa páči .
pred staven ia majú dobrú n áv ~ t c v nos ť a je
ot<h nc. či hy tomu tak bolo i p ri sl.aromód nom pori a tí te jto opery. Viete, o pe ra je žáner
dramatický. ted a mu~í byi divad lo m , nic kostýmovaným ko nce rtom .

e

e

Čo si m yslíte o konccrtan tných u vád za-

niach opier ? Bolo . by (r čcln é realizoval' ich
v Bratislave?
- J a s touto formou súhlasím , sá m som koncc rtan tné predvede nia opier robil. Existuj e
istý systém , ktorý som uplatnil vo Vi h'\usc.
Spoč í va v to m . že nový ti tul , ktorý divadlo
pripravuje , sa uved ie najskô r na koncertno m
pódiu . Umož ň u j e to dô kladnejšiu hudobnú
prípravu, prccízncjšic vypraco vanie partitúry. Samozrejme , musí ísť o dielo. ktoré mož-

Artu ro Toscanini bol zná my tým, že pátral
vždy po originálnych verziách. V tomto smere
má svojich stúP,encov. Ako sa na túto problematiku pozeráte vy?
- Je to zau jímavä téma . Uvediem jed en príklad . V ZSSR sa po d lhé roky uvädzal Boris
Godunov v inštrumentácii Rimského -Korsakova. V po lovici 70 . rokov pricestoval do Moskvy anglický muzikológ David Lloyd-Jo nes
a v archívoch n aši~; l Musorgského o riginál.
V Londýne ho spracoval a túto pôvodnú verz:u vydal. Nazdávam sa, že to bol prínos.
Nech bola úprava Rimského-Korsakova ako koľvek pôsobivá, n cst ot ožň ova l a sa s tragédiou v chápaní Musorgského . Je ho záme r bol
predsa len od lišný a našou pov i nn osťo u je rešpe kto vať ho . Ja som za originá lne podoby.
l pri našej najnovšej premiére. Mozartovom
ldo mencovi. sme sa s tým to problé mo m stretli . K d ispozícii je n ie ko ľko verzií , ktoré s kladaleJ' sám autorizova l pre rôzne divad lä. Líšia
sa nielen v obsad ení partu ldamanta teno rom , resp . mezzosoprá nom . ale sú tu tiež iné
recitat ívy, nie ktoré árie chýbaj ú, a le bo majú
iný sled . V to mto prípade ťa žko po súdi ť , ktorá verzia je tä pravá . Poču l som To~canin i h o
nahrávku Traviaty. Sú tam pas;íže. s kto rými
som sa nikde inde nestretol. O río m je známe.
že bo l ne ko mpromisný v dodržiavaní skladat cľovýc h zámerov. nc ust<ílc študoval autogmfy a hľada l origin;í ly. T iež za ~táva m názor, že
d irigent mus í by ť tiež trocha hudo bným vcd- .
com . ~cdicť v archívoch. š tudovať. K to mu ,
poc h opit eľn e . musia byť dané podmienky.
m ož no sť vo ľn é h o cestovania po svctt:. A tá
práve klo pe na dvere.
Pán šéfdirigent, vaše najbližšie plány?
- O nie ktorých konkrétnych som už hovoril,
takže to zhrnie m . Mo je pläny sú súčasn e
p lánmi d ivad l<L Vie m. čo súbor po trebuj e , čo
si môže do vo liť a na tejto ceste kráčam s ním .
Zoznámil som sa v ope rno m štúdiu s mladými
talentami, sú t u, ale musia ostať pracovať doma. Ne rád by som zaned bal dirigovanie symfo nickej hudby , moje zah raničné cesty povedú na ko ncertné pódiá, pretože tieto dve čin 
nosti ne možno od seba i zolova ť.
Pripravil PAVEL UNGER

e
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KONCER1'Y

7 . a 8. marca. Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pre nautu a orchester D dur; Richard
Strauss: Sinfonia domestica. Slovenská r.tharmónla. Dirigent Zdenék Košler. Sólista Vladislav Brunner.
Hlavnými akt érmi · prvej marcovej dvojice
abonentných koncertov Slovenskej filharmónie boli dvaja umelci, ktorých prítomno sť posunula celé podujatie za bariéru priemernosti
alebo všednosti. Zde ňk a Košlera možno pokojne po važova ť za vzácnu stálicu na koncertnom nebi klcnúcom sa nad Bratislavou
a jeho účinkovanie j e vždy dostatočne silnoú
motiváciou pre citlivého pos luch áča. Vladislava Brunnera · nemalo bratislavské publikum možnosť sledovať ,.v akcii'; dlhú dobu .
Jeho kvality sú s íce všeobecne známe, sú však
l:asto komen tované len sprostre dkovane , cez
nepria me kanály. Spo lupráca dvojice Košler
- Brunncr mnohé sľubovala a nečudo , že Reduta raz zasa zažila hoj nejšiu návštevnosť .
Menej som sa nadchýnal programovou zosta·vou koncertu evokujúcou dojem náhodilosti
vo výbere interpretovaných skladieb. Viem si
veru predstaviť ideálnejšiu autorskú konšteláciu než Mozart - R. Strauss! Stalo sa však,
ho l som postavený pred nevyhnutnosť v priebehu jed iné ho ko ncertu realizovať neP,ríje m-.
1111 percepčnú moduláciu a ex post mô~e m
s radosťou k o n š t a tovať , že predvedené výko ny pomoh li mne (a ve rím , že nie len mne) zložitú situáciu vyrie š iť. Mozartov Flautový konce rt predstavuje menej inšpirujúcu tvár jeho
tvorcu . Pre fl autistu istotne zname ná vhodnú
pr íl eži tosť st abilizovať pevné repertoárové čís
lo. ako ko mpozícia ale nedosahuje úrovne
iných konccrtantných diel dnes výn i močne
pre ferovaného Mozarta. Atmosféra diela je
citeľne presiaknutá rutinérstvom a z ruč ným
remeslom, chýbaj ú v ňom mozartovské
prskavky os lňuj úce n ovosťo u riešenia ustálených proto typov. Hrať toto dielo teda nie je
jellnoduchou zá ležitosťo u a jednoduché n ie
je koncert aj v nímať na ko nšta ntnej alebo
a~po í't vyrovna nej hladine percepl:nej a ktivity. Osob n osť Vladislava Brunnera preto zohra la vďačnú úlo hu vhodného stimulátora pri
uvedení ko mplikovaného hudobné ho celku .
Só li sta ,.zabojoval" rýdzimi profesionálnymi
prostriedkami a Mozart zrazu znel trošku
inak , než ako spro fanovaná skladba . kto rá je
s úča~ťou povi nného sú ťaž n é h o repertoáru
každého zdatnejšieho flau tistu . Svoje urobil
určite aj kvalitný nástroj, aj ten však znie
v plnej zvukovej nádhere iba v rukách s kutoč
ného ..fachmana". Hudba plynula celkom samozrejme . bez ak ýc hkoľve k bočnýc h e fektov. bez kazov a bez k oncepčného zaváhania.
Dvo jica Košlcr - Brunner rozohrala gracióznu partiu zasadenú do príjemného mäkkého
zvukové ho te rénu ko nštituovaném u predovšetkým povahou dispozícií nástroja. Tón

...

ka proporčnos t i ani z hľadiska štýlovej harmó nie . Sinfonia domestica bola ďalším k rôč i
kom. či skôr riadnym kro ko m, v kompletnom
uved en í Straussových symfo nických proje ktov, na ktorom Zdeňe k Košle r v spolupráci
s o rchestrom SF usilovne pracuje už dlhší čas.
Realizácia obrovite j partitúry bola asi p rín o~
som v dramaturgických plánoch SF, evidentný je aj jej dokumentačn ý význam spoč ív aj ú
ci v intenzívnejšom osvetlen í straussovského
symfo nizmu . T en tu dosahuje stav maximálnej časo pri estorovej dimenzie a vybičovanej
e mo tívnej exponovanosti.
Zd e n č k Košle r o dkryl všetky zákutia fil igránsky popreplietanej partitúry, bol v permanentnom kontakte s každou sekciou , neuniko l mu vari ani jeden nástup. Aj v kontexte
zložitej polyfonizovanej faktúry citlivo di ferencoval jedno tlivé tvarové alebo výrazové
polohy, takže Strauss ozaj d ýchal a žil. Rozmer y diela však doslova zahubili každý umne
pro filovaný detail a v búrlivom prísune inform<ícií boli typické košlerovské lahôdky roztrate!)é. Sinfo nia domestica zrejme nemá nášmu uchu dnes čo povedať. nech bo l jej tvorca
v iných kompozíciách akokoľve k sugestívny
a inšpiruje aj dnešného po s lu cháča. Klamným efe ktom Straussove j skladby bola zvuková masa va lia~a sa na pos luc h áča. takže
aký - taký dojem vzniko l. nepredpok lad ám
však. že by mal d lhú ž i votnos ť v pamäti poslu'ch áčov. Skô r mi ut kvie v pamäti neopakovat e ľn ý tvo rivý štýl Zdeňka Košlera, jeho gesto
a magické fluidum , kto ré pocítim vždy pri
ko ntakte s jeho majstrovstvom . Domn ievam
sa , že aj takýto pocit možno rešpe ktovať ako
pozitívum náročn é ho koncertného podujatia.

•• •
14. a JS. marca. Giuseppe Verdi: Sila osudu ,
predohra; Alfred Schnittke: Koncert pre klavir a orchester; Sergej Prokofiev: 7. symfónia.
Slovenská filharmónia. Dirigent Adrian Leaper. Sólistka Zuzana Paulechová.
Takmer polročný abone ntný cyklus SF ponúkol za tiaľ svojim priaznivcom rôznorodí1 sondu do hudobných dejín a do o bl asti hudobnej
inte rpretácie. Niektoré koncerty vzápätí po
ich doznení o dchádzajú kamsi .. do stra tena"
poslu cháčovho vedo mia . sú iha okami hom
a o kamži te sublimujú , iné ost;ívajú v p amiiti
a tak v podstate koncipujú p rofil t.:j- ktorcj
koncertnej sezóny. Vystúpenie Adriana Leapera už v priebehu sezóny 1989/1990 okamŽite vystúpilo na piedestál profesionalizm u
a kvality (vtedy. zhodou okolností p resne 17.
ll . 1989 exceloval anglický dirigent v Sibc liusovej l . symfó nii). Vtedajší výkon našie l rovnako pôsobivé pokračovan i e a aj tento raz
považuje m prítomnos ť A. Leapera za uda l osť
mimo riadneho významu . aká môže udať nový

tvorivý ~tý'l oesto a magické Ruidum Zdeňka Ko~lera...
n ~·pakovatcfn'·
w
'
' ..
Snímky ČSTK-SF

Vlad islava Brunncra bol vyrovnaný. objemn)'. p ritom však nic prcd ime nzovaný. A ni
v n{tznaku sa sólista nepokúšal .. rozvášňovať"
Mozarta vibráto m , hoci kantabilné línie
strednej ča s ti žili z latentného d ynamizmu
rovného a mierne rozochveného tó nu. Jedným slovom - Mozartov Flautový koncert ma
ne nechal v tejto interpretácii upadnúť do stavu zníže nej ko ncentrácie. Škoda , že na úvod
programu nezaznela akákoľvek efektná o uvcrt úrová .. jednoa ktovka", ktorá by predsa
len rozprúdila v R edute život - samotný Mozartov koncert n esta čil celko m pokryť priestor p rvej čas ti večerné h o symfonického koncertu a tým č i astoč n e stratil n a efektívnosti .
Partne rstvo so Straussovou bombastickou
symfónio u naozaj nebolo ideálne ani z hfadis-

impulz n á roč né mu marató nu symfonických
koncertov 42. koncert nej sezó ny. Dirigent
nasadil latku kvality vysoko už v prvom čís le
programu , v b rilantnej a neľahkej predo hre
k Verdiho opere Sila osudu. Mimochodom.
tím u. ktorý p ripravoval bulletin k tomuto
koncertu maestro Verd i akosi unikol
a v sprievodných textoch mišli svoje miesto
len A. Schni ll ke a S. Prokofiev. Že by si G iuseppe Ve rdi nezasluhoval ani desať riad kov .
alebo už je jeho tvorba tak zn áma ... ? Nepovšimnutý v bulletine. zato vša k maximá lne
úč inn ý Verdi na konce rtnom pódiu znova zaujal a strhol - a j zásluhou efe ktnej dirigentskej koncepcie. Dramatické a ko mpozič ne
suverénne zvládnuté potpourri z temnej o pery doslova iskrilo a Adrian Lcapcr o dk ryl v

Konzultácia pri Händlovej partitúre. Dirigent Aldo Ceccato a sopranistka Monika Lenz.
orchestrálnom zvuk u mnohé nové polohy.
mnohé no vé situácie , s akými som sa doteraz
nestreto l. Hoci v rozbehnutom záverečnom
úseku s l áčik ová sekcia nestíhala v y hrať verdiovskú bravúru , predohra k Sile osudu pripravila ideálnu atmosféru Schnittkeho Klavírnemu koncertu. Ten vnieso l do priestorov Reduty celkom inÍI ná ladu . Aj touto cestou treba vyzdv ihnú ť akt ivi tu mladej klaviristky Zuzany Paulechovej, vďa ka ktorej Schnittkeho
kompozícia zaznela - a zaznela v interpretač
nom tvare nevídanej pôsobivosti a e motívnej
potencie. Svet A lfreda Schnillkeho je stále
č ím si. čo núti č l o veka rozm ýš ľa ť nad o tázkou .
č i ide o mi krosvet tvo rivé ho indi vídua alebo
a k)·~ i ma k rnw.: t hudobného univerza od val.ujÍiceho ~a ~iah n u ť hlboko d o n;íšho podvedomia a odhafujúccho zásadné a :?ákladné fenomény e xistencie ~pecifického komunikatívneho sy~tém u . Séhnillkc ho hudba je zárovet) dopingom a zárov.:rí apelom formulo vano m v geste plnom napätia a poch y bovačst va .
Klav!rny ko ncert ma v ni čom n c vy k o ľajil
v mojich predstavítch o schnillkeovskom štýle. Pozícia sólistky v Klav írnom koncerte bo la tak trošku zv l á~ tn a. do konca by som ju
o z nač il za n cvďa l: nú . T ext nároč nej a filozofil:k y vcl'm i zložitej výpovede zamcstáva ru ky
i m yseľ kla viristu viac ako dostatoč n e . Predsa
však výsledný efe kt vynáša na povrch predovšetkým ducha sk ladby a hudobníci akoby
strácal i na ko nk ré tnosti. Aj v tom však s počí
va kvali ta výkonu - pos lu c há č nemá čas ani
príl cž i to~ t' u ved om ovať si .. hmatatcl'né" dime nzie in tcrpret;ícic a vnírn<l sk ladbu a ko čo
si de finit ívne a nes pochyb nite ľné . Z uzana
Paulcchov;í od viedla s tat oč n ý výkon rešpcktuj úci pova hu hudby a jej filozofi e. Diferencova la situácie nitvratov. k on tra ~ t ov a varia č
ných po~ tupov. takže celok bol zrozumitcfný
a pevne ~k onštruova n ý. Klaviristka využila
wojc d ispozície v rámci možnost í. aké poskytuje part itÍira . nezachádza la k samoúče lno s
tiam a k lacne j exhibícii . V popredí tak ostal
naozaj Alfred Schnillkc. Dianie v o rchestri organizoval Adrian Lca pe r pevným gestom. č i
však bolo všetko odo brané v sÍI I:tde s notovým z{tpisom nemôžem pos Íidiť. môžem iba
podot knM. že na pódiu panova l pokoj a dialóg medzi klavírom a orchestrom prebiehal
bez nervozity. Isté je . že predvedenie Klavírne ho koncertu Alfreda Schnittkeho patrí k tomu na jpo dne tnejšicrnu. čo dramaturgia SF
v te jto sezóne svoj im priaznivcom pripravila.
7. ~y mfó nia Se rgeja Prokofieva tiež nepatrí
k príliš fre kventovaným symfonickým cy klom na našich pód iách. Pravdu povediac , to to
die lo a~i do platilo na absolútne d ezinfo rmácie a na prek rúcanie javov sovietskej kultúry
~ I aiinskéh o obdobia a niektoré situácie vyskytujúce sa v partitúre doko nale zvládnutej
hudo bnej fo rmy auto maticky avšak nepochopil efne o dsÍidili die lo ako prejav fal ošného
optimizmu a radostnej perspektívy sovietskeho ume lca a č lo ve ka . Ve rím však. že aj Pro. koficvova .. Siedma" nájde miesto v trvalom
repe rtoitri našich orchestrov a že prerazí do
povedomia pos ltu.:há čs t va ako ro vnocenný
part ner In ých a obl'úbencj ších skladatcl'o vých
die l. Adri an Leaper vykonal v tomto s mere
hodný kus práce. pretože v s úč i n n os t i s dobre
disponovanými h rá čm i orchestra SF vdýchl i
prôko fi evovskc j labute j piesni do statok životod arnej substancie reagujúcej na minimálny
im pu lz u krytý v p<!rtitÍire. Posledná symfó ni<f'l
Sergeja Prokofieva je konce pč n e veľmi ná-

roč n ý m dielo m, v ktorom s klad a teľ sám prehodno til svo je dovtedajšie poetické výcho diská a neča kane zotre l ostré ko ntúry viacerých
výrazových polôh , v ktorých sa pohyboval ešte v 5. symfó nii. Mnohé iba naz nač uj e . mnohé je late ntne príto mné , avšak ncdefin ované.
V duchu tvorivé ho nad hľa du a re trospe ktívy
sa pohyboval aj prístup A d riana Lcapcra
a .,Siedma" Prokofievova zažiarila aj vďa ka
rešpektu a hrde j pokore , ako u ju anglický dirigen t poctil.
-
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27. a 28. marca . Georg Friedrich H än~el: Mesiáš . Slovenská filharmónia. Spevácky zbor
mesta Bratislavy. Dirigent Aldo Ceccato.
Zbor,majs)er U.di!lt~v, Holásek. Sólisti: Mqnika Lenz, soprán, Hana Stolfová - Dandová,
alt, Zcgcr Vandersteene, tenor, Robert Holzer , bas.
Uvedenie H iindlovho Mesi<lša bo lo dobre načasova ným dramaturgickým čin o m u moc ňu
j úcim atmosfé ru vcfk o n očného t ýždň a . Rozsiah le o rató rium zároveň poskytlo Aldovi
Cccca wvi dostatok p riestoru na .. re pará t" výkonu z Verdiho Rekvie m spred mesiaca.
Žiaľ. mal som možn o sť sledovať iba prvý diel
Mesiáša na štvrtkovom ko ncerte, zvyšok som
mal k dispozícii na nic najkvalitnejšom audio
zäzname . Prpto môžem ozaj iba n ač rtn ú ť nieko l'ko po známok a postreho v viažúcich sa na
v podstate výn im oč n ú uda l osť našeho ko ncertného života . Sledujtk d ian ie n a pódiu
som m use l pcrmanr ntne uvažovať nad úno snos ťou realizácie barokových celovečern ých
fresiek. T ieto skladby pl ynú v inom ča sopries
tore. než v tom na aký sme schopn í zodpovedne re agova ť dnes. V žiadnom prípade nič
n espoc h y bňuj em. le n by som rád po ukázal na
percepčn é špecifiká viažúcc sa na ta kýto typ
umelecké ho diela. H ändcl bez zaváhania
a s d;ívkou pr íz na čn ej s uvere nity repšekt uj e
estetický a k o mpozičn ý ide ál b arokovej vokálnej kompozície . príbeh Mesiáša sa odvíja
v slede recitatívov a arióz. pričom diferencoval' samo tný hudobný obsah jednot livých čí
sel je náročné a namáhavé - často tot iž spl ývajú do monolitné ho výrazového tvar u. A ld o
Ceccato držal part it úru v r ukách rozhodne
s pokornej ším gestom ako v prípade Ve rdi ho
omše. Povaha hudobného materiálu v Mesiášovi mu samozrejme n e uvo ľn ila ruky v takej
mie re ako dra matický výjav vyrastaj úci z estetiky tvorcu 19. storo čia . Dirigent pre feroval
pomalé tempové pro filovanie á ri í. sústredil
sa na vynášanie nezvyčaj n ých farebných riešení exis tuj úcich v spleti orchestnll nych hlasov (nemal som k dispozícii bulletin. neviem
teda , či nešlo o dodat oč nú revíziu Händlovho
textu) a veru. n i ekoľko situácií zazne lo v nečakane objavnom zvukovom rúchu sekcie d ychových nástrojov. Dirigent ma l k dispozícii
vyrovnaný a štýlovo triezvo zm ýšľaj úci ansámbl só lo vých spe vákov. Po dlhšom čase
vládla v kva rtete só listov estetická zhod a.
Každý zo zú čas t nen ýc h vokalistov p rezento val hodno tný výkon, nezaregistroval som jediné závažnejšie zaváh anie. Slová uznania
patria za prvý diel štvrtkovej p rodukcie aj
Spcvúcke mu zboru mesta Bratislavy. So m
rád , že opakova ný ko nt akt s umením to hto
telesa mi vždy znova a znova p rin;íša pocit
uspo kojenia nad profesionálne zvládnuto u
a rešpektovano u prácou.
IG O R JAVO RSKÝ

KONCERTY

SuchoňovskÝ:

triptych
vo Viedni
l

Nové spoloče nské podmienky prispeli
i k zintenzívne niu našej spolupráce s kult úrnymi in ~ titúc i a m i susedného Rakúska. Z iniciatívy novozaloženej Spo loč n os ti priatefov
E. Such oň a a Kunstverein Wie n . vzišla realizácia triptychu z komornej tvorby tejto osobnosti slovenskej hudby. Progra1n sa u sk u toč
nil v centre starej Viedne v kult(lrnom zariadení známom ako .. Alte Schmicde". Na koncertoch ( 14. , 22. marca a 3. apríla) zazneli
v podaní slovenských interpre tov komorné
opusy a zo zvukového záznamu aj ukážky
z orchestrálnej tvorby autora. Konce rt moderoval (najmä na úvodnom podujatí bez ohradu na únosnú mieru pridlho a pripodrobnc ,
ale s nadšeným zaujatím) mladý rakúsky muzikológ Christ ian Hcindl.
14. marca s výrazným a vzácnym pochopením pre bezprostredný svet folklórneho prejavu predniesol sólista opery SND František
Caban za spolupräce s l<laviristom Jozefom
Malíkom 5-časťový cyklus Bačovs k é piesne .
Vrúcnost'. ži vosť. krá~a hlasového kovového
fondu, ale aj precítená lyrika i prekypujúd
temperame nt vhodne opuncovali Su choňov
raný opus (ešte n eč ís l ovan ý z r. 1929) a zaistili
a utorovi a interpre tom zaslúžené uznanie
publika.
Svoje umenie prezentoyal klavirista Marián Lapšanský v Malej suite s passacagliou
op. 3 ( 1932-33). Vysokú kultúra spevného tónu , výstižné a precítené líčen i e jednotlivých

náladových svetov pomerne stručných častí ,
nadhfad pri koncipovaní výstavby i napriek
menšiemu zakolísaniu charakterizovali jeho
výkon.
Sólist ka opery SND Magda Blahušiaková
za spolupráce so skôr remeselným a priakademickým. a preto aj me nej inŠpiratívnym klavírnym partnerom Ľud ov ít om t-'larcingerom,
interpretovala cyklus piesní Nox ct solitudo
( 1932) na slová básní rovnomennej zbierky
Ivana Krasku . Výkon Blahušiakovcj zodpovedal krité riám, ktoré očak ävam e od profesionála, znížená konce ntrácia dávala tuši ť isté
rezervy vo výraze a celkovom stvárnení.
Záver prvého podujatia vystup11ovalo vynikajúce uvedenie dvojklavírovej verzie Rapsodickej suil y op. 20 ( 1964-65) v podaní známej dvojice Peter Toperczer a Mariún Lapšanský. Umelci tu našli dostatok priestoru na
prezentovanie vyso kých parametrov svoj ho
majstrovstva. Dielo plynulo v skvele zvážených. plne hud bou a tvorivým elánom prežiarených výrazových polohách .
vč
• l
Druhý koncert cyklu sa odohral 22. marca,
v rovnakých priestoroch. v rovnakej dobrej
atmosfé re. Opä ť mal slovo muzikológ Christian Hcind l, v ktorom m ~í prof. S uc h o ň oddaného a úprimného obdivovatc l'a , ale i dôsledného znalca jeho tvorby. Na tomto koncerte
odzneli diela z tridsiatych, pä ťd e s iatych

a z konca sedemdesiatych rokov; moderátor
večera ich logicky pospújal, našiel medzi nimi
kontinuitu a súvislosti.
1
Na úvod zaznel jede n z prvých autorových
opusov - Sláčikové kvarteto op. 2, ktoré
vzniklo na začiat ku 30. rokov; v podaní dobre
naladené ho Filharmonického kvarteta (Jozef
Skofepa, Anton Letotský, Juraj Petrovič ,
Peter Sochman). Metamorfózy pre klavír (1.III.) hrala Ida Cernecká. Možno poved ať s láskou a úctou. Záver koncertu patril ukážke z vokálnej tvorby E ugena S uchoňa - dramaturgiu doplnil cy klus piesní Pohfad do neznáma na verše Petra Stilichu. Pôvodne ohláse ného Miroslava Dvorského. zastúpil Ľud o
vít Ludha. Treba konšt atovať , že to bol dô·s tojnŕ záskok . Mladý te norista je talentovaný, ambiciózny , sympatický, disciplinovaný
spevák; mä všetky predpoklady na to , aby
sme ho často poču l i - a nielen na prvej opernej scé ne . Je oddan ým inte rpretom tvorby
Eugena Such01!a . V tejto súvislosti treba spom e núť jedno malé int ermezzo . ktoré nepatrilo do scenára koncertu . Medzi prítomnými
bola . pani Tatiana Masaryková , slovenská
speváčka. ktorá žije vo Viedni. Po sko n če ní
pod ujatia sa prihovorila pos lucháčom a vefrni
úprimne sa vyznala z úcty k skladatefovi ,
k slovenskej hudbe.
NINA LITSCHA UEROVÁ
Záverečné podujatie Slávností E. S u c hoň a
(3. apríla) otvorilo koncertnc pomerne menej
frekventované Klavírne kvarteto op. 6 - absolventská práca na Majstrovskej škole pražského konzervatória v triede prof. V. Nováka. Odznelo v podaní klaviristu Mariá na Lapšanského a troch č l e nov (D . Ewald - husle ,
M. Telecký - viola a J . Podhoranský - violonče lo) sporadicky ilktívncho Slove nského
kvarteta . Sírkou plôch. technickými nárokmi
najmä na klaviristu a výrazovými polohami
kladie te nto opus zvýšené požiadavky na inte rpretov. Túto n eľa hkú úlohu splni li umelci
na pr ij a te ľnej profesionálnej llrovni. Predsa
však bolo cítii. že ncstäli dostatočne nad technicko-výrazovou problemat ikou, aby mohli
v plnej miere vyc hu tn ať vše tky núladové odtienky.
O priebojnosti svojho mimoriad neho talentu výrazne presve dč il d v ad saťroč n ý posluc h áč Vysokej hudobnej školy v Kolíne nad
Rýnom u prof. Igora Ozirna, čers t vý laureát
s úťaže v Mainzi (2. cena) huslista Boris Kucharský. Upútal int o n ač n ou pohotovosťou ,
spoľah li vo u a pohyblivou technikou , sýtym
tónom (má kvalitný nástroj C. Be rgonziho
z r. 1735 ). Nczlyhávajllci technický arzenál
mu pomáha vn i k nú ť do výrazového ~vet a interpretovaných opusov. Je ho ďal ší vývoj by
sa mal ube rať smerom k rozšíreniu palety výrazových nuansov, k pot l á čaniu mladíckej
dravosti a naj mii k prchlbeniu fi lozoficko-meditatívnych polôh , ktoré chúpe a tlmo č í zati af
.ade kvátne k svojmu ve ku . Pos lu ch úča si dokáže z ís k ať tvorivým elánom, nalie havo sťo u
svojej výpovede. Pre tento výrazový typus
našiel dostatok príležitostí tak v Sonatíne pre

P. 'ľoperc-.ter a M. Lapšansk) interprcto,·ali
Rapsodickú suitu op. 20.
Snímka archív autora
husle a klavír op. l l (z roku 1937) ako v klavírnej ve rzii Burlesky op. 7 (z r. 1933). Jeho
partne rkou a do z nač n ej miery aj inšpirátorkou , s jeho vý razovými orient áciami znamenite korešponduj úcou spo lupr acov níč k o u bola komorn á hrá čk a par cxccllc ncc. k l avi ri~ tka
Daniela Rusó.
Vrcholom zá ve reč n é h o kom:crtu bolo nesporne vystúpe nie sólistu opery SN D Pet ra
Mikuláša. S poe ticky podfa rbeným ~p r i cvo
dom klaviristu M. Lap ~an, ké h o predn ieso l
Mik ul á~ jede n z po~ l e d n ých opusov m aj~tra
Tri piesne pre h a~ ( 1986). O výkone tej to
dvojice inte rpretov možno ~a ' y~ l ov1 ť jed ine
slovami najvyššieho uznan1a. N a pro~ t á technická dokon a l o~ !. príkladn;í art ikulúcia. dokonalú vy ro v n an os ť hlasových rcgi~trov ' cclej šírke palety výrazových nuan~uv. ~ugc ~ t ív
ne precítenie každej not y a ideálny nadhl'ad
pri budovaní širokých plôch boli tou najlepšou vizitkou Miku lášovho ve ľ k é h o ume nia.
Triptych Slúvností E. Such01ía dal inici:itorom a dram aturgom btc ne málo präce. Môžu
v ~ak m a ť pocit naplnenia a tado\tuči n c ni a ta
vydaLcnú akciu. Bola Llllii nlcll'nlllamc nitou
propaga<.:iou 1vorivcho p1 1110W ' .:hkana našej hudby , ale ~účas n c aj V)darcnou prehliadkou možn o~tí a vysokej (n·ovnc ~ lo vc m.k é ho
reproduk čné ho umenia . Na základe výkonov
dostali nie kt orí umelci ďa l š i e po nuky na ú či n 
kovanie. A to je iste potd itcl'ný výsledok
a nakoniec aj jeden 7 c ieľov S pu l oč no~ti priatcl'ov E. Sucholw.
Z:íujem 'i c dc n ~ k é h o (ale aj sl ovc n ~ k é h o)
o bccc n~t va bol úctyhodný. Po1orne a Hl'a č nc
sledova lo program , nešctrilo potleskom. Na
poslednom podujatí ~nímal a túbcry aJ pracovná ča t a spravodajstva S l ovc n~ko.!J tele\ í7ie
(akciu sprístupnili tak aj ~ 1 r\ej dom:\cej \ CrCJ nosti prostredníctvom \ ečc r n ýc h Akt11alít ).
Aj vy~lancct vn (:SF R (kultúrny atašé D r.
Va lko) prispelo a u' pori adalo ' p ric~ t orm: h
.. Alte Schm icdc" po 1-.oncc rt e mal) kok tcjl.
V l A DI M IR ('íž.I K

RECESÍA ALEBO REZIGNÁCIA?vať

Beatles neustále ilťšpirujúci
osob no s ťo u

eter Breiner je na slovenskej hudobnej scéne
P
známou z proje ktov, spájajúcich rôzne druhy a žá nre artificiálncj a nonartificiálncj hud by. Ak sa preze ntuj e ,.v<ížne mu
publi ku" ako kl avirista, s kladat e ľ. ale bo dirige nt . takmer vždy
jeho konce rty sprcvítdza zo stran y obecenstva buď rozpa čit ý
ohlas, spôsobený najmä nczvykom na vzájomné prelínanie
prvkov jazzu, vážnej i mode rnej populá rnej hudby a takýto
spôsob .,zaobchádzania" so žánmmi; ale bo hromženie ortodoxných zástancov seriózne ho umenia. hté je, že Peter Brei ner je
prvým skladatcl'om na Slovensku . ktor)• sa podujal kompono-

v o b l a~ t i tzv. ~y mťonick é h o jazzu (u 11<b n e t radič n om smerc). S čí m sa musel stretnúť a zápasi ť pri presadzovaní svojich
pôvodn ých kompozíci í v hudobnom živote. pri konfrontácii
s ve rej nos ťou . publikom a kritikou? V slovenských jazzových
kruhoch s nadšenca mi. talent mi. vo väčš i n e nahradzuj úcimi nedostatok hudobné ho vzdelania fcelingom a samoštúdiom zame raným na rýdzo jazzové prej avy, a teda pre jazz zaobale ný
.. do rúška symfo nizmu vážnej hudby'· mohol n áj sť pochope nie
len ťažko. Na druhej strane so zástancami seriózne ho ume nia .
postrúdajúcimi zmysel pre zábavu , fa hko sť kompozič n e j práce .
za každ(l cenu h ľadajú cimi origimílnu kompozíciu, ča s to znevažujúc dobrú remeselnú prácu. Nikto nie je doma prorokom!
Pre čo to všetko spomínam v súvislosti s koncertom v Moyzesovej sieni v Bratislave (26. marca)? Snažím sa totiž n áj sť motív,
ktorý viedol Pe tra Breinera k tomu , aby upred nostnil na tomto
vystú pení ten typ publi ka. ktoré .. tlieska medzi č asťami" Mozartovho Koncertu pre klavír a orcheste r d mol a vzdychú od
vzruše nia pri poč ut í melódie Balada pre Adelínu . (Odznela
v rúmci aranžmänov Petra Breinera Top Ten Cla~si c). Staré hity v novom kabáte Petra Breinera - piesne Madonny. Eltona
Johna. Roberty Flack. Lisy Stanficld . Richarda Claydcrmanna . Kaomy (Lambada) . Stcv1c Wondera . Phila Collinsa v rámci
Top Ten Classic patria skôr do oblasti sweet music a ako také.
vlastne stratili na svojej pôvodnej origi nalite. V re meselne urč i t e dobre spracovaných pi e s ňa ch (aj kccf sú v aranžmänoch
· uplatnené staré nápady Pe tra Breinera - ostinúto. barokov{!
štylizácia . akord ická bravúra .. .) sa však autor koncentrova l
skôr na ich melodiku , zvýraznen(! sentimentom sl ä čikových nástrojov. A aby bol poslu ch äč úplne spokojný. občas sa ozvali
znúmc motívy ve ľk ýc h diel osobností - J. S. Bacha , W. A. Mozarta ... Nemám n i č proti sweet music, naopak i te nt o typ hudby
je užitoč ný a má svoj u funkciu (ako zvukov{! kulisa. relax
a pod.) . ale pri jeho situovaní na pódium filharmón ie. ju ncskúsené obecenstvo môže h od n ot iť ako .,vysokú um eleckú hodnotu". Toto nepovažujem za výhodnú pomoc v nových ekonom ických podmie nkach , alebo za v y kročeni e k po~lu ch účom , ale za
podporu ich zle orie ntovaného vkusu.
Priznám sa , že na koncerte mi prebehlo m ys ľou vše li čo - ide
o recesiu zo strany Petra Breinera prezentujúccho sa klaviristicky, dirigc ntsky a skladatefsky, alebo o výbornú zúbavu na
publik u na vštcvujúcom .. veľk é ume nie'·?
Co poved a ť k interpretácii Mozartovho koncertu pre kl avír
a orchc~t er d mol č . 20 KV 466 Štátnym komorným orchestrom

Zilina'! A k orchester ne ladí . na, tupy ~u n ..: p1 c~ n e . k 1 ~1t l.. e " tu·
py sólových huslí technicky ,.rozmazané" (František F1g.ura).
len ťažko možno hovori ť o vyš~ícn krité riách hodmHen1a. Zaujímavým a pozití ~n ym ~ a mi Lda l prvok kade ncie ~óli ~tu klaviristu Petra Breine ra , ktorý si podl'a ~t arýc h interp retaéných
praktík zodpovedajúcich dobovým zvy k lo~t ia m rozšíril kade nciu svoj ím vlastným improv i začn ý m vstu pom. Vtfa ka tomuto
n{Lpadu som bola ochotn á za b u dnúť aj na nedostat ky orchestra .
V kadenciách sa ozvali príjemné jazzové S} nkopy a harmónie .
Te nto Mozart 20. storol:ia. vnímaj úci cxbt cnciu rôznych hudobných kultúr sa mi páč i l , a ko i intcrprc t:\cia Petra Brei nera .
podávajúca skôr krúsu motívu. rados ť z jeho objavu, ako prefe renciu virtuozity. ale bo tvorby .. knísneho tónu". Akceptujem Breincrov názor na Mozarta . ktorý bol v interprc täcii zret eľn ý. Nemôžem vša k prijať orcheste r nesynchronit.ovaný s klavírom.
Hoci poradie skladieb konce rtu holo t'1pl ne opat:né . než
v akom ho uvúdza m, vr:í tim sa ešte k ~ t aršej kompoz1t:i i Petra
Breine ra Beatles Co ncerto grosso č. 4 (Aut or ich Lačal pba ť
v roku 1984). Pete r Breiner je muzikáln y. melodick ý typ ~k l a
datefa . dävajúci p red n o~ť hudobnej invencii pred ;;týlovou č i s
totou . s obdi vujúcou rc mcsel nou 7rut:no,tou a ~cho pn o> t o u na 
db ať ~ n:\padom. V prípade Co ncerta gros~a na tém~ lkatlc'
nic sú pôvodné ani té my. ani s pô~o b ' pra cm ania' typick) barokovom dru hu concerta gro,~a . O riginál na a odvá111a je '~a k
myšlienka s pojiť prvky zdanli vo n cs poj1 tcľnt' pop mu, ic., barokom . Concerto grossa na té m) Beatles nic j e hudbo u. ktorú
by si núrokova la na uzna nie v ok ruhu novej hudby 20. Mnroč ia
a myslím si. že autorovi o to a ni nešlo . Ne moi.no v~ ak tllto prácu red uk o v ať ani na vyni kajúce ara nžm:í n. pretože túto ~fé ru
prevyšuje. Je skôr kuriozitou na rozhraní novej hudby a nranžmúnov . K inte rpretácii skl adby mäm v~ak tie b té výhrady. ako
pri uvedení konce rt u Mm art a.
A ešte na záver! Je mi !'(lto . že osob 111 ' ~ ť tak ých dispnr ícií ako
Pete r Bn; inc r investuje sily do pr:ícc podobné ho druhu . akú
predstavova li Top Ten Classic a preze ntuje ich ako umenie .
A ktivity tohto typu naj má z jeho stran y ch:í pem al.. o rezignáciu
na tvorbu pôvodnej ko mpozície. Je to ~ koda . pre tože Brcincrove predchádzaj (lee diela - Sonáta o'tin:íta ( 1<185). Ďa lší konce rt pre klavír a orchester ( 1984) . Kuncc1t pre klavír a d \11 orchestre, podfa m ňa n a7!lačovali , že au tor mal <;ancu ~lat'" slovenským. Bc rnstcinom.
YVr 'ITA l ABSKA

HUDOBNÉ DIVADLO
vadia J. G. Tajovského evokovala isté paralely s Kupfe rovým spracovaním hámetu. Ani
zďa l e ka však nešlo o kópiu (bystrický režisér
ani dr amat urgička tento model údaj ne nepoznajú), iba o podobný pocit nutnosti antickú
predlo hu zdi vadelniť , preč ítať očami d nešných ~ vorcov a upozo rniť na platnosť jej myšlien kového pt>solstva.
•

Záber z inscenácie Orfea a Eurydiky na banskobystrickej scéne
S nímka archí"

Gluckol'a operná horba, hoci " polol'ici 18.
znamenala l'ývoj ový medzník, reformuj úci dovtedajšiu konvenciu smerom k dramaticky zovretejším tl'arom, podstupuje dnes
nové pokusy o revíziu. V pr ípade Orfea a Eurydiky, dve autorské podoby - viedenskú a parížsku - poprední tvorcovia súčasnosti mixujú
a od haľujú_ hlavne nadčaso vé významy mýtu.
Orfeu's Harryho Kupfera v berlínskej Komic-

storočia

111:

kej opere je napríklad moderným chlapcom
v d žínsoch s elektrickou gitarou, trojdcjsh ová
opera je zostruč ncná' do jeden aštvrťhodinové
ho celku a zbor komentuje udalosti z orchestriska. Odtiaľ znie aj hlas Amora, pričom j eho
dvojník - dieťa stvá rňuje postavu na javisku.
Na berlínsku produkci u som si spomenul
v Banskej Bystrici preto. lebo naj novšia inscenácia G luckovho die la na scéne ~pe ry Di-

Takže v Banskej Bystrici uvádza režisér
Martin Bendik O rfea (výtvarník Alel Votal'a,
hudobné naštudovanie Duian Stefánek)
v ucele nom osemdesiatminútovom bloku,
J!lOpiera júcom obe pôvodné Gluckove verzie ,
s alternatívn ym obsadenhn titulnej úlohy barytó nom , resp. mezzosopránom v jednotlivým premiérach . Tvorcovia, výrazne podporen í choreografiou hosťujúcej Zuzany Hájkovcj , oslovili d iváka vyhraneným názorom , od-.
mie tajúcim ko nvenciu a štylizáciu do bových
výrazových prostriedkov. Ich filozofii nie sú
blízke o rnamenty antickej témy, ani rano klasicistická poetika partitúry. Sú to vša k východiská, ktoré treba rešpe ktovať do tej miery ,
aby sa výsledný tvar nedostal do rozporu
s originá lo m .
Počas predo hry je v skratke inscenovaná
pre história deja. Na javisko vbehne v súčas
ných kostýmoch mlad ý baletný pár a vzápätí
v č i e rn ych p l á šťoc h zahalené bytosti unesú
devu. Ostáva po nej slamený klobúk , pre Orfea s priam fetišizujúcou silo u ..Cesta za E urydiko u je na bystrickom javisku prieni kom d o
útrob vyso kej pyramíd y, symbolizujúcej pod ľa starovekých predstáv smrť , ale i akýsi dotyk s nebesami, nadčasovosť. Na jej vrchole
sa zjav í roko ko vo odetý Amor, zvestovate ľ
vôle O lympu, p r ičom jeho alte r ego na scé ne
pria mo zasahuje d o deja . Rozde lený majú
i vokálny pa rt : prvý spieva recitatívy, druhému sú zvere né arióza. Po spriehľadnen í pyramídy sa obnafujc podsvetie. Rôzni d uchovia ;
dé mo ni a fúrie maj ú biele masky, oblečen í sú
do uniformových kombinéz, alebo do vrecovi ny. Vyniká tmavo kostýmovaný pár akýchsi
príšer.

Sugestívne je cho reografické vedenie scén
z podsvetia , vychádzajúce z moderných pohybo vých pre javov. Napro ti to mu obraz Élýzia,
situo vaný do ho rnej časti pyramídy, sprevádzajú aj prvky klasického baletu . Cestu Eurydiky z podsvetia sprevádza zbor , charakterizovaný kostýmami a maskami rozmanitých
štýlov. Návrat na zem oslavuje ľud bujarým
karnevalovým veselím.
Hoci ko ncepcia bansko bystrických tvorcov
je vzdiale ná tradič nému poň a ti u pred lohy,
pôsobí presvedči vo aj naprie k čiastkovým nedotiahnutostia m vo vedení postáv v priestore, ei niek torým rozp ačit ý m miestam (záver
opery). J ej jednoznač ným pozitívom je úzke
prepojenie scénického diania s hudbou.
Dušan Štefánek za dirigentským pultom sa
úspešne pod ujal preklenúť pocit istej zdfhavosti (slúžili k tomu predovšetkým škrty) vorbou svižných a ko ntrastných temp. Predstavenie i po h udobne j stránke pôsobilo dynamicky a korešpondovalo s celkovou výstavbou inscenácie. O rcheste r mal s transparentno u partitúro u ne málo , na jmä technických
problémov, rezervy ostali i v nástroj ovej súhre a kultúre zvuku . Veľkou zaťažk ávaj úcou
skúško u musel prejsť aj zbor (zbormajster
Branislav Vargic), kto rý sa dosť často odkláňal od požad ovanej profesio nálnej úrovne .
Z o sólistické ho o bsaden ia treba na prvom
mieste me nova ť nového baryto nistu Romana
Janála v titulnej ro li . Mlad ý umelec presvedčil vokálnou vy pracova no sťo u partu , legátovou kultúrou i príjemným , sýtym tó no m
v stredných polohách. Technicky ho čaká práca na do pracovaní o krajových tónov, po hereckej stránke väčŠia javisko vá uvoľnenosť.
Božena Fresserová ako E uryd ika predovšetkým nebola vhodným typom. Jej herectvo je
meravé, maska bezvýrazná. Stále pekná,
tmavá farba stredov a hfbok nedo kázala vyvážiť in ton ač n e 'i technick y neistú vysokú polohu. Z dvoch Amorov sa lepšie počúval subretný soprán Alžbety Brczňanovej (recitatívy) , než príliš ostrý hlas O l'gy Hromadovej.
PA VEL UNGER

Staronová premiéra vkošickej opere
G. Donizeui: Nápoj lásky. Komická opera v dvoch dejstvách.
Libreto: F. Romani. Preklad: J. Elen- Kaiser a J. Gyermek.
(Obnovená) premiéra: 26. a 27. aprfla 1991 v opere S D v Košiciach.
Donizettiho ko mickú o pera bo la v historickej budove košického divadla ú~pcš n c uvedená pred piatimi rokmi. Dôvod na
jej stiahnutie z repertoáru už po 25 reprízach bol prozaický odchod takmer všetkých hlavných protagonisto v do iných divadie l. Jej súčasnú .. staronovú" premiéru podn ie til nástup nových mladých spevákov - typovo ideálnych pre hlavné role te jto rozkošne j o pery. Moje nasled ujúce pozná mky sa týka jú len
hudobnej interpre tácie opery. n ako ľko réžia Mariána Chudovského, scéna J ána Hanáka i kostýmy Danici Ha nákovej ostali
nezmene né . ( Recenziu sme uverejnili v HZ, XVIII. 1986 č. 6).
Vekový prieme r tera jších sólistov je 25 ro k o v ~n ajm l adš í - 25
ročn ý Simo n Somo rjai (Nemorino). Dôsledky predchád zajúce:

ho odchodu viacerých mladých sólistov z košickej scény v druhej polovici 80 rokov sú teda v s účas n ost i ako-tak zažehnané;
s o bavami si kladie m otázku : do ked y? Hlavnými akté rmi umelecky vypracovaných a spevácky vyrovnaných výko nov boli Peter Jlárd ( Belcorc), Svellana Tomová a J ana Havranová (obe
v úlo he Adiny) , Simon Somorjai (Ncmori no) a Oleg Korotkov
(Dulcamara). Všetci sólisti .,vhu pli" 'do réžie M. C hudovské ho
bez zjavného n.ásilia. prirodzene. aj vďa k a priesto ru, kto rý po-

Koncom marca uviedla Komorn:\ OJ>cra na
scéne OJ>cry SND Pucciniho operu Gia nni
Schicchi. Už na prvej repríze dostala prirodzeného spol oční k a - d ruh ú časf T riptychu :
Sestru Angeliku - prcmierovanú spolu s Poulcnco\'ým Ľud ský m hlasom koncom minulého
roka. Tak sa aspoň či ast očne naplnil Pucciniho zámer, ktor}• svoje tri tak zd anlivo protikladné, ale vmítorne predsa príbuzné j ednoaktovky, koncipoval ako jediný d ramaturgický celok. Tri podoby lásky - raz natura listicky
pudovej , raz obalcnej závojom mysticizmu
a raz transponovanej do podoby hra bivej túžby po majetku, v ktorej vša k nechý baj ú záblesky 07.ajstného citu, toto spája a rozdel'ujc jednotlivé časti Triptychu. Angelik u a Schicchiho
navyše spája napáj anie sa na hudobné regionálne tradície Toskánska (od gregoriánskeho
chorálu po l'udový ritornel), ktoré pravda nic
sú pre nás natoľko č ita te ľné ako exotické inšpirácie, viazané na prostredie skl adateľových
opier , odohrá vajúcich sa mimo starého kontinentu . S Plášt'o m má Schicchi zasa s pol očné
minuciózne načrtávani c prostredia cez d robné
postav ič ky, ktoré však v prvom prípade kontrastujú s ponurým trojuholníkom manželskej nevery, kým v drl}hom pr ípade vypiňajú
takmer bezozvyšku satiricky ladený celok.
V ňom ľúbostné epizódky Laurctty a Rinuccia
zostávajú len na úrovni fragmentu , vyvolávajúcom reminiscencie na d vojicu Fentona a Nanctty z Verd iho Falstaffa. Bez nich by bol l'šak
obraz renesan čnej Florencie priveľmi " gogo-

necháva jeho ko ncepcia každému S(?e vákovi. Sólisti nedávno
uvedene j Traviaty - S. To mová a S. Somorjai sa te nto raz ocitli
v celkom od lišne j po lo he.• Ich výkony j ed n označne potvrdili
spevácku iskru a vokálnu istotu . Záplavu Do nizettiho ľúbi vých
meló dií vyspievali s p rí zn ač n o u ľa hkos ťo u . podporeno u kom uni katívn ym herectvom . S nadh ľadom a humornou nadsád zkou
výborne stvúrnil postavu Be leo ra P. Búrd . Plynulú kantiléna jeho kovovo evenžiaceho hlasu presvedčil a ~ako v·ostatnom čase
viackrát, že v Košiciach bez ve ľk ej reklamy vyrástol vynikaj úci
slovenský barytonista. C harakter Adiny vykreslila lyrickým vokálnym prejavom a d ievče n s k y rozmarným herectvom v dru1ho m o bsadení J•. Havra nová . Ľudovít Kovács (Dulcamara) zúroč il svoju s k úse n osť z predchád zajúceho naštudovania te jto
postavy. V d ruho m obsadení v nej pri ťa h oval pozornosť O. Koro tkov. Svoj ím plne znej úcim basom sa mu najmä v strednej
a nízkej polohe pod arilo ., rozh ýbať" ťarbavú akustiku divade lnej sály Domu odborov a do svojho výkonu i n tegrova ť živú javiskovú aktivitu. V matnom speváckom. ale do brom hereckom
výko ne ~as ti hl a póstava Ne mo rina alte rnu júceho Emila Merhaima . U lo hu G ianetty. na o boch premiérach spievala poslucháčk a Ko nzervatória Tatiana Paládiová .
Sólistov (me nej už zbor- zbormajstri J. Ráczová a S. Gajdoš) pozorne sprevádzal divadelný orchester s dirigentom Borisom Vclatom. J eho intcrpre túcia bola zvukovo mäkk'á, príj emnú.
Vyše 2 00 - roč n á trad ícia hudobného divad la v Košiciach za-

ľo\'sk ý " ,

takže až Rinucciov turist icko-propaladený spev na Florenciu, Laurettina
a rietka , pravá to perla pucciniovskej melodiky a záverečné dueto milencov dodá vaj ú dielu
vyváženej ší rozmer.
gač n e

Kriškova inscenácia z konca 60-tych rokov
na to m istom javisku , na kto rom teraz uvád za
svoj u inscenáciu Komorná opera, vrhá na
dnešné úsilie mladého kolektívu zn ač n ý a ťa ž
ko p rekon a teľný t ie ň. Nic sú to len nesporné
kvali ty vtedajšej produkcie . ktoré možno po
odstupe dvoch desaťroč í nostalgicky mystifik ovať , ale je to predovšetkým fak t, že ko morný súbo r nenašiel v prístupe k d ielu čosi špecifické, svojské. čo by zúsadnc odlišovalo jelTo postoj od prod ukcie .,ve ľkého reprezenta č né h o súboru". Isté posuny tu pravdaže sú,
napríklad sarkastický po hľa d na príbuzenstvo bažiace po ded ičst ve Buosa Do natiho sa
v inscenácii Komo rnej opery akcentuje väčš 
mi aj v kostýmovej zložke. No ko mickým
zve li če n ím , kari kovan ím a fa rebnou výstrednosťo u kostýmov Ľ . Jarjabkovej akoby inscenátori vys t ri eľa li všetky tro mfy a v hereckých
kreáciách, hoci vedených v to m istom d uch u.
chýbalo viace j invencie a individualizácie .
Réžii M. Fischera už t rad i čne nechýbaj ú vtipné nápady (napríklad aranžmán Rinucciovej
árie) , no niekedy postráda cit pre mieru (diera v streche baldachýna vyvoláva síce komický efekt , je to však komi č nos ť násilná a sam oúčcl n ä) a niekedy aj logiku ( Laurettina

Peter Bárd (Belcore) a Svetlana Tomol'á (Adlna) v novom na~tudovaní Donlzzetlho opery " Ko~lclach
Snímka O. Berri
väzuje a volá po urýchle no m dokončení re konš truk čných prác
na starej histo ricke j divade lnej budove. Volá po tom i návštevník nevľúdneho, nedivadelného.a permanentne nevykúreného
prostredia d ivadelne j sály Domu odborov s mimoriadne zlou
akustikou , kto rá má tiež svoj podiel na ne utešenom stave návštevnosti . Veď cca HlO - 120 ľudí , prítomných na druhej premiére tejto kvalitnej inscenácie nepotrebuje ko mentár!
DITA MAR ENCINOVÁ

ária je prosbou k o tcovi, no réžia ju aranžuje
ako oslbvovanie milenca) . V celkovom javiskovom d ojme je viac siláctva než radostnej
spontaneity z tvorby.
'tažšim orieškom než pre režiséra je Pucciniho komická jednoaktovka pre di rigenta.
Marián Vach d iriguje dielo s vervou tak, že
občas zabudne , že jednotlivé sólové party príbuzenstva majú akúsi inštrume ntáln u podobu, reprezentujú to tiž vžd y len jedi ný z mnohých hlasov ensemblu . A tak sa stáva. že ich
orchester občas prekrýva , čo pri spievaní
v o riginále o krem znižovania a kustického
doj mu sťažuj e aj orientáciu v príbeh u. Na
druhej strane má však orchester aj miesta,
kde by sa žiadalo pomerne ko mo rné mu zvuk u ,d od ať v äčšej ,pl astič n osti a h utnosti. Poki a ľ
ide o dosiahnutie po trebnej plynulosti hud obného toku, zvlád nutie temporytmovej zložky
a zladenie orc h estri šťa a spevákov, je v silách
d irigenta i o rchestra odstrá ni ť rezervy v priebehu repríz. Rezervy totiž nic sú v ko ncepcii,
skôr v nedos t a točnej skúsenosti a u voľne n osti
ú či n k uj úcich · i hráčov .

V porovnaní s pamätno u kreácio u J uraja
je Schicchi Ladislava Nesh ybu plebejskejší, ubehanejší a mladistvejší, hlasovo
istý, no miestami až príliš karikujúci. V úlo he
Laure tty nie je Lilja Larlnová celkom .,d oma", jej peknému mladodramatickému soprá nu a suverénnemu prejavu chýba pre túto
úlohu viac (Alte rnujúca Ľ. Ncshybol'á pôsoM a rt voňa

bi la matne po každej stránke) dievče nskej
naivi ty. Je však rozumné, že sa nesnaží predst iera ť a ko ncipuj e postavu podľa svoj ich daností. Vokálne najmenej vydarenou postavou je Rinuccio Igora Rymarcnka, zápasiaci
nie len s technickými problémami , ale predovšetkým s uvo ľn e nosťo u tó nu vo vysokej polo he. Z málo tvárnej masy ostatných vynikal
krásne sfarbe ný mezzosoprán Marty Beňačkol'ej. Inscenácia má ešte d va nedostatky. Nikde sa ned oč ítam e , kto rí z pätnástich interpretov sú členmi sú boru KO, ktorí sú hostia a kto rí študenti . Komorná opera nemá vlastné javisko. Má ešte vlastný
súbo r? Nedostatkom je tiež, že toto komické dielko sa nehrá v slove nčine, v čo m ani
čo' by súbor nadväzoval na velikášstvo svojho
nie kdajšieho vedenia, od ktorého sa v tlači
tak ostentatívne d ištancoval.
Pred Puccinim neohlásene odznel šperk
predmozartovskej o pery, Cimarosova miniatúra Maestro dl capella . Z faktu , že v tomto
vyhľadá v a n o m o puse dirigenta nahrádza spevák , insce náto ri (režisér Fischer a interpret
Neshyba) odvod ili ideu. prezliekania kabátov
a spoc h yb ň ovan i e vedúcich štruktúr, čím
vznikla na opernom javisku iste netradičná
politická satira. Menej nároč né a dnes tak
spolitizované publikum sa na ne j schuti zasmeje. tí n á ročnej ší by však u rči te da li prednosť t radi čn ejšiem u , no hud obne vybrúsenejšie mu tvaru.
S. A LTÁN

i

75-ročný
V apríli sa dožil slávny hu s ľový virtuóz, pedagóg, organizátor významnýc(} svetových
podujatí a veTký humanista, Sir Ye hudi Menuhin , 75 rokov. Pri tejto príležitosti po predné
zahraničné gramofó nové časopi sy, ale aj denná tlač, vyzdvihujú nielen Menuhinovo interpretačné majstrovstvo (huslistu a dirigenta),
ale predovšetkým jeho obči anske postóje
proti diktatúram všetkého druhu . Albrecht
Roessler ho vo s,vojej monografii nic náhodne
charakterizuje ako veTké ho humanistu nášho
storočia. Jeho cesty okolo zemegule nemali

ZO ZAHRANIČIA
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iba umelecké poslanie. Napriklad: v Južnej
Afrike sa vehementne zasadil proti rasovej
diskriminácii. Svoju cestu do Nemecka chápal vý lučne ako "politickú misiu", hoci
mnohí židovskf hudobníci , napriklad lsaac
Stern , od skonče nia vojny nikdy viac neprišli do Nemecka alebo Rakúska. Takéto
zmýšTanie je Me nuhinovi cudzie, sústavne verí vo svoje ideály, ktoré vylučujú nenávisť
a pomstu . A preto ho dnes vo svete oslavujú
ako veTkého umelca i veTkého humanistu.
Svoje jasné stanoviská dáva otvorene najavo
aj dnes pri svojich cestách po najrôznejších
krajinách. Azda naj výrečnej šfm dokumentom jeho humanistického posolstva je aj jeho
nedávne (5. mája) vystúpenie v izraelskom
parlamente , kde vo chvffach príprav na dôležité riešenie vzťahu Izraela k Palestínčanom
sa jednozn ačne vyslovil za plnú rovnoprávnosť Pal es t ínčanov k ostatným národo m.

Marlene Dietrichová
prerušila mlčanie
Slávna šansónová speváčka a filmová heMarle ne Dietrichová, ktorá už dlhé roky žije v ústraní, nedávno porušila svoje
ml čanie, . keď poskytla rozhovor parížskym
novinám Le Figaro. O krem rôznych spomieno k na minulosť sa po prvýkrát j ednoz n ačnej
šie vyjadrila na margo svojho mecenáša a režiséra Josefa von Stemberga. " Bol mi všetkým v jedne j osobe", hovori M. Dietrichová.
"A predovšetkým , bol mi otcom, akého som
·
nikdy nemala" . ·
rečka

J . von Stern berg ju urobil slávno u vr. 1929,
keď Ju angažoval do zvukového filmu nemec-

kej spo l očnosti UFA - Modrý anjel a potom
ju vzal do Hollywoodu. Dieťa nechala u svojho manžela v Nemecku. "Von Sternberg - pokra čuje slávna hviezda - bol majstrom a ja
jeho šťastnou bábkou. Keď ma opustil , vrátila
som sa do E urópy". Speváčk in rozhovor na
pokračova nie vyvolal v západnej Euró pe
verkú senzáci u, a po mno hých rokoch podnietil novú vlnu záujmu o jej film y.

MozartoYa "Tour de France"
Ak si v tomto čísle opäi pripomíname mozartovský ro k. nemožno zo série najprckvapivcjMch nápadov vynechať podiel Francúzska.
-zvláštny hudobn ý vlak k mozartovskému jubileu. Francúzsko oslavuje Mozartov rok naozaj svojským spôsobom. Popri klasický'h
jubilejných podujatiach v meste na Seine . ,
pripravili aj mimoriadne atrak tívnu akciu:
Francúzske ministerstvo kultúry v spolupráci
s Národným mozartovským výborom vysiela
z Parí.ža zvlá~tn y vlak na 1!!-dennú Tour de·
France. Te nto mimo riadny vlak sa zastaví
v 16 mestách. kde chce Francúzom priblížii
tohto svetoznámeho skladatcfa. Nápad je naozaj o riginá lny. Jean C laude Mory z paríž-.

Roztúčka

skcj ope ry zostavil z piatich vagónov tzv. Mozart-Universum . ktoré predstavuje život
a tvorhu .. veTkého Európana" z Rakúska.
O Salzburgu , ktorý predstavuje život malého
Wolfganga Amadea. cez Schônbrun, po Versailles hovo t ia prvé 'dva vagóny. vybavené
všetkou možnou dekoráciou a kostýmovanými mane kýnkam i. Návštcvnfci prcch:ídza jú
touto show :.o sll,lChálkami. v ktorých~ic
vajú ukátky z Mozartovej hudby. v dokonalých CD nahrávkach. Mozartovu Tour de
France osobne otvoril minister kultúry Jack
l .<tng na parížsko m Východnom nádraží. Odtiafto pokračuj e tento v}•stavný vlak cez Lille.
Stra~sbo u rg. Lyon. Marseille. Bordeaux.
v smere hodinových ručičiek ďalej .

Zomrel

Willy Boskovsky krár raičíkov

s G. Soltim
bolo napísané na objedná-vku prá-ve pre túto
príležitosť. Podľa ohlasu kritiky, dielo zost'-va v zajatí doter!Q§lebo kompozlčného ruko-

Sir G. Soltl sa lúči s Chlcagským S)mfonlckým orchestrom

Po 21 rokoch U fovanla -v Chicagskom symfonickom orchestri odchádza Sir George
Soltl od pultu tohto §plčko-vého s-veto-vého
orchestra a prenechá-va jeho -vedenie Danielo-vi Barenbolmo-vl. Soltlho rozlú~ bola dojemná l pompézna, ale IQ umelecky atraktí-vRL Vyvrcholením série rozlúčkových koncerto-v (n._,prv -v Chicagu) boll dva v~ry -v newyorskej CameiJe Hall -v rámci osláv stor~nl·
ce tejto slámej koncertnej budovy. Na prvom
newyorskom -v~re u-viedol Soltl so s-vojím
ordaestrom premiéru diela Michaela Tippetta Byzantlam pre soprán a -vel'ký orcbes(er. na romomeané -verié W. 8. Y-eatsa
a Mahlenma S. ~ónlu. Tippettow dielo

pisu skladateľa, ako ho .,Ozná.me z jeho oratórií a opier. Mýtami s mysterióznymi obraz·
ml preťaiený text nulel adekl'átne l')'jadrenle -v skladateľo-vej partitúre a zaujala predov§etkým jeho ln§trumentačná rafinovanosť.
Sopranistka Faye Robinsonová náročnú koloratúmu partiu zvládla na profesionálnej
ú rom L
Druhý v~r mal na programe chicagská
reprfnl koncertného predvedenia Verdiho
opery Othello, na čele s L Pal'llrottlm (o chicagskej premiére sme písali -v č. lO UŽ). Po
chicagskom "neúspechu" sa slámy tenorista
v interwiev pre New York Times vyjadril, ie
rad§ej od námahy na OtheUoň zomrie, ako
by sl mal pohodlne odspievať lyrického Werthera. "Pri vystúpení sa v koncertnej sále tl'árU sťa smrteľným strachom týraný kresťan,
ktorého Idú hodiť levom" (Die Presse). Zatial' čo Klri Te Kanawa s čerstvým, p6vabným
· hlasOm prednášala Uspávanku a Ave Máriu,
Pavarotti sedel s t-várou zakrytou oboma rukami a tradičnou §lrokou bielou btkou. Vydržal, a čo 'spevácky tentoraz dokázal, bolo
flarlvo očarujúce, priponún!Qúee tóny jeho
mladosti, othellovské \tartle predná!al so
strhujúcou intenzitou a sebe vlastným nefal§ovaným pátosom. Leo Nuccl ako Jago sa
tentoraz iba pokú§al zakryť hlasori nedostat~nosť prázdnou -vonluqlkovou teatrálnosťou . A tak na Soltiho rozlúčke l napriek
vynlluQúcemu výkonu orchestra, tentoraz
triumfoval Pavarottiho hlas a slámy maestro zostal skromne v pozadí. Darmo, dar
skromnosti m!Qú iba veľkí umelci. Soltlho
éra za pultom chicagského symfonického orchestra je prilli veľkou históriou naplnen~u
tvrdou a nádhernou amelecky plodnou prácou, ktorá dlho bude v dejlaách laterpretač
ného umenia jedinečnou. A na to jeden aplauz nestačí.-

Na sklonku aprila ZOtDrel svetolllÚiy huslista
WUiy Boslumky, dlboroblý koncertný m!Qster Vl~

denskej !tátnej opery, lh'ornej kapely, Viedeaskýda Dlharmoalkov, prbaárlus Boskol'!Wbo
kvarteta, ndúc:l Vledeaskébo okteta, drtitd Rllkáskeho čestného krífa vedy a umenia l. triedy, nc.sltef l:estného prste6a a zlatej medaily VIedenskej
Olharmónle a cfaltfch v)'sok:ýcb domácich a zahranU!ných vyznamenaaf. V osoiJe Willyho Boskovsk~
bo odlila z európskej laudobaej scény jedna z n!Qvýuuuuejiklt a hudobne n!Qunlverzálnejifch
osobností ralnískeho ltlldobnélto llvota. Od roku
1936 bol povaloVaDý za n~Qvýznunaejilebo koltcenného m!Qstra, ktorý mal rozllod.,úc:l podiel,
s polu so svetoZDÚI)'IIli cllrl&entaml, 1111 prolllovanf
orchestra VIedenskej ttátnej opery, no hlavne Vl~
denských Olbarmonlkov. Bez Willyho Boslumk~
ho sl nemohlo predstavit 110\'Í torské a aenl&e dlrlaentsko-orchestrilne kreácie, aké vytrira1l W.
FurtwlnaJer, CariiJčibm, čl Hertlert von l<ar~Qan.
Jelto basfmé sóla v ordaestrálnyela sklaclbMil sú
daes Id opradené legeada.ad a Hl ~é za
neprekonatdaé. Boskovskélto s6Ustlc:U sc:bopnost, ordaestrálna skúsenost, seltopnost vytvúaf
kolektfvne poňatie hry, ma zabezpKUiaaterltatfvne miesto v r6zaycll komorných ansámllloelt. Nik
netai ll, akú ~amniÍ úloha zobrival od pného
pultu, ul od prvýclt nmor-OCaýda koneertov pod
taktovkou Clemensa Knusa. Od nelto sa ačll dlrlaentskému umeniu, od nelao.preberal tradklu n~
opakcmtefnej viedenskej valčíkovej atmosféry, aby
ja napokon prevzal ako suveftDDY dovtiltef a stal
sa nekonmmaným člstokmlým krM- valčillov.
Rok čo rok o~l Nový rok vfrom trojimfových
taktov skladatefov strausso~kej dynasde, ktoft sa
postupne prostredníctvom rozltluu a televfzle iúiU do sveta a prlnlesU W. Boskol'!Wma svetol'li dlrlaentskú slávu. Dirigoval takmer v ceJom svete
nielen st raussovské valčíky, ale IQ diela Mozarta čl '
Liszta. S vlastným súborom cestoval okolo svetL
Stal sa aznalvaaým pedaJIÓgom. Ťažkal choroba
ukončUa jeho plodný umeledl.ý i lvot. Zomrel 81ročaý, 22. aprila t. r. vo Vlps, Graubllndene. Mesto
Viedeil •• pri poslednej rozlúčke vzdalo nalldltli
čes(.
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,Doplňte si knižnicu -Výhodné ceny

Noty
z OPUSu~
Roty, ktoré potešia
.
.
.

OPUS vám ponúka umeleeky -.odnotné noty pre žiakov, uettefov
a milomíkov hudby - sli prQemne pOčúvaÍeľné a technicky dostupné
.zo starých albumov- S~, Daniel Georg: 13 su it z Hudobného Godér, Vladimir: Husfové-duetá l. 24 huslových duet·pre náj•

štvorlfstka pre melodický nástroj (husle, zobcová flauta, flauta, mladšlch huslistov
•
11,- KQ
klarinet, trúbka) a basso continuo (violončelo a klavir).
,
15,- Kčs Godár, Vladimir: Husrové duetá Il. 40 huslových duet podla
Prepis a úprava V. Godár.

'
Speell, Daniel Georg: Sonáty z Hudobného itvorlistaul pre violu , zbierky A. Szirmay-Keczerovej
l (trombón 1), viola ll (trombón ll) a basso continuo (Trombón Godár, Vladimir: Huslové duetá III. Suita pre stredne pokroIli)
,
,12,- Kčs čilých hráčov.
10,50 Kčs
S perger, Johann Mattbias: Triá č. l - 3 pre husle (hoboj , flautu). violu a violončelo, Editorka: PhDr. D. Múdra. 34,- Kčs Piesne piatich storoči- ta~ansky barók pre spev a klavír; texty
Európska gitarová hudba. Skladby J. Dowlanda, C. L. Roncal- piesni v origináli aj slovenskom preklade (G. Caccini, J. Peri,
liho. F. Carulliho, F. Sora, M. Giulianiho, M. P. de Albéniza, C. Monteverdi, A. Falconieri, G. Carissimi. A. ~ell..cuto, A.,
J. K . Mertza aT. Sa1vu.
17,- Kčs Stradella. A. Scarlatti, S. de Lucca. A. Steffani. G. B. BononLutnové skvosty starej Levofe. Skladb~ z Levočského lutnové- cini, A. Caldara, F. Durante, B. Marcello, L. da Vinci) ___ 1
' ho zborníka (18. storočie) a zo zbierky J . B. Besarda
.
27,- Keli
17,- Kčs
Piesne platlc:h storoti - klasicizmus pre spev a klavír, texty
l + l. 24 tancov z Vietorisovej tabula túry a Pestrého zbornika v origináli aj slovenskom .preklade (J. Haydn, W. A. Mozart,
pre zobcovú flautu a gitaru.
·
6,- Kčs L. van Beethoven)
'
21,- Kčs
Rigler, F~;anz Paul: Sonáty pre čembalo alebo klavír. Editorka:
PhDr. V. Polakovičová.
57,- Kčs Do Valej kniinke odponíäune hodnotné môoograne o verkýcb
itýlovýc:h obdobiach hudby:
Klavírna antológia
60,- Kčs
Barok (D. Scarlatti, G. F. Händel, D. Zipoli, B. Galuppi, P. Bukofzer, Manfred: Hudba v obdobf baroka
Jedna zo základných monografii 'o tomto obdob( pochádza
D. Paradies, W. F. Bach,.A. Soler,J. Ch. Bach, C. Ph. Bach)
36,- Kčs z pera svetoznámeho a merického muzikológa némeckého pôvodu. Zaoberá sa vývinoro talianskeho, francúzskeho, nemec1,\.lasicizmus (J. N. Hummel, J . Haydn, W. A. Mozart, L. van kého a anglického baroka, vývinom jednotlivých žánrov od koBeethovenr
17,- Kčs morných po operu, osobitne sa ven11je tvorbe J. S. Bacha a G .
Majstri klasicizmu (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beetho- F. Händla. Kniha obsahuje vefmi cennú bibliografiu, ako aj
'ven, J.. N. Hummel)
39,- Kčs notové príklady.
Romantizmus (F. Schubert, F. Mendelssohn-Bartholdy, R.
Schumann , F. Liszt, J. Brahms)
26,- Kčs
Klavir20. storočia (Albéniz, C. Debussy, S. Prokofiev, D . Milhaud , F. Poulenc, J. Ježek)
, 32,50· Kčs
Klavírne skladby 20. storočia (C. Saint-Saens, G. Fauré, M.
Ravel,. K. Szymanowski. A. Honegger, S. Prokofiev, F. Poulenc)
39,- Kčs
Beethoven, Ludwig .van: Romance F dur a G dur pre husle
a klavír.
25.- Kčs
Paganini, Niccolo: Fantázia M~jžiš na Ro~siniho tému . Sonáta
e mol č. 6, op. 3 pre husle a klavír
· 12,- Kčs
Schubert, Franz: Sonatíny pre husle a klavír , op. 137
26,- Kčs
Tanee starých majstrov, Skladby pre husle a ~lavff(G. F.
del , J. B. Lully, A. Corelli. J. Ph. Rameau, J. S. Bach, F. M.
Veracini , L. 'Boccherini. W. A. Mozart. J. Haydn,J. L. Dusík.
J. A. Matielli, E. Méhul. L. van Beethoven, F. ~· Gossec, F.
Kuhlau)
cca 25,- Kčs
Husfové duetá starých majstrov (W. A. Mozart, A. Corelli, L.
Spohr. 8 . Campagnoli , J. F. Mazas. F. Dancla a iní.).

11 ,50 Kčs
W. A. 1\Jozart: Menuety, A. Zimmermann: Tance pte dvoje hu·
slí a violončelo
9,- Kčs

Einstétn Alfred: Hudba v obdobf romantizmu
50,- Kčs
Práca vynikajúceho amerického muzikológa nemeckého pôvodu. Zaoberá sa výchódiskami, koncepciami a ideálmi doby,
ktorá zrodila hudbu doteraz ovládajúcu repertoár koncertov.
Skúma vzťah jednotlivca a spoločnosti, postavenie hudby v romantizme, postavenie inštrumentálnej hudby, otázku univerzálnosti a národnosti v hudobnej tvorbe. Osobitne sa venuje
Schubertovi, romantickej opere, symfonickej a komornej tvorbe, piesni, novoromantickej opere a národným hudbám. Posledná časť sa zaoberá filozofiou , hudobnou estetikou a m.uzi·
kológieu. Kniha obsahuje ce.nnú bibliografiu.
32,-

Kčs

~mov;tný pol~,ý .WI.Of skWn&,aa~yhQJI!•

bie zvane hudobnf itnpitaionlzm• ~literirn
-vývinom a maliarskym impresionizmom. analyzuje 'významy
pripisované pojmu impresionizmus, úlohu symbolu v umenr,
Debussyho tvorbu a Debussyho ~stavenie v hudbe 20. stor.
Doka.z uje, že hlavným estetickým smerom. ktorý sformoval
D~ussyho ume leckú osobnosť, nebol impresionizmus, ale
syf\lbOliZD'lUS. Kniha· obsahuje notové prrldady, bohatú fotografickú prílohu a cennú bibliografiu. .
Noty a knihy, ktoré Vás zaujali, si môiete objednaf na adresé:
OPUS, zásielková slulba, Beblavého 8, 827 IS Bratislava

'

•

L JúNA
SND Bratislava- V. Patejdl: Snehulienka a sedem pretekárov,
balet (l 1.00 a 17.00)

SND BratJslava- Ch. Gounod: Faust a Margaréta, organ.
predstavenie (17.30)
So KoAice, DK VSŽ - A . Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok
(10.00)

NS Bratislava, DK Rutinov- E. Kálmán: Cardášová princezná
(19.00)
SD Kóiice, DK VSŽ - A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok
(10.00)
ŠD KoAice, Štúdio Smer- A . Chačaturian: Maškaráda,
M. d. Falla: Trojrohý klobúk (19.00)

SND Bratislava- G. Verdi: NabuccO (19.00)

S. JÚNA
SND Bratislava - Ch. Adam: Giselle, balet (19.00).
SF Bratislava, Moyzesova sle6- R. Schumann, S. Prokofiev,
F. Chopin, P. Toperczer, klav{r (19.30)

l

Jaroc'iňski Stefan: Debussy- impresionizmus a symbolizmus·

KONKURZY ·
Riaditel'ka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz:
- na miesto hráča na L hoboji do orchestra
SF, ktorý sa uskutoční 24. 6. 91 o 10.00
h v koncertnej sieni SF,
- na miesto tajomníka-managera orchestra SF (aktívna znalosť l cudzích jazykov,
organizačno-managerské schopnosti),
- na miesto· pracovníka sekretariátu (aktívna..znalosť l cudzích jazykov, organizačné
schopnosti).
Písomné prlhláiky so stručným životopisom prijíma a informácie poskytuje personál. ref. SF, 816 Ol Bratislava, Fučíkova 3,
tel.: 33 33 51-3.

•SND BraUsJava- W. A . Mozart: Idomeneo (19.00)
SD Kollce, DK VSŽ - L. Delibes: Coppélia, balet (10.00)
DJGT~ Byitrk:a- Koncert populárnych ári[ (19.00)
SKO ŽIUna, J;)om ~nla- Záverečný koncert festivalu, reprf·
· za programu z 28. 5.
SKKoltce-K-'iD\ E. Elgar, I. Rodrigo , W. A. Mozart (19.30)
SF, V. Bláha, gitara, dir. A. Mitchell (V. Británia)

dobnej problematiky, manažerské 1l organizačné schopnosti, malosť minimálne jedn~
ho svetového jazyka.
· Prihlášku doloženú osobným dotamíkom,
životopisom a dokladom o dosiähnutom
vzdelaní prijíma personálny odbor Ministerstva kultúry SR, Suvorovova 12, 813 31 Bratislava najneskôr do 14 dní po zverejnení konkunu. Prihlášku bez požadovaných dokladov MK SR nebude akceptovať.

xxx

Riaditefstvo ŠFK vypisuje konkurz na
miesto dramaturga.
Podmienkou prijatia Je Vš-hudobného
Ministerstvo kultúry SR vypisuje konkurz smeru a jazykové malosti. Prihlášky zasielajna obsadenie funkcie rladitefa Štátnej ru- te do 3 týždňov po uverejnení konkurzu na
adresu: Štátna filharmónia Košice, Dom
harmónie v Košiciach.
Predpoklady: VŠ mlelanie, malosť hu- umenia, Moyzesova 66, 04123 Koiice.

opera' .............

Cestom' kancehirla TATRAVEL BaD.sk' .a,.trlea ponúka ~azd na
nie NABUCCO \'0 Verone v cl6och u.··7. -17. 7.'199l. Sú&lstou ~azduje ptehWira Ben,tok a Verony.
Cena: 13M,- K&
V cene je zahrnuté: - 'fltupenka u predstavenie,
· - ubytovule s ~IUuni lx,
.
- dopnna autobusom,
..,
- poistenie a sprievodca.
(Objednávky a informácie na tel. čisle: 088 84582.

SND Bratislava- G. Bizet: Carmen (19.00)
ŠF K~lce - Záverečný koncert KHJ- W. A. Mozart (19.30)
sólisti: L. Larinová, soprán (Litva), J. Zerhauová, alt,
V. Kocian, tenor, P. MikuláA, bas, SZMB, SF
dirigent: E. Kôrner, Švajčiarsko
ŠKO Zillna, Dom umenia-J. S. Bach, W. A. Mozart, R. Sebumann, M. Reger, K. G. Reissiger, G. Verdi (19.00)
sólisti: L. Sibourd. klavír (Francúzsko). A . Jánoška. klarinet

.

SND Bratislava - G . Donizetti: Lucia di Lammermoor, obnovená premiéra (19.00)
SF Bratislava, Moyzesova sie6- Hudebnf,podívaná (19.00)
dr. Stivín a Mr. Turba.
Musique image collage
Nová Scéna Bratislava, DK ltuiinov - F. Lehár: Ach tie ženy ...
(19.00)
SD Košice, DK VSŽ - A. Vladigerov: Vlk a sedem1kozliatok
(10.00)
'
DJGT Banská Bystrica- J. Strauss: Cigánsky barón, premiéra
(19.00)

· SND Bratislava- V. Patejdl: Snehulienka a sedem pretekárov,
balet (11.00)
DJGT Banská Bystrica - J. Strauss: Cigánsky barón (19.00)

SND Bratislava- P. l. Cajkovskij : Rómeo a Júlia, S. Barroso:
Dom Bernardy AJby; G . Bizet- R. Sčedrin: Carmen, balety
(19.00)
NS Bratislav~, DK Rutinov- J. Strauss: Cigánsky barón (19.00)
So KoAice, DK VSŽ- L. Delibes: Coppélia , balet (10.00)
SF Ko§ice- Organový recitál (19.30)
J. Pache lbel, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Re·
ger, O. Messiaen, M. Durufle
·
sólistka: M. Bucková

SND Bratislava - G. Donizetti: Lucia di Lammermoor (19.00)
DJGT Banská Bystrica - G. Bizet: Carmen (19.00)
SKO Žilina, DK Prievidza- W. A. Mozart, J. V. Stamic,
F. Mendelssohn-Bartholdy (19.00)
sólisti : J. Hlaváč, klarinet, F. Figura. husle

SND Bratislava - Toxedomoon: Slová z úst anjelov; l. Stravinskij: Svadba, Vták O hnivák, balety (19.00)
SD Košice, DK VSŽ- A. Chačaturian: Maškaráda; M. de Falla:
Trojrohý klobúk, balety (19.00)
ŠF Koike - Koncert poslucháčov VSMU (19.30)
P. Gulas, C. Saint-Saens, F. Liszt, P. I. Cajkovskij
sólisti: V. Tzadlk, lesný roh , F. ľergler , klarinet
dirigent:..,P. Saray
~KO ŽUina·, Ďom umenia - repríza pr~gramu z ll. 6.

