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V jubUejaom roku UBS sl ~leacma laudobHbo odboru prlpomenuH alelea jej ~úelda ~leacn-, ale IQ Ul. ~ie narodeaia Mlkultia Sehaeidera-Trnavského a Rok A. Dvofáka. Na
vernisáži vystúpili vlaeerf poprednf slovenskí umelci. Eva Blahová a Elena Micballcová prednlesH plesne ~lmona Jurovského a Mikultia Sebaeldera-Tmavskébo
\

.70 rokov
umeleckej besedy slovenskej
·

Vz nik spoločné ho štá tu Cechov a Slovákov
dal nejede n cenný podne t p re uvedomovanie
si vlastných ind ividuá lnych národných špecifík . kto ré najmä v oblasti kultúry a u me nia.
dostali postupne čo raz jasnejšie ko ntlhy
v podo be vlastnej ume lecke j sebarea lizácie.
U melecká beseda česká. ktorá sa začala fo rm ovať už od roku 186 1 Ra pôde umeleckého
krúžku Fr. Pivodu . nad obudla o dva roky neskô r. na ustanovuj úcom valnom zhromaždení ko nkré tnu podobu v utvorení troch odborov - hudobno m . literárnom a výtvarno m nadlho tve rila základný mode l d ob rovoľné h o
združovania sa ume lcov rôznych profesií.
kto r í si boli blízki u me leckým názoro m . no
najmä svojím postojom k úlo há m a perspektívam ná ro dnej kultúry. Podne t U me leckej
besédy čes k ej našiel svoj pendant krátko po
vzniku prvej Ceskoslovenskej repu bliky aj na
Slove nsku . V roku 192 1 vzn ikla v Br atislave
z inicia tívy čes ké h o malia ra J . Jareša U melecká beseda slovenská. Jej ciel'om bolo vy t vor i ť

p lat fo rmu p re tvorivú rea lizáciu umeleckých
sná h mlad ej a strednej gene r ácie. in teg rovať
jednot livé umelecké oblasti do spo l očného
progra mu ná rodnej kult(•ry a napokon aj p ri-

nom programe slúžiÍ' ume niu. šíriť krásu
a spolupatričnos t'. K prvým osobnostiam nášho hudobného živo ta . ktorí stáli v če le h udobného odbo ru patrili E. Marš ík . po ňom F.
Kafenda. J. Bulla. G. Ko ričá nsky. A. Moyzes. Zial' . s nástupo m prvého totalitného po litic kého systému bola v marci 1939 UMS zruše ná. K jej o bnove došlo v roku 1945. o dva
roky neskô r usk utoč n ila sa vel'ko le pá retrospektívna výstava a zdalo sa . že nastáva obdobie renesancie pôvodného programu
UMS. Z iaf. pofebruá rová politická línia nového totalitné ho režimu um lča l a opäť sotva
reštaurovaný nový rozbeh slovenského umenia ... Oživenie a tretí dych Uineleckej besedy
slove nskej súvisí s pádom to tality v novembri
1989. Je to paradoxné. ale bytie a ne bytie tohto .. nepolitického" spolku vždy súviselo s po-

Moyzesovo kvarteto interpretovalo na vernisáži čast' zo 4..kvarteta A. Moyzesa
s pievať

/

Peter Mlkulál predniesol
yfcb Blblickýcb plesaf

~r

z Dvofáko.

k hmotnej stimulácii u me lcov na Slove nsku. Progresívne cie le U meleckej besedy
slo venskej vyústili do potreby spo l oč n é h o
stá nku. ktorý mal by ť priestorom pre š írenie
a propagáciu ume nia. kde sa m ala zjednocovať a vzájomne pod n ecov a ť č i inšpirovai spoločná !tíska k rozvoju ná rodné ho ume nia .
· A tak . i napriek zložitým e kono mickým podmie nka m . zo zb iero k postavila si v ro ku 1926
U melecká beseda slovenská v Bratislave na
Dosto jevské ho rade vlastnú budovu s výstavnými p riestormi. T ak a ko v Cechách . aj u nás
m ala U BS tri odbo ry - literá rny. výtvarný
a hudobný. Všetky tri vyvíjali aktívnu č innos i
a čo je hlavné. vzájomne sa podporovali. p relínali. umelecky splývali vo svojo m základ-

l i ticko,~t a tmosféro u doby. s pozitívami a ne1
gatívam i vývinových pre mien. s bo jom o demok raciu a slobOdu mysle nia. života i tvorby"
( B. Bachratý). A tak v decembri 1989 bola
U BS o'ž ivená po tretíkrát a dúfaj me. že napo sled y. Naposledy po ti a ľ. po k iaľ aj v d n~c h
rodiacich sa de mo kratických podmfenkach
nezvíťazí zdravý r9 zum . ktor ý prekoná posttotalitný ošiaľ nekont rolovanej podnikate ľ
skej cha mtivost i a definit ívne ne prinavrá ti
budovu U BS svojmu pôvodného m aj it e ľovi.
Reč je o tom . že U BS na základe požiadaviek
svojich čle nov a oprávnenej požiad avky o prina vrá tenie svo jej b udovy dostala k svoj im 70tym narodeninám neoča k ávaný ..da rče k ".;
bez vedo mia správnej rady U BS. bola p revaž-

Elena Holičko\'á predniesla ~r z
vej tvorby A. Moyzesa a F. Poulenca

piesňo

ná čas i budovy práve v dňoch otvore nia osláv
tohto vý roč i a .. prenaja tá" za výho d ných fina n čn ýc h podmie no k rekl amné mu časopisu
A vf zo na .. ušľachtilejšie" cie le ako je umenie. Nuž darmo .. reči sa hovoria a chlieb sa je.
alebo nik nie je d o ma prorokom ?
Z ostáva iba dúfať. že zdravý rozum naozaj
zvíiazí. p retože U meleckú besedu slovenskú
potrebuje aj dnešná doba. dnešná spo loč
nosť. Rastú nové generácie a na pôde tejto
slobodnej. nepolitickej . ale tvorivé mu u meniu
vždy o tvorenej inštitúcie možno naďalej vytvárať pr iestor p t'e vzájomné poznávanie sa.
inšpirovanie. obohacova nie nášho . m yšlienkového sve ta. Prvé kroky hudobné ho odboru
na tejto pôde naznačuj ú. že po preko naní počiatočných p rekážok je tu možné vy t vo riť solídnu platformu pre n ekomerčn ú ko ncertnú.
ale azda aj osvetovo-prednáškovú č innosť
a najmä ve ľa sa tu d á urob i ť pre propagáciu
novej slovenske j hudby. pre jej konfro ntáciu
so svetovou h ud bou . ale aj s trend a m i výtvarné ho umenia. H udba - o brazy- sochy sú oddávna späté vnútornou logikou. prísnymi
pravidlami záko nov tvo rby. ale aj túžbou po
slobo d no m prejave názoru. po slobodnom
nekonform no m videní sve ta a javov okolo
nás. po slo bodnej aplikáci i prírody. fantázie
a logiky. Ko n ečne. po rokoch skostnatelého
direktívne ho určovania môže U melecká beseda slove nská naznači ť novú é ru svoj ho historického poslania . Dúfaj me. že nezostane
iba p ri slováfYh . proklamáciác h . ale že prídu
a j ko nk ré tne činy.
·

MARIÁN JURÍK
Snímky: autor
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Enw.i'n ~essmer: Riport o mojom koncertovaní na Slovensku- v máji 1991
.:....:.>.~.~

tPosttotalltné

dobrotlružsffo
Východisko: so S L OVKONCERTO M sú
do hodnwé dva organové koncerty, 5. mája
v Bojniciach , 6. m ája v Blumentálsk om k osto~v&m~~ ~
·
Štvrtok, 2. máj a poobede : prichádzam do
Bratislavy a hlásim sa v 5/ovkoncerte. Pani
Seleck á s ťažkým srdcom oznamuje, že v Braris/ave sa na koncen m ôžem priprav iť až
v pondelo k, 1. j. v derí k oncerru. Toro rozhodne neakcepltljem a odmietam h rať za týchlo
podmienok. Pani Selecká skúša v.šerko možné, ale re/efonicky už nikoho nevie zasrihmíť.
A k o dôvody uvádza: dva zbory z Francúzska
a Nemecka vysrupujú v rom istom kostole
a liet m usia skúšať, okrem 10ho je prvý m ájový rý ž deň , p rero sa v kosrole celý de1i sp ovedá
a sú neusrále bohoslu žby.

Piatok 3. mája: Môj ná vrh, aby som si aspoň
cez obed, alebo neskoro večer m ohol pripra v iť
registráciu, z kostolnej strany odmierajú so
všelijakými výhovorkami; napríklad, že sa
spovedá až do 22. ho dilzy (nesk ôr zist'ujem, že
to. nie je pravda), alebo, že večer je n ebezpečn é
skúšať k vôli m ožným v la mačom do kostola!
(Nezm ysel! Vlam ači p redsa neprídu keď sa
v k osrole hrá a s vieri, ale naopak!). Dozvedám
sa, že blumentálsky o rganista, pán G abriel, sa
o mne - dramarurgovi p. OndrMkovi- vyjadril velmi nelichotivo , vraj p rofesionál sa nem us( pripravovať dva dni vopred. Keby 10
chcel ka ždý o rganisra, o n (!) s k oncertam i
v Blumentáli prestane. Večer mi relefonujú dve
do bré správy: na druhý deň m ôžem cvičiť na
VSM U a v soboltl o siedmej večer sa môžem
dostat' k blumentólskem u o rganu, ale m usí to
osrať p rísne tajné! Pri zadnom vchode ma bude čakať is rý pán Farkaš a zavedie m a k o rganu, to sa však nik nesmie dozvedie(, hlavne nie
p án Gabriel.
Sobota 4. mája : Po d voch cbíoch sa kondne
dostávam k organu tw VSM U. Večer idem na
dohodnLIIIÍ tajnú schôdzku, ale pred dverami
ma nik nečaká. Je však otvorené.. . vôjdem do
sakristie (om ša je v plnom pníde) a zdravfm
k ostolníka- ktorý sa s~u 10čn e volá Farkaš a sp risahanecky mu zdeli1jem , že ja som ten
švajčiarsky organisra, ktorý chce skúšať. Je
veľmi m ilý, ale robí sa, že o n ičom tJevie. Na:~ťastie hovorím !rocha po slovensky a tak mu
vysvetľujem , o čo ide. Berie 10 síce na vedo mie, ale nem óže mi pom ôcľ, preto že niet' kľú
ča od organa. Som zronený a rozhnevaný záro verí; p. Farkaš sľu buje urqb iť čo sa dá. Telef onuje na všerky možné číslh , ko nečne, okolo
20. hodiny je ríspešný. Príde sraršia dáma, má

Zomrel František Caban
Dňa 30. mlija t. r. vo veku S4 rokov náhle zomrel sólista opery SND, barytonista Frantlkk Caban.
Rodák zo Seliec, absolvoval §túdlum spevu na Konzervatóriu v Bratislave u prof. D. Žuravlevovej, pôsobil
potom päť rokov ako sólista opery v Banskej Bystrici.
Po zahranic'!nom angažmán vo Frankfurte nad Mohanom a Bielefelde sa opäť vrátil do banskobystrickej
opery. V rokoch 1975 -1982 bol sólistom Státneho·dlvadla v Dme. Od r. 1983 patril .k prominentným členoni
sólistického ansámblu opery Slovenského národného
divadla. Svoje vokálno-herecké danosti a príkladný
nťah k profesii uplatnil na rôznych pôsoblskách v §irokom klasickom l súčasnom repertoári. Zaujal ako Don
Giovanni, Simon Boccanegra, Igor, Renato c'!i Don Carlos, nezabudnutefným zostáva jeho stvárnenie Mojmíra vo Svätoplukovi na javisku i v televíznom filmovom
prepise.

Nezávislá spoločllosť výkonných umelcov. a
výrobeov ~kóvých a zvukovo.ollrazových záznamov
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MSt-upu.Je a Ďchraňuje ljkon•

·.n~h umelco" a výrobéóy zvu..
k~~eh a ~kovo-obrazových

dtnámov
,
začal rokovania s masmé~&Jqi .o uzawetí nových
, zmlôv, ktorých cie1omjepod..statné zvýšeni~ odmien za
~tlé
výkonu výkónných

, ~é·~

'

-Iii ptlptavu,ie.-roko\'ania a uza. .., ~· 't'V~llla :Pnlúv s· O$tatnými
· , "sllblektanil, ktoré. ·,...fívajú
· .._elecké výkony na kome.,.;
čné ciele
·
IFPI bude bojovať
proti pirátstvu, čím . chee vý. razne- prispléť k iladúcemu
prámemu stavu v ochrane
prah výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov
ii proštrednfctvom výpočtovej
techniky skráti výplatné ter-

•

-

spoločne s

sprehľadní celú och~nú agendu
chce- splniť všetky V&§é pred·

srrach a trasúcimi ruk ami mi - nerada - o dovzdáva k/'úč. O 20.15 sa teda dostávam k organu . Poch opiteľn e, p án Farkaš chce o 21. hodine odfsť, ale uprosím ho ·ešte o p olhodinku,
Okrem 10ho , kombinácie organa, iiaľ, nefungujú a jazyk ové registre nie sú naladené... ·
Ne de ľa, 5. mája: O 10.30 o dcho d autom Slovkoncertu do Bojníc, nevie sa všbk , či poverená
registrantka vôbec vie, te m á ísť so mnou (neskôr sa dozvedám , te nevedela). Pre istotu po žiadam známu, slečnu Hanzelovú. Našt'astie
môž e. Do Bojn fc prichádzame o 13.30, ale
k organu nemožno, lebo od 14. do 15. hodiny
sú bohoslužby. Nebolo to známe vopred?
Mohli sm e pricestovať sk ôr, alebo neskôr. Ostatné záležitosti, aj koncert, u ž prebehli potom
v poriad k u.

Pondelok. 6. mája: podl'a p ôvodného o zná- •
menia Slovk oncerltl som m al m at' na prípravu
v Blumentáli vyh radený čas od 8. do 16. hodiny. Na moj dopyt, či vzhf'adom na nesk orý
príchod z Bojníc môžem príst' až o desiatej,
dostávam kladnú odpoveď, v kostole sú vraj
vždy upra 10vačky'a tie mi otvoria. Pustili ma
síce dnu, ale nevedeli o ničom a hlavne - nemali k/'úč od chóru . Konečn e o ll . ho dine
prišla pani s kľúčom. Pri organe som všelijako
skúšal zapnú( motor, h/'adal som hlavné i m enej hlavné vypínače a poistky, ale darmo. Prítom ní robotníci mi oznámili, že oni vypli prúd
a zapnú ho až o štvrt' hodinu. Kon ečne,
.o ll :45 som začal s prípravou na-koncert - po
celý čas dole pracovali robotnfci s vŕtačkam i,
akustická kontrola m ojej registrácie bola rakmer nemožná. O 15 .15 robomíci zase vypli
prúd a moja p ríprava defin(tívne skon čila .
Koncert, 6. má ja. veče r : Keď som krátko

pred koncertom prišiel do kostola, chýbal kľúč
od vchodu na chór, nemohli sme k o rganu!
Poslali po staršiu dám u, ale zrejme ju tentoraz
nenašli. O 19.30 at na moju p rosbu orga;lizačná pracovnfčka MES TSKtHO KULT ÚRNEHO STREDISKA z ahlásila, že
z technických · dô vodov sa začne koncert neskô r. O koľkej, to si nik netrúfal predpovedat'.
S týmto dôležitým oz namo m sa však nepostaví/a pred obecenstvo , ale hlásila ho slabým
hláskam zozadu - sotvakto to teda zbadal,
predsa však ľudia trpezlivo čakali. Náhodo u
bol v obecenstve dr. Mayer, ponúkol sa, že autom p ôjde obstarať kľúč. Uspel a o 19.55 z ača l
k oncert.. .

Osobné poznámky: Na celom svete, aj v tak
"kriminálnych " krajinách tJk o Brazília a No vý Zéland je sam ozrejm é, že host'ujúci organista dostane pri svojom prfchode všetky potrebné kľúče, k toré si p onechá až do skončenia
k oncertu. Je tiež obvyklé, hlavne tam, kde sa
vy berá vstupné, že organ je naladený a že ftm guje. Taktiež, že organista dostane p rimeranú
m ožn osť prípravy v pokojno m p rostredi.
d tom , čo sa v k ostole má, alebo nemá diat',
nikde nero z hodujú su balterní zamestnanci,
ale cirkevná vrchn osť alebo tzv. kostolná rada
( K_irchenrat) .
Pozná mka · pre klad ateľa: pre účinkujúceho
nie je vôbec zaujímavé, k to čo zapríčinil, resp.
k de je p es zakopaný. To má vyriešiť usporiada teľ s tým, komu platí za prenájom (priestoru, nástroja). Umelcov partner je usporiadate/', od neho očakáva vytvorenie podmienok,
ktoré pre svoj výkon potrebuje. Máme o blamáž viac. Po učí sa z nej niekto?
Pre klad F . KLINDA (krátené)

Na pôde Pedagogickej fakulty v Banskej Bytovali svoje ko m poz i čné postupy priamo pri
strici sa 26. - 28. aprila 1991 konal už po
nácviku so speváckym zboro m. Neuspeli
§tvrtýkrát festiva~
okoškolských spevácskladby násilne o riginálne a neúmerne obkych zborov Aka
· á Banská Bystrica.
tiažne.
Jeho súčasfou je prac ~eminár , venovaný
Novú zborovú tvorbu rozdelil L Pivoproblematiketf.Jorové~ :i vu, ktorý sa
varský z hľadiska kompozičného vývoja do
v každom ro_čniku ~tuálne
cky ~bmiedvoch kategórií:
ňa. Tohorocnx b\1~
eraný
u Dral. Skladby vychádzajúce z klasických kommaturgia v spevác
roch.
~
poz i čn ýc h postupov, rešpektujúce tonálHlavný refe rát pred
Tibor:'t'É~
nosť, melodičnosť a harmo nické vzťahy ,
ký. Ko nštatova l.
' rgiu
pričom kombinácia s netradičnými hudobväčši nou sii m dirigen t.
al pr ~ . n.ými výrazo.vý.mi prostriedkaru i.umožňuje
výbere rešpe ktovať nielen úro
ojich
•
. o atraktívne interpretácie.
dirigentských schopností, ale i úro
edby experimentálnej sférr, 'ktorých
váckeho telesa, ďalej aktuálnosť, p rft
~ c - ' -teristickým rysom je preferovanie
a estetickú pôsobivosť na poslucháčov i sp~...;.
zvuk!'vej farebnosti a v rytmickej zložke
vákov. Podotkol, že dnes už nie je dirigent
b čaj n e absentuje zá kladné metrum.
obmedzovaný ideológiou, .. nevyhovuj úcim"
dby to hto druhu o bsahujú množstvo
autoro m, či textom sklad by a naj čas t ej ši e sa
i
izač ných , doko nca i scénických popri k l á ň a k sakrálnej tvorbe, kto rej je v stostup
venskej hudobnej lite ratúre nedostatok.
Doc. L. 1 a ~s ký svoj ve ľmi zaujímavý
V snahe pomôcť rozšíriť náboženský zborový
príspevok ilu
i produkovanými ukážrepe rt oáŕ, upozornil na zoznamy sakrálnych
kami P. Kostiane
olke Rabcho .
skladieb J. L Bellu , V. F. Bystrického, M.
Milan Pazúrik vo
om príspevku- DmSchneidera-Trnavského. S ta n če ka, Albrechmaturgia speváckych zborov na ABB - analyta. Dolinského, Rosinské ho .. . Z hľa di s k a súzoval dramaturgi u jedno tlivých festivalových
časnej · dramaturgie rozde lil repe rtoár do
ročníkov v rozličn)«:h o blastiach. Všeobecne
troch okruhov - na hudbu sakrálnu, vlasteprevládali skladby slovenských sk l ada t eľov
neckú a ľudovú, kto rá našla uplatne nie v kaža skladby 20. sto roči a, najmä v t reťo m ročn ídom období. Svoj re.ferá t do plňal T . Sedlický
ku fest ivalu.
vhodnýrn i hudobnými ukážkami.
Na seminári odznelo veľa inšpirujúcich
V e ľmi zauj ímavý bol i ko re ferát Lumipodnetov aj od príto mných skl ad a te ľov Ivana
ra Pivovarskéhó z Pedagogickej fa kulty
Hrušovského a Zde nka'Mikulu . škoda len, že
Ostrava - Experiment v súčasnej zborovej - sa na ňom nez účastnil o viac z tých . pre ktotvorbe. Uviedol zauj ímavú skú senos ť zo serých bol urče ný - dirigentov speváckych zboŕninára vo Švédsku, kde skladate lia ko nfronrov.
ELEONÓRA BARANOV Á

mfllY' ·a
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Blahoželáme

stavy o ochrane práv výkon-

ných umelcov a zosúladiť ich
s ustaho\'eniami medZinárodných autorsko-prámych
dohôd, najmä Rímskej kon·
vencle
• ponúka vám poradenskú .
služb11 pre \'&še zastupo\'8Die
vo všetkých a11torsko-práv·
nych otázkach.
Zakladajúcimi členmi SWV·
GRAMU sú IFPI v ČSFR (International ' Federation of Jthonograpbic Industry), Konfederácia
umenia a kultúry na Slovenskp
a Slovenský 9f)borový näz slobodných pol'olaní.
Bližšie informácie na adrese:
SLOVGRAM, Jakubo"o nám.l4,
813 48 Bratislava, tel.: 591 66,
.591 71.

Oskár EI.SCHEK- muzikológ, riaditel' Ústavu hudobnej vedy SAV, vedú(16. 6. 1931)
ci katedry hudobnej vedy FFUK, 60 r.

Odišiel skromn)· husliar., l''Zácny
Tak, ako sa v roku 1948 nenápadne objavil
v bratislavskej husliarskej dielni O. J. Willmanna, tak nás náhle tí§ko opustil :U. nuija,
sotva mesiac po dovfienf 87. roku do posledného dňa pracovitého životL Ostala po ňom
takmer stovka m~strovskýcll sláčikových
nástrojov i tisfcky rdtaurovaných, roztrúsených po celom Slovensku. Posledný slovenský m~ster husliar KAROL NOSÁL mal zlaté ruky. Hoci sotva chodU, už zavčas rána sedával za husliarskou hoblicou, od roku 1951
v Opravovni hudobných nástrojov. Pre každého mal vfúdne slovo, vďačne vyhovel n!Qrôznej§ím prianlam. Obzvlálť blízky vzťah
mal k mladým adeptom husfového umeniL
V rokoch 1%6-68 viedol husllarsku dlelen-

človek

skú prax posluchárov Konzervatória. Jeho
nástrojmi sa p~i nielen SF a SNM, starostlivo ich opatrujú desiatky popredných hudobníkov. Na jeho husliach hrával Mlkulá§
Schneider-Trnavský a kpncertný m~ster SF
Vojtech Gabriel. Jedny zo svojich posledných husieľ zhotovil pre V~MU, ktorá hor.
1984 odmenila zlatou medailou §koly.
Na vlastnú žiadosť ho pochovali v rodnej
sv. Sidónii. Nemali sme· možnosť sa s ním
rozlúčiť, azda sl to ~ tak prial. Robíme tak
touto cestou v mene mnohých hudobníkov
viacerých generácií, i htstky starých smútiacich priateľov.
MIKULÁS KRFSÁK

l>lta -t._juna I 1J'JI1111 l a /l.t· j dwmht· '" H·l.u (, ~ rnl.m /lllllrd l'hUr. . lani Iri.. dlhurnt' ll\
prat'll\1111.. ( '· nllhhl\11' Bra ti,) aH·.

l
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INFORMÁCIE, OHLASY

odnikať sa dá všelij~ko a so všeličím. Možno , že nie ko mu

P spôsobuje

rados ť pocit, že v súčasno sti existuj e n e uverit e ľ
ne bohatá s ieť butikov, že na každé ho desia te ho o byva te ľa pripadá je dno espresso alebo vývarovň a ,.p ohotovostných " gasttonomických delika tes typu hot dog a lebo ha f!1burger. Hlad
teda a ko-ta k zaženieme , ktosi má odvahu n avš tíviť aj ktorý·
koľvek z ma lých kumbá likov na pra taných módnymi a ktua lita mi. A čo hudobník ,.liebhabe r" , neho voriac o "pro fíkoch "?
Ten sleduje predsmrtné k ŕče jediné ho hudo bné ho vyda va te ľ
stva na Slo~e nsku , č íta n a stránka ch odbo rnej aj neod bornej
tl ače sia ho dlhé prestrelky zástupcov triezvo· uvažujúceho muzikantského " ľudu" a hrdo sa tváriacej ,.vrchnosti" . Naše jediné
vydavateľstvo pravdu poved iac to ho nikdy pre hnane vera spostreb iteľovi neponúka lo a výstupy jeho činn osti boli vždy pozna mena né n e k o n cepčnosťo u a n á h odilosťo u výberu . Mome ntá lne je jeho činnosť z rejme poriadne pa ra lyzova ná a sotva môžeme očaká v ať prílev " novej miazgy" na pulty s hudobninami.
Zatiaľ ešte stá le štá tna firm a nikdy ,.nestíha la" ani ,.stíhať" ne bude . Nuž, okre m ,.nestíha nia" sa vôkol nás ve ľa nedeje. A prito m by sa mo hlo . Podnikať sa totiž naozaj dá sa vše lič ím a uzavre tá neostáva ani obl asť vydava te ľskej činn osti. Dosta li sa mi
do rúk štyri pekne a e fektne adjustované no tové m ate riá ly importované zo susedné ho M a ďa rska. Ich pôvod com je za ti a ľ ešte mlad é hudobné vydavate ľstvo AKKORD , kto ré a ko prvé
začalo ambiciózne rozdrobovať mo no pol m a ďa rského Z e nemiikia dó , o bdoby nášho. Opusu . Spoloč n ým menova te ľom
všetkých štyroch mne dostup ných zväzkov je o krem doslo va
príjemnej graficke j úpravy o ba lu aj kva litná tlač , č itateľnos ť
zápisu a v to mto p rípad e aj štýlová mo nochró nnosť . Tri z nich
siahli k stre d ove kým , re n esanč ným a barokovým sve tským
skla dbá m a ich pr(padným tra nskr ipciá m . resp. úpra va m .

l

štvrtý zväzok poch ádza do ko nca z dielne slovenské ho e tnomuzikológa Alexandra Móžiho a pre dstavuje hudo bníckej verejnosti úpravy štyroeh slove n sk ýc h tancov z 18 . s toročia. Navyše,
napríklad 2 so ná ty p re 2 fl au ty od Leonarda V inciho sú vlastne
prvo u novodobou revíziou pozoruhodné ho hudo bné ho mate·
riá lu rozširujúceho a mbitus inšpirá cií vyžarujúcich zo starších obdo bí hudo bné ho vývoja . Duchovným o tco m ná padu a
postupne j cie ľave domej realizácie je v súvislosti s vy dava te ľ·
stvom AKKO RD mladý skladateľ a p odn ikavec Máté Ho llos,

..,.

momentá lny šé f firmy. Aktivita.A KKORD-u sa mozrejme neosta la nepo všimnutá na verej nosti a niekoľkok rát prenikla na
stránky dennej a odbo rnej tla če . V zauj ímavých a živých rozhovoroch Má té Ho llos vyslovuje ne jednu podne tnú myšlie nku ,
kto rá musí inš pi rova ť každ é podnika te ľské srdce. Situáci u si
rozhodne neide alizuje, za všetkým vidí tvrd ý zá pas a a j kus dob rodružstva. Vydava t e ľs k á č inn os ť je po d l'a ne ho silne o hrozená kon kure ncio u dobre vybavených knižníc, na prie k tomu vidí
sc hodné cesty v procese oživova nia trhu s hudobnina mi - a to
niele n v M aďa rs ku a le aj za je ho hra n.ica m i. Máté Ho llos vidí
triezvo aj pe rspekt ívu ed ičného progra mu a uvedo muje si, že
v poči at oč n ých fá zach sa o n a jeho te am nevyhne ko mprom iso m . E xistuj e vša k stá le veľa bie lych miest na mape pozna nia
hudo bnýc h dejín a AKKORD elegan tným spôsobom zača l nie ktoré z nich zat i erať živými a trvácnymi fa rbami. Cesta k AKKO RD-u viedla od vyd avateľs tva T á le ntum , ktoré ho šéf, T amás Fä ldes prejavil plné pocho pe nie p re úsilie Má tého Ho llosa
a v s účas nost i došlo ku komple me ntuj úcej pre pojenosti a ktivít
ob idvoch č l á n kov siete m aďa rského vy dava t e ľs kého p riemyslu . Ko nkure ncia je jed no u strá nko u m ince, tou pozit ívnejšou
je skutočné dopfňanie in'fo rmovanosti ve rej nosti o me nej z ná mych javoch a fenoménoch vyskytujúcich sa buď v minulosti
a lebo v našej bezprostrednej prítomnosti. A KKO R D rozohráva aj inú partiu - partiu realizácie zvukových záznamov (CD
pla tne a kazety), avšak k to muto kroku sa praco vn íc i A KKORD-u o dhodlajú až po splnení p redsavzatí na poli notov ín.
Podľa slov šéfa firm y je A KKORD zná my v mno hých západoe u rópskych kraj inách , kontakty sú živé a d ynamické, a ge nti
AKKO RD-u sú, sa mo zrejme . maximá lne mobilní a a ktívni vo
vyhľadávan í nových m ožností inšpirácií a le bo, naopa k , odbytu
produ kcie. Z d á sa te da, že AK KO RD-u praje šťasten a a že sta·
ré zná m e ,.odvážne mu šťast i e p raje" po tvrd ilo v tom to prípa de
svoju p latn osť aj v našich nedobrých časoch .
Nuž , na Slo vensku za t ia ľ ani vánok ne po fu kuje. My podnikáme v sfé rach , kto ré si náš ža lúdo k a lebo naše oč i uved o mia
p riamo a bezpro stredne, sme zaplaven í p očíta čm i a etiketovacími kl iešťam i , re gály s hudobnin a mi a kniha mi o hudbe sú už
n i e ko ľk o roko v z úfa lo p rázdne a živo ria iba z dož ívajúccho impor tu a lla E dition Pe te rs , Bre itkopf & H ä rte l, Musica . atď. ,
atď . Ve rím však tomu , že slovenský ná rod nebaží iba po buti·
koch a hot dogá rň ach , a le že by v e ľk á je ho časť privítala z menu
v iných sfé ra ch. Va ri sa teda nájde aj slove nský M á té Ho llos
a od vážne sa pustí do boja s nelicho tivou fi n a nč n o u aj d uc hovnou situácio u kvá riacou naše pom e ry.
IGOR JAVORSKÝ

Br~ má veľmi bo hatú tradíciu v oblasti

bo l najstarš ím a najväčš ím .hudobným spo la túto chce upozo rni ť Alexande r
kom v U ho rsku. V m este mrmoc hodo m bolo
Cu
~horoč n ý spr ie vodca mestom , j epredvedené Lizstovo oratóriu~ Lege.nda
ho obdt""'41!~r.,agátor. Brožúru Bratio sv. Alžbete, ktoré malo SVOJ U p re mte r u
v Dó me. Jeho. prvé ta kty dirigoval .a uto r
sla va mesto hfl4;~ vyd avate l'stvo A r~ 8 strá n . V prvej
oso b ne. l Brattslavsk~ h ra d bo l s t rcdts ko~n
tes Bratislava a jt #. . .
č asti pod áva ce lkový
u života svetskej h ud by. Pre kvita la tu počaszasada ma
naj mä hud obné ho v meste n
I. .Q ruhú
snemov . kor u nov ačných slávností a od roku
časť tvoria pre chádz ky po ,parná
1637 vystupova~a tu Cisár~ka ? vorská kapela.
tach hudo bné ho života v Bratislave. ~~h.Mnohé uda losti (otvo re me dr vadia , R e duty ,
práve dobre poslúžia a to nie le n záuj e mco:~g,
·e vysie la nia rozhl asu ,. vz nik mn? hých
o hudo b ný život , a le i mlá deži, ktorá sa takto
h ó l rôzn ych stupr, o v) . ale 1 kondoz vie mnohé podrob nosti a zauj ím avo sti.
cer
, . ' úcich ume lcov ( H ayd n .
B eethove
· ei n , Mozart) vytvori li boNapo kon tretia ~ ast' je ve novaná p redstavite·
ro m h udobné ho života, ktorí sú pocho va ní na
hat ú trad íciu
~
· P ri č in i li sa o ň u i
bratislavských cintor ínoch . Prechá dzky tými·
viacerí ro dítci - h
·
~rých je t ie~
to b ud ú skutočne za ujím avé a poe tické .
zmie nka . M ožno le n k
a~e vyd a na
práca poslúži n iele n m ilo vm ktl'lil
~b~, návV brožúre sa dočít ame i o mno hýc h za uj ímavostiach z hudo bné ho ž ivota. ktoré svedč i a
števníkom ko ncertov. a le 1 vyuc uctm hu·
o to m , že mesto pa trí medzi po predné v stre d d obnej výchovy a m ládeži. kto rá hudbu m á
nej E uró pe .
rad a. a le kto re j ju treba pod ávať s dôvtipom
a na vyka i j u aj m iloval'. V to mto sme re broPri Dóme sv. Martina ú či nkoval na pr. C iržúra splní svoj u úlo hu .
H . J.
ke vno hudobný spolo k (od roku 1833). kto rý
hu
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MARTE FÔLDEŠOVEJ
Milá M arta!

So záujm om som si pre~ftala Tvoj obsiahly
materiál o priebehu prvého ročn fka Festivalu
mladých koncertných umelcov Penwgonály
v H2 ~. 1019.1. Sama som sa na 1lom uíčasmila
v p rvý ch d1!och , a wk ma veľmi zaujímal pohľad ~loveka, ktorý ho absolvoval celý. Keď
som sa dopracovala k posledném u odstavcu,
nechcela som veriť vlasmým očiam . To snáď
nie je možné!
Citujem: " .. . Za úvahu stojí, či by telilo festival nem ohol prispieť aj k propagácii našej
slovenskej tvorby. Samozrejme, bez násilia
a preferovania formalít z nedávflo minulých
~ias . Naprik lad i form ou nezáväznej ponuky
zahrani~ným interpretom' cestou Slovenského
hudobné/io fondu .....
Nechcem f a obvillovat' z ignorancie, pretoi e sme sa (spolu s riaditeľom SH F Ing. Milošom Kocianom) niekoľkokrát v t i/ine stretli
a zhovárali, moi no si si iba nevšimla, že
v prvý(:h dr!och festivalu (teda po~as našej neprftomnosti) bol vo f oyeri D K Fatra zriadený
stánok s najnovš fmi vydanými dielami slo venských sklada}eľo v vydavateľstvom Sf/F a po~as prvé/zo d1!a seminára o imerpretácii sláči
kovej hry na žilinsk om konzervatóriu sm e
prľdloiili prftomn.Ým takmer komplľllllÍ po-

rw ku slovenskej husľovej literatúry (aj z produkcie vydavateľsrva OPUS) . Okrem toho zahran i~n í ú ~astnfci dostali ako dar od SH F gramop/atne, noty so slovenský mi skladbami pre
svoj nástroj a propagačný materiál (niekoľko
najnovších čfsel bulletinu Slovenská hudba
a i.). Túto pra! máme zavedenú u ž dávno
a zúčastrlujem e sa na kai dom významnejšom
festivale po celej republike. ako i IU/ rôznyclr
seminároch pre pedagogických pracovn{ko v,
zbormajstrov, hudobných knihovníkov, interpretov ... Týmto sp ôsobom u i roky nahrádzame nef rmgujrícu sieť predajnf a môžem pavedm; ie všade nás vftajlÍ s nesmiernou radosťou , lebo im chý bajú základné informácie.
l keď i my už m usíme veľmi z važo vať, ~o si
môžeme dovoliť darovat; vy u žiť príležitosť
up ozorniť mladých um elcov krajín Pemagonály na existenciu slovenskej hudby sm e považo vali za sam ozrejmosť. Hoci, pravdu povediac, radi by sme to boli urobili už sk ôr, m o ž·
no by sme sa teraz nemuseli pýtm; prečo po~as
celého1 festivalu nezaznela jediná slo venská
skladba. Moino by sme boli i zask o~enf dôkazom , i e i srí~asn o rt slovenskou hudbou sa
mladý wnelec m ôže prezentovať.. .
E VA ČUNDERLfKOV Á

na otvorený list·

EVY ČUNDERLÍKOVEJ
Milá E va ,

máš pravdu, ignoranstvo mi je na míle
vzdialené. Jasne mám pred sebou Váš predajný pult v Dome umenia v t i/ine počas Festivalu Pentagonály, napokon som sa pri 1lom viackrát zasw vila a prezrela si najnovšiu produkciu Slovenského hudobné/ro fondu. l ja sa pamätám na naše rozho vory a večern é debaty po
koncertoch o priebehu festivalu. Mus fš sa i Ty
pamätať na m ôj názor, s ktorým som sa vôbec
netajila, avšak pri týchto debatách sme neboli
samé. A ak sa pam ätáš, rôznili sa i názory, ~i
hrať alebo n ehrať slovenské diela na takomto
podujatí (mys/fm nie na "rang", ale charakter
podujatia). Zrejme som nie dosltlto~ne jasne
formulovala myšlienky vo svojom článku, ale
keby som ho mala znova pfsať, opäť by ma
mrzelo, i e na festivale nezaznela i iadna slovenská hudba (s výnimkou árie z Krútňavy
v podaní P. Dvorského), tobôi vtedy, keď sa
toto podujatie koná u nás na Slovensku. Som
rada, i e aktivita SHF sa v t iline neobm edzila
len na spom ínaný ambulantný predaj, snáď

z ponúk.n utých a· Vami darovaných diel nie·
ktoré zaznejú už na budúcom ročn fkufestiva
lu . A o to šlo aj mne! Moja poznámka nem ala
v úmysle ublfiiť, a t.d vôbec nie tým , ktorf sa
o dobrý priebeh festivalu zaslúžili. Mienila
som ju ako podnet na vyui itie festivalu k propagácii našej tvorby. Kto, ak nie my sa máme
o 1lu postaráľ? Kde, ak nie na Slovensku m ajú
mať tiero diela šancu? Nakoniec- po pre~ftan f
Tvojho listu som nemala dojem, ie by sm e boli v názoroch od seba ai tak vzdialené. A čo
sa týka mojej myšlienky o nenásilnom vnucovaní, o voľn om výbere? l Ty ur~ite vieš (sme
predsa priblii ne rovesnflky) o tzv. "povinnej
literatúre" a tej ostatnej i tzv. jej "povinne- dobro voľnom" uvádzan f. A rovnako ako ja, i Ty
vieš, ie dnes sú u i pravidlá hry iné.
Teda ešte raz! Išlo mi len a len o to, aby sa
vy ui ila šanca, ktorú festival Pentagonály pri·
niesol nielen pre našich interpretov. ale aj pre
našu tvorbu.
MARTA FOLDE SOV Á

5Jtr"8·

Unbewust - hochste Lust
P(ldJýmto ntízvo m sa 27. aprrta t . r. vo ver- . žok: predohru k Aide (Ve rdi). v~ tu p Duka·
kej ,;iJe ( Bruckncrscml o; l 1«10 m iestami )
maru (Do n i z~· tt i - Nítpoj hísky) . d ucho vn;í pieBru ckncrhau~u v rukúskom Linzi konal sláv·
se ň z hihlickej opery W . Kic nt.la (De r EvanwstnÝ koncert, U!lporiadaný pri prfleiilostl
gclimann . IX'.15). ako ilustráda k t..!mc .. le k;ír
O. narodeoln najznámejAJeho rakúskeho psy·
v o per.:" slúž il výstup Violctty a lck;í ra 1. 3.
·chlatra Erwina Rlngela. ( E. Ring~;l. rodá k
llt:jstvu T m viaty. ária Flor..:sta na ( Beetho·
T cmcšváru. ako odborný lek1ír v o blasti
ven-Fidclio ) reprezentovala ~ k ô r polit ick ú Jí.
p~~chiat rie a nc umlt'lgie založ il v ruku 1954
niu. ďale j to ho la scé na Kost o ln íč ky z 2. dejvo Viedn i a ko prvé na ~ve te cent rum p re zástva Jej paswrkync ( J a n ;íčc k ) . duet o~~de 
·cht unu rudi !>O samovnržec.lnými sklo nmi .. monv a Othclla (Ve rdi). z<ívereč rlý d uet C a r
~rvú psydlll'Omatickú stunicu v Rakúsku rnen'a Dona Jo~ého ( B izc t) a na po ko n scéna
a v roku 1%0 me dziná rodné zd ruženie na
samovražd y Papagc na z 2. dej st v;~ Mot arto oc hrunu proti ~umovratdóm . Žije a p racuje
vcj C a rovnej nu uty .
vo Viedni. je riadnym profe!loro rn klinickej
Lesku veče ra zodpo ved a lo i kva litné hu·
psy~·h oh>gie. a utorom 24 knih a ďalších puhli· . do hné naštudov;míc: orchester Slovenskej Iii·
k;ícií. nositdo m viace rých vedeckýc h t>ccne harm1ínie di r igov:tlln~o lngesand (mladý ne'"í.) Netradičnej dedikácii večera zodpovedal
mecký di rigent angažovaný v Linzi) . vo vyšši ·
i jeho progra m . E . Ringcl je' tot iž zná my nicuve de ných úlo hách sa predsw,vil ha rytnni,ta
len ako psychiater. ale i milovník a znalec
Heinz Holecek, soprani"ka Celie Jeffreys,
opery . o krem iné ho uutor knihy Opera a ko
mezzosopra nistka Ka ren Johnson, te norb ta
zrkudlo života. ktorej o bsa h možno voľne
William lngle a traja ~lc nov ia Florian Sä ngeroznači ť a ku .. vyšetrovunic du!lc opery".
knaben (La rovná tl;tuta) . Nevšedn)·m zúžil
Je na ~kodu veci. že podujatie. koncipova kom bolo vystúpenie taUanskeho ba rytonistu
né ako ko ncert ä rH 11 ukážok zo zná mych
Giuseppe Taddeiho (Uulcamarll), k!orý v júni
opie r. tlko rcne ných a ilustro va ných rozprávat. r. óslávi svoje 75. narodeniny(!). Do prog ran im. resp . č ít u n fm p rof. Ringela. sa pftinosne
mu vhodne zapndol i rozhovor so sve tozná·
lhýml hovorenými vstupmi zmenUo na sice
rno u rukúskou sopranistkou Leonie Rysanek,
zaujlmavú, Ilie nekonečne dlhó prednáiku Uuhosio rn ju bilujúceho profc~or a (v úlohe k nustrovanó opernými ukážkami.
fy sa prezentovala na videozázname. pre m ie·
Odliadnuc oc.l tej to skut oč nosti išlo o netra tunom na d ve plá tna umiestne né nad .pô·
dičné podujutic. ktoré hy v zredukovanej
dio m).
podobe nepochybne 7aujalo i našich oper·
Je pot~lteľné, že spoľahlivá ú čast' nášho
ných fanúšiko"' (napr. na nie ktoro m z poduja, prvé ho orchestra ( rea lizova n;i v pr ic hc hu nic·
ti členov Kruhu priatcfov o pery SND). E .
ko fkých dní a ko z;bko k) vyvolala u usporia R ingcl totiž niele nže do nujmc nMch d e tailov
dateľov kladn)· ohlas a následný prisľub na
ro7pbral kfútové momenty vo vzťahu hlav·
d'al~lu spoluprácu A tít - v pr ípa de Linzu .
ných ~v vy~ranýcb diel, ale k:h navyle do·
a ko jedné ho z najtýznamncjšíc h hudobn~'l'h
kázal usadlt do Mrifch súdobých tt nadtaso~1 rcdl~k Rakúska - urtitc nic je za ncdhatd výdt spolotenských a politických súvislost(,
ná .
'íŕomuto zámeru zodpoveda la i skladbu uká·
JURAJ DÓŠA

KONCERTY
presýtenej vnímaním Mahlera a jeho hudby.
Takéto životné obdobie mám už za sebou,
myslfm , že som ho prekonal , že k Mahlerovi
mám vyrovnaný postoj regulovaný pro cesmi
sebakontroly ~ a predsa ...

Dirigent Géza Oberfrank
18. a 19. aprila. Gusljjv Mahler: Pieseň o Zemi. Slovenská filharmónia . Dirigent Géza
Oberfrank. Sólisti Julia Bokor (alt), András
Molnár (tenor)
Aprílová reťaz abone ntných koncertov SF
pokračova l a v p ríde le ve ľkých vokálno-in·
štrumentálnych skladieb. Po Mesiášovi (1. 4.)
a Mozartovom Re kviem prišla na rad Mahlerova nečíslovaná symfónia p re dva ťa žk o skúšané sólové hlasy a nemenej zaťaže n ý o rchester. Režisérom veče r a bol ma ďa rsk ý dirigent
Géza Oberfrank , skúsený interprét hudobnodramatických a oratoriálnych kompozícií.
Pi ese ň o Zemi neznela v Bratislave o dkedy
vnímam dianie v našom koncertno m živote
a poznajúc jej nástrahy som do Reduty vchádzal mierne napätý. Mahler zkoncipoval svoj
vnútorný d ialc,íg s večnosťou na podklad e
eruptívne j tektoniky a hodinový prfbeh nechal p rej sť n espočetn ý m množstvom nálad
a tvarov. Pieseň o Zemi považujem za skladbu, v kto rej mahlerovský bo lestný únik transformovaný cez poéziu čín sk ych básnikov do
svojrázne j hudobnej štruktúry dospel k bodu
preexponovaného výrazu. Ma hier je síce zvukovo objemný, no v rétorických gestách je
u~ rytá introvertná myseľ, hľadajúca a nachá'd'zajdca 'útočisko'
ríevšeélnej komúniKácii
s vesmírom. Na jednej strane stojí zvuková
hyperbola, na druhej strane znie v závere
Piesne o Zemi fascinujúce Ewig, v ktoro m sa
celý kolos rozplynie a sme ruje k méte večnos 
ti ešte pred záve reč n ou ,.spoveďou " 9. symfónie. Úmyselne sa rozpisuj em o svojom postoji k mahle rovskej filozofii a poetike, pretože
v bratislavske j realizácii Piesne o Zemi mi
stále čosi chýbalo: Nie že by, mi d~chovn á atmosféra chvejúca sa v Mahlerových symfó niách bola najsympatickejšia. pred sa však,
vždy v súvislosti a v priamom dotyku s ň ou
mám konkrétne očakáva ni a, ktoré te nto raz
nenašli v prístupe d irigenta ideálnu rezonanciu . Géza Oberfrank nasadil striedmy a striktný meter a vari prvý raz znel z pódia akoby
objektivizuj úci Mahler, Mahlcr - extrovert .
Tek tonika diela nebola o hrozovaná ,.seizmic-
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kými o trasmi" a dirigent držal jedno tlivé výrazové a rea lizač né prostriedky bližšie k fiktívnej osi súmernosti . Rozptyl e nergií nebol
v jeho poňa tí hypertrofizovaný a te nto rys na- .
šiel svoje opod statnenie j ednak v tva rovan í
základné ho materiálu jednotlivých čast í a ich
mikroštruktúry a j ednak vo vyznení celku.
Pre Gézu O berfranka akoby bol rozho dujúcejší striktný linearizmus, pevná ko ntúra každ ého výro ku a fa ktúrová zrete ľnos ť. V Piesni
o Zemi síce tleli mo hutné ohniská, d efinit ívna erupcia bola však iä tentná a nenastala
v ko nkrétnej po dobe. Uvedomil som si
zvláš tnosť cele j situácie - takýto striedmy po hľad na mahlerovský svet by mi vlastne mal
vy hovovať. a p redsa v závereč n om ú čtovan í
som zistil, že som aj napriek sugestívnemu
"ewig" v posledných taktoch ostal frustrovaný. Niečo zásadné mi chýbalo a bola to práve
tá več nosť , ktorá by ma nútila o to mto hudobnom zážitku m e ditovať a uvažovať . Tento raz
ale doznel Mahler naozaj posledným taktom
a doj em zo zvláštnej ko munikácie s ním zha-,
sol rýchlej šie, než som oča k áva l. V podobnej
situácii musí každý sám zvážiť ,. či je takýto
efekt pozitívom alebo negatívom uvedenia
Piesne o Ze mi. Nemám dôvod k rit izovať alebo spochybňova ť výko n dirigenta a sólistov,
naopak , o rganizmus in terpretačného aparátu
žil v dost a točnej súhre a v súlade. Fiiharmonici robili , čo bolo v ich silách a odviedli poctivú
prácu. A napoko n, verím to mu , že v slabo
obsadenej Redute by sa našlo srdce, ktoré
prijalo aj Oberfrankovu modifikáciu mahlerovskej estetiky. Toto srdce ale asi v sebe ešte
ne pocítilo nás l e~k y percepč n ej etapy _d oslova

AkademickB
Banská Bystrica '91

Záuj movo-umelecká činnosť vysokoškolákov Slovenska sa v poslednom období sústred ila do troch aktivít - pravid elne sa koná
prehliadka u meleckého slova (Akademický
Prešov) , medzinárodné stretnutie akad emick ých folklórnych súborov (Akadem!cký Zvole n) a prehliadka vysokoško lských speváckych zborov (Akademická Banská Bystrica) .
Tradícia posledného sa začal a p ísať v roku
1985, v minulých dňoch sme zaznamenali
štvrtý ročník Akademickej Banskej Bystrice.
Na pôde Pedagogickej fakulty sa stretli spevácke zbory slove nských tysokých škôl: Collegium technicum T-echn icke j univerzity Košice. Cantica veterinaria cassoviensis Košice,
Cantantina Vysokej školy po ľnohospodár-

skej Nitra, Can tica paedagogica Pedagogickej fakulty Banská Bystrica , Zenský spevácky zbor Ml adosť PF Banská Bystrica , Zenský
spevácky zbor Juventus paedagogica PF Prešov. Koncertný rámec dotvárali dva hosťuj ú
ce zbory: Miešaný spevácky zbor PF Ústí nad
Labem , Komorný spevácky zbor Nota bo na
PF Univerzity Palackého v O lomouci.
Toh toročn á sú ťaž p rebehla ako hodnotená
prehliadka akademických zborov, kde odborná porota na če l e s dr. Stefanom Klimom udelila titul laureáta fes tivalu a pásmové hodno tenie. Je to ústu pok od pôvodných vyšších súťažnýc h nárokov na umeleckú kvalitu speváckych zborov, no súčas n á ek onomická situácia
pozn ačila dostat očne aj tento zámer podujatia.
Prvým poduj atím 4. ročníka bol večerný
koncert (26. apríla), na ktorom sa p redstayili
hostia festival~ . Miešaný speváck y zbor z Ustí nad Labem pod ved ením troch zbormajstrov) Tomáš Fiala , Vladimír Kuželka, Jifí
Ho lubec) sa predstavil repertoárom odpolyfónie až po súčasnosť. Zaujal najm'ä skladbou
Zoltána Kodalyho Este , Tochtovou Fúgou
z geografie, zborom Z. Lukáša Cara mihi
semper eris, ktorý na koncerte d irigen t Fiala
venoval priateľstvu Cechov a Slovákov. Komorný zbor Nota bona z O lomouca učarova l
publiku hlasovou kultúrou, vycibreným zmyslo m pre polyfóniu (čo je ich interpre tač ná

v žiadnom prípade ani v tesnej blízkosti
s Brahmsovým Hus ľový m koncertom nedeformo val a nevykoľajil. Partitu považujem za
Bázlikov úspech a ro vnako pozifívne pôsobilo jej zaradenie d o abo nentnej dvojice ko ncertov. V Brahmsovej ,.symfónii so sólovými
25. a 26. aprfla. Miro Búllk: Partlta (premiéhusľami" vstúpil do aré ny už druhý raz v tejto
ra); Johannes Brahms: Koncert pre husle
sezóne v úlohe sólistu filharmonický primáa orchester; Robert Schumann: 4. symtónla • . rius Ewald DaneJ. V po rovnaní s BeethoveSlovenská ftlharmónla. Dirigent Aldo Ceccanovými Romancami bola jeho situácia
to. Sólista Ewald DaneJ.
v Brahmsovej skladbe cite ľne ťažš i a a zložitejšia. Brahmsov Husľový koncert považuDočkali sme sa teda ďalšej premiéry. Tento
jem za jeden z najväčších pro blémov husľo
raz d okonca v rámci celkom obyčajného a nevej koncertantnej literatúry. Ťažisko to hto
špecializovaného koncertu Slo venskej filharproblému leží z osemdesiatich percent v prvej
mó nie . Tento fakt je isto sám o sebe dostatoč
časti. Ewald Danel vystúpil na pódium určite
ným akcento m , ktorý po slednú dvojicu abopripraven ý, rozsiahla skla~ba nie je v jeho
nentných stretnutí publika s umelcami posurepertoári novinkou a je teda predpoklad tvonul za rámec stereotypu a programových ko nrivé ho nadhľadu . Predsa však na mň a jeho
vencií. Zároveň sa ale musím priznať, že som
hra práve v prvej časti nezapôsobila najko nvôbec Mirovi Bázlikovi nezávidel jeho pozícepčnej šie . Hoci sólo vý part zvlád ol bez väč
ciu , resp. pozíciu premiérovej Partity. Usiloších technických ko Hzií , neo bsiahol celkova ť sa o priazeň poslucháča bok po boku s J ovým zvukovým o bje mo m brahmsovský huhannesom Brahmsom a jeho duchovn ým otdo bný terén. E wald Dane! šiel v mnoh ých
~om Robertom Schumanno m, to nie je veľmi
úsekoch "na do raz", ch ýbala rezerva a ťah
závideniahodné. Skl ada teľ , ktorý svoje tvoridopredu. Mie ra napätia kolísala , č ím utrpela
vé ved omie formuje cieľavedomo na báze
vyv áženosť rozsiahlej sonátovej formy. Disprogresívnych ko ncepcií dneška, je v uvedepozície E . D anela viac vytryskli na povrch
nej dramaturgicke j konštelácii vždy troška
v nádhernom Adagiu (tam zasiahol do diania
o hrozený. Predpokladám. že Miro Bázlik
na pódiu aj pe kne tvarovan ý ho bojový part)
a ani voči búrlivé mu finále nemôžem nič namietať. Tam dokázal s trhnú ť, do kázal držať
klenutú kantilénu v dostatočnej zvukovej a j
výrazovej intenzite . E wald D anel potvrdil , že
je disciplinovaným hudo bníkom s technickým aj výrazovým rezervoárom , Bra ~m s bol
však asi troška nad jeho mo mentálnymi možnosťami "vďak a" ko mplikovanej prvej časti
legendárneho ko ncertu. Aldo Ceccato udržal
v Brahmsovom diele o rchestrálnu masu pod
svojou kontro lo u, tvo rivo reagoval na gesto
išiel ,.s kožou na trh·" ochotne a rád a myslím
sólistu a on sám reguloval procesy nrebiehasi, že medzi jeho Partitou a celým okoHm nejúce v symfonickom telese s p rehľadom . Zato
došlo vôbec k žiadnemu nebezpečnému iskrev
Schumannovej 4. symfónii znelo po prestávniu. Dokonca by som si d ovolil tvrdiť , že Parke všeli čo. Odstupujúci šéfdirigent orchestra
tita zaznela ako vhodné k omplementujúce
SF sa opäť dostal "do svojho živlu" a pred viečíslo s o bidvoma repe rtoárovými skladbami.
d ol p rítomnému publiku úctyhodný showNetaj ím sa tým, že Bázlikove skladby boli domanský výkon . Aldo Ceccato zaktivizoval cete raz p re mňa neprístupným hudobným syslé telo, ruky a prsty tvaroval do efektn ých tvaté mo m, že som v nich darmo hľadal náznak
. rov, ino ked y p rezentoval názna ky baletného
ko munikability (za týmto slovom n e.hľadám
spracovania schumarlnovske j hudby - p ritom
kategóriu páč i vost i alebo mefistofelovske j
však sekcia drevených dychových nástrojov
úslužnosti, či servilnosti p reukázane j poslutápala v Schumanno m nepredpísaných "umechäčov i !). Partita prišla s čí msi, čo spontánlých imitáciách" komplikovaných nástu pov.
nym spôsobom p relomilo neúmyselne vzniD oteraz som mal možnosť Alda Ceccata slekaj úcu bariéru. Variácie na Bachovu tému sú
doval' iba ako hlavného protagonistu veľkých
znova svedectvom sk l ada t e ľovej zru čnosti
proj ektov (Mahlcr, Liszt, Ver~i_. .), s,c hu:
v narábaní s odkazom dávnejších čias, v podmannov~ S_Y,mf~ni~ ~!a. ~i~č!m ~<;>VÝ~· Nič
mienkach pro filov aných novým s~sobom~
sa však nezmemlo na dm gentovom p reJave hudobného myslenia. Bázlik ko nfrontuj e ,
ten bol síce šarmantný a vedený na efekt, bol
rozvíja a transformuje hudobné tvary a vývšak povrchný a málo koncepčn ý. Ad ekvátna
znamy v čase a v p riestore , raz ako s účasť,
bola reakcia hráčov orchestra a v konečno m
inokedy ako pos tupn osť . Variácie nie sú iba
dôsledku na takýto typ spolupráce doplatil
fo rmovým typo m, sú fil ozofickou kategóriou
Robert Schumann.
a životnou po trebÓu.
IGOR JAVORSKÝ
Ich sled som vnímal ko ncentrovane. bez náznaku krízy, v texte som sa orientoval podstatne poho tovejšie ako v iných autorových
textoéh a Partita ako celok. aj ako súhra detailov zanechala vo mne dobrý pocit , ktorý je
vždy hlavným impulzom na motiváciu k opätovnému kontaktu s Bázlikovou h udbou. C i
sa z orchestra ozvalo všetko, čo partitúra
predpisuje, to neviem pos údiť , skl adba ale
znela v ko mpaktno m a doslova p ríjemno m
zvukovom, priestore, ktorý pe rcepčnú ostrosť .

doména) a strhujúcim ge~tom mladej d irige~
tky Renáty Vrbenskej. Uvod k?nc~rtu patnl
vystúpeniu žiakov banskobystn ckeJ Základ ne j školy na Ku zmányho ulici , kto rí majú
vyučovanie hudobne j' výchovy s rozšíreným
počtom hodín a v novozaloženo_m. spevá~ko~
zbore pod veden ím Vojtecha D 1d1ho preJaVIli
svoju radosť z hudby a spevu. Od nich vlastne
symbolicky putovala vokálna štafeta k hosťu 
júcim zborom , aby na druhý de ň - 27. apríla
- pok račova l a o päť v aule PF súťažným vystúpen ím akademických z~o ro_v. Košick_ý m!ešaný zbor Cantica veten nan a cassov1ens•s. ~a
p redstavil pod umeleckým ve~ením Juhe
Ráczovej. V ich pod aní pôsob1vo vyznela
Dvotákova Vybehla bffza, Ferenczyho Verb un k či C ik kerov zbor Vlha , vlha . Juventus
paedagogica (zbormajster Igor G rega) p re javil vokálnu kulti vova nosť naj mä v skladbe
Badingsa Kyrie eJeison. MieSaný zbor Cantica paedagogica pri Pedagogickej fakulte
v Banske j Bystrici pod vedením dr. Vojtecha
Didiho a Marianny Kološtovej existuje od ro- ·
ku 1987. Na prehliadke u kázal svoju stúpaj úcu kvalitu. Zenský spevácky zbor Mladosť
(d ir. Milan Pazúrik) z Banskej Bystrice do súťaže priniesol svoj nespo rný vklad, chýbala
však iskra, ktorá by zvrúcnila krásu tónu vo
Vittoriovej Ave Márii, či v Hrušovského
skladbe Sihote, sihote. Nitrianska Cantantina
pod vedením Jozefa Malatinca je stálym
ú čast n íkom ABB a možno poveda ť, že vždy
p resvedčí zodpovednou prípravou. K vrcholom súťaže patrilo vystúpenie zboru Collegium technicum z Košíc so zbormajsterkou
Evou Zacharovou. N á roč n osť programu - tri
skladby uvádzané v p remiére! - bola nad oča 
kávanie: Morley Fire, fire, Cajkovskij C heru-

vimskaja , Penderecki Agnus Dei, H rušovský
Keď ja pôjdem a Lukáš Magna est vis verilatis (napísané na požiadanie zbor u CT) boli
výpoveďou o vokálnych kvalitách zboru (najmä Lukáš a Penderecki). Ten to zbor získal
od po roty l. pásmo s pochvalou a titul laureáta festivalu A BB '91 , súčasne mu bola udelená vecná Cena primátora mesta Banskej Bystrice, Cena Slove nske j hud obne j spoločnosti
za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného
slovenského s kl ada t e ľa.
Do prvého pásma boli zarade né zbory: Juventus paedagogica, k torý získal vecnú Cenu ·
dekana PF Banská Bystrica za interpretáciu
polyfónie, ďalej Žensk ý zbor Mladosť, Cantica veterinaria cassoviensis s Cenou Do mu
Matice slovenskej za inter pretáciu slovenske j
ľu dovej piesne. D ruhé pásmo porota priznala
zboru Cantantina Nitra a Cantica paedagogica.
Vrcho lom podujatia bol v.ečerný chrámový
ko ncert (27 . apríla) v Kapitulskom kostole ,
kde zazneli skvosty sakrálnej hudby podaní
všetkých zúčastnených zborov.
Do rámca fes tivalu A BB organizátori zaradili aj odborný seminár na té mu D ramaturgia
v speváckych zboroch, kde s obsiahlym referáto m vystúpil Tibor Sedlický. Lumír Pivovarský z PF Ostrava , hovoril o nových interpretačných trendoch hudby 20. storočia v speváck ych zboroch a Milan Pazúrik o zastúpení
jednotlivých štýlových období v repertoári
zborov na doterajších ročníkoch ABB.
'\~ Ak ade m ic ká Banská B ystrica '91 zaznamenala opäť svoju ži vo tasch opnosť a myšlien ku,
ktorá nestratila na svojej aktuálnosti.
EVA MICH ALOVÁ
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ŠTÚDIA
V jubilejnom roku 1991, kéd' sl celý kultúrny net prlpoiiÚIUI 2IJtJ roko'f' od
úmrtia Wolfgang~~ Amadea Mozart., prlsple'f'llll) slo'f'enská IDuzlkológla notjml poznatluunl o miere úbutl~ 'f'ÝZDIUIIU, éluo'f'ostl Ilko ll) lormáciJ pdsobenla
jeho skladateľského diela na pronlo'f'IIIJle dobo'f'e,} hudobneJ kultúry dndného
územia Slo'f'ensb "kontexte stredoeurópskeho hudobného dlani&
Prispe'f'kom, ktorý 'f' smere skúmanej témy siaha "ad fontes" je ltúdla Dariny
Múdrej Wolfgang Amadeus Mozart a Slo'f'ensk.o s pripojeným súpisom mozar·to'f'Ských nototjch prameňo'f' obdobia klasicizmu z územia Slo'f'ensk.& Práca,
k.torú na stránlutch zbornika Muslcologla slo'f'aCII - Európske súrislostl slo'f'ensk.e} hudby, U'f'erejnHo k. zmienenému jubileu Vyda'f'ateľst'f'o Slo'f'enske} akadémie ried lEDA (Bratisla 'fa 1990, s. 37-136), prlnála tllk. po prvý raz ucelenejlí
obraz mozarto'f'Sk.ého kultu doby klasicizmu na Slo'f'ensku.
Vzhľadom na to, ie 'f' norinách Hudobný il'f'ot (rOO. XIH, é. 24 zo diÍa 21. XIH.
1981) sme 'f'eno'f'all, a to prl prDeiltostl190. tjročla od smrti W. A. MozartJJ, pozornosť niektorým okruhom otázok. mozarto'f'Skej problematlk.y ·a eho ná'f'lte'f'a
Bratisla...,., dobo'f'é U'f'ádzanle hudobno-scénických diel skladateľJJ, t'f'orba domácich hudobnfko'f' lnlplro'f'aná dielom W. A. MozartJJ, lfrltella mozarto'f'Sk.ého
k.ultu na Slo'f'ensku), sústredíme "predk.ladanom prfspe'f'ku pozornosť na kolek.clu dobotjch nototjch pramenných materlálo'f' (rukopisných a tlačených),
ktoré sa zacho'f'all "slo'f'enských arehi'f'och, múzeách, k.nlinlclach a clrkemých
zblerbch.

Možnost' osobného vplyvu 6-roč ného W .
A . Mozar ta počas jeho niekoľk od ňovej návštevy Bratislavy, kto rá bola jediným miestom pobytu skladat e ľa v U horsku , netreba
osobitne ko me nt ovať . Výlučný zdroj vplyvu
predstavovalo preto jeho skladateľsk é dielo ,
kto ré sa v dobe klasicizmu šírilo na území
dnešného Slovenska v n·och časových eta·
pách. Ich odlišnosti určova li prevládajúce
formy hudobného mecenášstva a z nich rezultujúci výber hudobných diel.
V prve j etape. teda ešte za života skladateľa, patrila k hl avným sp ro s t redkovávate ľom
a sú čas n e prijímateľom Mozartovej hudobnej tvorby predovšetkým š ľachta. Pre SIQvensko špecifický š ľachti c ký hudobný diletantiz·
mus do sť výrazne determinoval - s výnimkou
hlavných centier hudby (Bratislava, Košice) aj výber kornpozicif z tvorby to ho to skladateľa . To, čo sa z produkcie W. A . Mozarta
k nám vtedy dostávalo, a to hlavne v podobe
notových tl ačí. bola najmä sólistická a komorná hudba , prípadne úpravy iných diel pre
komorné obsadenie ,
Kým v pr vom období boľ mozartovsk:f~u\\
predovšetkým záležitosťou vymedzeného
okruhu š ľachty. oveľa širšie pos lucháčske zázemie si získala tvorba W . A. Mozarta na prelome 18. a 19. s toroči a, keď sa jej hlavným š írit e ľo m u nás stala cir kev. Táto skutoč n osť
mala v uvádzaní Mozartových diel za n ásledok prevahu sakrálnej tvorby s kladateľa
a s tým súvisiace adaptácie mnohých jeho
svetských diel pre sakrálne použitie. Zmeny
funkč néh o urče ni a skladieb neboli síce vo
svojej dobe ničím neobvyklým , avšak rozsah,
ktorý u nás dosiahli možno h odnotiť ako teritoriálne špecifikum.
V tretej etape. a to po roku 1810, kedy aj
na Slovensku čoraz viac preberala ú lohu mecéna hudby meštianstvo, prinavrátilo sa mnohým skladbám W . A. Mozarta ich pôvodné
funkčné urče nie. Platformu pre to poskytovali hlavne hudobné produkcie mestského divadla a ko ncertné podujatia meštianskeho typu.
Zrkadlom rozsahu a inte nzity dobového
mozartovského kultu na Slovensku je miera
uplatnenia jeho s kladate ľs k é ho diela . Do
značnej miery ju možno zre konštruovať na
základe zachovaných mozartovských notových pamiatok a d obových inventárov notových archívov.
Viac ako dve tretiny u nás zachovaných
a dosiaľ známych rnozartovských notových
prameňov z druhej polovice 18. st oročia a zo
začiatku 19. sto ročia , predstavujú odpisy. Ak
premietneme tento faRt do č ísel môžeme
kon štatovať , že pri 178 rnozartovských odpi·
soch je autorstvo W. A . Mozarta j ed n ozn ač
né a neproblernatické, 19 pamiatok patrí do
skupiny tzv. prevzatých diel , u 23 notových
materiálov je autorstvo tohoto s k ladateľa pochybné a až 32 kompozícií bolo na Slovensku
interpretovaných a donedávna i evidovaných
neoprávnene a ko tvorba to hoto autora.
Proven i e nč n o u príslušnosťou patrí väčši na
mozartovských dobových rukopisných prameňov zo Slovenska do fo ndov cirkevných
u stanovizn í, ktoré pre nedostatok finančn ých
možností si zväčša n emohli zakúp i ť noty v tlačenej podobe.
Centrami neuve rit e ľn e hustej siete miest
dobového pestovania Mozartovej hudby na
Slovensku boli chóry kostolov , kto ré - vzhľa 
dom na šírku poslucháčskeho zázemia - mali
n ajväčš í podiel na šírení jeho skl adateľsk ého
odkazu. Preto aj v dobe klasicizmu patrilo
prvenstvo omšovej produkcii W . A. Mozarta .
O jej i nte rpretačnej fre kventovanosti svedčia
mnohonásobné odpisy napriklad Missa brevis (KV 192). Missa brevis (KV 194), tzv.
Spatzen-Messe (KV 220). Missa lo nga (KV
262). tzv. Credo-Messe (KV 257). Orgelso lo-
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Messe ( KV 259) , Krônungs-Messe (KV 317),
Missa solernnis (KV 337) i. Requiem ( KV
626). Zdá sa však , že umelecky náročná omšová produkcia W . A . Mozarta našla uplatnenie predovšetkým na chóroch kostolov centier prvoradého významu, ktoré disponovali
dobrými p rofesionál nymi hudobníkmi a mali
aj väčšie možnosti ich doplnenia. z radov hudobníkov-amatérov. V menších hudobných
strediskách sa uplatnili skôr ostatné z dokurneptovaných cirkevných diel W. A . Mozar-·
ta. S obľubou sa hrávali napriklad Mozartove
litánie, nešpory a iné menšie sakrálne kompozície. Zvláši rozšírené bolo Veni Sancte Spiritus ( KV 47), Ofertóriurn Benedictus sit Deus
(KV 11 7), Te Deum ( KV 141) a hlavne v 19:
storočí často zaznievalo Moteto Ave verum
corpus ( KV 6 18). Funkciu me nšich chrámových diel preberali aj cir kevnými textami doplnené operné árie.

túr uplatnenie spravid la iba v centrách hudby
prvoradého významu . Ako klavírne výťahy
a hlavne úpravy pre sólistické alebo komorné
uvádzanie sa naopak zase viac. udo mácnili
v prostredi šľachticko-meštianskych a spolko vých hudobných produkcii. Za zmienku napokon stojí ešte skutočnosť, že takmer štvrti·
na hudobno-scénickej tvorby s klad a te ľa sa ší·
ri la po Slovensku práve vo funkčne pozmenenej podobe, ba niektoré časti z Mozartových
opier sú u nás dokumentované iba v takejto
podobe.
V me nšom rozsahu ako u hudobno-scénických diel sa proces funkčn ej premeny profán·
nych skladieb na sakrálne dotýkal pies ňovej
tvorby W . A . Mozarta. Zdá sa, že piesne pa·
trili takmer výl učne do repertoáru š ľachty
a pedagogicky orientovaných reholí . Obdob·
ne aj ko morná a klavírna tvorba sklada teľa sa
v podobe odpisov vyskytovala najčastejšie
tiež v hudobných fondoch z majetku vidieckej
šľacht y. spolkov a hudobno-pedagogicky či n
ných reholí. J e zjavné, že pri výbere diel bola
v popredí požiadavka hudobných schopnost í

nej a spevohernej tvorby W. A. Mozarta našli ·
u ná~ v originálnej podobe partov alebo partiinterpretov z radov šľachtických alebo meštianskych diletantov alebo žiakov škôl. Do
domácich hudobných podujatí vidieckej
šľachty patrili aj Mozartove ta n ečné skladby ,
napríklad Kontratanz La Bataille (KV 535),
menuety (KV 599. 60 1. 604) a nemecké tance
( KV 57 1. 600. 605) .
Odpisy symfónií W . A . Mozarta pochádzajú prevažne z pre lomu 18. a 19. storočia a zahrňujú hlavne skladatcľovu tvorbu z rokov
1780- 1788: Symfónie KV 338, KV 385, KV
425, KV 543 i Symfóniu KV 55 1 známu ako
Jupiter-Sinfonie . V pôvodnej orchestrálnej
verzii sa symfonická tvorba Mozarta zachovala predovšetkým v archívoch hudobných
spolkov. Na Slovensku márne dokumentované tiež aranžmán symfónií W . A . Mozarta
pre komorné obsadenie.
Do sku piny rnozartovských rukopisných

.

Notopls n!Qstarileho datovan~ho odpisu diela W. A. Mozarta na Slovensku - Sláčlkov~ho
kvarteta KV 172 z roku 1787
Snímka archív autorky
Inštrumentár. ktorý mali hudobníci na kostolných chóroch k dispozíci a v neposlednom
rade hudobná spôsobilo s ť interpretov, viedli
k nie ojedinelej adaptácii rnozartových diel.
Najčastej šie boli zásahy do inštrumentálnej
podoby diel (výmena predpísaných hudobných nástrojpv za iné, ich redukcia , prípadne
.,modernizácia" v zmysle rozšírenia dobové·
ho inštrumentára), krátenie diel vynechaním
niektorých čas ti alebo zjednodušovanie inter·
pretačne n áročnýc h pasáži skladieb.
Zo svetských kompozičných druhov a foriem najrozmcrnejšiu skupinu dobových odpisov diel W. A. Mozarta tvoria opery a spevohry. Zatia ľ najstarši dokumentovaný odpis
časti operného diela Mozarta pochádza z ro·
ku 1799; je nim Ária č. 13 z D ie Zauberflôte
(KV 620). V podobe odpisov sú u nás doku·
mentované všetky najvýznamnejšie Mozartove hudobno -scénické diela: ldo meneo (KV
366). D ie Entfii hr ung aus dern Serail (KV
384), Le Nozze di Figaro (KV 492) Don Giovanni (KV 527) i posledná opera La Clemenza di Tito (KV 62 1) . Prevažná časť odpisov
hudobno-scenických diel Mozarta vznikla až
na prelo me 18. a 19. storočia alebo na začiat
ku 19. sto roč i a. Prarnenné materiály z oper-

pamiatok obdobia klasicizmu. ktoré treba zaradi i medzi tzv. prevzaté kompozície W. A.
Mozarta, patria prevažne cirkevné skladby .
V repertoári Slovenska zaznieval však aj rad
diel pochybné ho autorstva W . A . Mozarta ;
z nich v mnoho násobných odpisoch sa rozšírili obzvlá šť omše (KV Anh 109g 404-407 , KV
Anh 109g 281). Podvrhnuté diela. teda skladby , ktorých auto ro m nie je W . A. Mozart , do·
klad á na Slovensku 32 odpisov. Pod Mozarto vým menom sa u nás rozšírili viaceré omšové
kompozície a tiež známe Vergiss mein nicht.
Osobitnú sku pinu o dpisov evidovaných na
Slovensku pod menom Mozart tvoria skladby ,
ktorých autora sa nepodarilo stanov iť . Diela
nie sú zaznamenané v Kôchlovorn zozname.
Ich identifikácia nielenže nestanovila autora,
ale práve naopak rozšírila počet možných
autorov niekedy až o päť ďa l š íc h mie n skladateľov.

Na záver poj ednania o mozartovských rukopisných prame ňoch našich archívov chcem
podčiarknuť ich význam pre dnešnú vydavateľsk ú a i nterpretačnú prax . Viaceré z prameňov to tiž patria - v európskych reláciách - med zi tzv. skoré mozartovské odpisy. Ako také
si získali pozornÓsť realizátorov najvýznarn-

a to pri kritických vydaniach diel, v rámci kto·
rých sa súčasťou konfrontácií stáva okrem autografu aj časť prvotla č í a raných odpisov
skladby.

•• •
Súbor tl ače n ých skladieb Wolfganga Amadea Mozarta, ktoré sa na Slovensku podarilo
evide n č n e podchytiť. tvorí 106 no tových pamiato k. Z nich u 86 je autorstvo W . A. Mozarta neproblemat ické, 15 patrí medzi tzv.
prenesené diela, u dvoch prameňov je Mozartova autorstvo pochybné a napokon tri z tlačí
patria do skupiny podvrhnutých diel.
Vä čš ia čas ť mozartových notových tl ač í - na
rozdiel od rukopisov - pochádzala z majetku
š ľac ht y a meštianstva, teda rodín finančne
dobre, alebo aspoň le pšie situovaných.
Skromné zastúpenie tl ačí sakrálnych diel Mozarta len potvrdzuje už spomenutý nedosta·
tok fin ančných možnost í archívov chó rov
kostolov.
Z profánnej tvorby W . A. Mozarta sa v tla-

· ncjšcj pramc nncj edície hudby W. A . Mozarta v 20. st oroč í - Neue Mozart - Ausgabe,
če nej podobe rozšírili po Slovensku predo·
všetkým hudobno-scénické diela, symfónie ,
koncerty, t a neč né orchestrálne skladby, komorné a klavírne kompozície. Z opier a spevohier sú cenné najmä prvé vydania klavírneho výťah u Lc Nozzc di Figaro z roku 1796
a predohie r k operám Die Zauberflôte a La
C le menza di Tito. Pomerne čast ý bol výskyt
vydaní časti opier v úprave pre inštrumentálne duo alebo pre , spev a klavír. Aj mno hé
symfónie sa vyskytujú ako úpravy pre d voj·
alebo št vorručn ý klavír. Z vydaní hlasových
partov symfó nií azda stojí za zmienku prvé
vydanie Symfó nií (KV 183 a KV 550) z rokov
1794 a 1798. Z tla č i komornej tvorby W . A.
Mozarta bol - zdá sa - najvyšší záujem o slá·
čikové kvartetá a kvintetá. Doložené ich máme viacerými cennými viedenskými prvotlača mi. V klavírnej literatúre sú zaujímavé vydania Sonát (KV 279. 283. 282, 28 1): menej
je tlačí diel var iačn é h o charakteru.
V kolekcii mozanovských 110tových t lačí,
ktoré sa zachovali na Slovensku , sú v prevahe
vydania viedenských vydava teľov (M. Arta·
ria , A . Diabelli , G. Cappi. T . Mollo , F. A.
Hoffmeistcr, S. A. Steiner! a ďa l š í) . Zastúpe·
ní sú však i vydavate lia z Lipska (Hoffmeister
et Kíihnel a iní) , Prahy ( M. Berra . J . W enze!), O ffenbachu a/ M. (J . André). z Bonnu
(Sirnrock) a ďa l š ích európskych miest.
Ani slovenský hudobný repertoár sa nevyhol uvádza niu ne pravých diel Mozarta z notových materiálov vydaných tlačou . Medzi takéto patria napríklad vydania O fertória Convertentur sedentcs (KV 240a). Sonáty pre
klavír a husle (KV 290a) a aj tlačou veľmi rozš írenej skladby Vcrgiss mein nich t (KV A nh
246). Osobitne chceme ešte upo zo rniť na dve
diela pochybného autorstva zo zbierk y rodiny
Zay z Uhrovca a z hudobnej pozosta losti
Leopolda Dušinského z Nitry , a to na tlače né
vydanie Sonáty pre klavír a husle (KV Anh
209 c-h) a na Tercetá (KV 229a).
Ak by srne uvažovali o kulte hudby Wo lf·
ganga Amadea Mozarta na Slovensku v dobe
klasicizmu z po hľadu množstva dokumento·
vaných diel skladateľa. zdá sa. že- záuje m
o skladby tohoto autora mal výrazne vzrasta·
júcu tendenciu na pre lome 18. a 19. s toroč ia .
no najmä v prvých dvoch desaťročiach 19.
storoč i a. Vtedy napokon vznikla aj väčši na
dobových mozartovských odpisov .
Pri výskume kultu hudby W . A . Mozarta
z pohľad u teritoriálneho rozš!renia jeho skla·
date ľsk é ho odkazu je j ednoznač né , že tvorba
W. A . Mozarta našla v dobe k lasicizmu uplat·
nenie na celom územi dnešného Slovenska .
Najviac rnozartovských no tových pamiatok
pochád za z lokalít západoslovenského hudobno-kultúrneho o kruhu. Tento ich spros~
tredkovával strednému , ale i východnému
Slovensku , kde usade ní česk í hudobníci svo·
jou orientáciou na hudobnú kultúru Prahy ešte posi lnili význam mozartovského kultu
· v tejto časti dn<:šného Slovenska. Pomerne
n ajneskôr pre javil záujem o hudbu W. A .
Mozarta Spiš.

•••
Sk l adate ľské die lo W . A. Mozarta získalo
u nás určuj ít ci význam vo fáze štýlové ho pro·
fi lovania a d otvárania klasicizmu a sta lo sa
významným nástrojom fo rmovania dobovej
domácej hudobnej kultúry . V tomto zmysle
treba preto zm ieňované notové mozartovské
pamiatky zo Slovenska považovať za neodmyslite ľnú súčasť kultúrneho bohatstva nie·
len nášho národa. ale za súčasť bohatstva hu·
dobnej kultítry Európy , za dokument myšlie nkové ho odkazu jedného z najgeniálnejších hudobn fkov dejín - Wolfganga Amadea
Mozarta.

HUDOBNÉ DIVADLO

V priebehu každej opernej sezóny milánska
La Scala zaradí aj sú časnú opernú produkciu.
I ostatná operná sezóna -nebola výnimkou.
Dramaturgia tentoraz nesiahla po niektorom
z diel s účasných talianskych skladateľov, ale
po prvý raz uviedla na talianskych scénach
operu Hansa Wernera Henzeho Zradené more
(Das verratene Meec).
Henze, narodený v roku 1926 v Giiterslohu
vo Vestfálsku, patrí dnes medzi uznávaných
s účasných hudobných tvorcov. Okrem skladateľskej činnosti zastával vždy významné
miesto v rôznych hudobných inštitúciách. Ako
mladý začínajúci hudobník pôsobil v.Státnom
divadle v Bielefelde, neskôr ako spolupracovník Heinza Hilperta v Nemeckom divadle
v Kostnici, bol umeleckým riaditeľom Státneho divadla vo Wiesbadene, viedol kurzy kompozície v salzburskom Mozarteu, pôsobil ako
profesor v Havane, je zakladateľom fe~1ivalu
modernej hudby v talianskom Montepulciano, docentom Státnej hudobnej akadémie
v Kolíne nad Rýnom, umeleckým riaditeľom
Rímskej filharmonickej akadémie a riaditeľ
letných hudobných kurzov v Giiterslohu. Popri mnohých dielach symfonického charakteru je predovšetkým uznávaným autorom hudobno-dramatických diel , opier, Scénických
kantát , hudobných rozprávok a baletov.
Nie je to prvý raz, čo La Scala uvádza niektoré z jeho diel. Už v ro ku 1966 tu mala taliansku premiéru H enzeho opera seria Bassaridi na námet Euripidovej hry Bakchantky
a v ostatných dvoch sezónach v rámci programu venovaného de ťo m La Scala uviedla Henzeho hudobnú rozprávku Po llicino.
Ope ra Z rade né more mala svetovú premiéru v máji minulého roku v Nemecke j o pere
v Berlíne. Je j námet vych ádza z románu japo nského spi sova t eľa Jukia Mischimu Gogo
110 Eiko. Mo re, v duchu japonského mysle-

nia. charakterizuje ve rn osť a jeho zrada sa
platí životo m . Tento dlh splatí námo rn ík ,
kto rý sa zaľúbi d o mladej vdovy a rozhodne
sa s ňo u žiť na pevn ine. J ej dospieva júci syn
a je ho kamaráti , pre kto rých bo l hrdino m
mo ra, ním pre tento či n poh fd ajú a nako niec
ho usm rt ia šálkou o trávené ho čaj u . Námet
zobrazuje tri typy ľud ských vášní : myslenie
a pocity chlapca v pu berte a jeho p ria m nezdravý vzt'ah k matke, zvod n os ť ml ad ej osamo tenej že ny a pocity muža. ktorý o pus1ením
mo ra prestal byť hrdino m.
De j opery je rozdele ný do d voch dejstiev:·
prvá čas ť , zasade ná d o obdobia ho rúceho leta , sa skladá z ôsmich obrazov. d ruhá sa odohráva v o bdobí n ovo roč n ýc h sviatkov a je
rozdele ná d o šiestich ob razov. Troch hlavných hrdinov chara kte rizujú jednotlivé skupiny hudobných nástrojov: sl áčiky nehu a citli vosť ženy. dychy postavu námorn íka a bicie
sú symbolo m chlapca a je ho rovesn íkov. O rchestrálna čas ť partitúry o bsahuje poče tný
a rozsiahly inštrumentálny aparát , obohatený
o . i. o tamtamy. bask ick ~ tam bu rellu . vojenské bubny, maracas, č ín ske gongy , kusy dreva. sirény, japo nský bu bon 0 -Daiko , ale aj
o vib rafón , ma rimbu čelcstu . Za do ko nalé
zvládnutie najmä rytmicky n á roč n ej partitúry bol vysoko hodnotený dirigent Markus
Stenz (d irigoval i svetovú pre mié ru v Berlíne). V H enzeho hudbe ťažko možno hovo riť
o me lódii. Všetky druhy nástrojov znejú
prakticky stále sp olu a každá interpretácia
tejto partitúry je o dlišná a n eopakovateľná .
Ani vo vokálnej časti nemožno hovori ť
o "belcante". Libreto je postavené na spievanej deklamácii, s ni e k o ľk ý mi náznakmi ári í
vo fo rme mo no lógu. Pre ľa hš i e porozume nie
sa opere neuvádzala v pôvodnom jazyku-ne mči ne , ako je to vo zvyku v tomto d ivadle .
ale bola pre ložená do t a li a nč iny a d ivá kom

a

V Henzeho opere Zradené more stl'árnil rolu
nová rolu Fusako
bol zdarma k dispozícii aj taliansky prek lad
lib reta . O peru neuviedli na hlavnej scéne, ale
v prenajato m divadle Teatro lirico. Me nšej
scéne tohto d ivadla sa prispôsobilo i scénické
riešenie Antoina Fontaina. Základ tvoril o brovský bok lode zakotvenej v p rístave, kto rého jedno tlivé časti sa menili v p riebehu obrazov. Raz to bola lo dná kab ína, ino ked y izba
v byte Fusako a n aposledy horský ko pec. kde
chlapci zabili námorníka Tsukazakiho. Hoci
lib reto popisuje scény, v kwrých chlapec tajne sleduje vyzliekajúcu sa matku a jej ľú bost 
né stretnutie s námorníko m. réžia Philippa
Piffaulta nebola v n ičom pre hnaná a excentrická . Na rozdiel od vlaň aj šej Savaryho réžie
Corghiho o pery Blimunda s naturalistickým

,

ľsukazakiho

Len us Carlson a Beverly MorgaSnímka Teatro alla Scala

zobrazením lásky, boli te ntoraz diváci o d takýchto scén ušetrení. Piffaultova réžia bola
v jednotl ivých scén ických akciách jedno duchá a výstižná. hád am iba v závere o pery je
smrť námo rníka pre diváka menej čita t e ľn á ,
n a koľko opera kon čí kvintetom Tsukazakiho, chlapca Naboru a jehQ kamarátov. pred nesenom v stoji.
Kostým y Anne Grand-Ciement charakterizovali sú časn é odievanie Japo ncov. Vynikajúce masky premenili interpretov - Lenusa
Carlsona ako n ámo rníka Tsukazakiho , Beverly Morgan ako vdovu Fusako a Roberta
Saccu v postave chlapca Na boru - na do ko nalých. mo de rných Japoncov.
ANNA PODOLSKÁ, Miláno

/

EDITA
GRUBEROVÁ?
Á 11o, ale zatial' iba do Prahy, k de v rámci
medzinárodného m ozartovského festivalu bude mať
septembra 1. r. samostm11ý recitál.
Do Brmislavy sa zatial' nechystá. Jej termínový kalendár je preplnený až do r. 199.4 a 11aJe
divadlo v 1íom !lefiguruje. Podľa jej slov bola
sa síce v Bratislave pozrieť, ale v divadelných
kmhoch až taká ve/'ká zmena ešte nenastala.
Stretla tých istých li1dí, kvóli k torým v 70 . roku emigrovala do Rakúska. A 011a zatial'llezabudla a 11eodpustila. Má na to právo. My len
móžeme liuovaľ. že krátko z rakosľou, z ávistou alebo inou príslovet:nou slove11skou vlastn osľou sme prWi o veľktí svetovú speváčk u .
Dnes žije Edita Gruberová vo Svajčiarsku,
kde má domo v, rodinu, deti, doma sa cíti aj
vo Viedni. ktorá ju priuíli/a v rokoch najťaž
ších. Pre Slovensko má m ožno kdesi v kútiku
srdca ešte akési miestečko, ale doma je už inde. Tu už vlasflle nemá nikoho zo svojich najbliU ích . Predsa v.fak sa nevz dávame nádeje,
že pani Grúberová do Bratislavy príde. Nie sfce oficiá lne, ale na pozvanie Klubu priateľov
opery SND. k torého členo via boli nedávno na

Edita Gruberová ako Glunia v Mozartovej
opere Lucio Silla
Snímka archfv HZ
videnskom predstavení Mozartovho Lucia
Sil/u. Edita Gruberová v 1íom vynikajúco
stvámila úlohu Gitmie. Po predstavení prWa
med zi svojich bratislavských priaznivcov, bola veľmi milá, bezprostredná a vyJe pol/rodiny
odpovedala na v~<etky m ol né otázky. Takže
snád'práve kvóli svojim početnýmfamí.šikom.
členom Klubu priateľov opery SND sa s 1íou
na póde Bratislavskej opery predsa len stretneme... Zatiaľ asp01l pozdra v vJetkým čiwte/'om
Hudob ného života.
- mh-

Opera Slovenského národného divadla vIzraeli
,

Záber z úspe ~nej Inscenácie Gounodovho Fausta a Margaréty1
S nímka archív už

Veľmi úspešný zah ra n ičn ý zájazd abso lvovala opera SND.
V d ňoc h ll . až 16. mája t. r. vystupovala v J eruzaleme, v rámci
Izrae lské ho fest ivalu zameraného na divadlo a h udbu. Nadšenému izrae lské mu a med zinärodnému turistické mu o becenstvu
predviedla v d ivadle Shcrover T hcate r v rämci šiestich predstaven í úspešnú inscenáciu Gou nodovho fa usta a Margaréty v réžii Jozefa Bednárika. Túto inscenáci u si vyb rali usporiadatelia
festivalu počas vlariajšicho úspešného úč inkova n ia opery SND
na fe stivale v škó tskom Edinb urghu a p rišli si ju ešte raz p red
pozvaním pozrieť do Bratislavy. Opera SND vystupovala v Jeruzale me pred vypredaným 900 miest nym h ľadisko m a v je ho
uličkách sa tiesnil i ďa l š í záujemci. ktorí i.tž nedostali k úp iť vstupenky na sedenie . Bezprostredne po prílete z Izraela o svojich
zážitkoch a dojmoch na tl ačovej besede porozprávali riadi t e ľ
SND D ušan Jamrich , šé f opery SND Juraj Hrubant a zo sólistov Eva J enisová . Miro slav Dvorský. J án Galia a Peter Mikuláš . Všetci vyjadrili svoje ve ľk é uspokojenie nad prijat ím pub li-

ka, výko nom celého operného súboru (sólistov. zbo ru . orchestra. baletu a techniky, v celkovom počte 260 ľud í) a tvorivou,
inšpi rujúcou atmosférou po bytu v Izraeli .
Podľa vyj adre nia režiséra. Jozefa Bednárika. miestna kritika
prij ala inscenáciu Fausta a Margaréty kladne a priaznivo . Väč
šina krit ík s uznaním hodno tila netradi čný prístup réžie k dielu
a výkony ume lecké ho súbo ru . Negat ívne tóny v nie ktorých prípadoch upozorň ovali na ,. l ascív n os ť " jednej z režijných rovín
inscenácie.
Na časti zájazdu sa zúčastnil aj min ister kultúry SR Ladislav
Snopko. Ri adite ľ. Dušan Jam rich , v tejto súvislosti infor mo val,
že úspech a úrove ň.rep rezen tácie opery SN D zre jme prispeli
k to mu , že výsledko m ro kovania s tamojšími preds t aviteľmi
kultúrneho života sd!zrej me ďa l ši e možnosti uplatnenia slovenskej kultúry v tejto oblasti . ko nkrétne č ino herné ho divadla, výtvarného umenia. archeológie i literatúry.
(pO

\

ZO ZAHRANIČIA

Mozartorský experiment
so slorenskými sperákmi
'

Mozartova hudba sa šíri svetom. Sme svedkami objavných výkonov, hľadania, kvality
i profanácia skl adateľovho diela. Inscenácie
Mozartovej opery Ú nos zo Serailu v západoberlfnskej Nemeckej opere sa ujal renomovaný či noherný režisér Giinter Krämer, objaviteľ strhujúceho poňatia Jan áčkovej Káti Kabanovej a Sostakovičovej Kataríny Izmajlovovej pre l?erlfnske publikum. Tentoraz sa
po kúsil zaútočiť na divácku toleranciu s Mo·
zartom, s vedomím , čo tento s kladateľ unesie.
Krämerov projekt Únosu sa celkom vymyká predstavám na aké sme zvyknutí. Provokačné ladenie diela začí na tak , že inscenátori
zavodnili javisko skut oč n ým rybníkom, kde
sa preháňajú krokodíly . herci pádlujú na skutočných loďkách po hladine od ostrova
k ostrovu , z pevniny civia na diváka živé hlavy
popravených pašových obetí a svetelný kruh
mesiaca vysiela až strašidelnú atmosféru. Divák je šokovaný. Pre zvýšenie efektov sa p la·
zí po scéne v tanečnýc h kreáciách zbor tetovaných otrokov - kulturistov v Adamovom
rúchu. Je pochopiteľn é, že pred tako uto víziou musia kapitulovať všetky kon ve nč n é
predstavy .
Netrúfa m si pomyslieť, čo by to mu povedal
Mozart. Pri zatvorených o čiach by určite po· ..
chvá lil precízne hudobné naštudovanie bayreuthským dirigentom Petrom Schnelderom
(predestinovaným Sawallischovým nástup·
com v Mníchove) a spevácke výkony troch
výnimočných sólistov- fínskeho basistu Matti Salminena, slovenskej sopranistky C"uby
Orgonášovej a Američanky Gwendolyn Bradleyovej. Bratislavský tenorista Jozef Kundlák
sa usiluje rýchlo dorásť do n ároč n ej role Bel- 1
fn o nta , herecky· i sp evácky a darí sa mu to.

ZOMREL
W·i lbelm ·K~mpf:f
.

.

.

~

V tichom ústraní taliuo!ikcho mesta Po~ita·
no zomrel k{mcom máju t. r. jcc.lco z najvý·
znamncjMch nemeckých klaviristov Wilhelm
Kcmpff. Narodil su 25. novembra 1!!95 v hu·
dohní~kcj rodine a jeho otec Wilhelm mu.d<íval prvé hodiny klavírnej hry a prvé lekcie
z Bachových fúg. Nesl..ôr študoval u vymkajúceho 1,cdag<igu Heinricha Bilľthu . žiaka Han~a von Biillova. Wilhelm i<cmpff chcel však
!>počiatku byť sk ladme lom u preto odišiel do
Berlína k Robertovi KahmJVi nu skladlllcl'sk.<!
Stúdium. Mludý: wmclcc Už vo svojich tridsiatich rokoch imponoval nielen svojou umeleckou erudíciou. nic bol aj vyhranenou osohn()!)ťou . Stáva· sa riaditql'om Vyl\okej hudobnej Skoly v Stuttgarte. kde viedolmajstrov~kú
klavírnu triedu . Podruhcj ~VCtl)VCj vojne
vinul bohatú koncertnú činnosť svojimi rccitálovými programami i uko hostujúci sólista
popredných orchestrov. Jeho dom~nou bolu
prcdovše\kým ltudha somít :1 koncertov W.
A . Mozarta. L. v. Bcc;thovcna . R. Schumannu u J. Brahmsa. Pre jeho interpretáciu cha·
ruktcristickýmznakom bol jemný. kultivovaný. vrúcny tón . Kcmpffovc kompletné nahrávky Schuhcrtových klavlrnych sonát zo
60·tych rokov znamenajú podľa mnohých krit ik~lv vrchol Kempffovho "zuhfhcnia sa do romántíc9 citového HVCta s jeho všetkou jemn~)sťou u obdivuhodnou mnohovfstev_nosťou . . ,',;v.
. Ajo skladate( slávil ibu knítkodobé úspechy. Hoci j~ho štyri opery. ~tyri symfónie .
kluvfmc a husfov~ koncerty, piesňové cykly.
komorná hudbu i orchestrálne diela. odzneli
svojho času v celom Nemecku a muli úspech ,
predsá svojim príli~ným zakotven ím v neskoro-romantickom pátose čoskoro i zanikli
v prudko sa m<,:niacom európskom hudobnom vývoji. K jeho najvtznamncjšfm sklada·
tcfským opusom patrili ' opery Konig' Midas
u Die Familie Gozzi , ako aj dramatická kantáta Deutsches Schicksal a skladby pre sólový
klavlr.
.
Kempft nebol umelcom atrukt lvneho, c-e~
t\Jjú~:tho koncertného umelca . Jeho krédom
bola služba umeniu a predovktkým nemeckému. Nic oslňovanie technickou btilanciou.
ale objavovanie my~lienok u tajuplných emocionálnycb svetov z notových záznamov majstrov. At do vysokého veku bol koncertne
akUvny. Ako 80-ročný spoluúčinkoval s L.
8.emsteinom a ako ss-rotný dával posledný

roz-

koncert 'V Paríži. Jcho.p>Slcdné roky vJak ecboli radolitJlé. Jeho saki:Qmllý !ivot bol ~
značen9 lidermi ÓS\ldU. utiahnuto !il psyc.bkky l fYJi~)' ~'4tý vo syojom tvlians~otn
átQ&ki{pósitaAC.. k'do 2!J. m4ja zomrel vo veku 95 rokov.

MARIÁN J URI~

Zaujímalo nás, po chladnom a kontraverz·
nom prijatí Mozartovho Únosu berlínskym
publikom i ~dbornou kritikou , čo si myslí
o tej to inscenácii skúsený fínsky spevák Matti
Salminen. Povedal nám: "Mám veľmi blízky
vzťah k Mozartovej hudbe a najmä k role Osmina. Zahajoval som s 1lou v roku 1972 svoju
medzinárodnú kariéru v Kolfne 1iad Rýnom.
· Tam som tiet spieval po prvý raz úlohu Sarastra v Pomrelovej inscenácii Carovnej flauty.
K postave Osmina chcem dodať toto: široké
publikum očakáva od tejto postavy rozpu9tilé,
veselé scény. Mne sa však zdá, ie je to postava
skôr tragikomická, čo práve zdôraztfuje berlfnska inscenácia. Vi dy som sa· usiloval dal'
tejto p ostave širšie dimenzie a hlbšiu charakte·
ristiku. Mys/fm si, že v M ozartovom p01lmf to
nebol povrclmý bufózny hlas, ale naivný, zvedavý a tragicky sebavedomý hrdina. Tieto
prvky vyniesla na povrch Krtimerova réžia a ja za ňou stoj fm. Pracovali sme na tom to diele 6 týžd1lov v krásnej, kľudnej skúšobnej at·
mosfére. Myslím , že režisér vedome vybočil
zo swr.1íclr konvenčných prúdov a ukázal, ie
dnes m ôiem e Mozarta chápať aj inakšie. Ako
h erec to prij(mam, pokiaľ ma režisér nebude
nútil', aby som sa postavi/na hlavu a spieval
ťažké árie opretý o uši".
V Berlíne boli vašim i dvomi partnermi slovenskí speváci. Co si o nich myslíte? .,Oboch som počul v Berlfn e po prvý raz . Pani
Ľuba Orgonášová podáva svoj part s obdivuho dn ou perfekciou, najmä v technir;ky nároč·
nýclr partiách, avšak v tílohe Konsumcie mi
pripadá h ereck y trošku chladná. Véľkým ly rickým talentom je Jozef Kundlák, ktorý zvládol tí/oh u Belmonta s úžasnou odvahou, ale
týmto úspec/rom sa n esmie n eclraťp omýliť. Jeho hlas vyžaduje e.fte starostlivé ~'ko/enie ''.

1

.Jozef Kundlák (Bclmonte) a Matti Salmincn (Osmín) v MozartolCJ opbrc l'no~
na scéne berlínskej Nemeckej opery
Mozarrov rok kladie pred vá~ u rčite ďal š i e
úlohy?- .. Milujem l'el'ké l>a.w l'é árie,
hoci Mozart ich nenapísal 1 ·eľu . Nr1príklad
Questa bella s obligrírnym kontrabasom.
náročné

K dramaturgickým akcentom
tohtoročnýc h
Drážďanských hudobnich. hier patril aj retrozartmjt!h- opltr·adresovaný 200. výročiu úmrtia
skladatcl'a. Z repertoáru Semperovej opery zazneli Cusl fan tutte, Figarova svadba, Čarovná
flauta a Don Giovanni.
Hosťaqúca Státna opera
z llamburgu uviedla
ldomenca a Neumeicrov baletný saíbor program ťcnster zu Mozart. Na fotografii Peter
Kilchler a Giinter ,·on
Kanncn v Mozartm·om
Únose zo Serailu, ktorou otvorili Drážďanské
hudobné hry v Sem perovej opere.

1.0 ~rai lu

V Afowrtoi'_Í'ch operách llllcle/11 I'J~IIIpm •at
lr/avnc \ 'CJ Vicdm a ~ /1erlím: a k rmcert11e I' O
Fínsk11 . Osobitne .1a teHm llll tílohu Dona
G'iOI'IIIIIIiho."
~JIJH VITULA, Berlín

MAHLEROV

MLÁDEŽNÍCKY
ORCHESTER

1991
Mládežnícky orchester Gu~táva Mahlera, kto rý od vojho zálotenia r. 1986
ka ždoroč ne navštevuje' eu rópske mestá,
sa aj teraz pripravuje na svoje letné turné op iiť v Bolzane. Ich augustov<í trasa
povedie z A msterdamu cez Frankfu rt ,
Prah u a Viecleií do Londýna. Na repertoári bude Mahlcrova piata symfóni a
s Claudiom Abbaclom, Schumannov violončelový koncert s Natáliou Gutmanovou alebo Miklosom Perényim . Ako alternat ívny, dirigent sa pred~taví Marc
A lbrecht so Stravinského Pctruško u
a ako sólista Chopinovho l. klavírnehQ
koncertu Tzimon Barto. Časť orchestra
sa v Pra he zúčast n í na medzi národnom
mozartovskom festivale. kde pod taktovko u Gustava Ku hna uvedie dva· ko ncerty, z to ho po prvýkrát bude účinkovať
ako operný o rchester. V d~.:cembri uskutoční orchester s poločn é turné~ Mládežníckym orchestrom c uróp~kcho spoločenstva svoje prvé krátke turné do Sovietskeho zväzu.
Skúšky na budúci rok budú po prvýkrát v Bulharsku a Pol'sk u a o rchester
bude pravdepodobne v rok u 1992 otvárať Salzburský festival. Uvažuje sa tiež
o zalotcní komorného mládežníckeho
o rchestra na spôsob Chamber Orchestra
of Europe , ktor)· by sa venova l hlavne
viedenskej klasickej hudobnej literatúre
a hud be druhej viedenskej školy. Nevyluč uj e sa, že orchester b ude mať názov
Anton-W eber-Ensem ble.
Poč núc rokom 1991 sa pre či nn osť o rchestra zlepšila aj ekonomická sit uácia,
kecf na jar prevzala nad Mahlerovým orchestro m sponzorstvo firm a Austri an
Ind ustries AG.

(s

SERVIS HŽ

Z OPUS-u
Za málo
l DEJINY
Richard Rybarič: Dejiny hudobnej kultúry na
Slovensku
37,Prvý zviizok akadem ických dejín je venovaný
hudobnej kultúre na Slovensku v období stredoveku , renesa ncie a baroka. Publikácia obsahuje kvalitnú notovú a obrazovú prílo hu.
Dénes Zoltai: Dejiny hudobnej estetiky
....30,50 K čs
f:tos a e fekt. Práca poskytuje dôkladné informácie o základných problémoch hudobnej estetiky od staroveku po klasicizmus.
Igor Vajda: Slovenská opera
Operná tvorba súčasn ých slovenských
rov a ich predchodcov. Práca
venské ho muzikológa a kriti
boha tý fakt ografický mate
mete o d 16. st o ročia po s
lýzach najvýznamne
aj mn ožstvo
diel (libretistov. o
· a uvede nia a i.). Km
a obrazovú prílohu.
Terézia Ursínyová: Cesty
Vývoj slovenského
vadia . Výborný prehľad o tvorcoch,.skladateľoch , libretistoch a inte rpretoch o perety
a muzi kálu na Slovensku. Kniha obsahuje bohatú fo toprílo hu a registre, zoznam pôvodných o pe riet a hudobno-zábavných hier na
Slovensku . li te ratúru a pramene .
Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
51.Výborný, prehľadný súbor informácií o 'neumovej. stredovekej" písmenovej, kvadraticke j , menzurá lnej notácii . o renesa nč n ýc h
a barokových inštrume ntálnych notáciách,
o no topise po roku 1600 a notopise v 20. storoč í. Kniha obsahuje súpis základnej literatúry , ako aj množstvo ukážok ~ôz n ych no tácií
z }edno tlivých obdobf. ·
TEORETICKÉ PRÁCE
Eu gen Suchoi1: Akordika
36.0d trojzvuku po dvan ásťzv uk . Príloha: Kaleidoskop (klavír) .

58,JQzef Kresánek: Tonalita
Práca prináša syntetický poh ľad na vznik samotné ho javu tona! ity a sleduj e jeho premeny a súvislosti s inými hudo bnými javmi. Pod-

peňazí

-

veľa

múdrosti

robne sa zaoberá ľudový mi formami tonality, kom , kto rí sa rozhodli pre profesio nálnu dráale obsiahlo sleduj e a j vývin tonality v antic- hu výkonného umelca.
kej tradícii a teórii , v liturgickej hudbe stredoveku , v hudobnom myslení rytierskeho EDÍCIA OSOBNOSTI SVETOVEJ HUDBY
·
28,stred oveku . Skúma problém ko nsonancie Ludwig Erhardt: Brahms
borný životopis veľkého romantického
a d isonancie, zrod kvintakordového
. . . . . ..
. Autor p rístupným štýlo m a s veľkou ·
ho ideálu , rozvoj harmonicke j to n
nr11''''"'m" iky rozpráva o životných
Ko ncepciou aj spracovaním
skl adate ľa. ktorého tvorba vyvoca je urče ná vážnym záuje
obdiv aj rozho rče né odmietanie .
umenie.
rtrakt uje vzťa h Brahmsa k Schu, obdivovanému majstrovi a mi-

.

l

obsahuje súpis Brahmsových diel
fotoprílo hu.
Carl Laux: Schuinann
21.50
Ž.ivot , tvorba a pôsobenie tejto tragickej postavy hudobného romantizmu je zasadený do
cel kovej atmosféry doby. Lauxovi sa podarilo
PRE n ačrtnúť n ielen b iografiu , ale aj obraz doby,
v ktorej sa sk l adateľ fo rmoval a ktorú a j sám
náuka o hudbe 8,- ovplyvriova l. Vyda nie obsahuje zoznam
základné poznatky . Schu mannových diel a fo toprílohu.
'ke, tó novej sústave , stupni18,, rntervaloch, rytmike a metrike, tem pe Vladimír Jankélévitch: Ravel
dynamike, z na čk ác h a skratk ách - melodic- Autor bri lantne preniko l k základom hudobného vývinu na prelo me st or oč í a predstavuje
kých ~zdobác h .
Ravela v kont exte francúzskeho umenia. J anRežucha - Parlk: Ako č ítať partitúru 10,50 kélévitchov esejistický štýl sa u kázal ako miPraktická príručka obsahuje základné' údaje mo riadne vhodný na prezentovanie života
o kľú čoch , transponujúcich nástroj0ch, notá- a diela tohto veľké ho s kladateľa a osobité ho
cii bicfch nástrojov , tempe , dynamike , rôz- tvorcu. Kniha obsahuje zoznam Ravelových
nych spôsoboch hry (staccato, legato atď.) , diel. poznámky a bibliografiu .
novších spôsoboch no tácie. zoznam pomeno23,vaní , skratiek a značiek, rozsadenie orche- Galina Pribeginová: Čajkovskij
stra, o brazovú prílohu s fotografiami nástro- Aut orka pri prezen tovan í života a tvorby tohto vcfkého tvorcu roman tických opier , balejov.
tov, vokálnych aj inštrume ntálnych d iel nasýJii'i Pilka: Zaostrené na hudbu
25,- te ných expresívnym lyrizmom. vychádza
Vynikajúci muzikológ , znám y aj z televíznej
z dvoch základných prame riov - z Čajkovské
obrazovky, zasvätene a pútavo rozpráva
ho boha tej ko rešponde ncie a z jeho tvorby.
o hudbe dospievajúcej mlád eži. V jednotliKniha obsahuje zoznam Čajkovského diel,
vých kapito lách sa venuj e d ejinám hudby , súobsah o pier a baletov, bo hatú fotoprílohu . ,
borom , o rchestro m. nahráNacím štúd iám,
Hannu-llari Lampila: Sibelius
17,pop ul árne j hudbe a ďalší m zauj ímavým o bŽ.ivot a dielo najznámejšieho fínskeho sklalastiam spätých s hudobným umením. Kniha
da t eľa, ktorého tvorba je dodnes nesmie rne
má bohatú fotoprriohu .
populárna na ko ncert ných pódiách. Autor
Ilja Hurnik: Múza v teréne
11,50 stru čne a pútavo rozpráva o osudoch tohto
Sklad a teľ , pedagóg a predovšetkým výborný
búrliváckeho umelca. ktorý sa ešte za života
klavirista vo svoje j rozsahom n eve ľkej práci
stal legendou. Kniha uvádza zoznam Sibeliuve ľmi zasväte ne a prístupnou formou hovorí
sových d iel a fotop'rílohu .
o tej stránke života koncertného umelca, ktoKnihy, ktoré vás zauja li si môžete kúpiť ale-'
rá nie, je všeobecne známa. Svoje poznatky bo objed nať na adrese: O PUS, zásielková
a rady adresuje nádej ným mladým hudobníslužba , Beblavé!!Q 8, 827 IS Bratislava.
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SÚŤAŽE

~Iovenskált11dobná spoločnosť

e 13. medzinárodná Interpretačná violonče
- prebúdza a rozvíja záujmy verejnosti o hodnotnú hudbu detkých foriem, žánrov a štýlov,
- prehlbuje hudobnú vzdelanosť,
- obohacuje a trvale zvyšuje úroveň hudobného života na Slovensku,
- stará sa o tvorivý odkaz vel'kých osobností slovenskej a svetovej hudobnej kultúry,
- rozvíja hudobné záujmy svojich členov, propaguje slovenskú hudobnú kultúru.

ORGANIZUJE
konferencie, semináre,
US PORADÚVA

lová súťaž Dr. Luis Sigall sa koná 9. - 17. noH:mbra 1991 vo Vlňa del Mar (Chile). Sút'až
je určená Interpretom v§etkýeh národností
naroden~·eh medzi 9. decembrom 1958 - 9.
non~mbrom 1974 (17 až 32 ročným). Uzávierka prihhBokje l. augusta 1991, podrobnej§ie
informácie vrátane prihlá§ky sú k dispozícii
' redakcii HŽ. Prihlá§ky zasiel~te na adresu: Coneurso International de fjeecueióa
Musica!, hx: 881040-279, Casllla 4-D, Vh\a
del Mar, Chile.
4. medzinárodná klarlneto,·á súťaž Castello-di Duino \' talianskom Duine (frieste)
sa koná l. - 7. septembra 1991. Sút'ažje urče
ná interpretom detkýeh národností. naroden~·ch po .JI. decembri 195S. Prihlá§ky zaslel~te do 31. júla 1991 na adresu: Segreteria
dcl Coneorso internazionale dl Musica, Castello dl Du ino, 34013 Duino 30 (frieste), Italia. Informačn ý bulletin k dispozícii v redak·

e

eli HŽ.

e

POSKYTUJE
odbornú metodickú
ČO PRIPRAVUJE SHS V
- Seminár husi'ovej hry 21. - 28.
-Seminár gitarovej hry l. - 7. 7. 1991, Bratislava
- Stretnutie Hudobnej mládeže l. - ll. 7. 1991, Piešťany
- Stretnutie vedúcich klubov H~dobnej mládeŽe -Jeseň, Vysoké Tatry
- Sústredenie Orchestra Hudobnej mládeže.- jeseň 1991
-Účasť členov klubov Hudobnej mládeže na festivale Mladá Smetanova Litomyšl 20. - 22. 9. 1991
- Hudobno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou na tému
Integrujúce možnosti hudby a umelecká výchova detí a mládeže 6. - 9. ll.
1991 v Detskom mestečku Zlatovce pri Trenčíne
- Podujatia záujmových združení SHS
- Iné podujatia.
Tešíl!'e sa na vašu činnosť v radoch členov Slovenskej .hudobneJ spoločnosti.
STANTE SA ČLENMI SWVENSKF..J HUDOBNEJ SPOLOCNOSTI.
Podrobné informácie získate:
Slovenská hudobná spoločnosť, Šafárikovo-nám. 4, 8ll 02 Bratislava,
tel.: 509 17, 532 25.

S. mt.'Cizinárodná Interpretačná sút'až Nlcanor Zabaleta, venm·aná slá~lkoljm nástrojom (husle, ' 'Iola, violončelo, kontrabas) sa
uskutoční v októbri 1991 v §panlelskom San
Sebastlane. Záujemcovia do JO rokov sa m•
žu prihlásiť na adrese: Fundaelon Kutxa.,
Coneurso Nicanor Zabaleta, Garlbal IS 20004 Donosila - San Sebastian, ~niel
sko. Uzátierka prihlá§ok je 31. 8. 1991. Bližšie informácie v redakcii už.
Medzinárodná skladateľská súťaž sa
uskutoční v Kolíne (NSR) ,. nimc:i tradimého podujatia Westdeutseher Ruadfunk FO.
R liM MlADÝCH SKUDATEOOV. Na súťaži sa môt u zúčastniť mladí skladatelia zo
v§etkýeh §tátov, do 40 rokov, s dielami r6zneho druhu (sólové, komorné, orehestnUne,
elektroakustické skladby, lmpro'flzáde a l.),
ktoré V'lnikll v posledných troch rokov a neboli doslar nikde predvedené. lnfornuačný
bulletin s podrobnej§íml propozjciami je
k dispozícii v redakcii už. Skladlty zasiebqte do l. decembra 1991 na adresu: Westdeutseher Rundfunk., Abteiluag Neue Musik., Forum junger Komponlsten, Postfacb 101950
SOO Kôln l, BRD.
.
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26. JÚNA
SND Bratislaya - G. Puccini: Madame
Butterfly (19.00)
~D Koike, ~túdlo Smer - G. Ph. Telemann:
Pinpinone (19.00)
Dom umenia SF, Pidt'any (kongresová hala)
- A . Vivaldi , G . B . Pergolesi, G. B . Sammartini , A . Dvofák
sólista: B . Wa rchal, SKO

27.JÚNA
SND Bratislava- G. Verdi: Nabucco (19.00)
DJGf Banská Bystrica, Zvolen - Z ámocké
hry zvolen ské (20.30)
G. Puccini : Tosca

28.JÚNA
SND Bratislava - G. Verdi: Maškarný bál
( 19.00)
DJGf B. Bystrica, Zvolen - Zámocké hry
zvolenské (20.30)
Ch. W. G luck: O rfe us a Eurydika
DomumenlaSF,PidCany- L. v. Beethoven,
P . l. Čajkovskij, SF, sólista: P. Kováč,
klavír
dirigent: Shigeo Genda (Jap .)

29.JÚNA
SND Bratislava - Ch . Gounod: Faust a Margaréta (19.00)
DJGT B. Bystrica, . Zvolen 7 Z ámocké hry
zvolenské (20.30)
G. Verdi: Nabucco

JO. JÚNA
DJGf B. Bystrica, Zvolen - Zámocké hry
zvolenské (20.30)
G. Verdi: Nabucco

3. JÚlA
Dom umenia SF, PieUany - Vzdialená harmónia (dokumentárny fil m o umeleckom
turné L. Pavarottiho v Číne- (19.30)

5. JÚlA
Dom umenlJa SF, Pie!Cany - G. Ph. Telemann , G. B . Pe rgolesi, W . A. Mozart
(19.30)
~usica aeterna, sólisti : P. Zaj fčková, sopran; M . Lesná , zqbcová flauta

7. JÚlA
Dom umenia SF, Pie!fany - Organový koncert ( 19.30) J . S. Bach, M . Sch. Trnavský,
L. Bôelmann, P . Roškovský, J . A . Santroch
sólistka: A. Predmerská-Zúrikovrí, o rgan

lO. JÚlA
Dom umenia SF, Pidfany - F. X. R ichter,
K. Kohout , A . Vivaldi, W . A . Mozart
(19.00)
SKO, sólisti : B. Warchal, husle , R. Sašina,
kontrabas

OZNAM
Dirigenti katolíckych speváckych
zborov
ZMdadaá umeleeU ikola YO Vrarodt Ol"'
pJliz1Qe v dJ\oda 18. ai ll. septeabra 1991

ikolenle

zbo~strov

katolíck)da

~

kyeh zboi"'\'

Propanllkolenla:
1. lndiYiduálne hodlay

cllrlaeatskeJ teclmlky
Z. IndlviduMna hlascwá výdaova
3. Predúiky o zmysle d•cbovneJ • u~
kej hudby
4. Spoločný alievik konkrétaych skladieb
z oblastliP'eaora.nskebo chontu, ldask>
k~ho viacblasu, splrltu~u, folku, h. .tta

v Talze.
l.ektonnllkolenla budú profesori konzel"'
·vatórla, V~MU a k6az. ~ujemcovia sa106ha
prllaláslf pfsoiDDe najnesk6r do 30. jáaa 1991
na adresu: Zftladaá umeleeU lkola, Hlal'-

ú ... Wlll, 951 Ol Vnible.
~a úklade pfsoamej prllaWky, dwqeaacovta'·obdrlla miznú prilaltiku spola l iafol"'
IÚCiantla aotovým mateatilom na lkolenle.

