
V ČÍSLE: Čo priniesli Večery novej hudby? e I. Zeljenka odchádza z funkcie pred
sedu SHU eCo je najbližšie P . Martinčekovi e Mozartovská konferencia v Salzbur
gu e Košická hudobná jar e Čo je nové v hudobných divadlách e Servis HŽ. . 
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ĽUBOMIR CHALUPKA 
Po minuloročnom. mimoriadne sľubnom 

štarte cyklu 7 koncertov Večery novej hudby. 
ktorý ~organizovalo Hudobné in formačné 
stredisko SHF. sa v dňoch 3. - 8. júna 1991 U· 

~kutočni l 2. ročn ík Mcdzi národnČho festival u 
~úéasncj hudby s uvedeným podtitulom. Or
ganizačné brety~cno náročného podujatia 
znovu nic~ol hlavný usporiadateľ HIS. V spo· 
lupr;íci s dramaturgickou komisiou (V. Pola
kol i(ovit. J. Beneš. M. Ad<\mčiak . D. Ma
tej). i ďa lším i t. r. početnejšími spoluusporia
datcfmi zabezpeči l i jeho pracovn íčky príiaž
livý program . ktorý síce celkom nevyšiel po
dľa pôvodných predstáv - pre malý záujem 
prihlásených s<ľ nekonali plánované sklada
teľské workshopy v Dolnej Krupej , odpadli 
dva pútavo zostavené koncerty dua perk usio
nistox z USA a Francúzska S. Schicka-R. Au
zeta (našťast i e sa podarilo zais t iť vystúpenie 
amerického interpreta s časiou programu 
v Bratislave neskôr. 17. júna) a ani na korek
túry textového bulletinu asi už nezvýšil čas 
ale hlavný zámer Večerov sa realizoval na vy
spelej profesionálnej úrovni. Išlo o zámer 
sprístupniť nášmu záujemcovi o súčasnú hud
bu kompozičné i i nterpretačné tvorivé kvali ty 
v širšom kontexte. než na aký je zvyknutý, 
pravidelne začlcriovai slovenskú tvorbu do 
medzin{trodných súvislostí a zabezpečovai 
tak vzájomnú bezprostrednú informovanosť. 
V osvedčenom akusticky a výtvarne pôsobi
vom prostredí kostola Klarisiek (obohate
nom maľbami a grafikmi 1n ladých výtvarných 
umelcov) i v koncertnej sále Slovenského roz- · 
hlasu sa uskutočnilo 9 komorných koncertov 
s dôstojným zastúpením našich i zah ranič
ných interpretov, kde odznelo 4 1 diel od 36 
skladateľov, z toho l l slovenských. Tá to po
nuka pritom vyšla zo zámernej redukcie štý
lotvornej pestrosti pojmu .. súčasná hudba" . 
v podstatnej miere sa orientovala na výcho
diská postmoderny s dôrazom na minimálnu. 
rcpctitívnu a meditatívnu hudbu. Zároveň sa 
rozvinula (už v l. ročníku Večerov naznače
ná) podnetnosť pripomínania kompozičných 

tendencií .. Novej hudby" 50.-óO. rokov. 
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Sprievodnou akciou Večerov boli kompo
zičné kurzy. ktoré od \ júna viedol v HIS po
predný poľsk )' ~k l ada tcľ Witold Sznlonck, pc-
9agogicky t. č. p6~ohi :u.: i v Berl íne . 

Vstupom do ,Jed u moj ich z(tžitkov sa stal 
koncert súboru Veni . ktorý do Klarisiek pri
láka l množstvo 7:íujcmcov nc~pornc z viace
rých dôvodov - 'úhor rn :í do~t atok s~abil n ých 
priaznivc-ov. akt ivita Vcni bola jednou z kJ'(I
čových inšpir:ícií pre vznik Veče rov . ale btc 
aj kvôli ncv~cdncj dra maturgickej zostave 
svojho programu. Venoval ho zaujímavej 
konfrontácii tvo rby wojich autorských prota
gonistov s dielami skladatcl'ov združených ke
dysi okolo súboru Hudba dnc~ka znložcnom 
L, Kupkovičom bezmála pred JO. rokmi. Tá
to konfrontácia nevznik la nil hodnc . Vcni 
možno považoval za duchovného dediča akti
vi ty Hudby dneška 60. rokov pre vcl'a vz{t
jomných podobno~ l í. Oba ~úbory vznikali 
ako súčasi revolty mladých hudobníkov proti 
strnulej drarl1aturgii hudobného života na 
Slovensku , proti nezmyselnej izol<k ii sloven
skej hudby od svetového kult (trneho diania 
a jednostrannej kompozičnej a i nterpretač
nej (ale i muzikologicko-kritickcj) vzdelanos
ti. Paralelnými sa javí aj SLIS t rcdcnosť na vy
hranený štýlovo-technický okruh určuj (tci vý
vojové posuny európskej hudby. ncprítomný 
a nczažitý v štýlovom spe ktre dobového vývo
ja slovenskej hudobnej tvorby a generačná 
ochota pružne absorbovai u n:h jeho podne
ty, či záujem o úzke kontakty s podobne 
orientovanými int erpretačnými združeniami 
(Hudba dneška - Musica viva pragcnsis. resp. 
Veni-Agon). spolupráca so zah raničnými 

umelcami (V en i sa od minulého roku kontak
tuje s talianskym skladatc l'om a dirigentom T . 
Battistom i klarinetistom G. Mirabassim). 
Ďalšími kontinuitnými momentami je spo
lupríprava akcií zabezpečujúcich účasť po
predných osobností súčasnej hudby u nás (ke
dysi Smole nice so Stockhauscnom a Ligctim, 
dnes Bratislava s Andricsscnom a Szalon
kom) , prirodzená participácia na projektoch 
vyčlcňujúcich sa z okruhu tzv. artificiálncj 

Výnimočný umeleck}' zážitok pripravila kanadská sopranistka Beth Griffits. 

hudby (akcie Hudby dnc~ka na Smolenických 
scmin(troch - spolupráca V.:ni ., Tra nsmusic 
comp.) ako i v)•znamný sociologický fakt -
mot ivácia zvýšeného záujmu publika o ~účas
nú hudbu prostredníctvom nekonvenčnej po-
etiky. . 

Pripome nul ic avantgardnej ľ;ízy ~ love ns kej 
hudobnej tvorby v programe Vcni sa i ~t e nic 
n<Íhodnc viaza lo na skladby. ktoré z hľadi~ka 

svojich kompozično-tcchnických kvalít môŽu 
prcdstavovai anticipáciu dnešnej orientácie 
súboru - odzneli diela z r. 1962-65. teda zo 
zlaté ho obdobia fo rmovania osobitých štýlo
tvorných východ bk jednotlivých príslušníkov 
vtedajšej mladej skladatcfskcj generácie na 
Slovcn~ku : Ma lovcov Kryptogram l. , Parí ko
ve Piesne o padajúcom lístí. Kupkovičov 
Oscmhran smnoty. nudy a strachu i Kolma
nova Sona ta canonica . Sú to opusy obnažujú
cc konkrétny technický postoj tvorcov k arze
nálu vtcdy,aktuálncj dodckafónic , resp. alca
toriky. Hudobníci z Veni venovali týmto 
skladbám sústredenú pozornosť, všetky za
zneli vytríbcnc . v novej - pokiaľ môžem po
rovn:ívať so staršími nahrávkami - sviežej 
a zauj ímavej podobe. Tak sa hravÍ! , zvukovo' 
odhmotncná Malovcova kompozícia prezen
tovala ako zrctcfn;í idea mini mal music (fázo
vá rotácia rytmického mikromodclu). Slan ič

kovcj výborné muzikálne podanie Paríkovho 
klavírneho cyklu (kedysi ho mal v repcrtoúri 
aj niekdajší enfant terrible slovenskej pianis
tiky J . Bul va) 7dôraznilo individuálnu kvalitu 
skladatcl'ovho sonického prehodnocovania 
imprcsívnych i expresívnych podnetov. Kup
kovičov Oscmhran - prvý alcatorný projekt 
v slovenskej hudbe - zaznel napriek prísne 
~~urovanému materiálovému východisku zvu
kovo pestro . improvizačne uvoľnene i objav-

Snímky R. Polák 

ne. Pozoruhodné bolo aj muzi kant~ké ožil e
nie asketického skeletu Kolmanovcj kánon ic
kej hračky (súčasne račí a prevratný k<í non) 
v podaní R. Šcbcstu aG . Mi rabassiho. 

V druhej polovici koncertu sa dostala k ~ lo

vu tvorba kmcr'lových. autorov súboru. ktorá 
vo svetle zvolenej konfrontäcie nedopadla 
práve naj lepšie . Bolo to zabtc aj uvoľnením 

interpretačnej pozornosti a precíznosti . ale 
v príslusnej miere sa pod rozpači t ý dojem 
podpísali aj samotné kvality jednotlivých prí-· 
spevkov. Akoby kompozičná sústredenosť 
a artificia lita predcluídzaj úcieh výpovedí na
stavili negatívne zrkadlo indctcrminizmu, 
tvorivej nezáväznosti , improvizovanosti. 
Azda najmenej to pre kážalo v skladbe Zave
sené žily M. Burlasa. ktorého autorská poeti
ka je zámerne natoľko antikonvcnčná, že po
rovnávanie vyznieva nezmy~elnc. P. Zagar a 
D. Matej však ncplánovali vyjsi mimo hraníc 
umelecky nrt ikulovancj - kompozície a tak 
prekvapila málo prcsvedčivá . st'aby nedotiah
nutá realizácia skladateľského zámeru P. Za
gara, významovo prctvoriť banálnu myšlienku 
v Hudbe k videu. Uvedenie Matcjovcj sklad
by Good Night, My Sweet Dreams bolo pre 
mila určitým sklamaním. pretože mám v pa
miiti predchádzajúce autorove opusy. prcni k
nuté účin npu Fcldmanom priaznivo ovplyv
nenou rcduk tívnosťou , sústredcnosiou a kon
tcmplatívnosťou . Zvukový obraz i celková 
koncepcia prcmiérovaného výtvoru. myslfm . 
značne utrpela nevýraznou in terpretáciou. 

Podobne ako V en i aj jeho o dva roky sta rší 
pražský pendant Agon sa okrem pestovania 
tvorby vlastných sk ladateľských členov .- M. 
Smolku, P. Kofrur'la i ďalších ._ venuje inter
pretácii diel svetovej hudby, patriacej k tejže 

pokračovanie na 2. st~. 
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PRIZE OF THE "APRIL SPRING 
' l' 

il 
FRIENDSHIP ART FESTIVAL" HAS ll 

·l 
BEEN CONFERRED UPON !: 
R~tbo111ir Zoloib,, Á«oi"CCLillll Sofoist · ·li 
f',_ úeclloslt~l< lflrtHtmentaf;sts l 
PRESENTED IN THE 9TH "APRIL 

SPRING FRIENDSHIP ART FESTIVAĽ' l 
TIIE OlCANIZINC COMMitTEE OF TIIK "AI'IJL SPIUNC 
FRIKNDSHIP AlT rn>11VAL" OF n11: D.P.R. OF KOlKA 

APRIL IS,IUI 

Nevšednú a nečakanú ponuku dostal v apríli t.r. akordeonista, pedagóg na brati
slavskom Konzervatóriu Ľubomír Žovic. MK SR mu tlmočilo pozvanie (účasť jedné
ho akordeonistu a jedného gitaristu) na veľkolepý JARNÝ APRÍLOVÝ UMELECKÝ 
FESTIVAL, ktorý už po deviaty raz pripravovali poriadatclia v kórejskom Pyongy
angu. Spolu s gitaristom, študentom Matejom Šálkom túto atraktívnu ponuku prijal 
a strávil takmer trojtýždňový pobyt v prostredí festivalového ruchu a exotickej sce
nérie vzdialenej krajiny. Podujatie, poriadané s podporou a vcl'korysou dotáciou sa
mého veľkého Kimirsena, ktorý má v tom čase mimochodom práve narodeniny, po
zostávalo z neobyčajne pestrej a rôznorodej ponuky programov, od folklóru, cez ta
nečné, scénické, divadelné, hudobné produkcie najrozmanitejších žánrov. Vzhľadom 
k takejto orientácii Ľ; Žovic ladil i dramaturgiu svojho koncertu, so širokým záberom 
skladieb a autorov. V rámci festivalu sa konala súťaž, na ktorej sa náš akordeonista 
prezentoval v tom najlepšom svetle- získal titul laureáta. Koncert, ktorý sa realizoval 
následne, predstavil interpretačné kvality z mnohých zúčastnených krajin (ZSSR, 
USA, európskych krajín). Jednou z požiadaviek poriadatel'ov bolo naštudovanie 
a uvedenie pôvodnej skladby kórejského autora. Tak sa repertoár nášho popredného 
akordeonistu obohatil o jednu nezvykle znejúcu skladbu, jeho umelecké skúsenosti 
zas o neobyčajné zážitky z festivalového kolosu ... 

dokončenie z l . str. 
štýlove j o rientácii. kto rá priťahuje i hudobní
kov vo Ve ni , navyše konfrontuje východiská 
svojej generácie s tvorbou českej avantgardy 
60. rokov. Už na minuloročných Večeroch 
uviedo l Agon v Bratislave diela z. Vostfáka 
a R . Komorousa. Cieľavedom<í je spoluprúca 
súboru s jednou z kľúčových osobností niek
dajšej Pražskej skupiny Novej hudby M. Ko
pe lentom. Pravda, táto spolupráca nesie v se
be aj úskalia - Kopelcntov kompozičný status 
svojou profesionalitou. duchovným rozme
rom a zrelou synteticky kreovanou umelec
kou koncepciou môže mladších ko legov in· 
špirovať. ale zároveň a j nastaviť latku nároč

nosti . voči ktorej sa ich skladateľské výsledky 
môžu j aviť nie len iné. čo je pri ich odlišných 
št}•ll>tvorných východiskách a tvo rivých moli· 
váciách pochopite ľné. a le aj nedostatočne 
prckomponované, jedno tvárne a mälo zaují
mavé. Preto z programovej ponuky praž· 
~kých hudobníkov (dve skladby M . Smolku. 
P. Duvid. M. Ko pelent) zasvietili oba Ko pc
k nton : opusy - Black and White Tcars pre 
~.ilo ~opr;í n i Mon amour. malá duchovmí 
l.. a nt iÍta pre soprán . inštrume ntálny súbo r 
'' t hor ('poluúčinkova lo bratislavské vokälnc 
1.d ruic·nie Tempus pod vedením P. Cóna) na 
h: x t ~ M. Chagalla . 

Nesporným ožive ním sledu koncertn ých 
podujati bo lo zoznámenie sa s autorskou i he
reckou poetikou bratislavského nckonvcnč
né ho divadla Gunagu, kto ré s príslušným šty· 
lizačným šarmom uviedlo .. minio ratórium" 
inšpirované známym románom R. Johna Me
me nto. Na tomžc večernom , či vlastne noč
nom podujatí dostal priesto r aj Tra nsmusic 
comp. Domnievam sa , že špecifická činnosť 
tohto ansámblu svojou ncvšednosťou patrí 
na Veče ry novej hudby. aj keď treba pripo
menúť. že táto činnosť nechce byť ume ním. 
ani čiste hudobnou kreáciou v tradičnom slo
va zmysle. lntramcdiá lnc projekty Transmu
sic comp. sú z rodu ame ricko-nemeckých 
happcningov, nuxusov či events zo 60. rokov 
(teda ďalši akt úsilia o kontinuitu , alebo aj 
pripomínanie niečoho. čo je vo svete však už 
anachroni zmom). kde v popredí nic je natoľ
ko inšpiračný vklad jednotlivca, ako skô r de
monštrovanie ko lektívne j improvizácie (s 
p rirodzeným rizikom chosu či nonsensu). 
Osobne mi prekážala statika a viaceré klišé 
prezentovaného vystúpe nia . 

Keď hovoríme o užitočnosti konfrontácií. 
ďalšiu . te ntoraz interpretačnú poskytli dra
maturgovia Večerov v podobe účinkovania 
Sliezské ho kvarteta z Katowíc a nášho Moy
zcsovho kvarteta. Program medzinárodne 
ostrieľaného po ľského telesa , známeho d lho
ročným pestovaním domácej komorne j litc· 

Id 

ratúry, suveré nne ovládajdceho finesy nároč
ne artikulovaných požiadaviek, kladených na 
interpretov. možno nazvať pocto u sono ristic
kej tradícii poľskej skl adateľskej ško ly v pre
menäch ~lesa ťroči. Súbor uviedo l to tiž sta ršie 
skladby - Trio E lc mcnti z cyklu Genesis od 
H. M. Góreckého pochádza ·z r. 1960. opus 
l + l + l + l od W. Sza lonka z r. 1969 -
spolu s tvorbou ko nca 70. a začiatku RO. ro
kov (2 . kvarteto A . Krzanowského. Dve 
sklad by P. Szymanské ho). Prilichavá inter
pretácia uvede ných diel do kumentovala. že 
východiskové kvali ty a najmä expresívna sý· 
tosť hudby pol'ske j avantgardy spred 30 rokov 
sú stále inšpi ratívne. 

O tom. že Moyzesovo kvarteto sa v súčas
nosti nachádza na jednom z vrcholov svoje j 
výkonnosti niet pochýb. Znä my je pozit ívny 
vzťah interpretov ku kvartetove j tvorbe 20. 
storočia. hudbu slovenských skladateľov ne
vynímajúc (o čom sme sa mohli presvedčiť o. 
i. aj v rámci minuloročnej novembrovej pre-

. hliadky novej slove nskej hudby. kde s ne
všednou muzikantskou zanietenosťou a poro
zumením uviedli 2. kvarteto J . S ix tu a pre· 
mié rovo 3. kvarteto J . Be neša). Vzájomnä 
komunikäcia. ujasnený názor na j nte rpreto
va né dielo. technické kvality jednotlivých 
hráčov rezultujú vyrovnaný komorný zvuk. te
lesa a plnokrvnú dynamickú pulzáciu. Oceniť 
treba výber u IHÍs málo známych kvarte t H . 
Dutille uxa a .. d ruhé ho'· A . Schnittkeho, ku 
kto rým pripoj ili spomína ného Be neša . Sú to 
die la. napriek štýlovým odlišnostiam rastúce 
z podobného i nvcnčn4ho podhubia. plné 
hudby s tektonicky vyváženou dávkou expre
sie i zvukovej fantázie. Výkon nášho telesa 
nesporne oprävJ) ujc jeho častejšie zaraďova
nie na festivalové podujatia venované súčas
nej hudbe i do plá nov nahrávacích štúdi í. 
Výnimočný umelecký zážitok sprostredko

valo návštevníkom Večerov spevácke umenie 
kanads'kcj sopra nistky. žijúcej v Nemecku 
Beth G riffitsovcj . kto rá vystúpila na dvoch 

Blížiaci sa záver koncertnej sezóny 
nám umožní čoskoro hodnotiť aktivitu 
našich umelcov, telies a úroveň jednotli
vých podujatí , v porovnaní s minulými 
rokmi v nových , pre umenie zatiaľ nie 
práve najpriaznivejších podmienkach. 
Jednu z podstatných zmien sme zazna
menali v činnosti doterajších usporiada
teľov, finančné možnosti ktorých sú pri
najmenšom eš~e na obdobie najl;>ilžšfch 
2 - 3 rokov značne limitované , druhá 
zmena vo všetkých svojich dôsledkoch 
súvisí s otvorením hraníc. Výsledkom je 
na jednej strane čiastočné umŕtvenie 
koncertného života ria domácich pó
diách , na druhej strane zintenzívnenie 
činnosti našich špičkových umelcov či 
telies v zahraničí , či už prijatím dlhodo
bejších angažmán alebo formou hosťo- ' 
vania. 

Uvedená situácia sa priam čítankovo 
odráža i v činnosti Moyzesovho kvarte
ta, najmladšieho umeleckého telesa Slo
venskej filharmónie. Do začiatku mája 
t. r. majú sice za sebou vyše 30 vystúpe
ní na Slovensku, išlo však spravidla 
o "účelové" účinkovania (t. j . ,:za čiar
ku") , v počte ktorých nie je obsiahnutý 
jediný recitál súboru. že nejde hádam 
o odraz kvality telesa, svedčí úspešné 
účinkovanie za hranicami. 

Na 33. dňoch novej hudby v Hanno
veri (SRN) reprezentovali v januári t. r. 
"moyzesovci" nielen naše interpretačné 
umenie , ale našu hudobnú kultúru vô
bec: na samostatnom recitáli v kostole 
sv. Marka odzneli v ich podat1í skladby 
A . Moyzesa (Sláčikové kvarteto č. 4) , l. 
Szeghyovej (Musica dolorosa), J . Bene
ša (Sláčikové kvarteto č. 3) a l. Zeljenku 
(Musica slovaca). Jeden z recenzentov 

koncertoch (navyše sa dala nahovoriť aj na 
spoluúčinkovanie v produkcii súboru Trans
music comp.). Na prvom uviedla vokálne 
o pusy L. Beria. A . C urrana . J . Cagea. G. 
Scelsiho. na druhom Three Voices od M. 
Feldma na.'Täto krehká. pôvabn;í . mimoriad
ne komunikat ívna osobnosť s vášni vým vzťa
hom k hudbe súčasnosti . je schopn;í sa s fah· 
kosťou a výrazovou e lasticitou zmocnii tých 
najnáročnejších požiadavie k vo vokälnych 
partitúrach. Očaruje citove prcžiaren§m ly
rickým . krišt<Hovo čistým . in tonačne nczlyhá
vajúcim tónom . vrúcnosťou a vkusnosťou hla
sového prejavu (virtuózny prednes Be riovcj 
Sequenze III. toho najkrotkcjšicho Cagca 
akého poznám a najmä Scelsiho duchovných 
skladieb). Feldma novu. na fyzio logickú kon
d íciu náročnú , temer hodinovú skladbu som 
v jej perfektnom podaní počul na vlaňajšej 
Varšavskej jeseni , bratislavská interpretácia 
rovnako zaujala umocne ním pozoruhodných 
kompozičných kvalít diela. T ým . že sa do 
programu podarilo o rga,nizátorom angažovať 
B. Griffitsovú, zfskali Večery punc špičkové
ho festivalového podujatia. 

Ďalší skve lý dramaturgický .. ťah" sa poda
ril v podo be účinkovania súboru Continuum 
z USA. Azda po prvý raz na Slovensku zaznel 
širší prierez tvo rbou z kultúry , ktorá tak vý
razne ovplyvnila štýlové kontúry hudobnej 
postmoderny na európskom kontinente . Piati 
americkí hudo bníci vedení klaviristom J. 
.Sachsom uviedli autorsky pestrý program sia
hajúci od pozdnoromanticky ladených Dvoch 
piesní R . Ericksona, cez ukážky z vokálnej 
i inštrume ntálnej tvorby klasika svetovej po
vojnovej avantga rdy J. Cagea, po prezentáciu 
tvo rby protagonistu minima! music S. Reicha 
vo vtipnej Clapplng music i jeho nasledovní
kov (č i epigónov?) J . Adamsa a P. Cornera . 
Z dnes už uzavretej tvorby M. Feldmana od
:z;ne!i tri dro~né skladby , každá s osobitým in-

festivalu (J . J . Knerr) sa vyjadril , že ,.eš· 
te nikdy nepočul naživo muzicírova ť po
dobné teleso tak precízne, s maximál
nou samozrejmosťou a slovanským tem
peramentom" . 

Hudba bratislavských rodákov F. 
Schmidta (Klavírne kvarteto B dur) 
a E . von Dohnányiho (Klavírne kvinteto 
es mol) spolu s k·vartetom A. bvofáka 
zneli zasa na februárovom koncerte v su
sednom Hainburgu (Haydnsaal tamoj
šieho Tabakwerke). Zaujímavé bolo 
tiež marcové vystúpenie v Prahe, na kto
rom členovia Moyzesovho . kvarteta 
uviedli 11 . sláčikové kvarteto D . Šosta
koviča (spolu s Mozartom a Dvofá
kom). Išlo o voľné pokračovanie cyklu 
koncertov , cieľom ktorého je postupné 
uvedenie všetkých komorných diel D. 
Šostakoviča (p'ôvodne išlo o akciu 
ZČSSP , dnes v nej pokračuje FO K). 

V duchu poduj atí , zameraných na
oslavu Mozartovho roku, sa niesol i zá
jazd do Francúzska (koncerty v šiestich 
mestách) . Tu s našim kvartetom spolu
účinkovali domáci umelci - klarinetista 
B. Groul·t (Klarinetové kvinteto A dur 
KY. 581) a manželia E. Kiss - soprán 
a G . Kiss - d avecin (Piesne pre soprán 
a clavecin) . Mozarta mali "moyzesovci" 
na programe aj v apríli v Juhoslávii, kde 
okrem štyroch vystúpení nahrávali i pre 
satelitnú televíziu. Tu s nimi spoluúčin

kovala flautistka L. Akoč a klarinetista 
N. Srdič. 

Vo všetkých uvedených prípadoch 
išlo o reprezentáciu v pravom zmysle 
slova ; svedčia o tom i opätovné ponuky 
- budúci rok v Hainburgu, v auguste do 
,Francúzska a v septembri do Juhoslávie. 

- jd-

vcnčným využitím pre a'utora charakte ristic
kých reduk t ívnych prostriedkov. Klari ne tista 
D . Krakauer vo vlastnej kompozícii demon
štroval interpre tačnú virtuozitu, samozrejmú 
napokon. pre všetkých členov súboru. Záver 
patril pantomimicko-hudobnej akcii Canni
bai-Cal iban od F. Schwa rtza. 

. Priebeh 2. ročníka Večerov novej hudby 
presvedčil , že sa ne treba obávať o životný 
priesto r pre súčasnú hudbu. Pri zanietenosti 
o rganizátorov, ocho te sponzorov a spo lu
usporiadateľov. kvalitných medziľudských 
vzťahoch v domácom i mcdzinä rodnom mc
radle a pochopiteľne . i nvcnčnosti kompozič
ných zámerov sa júnové podujatie. komorné 
žánrovo i rozsahom stáva mimoriadne pozi
tívnym kultúrnym činom v kontexte näšho 
ume lecké ho života . scho pným tvoriť funkčný 
pendant pripravované mu vefkoryscjšic kon
cipovanému Medzin;lrodné mu festivalu 
v Bratislave M e los-Etos v ok tó bri 1. r . Dáv
nejší sen P . Kolmana a jeho generačných dru
hov o Bra tislave ako jednom z festiva lových 
centier súčasnej hudby s rncdzinärodnou 
účasťou sa začína napÍňať. 

ĽUBOMÍR C H ALUP K A 

Z koncertu Veni Snímka R. Polák 
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V 17. 'čísle Hudobného života 1990 sme uverejnili rozhovor s vte
dy čerstvým predsedom Rady Slovenskej hudobnej únie, Ujom 
Ze l j e n k om. Pod názvom Vstup do Európy je možný len. s pocitom 
~odpovednosti za ochranu duchovného potenciálu, sme sa zamyl
fali. nad aktuálnymi otázkami náiho hudobného života v zmene
ných politických, spoločenských, ale aj ekonomických podmien
kach. Za uplynulý rok sa nepochybne mnohé veci zmenili, :aačali 
nadobúdať konkrétne kontúry, prax začala preverovať a kryitallzo
vať nastolené predpoklady ďalšieho vývoja naiej hudobne) socie
ty. Avšak čas pracoval akosi rýchlejšie, mnoho vecf zostalo na pa
pieri, zbožným želaním zostali existenčné otázky nai ej hudby, me
dzíl'udské vzťahy a pod. Hoci jeden rok je prflii krátkou dobou na 
tak náročnú prácu, ako je nové organizačné sformovanie SHÚ, hu
dobnú · vt!re)nosť iste budú zaujímať názory i " starosti" predsedu 
Rady SHU, ako aj príčiny jeho abdikácie. Otázok na rozhovor by bo
lo iste vel' a a tak spomeňme aspoň tie základné: Ako sa darilo Slo
venskej hudobnej únii plniť svoje predsavzatia a stanovy prijaté na 
prvom Valnom zhromaždení, ako je to s propagáciou nai ej hudby 
vo svete, s umŕtvenou vydavatel'skou aktivitou, aké stanovisko za
ujala Rada SHÚ k extrémistickym názorom napr. p. J . Zimmera 
a konštruktívnemu názoru prof. l. Hruiovsk;ho k uplatňovnlu slo
venskej p6vodnej tvorby, ako je to v6bec s postavením naia) hudby 
v kontexte slovenskej kultúry v6bec, ako ďaleko sú prípravy na fes
tival súčasnej hudby a pod. V dnešnom čísle predkla~áme verejnos
ti názor doterajšieho predsedu Rady, ktorý azda bude podnetom 
pre zamyslenie sa nad ďalšími osudmi našej hudby. 

Snímka l. Grossmann 

V novembri 89 sa na námestiach o kre m 
iné ho kriča lo: V jednote je sila! Na 

začiatku historického prelo mu - teda ukonče
nia 40 ročného totalitného obdobia sme s'i to 
mysleli. odrážalo to pravdivo mien ku väčši
ny. Ľudia vedeli . a lebo skôr cíti li proti čomu 
sú. ale málo kto tušil, za čo. Až dno.:s ~a u kazu- ' 
je. ako tvrdo poznačilo minulé obdobie !'ud
ské mysle nie. Týka sa to celé ho s po.:ktra spo
ločnosti : Diside ntov. refo rmátorov. mier
nych reformátorov .. v medziach zÍlkona" (po
vedané s Haškom). poslušných z boja tli\'osti . 
servilných. 1no slušných . servilných :1 bezo
hľadných ._ .. papalášov" z kar i.:ry. udavačov 
at cť. V prvej fiízc sa zdalo. že pr:l\ d a víiazí. 
Dnes sa mi vidí. že spektrum 'pnlo(· no,ti os
tiíva v pôvodných proporciách. ()i,itknt i - ne
kompromisní kritikovia .. soc iali 1.1llu" sa stií
vajú sociálne cítiacimi , bývalí n:form[ltori 
hl'adajú. čo treba aj dnes rcformov:ll·. ~mutní 
plačú ďalej. servi lní ostúvajú ~c rvilnými \luš-

ne. alebo ncslušne (oni sú. ako sa z.dá. naj
konštantne jšia časť populácie). vynorili sa 
opiiť noví papa láši z kariéry. udavačov našťas
tie nevidím (vždy boli neviditeľní). Okrem 
to ho sa jednomyseľnosť .. proti" rozdrobila na 
frakcie za fede ráciu. konfederáciu. samostat
nosi. za Havla alebo za Tisa (!) . Prívrženci 
jednotlivých názoroy sa stali nepriateľmi. In
teligencia za totality ži la v út lme, v pocite. že 
.. nič sa aj tak nedá'· (ako d ornovník z U h rov
ho Slnka v sie ti) a tak si vedela svo rne sad nút' 
za jede n stô l, zanadávat' si (s intenzitou úmer
nou .. odvahe"), a lebo si poplakať vzájo mttc 
na hrudi. Dnes sa vše tko dÍl. iba n ic si sadnút' 
za jctlo.:n \ tôl. Pritom. ked· ~ i r:íno prečítam 

noviny, dOlVio.: m '"· l o.: po l milió na ~onHí l 
skych detí hrozí smrť hladom , že ekologická 
situácia hrozí celému l'udstvu. že konzu n1ná 
viera deformuje ľudské vzťahy. že v Seu le sa 
zaparu jú ~tuden ti. v Indii vražd ia teroristické 
komandá. že v l raku sú na tttcku desaťtisíce 
Kurdov a vidia sa mi naše žabomyšie nevraži
vosti ako vcl'mi tristný luxus. 

Ak nás niečo zachr;.íni. tak to b ude mravná 
obroda. lebo ncpríto mnosi mravných zásad 
robí rovnako nedýchatcfný vzduch v trhovom 
hospodár~tvc ako v plánovanom . v štáte fede
ratívnom i samo statnom. Moja mama. ktorá 
prežil a šesť režimov. ho:-'oricva: Systém dob
rý - ľudia zlí! K jej zjednodušeniu by som do
dal: Pyšní! Pýcha spôsobuje tclko m zlý oli
had ambícií. Človek je a ostane najväčším 
tajomstvom a možno ~a k ne mu blížiť iha 
s lúskou a poko rou i keď .. príro da" v mís na 
šepkáva k nc núvisti a z;ívisti. Vstúpme najprv 
do seba a až potom do Európy . Inak ostane
mc nenapravitcl'nc form;í lnymi. 

Kladieš mi vel'a ko nkrétnych otázok , týka
júcich sa Slovenskej hudobnej únie. Keďže 
odchádzam od l. m1gusta opiiť do svojej hu
dobnej pracovne. mal by som sa pokúsiť o bi
lanciu. Teda čo sa nepodarilo: Iniciovať ozaj
stný spolkový život , lebo zdá sa, ľudia p rivyk
nutí pasívnemu členstvu v bý.valom ZSSKU 
nenašli podstatný dôvod k inicia tivam. Ak 
bývalý zväz fungoval .. zho ra dole", tak v sú
časnosti tento model by bol absurdný. SH Ú 
má v súčasnosti 6 nlatených funkcií na 4 spo l
ky a rozpočet z MKSR, ktorý je predmetom 
vn útorných medzispolkových licitácií. Clen
stvo čaká od spolkov , k toré sú v súčasnosti 
celkom autonó mne servis, ponuku .. akci í" vo 
všeobecný prospech. Predseda Rady SHÚ 
nemá žiad ne rozhodujúce ko mpetencie . Za
stupuje úniu navonok, vedie schôdze R ad y 
(tá je zastúpená po dvoch členoch z každého 
spolku) a podpisuje. p ísomnosti. Pro futura 
očakávam od členstva viac iniciatívy. V rámci 
spolkov existuje isto viac názorových platfo
riem. Mali by sa defi novať a realizovať cez 
ko nkré tne projekty. T ie nemôžu vymýšľať ta
jo mníci a pretlsedovia ako za starých čias (a 
aj to boli iba .. prevodové páky" strany a vlá
dy). Očakávam. že od budúceho roku nebudú 
už plynúť do~ácic z MKSR au to maticky do 
rozpočtu ·SH U, ale bude ich rozdeľovať Rada, 

spravujúca Fond kultúry podľa pr io rít jed
notlivých projektov. 

Šírenie našej hudby. smero m von sa v pod
state zlepš ilo. •Je vera ponú k na stáže. súiaže 
atď. Podmienky sú však znalosi cudzích rečí, 
i vek (väčšinou je dopyt po mlad ých do 35 ro
kov). Nenavykli sme si . že v tejto veci skonči

la éra centralizmu. Spolky by mali in iciatlv
ncjšic nadviizovai spojen ia. To chce schoP,
ných ľudí novej o rientácie- managerov. 

Propagácia našej hudby je nemysliteľná 
bez funguj úcich vydavateľst iev. Tú nemôže 
suplovai"ani SHF ani SHÚ. Dôležit á je i hra
no~i súča~ncj tvorby. ktod žiar klesá najmä 
doma (rozhlas. telo.:vízia . orchestre . je menej 
komorných koncertov, výchovných podujat i 
atď. ). Tu treba myslieť najmii na budúcnosť, 
lebo súčasnosť je priveľmi poznačená zamera
n ím sa pote nciálne ho poslucháča na politic
ko-ekono micko-národnostné i sociálne kva
se nie. Opiit' tu pripomínam: Nečakaj te, že 
SH Ú tak, ako bývalý zviiz má možnosť (alebo 
vôbec ambíciu) niečo centrálne riadiť. 

Na o tázku článkov (Prof. Zimme r o téme 
hudobných teoretikov. Prof. H rušovský 
o Festivale Pentagonály v Žiline) chcem po
vedať. že vzbudili vefkú nevôľu v mene>va
ných spolkoch . Svedčí to o stave mcd~spol
kovcj a tomizácie. Myslím si, že podráždenosi 
!11ó mov by mala viesť k vytvoreniu mo lekuly 
prirodzene stabilnej zhíčcni ny, ktorá by bola 
čo najosožm:jšia pre našu kultúru (a nielcr} 
hudobnú). Očakávam, že v spo lkoch d<.}jde 
k duchovnej d ife renciáci i a v ďalšej e tape ku 
vzni ku združenia s normálnou afinitou i cm
pátiou tvorcov, in terpretov a teoretikov. Zdá 

sa mi už. anarchronickou 'otázka: J a som ba
ník, kto je viac? Ciže, kto koho viac potrebu
je? Egoista potrebuje iba seba! 

Pýtaš sa na úspechy SH Ú. Myslím , že sú 
sk ro mné, ale pochváľme sa: SHU dostala· do
táciu od MKSR, ktorá v dnešnej ekonomic
kej b iede je relatívne dobrá. Stačí na činnosť 
skladateľov ( raz mesačne koncert v Mirba
chu , plánované autorské koncerty v Humme
lovom múzeu), koncertný'ch u melcov (Mir
bach , Moyzesova sieň) , aktivity hudobných 
teoretikov i Spo lku fo lklóru . Rezervy sú na 
zahran ičie "( redukcia je nevyhnutná vzhľa
dom na dramatické zvýšenie cien leteniek 
i ubytovania). Podarilo sa obnoviť vychádza
nie časopisu Slovenská hudba, ktorý bol ad
ministratívnej zakázaný po 68 ro ku. Udržal 
sa Slovenský hudobný fond so svoj imi základ
nými funkciami i D olná Krupá (tu došlo k do
hode so Slovenským národným múzeom). 

Pýtaš sa na Medzinárodný festival hudby 
XX. storočia Me los-etos. Podobne ako Festi
val mladých interpretov krajín Pentagonály 
v Žiline (ktorý považujem za veľmi úspešný), 
aj festiva l ~etos-etos je dotovaný mimo roz
počtu SHU mimoriadnym grantom MKSR. 
Ďalším i spo nzormi sa zat iaľ ukazujú : Rakús
ke ministerstvo ško lstva, kultú ry a te l. výcho -

vy, Talia nske ministerstvo, Poľské k ultúrne 
stredisko , Klub českej kultúry, Francúzske 
kultúrne centrum , nad ácie Alypios v Mnícho
ve . rakúsky Ostfond, nemecký Nauman atď. 
Spoluusporiadatefmi budú Slov. rozhlas, 
Slov. filharmónia. Pod záštitou M KSR p re
behne festiva l od 15.-25. októbra 1991 a jeho 
ťažiskom bude predviesť hlavné diela avant
gardy 20. s toročia (Schô nberg, Webern , Nano, 
Berio, Ligeti, Lutoslauski , Maessiaen, Xena
k is atď. ), priniesť inventúru hodnô t našej 
avantgardy od r . 1960 podnes, väčšinou diela, 
ktoré sa tu 20 ro kov nemo hli hrať (vrátane 
emigrantov). Súčasťou festivalu bude sympó
zium na tému hudba a to talita. Na festival po
zývame vydavatcl'ov, publicistov. kritikov 
i autorov. Účasť prisľúbil nap r. G . Ligeti, 
ktorý bude mať svoj autorský koncert s vyni
kajúcim francúzskym klaviristo m Aimardom. 
O festivale chcem však napísať osobitný člá

nok. 
Tvoja posledná otázka sa týka mojej skla

dateľskej b ilancie za obdobie predsedovania 
v Rade SH Ú. Je žiar nulová a je to jeden 
z hlavných dôvodov, prečo odchádzam, resp. 
vraciam sa spiiť k partitúram. Rok ~om veno
val to mu, aby som zmieroval nezmieriteľné 
(hrdo-samostatné spolky), aby som udržal 
metabolizmus hudobnej obce , aby som držal 
transparent so slovkom .. nádej" na umelom 
ostrove v prichradnom mori neekologického 
Gabčíkova. Môj .. mettibolizmus" bez kom
po novania prestáva fungovať. Odchádzam 
a prajem SHÚ i všetkým spolkom dlhý (a tu
hý) život. úspC!chy, trpezlivosť, ale naj mä ini
ciatívu všetkých členov. 
Otázky položil a za rozhovor d'akuje 

MARIÁN JURfK 

K životnému jUbileu Oskára Elscheka 
Oskár Elschck patrí k najrozhl'adcncjším . 

univerzálne zameran ým slovenským hudob
ným vedcom. Hneď po skončen í štt'tdia popri 
pôsoben í a ko folklor ista na Ústave hudobnej 
vedy SA V : sa zapájal do najrozmanitejších 
činností. Bo l činný aj a k'o redaktor časopisu 
Slovenská h udba. V súčasnosti pôsobí na Fi
lozofickej fakulte UK ako vedúci katedry. zá
roveň pracuje a ko funkcio nár v rámci Ú nie. 
Je autorom mno hých význam ných prác. kto ré 
vyšli v ró~nych publikäciách SAY. 

Jeho práca a myslenie je podložené obrov
ským zázemím lite rat(rry najrôznejších od
vetví hudby a jej histórie, folkloristiky a filo-
zofie. · 

Ako folklo rista napísal o. i. významn ý kri-' 
tický príspevok o komerčnom zneužití fo lkló
ru masovými médiami. sledujúcimi čiste ko
merčné ciele. Práve tento člänok svojho času 
využili proti nemu. keďže pojednával o tomto 
zneužití bez näsilného diferencovania podob
ných metód na Západ e a v socialistických kra

' j inách . Pochopiteľne , so svo j fm n<'ízorom mal 
pravdu , lebo platil rovnako alebo v určitej 
mie re pre naše bývalé po mery. 

Krivda , kto rá bola páchaná na Oskärovi 
Elschekovi však nedokázala znížiť jeho vôľu 
pracovať ďalej vo svojom odbo re. Treba 
uviesť , že to bol on, kto redigoval dva zviizky 
zbierok Bartókových Slovenských ľudových 

piesní (žiar. ešte stále tre t í zväzok ne uzre l 
svetlo sveta). 

K jeho najvýznamnejš ím prácam patrí 
azda d ielo lludobná veda súčasnosti (vyšlo vo 
Vyclavatcl'stvc SAV v Bratislave v r . 1984), 
ktoré bolo právom schválené Ministers tvom 
školstva SSR , po dohode s Ministe rstvom 
školstva CSR a ko ce loštátna vysokoškolská 
učebnica pr• Filozo fické fakulty a pre študij
ný odbor hudobnej vedy a p re vysoké ume
lecké škol)' vóbec. 

Ncmámé tu dostatočný priestor. aby sme 
hodno tili túto publikáciu v jej plnej š írke. do
ko nca nic je ani možné dotknúť sa čo len 
v krútkosti problé movej šírk y a myšlicn k~)vcj 
hÍbky tejto präcc , ktorá v po dstate involvujc 
takmer všet ky problémy hudby, hudobnej ve
ely. este tiky a filozofie umenia. 

Možno iba konštatovať , že toto dielo od
zrkadÍujc v plnej miere ambitus jeho myšlien
kového sveta , zároveň krit ickosť a ak ríbiu 
v podaní di elčich problémov ako i konce p
čného celku diela. · 

Oskár Elschck je uznávaný niele n u nás, 
pósobf aj na Viedenskej Akademic fiir Dar
stc llende Kunst ako docent. Pri príležitosti 
jeho životného jubilea mu želáme z celého 
srdca , &by v plnom zdraví pokračoval vo svo
j ich aktivitách v prospech nás a našich nastá
vajúcich odborníkov v oblasti hudby a ume
nia . J ÁN ALBRECHT Snímka T. Szabó 

• 



.l ~ 
Tradičné slávnostné fanfáry Jozefa Pod

prockého už po 36-krát otvorili v Koši
ciach Medzinárodný hudobný festival Ko~ic
kú hudobnú jar. Nadväzujúc na predchádza
júce ročníky festivalu programový ráz festiva
lu sa zachoval, ale hlavní organizátori (Štátna 
filharmónia Košice a Prípravno-organizačný 

výbor KHJ) rozhodli sa ho inovovať. Od KHJ 
sa oddelil Medzinárodný organový festival 
( uskutoční sa v prvej polovici septembra). 
V rámci festivalu sa v priestoroch Qomu ume
nia otvorila výstava žiackych prác grafického 
oddelenia Školy úžitkového výtvarníctva; sú
časťou festivalu boli i tri operné predstavenia 
Štátneho divadla (Verdi: La Traviata, B. 
Martinu: Grécke pašie a Donizetti: Nápoj 
lásky). V rámci desiatich konce rtov sa ako 
nový fenomén uplatnilo sponzorovanie pod
nikmi a súkromnými firmami (napr. VSZ a. 
s. a firma OSY-Gabriel Visanik) . 

Na otváracom koncerte (7. 5.) sme si vypo
čuli premiéru fantazijnej skladby Zvony pre 
symfonický orcheSter na hymnu F. Liszta 
k 1000. oslavám príchodu Cyrila a Metoda 
z roku 1863 op. 31 od Jozefa Podprockého, 
Koncert pre violončelo a orchester h mol op. 
104 A. Dvoráka a Symfóniu č. 2 h mol A. Bo
rodina. Premiéry skladby sa ujal šéfdirigent 
SFK Johannes Wildner, oživiac partitúru na 
hudbu plynúcu spontánne, ktorá pri prvom 
posluchu zaujala svoj ím výrazom a citovou 
polohou , ako aj rudimentárnou rytmickou 
energiou. S veľkým ohlasom sa stretlo vystú
penie Michaely Fukačovej v DvoŤákovom 
violončelovom koncerte; bolo vypäté až dra
matické a práve nástrojová hra sólistky .tu 
skutočne triumfovala. 

Komorný koncert KHJ (8. 5.) postihla 
zmena. Tali;mskeho klaviristu Marca Vavola 
na festivalovom pódiu nahradil jeho krajan, 
tridsaťročný Giuseppe Bruno. Dramaturgia 
jeho recitálu prihliadala na mozartovské bi
centenárium: uviedol Sonátu pre klavír F dur 
KV ,280, Dvanásť variácií pre klavír C dur 
KV 265 na "Ah, Vous dirai-je Maman", Soná
tu pre klavír D dur KV 576 a Fantáziu c mol 
KV 475. Jeho hru charakterizoval klasi
cizujúci a objektivizujúci prístup , v záujme 
interpretačného vyváženia by sa však žiadalo 
upustiť od nadmernej kontroly a nechať sa 
unášať hudbou samotnou. Do sympatickej in
terpretačnej úrovne koncertu zapadla i bri
lantne zvládnutá Beethovenova Sonáta pre 
klavír d mol op. 31 č. 2. 

KONCERTY 

Na ďalšom recitáli (14. 5.) sa predstavila 
francúzska huslistka Lilia Beretti, s ktorou 
spoluúčinkovala klaviristka Tatiana Fraňová. 
Boli sme svedkami skutočne ideálnej súhry 
dvoch umelkýri , ktorých názory sa pozoru
hodne skÍbili vo všetkých skladbách večera
v Sonáte D dur pre husle a klavír od J . M. Lec
laira, Sonáte pre husle a klavír op. 162 F. 
Schuberta, Havanaise C. Saint-Sačnsa a rap
sódii pre husle a klavír Tzigane odM. Ravehi. 

Na symfonickom koncerte ( 16. $.)sa za di
rigentský pult košických filharmonikov po
stavil Stanislav Macura, ktorý v orchestri pô
sobil pred rokmi vo funkcii šéfdirigenta. Isto
ta a dokonalosť vyplynuli z interpretácie ako 
samozrejmá vec, založená na dirigentovom 
poznaní špecifík orchestra . Tie to atribúty bo
li zjavné najmä v Predohre k opere Predaná 
nevesta B. Smetanu a Symfónii č. 9 e mol 

a mol, M. Marais: Folia pre violončelo a čem
balo, J , Ph. Rameau: Stretnutie múz, J, Bull: 
Kráľovská poľovačka (pre čembalo), F. Cou
perin: Ženci (pre akordeón) a J, L. Krebs: 
Fantázia pre hoboj a akordeón f mol. Spoloč
ným menovateľom interpretačného profilu 
koncertu bola prirodzenosť, nenútený pr!!
svedčivý prejav, v ktorom najmä schopi10sť 
štýlovej interpretácie čembalistky M. Lenko
vej poskytla hodnotný umelecký zážitok. 

V podaní Štátnej filharmónie Košice a an
glického dirigenta Andrewa Mogrelia, sme si 
vypoču li v koncerte (23. 5.,) Španielske cap
riccio op. 34 N. Rimského-Korsakova, .Kon
cert pre dva klavíry a orchester F. Poulenca 
stvárn ili Stanislav Zamborský a Pavol Kováč 
po stránke vzájomne, súhry priam ekvilibris
ticky. Výborná bola i spolupráca klaviristov 
s dirigentom . V záverečnej skladbe večera, 

KOŠICKÁ 
HUDOBNÁ .JAR 
Z Nového sveta A. Dvoráka, v ktorých orches
ter citlivo reagujúci na jasné gestá dirigenta 
podal uvoľnený a spontánny výkon. V jedno
časťovom Koncerte pre klavír a orchester Des 
dur č. l op. IO S. Prokofieva prislúcha hlavná 
zásluha na kvalite umeleckého zážitku só lis
tovi Petr~vi Toperczer ovi. Toperczerov plán 
akceptoval diapazón tohto raného Prokofie
vovho kompo;>:ičn ého prejavu a naviac obo
hatil ho o vlastný vklad , v ktorom sa mimo
riadne uplatnila jeho skve lá prstová technika. 

V akusticky vhodne riešených priestoroch 
:Župného domu sa na komornom koncerte ve
novanom Driu múzeí (17. 5.) predstavili čle
novia Regionálneho združenia SHÚ v Koši
ciach - čembalistka Mária Lenková, violonče- , 

lista Milan Červenák, akordeonista Vladimír 
Čuchran, s ktorými spolu účinkoval hobojista 
Stefan Sklenka. Umelci sa uviedl i diclaini 
skladateľov i.o 16. - IR. storočia - G. l'h. Te
lemann: Sonáta pre violončelo a čembalo 

v Symfónii č. 4 A dur Talianskej F. Mendel
ssohna-Bartholdyho sa dirigent sústredil pre
dovšetkým na tempovú štruktúru diela, naj
mä v jeho t anečnej čast i (Ländler), na rytmic
kú presnosť, pričom podstatne obmedzil pro
filáciu výrazu. 

Jediným zahra ničn~m symfonickým te le
som na festivale bol v Košiciach už známy 
Symfonický orchester Szombathely z Maďar
ska s dirigentom Jánosom Petróm a sólistom 
Andrásom Katzlerom (27. 5. ). Ich program 
tvorili Tan~;e z Galanty Z. Kódalya , Koncert 
pre lesný roh a orchester Es dur op. ll R. 
Straussa a Symfónia č. 8 C dur F. Schuberta. 
Dirigentovo vystúpenie bolo sympatické. po
strehl i sme jeho vnímavý a osobnostný prí
stup k intcrprctúcii. Mladý A. Katzler de
monštrova l sólový part Straussovho Koncer
tu sústredene, predstavil sa ako sólový hráč 
disponujúci dokonalou techn ikou, s ci tom 

Slove,nská filhar·mó·nia·;. 
patrila mladým 

Tohtoročná Celoslovenská súťažná pre
hliadka s láčikových orchestrov ZUŠ sa usku
t očnila v sobotu 25. mája v Koncertnej sie ni 
SF. Pre hliadka, ktorú vypísalo MŠMŠ SR sle
duje rozvoj koncertnej orchestrá lnej hry. 
~chopnosť zapoj iť sa do kolektívneho muzicí
rovania . spoznávania súborovej literatúry 
a v neposlednom rade rozvoj muzikality 
a tvorivosti žiakov ZUŠ. Je to zámer hodný 
podpory po každej stránke. Na prehliadke sa 
zúčast ni lo 8 orchestrov z ce lého Slovenska. 
Boli rozdele né do dvoch vekových kategórií. 
Mladšiu reprezentoval sláčikový orchester 
ZUŠ z Komárna, orchestre zo :Žiliny, Piešťan 
a Prievidze. Staršiu zastupovali Košice so sú
borom Musica juvenalis, s láčikový orchester 
ZUŠ z Hálkovej ulice v Bratislave, Sláčikový 
orchester M. Ruppeldta z bratislavského 
Františkánskeho námesti a a sl áčikový orches
ter ZUŠ v Prešove. Porota , ktorej predsedal 
profesor žilinského konzervatóri a B. Urban , 
bo la zostavená zo zástupcov hudobných inšti
túcií, ktoré sa na organizácii prehliadky po
dieľali. Jej členmi boli J. Skoŕepa za SF, J. Si
kora za Slovenský rozhlas , l. Černecká za 
SHF, J . Pazdera za SHS, J . Karaba za SKU 
pri SHÚ . Organizátora prehliadky zastupo
val v porote M. Slávik. Preh liadka bola j ed
nodenná a trvala od rána až do večerných ho
dín. Program , ktorý si orchestre pripravili po
dľa štatútu , nesmel presahovať 20 minút , na 
minimum bolo obJTiedzené zastúpenie dycho
vých a iných nástrojov a ohraničený bol aj vek 
účinkujúcich , ktorí mohli byť len amatéri. 
Tieto podmienky ovplyvnili aj dramaturgiu 
jednotlivých orchestrov . Prevládal repertoár 
barokový a klasicistický (Händel, Mozart , 
Purcell , Corelli a i.) , ale čo bolo potešujúce, 
vedúci súborov - pedagógovia jednotlivých 
škôl, nezabudli ani na diela slovenské . A tak 
popri Detskej symfónii L. Mozarta , či diverti
mentách jeho syna Wolfganga Amadea, Sym-' 
fón ii českého klasicistu J . l. Linka, alebo 
Concerte grossi G . F. Händla a veľa ďalších , 
sme mali možnosť vypočuť si i Suitu v starom 
slohu M. Nováka alebo Koncert v lese J. Ko
walského. Úroveň vystúpenia jednotlivých 
orchest rov bola rozdielna a závisela od stupria 
vyspelosti dirigenta , od jeho možností p.ri vý-

bere a obsadení orchestra i od tradícií. ktoré 
komorná súborová hra ' v jednotlivých mes
tách má. Vcelku možno hodnoti ť prejav zú
častneTtých ako disciplinovaný. sústredený. 
u malých det ,i vel' mi sympatický a pôsobivý, 
čas t o s prejavom prirodzenej muzikality. ra
dosti z hry a slušnej nástrojovej techniky. Pri
merane k jcdnotliv)•m výkonom boli udelené 
i ceny. Cenu MŠMS SR získal orchester Z UŠ 
zo :Žiliny a koncertný majster tohto telesa Pe
ter Daniš bol ocenený ako naj lepší mimoriad
nou cenou . ktorú mu ude lila SF. Za interpre
táciu slovenskej skladby. ktorú udelil SHF. 
získal mimoriadnu cenu s l áčikový orchester 
ZUŠ z Pi ešťan . ktorého výkon ohodnotilo ce
nou i MK SR. Koncertný majster violončicl 

tohto súboru bol zo strany ŠKO Žilina súčas
ne ohodnotený ako najlepší. Slovenský roz
hlas udelil cenu svojho časopisu prešovskému 
súboru, zástupca SHS ohodnotil ako naj lepší 
košický orchester Musica j uvenalis, ktorý 
spolu s piešťanským patril medzi najúspešnej
ších účastníkov súťažnej prehliadky. Vcfmi 
dobrú odozvu mal aj výkon orchestra z Hál
kovej ulice v Bratislave. ktorému cenu udelil 
SKU pri SHÚ. Kelfže sa na prehliadke podie
ľa la aj Nadácia Dr. V. Clementisa. prislúcha
lo , aby sa aj ona zapoj ila do ocenení. Svojou 
cenou , ktorú pridelila orchestru Z UŠ v Ko
márne, sledovala ci ef podporiť rozvoj súboro
vej hry na tejto škole, kde sú tradície tejto in
terpretácie ešte len v o.začiatkoch . Spoločný 
a výchovný moment tohto podujat ia be rú jed
notliví spoluusporiadatelia veľmi vážne. 
V žiakoch , ktorí Z UŠ navštevujú a aktívne sa 
do muzicírovania i zapájajú, vidia perspek
tívnych návštevníkov svoj ich podujatí - a to 
je správne . Preto len s pochvalou môžeme 
kvitovať podporu vedenia SF, ktorá svoju 
koncertnú sálu i ostatné priestory prepožičia
va na toto podujatie za min imálnu finančnú 
úhradu , i iniciatívu pracovníkov Slovenského 
rozhlasu, ktorí ce lú prehliadku nahrával i, 
ním ocenený súbor zaradia do vysie lania 
a všetkým účastníkom poskytnú MG kazetu 
s nahrávkou prehliadky. 

Pre úplnosť informácie je treba uviesť , že 
na prehliadke bol prečítaný list zústupcov 
Z US M. Ruppeldta na Fra ntiškánskom ná-

mestí v Bratislave . Obsahom listu bol apel na 
príslušné zodpovedné o rgány, aby urýchlene 
prispe li k riešeniu priestorovej a finančnej si
tuácie. v ktorej sa škola (mimochodom naj
staršia hudobná škola na Slovensku - bola za
ložená r . 1919 M. Ruppeldtom) v dosledku 
nutnej rekonštrukcie budovy ocitá . Pokiaľ 
som bola informovaná zástupcOil.J MŠMŠ SR, 
o akútnosti problému sa vie a podnikli sa ko r:'
krétne kroky na jeho riešenie . Dúfajme. že 
v prospech veci. A k by tomu tak nebolo , 
miesto budovania nových t radíci í by sme 
ohrozili tie, ktoré už celé desaťroči a existuj ú 
a právom sa nimi hrdíme. Našej hudobnej 
kultúre , stojacej i tak na vratkých existen
čných nohách , by to rozhodne neprispela. 
Keďže vedenie školy svoj zámer na protest na 
prehliadke nevystúpiť odvolalo až tesne pred 
svojím koncertom, čo sa priečilo štatútu, po
rota rozhodla, že sláči kový orchester M. Rup
peld ta nebude kvalifikovať, a tak sa súbor 
predstavil mimo súťaže výberom častí z Per
golesiho Stabat mater. S orchestrom spolu
účinkoval komorný zbor školy. 

Jednou z hlavných ide í olympijských hie r 
je: nie je dôležité zvíťaz iť , dôležité je zúčast
niť sa . Táto idea sa v plnej miere môže apliko
vať i na úča~tn íkov tohtoročnej celosloven
skej prehliadky. 

pre výstavbu, farbu a zvukovosť skladateľov

ho diela . 

Ouvertúru Allassio Na juhu op. SO Eduarda 
Elgara zaradil na úvod svojej prezentácie an
glický dirigent Antoine Mitchell (30. 5. ) . Do
minantou podujatia , popri Mozartovej Sym
fónii č. 39 Es dur KV 543 (Mitchellovi i or
chestru sa darilo jednotlivé plochy pomerne 
dobre odlíšiť - snáď Menuet by si bol žiadal 
viac noblesy a rytmickej pregnan tnosti), bolo 
efektné troj časťové Concierto de Aranjuez 
pre gitaru a orchester. od Joaquina Rodriga so 
sólistom Vladislavom Bláhom. Špecifikom je
ho hry bola minuciózna výrazová kultúra 
a prirodzený pevný tón. Zmieni ť sa treba 
i o prístupe dirigenta, jeho cite pre zvukovú 
vyváženosť. 

V rámci komorného koncertu sa v priesto
roch Východoslovenskej galérie predstavilo 
festivalovému publi ku Havanské dychové 
kvinteto (31. 5:) . Zaujalo nielen dramatur
giou koncertu - A. Rejcha: Dychové kvinteto 
Es dur, P. Eben: Dychové kvinteto, H. Gra
madge: Diseňos, F. Landa: Dos piezas Cuba
nas, F. D. Morgan: Kubánska suita - ale i vý
konom. 

Veľkým magnetom záverečného koncertu 
KHJ (6. 6.) bolo Requiem d mol KV 626 W. 
A. Mozarta, ktorému predchádzalo uvedenie 
Symfónie č. 29 A dur KV 201. ŠFK dirigoval 
švajčiar Ewald Kôrner. Jeho naštudovanie 
programu bolo po všetkých stránkach precíz
ne zrealizované. Dominantnú úlohu mal 
v Requiem Spevácky zbor mesta Bratislavy, 
dôsledne pripravený zbormajstrom Ladisla
vom Holáskom a sólisti- Lilia Larinová, Jitka 
Zerhauová, Vojtech Kocián a Peter Mikulá~. 

Z vokálneho kvarteta sa možno kladne zmie
ni ť len v súvislosti s kreáciou Petra Mikuláša. 

Rekapitulujtrc XXXVI. ročn ík Medziná
rodného festivalu KHJ je potrebné vyjadri ť 
poľutova nie nad tým, že sme nemali možnosť 

vypočuť si okrem maďarského orchest ra žiad
ne iné zahraničné teleso. Zákonite sa tým do
spieva k izolácii od tvorivých a i nterpretač
ných konfrontácií , ktoré by boli vhodným sti
mulom pre ďalšie hudobné podujatia v Koši
ciach a v neposlednom rade ,obohati li by dosť 
jednotvárn u dramaturgickú orientáciu festi
val u a boli by aj podnetom k väčšej návštev-
nosti. 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

Koncert, 

. ktorý vlastne nebol ... 
Nedávno, v rozho vore pre Hudobný život, 

ale aj pre Národnú ob)·odu predseda Spolku 
koncertných umelcov Marián Lapšanský, ok
rem mnohých iných zaujímavých a hodnot
ných názoro v a podnetov avizoval i nové akti
vity SHÚ. medzi ktoré patrí i oživenie konwr
ného cyklu v Moyzesovej sieni SF. Na jednom 
z týchto koncerto v mali zawieť diela Dvofá
ka, Schuberta i Janáčka v interpretácii Tráv
níčkovho kvarteta. Táto prílc~itosť t•.{ak zo
silila nevyu žitá. Nie zo strany organi:útora, te
da SH Ú, ani zo strany interpn•wt·. Ohaja totiž 
urobili v.fetko JJre to. aby sa koncert uskutoč
nil. K dispozícii boli plagút.L koncert hol 
ohlásený v tlači, propagovan.1' t ' m:hlase, do
konca boli i osobné pozvania . Cl('llot•ia Trá v
níčkovlw kvarteta pricesto vali do Bmtislavy 
priamo z náročného a treba pol'edať nie ne
úspešného zájazdu z Portugalska. Tam doká
zali zaplniť sály s kapaci10u približne 600 

. miest, tak v Coimbre, ako aj v Lisabone. Ich 
dávno ·olrlásený koncert v Bratislave však ne- . 
zaznel. Nebolo pre koho hmť. Lial', tento prí
pad je jedným z reálnych avíz o 111/.~om vzťahu 
k umeniu, ku kultúre, k tomu, 6ím sa tak radi 
pý.\:ime pred zahraničím. ale čomu doma veľ
mi často nedokážeme vzdať patričnú úctu. 
A preto o 10m 10 koncerte-nek oncerte i pí~'em . 

Nechcem maľovať čerta na stenu. ale už sú 
známe prípady. k ec/' sa neusku10čnili divadel
iré predstavenia pre nezáujem divákov. Zažila 
som už koncerty s minimálnym počtom postu
dráčov a teraz som zažila koncert, ktorý ne
bol, pretože záujemcov bolo približne toľko, 
ako účinkujúcich . Viem, mnohí z nás doslova 
zápasia o .,chlieb ná§ každodenný" . Hovorí 
sa, že tie ťažšie časy nás ·e.~te len čakajú, .. A le 
p redtým, než skwočne naswnú, mali by sme 
si vstúpiť do svetlomia všetci tí, ktorí o sebe 
tvrdíme, že hudbu milujeme a je v našom živo
te nepostrádateľná. Pedagógovia i žiaci zvS, 
konzervatórif, Vysokej §koly múzických ume
ní, vysokých .~kôl s humanitným , ale aj nehu
manitným zameraním. všetci profesionáli, 
k10rí s hudobným umením majú niečo do či
nenia. 

Som presvedčená o nadradenosti kvality 
nad k vantitou, nie som záswncom samoúčel
ných podujatí. V zásade verím tumu , že prob
lémy, s ktorými naša kultúra zápasí, nie .Hí ko
nečné a navždy dané. Ale kým príde obrm 
k žičlivejším rokom, mali by sme mať k na.\:ej 
hudobnej kultúre aspoň morálny záväzok. 
Nielen napr. interpreti a organizátori koncer-
tov, ale aj my - poslucháči. . 

MARTA FÓLD EŠOVÁ 
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Da utu a li.laťír, llusl'ot·é duo in memorliUJI D. ŠOStdorll, "_"tli-....,._ 
mánia, Seltsame Lieder; Sláčlli.oYé k'ťarteto (ocenené GI'Mfl ,.".A. ............ 
Y Parfži, r. 1978); 
symfonickej: PTedohra pre Yefk,~ orchester, Koneett ",.. lrfln* • .-.. • .;.. 
l. s.rmfónla. BleiR omša pre t•el'ký orchester; ' 
~énickej: Memento, scé11lcli.é oratórium; 
eleli.troakustlckej: Natural; 
fllmtJYej, d/t'adelnej ... 
Pôsobi pedagogicky na bratislankom lt.onzenatórlu. 

Hl' ad ať krásu 
, 

v umeni 
Ako takme•' každý umelec u nás, vlnstnítc 

viacero profesii, alebo "subprofesii" . 
V prvom rade ste hudobník , skladatel', vedľa 
toho klavirista, pedagóg ... Začnime priorit
nou , skladatel'skou profes iou: ako autor naj
mladšieho tvorivého pokolenia, v kontexte cc
lej našej skladateľskej obec stojíte v pozícii 
akéhosi osamelého bežca. Nemáte konk•·ét
nych generačn)•ch supútnikov, spojencov, ale
bo konfrontačn)•ch druhov .. . Ku komu, a lebo 
k čomu máte esteticky, umelecky, l'udsky naj
bližšie'! 

Do kategórie .. osame lé ho bežca" by som sa 
až tak j..:dnoz načne nczadcl'ova l. Mám o kolo 
seba vera priate ľov hudo bníkov. v)rtva rní
kov. a le aj mladých spi~o,·a teľov a režisé rov. 
Možno. že rok môj ho narode nia zvádza k to
mu . že ma hudobní teo re tici ne majú ka m za
radii.. .. ale my~lím . že dnes už prešiel čas 
dele nia na najmladšiu , mlad šiu. strednú . 
mladšiu strednú ge neráciu a podobné ne
zmysly. Od malička so m bol vede ný ku kráse 
v umení a to nie le n hudobnom. vera som sám 
písal . aj ked som 10 ni kdy tH: puhlikova l. tiež 
~ommal'nval. V Lťa h k lit ..:ra lt'm: a k' Ílva rnL' 
mu umeniu je u mila teda hlboko zákorcne
ný . Bol čas . ked y ~om sa rozhodoval pri voľbe 
budttceho povolania. Čas však dozrel a ja 
som o~t a l verný hudbe . 

V ka ždo m aspolt trochu talentova no m die
tati je. myslím \ i. zhmotne nie všetkých at ri
bútov umenia. Keď sa všetky rovno merne 
rozvíj njú . je to le n na jeho prospech ... Viičš i 
no u al. (·as ukäže. ktorý l nich zvít'azí - zó leží 
to na vda fa ktoroch ( napr. domáce pro~trc
di..:. prvé pria lo.:b tvá. do tyky ~ reá lnym sve
lom . keď ho už začíname aspo1i trochu vn í
mai a pod ... ). A potom: ~naha po .. ob~iahnu 
tí" \ po zn;ívaní umenia ako celku h\ ma la 
hyi 7akorenen;í ll ka/.dého mladého pČlct i vé
ho um..:lt:a. 

Vdmi veľa mi d;íva jú pr:íve priate ľs tvä 

L o>tatn ých obla\tÍ um..:ni a - mimohudob
ných. Myslím , i, že sí1 veľmi hlboké a in~piru 
júce. Aj v ča~och totality. ktor;í sa n;í~ vše t
kých . vrút ane mojej ge nerácie n..:spornc 
dotkla. mi veľmi pomohli . Rcíim medziľud

ských vztahov " ' nctl<í nanútii a ked' ich člo
ve k nc nach;ídza tam . kde si m yslf . že mu bu
dú samozrejm é. hľad:\ ich inde. 

Možno pre to som sa hudol1no-generačnc 
nikdy necíti l prislúchajúci .. niekde". Avša k 
z môjho pohl'adu . zdanlivr. nejedno tnosi 
a roztricšte nosi našej •nladej skladatcľ~kej 

gcne rr.c lc nic je až taká jcdnoznačnä. ldd ly 
krehkosti . jedno duchosti. poet ickosti a novej 
mclod ickosti - n;ívrat ku kráse melodickej lí
nie. bez hociaké ho úprimného č i neúprimné
ho hrnnia sa na veľkú .. ava ntgardu '' (k torr. je 
navyše dnes už ce losve tovo pre konaná) , to sú 
oporné body, tie skoby. pomowu ktorých sa 
dostávame. krok za krokom tou . .ľadovpu 
ste nou" k vytúže nému vrcho lu . Cesta je však 

· vcl'mi ná ročná. získanie si a znovunadobud
nutie dôve ry dnešné ho poslucháča nic je ve
cou j edno duchou . nic je z{t lcžitosiou jedného 
alebo d voch rokov. 

Myslím si, že o vašej umeleckej konfesii 
v tomto zmysle najvýstižnejšie hovoria komor
né skh1dby, zdá sa mi, že tie vám aj viac pri
stanú ako hutné a ''eľké pl~chy. Napriek to
mu, všetko svedčí o tom, že vaSe exkurzy do 
oblasti oratm·iá lnych fresiek neboli náhodné. 
Krúžim zámerne okolo Mementa, ktoré ma vo 
vašom poňatí ako útvar provokuje, ktoré však 
a~o sa ukázalo, v zápornom ale i kladnom 
zmysle provokuje i ďalšieh poslucháčov a di
vákov (tu spomeniem nedávny úspech na tele
víznom festivale v ·BAN FF Canada, kde tele
vízne spracovanie oratória získalo Hlavnú 
cenu). Prečo vás oslovuje tento literárny žá
ner? Prečo práve Radek John? 

Tu by som nadviazal na predchádzajúcu 
odpoveď. týkajúcu sa cesty k poslucháčovi 
dneška. Tento d lho dobý proces vedie určite 
aj. cez masovokomunikačné p rostriedky. in
tcrmedi;ílne projekty a vóbec, cez syntézu 
rozl ičných žánrov umenia. A Memento je. 
myslím si. dobrým príkladoin . A práve pre to 
malo až taký nečakaný veľký ohlas u širo kej 
diváckej o bce. č i už doma. alebo v zahranič í. 

Na tomto projekte (dá sa v p ravom slova 
zmysle nazvai synte ticko m). kto rý vzniko l 
v Slovenskej te levízii. v redakcii hudby (dra
maturgia E. Bartovičová) sa podieľalo veľa 
špičkových umelcov z rôznych oblastí ume
nia. Spome niem režiséra a scenáristu S. lvaš
ku . choreografa a ta nečníka L. Vaculíka. 
hlavn ých predst avi te ľov V. Hajdu a L. Kova
lovú . spev P. Luknä r. E. Gazdíková, Group 
180 . d irigent A . Popovič a ce lé množstvo spo
lupracovníkov. kto rých keď menovite neuvá
d zam. nech m i p repáč ia - veľmi im ďakujem. 

Martin Guderna: Pnooj 

Prečo práve Radek Jo hn? V čase. keď som 
sa s ním zozná mil som hľadal námet na dielo. 
ktorého núzov som nevede l ešte presne de fi 
nova( (ora tó rium. o pera . divad cln;í freska ... ) 
Pokúšal so m sa pribl ížiť k nejakému novotva
ru . kto rý som v sebe už d lhšiu dobu cítil. ale 
nevedel dost a točne priníltiť k tomu, aby sa 
ide ntifikov<t l na povrchu . Keď mi Rade k po
sla l svoj e práve če rstvo výjde né Meme nto. 
naraz so m zača l cítii, že ma priťahuje svojo u 
hrôzou . ~rásou , ve ľkosťou , ale aj tragédiou . 
Nechcem hovoriť o vše tk,ých cestách a peri
petiúch . ktoré som s to uto skladbou zažil 
(ešte pred nove mbrom '89). ale Meme nto sa 
nikdy nesnažilo vykreslii len problém mla
dých toxikoma nov. a le ,hlavné príčiny celej 
vtedaj še j (i dnešnej) society. ktoré nútia mla
dých k požívaniu drog. A le to už som raz kde
si povedal : Meme nto je jedna veľká, hodi no
v;í slza za všetkých a za všetko čo bolo . je, 
a mys lím si - aj bude. 

Opät' sa však vrátim k vašim konciznej šim, 
konkrétne komorným skladbám. V nich totiž 
najlepšie vidno hierarchiu vašich kompozič
ných záujmov, s presnou identifikáciou kom-

Peter Martinček očami a perom výtyarníka - priateľa Milana Augustina 

pozičných zložiek. Počujem v nich napr. čo 
pre vás reprezentuje rytmická zložka, k čomu 
vás inšpiruje farba so svojou kreatfvnosťou 
a v neposlednom rade - vaše ,Jazzové" cite
nie, či onen syntetizují•ci nerv . .. 

Obla~i jazzu a popul á rn..:j hudby je pn.: 
mňa veľmi dôležitá. Nepovažujem j u za ob
lasť tzv. ľahkého žánru . Je pre mriá- ak je 
však na profesion{llnej úrovni - plno ho dnot
ná a rovnocen ná s tzv. v;ížnou hudbo u . Je mi 
teda cudzie d elenie na vážnu a rahkú hudbu . 
Hudbu. podľa m ria. ne môže me ka tegorizo
vať: buď je dobrá a lebo zlá . Vych{tdzam z to
ho. že d nes sa tieto dva žánre zlievaj ú často 
do jedného ko m paktné ho ce lku. Naša m ladá 
ge nerácia využíva ča~ltl prvky jazzu a pop 
music . či už v obla \li ntmu. melodiky alebo 
fa rebnosti. napr . používanie synthesizcrov. 
e le ktrických git ;í r . <tparatt'u·- prvkov v c lck
troaukustickej hudh.: atd ... Dô kazom toho je 
aj hudba M. Bull ;t, ,l. 1'. Z agara .. . rovnako 
i moj..: ~kladby. ~l"'"''nané Meme nto. Passi 
di J azz. Gaspomiina.1. \llll<Íta p re husle a kla
vír . ako aj veľa skladi..: h k vc rnbáža m moj ich 
priatcl'ov - výtva rn íkov . To to je tiež jed en zo 
syntc tizuj úcich znakov na~cj gene rácie. ktorý 
by som chcel spo mc núi. Chcel by som rovna
ko povedai. že som ni kdy nczavrhoval re
formný avantgardný prtad hudby 50 . - 60. ro
kov . prt•d. ktorý bol úplne odl išný a má cel

' kom inú filozofiu . Myslím si - a nehovorím 
určite len za seba . že sme určitým spôsobom 
na ňom o dchovan í a veľa sme sa z neho nau
čili - pouči li po všetkých stránkach . Spome
nie m m yšlie nku Ko nfu.cia: .. Skúsenost' je ako 
lampáš zavesený na chrbte. ktorý svie ti na 
cestu už pre jde nú" .. .. ale vrhá lúče aj na ces
tu . ktorá je p red nami. • 

Druhá profesia - čo je vzácne (tým sa neta
jíte), aj vaša zál'uba - j e pedagogická prax. 
Pôsobíte na bratislavskom Konzervatóriu ako 
vedúci oddelenia kompozície a dirigovania . 

Už od študentských čias som sa venova l 
súkro mném u vyučovan i u hudobnej teórie . 
dej ín hudby. intonácie a ko mpozície. T áto 
pedagogick{t prax. ktorá je pre 1111ia neoceni
te ľná. p rerástla do mojej veľkej l{tsky- h9b
by. Ko ntakt s mladými žiak mi .. materi<ilo m" . 
ktorý je veľmi tv{lrny. bol. je a ostane p re 
mria vžd y fascinújúci. St re tával som sa~ ama
té rskym i hudobn íkm i, mur~írmi . mechani k
m i. . .. ale aj s budúcimi profcsio n;í lnymi hu
dobníkm i. ktorí mali smäd po vedomostiach. 
chcel i sa niečo naučiť. tým aj sebe niečo doká
zai. N;íš vziah prerásto l veľak rát do hlbšieho 
priateľstva . C hcel by som zdôrazniť aj te n 
fakt . že d nes je. bohužia ľ. pegagóg v česko
-Slovensk u na jednom z posledných miest. 
Nevýrobná sféra je na posledn ých miestach 
tzv. fi nančnej hierarchie. to zname ná. ak to 
človek nerobí•z lásky. w k to nemá význ<t m. 

. . 
Ste iniciátorom a vedúcim Súboru pre sú-

časnú hudbu na vašom KonzervAtóriu. Súdiac 
z niekoľkých verejných vystúpeni, zdá sa, že 
je to orchester, ktorý má presnú koncepciu 
a orientáciu . Môžete presnejšie charakterizo
val' jeho práctf! 

Vo feh ru;íri t <)l)() .. o m .. a stal vedúcim odd..:
lenia ko nwozícic a di rigovania na bratislav
skom Ko nze r·va tó riu . šk o le. kto rej ž iako m 
som sám kedysi ho l. Je to pre m1ia vcl'ká česť. 
pre tože oveľa skt'1~c ncjší ko legovia m i d ali 
dôveru . V tomto krútko m o bdobí sa mi po
da rilo rcalizovai viacero zámerov. Jed ným 
z najhlavnejších bolo za loženie Súboru pre 
Stlčasnú hudbu . kt <;~rého cieľom je vi..:si štu
den tov - intc rp r..:tov k hudbe 20. storočia . 
Poskytuje z;írove tí priesto r aj pre ~t udcn tov 
ko mpozície . kto r í si svoje rozsiahk j\il! ~klad

by móžu vypočut' v jeho poda ni. R..:p..:rto<ir 
sttboru . ktorý zvií(·ša spo lo<.:n.: Lmtavujcmc 
(dirige nt O. Rózsa) . zahŕlia kla\i ko\ (Stra
vi n~kij . 1-lindcm ith ). aj druhú polov~.:u ~toro
č ia : st: riá lnc prúdy. h ud bu tim hro\'ÍI, minima
lizm us ... Je t..:da rilznorod\• - j..: odrazom 
vziahu mladých ľud í k 20. sÍoroéiu . Pozoru
jem . že štude nti si dokážu nitjsi cestu k jed
not livým ~merom a majú spont<ínnu radost' 
pri interp rct<icii . Ne m;ím preto níd tvrd enia. 
ktoré som už viack rá t poču l. že mladí. do
spievajúci hudobníci ne majú vziah k mod er
nej hudbe. Práve naopak . Sú veľm i citliví 
a dokážu ju vcl'ak r:'tt p režíva l' ovcfa zre lšie 
ako hocikto rý .. profík" . 

P . S. Memento nebolo vôbec iba vyk resle ním 
.. z lé ho " . Bo lo vyk reslením opaku dobra . Pre
to bolo a myslím ' i aj je potrebné. Opak dob
ra zna mená sl1časnc jeho po trebu a teda je 
dobrom . Pravda . zlo je akt ívncjši..:. a le nako
niec vžd y zname ná nepríto mn?si dobra. Pre
to je dočasné. Naj mä to zlo. k to ré mám na 
mysli. by sa malo spoji i s j eho pôvodcami 
a tými je všet ko. čo pred stavuje súč<tsný štá t. 
nic špeciá lne n;íš št il t. a le vóbec pojem toho. 
čo štá t predstavuje : vášne ľud í, k toré sa vô· 
bec ne menia . ktoré sú tis ícročia trvalé a ne· 
me nné. T ragédia n{lrodov je v to m. že s<t usi
lu j ít vžd y splyntt i so št<Ítom. V tejto zdanlivo 
vzdiale nej súvis losti : .. Pre tože sami žijeme. 
mOsímc svoje ch;ípanie zamerať smerom 
k dospievajúcej rast line, v duchu s ledovať d y
namizmus jej vzn ikan ia a spo lu s 1io u sa obra
cai k plodu . kto rý je dosi<tľ nevidite ľný. Kto 
zostane u to ho. čo je vidieť. kto tam ustrnie. 
kto sa fixuje k ncvidi teľnému kve tu . je ďale

ko od sk utočnosti .lebo viditeľný kvet už patrí 
minulosti. Nevidit eľný plod je už skutočnejší 
ako tento kve t. Rast lina ž ije . existuje ako ži
vá le n v tomto na pli tí a na ceste k neviditeľné
mu plodu ... (Claude T resmo ntant : Bible 
a antick{l trad ice. ) 

Dobro urobené je minu losťou . <t ie prinesie 
plo dy n na tie sa tre ba sústredi i. - Toto mi po 
sla l mô j vzácny strýko. 

Pripravila LÝDIA DOHNALO V Á 



HUDOBNÉ DIVA DLO 

Dorástla nová gen.erácia spevákov 

čas · preverí ich kvality 
Nebýva u nás častým javom uvádzanie obnovovaných inscenácií. Dokonca je to 

jav vefmi zriedkavý. A to nielen v opere, ale ~ v ~inohemých divadlách. Jednou 
z mála výnimiek je nedávna premiéra opery Lucia dl Lammermoor majstra talian
skeho belcanta Gaetana Donizettiho. Premiéru pôvod,ej inscenácie si pamätáme 
z roku 1979 a za desať rokov, teda do mlija 1989 zaznamenala stodesať repr.íz. Na 
jej znovuuvedenie bolo viacero dôvodov. Casová tieseň spôsobila, že dramaturgia 
vypustila pôvodne plánovaný titul. Ekonomická situácia vedie operu k racionalizá
cii v prístupe k vyberaniu programovej skladby. Lucia di Lammermoor patrila 
k divácky príťažlivým dielam, ktoré zaznamenávali stabilnú návštevnosť. A napo
kon, oo je vskutku dôležité - dorástla nová spevácka generácia, ktorá si môže on.'
rlť svoje ambície na nárot\ných partoch n~ľmä z hl'adiska technickej vyspelosti 
a muzikálneho prístupu. Každý zo spomínaných ~ôvodov je akceptovatel'ný a tak 
neostáva ni~ iné, len vziať na vedomie prítomnosť diela, ktoré zaznamenalo nema
lú úspešnosť na scéne opery Slovenského národného divadla. 

Réžijná koncepcia Júliusa Gyermeka zo
stala v zásade nezmenená -·dej opery neoplý
va ~ýraznými kinetickými prvkami, o to viac 
však cítime v jeho rukopise kresbu jednotli
vých charakterov postáv, ktoré sa pohybujú 

· v reálnom dianí, situáciach a vzťahoch . Niet 
veľa možností rozoh rať javisko, ak navyše 
jednotlivé party potrebujú pevnú oporu prá
ve vo väčšej statickosti . Neznamená to však, 
že ide o vokálne koncertovanie. Režisér dáva 
dosť možností každému aktérovi na herecký 
prejav nielen vonkajší , ale i vnútorný. 

ný, pôsobivý a muzik;ílny. Menej presvedčivo 
sa mu darilo herecky, čo zasa dominovalo 
u Pavla' Mauréryho, spolu s ostatnými črt ami 
partu a postavy. Silno zapôsobil výkon hosťu
jtíccho Igora .Jana z Leningradu v úlohe Ed
garda. Hlasovä a intonačná istota i technická 
precíznosi dávajú tušii, že sa ocitá v štádiu 
permanentnej präcc na po ta ve. Miestami za
ujme akceptovat eľnou taliánskou manierou 

•dramatizujúcou dej , nic však na úkor hudob
ného prejavu. Razantný hudobný priebeh sa 
vy nímal z ccll,ového kontextu a si lno kontr~s

toval"'i. málo výrazným výkonom i pre javom 
Petra Oswalda. Ján Galia i l'eter Mikulá~ ú 
osobnosti , u ktorých vidno komplexný prí
~t up k tvorbe postavy a zvlädnutia partu: 
Kai.dý z nich vytv9ri l typ Raimonda a napriek 
ncdominantnosti postavy posunuli ju do cen
tra pozornosti. Niečo podobné sa nedá povc
dai o výkonoch Milana Kopačku a Pavla Gá
bora, aj keď ide vyslovene o okrajovú posta-

Zväčša troj ité obsadenie jednotlivých po
stáv hovorí o pomerne. širokom interpretač
nom výbere, avšak nic každý z výkonov po
tvrdzuje rozšírenú povesť o výbornej úrovni 
našej prvej opernej scény. Našťastie netýka 
sa to práve mladých spevákov. Predstaviteľka 
Lucie Iveta Matyá~ová absolvovala skutočný 
krst na scéne a prezentovala sa pozoruhod
ným výkonom. Jej soprán je pôsobivý a má 
predpoklady pre intenzívny rast. Potrebuje 
len č iastočne sprcsnii kontúry technického 
prcjlivu a neprepadnllť nebezpečenstvu vyrá
žania hlasu v exponovaných miestach. Veľmi 
dobre zvládla,näročnú áriu šialenstva so znač
nou dävkou dramatizmu. Žiada sa len skfbiť 
súhru hudobného a hereckého prejavu. Jana 
Valášková dala najavo viac technických dis
pozícií. jej kolora túry boli zreteľnejšie, zato 
prejav o čosi mcn..:j psychologizujúci. Viac 
dbala na technickú i~tot u partu Lude. RI
chard Haan už viac rúz naznačil svoje ambí-

Iveta M~tyašová sa v Lucii prezentm•ala pozoruhodným výkonom. 

cic. V postave Lorda Enrica A' htona do,tal 
prílcžitosi dotiahnui ich vyš~ic. čo ~a mu po
darilo . Oclhlradnuc od niektorých n<Í7 nal..ov 
menej kult ivovanej ;<vukm·o\lr di\ponu1c hla
som . aký ~a v na~ej op..:rc iaada ')l). /\l!C 

Snímka K. Marenčinová 

vu. Ale a j v takej ~a da odviesť hodnotný vý
kon . O ne sa pokú\ili Anna Kl'uková a Alžbe
ta Michálko\á ' úloh..: Luciincj \poločníčky 
Alt\) a 'ča~l t han Oh'át a Jan Komtant~ ako 
Nor m.tno. 

Premiéra óperety G. Dusíka v spevohre prešovského DJZ 

Prcšovskä spevohra ukončila svoju tohto
ročnt'r sezón u Dusíkovou operetou Hrnčiar

sky h;íl. ktorä j::j vlastným spôsobom pred 35 
rokmi dovŕšila i svetl tí etapu v histórii sloven
skej operety. Réžie sa ujal Ján Šilan, pamät
ník jej inscen<ícic v Prešove z rok u 1969, kedy 
v Smažíkovej réžii a hudobnom naštudovan í 
V. Danéka vy tvoril úlohu Petra , a neskôr už 
ako režisér ju realizoval ešte dva razy - v Ky
jeve a v Košiciach. Te rajšiu réžiu tvoril Šilan 
možno tak trochu aj z pozície konfrontácie. 
bilancie (veď napokon to bola jubilejná - 70. 
réžia tohoto umelca) a z nášho pohľadu do
padla veľmi dobre. Jej ~rédom bolo vyhntr i sa 

siläctvu. ale aj zj..:dnodu~cnému výkladu 
akejkoľvek pscudorecesii mic, tami až ana
chronického libreta. Výsledkom hol (;i,t)'. či
tateľný režijný rukopis. Predch;'a tL~a l i jeJ via
ceré. i podstatnejšie zäsahy a úpravy do libr..:
ta . čím Šilan asporí č i astočne ncutra liznval 
spomínaný anachronizmus tcxtov..:j predlo
hy. Široké plátno č i erno-bielych charak terov 
v operete poprctkäval drobnými výjavmi na 
pozadí dejovej osnovy (scény jarmoku. bálu 
a i. ), ktoré boli zverené č lenom· zboru n bale
tu. Ich javisková funkčnosi evidentne prospe
la najmä charak terom. v librete nalr..:lým bie
lou farbou. 

~tefan Senko ako ~ándor Benický a Svetlana Sarvašová ako llonka. 
Snímka L Marko 

R.;žiu akceptovali vo svojich výkonoch aJ 
riiekoľk í sólisti , usiluj(aci sa o vnútorn ú l:kni
to~i javi~kového celku . Bohat ~í rcgi~t cr '~ ra
zových pro~t r icd kov d;ívala samotná predlo
ha najm;i prcd~tavitdom rodiny Rafae la ·ro
ma~oviča. čo bolo oči vidn é i vo výkonoch. l. 
~a r l u (R. Tomašovič) . ll. 1-lorv;í thnvej a E. 
Jurčfkovcj (Serafina). S. Sarvašovej i o vlú
sok mat ncj~cj D. Cs;\szárovcj (llonka) ... Vy
darenú '· dvoj icu otca a syna Senických trefne 
prcd~tavova l i J . Pi u~~i (Alexande r) a š. Sen
ko (Š;índor) . V altcmácii sa s charakteristic
kou komikou Š:índora v civilnejšej podobe 
vyrovm\val J . Novotný. O dynamiku tllohy 
Fl<í riša sa v tranwerz{ilc. poča~ cclého ,prcd
~tavenia veľmi dohre po, taral Michail Ada
menko. Idealizované .. brclc" po~tavy rodiny 
Chytila. aj niektoré ďalšie boli už dopredu ur
čen.: ,.,vojim okruhom" výrawvých pro
~tricdkov. Stván)ova li ich L. Suchoža ( Pe
ter). E. Kušnicrovä a/\ . Benkov{! (Anička). 
C. Kapec a š. Rančík (Chytil), D. Gc rjakovn 
(Katka). M. Gcrjak (Ferko Kalafú~) . J . Baxa 
a i. Dobré. že sa viičšinou vyhli sent imentu aj 
páto~u . v prospech prrrod7~ného prejavu. 

V hudobnom mt~tudovan í . ktoré pripravil 
Jťrliu~ Sclčan dominoval1t najmä rytmická čle
ni losi a v lyrick}ch ú~ckoch prospela vccnosi 
inte rpretácie. 

Scénu riešil arch. M<lrtfn Brezina šťastne 
v prospech ré.lic. ale aj v prospech ostatných 
zložiek - jednoduchej . ľurlovými prvkami 
prctkanej choreografie hosiujúccho Juraja 
Kub;\nka i farebne sviežich krinolfn a modro
bid ych krojov ho~iujúccj Märic Ši lbcr~kcj. 
Boli to pohyblivé a .. vymen i teľné" javiskové 
71ožky. javi~ko ovládal ako ~ l a bilný prvo k 
ihlan vytvore n~· na honzontc akoby z paličko
vanej čipky. 

Táto scéna bola teda veľmi pri rÔdzcnou zú
šti tou i 'úča~iou r.:i ic . čo pla tí aj viec versa. 
Zhor bol fungujucim člä nkom Javi5ka (zbor
majster Ivan Pacanov~ky). no nic vždy bez
ch bným v súhre ~ orchc;trom. čo však nco
hi~ lo ani výkony s<i li~tov . 

I)JTA MARENČINOV Á "'\! 

Jedna z predstaviteliek Lucie Jana Valá§ko-
v ú. 

Snímka K. Vyskoi!U 

Dirigentom i.nsccnäcic je Jonas Alexa, kto
rého pníca s orchesi rom prináša ovocie v po
dobe veľmi dobrých výkonov. Nebolo tomu 
inak ani v· tomto prípade, hoci prejav pôsobil 
zdaním unáhlcriosti azda aj pre tempové ne· 
ja~nost i zažité inak u spevákov a inak ui\ho. 
Toto bude treba zjednoti i v prospech výsled
ku. Obzvlášť treba vyzdvihnúi zbor , ktorý už 
stabilne odvädza výkon na úrovni vysokého 
štandard u. Je v ňom cvidcutná cieľavedomá 

präca zbormajstra Ladislava Holáska. 
Jn~cc núcia pô~ob í napriek značnej static

ko~ti viac než prijatcľnc. Režisérovi sa poda· 
ri lo prekona i moment. kccf z diela prestáva 
byt' koncertovanie, ale napriek všetkému ne· 
možno z neho vytvori i dynamický dejový tok. 
Tomu zodpovedá aj scéna Vladimira Suchán
ka , dcccntnä, symbolická. čiastočne odlišná 
od pôvodnej a kostýmy Ľudmily Purkyňovej, 

dobovo a štýlovo primerané. Pravdepodobne 
:w,tane tým. čím už dopos i aľ táto inscenácia 
bo la. Spoľahlivý divácky titul pre domácich 
i z;\hraničných n;\v~tcvn íkov s možnosťou 
?novu s ním ís ť aj na za hra ničné vystúpenia. 
V i ~ t cj speváckej konšLc lácii môže byť veľmi 

nujímav;í , až prífažlivä. Cas ukáže. ako sa 
možná kon~tc lácia vykryštalizuje. 

STANISLAV 8ACI-I LEDA 

A l. m m náhodou pri IIIÍI 'števe 
pred~llll 'l'llia .\fii' I'IÍckl'iw oddelenia bmtislavskľlw 
f:o n: NI'IItária 1'\'ltípil tlo ilttl•m éltu. I'Crejnosti 111' /l ť· 
<'e111'lw prmtretTia opemého šttídia (podujat it• nebolo 
pla/!.IÍWI ané). I'O;ued .111 o.1prm•edltíujem . l'ltllltl/11111 
'" l'l'ai. . :!1• pred 10 - 15 ml.mtl'ť/IO I'CIIa ~kola a!Jsol· 
\ 'i'fl l~kwn ' 'l'l~l'rolll t •aó~iu propagáciu a poniť'ktorŕ 
ľl){'n íl. v Ml s IÍOit !tíŕil1 r 1111 pro[esio 111íl11om j1m sku 
Nm•ej ·,·et'ny (Vew•lohm na moste) . 6 lmttislm•sk,vc/1 
natlvoriac/1 (Xerxes. Z1•íkrm~ký rnnlšekf. A napo· 
!.un. tro1'ka pu!Jiiäty adeptom lwdulmélw divadla 
til•:! nc11ikodtlo. 

Krr( l' k rátkom prfllol•ore pred uvede11ím upravi'· 
neJ podob1· Mowrtovrj L.áhrad11 íéky z /ris ky rl'iisér 
Peter / )ôrr l'yslrJVil myJ/ienk unávrm11 k Sf(/rej tradí· 
cit l ' preuntácii opemého riw/11 na záver školskélw 
roka. premietli sa mi práa·e m ozartovské prierezy. 
hmne l ' ti'cltto priestoroch s klavírom. V nich pn·é 
krô<'Á l' ná 1m pr.ovi:o1'11110 m javisku podnikli mnoltf 
dm•r u ž w ámi VJI'I'áci ako J . Galia. J . K11ndlák. A. 
01 orská, 1• nrrkorfíc/1 m .1·cenáciách E. Je11isová. L. 
Ághm•1í a 1ľai.l'í. · 

Tl'll tokrát t iaci fiOinawritn)ícfl ročnfkov opiit'sitth· 
li po Mozarrovi a jelw diele mladosti. To, i c· podoba, 
l ' akej p redviedli Zálmuln íčku z lásky nemala s pred· 
lo /um wk m er nič spoločnélw. nepokladám za tragť· 
diu . lle1ľ libreto samo IJ sebe 11em tí t iadm1 w fk1í 
hl bk u 11 l'l'k ll i pol'llile J111dentov pristane sk ôr rece· 
lia. nadládzka a nesp1í11mé šantenie. Takte, keď 
so11t li odm yslel aktí Ofll'ťll slr d11jem (wvádznjtíca 
!Jola tiet nemčina, k etl'ie Záhradnh' ka z lál·ky je 
kom ponovaná 1w taliansky text). neostalo mi iné. 
net :.tís tredi( sa na tÍrtJ I'f!ll vokálneho prejavu sólis· 
/01'. 

Vl'ľmi do sm iechu mi nebolo. Ot aká••al som. :!e 
spťl 'llet 1•yrtiijtí m o i nos( fJOfHISOl'lu' sa s m ozar101•· 
sk)ím iwerpretačným .ftýlg111 . i e popri mladých. svie· 
fic/1 ltla;och ukát u i čosi z kulttíry tvorenia tún11, 
jemného vkusu. O komomý tón však bola ntídw, 
dynamické w amienka nahradila jediná dimenzia, 
a to forte . o výrazovom riellovaní 11em ohlo byľ ani 
rei'i. Mladí majstri spev/lei bratislavsk{ svoj krst ja· 
1·iskom. hoci vlastným a improvizovaným . pochopili 
al.o preteky o éo najviiť!šiu i11ten zi111 tó n11. proste 
kro z koho. Skoda. ved' soprány Jany Pastorkovej 
'(Sw ulrirllt) , Marttny Medveckej (Arm il/(la) i nil•k.to· 
rých 1ľaWch nie s1í bez per.~pektív. 

A k malo wto podujatie o~tat' wajené. cite raz . pre· 
pái'ti! Ale• predsa. možno nie je ~~~ .fkodu nazridraz 
i d.o k 11chy11e školy. prinies( podnet na zamyslenie. 
Povesť 1pevllckych tried náš/10 Kon zervatória je w á· 
nw i za hrťmicanu , nut Slrtí i nu} si ju. 

PAVEL UNGER . 



ZO ZAHRANIČIA 

Medzinárodný Mozartov kongres 
1991 Salzb·urg 

Zomrel Claudio Arrau 
Pri príležitosti Mozartovho roku sa v dňoch 

2.-6." februára t.r. konal veľký medzinárodný 
kongres v skladateTovom rodisku v Salzbur
gu. Býva zvykom, že sa na významné výročia 
veľkých skladateľov usporadúvajú kongresy, 
ako tomu bolo v minulosti v prípade Bacha, 
Haydna či Beethovena. Avšak to , čo sa robí 
na pamiatku dvestého výročia úmrtia Wolf
ganga Amadea Mozarta , nemá obdoby. Salz
burský kongres bol iba jedným článkom v re
ťazi nespočetných poduJatí podobného zame
rania, nielen v rade európskych krajín, ale 
i v USA, Kanade, Japonsku , Izraeli , Austrá
lii. Na jednej strane to svedčí o nebývalom 
záujme o Mozarta v dnešnej dobe , na druhej 
strane však nastáva akési presýtenie , pretože 
pri takomto maratóne muzikologických po
dujatí, ktoré nic sú a ani nemôžu byť jednot
ne koordinované a profilované, dochádza 
k tematickému prelínaniu a prekrývaniu, ale
bo programy akcií sú orientované na príliš 
všeobecnej základni". 

Salzburský kongres patril k tým poduja
tiam, ktoré vynika li svojou koncepciou, ná
plňou, kvalitou i úrovňou. Kongres usporia
dala Medzinárodná nadácia Mozarteum Salz
burg a Centrálny inštitút pre Mozartovo bá
danie a sponzorovalo ho vyše desať organizá
cií. Programový ·výbor stanovil nasledujúce 
tematické okruhy: Analytické otázky; Mo
.zartovo pozdné dielo; Interpretácia a zvuk; 
Mozart a tanec; Dejiny recepcie; Rané opery; 
Mozartovo bádanie na konci 20. storočia. 
Pravda, tieto okruhy maii skôr orientačný 
charakter , pre tože akcenty sa kládli najmä na 
voľné referáty. Báza voľných referátov a za
meranie daných problémových okruhov 
umožnili širokú paletu pre výber tém. 

kých účastníkov. Prednáškové priestory boli 
pefektne vybavené potrebným technickým 
zariadením. Vp foyer bola inštalovaná vý
stavka najnovšej mozartovskej literatúry 
a hudobnín spojená s predajom, pravda, 
našinec sa mohol na to všetko iba pozerať ... 

Nie je možné a nie je ani cieľom tejto struč
nej informácie ísť do konkrétnejších detailov 
náplne kongresu . Vcelku možno charakteri
zovať jeho priebeh a výsledky ako pozitívny 
prínos pre medzinárodné mozartovské báda
nie. Problémové okruhy osvetľovali účastníci 
kongresu z najrôznejších aspektov. Mo~aika 
príspevkov .siahala od pramennej heuristiky, 
kde sa odkrylo niekoľko nových poznatkov 
(napr. k otázke tvorby pre lesný roh) , cez vy
užitie modernej techniky pri analýzach (napr. 
k otázkam tempa), štýlovú kritiku (napr. 
k aspektom hudobného myslenia v zachova
ných fragmentoch) po rôzne pohľady na re
cepciu (napr. k zneužitiu Mozarta počas fašiz
mu). Ukázalo sa, koľko nového - materiálo
vo i metodologicky- možno predložiť aj v t!l
kých oblastiach, ktoré sa zdajú byť dosť po
drobne prebádané a osvetlené. Takisto sa 
ukázalo, koľko úsilia ešte treba venovať ďal
ším prienikom do Mozartovho diela a jeho 
hodnotenia. Pravda, ako to už pri takýchto 
akciách býva, vyskytli sa tiež príspevky, ktoré 
neprekročili bežný priemer, alebo ktoré boli 
veľmi špekulatívne. To však neubralo na cel
kovej podnetnej atmosfére a duchu, v ktorom 
sa kongres niesol. Kongres sa konal v čase 
Mozartovho týždňa s hudobnými podujatia
mi výnimočnej úrovne , s akými sa človek len 
zriedka stretne. V Mozartovom rodnom i o
bytnom dome boli pri prfležitosti jubilea in
štalované pozoruhodné výstavy, v budove 
Mozartea bolo možné nahliadnuť do novozís
kaného Mozartovho autografu. 

V minulom čísle Hž sme priniesli správu, že 
slámy klavirista Claudio Ar ra u cllcel po 
diMom odml&ní sa opäť verejne vystúpiť 
a to recitálom pre úzky kruh verejnosti v no
vozrladenom Brahmsovom múzeu. Koncert 
sa riak aeuskutočnil. 9.Júna v nedeľu popo
ludní o 14.00 hodine, ZOJ1U'el · neočakávane 
v jednej rakúskej nemocnici vo veku 88 ro
kov. "Smrf vzala svetu velkňaza hudby. V je
ho rodnej knqlne Chile vyhláslll §tátny smú
tok" (Die Presse). 
V priebehu niekoľkých mesiacov odi§lel zo 
svetovej hudobnej scény d'al§í veľký klaviris
ta, umelec osobitej interpretačnej poetiky. 

Medzinárodný Mozartov kongres Salzburg 
sa konal v priestoroch Starej univerzity. Zú
častnilo sa ho vyše 300 bádateľov a záujemcov 
zo všetkých končín sveta, i keď americkí mu
zikológovia neprišli v plnom počte v dôsledku 
vtedajšej vojny v Perzskpm zálive. Bolo pote
šiteľné, že popri známych mozartovských ex
pertoch sa v pomerne širokom meradle dosta
li k slovu mladší muzikológovia, ktorí úspeš
ne dokumentovali úroveň a výsledky svojej 
bádateľskej činnosti. Pravda. z bývalých so
cialistických krajín účasť bola takmer nulová. 

Vo veľkej sieni Mozartea sa napokon konal Narodil sa 6. februára 1903 v chilskom meste 
slávnostný záverečný akt z príležitosti ukon- Chillán. Rok po jeho narodení zomrel mu 
čcnia edície "Neue Mozart-Ausgabc" otec a o jeho vzdelanie sa starala matka, uči-
(NMA). V jeho rámci odznela prednáška ve- terka hry na klavír. Od nej získlll už v troell 
dúceho projektu Wolfganga Rehma na tému: rokoch prvé základné vedOOlOSti o hudbe 
Aspekty NMA -ideál a skutočnosť. V histo- a v §iestich rokoch verejne vystupoval v San-
rickom prehľade postupu práce na edícii dr. tiago de Chile ako zázračné diet'a. Rozhodu-
Re hm poukázal aj na prekážky a ·ťažkosti, júcim obdobím pre Arrauov d'al§í umelecký 

Rokovanie kongresu bolo rozdelené do 
troch sekcií , ktoré zasadali simultánne v troch 
vedra seba situovaných posluchárňach . Jed
notlivým príspevkom bola vyhradená necelá 
polhodina vrátane prípadnej krátkej disku
sie. Referenti tento čas disciplinovane do
držiavali , takže presne v polhodinových inter
valoch sa prednášajúci striedali a prítomní 
poslucháči sa mohli podľa záujmu premiestniť 
do inej posluchárne bez narušenia chodu kon
gresu. RQkovalo sa v svetových jazykoch (bez 
tlmočenia). Okrem toho sa v aule univerzity 
uskutočnili dve verejné prednášky pre všet-

ktor~r~i?~ci,u projektu spre..vádzali. ..,V,yda- •.• -·woj ~lo berlínske §túdium, kde sa dostal 
nie , na k{Or0111 spolupracuje asi S(jdetndesia t- · DM záWade-šdpeadia. cbi.lsk.ej l'lády. Tu sa 
špecia\tt6~fifdsaťpäť r~~! teltltt'lil'H!Hô~~' W'"liakoJD. MUtlba Krauseho (Lisztovho 
ako trval Mozartov život, zatia[ rlarástlo na žiaka), ktorý sa mu sú&sue stal ~ otcov-
stopäť zväzkov. Práce však ešte pokračujú ským priateľom a životným radcom. Jeho 
a majú sa ukončiť o desať rokov. Záverečný smrt' 1918 sa pre mladého Arraua stala vái-
akt mal preto v istom zmysle skôr symbolický nou udalost'ou. "Precitnutie z tejto straty, 
význam. spomínal neskôr, bolo pre mňa strunou 

Kongres ukázal, že Mozart je fenomén tak skutočnosťou, pretože som si zrazu musel 
mnohovrstevný, že napriék dodnes dosiahnu- uvedomiť, že som už dospelý a zostal som 
tým výsledkom v úsilí priblížiť sa k podstate SÚI". Arrau zostáva v Berline, stáva sa učite-
jeho výpovede ostáva dosť otázok, ktorých rom hry na klavír na konzervatóriu a dáva 
rozpracovanie a riešenie čaká na budúce ge- prvé koncerty. V roku 1911 absoiVIQe úspe§né 
nerácie mozartovských bádateľov. turné v Argentíne a v rodnom Chile, 1924 

PA VOL POLÁK triumfuje ako sólista Bostonského symfonlc-

OPERNÁ ROČENKA 
.... 

Výbornou tlačiarenskou techni
kou vytlačená ročenka budapei 
tianskej Stámej opery uvádza kom
pletný prierez divadelnej sezóny 
1989/90, ktorá bola v poradí 106. 
v Yblovom paláci, teraz u i zase na 
Andrássyho ceste. 

Prvá časť tejto vkusnej kniiočky 
na vy§e 130 stranách je venovaná 
premiéram na obidvoch scénach 
tejto inštitúcie. Táto najobsiah/ej§ia 
časť obsahuje kompletné obsadenia 
a je doplnená vynikajúcimi fotogra
fickými záberm i. Medzi nimi sa na
chádzajú aj dva zábery z Verdiho 
Sily osudu s .,nailm" Sergejom La
rinom , ktorý pod taktovkou Lom
berla Gardelliho naitudova/ part 
Dona A/vara. Po tejto časti, k torá 
návi tevnlkom posky tuje krásne 
spomienky na uplynulú sezónu, na
sledujú fotodokumentami spestrené 
udalosti zo iivota súboru. Jednou 
z najvýznamnejilch je obnovenie 
v totalite negovanej zvyklosti, me
novanie popredných umelcov lilll
lom "Večný člen opery". Pokračo
vateľmi tejto krásnej tradlcie sú te
raz ui aj také osobnosti ak o József 
Simándy, Gyorgy Me/is, Rózsi 
De/lyová a celá plejáda· znameni
tých umelcov bllzkej minulosti. 
V dlhom zozname a vyobrazen{ 
hosťujúcich umelcov a súborov je 
pre nás zaujlmavá séria záberov 

z vystúpenia opery SND s Bedndri
kovml koncepciou Gounodovho 
Fausta, ako aj snlmky z predstave
nia Pucciniho Tosky, kde v spoloč
nosti vedenia operného domu vidf
me dj Evr1 Martonovú, Petra Dvor
ského a Ondreja Lenárda. 

Statistická časť ročenky obsahuje 
zaujím avé údaje. Podľa nich na 
dvoch scén.ach je na repertoári cel
kom 51 diel, z ktorých osem sa uvá-• 
dza v origináli pomocou ,,svetelné
ho tlmočnfckeho zariadenia" a 25 
baletných produkciE. Z operných ti
tulov bol najčastej§ie reprlzovaný 
Erkelov Bánk bán - 27 krát, ako aj 
jeho fltmyadi László - 14 krát, 
Pucciniho Pláiť a Gianni Schicchi 
ako aj Kocf4/yov Háry János- 15 
krát, ký m z baletnej produkcie Se
regiho Sen noci svätojánskej na 
hudbu Felixa Mendelssohna-Bar
tholdyho, celkove 19 krát. 

Ako ďalšiu atraktlvnu novinku 
zo iivota Státnej opery treba spo
menúť, ie v červenom salóniku sa 
usporadúvajú s variabilným ob~a
hom stále výstavy obrazov od sú
časných autorov. V prízemnej 
vstupnej hale zase otvorili predajňu 
"Opera Shop", kde je bohatý výber 
gramoplatnl ako aj artiklov súvisia-

• cich predovietkým s domácim 
operným umenlm. 

JOZEF VARGA 

kého orchestra s Pierre Monteuxom, 1927 
získal prvú cenu na medzinárodnej klavírnej 
sút'aži v ženeve. Jeho cesta k medzinárodnej 
kariére je otvt,rená a Claudio Arrau ju aj ná
ležit o využil. Vracia sa do Berlina, kde usku
točnil množstvo senzačných koncertol' (&sto 
hosťoval v tomto &se tief vo Viedni), spome
dzi ktorých k n~legendárnej§ím patrí 12 
koncertov v roku 1935 na ktorých predniesol 
v§etky Bach ove skladby pre klávesové nástro
je, Okrem toho hral Mozartove skladby, us
kutočnil cyklus Beethovenových SO(lát, stal 
sa jedným z najobdivovanej§ích interpretov 
romantickej klavírnej literatúry, diel Sebu
manna, Liszta, Schuberta a Chopina. Medzi
tým sa oženil s frankfurtskou sopranistkou 
Ruth Sehneiderovou a stal sa otcom syna 
Maria a dcéry Carmen. 
Po senzačnom úspechu v Carnegie Hall v ro
ku 1941, stal sa jeho novým domo,·om New 
York, odkiaľ podnikal svoje veľké úspe§né 
turné skutočne do celého sveta. Arrau je už 
osobitným a svojráznym pojmom v koncert
nom svete, výraznou individualitou, ktorá 
svojim Interpretačným poňatím Liszta, ale 
n~aii Chopina a Beethovena nu.načuje no
vé · interpretačné obzory. Joachim Kalser 
o Arrauovom interpretačnom §týle napísal: 
"Hrá s takou autentickosťou, ktorá ako keby 
vyvierala z bezvýhradnej viery k týmto ver
kým dielam, ktorým zasvätil celý svoj život. 
Asketická váinost' jeho l'Ýf8ZU . zu§ľacht'uje 
jeho hru, ktof1\ sa už dámo stala službou 
dielu". Sám Arrau svoju hru charakterizoval 
veľmi origlnMne: "Ťažko to viem vysvetliť, 
ale chcel by som byt kňazom a tak n~biWie, 
ako je len možné, dostať sa k skladateľovi." 
Claudlo Arrau už nežije. Patril ku generácii 
klavírnych umelcov, ktorí nikdy nehovorili 
o brilantnej technike, tento termín nikdy ne
stal'ali do popredia ako atribút, považovali 
ho za jeden ~ prirodzených predpoklado" 
umeleckej činnosti. o to viac dával do eopre
dia hodnoty lluchovného vzdelania: "Cím je 
väč§ie a hlb§ie vlastné vzdelanie, tým viac sa 
odzrkadľuje v ndej interpretácii" - &sto 
zdôrazňovaL Usiloval sa "s krásou žiť v krá
se". Hudba, divadlo, maliarstvo, architektú
ra, knihy, umenie v každej forme a vnútorný 
vzt'ah k prírode, boli jeho svetom poznáva
nia, premý§ľania a konfrontácii. Žil umeniu 
a s umením. Bol jeho veľkým služobníkom, 
vykladačom, ale aj horlivým propagátorom. 
Neuznáva) rutinu .., umení, iba· tl'orivý pro
ces, ktorý bol neopakol'atefný a podstupoval 
ho vždy znova na každom koncerte. Jeho ne
napodobiteľnú a nezdolnú službu hudbe 
ukončila jeho smrf práve v duchovnej kon
centrácii na azda posledný tvorivý čin. Po
sledný koncert Claudia Arraua 7. júna 
v Múrzzuschlagu sa teda nekonal. Umelec, 
ktorý už tri roky verejne nevystupoval, Sl'oj 
come back v Brahmsovom 'dome už neusku
točniL 70 §Castných m~iteľov vstupeniek na 
tento koncert si ich iste ponec;há ako vzácnu 
relikviu na umelca, ktorého obdil'oval svet. 

MARIÁN JUIÚK 



8 · SERVIS HŽ 

~gramofónovej produkcie OPUS-u 
FRANZLISZT 

(1811-1886) 

l . Fantázia a fúga na chorá l 
"Ad nos, ad salutarem undam" 

2. Prelúdium a fúga na B A C H 
3. Smútočná óda 
4. Dve konzolácie 

č. 4 Des dur 
č. 5 E dur 

Organ 
Ferdinand Klinda 

Organ v Dóme v Mersebu.rgu, monumehtálny ajedlae&ý ústroj v celej Európe, 
n budil zaslúženú ·pozornosť popredného predstaňtera hudobného romantizmu 
Franza U szta, n~mä pri pozoruhodnej p~vbe tohto nástroja, ktorú reaijzoval 
významný organár tej doby Friedrich Ladepšt. F. Liszt patril k tým málo sklada
tel'om 19. storočia, ktorí sa neuspokojili iba s obdivom organa, ale venovali tomuto 
nástroju tY celý rad diel trvalej hodnoty. ~ práve skladby venované tomuto obdivu- , 
hodnému nástroju-a preň ~peciálne napísané, tvoria predkladaný ~r z Lisztovej 
organovej tvorby, ktoré na autentickom nástroji .realilôval popredný slovenský or
ganista a pedagóg, profesor dr. Ferdinand Klinda. 

/ 
LP i CD si m6ž~te kúpiť v predajniach OPUs-u 
alebo obj~ať na adrese: · 
OPUS, zásielková slufba; Beblavého 8, 827 IS Br~tisfava 

• 

"" tlacc" q l<nnf.:rencu ' hmcli Fórum infurmo· 
1·ah l' jun,, t.r. hrat"lal·,k)ch novinárov nhtupco· 
da RI I [)f~R 11-11-')SE o pripravc tohtoročného je· 
'en neho 1dtrhu. kim la~i,ko je síce v pol'noho, po· 
dar,kct obla\11. a1 ~a k mm u ly tok pukú, iJ•., a· p~u
IOCillt aJ l. l\lcd11narodn~ ndbornj• •el'l rh lw.dob
n) dl na, t rojm a hudb). k tory pod fa 'lov naditcl'a 
ll'ltdHI m.d minwri.tdny o hla, . Pre to v tcjiO akcii 
pol.r.,•uJu aj 1 tomto rok u v diíoch 3. - 6. októl>ra. 
kedy 'a Ricd , lin• no-ral.u,ke mestečko pri bavor
' kl'dt hrtnlci.tdt 't3f\~ ítkým\1 malým hudobným 
centrom hu ·op}• Vdrrh cl1oe po, kytnúi nie len,,;. 
ltrnnu p~ll\ 11 ~ 11 1 nhl'"" hudby . ale princ>ic tiež širo
l..c 't ('h.: ~llum rP/ Il\l'h akcaí. l· im -,a ' tane miestom 
'll h.llllli.l..t \~~ lh} lh /~lUJUllCU\ Ú hudohlll: UlllCiliC. 

Véfl rh počíta ' roz_,iahlou výstavou hudo bných ná
\ trojnv a ith pn\ luše n, tvn. h~dobn in . reprodu kčnej 

techniky, s prezentáciou produkcie hudol>ných vy
dav;Hcfst icv a pod . V rámci veľtrhu sa uskutoční 
2. rakúsky ko ngres hudobných škôl , kto rý usporia
da Konfederácia rak~skych ~r ~ n ch inštitúcií, 
združujúca okolo S ()(JQhudObných pellagógov. Té
mou konferencie budc,súčasný stav hudobnej vý
chovy. 

Diplom česko-slovenskej kritiky 

• 

Vcrtrh neobíde ani Mozartove výroč ie. Poč[ta 
s koncertom laureátov Mozartovej súiažc , s beseda
mi o živote a d ie le W. A. Mozarta. K slovu sa dosta
ni• :tj f:thšic hudobné žánre. Počas vcft rhu sa usku
točnia festivalové poduja tia dychovie k. speváckych 
Lhorov, jazzový festiva l a komputcrové umenie, 
a non->top koncerty. Podfa informácie zástupcu Cc
doku nn spomínanej t laéolléj konfere ncii, bnťlé Cc
dok organizovai n:t tento veľtrh zájazdy. -mJ· 

Slovenská hudobná spoločnosť 
- prebúdza a rozvíja záujmy verejnosti o hodnotnú hudbu v~tkých foriem, 

.i.ánrm· a štýlov, 
- prehlbuje hudobnú ndelanosť, 
- obohacuje a tn ale zvy~uje úroveň hudobnéhcrživota na Slovensku, 
- slará sa o tvorivý odkaz veľkých osobností slovenskej a svetovej hudobnej 

kultúry, 
- roi'\'Íja hudobné záujmy svojich členov, propaguje slovenskú hudobnú kul

llÍru. 

ORGANIZUJE 
konferencie, semináre, hudobné zábavy, besedy, pracovné stretnutia. 

USPORJ\DÚA 
hudobné s~ťažc, koncerty, klubové proiiJ'IUilY· 

SPOLUPRACUJ E 
s inými organizpciaml, inAtltúclami a záujmovými zdndeniami. 

POSKYľUJE 
odbornú metodickú pomoc a l. 

ČO PRIPRAVUJE SHS V ROKU 1991? • 
- Seminár husľovej hry - 21. - 28. 6. 1991, Bb tislava 

' - Seminár gitarovej hry - l. - 7. 7. 1991, Bn~dslava 
- Stretnutie H udobnej mládeže - l. - U. 7. 1991, PieAťany 
- Stretnutie vedúcich klubov Hudobnej mládeže -jeseň, Vysoké Tatry 
- Sústredenie Orchestra Hudobnej mládeže -jeseň, 1991 . 
- Účasť členov klubov Hudobnej mládeže na festivale Mladá Smetanova Lit~ 

myši - 20. - 22. 1991 . 
- Hudobno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou na tému In

tegrujúce možnosti hudby a umelecká výchova detí a mládeže-6.-9. 11.1991, 
v Detskom mestečku Zlatovce pri Trenčíne 

- t•odujatia záujmc.>vých združení SHS 
- Iné podujatia 
~ešíme sa na vašu činnosť v radoch členov Slovenskej hudobnej spoločnosti. 

STAŇTE SA ČLENMI HUDOBNEJ SPOWČNOSil. 
Podrobné informácie získate: 
Slovenská hudobná spoločnosť, Šafárikovo nám. 4, 8U 02 Bratislava, tel.: 
509 17' 532 25. 

Dňa ZS. júna t.r. stretU sa v Brne na pôde 
Jan~kovej akadémie múzlckýcla umení čes
lú a slovenskí hudobní kritici, aby udelili 
Diplom českej a slovenskej kritiky za rok 
1991. Na úklade anketového hodnotenia, do 

l merečaébo kola postúplU tieto diela: MaJ... 
tin Smolka: Pomyslná sonáta pre komorný 
orchester, Miloslav Kabeláč: Osudová dra
mata člov~ka pre trubku, kJavír a recitá tora, 
~lloslav Hn án: Makrosvčty pre bicie ná-

... :KóN){bRz 
Riaditeľsno Základnej umeleckej §koly 

v Galante prijme na §kolský rok 1991/91 uči
teľov: 

- hry na kJavíri, 

stroje, Roman Berger: Adagio pre husle 
a kJavír, Ivan Hru~vský: l. symfónia, Junq 
Bend: Hudba pre trombón a orchester. Po 
vypočutí a bodovaní jednotlivých skJadieb 
Diplom českej a slovenskej hudobnej kritiky 
získali Miloslav l§nán za Makrosvéty pre bi
cie nástroje a Roman Berger za Adagio pre 
husle a kJavír. Diplomy budú odovzdané pri 
pnležltosti onorcnia brnenského festivalu 
3. oklóbra t.r. ' -mj: 

- hry na gita re, 
- hry na akoredeóne, 
- korepetítora pre tančný odbor. 
Záujemcovia hláste sa na tel. čísle: 

0707/23 69. 

Viete čo je Slovgram? , . 

Nezávislá spoločnost' výkonných umelcov 

a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 

SLOV GRAM 

• zastupuje a· ochraňuje výkon· 
ných umelcov a výrobcov zvu
kových a zvukovo-obrazových 
záznamov 

e zaQI rokovania s masmédia· 
ml o uzavretí nových zmlúv, 
ktorých cieľom je podstatné 
zvýienie odmien za užitie vý
konu výkonných umelcov 

e pripravuje rokovania a uza.. 
tvorenie zmlúv s ostatnými 
sub~taml, ktoré utívajú 
umelecké výkony na komer
a.~ dele 

e spolome s IFPI bude bojovať 
proti plrátstvú, ~fm chce vý-

, razne prispieť k žiadúcemu 
právnemu stavu v ochrane 
práv výkonných umelcov a vý
robcov zvukových zázhamov 

• prostredníctvom výpočtovej 
techniky skráti platné termí
ny a sprehfadní eelú ochran· 
nú agendu 

e chce splniť všetky vaše pred
stavy o ochrane práv, výkon
ných umelcov a zosúladiť ich 1 

s ustanoveniami médziná .. 
rodných autorsk~právnych 
dohôd, n~Qmä Rímskej kon
vencie · 

e ponúka vám poradenskú 
službu pre vaše zastupovanie 
v.o všetkých autorsk~práv
nych otázkach. 

. 
Zakladajúcimi .členmi SWV-

GRAMU sú IFPI v ČSFR (Inter· 
national Federation of Phon~ 
graphic Industry), Konfederácia 
umenia a kultúry na Slov~nskq 
a Slovenský odborový zväz sl() 
bodných povolaní. 

BliHie informácie na adrese: 
SLOVGRAM, Jakubovo hám. 14, 
813 48 Bratislava, tel.: 591 66, 
591 71. 


