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HANA URBANCOVÁ 
lJvádzanic folklúru na scéne prešlo ou 

prvých \~l upov ľudovej pic\ nc. tanca. hudb) 
a fragmentov obradu na jav i~ko \ ývinom. 
ktorý viedol k vytvore niu osobitné ho ž;í nru 
~cénickej tvo rby. k t7v. scénickému folkló ru . 
Na jeho formovaní 'a zúča~tnil i arnaté r\ kc 
~úbory a skupin y rovnako a ko profcsionúlne 
fo lkló rne tc lc\<Í. Ka;i-d~· L. n ich si vytvoril w oj 
~ l a~tný prbtup k ~cé nickcj ~ ty l izilc ii a vla,tn~· 
okruh pdcc' fo lklúrnm na ~céne. O bj avo va
nic nových ciest v jeho in~cc novaní . hľadanie 
nových podne tov a in~pinícií nemožno uprie( 
mnohým stlborom a skupinúm : inte nzívnej šie 
by malo ;mia prebieha ť naj mii v pmfesion:í l
no m súbore. 

Poslecln;í pre mié ra S ĽU K-u bola tento raz 
pripraven;í v menej tradičnom ča'e - mimo 
okrúh le ho v)•ročia ~t1 boru : už to naznačuje. 
že vznikala mene j z podnetov vonkaj ších 
a azda viac z podnetov tvori vých. O novom 
alebo ~kôr roz~írcnom prog ramovom zame
ran í. o hľadaní nov),ch podô b ~cénického 
spracovania fo lkló rnej tradície a c iest k divá
kovi začal S ĽUK pravdepodobne uvažm ať 
o d po~ledncj prem ié ry tanečného programu 
pred dvoma rokm i. Už dlhší čas ~a opiiť vyn;í 
rala ot;ízka. akú úlo hu a aké funkcie má 
S ĽUK ako profc~ion;íl ne te lc~o spÍiwť v kon
texte dedinských folk l ľ> rnych ~kupín a mest
~kých ama térskych ~úborov. v čom ~a m<i od 
nich od li ~ovať a naopak. uchovať si ~ nimi prí
buzné čr t y . Najnnv~í progra m SĽUK-u ~om 

tak aj pochopi la - ako predstave nie vlastnej . 
špecificke j cc~t y \ uvádza ní ľudovej trad ície 
na scéne. a J..o jede n L. viacerých možných ~pô
~obov spracovani a fo lklóru v profcsion;ílnom 
~líbore. btc by bo lo ľah; ic ~iahnuť k ovcre
n)•m ~pô~obom pnícc a vyhnúť ~a rizikám. 
kto ré p rim'!!;a objavovanie n!>vých ciest v pro
gramovej o rie nt ;kii. j av i~kovcj štylizáci i 
a pod. Progra m na ~ t ar~iu tvorbu SĽUK-u 
nadviizujc a rozv íja ďa lej jej podne ty . T;í to 
kontinuita v tvorbe je napokon zjavná a vy
tvára j u aj o'obno~ť hla vného tvorcu progra
mu . Juraja Kubánka . 
Ce lovečern ý komorný program tanečného 

súboru pod nitzvom Mať moja bol v premiére 
uvede ný v novom pôsobisku SĽUK-u v Ru
sovciach (autor náme tu Juraj Kubúnka a Jún 
Q uittncr : scenár Ján Quittncr . Mária Farka
šovú a Z uzana Lcngová: hudobná dramatur
gia Z uzana Lcngov:í a Mária Farkašová: kos-
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týmy Hana Cig~tnov;í ; ~céna Milo š Pietor ml. 
a Vladimír Matúšck. choreografia a réžia J u
raj Kubánka ~ asi~ t cnciou J(lll a Quittncra). 
Po~un sa odohral v chápaní ~cé nického spra
covania ľudového tanca . hudby do podoby ta
nečného di vadl a. Zd;í sa. že SĽUK zatiaľ ove
ruje možno~t i. ktoré by moh lo toto nové za
me ranie posk y tnítť . Text v bulle tine naznaču
je - ak som dobre pochopila - že folklľ>rnc ta
nečné divadlo stavia na ana lúgi;kh mcd7i svo
j ím inte rpre tom a pôvodným interpre tom ľu

dové ho tanca : u interpreta ta nečného divadla 
zdórazríu je moment ~t otožncni a sa s posta
vo u . prežívanie úlohy. psycho log iz;íciu . (T o
to po1íatie mimovoľne pripomína prvky tra
dičného divadla .. prežívania .. na rozdie l od 
d1vadla .. pred~t avovania .. ~ charakteristickým 

nd>tupom inte rpre ta od posta vy. p rvkami di
vadla v divadle a pod .. ak sa dajú v tejto sú
v i~losti obidve koncepcie spomenúť.) 

Z:íme rom autorov bolo vytvorii kompakt
nú ce lovečernú scénickú kompozíciu a prejsi 
od ' tarš ích typov programov (aj mono te ma
tických) ako moz11iky viac-menej samostat
ných čbel alebo blokov k celovečernej kom
pozícii s pevne jšou a dramaticky ucele nou 
stavbou . Tento prechod nic je jednoduchý 
a v žánri scénického folkló ru sa stre túva s via
cerými úskaliami . kto ré môžu byť dôsledko m 
.. ko nkure ncie .. e tnografické ho a ume leckého 
pohľadu . V programe Mať moja menej zlo
žie k podpori lo ce listvo~!. homogénnosť scé
nicke j kompozície (ak ú precba len evokuje 
te rmín tanečné divadlo) . 

K jednotiacim mo mentom patril základný 
námet s núznakom epického prvku - pr íbeh 
ženy a o sud matk y. Obraz snímania party na 
svadbe vyvolá v mat ke spomienky. O žívajú 
tí. ktor)·m v jej ž ivote patri lo stále miesto <~le
bo v ňom zohrali o~udovú úlohu - rodičia . 

sestra. mi lý . syn . neve~ta .. . Cez vy nára júce sa 
spomie nky. ep izód y. mo mentk y sa odkrývaj ú 
obrazy blízkych. ktorí postupne z jej ž ivota 
odchádzali: cez ne ko nfliktné aj kon fl iktné 
podoby vziahov medzi nimi ~a odvíja náznak 
príbehu . Po tragickej smrti syna ostáva žena 
osamotená so svojimi spom ie nkami. 

Juraj Kubánka venova l program pamiatke 
svojej matky. uči teľky v Lip tovských Slia
čoch . ochotnícke j divadclníčke a zakladateľ
ke s liačanskej folklórnej skupiny . ktorá dnes 
patrí k najstarším dedinsk ým folk lórnym sku
pinám na Slovensku . Postava Matky v pro -

Strom života- z nového programu SI:UK-u 

grame dominuje . Je umiestnená viac nad .. de
j onY· (aj vizu:ílnc na ~cé ne). zriedka d o neho 
zasa huje. je pasívnejšia a jej stilla prítom nosť 
na javbku j u povyšuje teme r na symbol. 
Fragmenty matkiných spomienok sú spraco
vané do podoby sekvencií. n ic 'ú radené 
chronologicky. Niektoré mo me nt y ~a vraca
jú. isté si tuácie sa opakujú alebo variujú (mo
tív >Vadby na začiatku - Ej. sadaj na voz. Ve
se lie: ~ckvencic s Pltníkom - Dievča a Pltník. 
L;ísky jednej kr;ísky. obrazy s Orlom). Kon 
fl ikt sa objavuje ~kúr vo vnút ri niektorých 
sekvencií než v kompozícii ce lku . To všetko 
o~lahuj c epicko-dramatickú >tavbu ce lej 
kompozície a smeruje k pô~obi vému lyrické
mu. poetickému. až baladické mu vyzneniu . 

Rozpracovanie n;í me tuna ~céne je však Z<Í

rovCI'í menej prehľadné a zrozumi tcfné. Di
vák sa iažšie orientuj e v postavách a tým aj 
v nadviizno~ti epizôu. sekvencií . V tom prípa
de sa mô:te s t ať. že sa odpúta od namúhavého 
sledovania fabuly a zaujme ho skôr striedan ie 
kontra~tnýeh či analogických sekve ncií a ich 
(v mnohých prípadoch veľm i pó~obivá) a tmo
sfé ra a výraz. Program sa vlastne pohybuje 
medzi d voma pó lmi -sledom minia túr. pre 
ktoré je .. príbeh .. len zámie nko u. voľným 
rúmcom pre up la tnenie rozmanitých podôb 
tanca. hudby. piesne na scéne: na druhej stra
ne ko mpozíciou. v ktorej jednotlivé sekven
cie slúžia .. príbehu .. a logike rozvíjania myš
lie nky. Program s divúkom ne komunik uje 
cez príbeh. ten tvori l len isté pozadie. po mo
cou kto rého sa dala bl ižšie identi fikovať at
mosfé ra . výraz. séman tika jednotlivých zlo 
žie k . hudobno-ta nečných sekvencií a pod . 
Pocho penie nie ktorých symbolov sťažovalo 
ich rôznorodosť alebo po užiti e v isto m význa
movom posune (napr. symbo lika orla .. ktorá 
je v programe exponovaná. je zako tve mí väč

šmi v tradícii u mele j poézie roman tizmu . 
v nej sa vyskytuj e orol ako symbol voľnosti. 
slobody. odvahy . nezávislos ti) . 

Výber hudby zo štúdiových nahrávok 
SĽUK-u (autori úprav Šte fan Molo ta. Miro 
slav Dudík. Iva n Dubecký. Marián Járe k) bo l 
výcho diskom z núdze. nie záme rom . Pre to sa 
od hudobne j zložky nedalo čakai viac. než 
bola schopná poskytnlrť (pôvodne sa v pro
gra me počítalo so spoluprácou skladateľa 

a s komponovanou hudbou). Výber p rinieso l 
rozhlasové úpravy ľudových piesní a hudby 
z viacerých regió nov Slovenska . Prevlád al typ 
jednoduchých úprav. ktoré rešpektujú pô
vodnú piesňovú a inštrumentúlnu štruktúru 
a nerozbíj aj ú ju. Komorné spracovanie zod
povedalo komornosti tanečného programu . 

Snímk~· ČSTK 

Bude prínosom hudobno- taneč n ého d ivad la . 
ak >a v súlade' témou . n;í mctom uplatn ia aj 
piesi'tové druh y. ktoré sa v bežných tan ečných 
programoch ncobjavovali a le bo ~a sporad ic
ky mo hli vyskytn úť len ako v}•plit mcdli jed
not livými taneč ným i čbla rn i - u~p;i van ky. ha 
lady. nie ktoré o hradové pic~n c a pod . (v tom 
má predchodcu napr. v ~tar~om. veľmi hod
not nom p rograme >pcv;íckcho zboru a taneč

nej ~kupiny Pod'mc 7a>pic vajmc) . ll udba 
zne la z p lay-back u. V prípade tohto prng ra
mu som ~i uvedomila. že play-back je možné 
využit ako zmysluplnú a funkčnú ,(réa,( ~cé

n ickcj štyliz;k ic . ak >a tvorcovia vyhnú jeho 
úskaliam ( .. predstieranie .. spevu a lebo h ry na 
scé ne. hlavne ak ide o s<i l i~t u. mé>že vyzn ie( 
v tomto ž;í nri až komickv) . 

N;ívrhy kost ýmov ><t po hyboval i v th och 
rovinúch - v niektorých prípadoch vychitdza li 
z jemne j štylizácie kroja (~vojím regio n:ilnym 
zakot ve ním zodpovedali hud be a ta ncu). ino
kedy pred stavova li typ veľmi voľne po rí atého 
rustikálne ho odevu . T;íto ko mb in;ícia nepô
so b ila nezauj ímavo. Otv;íra 'úča>nc ot ;ízky 
o osobitnom riešení k<»t ýnw v tomto type 
p rogra mu. 

Je dob ré. ze pre mié ra pri niesla podnety 
k úvah;'un . Súčasne vvzncla ako d iv;íckv 7au
jímavú a príiažliv;í. Niek toré >c kvencic . ob
razy vystúp ili d o popredia ako o~obitnt' cmo
cion;ílne a výrazovo p(»obivé ( Vc~cl ic. O rl ia 
láska. časť z Gene rúcií . Stro m života a 'mrti . 
Dievča a Pltn ík) . Komornmť p rogra mu \ y
tvára predpoklady na nad viazanie- ug icho 
konta ktu s div:íko m. Pre dra maturgiu otv;íra 
možnosť súst rediť sa na matcriúl. v nH•IIll
me ntálnych program och obchi1dzan ý ·alebo 
me nej prcferovan )' (na pr. o hmdov;í trad ícia. 
zvykoslo vie). 

Je možné fo lklór a ľudovú tradíciu na >céne 
interpretovať . sústrediť 'a na pú~obivo~ť au
tentického pre javu . alebo na c~tc t ickú p(l~o

bivosť jej spracovania . Autori program u Ma ť 
moja sa usilovali cez vy jadro\ a c ie pn»tricd
ky fo lkló ru a ich štyliz;íci u ~tv;í rniť i't)· númct. 
fabu lu. tému . Zatia ľ o~túva o tvorc n;í otúz
ka. č i v tomto prípade už pri nie kto rých té
mach . 11<íme toch 'cénick)· fo lkl<ir ncm;í \ i~

tom zmysle ko n ku renciu v in)·ch ume lcck)·ch 
žánroch ... Dô ležité je. aby aj tento typ pro
gramu bol p rij íman)• na pozad í .. matcri;ílu ... 
z ktorého pred sa le n vych;ídza - autcntick )•ch 
forie m ľudovej hudby. pie,nc . kroja . tanca. 
obradu .. . 

HANA URBANCOVÁ 
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Odpoveď na riport Envina Mesmmera v preklade dr. Klindu 
Uvede nÝ koncert v Blumcntúli nehol do

hodnutý S.lovkonccrtom. a le Mé~tským ku l
túrn ym o;trcdtskom - dr. Ondr[tšck. p. Soko
lovú. 

Po'tn Mesmmcr pn\ic l do Bratislavy 4 dni 
pred koncertom. al jednod ucho ~molu. 

pretože to bolo v týždni. kde bol prvý piatok 
(:1. máj a) kedy si vykonávajú veriaci Sviatosť 

7mierenia prakticky od 15.00 h - 20.00 ha cvi
či ť sa nedá . Myslím ~ i. že v prvom nt de sme 
rim. -ka!. chr<'unom a až potom koncertnou 
~á lou . Spr:'tvca fa r~kého úradu ochotne dopo
~ r a ľ po~kytova l priestory i prc konce rtnú čin
nost. ale prvoradý je duchovný program , veď 
naša farnosť - .. Biu rncntú l'" ' počtom 250 000 
veri acich JC najvitč~ ia v Európe. Boli už do
hodnuté dva kom:er ty clmímových zborov 
v tom •~tom týždni z cudziny a potrebovali 
tiež priestor pre akust ickú skúšku. Aj c lcktri
k:íri pracoval i na novej vzduchotechnike. 
Prúd prerušili len na 15 minút. Nebola to 
schvá lnosť proti umelcovi. Bolo tu viace ro n~í

hod . viď zúkon ~chválnosti. 

Je podivuhod né. že spomínaný umelec si 
nevede l zapnú! prúd na hlavnom vypínač i , 

i(torý je umiestnený na chú rt.: a je viditcl"ný zo 
v~ctk )•ch w ctov),ch ~I rá n . 

Pamiiti. ž iaľ, neboli v poriadku. S firmou 

Rieger-Kioss máme 2 ročné jednanie a dúfa
me. že nový počítač nám bude v čo naj kratšej 
dobe dodaný. Dr. Mayer by bol ochotný jazy
ky n a la d iť. ale MKS mu nepredložilo objed
návku . Povinnosť MKS by mala byť starosť 

o organizáciu okolo koncertov, toto predsa 
nic je starosťou kostolných zamestnancov -
kostolníka a-· organistu, podľa pána Mes
mmera .. subalterných'" zamestnancov. Ume
lec mal k dispozícii organ v de ri koncertu, a to 
celý dc ri od 8.00 - 16.00 hod .. pre tože mal 
koncert deň predtým v Bojniciach. My chápe
mc. že mal ťažkosti so skorým vstávaním. ale 
to. bohužiaľ, nic je náš problém . 
Veľa vecí v článku nezodpovedá pravde . 

O tom sa nebudem rozpisovať. ale podotý
kam . že večer som v chráme nemal službu. 
takže neviem a nczodpovedám za to. prečo sa 
koncert omeškal. Pánovi Mcsmrnerovi som 
osobne vysvetlil. že viac kľudu a času by mal 
pri organe v koncertnej sá le Slovenského roz
hlasu. ale rozh las žiada vysokú sumu za pre
nájom organu a sú ly, čo pravdepodobne M KS 
nic je schopné zaplat iť . Preto sa radšej využí
va priestor v Blumcntáli. kde č ias t ka za pre
nájom nestačí pokryť an i spotrebu elektrické
ho prúdu. 

Pýtam sa ešte: Čo vie pán Mcsmmcr o tota-

v . , , 

Zivot plny tonov 
Vzácne životn,é jubileum Eleny Kittnaro

vcj . só listky opery SND. ~mc si pripomenuli 
nielen na slávnostnom predstaven í Nabucca. 
kde táto dlhoroč n :í popredná sopranistka 
stvá rríujc už 25 rokov (1) jednu z ccntr:ílnych 
po~t;ív - Abigai l :r kedy plné hľadisko vzda
lo nadšene poctu umelkyni .. . Heroína nášho 
operného javiska Nabuccom neskončila svo
ju opernú ka riéru. ale an i oslavy životného 
jubika . C..:~ké kultú rne. ~trcdisko a j..:ho Klub 
Bohemia pripravi li na nede ľu večer (9. júna) 
doslova . .summtt ·· mladých operných hviezd 
SND. ktoré prišli pozdraviť svoju obľúbenú 
kolegyríu. Ukážku zo svojho stále pôsobivé

. ho umenia predviedla ~amotn :í Elena Kit tnú-
rov{! v modlitbe Tosky Vždy somlú~ke k ume
niu žila . Vyjadrila tak mnnhé zo svoj ho 7ivot
ného kréda. 

A poto111 uL. na>lcdoval prud olazok a od
povedí v dia lógu s Petrom Krupárom. riadite
ľom Českého kultúrneho strediska. Okrem 
iného vyzdvihol Kitt narovcj úspechy v die
lach Dvo i"<"tka a J anúčka na domácom - slo
vcn~iwm a českom . ale i zah raničnom pódiu 
(a to aj koncertnom). Naj mä J ;tn:íče k sa stal 
spevúčkc v mnohom osudný - od Glagobkej 
omše. v ktorej so Slovenskou filharmóniou 
v polovici 60. rokov hosťovala v Tal i an~ku. 

cez ~kvostnú Em íliu Marty vo Veci Mak ropu
lo~ . až po nic dávno stvárnenú postavu Kos
to lníčky v Jej pastorkyni. 

K silným strúnkam pôsobivého veče ra pa
tril i aj :'trie v podaní najmladšej gencr:ícic só
listov opery SND . Obdi vova li sme zvučný. 
ht.:7chybnc znejúci bary tón Martina Babjaka 

v náročnej árii Dona Alfonsa z Donize ttiho 
Favoritky, mladučká Božena Berkyovú za
spievala áriu Lucie z opery Lucia di Lammcr
moor. Ján Galia doslova očaril hlbokými. su
gestívnymi tónmi a klenbou fráz v Ctri i Ficsca 
z Verdiho Simone Boccanegru. Dravý. dra
ma tický soprän Dagmar Livorov,cj - možno 
raz nástupkyne v heroických sopránových ro
läch E. Kittnarovcj! - presvedči l v ;í rii Gic
condy z rovnomennej Poncchiclliho opery. 
Zaujal nás tiež mäkký. lahodný barytón Dal i
bora Jenisa - perspektívnej posily najmladšej 
generácie sólistov SND od budúcej sezóny 
(spieval áriu Lcporella z Mozartovho Dona 
Giovanniho). jeho manželka - Eva Jcnisovä . 
ktorcí nedávno prcmiérovala Violcttu v Tra
viatc v anglickom Lccclsi. zaspievala - exce
lentne ' - :'triu Margaré ty z Gnunodovho Faus
ta a Margaré ty, Jozef Kundl:ík, ~voj ím núk
kým. lyrickým tenorom. kultivovane a štýlo
vo predniesol uk<ižku z Donizettiho N~tpoja 
lásky (Nemorino) a na z:ívcr Ľubica Rybár
ska (krátko po skvelom úspechu Amélic 
v Maškarnom b;íle v Stuttgarte) néÍ> dojala 
a plne umelecky presvedčila áriou Margaréty 
z Boitovho Mefistofela. 

Máme skvelých spevákov - pokračovate

ľov už niekoľkých gencnícií slovenských 
operných umelcov. Škoda, že~ Klube Bohe
mia nebola te levízia, alebo rozhlas. aby za
znamenali výnimočnú udaiÓsi. koncert. ktorý 
bol zaujímavý nielen umelecky. ale i ľudsky. 
Veď kedy sa podarí. aby sme všetky tie to ta
lenty videl i a počuli na jednom pódiu a v takej 
inte rpre tačnej kondícii! Ich výkony boli teda 
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Slovenská sekcia ESTA vo Svédsku 
oficiálne prijatá 

O c i eľoch a organizačnej štrukt úre Mcdzi
ncí rodného združenia pedagógov s l :'tči kov),ch 

n:ístrojov ESTA sme informovali v mzhovorc 
s hw,listom Mikul;íšom Jelínkom (Hž. č . 
SN I). fu nkcio n:homtcjto rncdzinúrodnej or
gan iz:'tcic. 

V tomto rll"u ~a Mcdzincírodn)• kongrc~ 
EST A konal X. - 1-L júna vo Švédskom Arvi
ku . Ztrčast nili sa na i10m aj zástupcovia zo 
Slovcn~ka. ktorí na schôdzi predsedníctva 
a zh~omaždcnia dclcgútov predniesli žiadosi 
o prij atie slovenskej ~ckcie do Medzinítrod
ného európskeho združenia . Nítvrh bol tak
mer jednohlasne prijatý. Podporil ho aj prezi
dent Európ>kcho združenia. Sir Yehudi Me
nuhin. kturý ~a taktiež zúčastnil na kongrese. 

V rámci kongresu odznel i veľmi zaujímavé 
prcdnúšky. venované rôznym metódam vy
učovania (aj Suzukiho a Rollandovcj metó
de ) a problematike chorôb z povolani<t. Moju 
účasť predchúdzalo pozvanie prcdn{tšať o in
te rpretácii starej hudby. Každ ~· večer sa konal 
kunccrt . viičšinou žiakov švédskych hudob
n)'ch škol: ktorí prek vapili svojou dobrou in-

terprctačnou úrovňou . Zúrovc rí priblížili po
sluch:'tčom aj šv~dsku súčasnú tvorbu a štruk
tú ru hudobného školstva vo Švédsku. Veľmi 
podnetnú bola pódiov:í diskusia na tému Kam 
krátame?. o perspektívach pedagogiky s l :íči 
kových n;btrojov. 

Vzn ikom Slovenskej sekcie ESTA sa polo
žil z:íkladný kameri na budovanie širších mt.:
dzin:í rodných stykov medzi s láčikovým i pt.:· 
dagľlgmi . vz<íjomnú inšpiníciu a v)'rn enu ~kú
se ností. Bol som prekvapený srdečným tó
nom a pochopením . ktoré vhídlo medzi č len
mi. Združenie sa striktne dištancuje od auto
ri tatívneho presadzovania určitých konkré t
nych didaktických zásad a ncprcľ..: ruj c žiaden 
smer. Jeho hlavným cieľom je pnívc umožni ť 
dia lóg medzi pedagógmi európskych zemí. 
poskytnúť čo najširšie poznatky. aby ~a 
osvedčené metódy rozš írili medzi všetkých 
č lenov Združenia a pedagógov vôbec : v pro
spech zvýšenia úrovne pedagogiky s liičiko
vých nústrojov. 

.J ÁN ALBRECHT 

l ite 40 rokov? Ako žiak dr. Kli ndu a ako cudzí 
štátny príslušník študoval bez problémov. 
kým na druhej strane organisti, kt9rí ostali 
sedieť ďalej v chrámoch boli vyhadzovaní zo 
zamestnania a sledovaní na každom kroku. 
Koľkí umelci za 40 rokov koncertovali v kos
toloch? Veľm i malý počet. Napadaj ú ma dva
ja umelci. ktorí si to tr(rni: Imrich Szabó 
a V l ~tdimír Michalko ! 

Háqam pán Mcsmmer bude ma ť lepšie 
podmienky v kriminálnych krajinách ním 
spomínaných. k čomu mu držím palce. 
Keďže dr. Klinda preložil onen list do slo

venči ny . prosím. aby aj môj preložil do nem
činy pre p(lna Mcsmmcra. 

VOJTECH GABRIEL 
organista- Biumcntál 

Pozn . redakcie: Uverejnením kritickej po
známky E. Mcsmmcra ako aj reakcie organis
tu V. Gabrie la. nesleduje redakcia .. rozdú
chavanie" osobných sporov a problémov. ale 
riešenie už dlho ncujasncných otázok . kto je 
za čo zodpovedný pri organizovaní koncer
tov. V tomto zmysle sme uverejnil i nckní tcný 
príspevok Vojtecha Gabriela. 

~ymbol ickým kve tom k jubi leu, za ktorý sa 
neplatí. . . Tým je pocta vzäcncjšia. 

Klu b priat eľov opery SND pripravil 23. 6. 
1991 matiné v opere SND . kde bol i hosťam i 

E. Kitt narovej spcv:íci strednej a staršej ge
nerácie: O. Malachovský. F. Livora. P. Mau
réry. ďalej Alia K. Varkondová. ktorá bese
du viedla. huclobmí k r i t ička Terézia Ursfnyo
vcí a predseda Klubu MUDr. Polóny. l tu 'za
zneli piesne a árie . ale aj dialóg, plný spomie
nok i úsmevných príhod. Operetne ladené 
ukážky boli remin iscenciou na éru. ktorú pre~ 
ži la E. Kittnarová na Novej Scéne. ďalš ie čís
la bo li pozdravom kolegov z ,.opcméht)'" re
pertoáru a svct;t. 

Klavirista Jozef Malík. ktorý bol part ne
rom ~pev:íčky na oboch podujatiach, sprcv:í
dzal E. Kittnarovú aj do rodného mest a 
umelkyne - Trnavy (25 . 6.). kde Zúpadoslo
vcnské múzeum pripravilo program pod ná
zvom Ž.ivot plný tónov. Program moderovala 
T. Ursínyov:'t. Sopra ni~tka ~ i tu z~l:'t~ ť vrúcne 
pri pomenula o~obrw~ť M. Schneidra-Trn:l\ 
s"ého, ktor)• výraLrH.: ovpl)' ni l JCj buducc po
volanie. Z jeho repertoáru zazne li 2--k-níl'nc 
piesne . ktoré speváčka doplni la ukážkami 
z Lehára . Dusíka a Pucciniho ... Na z:ívcr ve
če ra dostala jubilantka "\a mizdatovo'" vyda
n(r monografi u o svojej umeleckej karié re . 
ktorú sa podarilo .. n ača~ovai'" na slávno,tné 
stret nutie~ rodákmi. Ž.e ju to potešilo. netre
ba pochybovať. .. Co dodal'! Bodaj by ~a po
dobnej pri azni teši li pri finalizovaní profc,io
nálnej dráhy všetci vokálni (a in í) umelci. bo
daj by sme tak rýchlo nezabúdali na pr íno>. 

1 ktorý vložili do našej hudobnej kultú ry! Ele
na Kittnarová, ktorú riad itel" SND nazval po 
predstavení Nabucca na javisku SN D FIRST 
LAbY našej prvej opernej scény. >i podobn tt 
poctu urči te za,lúži. - zs-

Na záver koncertnej sezóny 1990/91 pozva
lo vedenie SF novinárov na tlačovú besedu. 
Jej ústrednou témou- popri bilancii u plynu· 
lej sezóny, kon~tatovaní zmien v predstaven
stve i koncepcii SF a načrtnutí n~bližších 
plánov telesa -bolo uvedenie a predstavenie 
nového ~éfdirigenta, ktorým je Ondrej Le
nárd. Jeho krédom pri spolupráci s orches· 
trom, ako sám povedal, bude predov~etkým 
tvrdá práca. Verme, že i t ieto zmeny v orga· 
nizme inštitúcie prinesú ná~mu pn•ému or
chestru čoskoro blahodárne výsledky. -Id-

:; 
l, l 

ÚSPECH 
MLADEJ FLAUTISTKV 
~a ;a klade rnagneto totW\ CJ na hriivky po

zval i posluchúčku žil in~kéhn konzervatória. 
Katarínu Dobríkovú. na in terpretačnú ~úťaž 

usk u točnenú ,. rúmci 67. festivalu hud by 
a drámy v Lond)·nc. Táto \ÚÚt:i m:í oproti na
šim zvyk l o~t iam niekoľko Lvláštnost í: môže 
sa pri hl:bi ť intt.:rpret bez vekového obmedze
nia a št;ítncj prí, J u~no~t i. ~ ľubovoľnou sklad
bou v trvaní maxim:ílnc 7 minút. SMaží sa 
v hre na rôznych ná>trojoch a speve v ~ólist ic

korn i komornom ob-,adení. dokonca i v hre 
orche~tr:íl nych partcv. Zvlá~tno u di.,ciplínou 
je aj rod inné muz,icírovani t.: . K. Dobríkov;í 
hra la Sicilianu a Burlcscu nd A. Case liu - die
lo pre porotu tak mer neznáme. na klavíri j u 
sprevádzala domúca. ve ľmi pr i~pó>obivá 

a rýchlo reaguj ll ca korept.:t ítorka. Vý~lcd
korn bolo l . rn ie~to v katcgúrii hry na flaute . 
Svoje vy~túp..:nie mpakmala Katarína ešt..: 
"l h. múj a. na ~poločnom koncerte ~ d"al~ími ll 
\ íútzrni ;voj ich kategt\ r ii. Ok tem ~tr i ..: hornej 
mcdai l ~ B. Bri tt..:na L~>" ala / il in~" ;í r..:prezen
tantka aj trtul ;riNJ iútneho \' ttat a -,ú ťai.e . 

KLARA CEN KOV Á 
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L en rok a pol nás delí od smrti 
prof. Jána Cikkera, no za ten 

krátky čas sa zmenilo okolo nás ve
ra vecí. Všetko sa prehodnocuje , 
selektuje, premeriava, váži. Mení 
sa svet, myslenie i hodnotenie ľudí, 
do prepadliska dejín sa stratil spo
ločenský poriadok, o ktorom si 
mnohí mysleli, že bude večný. 
Avšak i napriek týmto zmenám 
viem, že sú hodnoty, ktoré nemož
no len tak ľahko spochybňovať. 
K takýmto hodnotám patrf i kom
_pozičný odkaz J . Cikkera. 

Dlhé hodiny, ktoré som strávil 
v spoločnosti prof. Cikkera sa 
ani nedajú vyčísliť. S máloktorým 
skladateľom u nás som sa zhováral 
tak dôverne ako s J . Cikkerom . 
Preto si trúfam povedať, že ho tak 
trochu poznám. A možno i to je je
den z dôvodov, prečo práve ja -
dnes o ňom píšem. Nie , nebudem 
vyčíslovať čo Cikker po sebe zane
chal. To všetci vieme. Vieme i to, 
že nie všetko z toho bude žiť . To 
však dnes nie je podstatné. Pod
statné je pre mňa niečo iné. Chcel 
by· som sa skôr vyznať z toho, čo 
som pociťoval a prežíval v blízkosti 
tohto človeka . Nech to znie a ko
koľvek paradoxne, ale na osobnos
ti J . Cikkera bolo čosi, čo mi stále 
unikalo . Niečo tajomné, nepocho- ' 
piteľné i hmlisté zároveň . Nesmier
ne mi bola blízka jeho intuitívna 
povaha, ktorá našla svoje meta
morfózy i v jeho hudbe . No táto in
tuitívnosť mala i svoje brehy, ku 
ktorým som sa bližšie nikdy nedo
stal. Ani hudobne, ani mimohu
dobne. Niekedy sa mi zdá, že Cik
ker svojou ,.intuitívnosťou" vedo
me zakrýval racionálne kompo
nenty svojej tvorby . O tých neho-

varil, resp. hovoril neraz len v ná
znakoch. Pohľad do jeho kompo
zičnej kuchyne spojený s .,receptú
rou" tvorby, to bolo nedobytné ta
bu (Vzkriesenie, Mr. Scrooge), 
kde dochádza k tvorivému prepo
jeniu intuitívnych a racionálnych 
fenoménov. Najväčším parado
xom jeho tvorby zostáva to, že ra
cionálne popieral to, k čomu intui
tívne tiaho l. Myslím predovšet
kým na výdobytky 2. viedenskej 
školy a v rámci nej predovšetkým 
na Albana Berga. Tie väzby sú tes-

nejšie, než si to niekto dokáže. 
predstaviť. 

Lenže i Cikkerova tvorba preko- · 
naia vo svojom vývoji mnohé pre
meny. Napríklad pred vznikom Ju
ra Jánošíka nám Cikker ukazuje 
len svoju orchestrálnu tvár. A po
tom, v hudobno-dramatickej tvor
be , vyrastá v rámci prvých dvoch 
opier z domácich prameňov - hu
dobných i mimohudobných. 
V týchto prvých dvoch kompozič
ných etapách dominuje v Cikkera
vej tvorbe veľká invenčná sviežosť, 
hravosť. Už nikdy nebolo možné 
bezprostredne nadviazať na túto, 
takpovediac mladú hudbu (Spo
mienky, Concertino). Tak ako 
Cikker skrýval svoje väzby na 2. 
viedenskú školu , tak skrýval i svo
ju vieru v infernálne sily. V Scroo
geovi ich ukázal naplno. Úder, 
ktorý potom nasledoval ho navždy 
poznačil plachosťou, bojazlivosťou 
a naprostou nedôverčivosťou. Tu 
vidím duchovný i ľudský zlom 
v Cikkerovej tvorbe. Už nikdy po 
Scroogeovi Cikker nenašiel odva
hu zopakovať v sebe svoju úprim
nosť. Pravdaže, záblesky predchá-

8~ročný L ~ter je stále plný životného elánu Snfmka Z. Mlnát!ová 

OSOBNOSTI 

dzajúcej veľkosti tu boli. To de
crescendo nešlo až tak rýchle a ne
zvratne. No z úderov, ktoré utfžil 
po Scroogeovi, sa už nikdy nezota
vil . Pravdaže, nikto neuvažoval 
o Cikkerovi takto. Co bolo naj
smutnejšie, že i on to tak cítil a pre
žíval. Len o tom nehovoril. A čím 
dlhšie o tom nehovoril, tým väčšmi 
sa ponára! do izolácie, opustenosti, 
vydedenosti. Pred svetom placho 
tajil i svoju vieru. Scrooge naozaj 
vrhal v Cikkerovom živote svoje 
Tiene. Nové Vzkriesenie sa, žiaľ, 

už nekonalo. Len sporadické ža
lostné výkriky (Hra o láske a smrti , 
Óda na radosť) . Mnohí ho budú 
obviňovať, že mu chýbala odvaha 
postaviť sa proti zlu, lenže za všet
ko čo tu bolo, nesieme všetci svoju 
vinu a zodpovednosť. Len vo svo
jom súkromí pri Wagnerovom 
Parsifalovi dokázal Cikker opäť 
ukázať svoju dušu. A to boli vždy 
vzrušujúce stretnutia. Som hlboko 
presvedčený, že v slobodnej du
chovnej klíme by bol Cikkerov 
kompozičný vývoj naprosto iný ... 

Napriek všetkým týmto boles
tiam som mal Cikkera ako sklada
teľa i ako človeka rád. Bol mi blíz
ky i vo svojich slabostiach. Mal du
šu umelca. Svoju precitlivelosť do
kázal pôsobivo zakrývať pútavým 
teatrálnym gestom. Akoby sa po
hyboval na scéne. Mal svojský 
šarm dramatizovať prosté situácie 
i svojský humor, ktorý sa pokúšal 
realizovať i vo svojej tvorbe. Dojí
mal ho rozprávkový svet, sny, vidi
ny a surrealistické vízie. Tie sú i po 
stránke hudobnej v jeho operách 
najpútavejšie. Veď napokon i Já
nošíka , či Bajazida chápal ako po-

Ťažko hovoriť v krátkosti o bo
hatom životnom diele prof. Ľudo
víta Rajtera, keďže rámec tohto 
článku vylučuje uviesť tie najdôle
žitejšie životné údaje a tobôž pod
robnejšie hodnotenie jeho naozaj 
veľmi rozsiahlej umeleckej aktivi
ty. 

Ak máme vystihnúť najdôleži
tejšie momenty jeho umeleckého 
postoja, ako i štýlu stvárnenia, tre
ba konštatovať jeho širokú a uni
verzálnu erudíciu. A práve táto hu
dobná erudícia je najzá kladnejšou 
náplňou dirigentského remesla . 

l keď rozhodujú školy, ktoré ab
solvoval ako i pozitívne vplyvy. 
ktoré prijal v čase mladosti , rozho
dovala vždy jeho vlastná osobnosť 
a schopnosti, ktoré triedili všetko, 
čo prijal, aby ich kreatívnym spô
sobom investoval do vlastnej prá
ce. 

29. júna sme si pripomenuli nedožité osemdesiatiny Jána Cikkera 
Snímka A. Palacko 

stavy pohybujúce sa medzi snom 
a skutočnosťou . Veľa vecí zostane 
okolo J . Cikkera nedopoveda
ných. O jeho priazeň sa usilovali 
mnohí. Jeho žiaci , dirigenti. to ta
litná moc i cudzina. Cikker hlásal 
cestu kompromisov, ústupkov. 
Žiaľ, rozišiel sa s tými, ktorí neboli 
ochotní konať podľa jeho presved
čenia . Mnohí jeho žiaci sa s boles
ťou v srdci od neho odvrátili. 
Viem, že si ich naďalej vážil a mož
no i tak trochu ľutoval, že sa od ne
ho odvrátili. Bol presvedčený , že 
pre svojich žiakov spravil všetko , tí 
však mali na to iný názor- pravdu 
povediac diametrálne odlišný. 
Spomínam to všetko preto, lebo 
v posledných zhruba dvoch desať
ročiach sa Cikker svojmu prostre-

Ďalším znakom umeleckej čin
nosti a charakteristiky jeho inter
pretácie je jasnosť, ktorá pramení 
z dôkladnej znalosti diel , a ktorá 
vyžaruje aj z dirigentskej práce, 
končiac jasnou gcstikou, ktorá ne
nechá hráčov v pochybnostiach o 
zámeroch dirigenta. 

Dôkladná prchfbená erudícia 
stojí však na báze univerzálnej kul
tivovanosti , vylučujúcej každú lac
nosť a poplatnosť. Najintímnejším 
a rozhodujúcim poradcom Rajtc
rovej interpretačnej činnosti je vý
znam a zámer samotného hudob
ného diela , ktorého ducha a inten
cie vždy dokázal jasne vyzdvihnúť 
a podávať ďalej prijímateľom. 

Spomínaná univerzálna kultivo
vanosť , ktorá involvuje vysoký stu
peň autokritickosti, podmieňuje aj 
Raj te rovu schopnosť vyhovieť i po
žiadavkám štýlu skladieb z najrôz
nejších régií a období. 

diu odcudzoval. Ono tvorivé de
crescendo, ktoré som spomínal. 
korešpondovalo práve s týmto ob
dobím . Áno, Cikkcrova ľudská 
i kom pozičná dráma bola v podsta
te nepretržite konniktmt Huma
nista jeho formátu trpel na večný. 
konflikt svedomia proti násiliu . 
Tento zápas ho tragicky rozleptal 
a rozložil . 

Je mi smutno, že Ján Cikker už 
nie je medzi nami . Chýba mi ako 
človek , i ako umelec a to i napriek 
všetkým slabostiam, ktoré v ňom 
prebývali. To však bude súdiť čas 
i Boh, ktorý je nad nami. 

IGOR BERGER 

Dobre vieme, že účinná inter
pretácia pramení jedine zo schop
nosti hlbšieho osvojovania si sklad
by. Iba tak dokáže inte rpretácia 
prebudiť notované die lo k životu 
a le n v tej forme sa stáva dielo ob
jektom hudobnej a umeleckej ko
munikácie. zážitkom živého slova 
a idey hudby. To všetko zaručuje 
u Rajtera jeho hlboký ponor do 
podstaty hudobného diela . pričom 
sa v každom diele odzrkadľuje kri
tický um a schopnosť nevidieť die lo 
ako izolovaný. ničím ncovplyvne
ný hudobný prejav, ale ako č lánok 
reťazc , spájajúcej každé dielo s bo
hatým zázemím hudobnej tradície . 
Umelecký prejav Ľudovíta Rajte
ra je dôkazom toho, že zvládnut;í 
tradícia nic je b remenom pri h ľa
daní nových i nterpre tačných inten
cií. ale priam podmienkou, umož
ňujúcou nachádzať stále nové vý
znamy a skryté kvality diel. 

JÁN ALBRECHT 

hraničných vystúpení. Významne ovplyvňo
val aj dramaturgiu našich zborových telies 
presadzovaním pôvodnej slovenskej u českej 
tvorby. 

Pochopiteľne, nie je možné v krátkom jubi
lujúcom článku spomenúť všetky aktivity 
prof. J . Haluzického. Na záver chcem pripo
menúť jeho nedoccnené zásluhy o rozvoj Bra
tislavských hudobných s lávností. na čele kto
rých stá l vyše desať rokov. ktoré pod jeho ve
dením dosiahli svoj dramaturgický a interpre
tačný vrchol a vstúpili do širokorozvctvcncj 
rodiny e urópskych festivalov. 

MARIÁN JUR(K 

·Profesor Juraj Haluzieký patri k najuniver
zálnejšfm osobnostiam nášho hudobného ži
vota . Ambitus jeho aktivít siaha od amatér
skeho pestovania zborovej hudby, cez aktív
nu interpretačnú činnosť zbormajstra, hudob
no-publicistickú a organizátorskú prácu až po 
výchovu mladých umelcov na pôde VSMU. 
K tejto široko rozvetvenej činorodej práci sa 
dostal od právnického vzdelania cez štúdium 
na Hudobnej a dramatickej akadémii na pe
dagogický post na VSMU. Tu sa začal ako 
asistent prof. J . Strelca vedome a systematic
ky venovať zborovému dirigovaniu a spieva
niu . Od prof. Strelca dostal do vienka úprim
ný a hlboký vzťah k zborovému interpretač
nému umeniu, ktorý naďalej budoval a rozvi
jal po celý svoj aktívny život. Jeho spätosť so 
Speváckym zborom slovenských učiteľov je 
viac ako príkladná. Jeho výrazné dirigentské 
gesto sa presadilo na stovkách domácich a za- Snímka arehí\' ltt 

Rozsiahlou kapito lou Haluzického umelec
kej biografie je dlhoročné pôsobenie na Vy
sokej škole múzických umení v rôznych funk
ciách. Avšak najvýznamnejšou vizitkou je 
jeho zbormajstrovská trieda, kde vychova l 
okolo tridsať zbormajstrov, z ktorých mnohí 
zaujali vedúce miesta v slove nských amatér
skych i profesionálnych zborových teles;\ch. 
Haluzického profil by nebol úplný bez spo
mienky na jeho staršiu publicistickú činnosť 
najmä na stránkach vtedy progresívneho Elá
nu či Národných novín, pravda. nezabúdajúc 
na jeho spoluprácu s televíziou pri výchov
ných a publicistických programoch v 60-ych 
rokoch. · 



'fhc Philadelphia Orchestra 

Po prvý raz vo svojej 46- ročncj histó rii sa 
medzinárodný hudobný festival Praž.\ká jar 
pozrel do očí problémo m nie len ume leckým . 
ale aj cko no mick)•m . Vďaka pocho pe niu 
pražske j akciovej spoločnosti MOTO K OV sa 
však väčši na náležitostí pre te nto ročník zdar
ne vyriešila v p rosp ech hudo bných hodnô t. 
Po v laňaj ších hviezdnych večeroch s dirige nt
mi Rafae lom Kuhc líko m a Leonardom Bern 
stc ino m i s p ianistom Rudolfo m Firkušným 
iste nebolo ľahké udrža i takú nezvyčajne vy
sokú líni u: fes tivalovém u výboru . a le aj spon
zorovi pat rí vša k vďaka za to. čo sa podari lo. 
Začia tok Prahkcj ja ri 1991 neho l naj repre

zent a tívnejší : rakúsky dirigent Gustav Kuhn 
to tiž iste nepa trí k tým . k torí by ~ i zaslúžili 
prezentovai Srne tanov cyklus symfonických 
básní M;í vlast. po vlariajšom triumfálno m 
ume lecko m víiazstve Majstra Kubc líka . Za
tia ľ čo Kubclíkova ve rzia vlani zažiarila. Ku
lmova za ujala iba woj ím nekompetentným 
v~· kladom "11e1anov~kcj melodik y. 

Radu Lupu 

A ni osta tní ho~iuj úci di rigent i nema li na 
čele p ražských o rchestrov viičš ic šiastie. Na
p r íklad syn zn;írnc ho francúzskeho vio lonče

listu Pau la Tortc li c ra Van-Pascal Tortclier za
ži a ril iha vo fin{lle večera symfo nické ho or
chestra FO K v Ravclovom Bo lere . A ni an
glický propagútor českej hudby Douglas Bos
tock, nap rie k svojim sympatiúm u p ub lika .. 
nepresiahol hra nicu fest ivalového p rie meru . 

S rozpa km i sa stretlo našt udovan ie Dvohí
kovcj Svatcj Ludrnil y Gerdom Albrechtom. 
ktorý Dvof;íkovu hudb u uvúdza pcrmanc n
ťnc. no znalci dvofúkovskcj hudby mu o p nív
nenc vyčítajú do~ i citeľné z:ísa hy d o skladat e
ľovej predl ohy. Samotné vedenie Česk ej fil 
harmó nie . skve lého Pražského filharmonic
kého zboru a j dobre p rip raveného piiičlcnné

ho kolektívu sôlistov však počas ko ncertu 
nieslo znaky solídnej prípravy. Symp aticky sa 
predstavila predovše tkým so pranistka Eva 
Urbanová, z mužských inte rpretov za uj a l Ri
chard Novák ; svoj basový part naviac oboha
til hlbokým oduševne ním p rejavu . 

K tohtoročným prominentným hosio m 
pa tril kolektív The Philadelphia Orchest ra so 
svojím šéfom Riccardom Mutim. A merickí 
hostia- pri vše tkej úcte k ich dcviiidcsiat roč

ncj tradícii i súčasnosti - odviedli o niečo mc
nej . než by sa dalo v porovnaní s podobnými 
špičkovým i telesami očakávai . Úvod n:í Beet
hovenova Eroika mala nevšedne svižné te m
po. vyvúžcnú dyna mickú a j agogickír p ropnr-

KONCERTY 

cio na litu . zrctcl'nú dirigentskú ko nccpc:i u aj 
technickú p rcc íznosi : _ale p rúve tu sa najviac 
vytratila fi lozofick;í hlbka. Do ko nalú profe
sio nalita . kde všetko malo svo je miesto a svoj 
význam . je bl ižšia publ iku ame rickém u ako 
núšmu. 

Ame rickí hudo bníci sa perfektne pred sta
vili v Prokoficvovcj 5. symfónii . vytvori li o h
i'l ostroj fa rieb a vyvližcnú fresku. kt or{t obsa
hovala tiež o nu . v Beethovenovej symfó nii 
chýbajúcu . vnútornú scnzitívnosi. 

V tie ni arn<!rického orchestra osta la pre
zentácia J apan Philharmonie Orchestra 
s Ken-Ičiro Kobajašim. Kdeže ostali do jmy 
z minulých rokov, keď sme Japoncov vítal i 
ako objavné te leso! Te raz sme odchádzali 
z ko ncertov so zm iešan ými pocitmi. Sk lama
nie priniesli predovšetkým skladby o rchcs
trúlnc . V Chopinovom l . klavírno m koncerte 
zaujala le n v knítkych parti:ích sólistka Ikujo 
Nakamiči a v hu~ľovom pia to m koncerte W. 
t\ . Mozarta taknu.: r prepadla Kcikn Uru~iha

ra. S rozpakmi bolo prijaté i dielo J aponca 
Hi rose ho Festivalovú p redo hra- d osi ekle k
tické. Iha prídavok . vyd arená orchcstr{t lna 
parafrúza na japonsk(r fudpvú me lódiu. navo
dil atmosféru . ktorú sme od Japo ncov očak:í
vali .. . 

Bamberskí filharmonici vo svojich troch 
vystúpeniach . ktoré dirigoval Hors Stein , síce 
potvrdil i snahu a prípravu . a le bežný štan
danl. determinovaný určitou mierou hrúčskej 
ležérnosti ne prevýšil i. Azda najviac im bol 
vzdi a lený Straussov Ž.ivot hräinu. Na wagnc
rovsko m koncertnom več5=rc v Smetanovom 
di vadle ich fúdnosi povýšil - naj mii v prcd o
h r;ích k Wagncrový m o pcrúm - o~obi tncjš í 
vÝko n . 

··Tohto rok u sa v Prahe výr:~znc zaskveli aj 
inštrumentalisti z Lipska. do ko nale zjednote
ní vďaka perfektné mu šélv.'! Kurtovi M;:;~u
rovi. Gewandhauorchester u nús vždy pre uka
zova l dokonalé kvalit y. A j pa rametre to hto
ročných dvoch večerov boli vysoké. 
Skladateľ Siegfr ied Matthus ( 1934) hol 

v programe zastúpený Ko nce rto m pre tymp;í
ny a o rcheste r . Lipský súbor predniesol 
skladbu vo vynikajúcej forme. Milovníci 
Bruckncrovho symfonizmu mali po d lho m ča
se prílcžito~i hyi spokojn í. A nasledujúca 9. 
~ymfónia Beetho vena'? Bola . pochopiteľne 
iná ako vlar'lajšia nezabudn uteľná Bcrnstci
nova . Bol to však Beethoven perfektný . aktu
:í lny . precíte ný aj premysle ný . sk rátka pre
kva penie viac ako p ríje mné. Pražský filhar
monický zbor v súčasnosti vedie Lu bomír 
Mátl. Bo lo to nie len dôstojné zakonče nie fes
ti va lu. a le intc rprc túcia naozaj mi moriad na 
a nadčasová. 

Posl ucháčsky o hlas si z ískalo aj americké 
Kronos kvarteto, ktoré interpretuje iba hud 
bu súčasnú. Po prvý raz sme mohli pochopii. 
čo je to vlastne súčasnú hudba v inej dimenzii. 
než k torú sme dosiaľ pozn ali. Sed em skladieb 
rôzn ych za mera ní podalo nášmu posl uch:íčo
vi prehľad o sta ve súčasn ej hudby rôzn ych 
kon 1 i ncntnv. 

Z klasických an~:ímblov azda najviac zau
jalo ame rické Guarneri kvarteto (violonče lo 
pochúdza sk utočne z die lne slävncho talian
skeho núst roj:íra!) : jeho členovi a hrajú v ne
mennej zostave už 27 rokov a z ich hry je táto 
vn útorn:í hlízkosi zrejmá. Po hudbe Mozar
tove j a Beethovenovej sme očak:ívali . ako 
stvú rni a D voi':íkovo A merické kvarte to . Sú
bor ho obo hati l o krem technickej isto ty aj 
slovami iažko d efinovatc l'no u inšpiratívnos
iou s výrazno u d:ívkou d ramatického sp{tdu . 

K príjemným prekvapen iam patril aj večer 
iných te lies : napríklad Izraelského k1avirneho 
tria s ho dnotnou intcrprct:íciou Beethovena. 
D vof:íka a Sostakoviča . Cameraty Zilrich 
s prczcntúciou tvorby Hermanna Haliera 

a nášho Milana Slavického ( 1947) . Dva veče
ry v Prahe vy~t upova l britský The Consort of 
Musicke a td'. Zo ~ólistov pripomeňme na 
prvom mieste pianistu Alfreda Brendela; pre 
svoj pražský recitál si zvolil repertoár mozar
tovský. Jeho majstrovstvo sa prejavilo v plnej 
šírke. Do kategórie najlepších sa v take jto sil
nej konku renci i prebojoval iha Radu Lupu 
z Veľkej Bri títn ic pri večere Bambcrských 
symfo nikov s d irige ntom Ho rsto m Stcinom 
(Mozartov k lavírny ko ncert C dur). trocha 
menej už Argentínec Bruno Leonardo Gelbcr 
s rcprczcntat ívnym celovečerným výberom 
z klavírnych sonät Beethovenových a už vô
bec nic Paul Guida z Rakúska. 

N:1 tohtoročnej Pražskej jari nečakane 
sklamala Bella Davidovičová, ktorá s Českou 
filhannônio u za vede nia Jifího Bčlohl úvka do 
svojej prczcntúcic Chopinovho 2. klavírneho 
koncertu priniesla le n torzo vopred očak;íva
né ho majst rovst va . 
Úča~i a ' )Stt'rre ni ..: hu~li~tu Taliana Salva

tora Accarda len čiastočne mohlo uspo)wj ii 
jeho ctiteľov. Hlbším doj mo m sa d o sŕdc po
sl uchúčov vpísal brazílsky violončelista Anto
nio Meneses v Dvofá kovom konce rt e h mol 
s ČF a Z dei'lkom Košlcrnm. V ní mci poduja
tia o dznela pre miéra Legendy o sv . Voj techo
vi Marka Kopclcn ta ( 1932). Prekvape ním sa 
sta l rccitúl violončelistu. kto rého meno sa už 
dúvno vo svete stalo pojmo m - Mischu Mais
kcho z Rigy. Jeho svicžosi a temperament ho
li podložené suve rén nou technickou istotou . 
po d maniv<í hola aj jeho lmíčska spcvnosi 
( naj mii v pa rti;kh Bachovej Suity č. 3 C d ur 
a lebo v Mcssiac novcj Chvá le večnosti J ežiša: 
roman tizmus Brahmsa. č i Dchussyho) . Hn~
iujírci kla rine tista Michel Lctiéc (s SKO) sa 
uviedol ako m;íg. ktorý očanívn nie le n zvu
kom . a le aj mi moriad nou dynamickou šká
lou. 

Dva gitarové recitály ma li svoje miesto 
v p rogramovej ;tnrktúre fes tivalu . Paco Pe1ia 
zo Šp:mielska obhúj il svoju účas i p regnantne. 
podobne ako Vladimír Mikulka. Obaja - Pc
ria aj Mikulka - prcukäzali zm ysel p re chn
ra ktcri stické rozlíšenie diel a získali si o p r:ív
ncnú vďaku publi ka . 

Z to htoročných spcv;íkov si asi najviičší o
hlas získal ame rický baryto nista Sherill Mil
ncs. Pred rokmi Prahu osln il svoj ím Don Gio
vannim. teraz mal príležitost' vystupovai kon
ce rt ne v populúrnych o pe rných ä ri:ích. Ne
sk lama l ani v jednej z nich a po pr ídnvkovej 
krC<icii v roli Dona Giovanni ho odch;'rdza l 

Guarnerl kvarteto ~ 

ako postava skutočne nczabudnutefná . Te nto 
večer patril aj americke j sopranistke Barbare 
Danielsovej, kto rá okrem prídavkového čar
dáša Milnesovi nielenže nebo la ani zďale ka 

partnerkou, ale viac mu iha ube rala vzácny 
čas. Siastnou voľbou nebo la ani Brigitte Fass
baenderová (Nemecko) - aj v to mto prípade 
to boli veľké peniaze investované do nezod
poveda júcej kvality umenia. Vrcholným skla
maním v Smc tllnovom divad le (pískalo sa). 
bolo účinkovanie Američanky Normy Shar
povej v ro li D o ny Anny . Bo l to neúspech tak 
zreteľný. že je zbytočné sa o tom viacej rozpi
sovai . Festiva lovej úrovni nczodpovcdajúci 
výko n Sharpovcj v o pe re Do n G iovanni tro
cha vyvážili (o krem pripraven ých domácich 
spevákov) a j hostia: Alan Titus (USA). Lcpo
re lla si u nás s úspechom zopakoval Manfred 
Hemm (~akúsko). 

V priestoroch Spanielskej sály Pražského 
hradu sa dočkala vre lé ho prijatia americká 
černoška Barbara Hendricksová (soprán). 
Do bre poch opila a precítila die la z odkazov 
Mozarta , Liszta a W olfa , nezabud la ani na 
slo vanskú tvorbu (A . D vorák), F . C hopina, 
M . I. Glinku a iných skladateľov (inte rpreto
vala v o rigináloch!). Slová obdivu nebudú pa
trii sólistickému štvorlístku Tatiana Šivarova 
( pô vodom z Bulharska), Elisabetta Andrea
niová (Taliansko). Raimondo Mettre (Talian
sko) a slovenský Peter Mikuláš vo Verd iho 
Re kviem . Vo sviitovítskej katedrále sa strá
cal aj Slovenský filharmonický zbor (zbormaj
ster Jan Rozehnal). V med zinárodnej festiva
lovej konkurencii sa výraznejšie uplatnila iba 
Slovenská filharmónia, kto rá pod taktovkou 
Alda Ceccata bola pre Pražanov opro ti minu
lým rokom sympatickým p rekvape ním . Diri
gent svoj u ko ncepciu založil n a dynamickej 
kont rastnosti a tým cyklus z ískal na d ra matic
kom spád e a gradácii až do samého konca . 
Verdiho Rekviem je vša k v Prahe uvádzané 
pomerne často. pre to v po ro vnaní nap r íklad 
s realizácio u ansám blo m milánskej La Scaly 
pochopiteľne osta lo troch a v tieni (prúvom aj 
ncrr;ívom !) . 

Salvatore Accardo 

Stvorica večerov bale tného u men ia ho
landského súbo ru Nederlands Dans Theater 
zaujala pu blikum všetkých kategórií. Ume
lecký šéf .Jii'f Kylián však na tohtoročnej 

Pražskej jari úižil viac z repertoáru naštudo
va ného už v m in ulých rokoch , preto je azda 
zbytočné tieto skvosty osobitne pripo mínai. 

Pražskú jar 199 1 sa vďaka lipskému Gc
wandhausorchestru na čele s dirigentom Kur
to m Masurom zúvercčnou ~.symfóniou Lud
wiga van Beethovena skonči la dôstojne a cel
ko m šiastnc. Na zviičša dobrom priebehu 
a kvalitných výsledkoch sa však okrem umel
cov podicfa li aj tí. ktorí naj mä v toh toroč
ných neobyčajne iažkých realizačných pod
mie nkach často robili viac ako je možné. 
Tohtoročné problé my by mali byi jasným sig
nú lom k opera t ívnym jednaniam. V prípade 
Pražske j jari totiž ide nie len o h udbu . ale 
i o reprezentáciu. 

TOMAS HEJZLAR 

Snímky archív 



l. 

Antonio Vivaldi (4. 3. 1678 Benátky - 28. 7. 1741 Viedeň}. 
jeden z radu .. jubilujúeich" skladateľov roku 191JI. patril 

prakticky počas celého svojho živo!a k najuznávanejším a naj
obdivovanejším hudobníkom Európy. a to napriek tomu. že pô
sobil -z dnešného pohľadu - ako kape lník a učitel' hudby v .. oby
čaj nej" chari tatí~ncj inštitúcii. akou bolo Ospedalc de lla Pieta. 
jeden z mnohých benátskych sirotincov (na ktorých však pôso
bili najvýznamnejší hudobníci tohto mimoriadne .. hudobného 
mesta"). Viedol tu jeden z naj lepších európskych orches'trov 
(hoci dievčenský!} a nizozcmskí . francúzski či anglick í vydava
telia sa pretekali . aby mohli ponúknuť (samozrejme. s patrič
ným ziskom - už vtedy ... ) jeho najnovšiu zbie rku koncertov 
a šľachtici z celej Európy si považovali za česi získai aspoň zo
pár nových skladieb pre svoju kapelu . Aj tu niekde -okrem 
iného - sú asi korene rozsiahlej tvorby Vivaldiho .. expresného 
komponovania". ako sa vyjadril jeden z týchto šľachtico". gróf 
Ufrenbach . tvorby, ktorá sa však kvantitou nij ako ncvymyk[l 
z dobového rámca. Skôr naopak . Väčšina skladateľov 17. a 18. 
stor .. ktorí neprepadli .. sitom dejín". patrila k usi lovne píšúcim 
autorom, stačí spomenúi Händla. Bacha. Telcmanna. J . l layd
na či Mozarta. Rozsah dnes známej Vivaldiho tvorby je teda 
z hľadiska doby priliehavý: približne 600 koncertov (z toho vyše 
200 len pre sólové husle!}. 64 sonát pre sólové nástroje s conti
nuom. 35 triových sonát. 30 komorných koncertov pre rôzne 
obsadenie. 63 sinfonií (či tutli-koncertov). štyri desiatky opier. 
se renaty. svetské kantáty. cirkevné skladby väčšieho i menšie
ho rozsahu .... no. presný počet by bol veľmi. veľmi dlhý ... 
Súčasníci poznali z Viva ldiho len zlomok - J . G. Walther 

uvúdza v svojom lexikóne ( 1732) len 12 opusov, ktoré vyšli tla
čou . Oceňovali ho najmii ako veľkého husľového virtuóza 
a vzdávali mu hold i .. hotoví umelci" ako Nemci Stôlzcl č i Pi
scndcl. podobne ako hudobníci z ostatných kú tov Európy. Ta
ká autori ta ako J . J . Quantz si však u Vivaldiho cenila nie len 
nový. tzv . Iombardsk ý inte rpretačný štýl. ale dáva la ho za vzor 
i ako skladateľa. konk rétne viva ldiovský koncert a ritornc l. Na 
druhej strane kvôli objektívnosti treba povedať. že opernú časi 
Vivaldiho diela sa už za života nepovažovala za nijako výni
močnú. ale ste lesňovala všetky dobové neduhy- a~i nic núho
dou sa ako .. Aidiviva" dostal maestro i do znúmcj sat iry svojho 
súčasníka B. Marcella .. Il Teatro alla mod a" . 

ÚV AHA, RECENZIA 

Il . 

Bezprostredne po smrti Vivaldiho rýchlo upadal do zabud
nutia. Väčšiu ozvenu zanechal azda len vo Francúzsku . kde sa 
jeho skladby hra li v Concerts spiritucls aM. Corrcttc prepraco
val .. Jar" zo Styroch ročných období ako Lauda te Dominum ... 
A le napríklad už súčasník a človek . s ktorým si Vivaldi mimo
ri adne rozumel (bolo to obojstranné) a bol jeho blízkym spo
lupracovníkom. dramatik C. Goldoni vo svoj ich Spomienkach 
( 17R7) hovorí. že bol .. vynikaj úci huslista". ale len .. priemerný 
skladateľ". Je to celkom pochopiteľné. Už v l. polovici IR. stor. 
sa radikálne menil hudobný vkus a okolo polovice s toročia bolo 
jasné. že .. stará" (t. j . baroková) hudba nemä šancu. I keď 
väčšina .'~utorov (vrátane J . S. Bacha) sa snažila prispôsobi i 
a zachytil nové trendy. Možno aj preto neuspel Vivaldi v snahe 
získa i atraktívny post vo Viedni. a podobne ako Mozart zomrel 
tu zabudnut ý. neopustený azda len svojou žiačkou. spcvúčkou 
A. Giraudovou. 

III. 

Tak ako mnohí iní skladatelia dúvncjšic minu lých čias. aj Vi
valdi bol pre 19. storočie prakticky úplne ncznúmy. A ni snahy 
ľudí typu Mendelssohna. E. T. A . Hoffmanna či Thibautovho 
krúžku a pod. na tom veľa nezmeni li. Vivaldi zostal mimo zor
ného pofa drvivej väčšiny hudobníkov . a len vďaka tomu . že 
Bach kedysi upravil niekoľko jeho husľových koncertov pre 
klávesové nástroje. evidova l sa ako akýsi .. bližšie neznámy ta
li ansky skladateľ". Na Vivaldiho miesto v l ~ . storočí poukazu
jú i také kuriozity. na aké upozornil W. Kolneder: absolútne 
..supe r-" romantickú .. úprava úpravy" (transkripcie J. S. Ba
cha) jednej z najznámejších Vivaldiho sk ladieb. Koncertu. op. 
3 č. ll pod menom W. F. Bacha(!) z pera Lisztovho ž,htka A. 
Stradala , s virtuóznymi kaskádami v kadenci i a s titulným lis
tom. na ktorom dominuj ú .. desivé oblaky" , .. búrka", .. hromy 
a blesky". Ako posledný výhonok romant izmu (bez dešpektu 
autora týchto riadkov) stač í va ri spomcnú i .. bluf" F. Kreislera. 
ktorého podvrh vivaldiovského koncertu vyprovokoval. ako 
hovorí Kol neder . .. zvýšený záujem o skladateľa'·. Autor týchto 
riadkov skutočne nechce krivdii IIJ. storočiu . preto aspoň ú
tržkovite- z pera vyni kajúceho viedenského znalca starých ru
kopisov a zberateľa A. Fuchsa pochádza prvý pokus o širší ka
talóg Vivaldiho diel ( IR39) a F. J . Fé tis uvádza vo ~vo je j biblio
gra fii ( IR7lJ) okrem dovtedy známych inštrumc nt<ílnych diel. 
vydaných t lačou. aj 2R opier (Gerber v lex ikóne z r. 1 7~2 26 
opier). 

IV. 

A tak ešte začiatkom 20. storočia holo z Viva ldiho tvorby stá
lc zmíme len torzo (aj A . Schcring. 1909. spomína väčšinou len 
koncerty. ktoré vyšli tlačou). Možno naj rozhoduj liccjší oka
mih v .. posmrtnom živote A. V." nastal v rokoch 1926- 1930. 
Profesorovi A . Gcntilimu sa vtedy za takmer detekt ívnych 
okolností podaril fantastický objav - na dvakr:ít našie l tzv. tu
rínsku zbierku rukopisov (väčšinou ide o Vivaldiho auotografy. 
ale je tu napríklad aj dovtedy prakticky neznáma cirkevná 
hudba). Tento nález. uložený v dvoch fondoch (M. Foa a R. 
G iordano - nazvan ých pod ľa mecénov. resp. nadácií. ktoré ich 
pomohli zak(tpii pre turínsku národn(t knižn icu). dal rozhodu
júci impulz tak výsk umu . ako aj interpretačnej sfére. Naprí
klad zak rátko nasledoval prvý viva ldiovský festival. A tak 
vzn iklo postupne niekoľko tematických katalógov (0. Rud
gcová. M. Rinaldi . A . Fanna). Viva ldi ~a dočkal prvej klasic
kej. šta ndardnej monografie z pera vynikajúceho M. Pinchc rla 

s) 

( 194R. resp. 1955. takisto s tematickým katalógom). Iba sklada
telia mu spočiatku akosi nevedeli prísi na chw'. Dosvedčujú to 
výroky L. Dallapiccolu . č i dokonca G. F. Malipie ra. prvého vy
davatcl'a súborného diela Vivaldi ho u Ricordiho ... Va ri najznä
rnejší je výrok Stravinského v rozhovoroch s Craftom o .. nud
nom skladat e ľovi . ktorý 600-kr{tt komponoval jeden a ten istý 
koncert" . Keby nešlo o Stravinského. azda by ani nebolo zau
jímavé poznai príčiny takéhoto hodnotenia. lebo v názoroch. 
postrchoch sa mýl il naozaj len tmí lokcdy. Tu však tra fi l jcdno
wačnc vedľa . Možno je to výnimka potvrdzujúca pravid lo. 
možno jedným z podnetov bolo ~pochybncnic a po~un v ex istu
júcom (vtedy) systéme hodnôt. Nech je ako chce. už O uantz 
kedysi pmtrchol. že u vivaldiovského koncertu ide vlastne 
ll problém formy. te ktoniky. A z tohto hľadiska sotva nájdeme 
dva rovnaké Viva ldiho koncerty. Varicta riešení len napr. vzia
hu ri torne l-sólo je ttžasn{t. nejde vonkoncom o nič mechanické. 
ako ~a ~pol u s redukciou koncertu na akési .. concerto grosso" 
pokúšajú tvrdi i všetky školomcstské teórie. Osta tne. keď sa od 
Vivaldiho v tomto smere uči l aj mladý Bach (a rozvinul ho}. 
malo by to ~ž samo osebe s tačii. AJ v samotneJ tcmattkc je 
mnohorakost . ktorä rnä pendant napríklad len v klasicistickom 
menuete (v stovkách. tisícoch menuetov). Aj v prípade Hayd
novcov. Mozarta etc. ~a totiž dnešný posluch áč musí pýta i : kde 
tí ľuclia na tie nápady chodil i? Samozrejme. aj u Vivaldiho je 
v jadre problém individuá lneho štýlu skl adateľa. aj jeho každé 
sk(t~cncjš i c ucho spozná po niekoľkých taktoch či dokonca tó
noch. tak ako každého veľkého skladateľa - pred ním i po 
t)om .. . 

Druhä polovica nášho storočia sa stala teda obdobím skutoč
ného viva ldiovského .. boomu": na poli inte rpretácie po prvej 
vlne v 50. a 60. rokoch reprezentovanej talianskymi súbormi . 
alebo aj naším SKO nasledoval .. šok" z interpretačného prístu
pu najmä N. Harnoncourta k ,.posvätným" Styrom ročným ob
dobiam. Dnes sa nad podobným interpre tačným výkladom ne
pozastavuje už nikto (len na margo týchto 4 čo do popularity 
nepochybne špičkových skladieb histórie - už v 70. rokod1 exis
tovalo viac ako 50 nahrávok ... ). Nezaostáva však ani veda. ako 
o tom svedčia monografie W. Kolncdc ra. R . Giazotta či nov~ie 
M. Talhota. T retí. zásadný prelom vo vivald iovskom búda ní po 
objave turínskych zbierok a Pincherleovcj prúci zname no't akti
vita dánskeho muzikológa Petra Ryoma. R. 1974 vyda l ako vý
sledok d lho r'očného výskumu prameňov tzv ... malý kata lóg" 
(RY) ar. 19R6 Répcrtoire des oeuvres cl' A ntonio Viva ldi . teda 
tzv ... veľký Ryom" , obsahuj ttci zatial' len inštrument {! lne skl ad
by. Ryom však naznačuje. že dnes sme vlastne len na začiat ku 
poznania skutočného Vivaldiho. veď ncmäme zatiaT .. ani z;í
kladnú präcu o živote a die le. ani kritické súborné vydanie" (ri
cordiovské je mu skutočne veľmi vzdialené ... ). Problémy v l a~ t
ne len teraz začínajú . Veď Ryomova präca je prv)• predpoklad. 
aby sa dal i vyriešii také základné otäzky. ako je chronolôgia 
a datovanie skladieb! A otvorených otúzok je aj v život opi~e 
Vivaldiho viac ako dosi . Napríklad len jeho smri v opust eno~! i 
vo Viedni . smri človeka . ktorý zarobil počas života viac ako 50 
miliónov dukátov. ale aj rúd utrúca l (aj v tomto je podohnosi 
s Mozartom). Len dúfa jme. že Vivaldiho .. ne po~tih nc raz lo . 
čo .. chudáka" Mozarta v súvislosti ~jeho j ubilejným rokom . 
Takí veľkí ľudia si to nezaslúžia . už ale . ktovi.:. mode rný člo

vek je. zdá sa. nepoučiteľn ý. A tak možno ani .. Ryšavý p:ítcr" 
(A. V.) nemá ešte to najhoršie za sebou ... 

LADISLAV KA ČIC 

Ak bol koncert súboru Veni v rámci Ve
čerov novej hudby akousi predznamc

návajúcou dramaturgickou tóninou. cxponu
júcou moment konfrontácie domácej tvorby 
dnešnej . najmladšej , s tvorbou rcvoltujúccj 
gene rácie šesťdesiatych rokov. nic menej vý
razný a príiažlivý bol príspevok Súboru sú
časnej hudby bratislavského Konzervatória . 
ktorý k Večerom vytvoril nanajvýš priliehavú 
introdukciu. Obísi tento koncert mlčaním by 
bolo dosi nespravodlivé - navyše. dramatur
gický team iste vie, čo ho viedlo k zaradeniu 
súboru do súkolia festivalu . Po viacerých vy
stúpeniach sa ukázalo , že tento ansämbcl je 
nielen .. skúšobnou a i nformačnou" zónou pre 
~tudcntov, ale má reúlne ambície svoj poten
ciál zužitkovai aj smerom k poslucháčovi . 

Zdá sa, že záujem študentov prerástol rámec, 
ktorý limitujú učebné osnovy a svoj vzťah 
k súčasnej tvorbe artikulujú dosi zreteľne. 
navyše - na slušnej úrovni. J e tu samozrej me 
jedna nástraha, vyplývajúca z konštelácie 
a prítomnosti takto interpretačne orientova
ných študentov v budúcich školských ročn í
koch - tá dete rminuje aj ďalšie perspektívy 
a prosperova nic orchestra. Momentálne je tu 
osobnosť pedagóga a vlastne iniciátora súbo
ru Petra Martinčcka, ktorý je soHdnym ga
rantom úrovne. smerovania a rozvoja súbo
ru, ako aj inšpirujúceho sa temperamentného 
a muzikálneho leadera O skara Rózsu, ktorý 
svoju vehementnú zaujatosť prácou v súbore 
prezentoval nielen ,.zákulisným" študij ným 
~tádiom v procese prípravy, ale hlavne na 
poste dirigenta, ciefavedomého hudobníka, 
ktorého interpretačné postoje sfubujú, priro
dzene , po dôsledných školeniach a prehibo
vaniaeh , vstup vyhranenej, ambicióznej di ri-

Ešte k Večerom 
an imal" (šia leného zvie raia ) vyzm:la troch u 
strnulo a pri nežne .. . 

H udba pre flautu a preparovaný klavír Pe t
ra Martinčcka (P. Kula - flauta a autor - kla
vír) mú všetky atribúty skladby na dobré za
muzicírovanic ~i ; je kompozične i nvcnčnú. 

výrazovo apartnú. pout:e n;í. ale pri tom dosta
točne dôvtipn<'t a nasýtcn;í o~obitým kompo
z ičným d tením . 

Súbor súčasnej hudby bratislavského Konzervatória Snímka R. Polák 

gcntskej postavy (P. Hindcmith . M. Brezov
ský). 

Repertoúr súboru sa obracia k hudbe 20. 
storočia , bez užšej špecifikácie štýlu , obsahu , 
formy ... Program koncertu. o ktorom je reč 
(4. júna) bol toho pravdivým zrkadlom, rcf
lektujúcim tvorbu od klasiky storočia až po 
súčasnú najmladšiu domácu tvorbu (Martin
ček , Brezovský). 

Nie bez zaujímavosti bolo sledovať reakcie 
publika (pozostávajúceho prevažne z kolegov 
koncertujúcich študentov) pri klasickej ukáž
ke z ortodoxne traktovanej minima! techno
lógie z pera pioniera tohto kompozičného štý
lu a estetiky Stevea Re icha. Piano Phase pre 
dva klavíry (J . Valčuha a R . Marko) akosi ne
inšpirovala poslucháčov k odovzdanému mc-

ditat ívncmu až pasívnemu un;íšaniu sa f:ízo
vými posunmi v procese skladby. ~kôr ich 
provokovala k priamym prejavom netrpezli
vosti a nesúhlasu. (Ž.cby preto. že na~a .. kla
sika" bola živen;í inými princípmi ... '?) 

Skladba Wiliama Blenda zas vyvolala ne
plánovanú reakciu na pódiu. medzi účinkuj ú
cimi . Like Mad Animal - opus s týmto bizar
ným titulom vznikol nevedno kedy. vychá
dzajúc z proklamovaného štýlu a použi tých 
výrazových prostriedkov. priradila by som ho 
k experimentujúcim. všemožné zvuky anga
žujúcim kompozičným zvolaniam z rokov 
šesťdesiatych . Som prcsvcdčenú. že interpreti 
si na skúškach zašantili dostatočne uvoľnene. 
pre tože ich pódiov;í .. vokúlne" imit:ícia .. mad 

Imponujúca je i úrovc ti skladby mladého 
Mareka Brezovského s ni1zvom Venované 
ncšiastiu (je mi aj trochu smutno z fakt u. že 
taký mladý tvorca hol vedený zvl:íši ~a vcno
vai nc~iasti u ... ). Nemožno jej vytknú i príliš
nú clcgicko~i. mie~t a mi pretlimcnzovamí do 
zúbleskov tragiky. ani širokodychli klenbu 
v lín i;ích melódie. azda len vobla~t i tektoniky 
posluch(u:' trocha zn e i ~t ic - proporcie. 7d:í ~a. 
nic sú ce lkom dobre odhadnuté. akoby p rí li ~ 

epicky zah l'adené do adícií vo vnútorných 
proce~och ... Neviem č i l<íto skladba . hovoria 
ca o sl'uhnom talen te svojho tvorcu bola zara
den;í z<imerne. č i n:íhodou. pred l lindemit 
hovou Smútočnou hudbou - bola akoby nez;í
vislým pokračovaním jej deja . Hindemithovo 
.. pokračovanie" prebieha. prirodzene . na 
zrclšom. vyspe lej~om a preži tcj~om stupni . 

Až tu sme vlastne. na pozadí pozna ncj kla
sickej Jlindcmithovej faktú ry. mohli hodno
Iii klad y a z;ípory interpretačnej hladiny ~Ll 
horu. Samozrej me. nic je beL kazov a cit li
vých hodov. ale vcd' k dokonalo~ti maj ú vc
ľakr;ít cl'alcko aj hotoví umelci : títo mladí ma
jú vcfkú dävku pohonnej energie . tou je nad
šenie. odhodlanie pozn:ívai a odha l'ovai. 
A v tom ich treba všemožne podporovai! 

LÝJ)IA DOHNALOVA 
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Michail Adamenko (Pimpinone), Jana Havranová (VespeUa) v Telemannovej buffe 
Snímka O. Bérd 

Pimpinone- alebo Nerovné manželstvo 

Veselé intermezzo v Košiciach 
Opera G. Ph. Telemanna Pimpinone, ktorú 

v závere svoj ej 45. sezóny uviedla opera v Ko
šiciach, výrazne posilnila tie dramaturgické 
pozície, ktoré, i keď sporadicky, predsa sa len 
usilujú postihnút' i obdobie predklasicizmu. 
Po Cimarosovom Tajnom manželstve a Pergo
lesiho opere La serva padrona to bola tretia in
scenácia opery z prvej polovice 18. storočia 
uvedená na košickom javisku . Je tu zrejmá 
snaha dramaturgie po kontinuite a vybudova
ni istej tradície v repertoári zväčša obchádza
nom, najmä, keď k uvedeným operám prirá
tame nedávnu inscenáci u Monteverdiho dra
matických madrigalov. 

Réžie opery sa ujala Božena Hanáková, 
s ncorn ylným zmyslom pre žáner. overeným 
už v minulosti insccnúciou Pergolcsiho opery. 
Krédom košickej rcžbérky bolo poskytnt'll' 
obecenstvu hodinu a štvri trvaj úci zmysluplný 
humor. prosto a dobre ho pobaviť. tak. ako 
si to predstavoval a chcel aj skladatcf. 266 ro
kov. ktoré ubehli od uvedenia jeho trojčasťo
vého intermezza v Hamburgu v roku 1725. 
keď zaznelo v prcstúvkach medzi dejstvami 
ll ii ndclovcj vážnej opery Tamc rlano. ne
ubrali nič na sviežo-pôvabnej melodike ;írií aj 
piesní nemecké ho majstra obdobia hudobné
ho baroka. Jednoduché. pcrccpčnc ncn;íroč
né lib reto J . Ph. Practoria v preklade J . Krč

méryovej-Vrtdovcj by bez dobrej réžie sú
časného divúka sotva vyburcovalo a zmobili
zova lo k takej vese losti. akú sme zažili na pre
miére. Režisérka zilplc tku. ktore j ústredn ým 
motívom je ženskú prcfíkanosi . rozvinula ra
dom cielene formova ných javiskových vzia
hov. zvýraziíujC1c ich kreat ivitu . Režijne ich 
zako tvi la do každej frázy. do každého rccita- . 
tíva . Ďalckohl'ad. šachy. vyklada nie pas i an~u 

H oci pražský operný život zaznamc núva 
v ostatných mesiacoch histo rické orga

nizačné premeny (postupný proces č lenenia 
operného s· na dva nezávislé subjekty. 
menovanie riadi teľa ND a umelec-
kých šéft 'cs) . b lížiace sa okrúhle 
výročie Cnnrlla , • ~a a Mozarta 
stoj í akoby .. nad' v r · roblémarni 
thvadla. ~ 
Ťažiskom opernej ponuky tohiW•h"ll' 

Pražskej jari bolo premiérové uvedenie 
zartovho Únosu zo serai lu . naštudované v ne
meckom origin;ili . lnsccn;ície sa ujal súbor 
Smctanovho di vadla. na čele so svoj ím ume
leckým šéfom a súčasne režisérom Karlom 
Drg;íčom . čo znamená. že tento titul ostane 
v rcpcrtu.iri tzv. druhej opery i po úplnej <lu
tonomizácii te lies v budúcej sezóne. Je tiež 
zaradený do programu veľkolepých mcdzinú
rodných slávností. ktoré pod názvom Festival 
Európa Mozart Praha. sa uskutočnia v dňoch 
6.-29. 9. 1991 v hlavnom meste a obsahujú 
vyše sedemdesiat podujatí. O Mozartov 
operný odkaz. tak úzko spätý s Prahou. sa 
podel ia v budúcnosti všetky tri divadlá. preto
že pl:'tnovan:'t Figarova svadba je určená pre 
historickú budovu ND a novembrová premié
ra Dona G iovanniho sa uskutoční v znovu
otvorenom Stavovskom (bývalom T ylovom) 
divadle . 

Pocit zodpovednosti za .. svojho" Mozarta 
. zreteľne artikulovala i nová produkcia Únosu 
zo serailu. Mladý režisér Karel Drgáč (1954) 
má za sebou roky asistovania vo Viedenskej 
štátnej opere a po boku J . P. Ponnella v rôz-

či umývanie nôh a ďalšie nápady zhmotnené 
aj v rekvizit<Ích, boli nekonvenčnými pomôc
kami pre syntetické divadlo. výborne stvárne
né sólistami J anou Havranovou (Vestpetta) 
a Michailom Adamenkom (Pimpinonc). Ich 
výkony boli priam klauniádou v dobrom zmy
sle slova. ktorú obecenstvo provokovala. kto
ní ho nenecha la na pochybúch, že opera vie 
aj zabúvai. že smiechu v opere sa netreba báť, 
ani sa mu hráni i. 

Jana Havranová si v teréne plnom ozdob
nej melodiky počínala veľmi dohre . Jej lyric
ký soprún znel jasne. vyrovnane. Vytvorila ži
vú postavu s atribú tami prcfíkancj i hašteri
vej ženy v šate sťaby nevinnej .. naivnej " slúž
ky ... ašpirantky" na miesto panej domu. Mi
chail Adamenko dáva ved ie( o wojich spe
váckych i hereckých kvalitách už dávnejšie 
z javiska svojej domovskej scény- prešovskej 
spevohry. Jeho výkon bol aj te ntoraz suve
rénny. Vyšpc rkovamí Tclcmannova melodi
ka mu neprekáža la pri ľahúčko tvorených 
a klenutých fr;ízach. v ktorých zaujal okrúh
lym t(>nom svojho sýteho barytónu. Jeho he
rectvo bolo štýlové. bez lacných efektov. Je
ho Pimpinonc za lníval obecenstvo invenciou, 
ko reniacou v mimoriadnej hereckej predsta
vivosti tohoto sólistu. Hudobné naštudova nie 
opery bolo v ruk;ích Ronrana Skŕepeka. Ko
morný súbor interpretoval Tclemannovu 
hudbu zvukovo súmerne. Na čembale spoľah

livo hra la Kvetoslava Hollá. Kostýmy a scénu 
navrhla Uanica Hanáková. Oproti účelným 

a výstižným kostýmom bola scéna vzhľadom 

k charakteru Tclcmannovcj hudby menej 
poddajná. 

DITA MARENČINOV Á 

. 
nych svetových metropol;ích i samostatnú 
tvorivú ak tivitu v zahra ničí. Sympatické na 
jeho koncepcii. kde mu scénu a kostýmy na
vrhla .Jana Zboŕilová , je. že plne rešpektuje 
singspielovC1 povahu predlohy. Ncznásilňuje 
ju do cudzích polôh. ne pokúša sa hľadať skry
té významy a ani finúle. zavše chápané ako 
mravný symbol odpúšťania, ncpovyšuje nad 
rúmec happy-endu ľudovej komédie. 

Drgáčove postavy sú živí, mladí ľudia plní 
1 cramcntu a ich profily mo tivuje hudob
lllllllľllllo."'TI~Tisti a. Vzťahy medzi nimi sú bez-

a pri - é, živo rozohrané. Re-
úhal iť · 1stú dävku nadsádzky. 

nehanbil sa po a r ky naivity a bana-
lit y lib reta. Všct o mierou pre 
vkus. ktorou sa prihova u á. op-
timisticky nasvictcná scéna filo · 
Vtipný bol n;ípad ilúzie mora na oriz 
i s loďou, zvlášť originálne zobrazenou v za 
rc opery. Raritou inscenácie je príchod Kon
stanzc na údaj ne živej ťave (z 2. balkóna som 
to ne mohol s určitosťou posúdiť) a rovnako 
živý mal byť aj had v rukách Selimovho člove
ka počas árie Martcrn allcr Artcn. 

Za najväčšie pozitívum pražského Únosu 
zo serailu však považujem hudobné naštudo
vanie. Hosiujúci šéfdirigent plzcňskej opery 
Ivan Paŕík (pred dvoma rokmi veTa nechýba
lo a mohol byť angažovaný v SND) potvrdil, 
že je pravdepodobne naším na jkompetent
nejším interprétom mozartovskej operne j . 
tvorby. Predložil koncepciu plnú iskrivosti. 
kontrastných te mp a pravého espritu, vyžaru
júceho z javiskovej atmosféry. Ku cti inscená-

V ústrety divákovi 
32. umelecká sezóna v opere Divadla Jozefa 

Gregora Tajovského si vyžiadala novú drama
turgickú koncepciu. Umelecké vedenie opery 
zvážilo súčasné ekonomické a umelecké mož
nosti telesa a vyšiel mu rezultát: v sezóne uvá
dzal' dva operné, dva operetné tituly a j eden 
celovečerný koncert z piesni a árií. Toto kom
promisné východisko prinieslo v závere sezóny 
na javisko opery klasickú operetu Johanna 
Straussa Cigánsky barón (7. a 8. júna 1991). 

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Straussa
va opereta opäť našla na scéne DJGT. tento
raz vo zvláštnej zhode inscenačných možnos
tí. ale aj v rešpektovan í nepopierateľných 
a stále sviežich interpretačných nárokov. Pri
spením inscenátorov - režiséra Branislava 
Krišku (SND Bratislava) a dirigentky, domá
cej zbormajsterky Dariny Turňovej, dokona
le ovládajúcich zákonitosti opernej interpre
tácie. vzniklo d ielo. ktoré s veľkou dávkou 
trpezlivosti. umeleckého nadhľadu a pocti
vosti kreovalo náročné miesta operety k vý
razovej ľahkosti. obrazovej náväznosti a de
jovej striedmosti. 

Branislav Kriška sa inšpiroval Straussovým 
prívlastkom ,.kráľ valčíkov" a preto v jed
notlivých výstupoch dominovali pohyb, 
vzdušnosť a ·krása hudby. Naviac Straussova 
hudba provokuje k jemným výrazovým nuan
som, čo režisér citlivo postrehol pri kreovaní 
jednotlivých postáv. Pritom nebránil výtvar
níkovi Ottovi Sujanovi (a. h. NS Bratislava) 
a kostymérkc Helene Bezákovej (a. h. SND 
Bratislava), aby do komplexu inscenácie pri
speli farebnosťou, plastickou scénou, elegan
ciou kostýmov. dopraj úc tak divákovi poteše
nie z nostalgických melódií cigánskej duše či 
z valčíkovej atmosféry roztancovanej Vied
ne. 
Značnú striedmosť do hudobnej koncepcie 

vniesla dirigentka Darina Turňová. Až príliš 
úzkostlivo vypracované hudobné party nedo-

voľova li niekedy dielo .. mulnit z rúk··, k čo

mu Straussovc melódie st<í lc zvádzajú. Ale 
prvý odhad opatrné ho prístupu možno princ
sie svoje ovocie. keď orchester začne cíti i de
likátnosť Straussovcj hudby. ktorä provoku
je, ale pre p lnokrvné vyznenie nú ti k prísne
mu dodržaniu vše tkých výrazových nuansov. 

V pestrej palete sólistov sa výrazne vyní
mali mladé h lasy. ktoré veľmi sľubne v po
slednom obdobi posilnili v DJGT okruh sólis
tov. Patrí k nim postava Saffi Márie Tomano
vej, kto rá bo la veľmi ku ltivovan <í . muzikálna, 
cit livá k výrazovému frázovaniu najmä v po
pulárnej ärii C igimi idú. Na prvej premiére 
uviedla Alena Dvorská-Gallová Saffi s rozšaf
nejším temperamentom. ale s menej vycibre
ným vokálnym prejavom. Gróf Homonay 
Mikuláša Doboša hol skúsený clcgún. ale chý
bala mu muzik:ílna vrúcno~ť a vokálna mäk
kost". ktorou udivoval mladý Roman Janál. 
Stará cigúnka Czipra mala dve prcdstavitdky 
v charakterovo výbornej Božene Lenhardo
vej a vo výrazove tvárnejšej a vrúcnejšej Má
rii Murgašovej. J án Zemko ako Gróf Barin
kay neprekročil woj štandard. Pôsobivý By
stranov Koloman Zsupá n mal výborného al
ternanta v mladom Igorovi Lackovi. Jeho pó
vabn:'t dcéra Arscna popri vždy perfektne 
pripravenej a pôsobivej Oľge Hromadove.i vy
znela dievčensky roztopašne. ale hudobne vy
soko kultivovane v podaní Alžbety l>renko
vej. K úspech u oboch premiér prispeli aj pro
fi loví sól isti .Jarmila Vašicová, Daniel Parká
nyi, Peter Schneider a Božena Fresserová. Pô
sobivé tanečné výstupy. naj mä s elegantným 
viede nským valčíkom, na scéne uviedol hos
ťujúci choreograf z NS Bratislava Jozef Dolin
ský. 

V uplynulej sezóne umelecký súbor DJGT 
vykroči l výraznejšie za svojím div<íkom . Ver
mc. že t;íto koncepcia prinesie svoje ovocie. 

F.V A MIC HALOV Á 

Ján Zemko, Mária Tomanová, Mária Murgašová (vpravo) a súbor banskobystrickej opery 
v Straussovej operete Cigánsky barón 

torov slúži. že okrem prirodzených z:'tsahov 
do prózy neškrtali. a jedinou zmenou bolo 
prenesenie Belmontcho árie č. 17 z tretieho 
do prvého dejstva. 

Nové vedenie Smetanovho divadla si zrej
me uvedomilo, že domáci sólistický po tenciál 
sotva vystačí na alternatívne obsadenie thú
lostivých mozartovských partov. Obrátilo sa 
na viacero zahraničných hostí (žiadne známe 
hviezdy) , takže prvú premiéru s výnimkou 
Osmina interpretovali samí mimopražskí spe
váci a v navštívenom druhom večere z kvinte
ta sólistov boli traja spoza hraníc . Najlepšie 
z nich obstála japonská umelkyňa Emiko Su
ga (Konstanze) vládnúca príjemným tim
brom. plnozvučnou. technicky istou. i keď nie 
vyslovene dramatickou koloratúrou. Diev
čenský zjav sprevádzal tiež zdravo koketný 

rc jav Američanky Robin Fischerovej (Blon
) .~tivovanej mozartovskej subrety. Her

lg P § viedenskej Volksoper prcukú-
zal š · zmysel p re bufóznu polo-
hu svojho a. á~· rby obhajoval 
Miroslav Kopp t uslav Maršík 
(Osmin) a v hovore · · • . Jaroslav 
Horáček. Koppova voľba a sprúv-
nou, po menšej stiesnenosti vys polôh sa 
tenorista uvoľnil a presvedčil technicky i štý
lovo. Naproti tomu Maršíkov Osmín bol ab
solútnym omylom. C hýbala mu farba. kultú
ra tónu, ušľachtilosť fráz. J eho komika bola 
presne tak hrubozrnnú ako vokálny prejav. 
pôsobiaci ako úplne cudzorodý prvok tej to 
vydarenej festivalovej insccmícic. 

PAVEL UNGER 

Aktuálna 
zábava 

v Ostrave 

o~tr:tv,ká OP<'rna drarn,tturgia ~iahl:• k mcn<:j 
znilmcmu Ooni7<'lliho dielu Pk> \' llpc.rc . klorý a~
tuáln<: prezentuje ako hud•>hno-z;íhavn.: dil'ln ... .. o 
1om. čo~~~ odohralo. ~ctf prcd~lawn,tvo lllC>I" ·w· 
k:ízulo hraf a odmietlo po~ k) tnú i ,uhwnciu ..... . Re
žisérka K' (•Jo>la\ a Sí·~vrm a-Ondr;ikovú wf mi 
účelne J'llMmula dej prÍbehu Ant<>ni" Sografiho tlu 
:!. J'llltwice IIJ. -.tnročm. Tým prddcnula ureitu č<l· 
~mú ndfahln>f .. bu ff,··. J.. tor;i wdic k nahmlným 
i 7j ;tvnc ?;ímcrn)m a~iuaJII;ki.ím. Tie 'ú pntlpur~nt' 
n;íznakm ou ~cenou Ztkŕlka V;idavka i ~vmbolkkv 
karikatúrnnu t'hurcograf•ou Ivana Hurydw. Z;hllt;r 
ré tie 7 prcd>l<l\ i Idov n.ljtlúkíilcjškh roli aJ..ccptn
vnl nujlcpšic Jar<l,Ja, Kn,ct· (pre fi kan}· inlentlanl) 
a Vlathmír Mach ('kladatd a dirigent Bbcrnma). 
Mirn~lav Urh;ínck (ako hu,iujtki >pevák Stujd<lk· 
nuf) a Dalibor Jl rtla (Mamma i\g;íw) ,,uje kari ~··
vanč charnktl•ri>tik) trochu pn:tlimcnlnvali. 

Jluduhné llltštudnvanic dirigl'lll<l Ladislava Ma· 
tčjku kladie dôraL na fuhk<l,( hudobného tuku. inh>· 
nučnú prcpracnvano>i a zmzumilcfný hudobný ')·· 
raz. V}•kony v~ctk)·ch aktťrov > t}·mto z;imcrnm kn· 
rc~pnndovali. NajviHc mu ,,;.,k Z<ltlpu-.•d;ll >pcv;k
ky prejav i\liny Farnej,. ruli pri madony Cnrndlic . 

Q,tn•v~k)• npcrn)· >Úhor prcuk;í7al. :l.e i dne' nlll?
nt\ na opernej ,e.:ne predkl.,tlaf nhen'n'l' u dudwp· 
Inú a kuhivm a mi hutlnhnú ~;i havu . 

-mm-



ZO ZAHRANIČIA 7] 
Dvofál< 

na kultúrnej scéne 
Európy 

T áto udalosť významne prispela ku kultúrno-osvetovému 
rozvoju umelecko-výchovnej práce medzi tamojším obyvateľ
stvom. Nic raz sa publikum v Saarsku vôbec po p rvýkrát stretlo 
s naš~u hudbo u. Ohlas u publika bol obrovský. Získali sme si 
nových priaznivcov medzi mladými a dychtivými poslucháčmi, 
ktorí na svoje zážitky nezabudnú . Tlmočil nám to v rozhovore 
napr. primátor jedného z veľkých priemyslových centier Saar· 
ska G erhard Lepnardy po p redvedení Dvorákovho o ratór ia 
Svätá Ludmila v Dillingcne: .. Predvedenie Dvofákových ora
tó rnych skladieb a naj mä Svätej Ludmily Pražským rozhlaso· 
vým o rchestro m a zborom za d irigovania Vladimíra Válka bo
lo nezabudnuteľné. Zriedka srne zažili niečo podo bné . Hovoril 
som o to m s mnohými návštevníkmi ko ncertu . ktorí sa vyjadro 
vali. že to bolo dosiaľ to najkrajšie z vážne j hud by. čo v Di llin
gene zaži li . Orchester bol výborný. zbor disciplinovaný. spieval 
s hlasovou plnosťou a e mocionálno u silou. U 21 -ročnej sopra
nistky Marty Fii ovej , ktorá predniesla titulný part, to bo l mi
moriadny zážitok a objav. Môžem všetkým gratu lovať. Verím, 
že s tými to skvelými hudobníkmi sa v Di llingcnc stretneme 
znovu. Ich vystúpenie nám prinieslo nesmierne potešenie". 

Podobne sa vyjadrila aj mannheimská sopranistka Monika 
Pick-Hieronimi, ktorú sme obdivovali pri nedávnom predvede
ní Dvorákovho Rekviem v Prahe. Povedala nám: ,. ... Spievala 
som v Dvorákovej Stabat Mater v Saarsku a iných festivaloch . 
Ale koncert s týmto dielom v saarskom Hiilzweilc s Plzenským 
rozh lasovým o rchestrom oživil vo mne tie najkrásnejšie spo· 
mienky na stretnutie s Dvorákovými skladbami. Som rada, že 
som túto príležitosť ncpremárnila. " 

Pred dvo ma rokmi založilo hlavné mesto Saarska Saarbriic· 
ken nový medzimírodný hudo bný festival a razom sa tak zara· 
d ilo do plejády medzinárodne uznávaných festivalov. Z inicia· 
tívy vyspelých ume lcov. pedagógov a hudobných škô l usporia
dalo festival Felixa Mendelssohna-Bartholdyho. Idea poznáva
nia jednej veľkej postavy hudobnej minulosti počas troj týž· 
di'lových slávností sa osvedčila . Saarsko prijalo túto zásadu ako 
festivalový program i pre budúcnosť. Pre te nto rok sa po núkali 
dve j ubileá: Mozart a D vorá k. Mozarta oslavujú všade- pove
dali si predstavi te lia Saarbriickcnského fes tiva lu - my sa te nto· 
raz bude me orientovať na osobnosť a die lo Anto nína Dvo ráka. 
Tvorba pred 150 rokmi narodeného sklada teľa bola totiž pre 
túto geografickú oblasť zatia ľ vefkou neznámou. Občas tu síce 
zazne la Novosvetská symfónia , Humoreska alebo nie ktorý Slo· 
vanský tanec - ale to je všetko. Dvoräk ako všestranný sklada
Icf. autor vzácnych o ratórií. inštrumentálnych konce rtov . ko· 
morn)'ch skladieb , opier a piesní bo l tu celko m neznämy. A tak 
sa Európsky festival Antonína Dvoí·áka stal skutočnosťou . Pri· 
poj ili sa k nemu ďalšie kraji ny - Francúzsko. Luxe mbursko. 
Holandsko. Česko-Slovensko ponúk lo svoj obrovský umelec
ký potenciál. Prezident ČSFR Václav Havel prijal záštitu nad 
festivalom spolu s tamojším populárnym politikom, zemským 
prezidentom Oskarom Lafonta inom . 13cz vcfkých slov a okáza
lostí bol festi val dobre koncipovaný a organizačne výborne za
iste ný. Na jeho úspechu sa podiclalo vy~c tisíc čs. umelcov 
a súborov. ktorí vyslllpovali na osemnástich miestach a získali 
novú slávu Dvorákovmu die lu . O krem Českej filharmónie. 
ktorá festi va l otvárala. predstavil i sa tu Orchestre de Pa ris 
s Václavom Neumannom . Mníchovská filharmónia so Sergiu 
Ccli bidachcm. Filharmónia Po rýnic-Fa lcko s Krszystofo m 
Pcndc rcckim . rozhlasové o rchestre z Pra hy a Plzne. Pražský 
filharmonický zbor. Miešaný zbo r rozhlasu z Prahy, Smo kov 
komorný ba le t. St;\tny súbor piesní a tancov. Stuttgartská fil . 
harmó nia. a Stuttga rt~k í sólisti. Ho landský ko mo rný zbor. ľa· 
lichovo kvarteto. Dvor:ikovo trio z Mníchova. A rtus Q uartet , 
súbor Musica Sacra atď. Nechýbali an i vyspe lé ;unatérskc te le
s;\ ako brnenský Focrstrov zbor, a nymburský I liaho l. Dvorá
kova hudba tu zaznela v dosiaf nebývalom rozsahu a ~tarostli 

vej dramaturgii . ku kto rej patrilo napríklad i predvedenie po· 

Dirigent Václav Neumann dirigol·al na Európskom festivale A. 
Dvofáka Orchestre de Paris Snímka J . Vitula 

Na záver Európskeho festivalu Antonína Dvofáka v Saar· 
briickcne sme dali slovo jeho umelecké mu šéfovi prof. Rober
tovi Lconardymu: .. V prvom rade chcem poukázať na umelec· 
ké zúži tky z celého pr iebehu festivalu . Niektoré z nich boli sku
točne výnimočné . Najmä koncert Českej fi lharmó nie s jej no
vým šéfd irigento m Jifím Bčlohlávkom bol nespo rne vrcho l fes
tivalu . Pre nás novým objavom bolo oratórium Svätá Ludmila, 
ktoré sme dosiaľ nepočuli. Úchvatné bolo tiež prevede nie Dvo
rákovcj Stabat Mate r. Aký bol z to ho umelecký zisk , to zhod· 
no tili kritikovia a oznamovacie prostriedky. Netajili sa tým , že 
Dvorúk v takej to komplexnej dramaturgi i bol pre Sa~mko ob
javom. O zdobil náš festival takými dielami. ktoré odrážaj ú nie
len novú situáciu v krajinách východnej E urópy, ale aj vyvolajú 
našu zvedavosť po je j ďalšom poznávaní. Európsky festival 
Anto nína Dvoráka bol prvým kro kom k takémuto poznávani u. 
J e to zisk i pre súčasné Cesko-Slovensko a jeho súčasnú hudbu. 
Teraz sa budeme na túto oblasť viac orien tovať a to v budúcich 
ročníkoch festivalu. kde napríklad hlavnou témou budúceho 
ročníka bude Franz Liszt . jeho predchodcovia a cpigóni . Iste 
medzi nimi nebudú chýbať ani vaši umelci." 

pu lá rnych Dvoi'ákových skladieb baníckou dychovou kapelou 
zo Saa lbau Homburgu a ženským zboro m v Skalnej kaplnke 
Saarských podnikov v Hornburgu. 

Táto rozsiahla fest ivalová akcia priniesla Saarbriickcnu nic
len pre nikavý ohlas v televízii , rozhlase a ostatných oznamova
cích prostriedkoch. ale aj pochvalu nemeckého kancclítra He l
mutha Ko hla a ocenenie Rady Európskeho spoločenstva v Bru
se li. ktorá vyhläsila Saarsko za Kultúrnu scénu Euró py pre rok 
1991. K slávnostnej atmosfére prispelo aj trojd11ové medziná· 
rodné dvorákovské sympózium s referátmi 25 významných od 
born íkov a reno movaných dvorákovských búdatcľov , ako aj 
akcia saarbriickenskcj Vysokej hudobne j školy. O Európskom 

·festivale A. Dvoráka bol nakrútený 40 minútový televízny do· 
kumcnt. 

JIŔI VITULA, Saarbriicken 

Po Drážd'anských hudobných slávnostiach 
alebo Ako d' alej 

Hudobn~ siávno~t i . Pou vazuj nu: trochu 
nad týmto pojmom ... Ide teda o sviatok hud
by. o niečo . čo nic je každodenné, o ni ečo. 
čo by sme chceli do ko nale prežil. Dn'!žtľanča· 
nia maj ú ta kúto sl<ivnosť každý rok. Ab.y zaži
li atmosfé ru hudobn ých sl;\vností. ne musia 
cestovať cľalcko - do Viedne. Sa lzburgu alebo 
Bayrcuthu. Takto mohli byť Dnižďančania 
hrdí na tri násť ročníkov svojho fes ti va lu . Veď 
ne mali ani inú možnosť . inú alt ernatívu. Toh
to roku sa kona li Drážďanské hudobné sláv
nosti po štrnásty raz. Boli ve nované Mozar
tovmu dedičstvu. Ale čo sa stalo? 

Dr;\žďančania. ktorí ešte vlani bojovali 
o lístky. ktorí do posledného mic~ta plnili 
krcsl{t všetkých sien í. ktorí s pýcho u hovorili . 
že pat ria k tým. čo ma li šťastie . že ~a im poda· 
rilo zohnať vstupenky. tí na festival neprišli. 
Je zvláštne. že ešte pred začiatkom festi valu 
muse lo jeho riaditeľstvo viacero koncertov 
odvolať (na koncert O st ravskej fil harmó nie 
bolo z 2500 miest predaných iba 40 vstupe· 
nic k! ) , je smutné a bolí to. že mno ho tých 
programov, kto ré na programe ostali. zne lo 
do prázdnoty. Kde ostalo verné publikum? 
čo sa stalo? A prečo? 

. K dispozícii máme viacero dôvodov. ktoré 
hy bolo možné ana lyzovať . Predovšetkým 
však ide o fakt. že doterajš í systé m predaja 

, lístkov sa doslova stratil. Mnohí spoľahliví 
odberate lia lístkov. drážďanské podniky a in
štitúcie neex istujú alebo majú úplne iné sta· 
rosti ako sú vstupe nky na hudobné slávnosti 
pre svojich pracovníkov. Mno hí p ravide lní 
návštevníci opery a koncertov dnes už ani ne· 
pracujú tam . kde ešte pred rokom vďačne ku· 
povali lístky na hudobné a iné kult úrne po
dujat ia. Mno hí z nich boj uj ll s doteraz nczná· 
mym fe no ménom - s nezamestnanosťou . Ak 
n ie kto strat í prácu. nestojí naraz iba pred zlo
žitými e ko nomickými o tázkami . Z me ní sa je· 
ho celý posto j k životu . Človek stra tí vnútor
ný pokoj . vyrovnanosť, nic zriedka sa dosta· 
vu jú a j problémy s koncent rúciou. A v tako m 
~~IIVC nemyslí na hudobné slávnosti. . . 

Inou vecou bola toho ro ku prúca r iaditeľ
stva hudobných slávností s verejnosťou , s re k
lamou . Elegantné, ale nevýrazné vlajky a pla
gítty hudobných slávností sa medzi kričiacimi 
reklamami Coca Coly, Supermarketingov 
alebo Test the West - Super chutné. Super 
lacné - naprosto strati li. Aj ja som sa musela 

nam:ihai. aby ~om v džu ngli in ých rck l:im zis
tila . kedy sa vlastne večer koncert začína. 

Takto boli aj tí. ktor í by even tuálne na ko n· 
ccrt boli išli . iba čias t očne upozorne ní. Sko
da . tých viac ako piiť tuctov podujatí by bolo 
publikum naozaj potrebova lo. Počas d voch 
t ýždňov sa usku točnilo sko ro sedemdesiat 
konce rtov a operných predstavení (st ~ li vyše 
6 a po l milióna mariek) a tie čakali pričasto 
má rne na svoje publikum. Vysokú návštev
nosi zazname nala iba Scmpcrova opera 
a ko ncerty Drážďan~kcj Staat skapc llc. inak 
sme zažil i voči hosťujúcim súborom veľa träp· 
ností. Za všetky spome niem vystúpe nie Los 
A ngeles Philharmo nie Orchestra s d irigcn· 
to m Kurto m Sandcrlingom . Z dôvodu kata· 
~-trofál ncho pred predaja vsi upcnic k sa hu
dobníci nickofko hodín pred ko ncerto m roz
hodl i zrieknuť sa časti ho noräru a vstupenky 
boli zdarma. Ta ké niečo sa ešte v hudbymi
lovných Dr:ižcľanoch nestalo! Tí šťastn í. ktorí 
sa cez rúd io dozvedeli o tejto možnosti. a kto· 
rí prišli . zažili jeden z vrcholov festi va lu . Nic 
s íce s Mozartom. ale s 8. symfónio u Dmitrija 
Šostakoviča. Toto d ielo. len zriedka stojace 
na programoch ko nce rtov. bolo tak prcsvcd-

. čivo in terpretované . že hlboké hudobné a fi
lozofické posolstv;í to hoto maj~tra symfónie 
20 . s toroči a n(lti li zadržať d ych. Sandc rling je 
Sosta kovičov znalec a prítomné publikum , 
zna lé veci. dlho aplaudovalo. Ci ume lci z Los 
Angele~ do Drážďan ešte niekedy prídu. O· 

stúva o tvorené . Sn ácľ nebudú chcieť už nikdy 
takýmto spôsobom bl amovať toto mesto hud
by. Wolfgang Amadeus Mozart bol v Drážďa· 
noch jediný raz. Po svojej kri1tkej návšteve sa 
o vtedajšom dvorno m divadle nevyslovil prú
vc naj le pšie. Keby bol však tohto roku sedel 
medzi hosťami festivalu ( iste ako čest n ý 

hosť). snäď by bol mal trošku radosť . Už pre
to. že z jeho die la bolo veľa na počúvan ie 

a pozeranie. Aké bo li inte rpretácie i cho skla
dieb? Presvedčivé i rozporuplné . Skoda , že 
Únos zo Serailu v naštudovaní domäccj opc· 
ry. kto rý mozartovský marató n o tvoril . ostal 
hudobne suchý. Dirigent Hirosi Wakasugi, 
inak vyžarujúci muzikalitu , nedokázal ten
to krát strhnúť celý ansämbcl. Viede nská Mo· 
zart-Akadc mie s dirigentom Jo hannesom . 
Wildnerom ponúkla koncert na túto príleži· 
tosť so zohnanými viedenskými hráčmi . Tým· 
to náhodn ým združením trpeli obc nádherné 

~yrnfónic . KZ 55U a 55 1. a to naprie k vonkaj
šej brilancii a trošku prázd ncmu šarmu. 
K Mozartovým .. hrozienkam" patrilo našťas
tie dosť. Poču l i sme napríklad jeho spracova· 
nic Händlovho Mesiáša . Pod taktovkou Petra 
Schrcicra muzicírovala Drážďanská Staatska
pc llc. zbor lipského rozhlasu a vyn ikajúci só· 
lisli D. Schc llcnbcrgcrová. B . Bornemanno
v:i. R . Holi aJ . He ring. Nic zriedka bolo po
trebné pri to mto koncerte rozmýšľať , či znie 
hudba Mozartova alebo Hiindlova. Pre Mo
za rta typická bo la inštrumentácia. Mozartovi 
ako aj Händlovi zodpovedajúca bola koncep
cia tohto veľkolepého diela. Aj huslistka 
Edith Pcinemann. ktorá s Drážďanskou fil
harmónio u podala Mozartov najhrancjší 
koncert G dur , frapova la svojim umením. 
Moza rtova Omša c mol bola vrcholo m večera 
Krížovho zboru. S Ulricho m Schicho m na če
le sme zažili inšpira tívne vedenie zboru. sólis· 
tov i celého orchestra . Státna opera z Ham
burgu sa predstavila v Drážďanoch dvo ma in· 
sccnáciami. Hudobne jedinečný ldome neo sa 
pohyboval však na absolútne .. nczrozumitcf
nom" javisku ( režijne i insccnačnc), čo neu
stále škodi lo zaujímavým hlasom a hudbe vô · 
bec. Bo lo to predstavenie. na ktorom bolo 
treba v opere zavrieť oči ... O to zaujímavejší 
je ba letný súbor tej to opery. Okno k Mozar
tov i nazva l Jo hn Neumcier bale tný večer. pod 
ktorý sa podpísal ako choreograf a autor celej 
inscenácie. S hudbou Mozarta a sklada teľov. 

kto rí sa n ím inšpirovali . ponúko l večer s Mo· 
zartovým životopisom. S Neumcirovými 
ideami (a tie treba mať!) sa premenila takmer 
prázdna scéna na zúžito k. na neobvyk lé ta· 
ncčné kombin;\cic. na výraz pohybu a jed i
nečnej jednoty hudby a l<t nca. aké pódium 
Scmpereovcj opery ešte nezaži lo. Zvláštny 
Moza rtov večer ponúkla Drážďanská ťilhar· 

mó nia záverečným ko ncertom festiva lu . 
Všetci úči n k ujúci sa zriekli ho nor<irov. hrali 
na zaplatenie le kárskej pomoci štyro m deťom 
z C'crnobyľu . Na programe boli diela . ktoré 
Mozart ko mpo nova l n ic starší ako tie to štyri 
deti .. . Di rigent Lo thar Zagrosck a klavir istka 
Rohlit lshay boli adekvátnymi tlmočníkm i 
tejto hudby. Obidvaja mladému Mozartovi 
rozumeli, muzicírova li s mladíckym z<ipalom 
a entuziazmom. Filha rmo nici tiež. Na tomto 
koncerte nebolo cíti ť. že hudobné slávnosti 
bojujú s abse nciou publi ka. Palác kuft (•ry bol 

naplne ný a sklenenú pcf1až.nú urna ~a plnila 
p ríspevkami od publika. Akoby v Drážďa· 
noch ani nebolo nezamestnaných ... 

Popri Mozartovi pripomenuli hudobné 
slávnosti ešte jedno jubile um. 200. výročie 
narodenia majstra francúzske j G rand O pe ra 
G iacoma Meycrbcra . Koncertné prcdvedc· 
nic jeho v talianskom štýle písanej o pery Krí
žový rytie r v Egypte. bolo opäť dobrým dra
maturgickým nápadom Drážďanskej filhar· 
mónie. S jej orchestrom. Pražským mužským 
zborom a mužským zborom Rozh lasového 
zboru z Berlína sme pod tak tovko u Jôrga
·Pctra Weiglcho poču li pravú a horúcu talian· 
sk u romantiku so všetko u jej vrúcnosťou. ly· 
ri kou a e fek to m . Aj sólisti prispel i k úspechu 
večera. naj mii te plý hlas mezzosopranistky 
Ning Liangovcj. 

Bo lo by potrebné spomenúť ešte v~cličo: 
ce lý rad komorných konce rtov i opier . n ic 
celko m vydarenú súťaž skladieb pre släčikové 
kvartetá. rôzne koncerty súčasnej hudby ... 
Hudobné slávnosti však ponú ka li toľko podu· 
jatí a to v tom istom čase, že mno ho, iste 
i dobrého, nebolo možné počuť. Hudobná 
ku lt úra Česko-Slovenska sa po odrieknutí 
ko ncertu Ostravskej filharmó nie zdecimova
la na dve ponuky. Jednou bol vysoko hodno· 
ten ý piesi10vý rccit <11 Petra Schrcicra. ktoré· 
mu .. asistova l" takisto hodno te ný Marián 
Lapšanský. Pražské Núrodné äivad lo pred
stavi lo svoje inscenačne nic veľmi vydarené 
naštudovanie Prokoficvových Zúsnub v kláš
tore. Jedine Ste fan Margita splnil očakáva· 
nia. ktoré srubovalo vystúpenie pražských 
ume lcov. 
Tradičnými koncertami Drážďany spievajú 

a muzicíruj (• a nočným ko ncerto m pod ho lým 
nebom ( Dr{lžďančani a sa na imm zúčastnili 
vo vcfkom počte. veď nič nestál!) sa skončil i 
tohtoročné hudobné slávnosti . ktoré neboli 
sl<ivnostné vo viacerých rovi nách. Akáže 
s lávnosť, na ktorej chýbajú pozvaní, a káže 
hudobná slävnosi z nie zriedka prczentova
no u ume leckou priemernosťou'! To sú dosť 
podstatné veci. ktoré by sa nc nwli opakovať. 
Iste sa radšej zrieknu novinári t lačovej kon fc· 
rencic na zbytočne luxusnej štvorhviezdičko
vej lodi. Nech radšej kvalita nahradí za d rahé 
peniaze kvantitu . Inak tie to slávnosti stratia 
svoje dobré me no. A to by bola škoda! 

AGA TA SCH INDLERO VÁ 
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e KVARTETO OD KUPKOVIČA. Ladi
slav Kupkovič, popredný predstaviteľ sloven
skej hudobnej avantgardy 60. rokov, t. č. ži
júci v SRN, venoval Moyzesovmu kvartetu 
svoje nové Sláčikové kvarteto A dur. Toto po
predné komorné teleso Slovenskej filharmó
nie si vybral na základe nimi úspešného uve
denia jeho Sláčikového kvarteta F dur za· 
čiatkom tohto roku v Hannoveri, kde "Moy
zesovci" s úspechom vystúpili na 33. dňoch 
Novej hudby. -jd-

elVORBA BRATISlAVSKÝCH RODA
KOV. 26. júna o 19.00 hod. sa v Moyzesovej 
s ieni uskutočnil absolventský ašpirantský 
koncert violončelistu Jána Slávika, člena 
Moyzesovho kvarteta. V programe, zostave
nom z diel "bratislavských" skladateľov, 
uviedol Grande sonátu J. N. Hummela, Tri 
malé fantazijné kusy F. Schmidtha, Tance 
z Panónie L. Kupkoviča, Sonátu B durE. von 
Dohnányiho a Hudbu pre violončelo a klavír 
l. Zeljenku. Spoluinterpretkou pri všetkých 
skladbách bola Daniela Rusó. -jd-

• KONCERT V MÚZEU. Pri pn1ežitosti 
tohoročného Medzinárodného dňa múzeí 
usporiadala 19. mája t. r. Základná umelec
ká škola v Hamennom v umelecko-historic
kej expozícii múzea koncert z diel autorov 
baroka, klasicizmu a romantizmu. V jeden 
a pol hodinovom časovom rozpätí, počas 
prehliadky expozícií, sa tu návštemíkom 
prezentovali komorné súbory a detský spe
vácky zbor školy. E. G. 

e K MOZARTOVMU ROKU. 23. mája 
t. r. znela v štýlovej koncertnej sieni humen
ského kaštieľa hudba W. A. Mozarta. V rám
ci Mozartovho roku tu Základná umelecká 
škola v Humennom usporiadala koncert žia
kov klavírneho, dychového a strunového od· 
delenia. Z Mozartovho odkazu zazneli časti 
zo známych sonát, dobové tance ale aj časti 
Malej nočnej hudby v úprave pre štvorručný 
klavír. V príjemnej atmosfére účinkujúci pe
dagógovia i žiaci Yldali hold umeleckému 
odkazu majstra svetovej hudby. E. G. 

e HATRfK DEŤOM. V nedeľu 19. mája 
·sa v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie 
uskutočnil posledný z cyklu dopoludňajších 
koncertov pre rodičov a deti. Tentoraz bol 
autorom programu hudobný skladateľ, pe- . 
dagóg a moderátor Juraj Hatríka jeho hos
tia - Milan Adamčiak a Transmusic comp. 
a Súbor súčasnej hudby bratislavského kon
.zervatória (um. vedúci F. Martinček). Na ne
tradičnom koncerte odzneli skladby a ukáž· 
ky zo skladieb M. Piačeka, W. Blenda a J. 
Hatríka. -jd-

• NOVÝ SruDIJNÝ ODBOR NA PEDA· 
GOGICKEJ FAKULTE V OSTRAVE. Ztia
denie študijného odboru umj!lecko-pedago
gického zamerania je motivované snahou 
výjsť v ústrety spoločenskej potrebe. Už 
dlhšiu dobu pociťujeme vo l'erejnom kultúr
nom živote nedostatok umeleckých kádrov 
s dostatočnou pedagogickou kvalifikáciou. 
Ďalším závažným dôvodom je snaha urýchle
ne zvýšiť umeleckú úroveň hudobno-výchov
ného procesu na školách. Kombinácia baka
lárskeho a päťročného štúdia umožňuje šir
šie študijné kombinácie a uplatnenie v praxi. 
Nový obzor má okrem iného pripravovať uči
tel'ov základných umeleckých škôl, profeso
rov hudobnej výchovy na gymnáziách, ale 
tiež aktímych hudobníkov hudobných telies 
a komorných súborov. Zriadenie nového štu
dijného odboru logicky vyplynulo z vývoja 
katedry hudobnej výchovy na Pf'O, -mm-

e SEMINÁR O CIRKEVNEJ HUDBE. 
Dňa 25. mája 1991 poriadala Základná ume
lecká škola v spolupráci s Ms U a FU vo Vráb
ľoch seminár na tému Cirkevná hudba a jej 
miesto ,. súčasnosti. Na seminári prednášali 
PhDr. Juraj Lexman, CSc. (Úvod do liturgic
kej hudby, Spevy pri sv. omši), Dušan Bill 
(Práca so speváckym zborom) a prom. hist. 
ludovít Bakay (Pohl'ad na cirkevnú hudbu 
v dejinách hudby). Účastníkmi seminára bo
li organisti a zbormajstri zo západosloven
ského kraja ako i z ostatných miest Sloven
ska. 

e I•RfLEŽiľOSl AJ MLADÝM. Štátna 
filharmónia Košice vo svojom koncertnom 
pláne pamätá často aj na mladých umelcov. 
Príležitosť predstaviť sa v sále Domu umenia 
v Košiciach dostala IO. júna t. r. mladá, ná
dejná organistka Monika Bucková, absol
ventka košického konzervatória. Už počas 
štúdia ukázala, že okrem talentu je v nej aj 
vera usilomosti a svedomitej práce. Z Košíc 
odišla do Bratislavy, kde sa zdokonaľuje 
v triede dr. Ferdinanda Klindu. Momentálne 
sa pripravuje na náročnú Medzinárodnú sú
ťaž v Norimbergu. Monika Bueková na svo
jom košickom koncerte predstavila dieÍa 
Mendelssohna-Bartholdyho, v druhej polo
vici koncertu odzneli Chorálová fantázia op. 
52 č. 3 M. Regera, Messiaenova Combat de la 
mort et de la vie z Les corps Glorieux a Toc
cata op. 5 M. DuruOé. Precízna hra, výborná 
a zaujímavá registrácia a zachovanie štýlu 
skladieb z rôznych období nás presvedčila, 
že v Monike Buckovej náin vyrastá kvalitná 
interpretka. Ja 

SERVISHŽ 

NOTVZOPUSU 
Redakcia hudobnín - kníh o hudbe vydavateľstva Opus 

váJD z tvorby národného uJDelca Eugena Suchoňa ponúka: 
Maličká som... 10,- Kčs Sonatína pre husle a klavír 17.- Kčs 
Partitúra a hlasy. Prvá časť cyklu Obrázky zo 
Slovenska v nenáročnej úprave pre de tský ORCHESTRÁLNE DIELA - PARTITÚRY 
zbor a 3 husieľ prináša spracované slovenské 
ľudové piesne Maličká som, Janko môj. Symfonická fantázia na B-A-C-H 
Poeme macabre 17,- Kčs Metamorfózy 

52.- Kčs 

67.- Kčs 
33,20 Kčs 

.l: ·· .. • 
"'t " 

\ 

Husle a klavír. Koncertná literatúra. Nahra
ná na gramoplatn i OPUS 91 11 0301 . 
PRE KLAVI R 
Dve prelúdiá v starom slohu 8,- Kčs 
z cyklu Kaleidoskop. 
lmpromptu s variáciami 
z cyklu Kaleidoskop . 
Intermezzá 
z cyklu Kaleidoskop. 
Meditácie a tanec 
z cyklu Kaleidoskop. 
Tri romantické kusy 
z cyklu Kaleidoskop. 
Elégia 
Toccata 

Malá 

24,- Kčs 
12.50 Kčs 

Kčs 

16.50 Kčs 
63.- Kčs 

DIE-

l l.- Kčs 
Jez;wsoDJran a klavír (malý or

básne Ivana Krasku (Zmráka 
, Hľa . luna bledá. Stará roman-

78.- Kčs 

TEORETICKÁ PRÁCA 

Akordika 36.- Kčs 
od trojzvuku po dvanásťzvu k. V prílohe je 
uvedený Kaleidoskop (klavír). 

Keď sa vlci zišli 14,- Kčs 
Partitúra a hlasy. Malá ľudová rozprávka pre 
deti z cyklu Obrázky zo Slovenska v úprave 
pre detský zbor a s láčikové kvarteto . Zošit 
obsahuje známe slovenské ľudové piesne -
Keď sa vlci zišli. Hlboký jarček . Žia ľ a Husič
ky popolavé. 

(Prelúdium , Passacaglia , Vybrané diela si môžete objednat' na našej 
Reminiscencia) adrese: OPUS, hud. vydavatel'stvo, Ing. Mi-
Partita rapsodica per pianoforte ed orch. Ian Klinec, Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratisla-

51.- Kčs va. 

OZNA~ 

Oznamujeme verejnosti, že dňom 29. 5. 1991 sa zmenil názov Hudobnej fakulty VŠMU 
v Bratislave. Nový názov znie: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU. Adresa a telef. čísla zostá
vajú nezmenené. 

e MEDZINÁRODNÁ INTERPRE-
TAČNÁ SÚŤAŽ BÉLU BARTÓKA sa ko
ná 2.-8 . decembra t. r. v Ríme v odboroch: 
2 klavíry; husle a klavír; husle , klarinet, kla
vír; sláči kové kvarteto . klav írne kvinteto. 
Členovia súborov zo všetkých štátov a národ
ností musia byť na rodení po 8. 12. 1955. Uzá
vierka súťaže je 3 1. l O. 1991. 

KONKURZY 
Riaditeľ Štátneho komorného orchestra v Žiline vy

pisuje konkurz na obsadenie miesta: 
TKV, spol. sr. o. 

ponúka - koncertný majster v skupine violončiel. 
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzervatória 

alebo VŠ - hudobný smer. 
Konkurz sa skladá: - z voľnej a rýchlej časti koncer

tu z obdobia klasicizmul - zo sólovej hry skladby podľa 
vlastného výberu; - z hry z orchestrálnych partov. 

Konkurz sa uskutoční v Dome umenia Fatra v Žiline 
dňa JO. júla 1991 a IO. septembra 1991. Slobodným po
skytneme ubytovanie. Cestomé hradíme len prijatým . 
uchádzačom. Uchádzačov na konkurz pozveme písom
ne. 

súkromným vydavateľom a vydavateľstvám, 
podnika tel' om a firmám, školám a ústavom: il 

Tlač kníh, skrípt, brožúr, príručiek, 
návodov, propagačných materiálov, 

firemných listov a iných tlačovín 
v ľubovoľných nákladoch. · 

NaYštirle nás, telefonujte, píšte! 

Základná umelecká ~kola v Stropkove pnJme od 
l. 9. 1991 interného učiteľa hry na husliach. Žiadosti 
o prijatie zasielajte spolu so životopisom na adresu:.Zá
kladná umelecká škola, ul. Mládeže č. l, 091 Ol Strop
kov. 

TKV, spol. s r. o. 

Blahoželáme 

Jozef Hanušovský ( 12. 7. 193 1) - koncertný 
umelec, člen Slovenskej filharmónie, sólo
vý a komorný hráč na hoboji - 60 r. 
Juraj Hrubant (20. 7. 1936) - šéf opery 
SND , barytón. sólista opery SND, koncert
ný spevák - 55 r. 
Juraj Martvoň (29. 7. 1921) - dlhoročný só
lista opery SND , barytón , koncertný ume
lec - 70 r. 
František Livora (2. 8. 1936) - tenor, sólista 
opery SND , koncertný umelec - 55 r. 
Dr. Michal Palovčík, CSc. (lO. 8. 1921) 
publicista , muzikológ, kritik - 70 r. 
Jozef Ábel (16. 8. 1931) - sólista opery 
SND, tenor - 50 r. 
Ivan Parík (17. 8. 1936) - skladateľ, peda
góg, VSMU - 55 r. 
Dr. Milan Jdko (22. 8. 1941) - dirigent , 
zbormajster, redaktor SHF - 50 r. 

e ORCHEST E R SLOVENSKÁ FILHARMÓ
NIA ukončil sezónu dvoma účinkovaniami na oper
ných koncertoch. V prvo m prípade tó bol koncert 
sve tových operných hviezd v Barcelo ne {1 2. 7.), kde 
boli jeho partnermi okrem rakúskeho dirigenta 
Konrada Leitne ra španie lsky tenorista Alfredo 
Kraus. ta lianska sopranistka Re nata Scotto, Ameri
čanky Mellanie Holliday (soprán) a Gail Gilmore 
(mezzosoprán). barytonista Paolo Coni a vynikajúci 
21!- ročný mexický tenorista Ramon Vargas. Dru
hým vystúpe ním filharmonikov bol gálakoncert ví
ťazov Medzinárodnej speváckej súťaže Belvedere. 
ktorý sa uskutočnil 22. 7. v Badene pri Viedni (zá
znam z ne ho odvysiela ORF 29. 9. o 11.00 hod na 
2. programe ) a 24. 7. vo Verkej slávnostnej sále vie
denskej radnice. Víťazkou súťaže z temer 300 pri· 
hlásených účastn íkov sa stala sopra nistka Adina
·Cristina Nitescu z Rumunska . Oba s lávnostné ve
čery dirigoval Rakúšan Alfred Eschwé . - jd-

Piešťanská 429/14, 922 03 Vrbové 
~ 0838/923 08 

aiF Viete čo je Slovgram? ~ 
Nezávislá spoločnosť 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 

• začal rokovania s masmédia
mi o uzavretí nových zmlúv, 
ktorých cieľom je podstatné 
zvýšenie odmien za užitie vý
konu výkonných umelcov 

• pripravuje rokovania a uza
tvorenia zmlúv s ostatnými 
subjektami, ktoré uzivaJu 
umelecké výkony na komer
čné ciele 

• spoločne s IFPI bude bojovať 
proti pirátstvu, čím chce vý
razne prispieť k žiadúcemu 
právnemu stavu v ochrane 
práv výkonných umelcov a vý
robcov zvukových záznamov 

• prostredníctvom výpočtovej 
techniky skráti platné termí
ny a sprehľadní celú ochran
nú agendu 

• chce splniť všetky vaše pred
stavy o ochrane práv výkon
ných umelcov a zosúladiť ich 
s ustanoveniami medziná
rodných autorsko-právnych 
dohôd, najmä Rímskej kon
vencie 

• ponúka vám poradenskú 
službu pre vaše zastupovanie 
vo všetkých autorsko-práv
nych otázkach. 

Zakladajúcimi členmi SLOV
GRAMU sú IFPI v ČSFR (Inter
national Federation of Phono
graphic Industry), Konfederácia 
umenia a kultúry na Slovensku 
a Slovenský odborový zväz slo
bodných povolaní. 

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


