V ČÍSLE: Hudobná mládež a Interpretačné kurzy v Piešťanoch e Nemecké
opery vo Viedni e Záver sezóny v Slovenskej filharmónii e Cantus vo Francúzsku e Recenzie e Informácie zo zahraničia
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.• E. Grač opiť v strede mladých huslistov _
huslistov

Úlohu nepozvaného hosťa na pi~
letných interpretačných kur-~
~Eoch som si zvolila celkom dobrovofne.
Vnádeji, že vyťažím maximum, t. zn., že
sa nadýcham z nefalšovanej strany at
mosféry, uzriem z tichosti kúta autentickú podobu a reálnu tvár podujatia.
Äno, dosť dlhú dobu sa o J)om hovorilo,
potom, ked' 18 stalo skutočnosťou, ch....-{.:
,.u sme jasali••• · "dobrá vec sa podari..
la..." (Napokon, náä interpretačný arze-!
nál narástol do nie zanedbatel'ných roz
merov. Prečo nemať "lastné letné in•
terpretačné kurzy?...) Povstali nadšenci. Obetovali zo svojho, pretože chceli
pre všetkých ... A- v Pie$ťanoch je ideál·
na klíma pre akcie podobného druhu.
~e...?
Tak som teda v úlohe nepozvaného
hosťa, celkom dobrovol'ne, účastníčkou
- pozorovatefkou 3. ročnika medzi..
národných interpretačných kurzov.
Prvých a jediných na Slovensku. Bez·
konkurenčných a len z diaľky konkurujúcich svojim stariím "spolujazdcom"
na pražskej AMU.

·ťanských

Na Dlargo

našich zainteresovaných ume lcov. Majú to
v réžii- vlastnej cti a svedomia.)

interpretačných

,

v

kurzov
,

RI(PORTAZ Z KUTA
P o u če n á s kú se n osťami aj info rmáciami
z predchádzajúcich dvoch ročníkov. prvú cestu nasmcrujcm do .,výsostných vôd'' hudobnej ku ltúry mesta. Do Dom u ume nia. Po nickol'kých neúspešných po kusoch k o n eč n e nachádzame s pocitom úl'avy š k ároč k u - správny vchod. Do príšc ria miniatúrnej miestnost i
o pakujem skromnú otázku .. ..,hradám (iba)
info rmácie o medzinärodných inte rpr e t ač
ných kurzoch". O dpoveď zn ie lahodno u americkou a ng li č tin o u : ,.tu je CASINO - hovoríme O nly E nglish'·. A tak mi po krátke j zdvorilostne j konverzácii lady zo strážnej veže te jto kultúrn ej ustanovizne odporučí o bísi b udovu (,. bud o v u"!) , azda sa mi pošťa s tí. Návod použijem . Tá to ne prenik nutcl'nc rozľa h 
lá hora be tó n u však k mojim všestranným na-

lie havým prosbám ostáva ne má. ľ u tuj e m tecla k ďa l ší m, menej "honosným" , podobne
však " ku ltúrnym·' , rovnako nedobytným ce ntrám miestnej a mestskej osvety .. . Nie , nic.
A ni Mr. Onegin ami Madamc Butterfl y, síce
za kotvení v hudobnom svete, nic sú tou
správnou adresou na získan ie informác ií. Ich
tó ny tu živia slastne siestujúcich .,prome nád nych'', vďačn ých kúpe ľ n ých hostí. A ni jedna
známa tvár. Keď sa už pre d nešný bez(ltešný
deň zmierim s rezignáciou , po ni eko ľkých
metroch ma napraví sl'ubne profe.sio nálne
opakovaná klavírna pasáž (a znova a znova).
Som neomylne v cvičných p riestoroch kurzov. Som v Základnej ume lecke j škole a tu
z akcie vyrušený mladý muž ochotne supluje
informáto ra. Preto viem , že v Ho te lovej škole o . i. sídli Sekretariát - s predpoklada no u
dávkou info rmácií, a že večer je ko ncert, na
k torom vystúpia frekven tanti kurzov , teda tu
b ude m m ať iste ša ncu s tretnúť tých, o ktorých
prí t om n osť sa do si a ľ márne usi lujem .. .
Koncert je jede n z piatich v priebe hu dvoch
(od 29. júla do 9. aug usta). Je vlastne
akýmsi u vedením clo života práce na lekciách.
Po čúvajúc odvíjajúcu sa sp le ť programových
vzorie k i int erpre t ač n ých stupňov , uvedomujem si, že tu ani nejde o definitíva, ale skôr
o odskúšanie si " tvrdosti" pódia. A ak sa nemýlim , je to i jed en z po merne vel'korysých
d arov pi eš ťan s k ý m kúpe ľom a jeho dosi svoj rázne reaguj úcemu publiku ...
t ýždňov

P. Mikuláš pozorne sleduje budúcich adeptov speváckeho umenia.
Snímky M. 'Zelenay

Pieš ťan sk á Hotel.o vá ško la sa stala na dva
týždne nielen dôstojným , ale aj sympat ickým
a pohostinným príbytko m (okrem iných v lokalite roztrúsených prístreší) pre desiatky
frekventantov kurzov. Tu sa netreba h anbi ť
ani pred vyspelej ším za hrani č ím . Tak tu je teda ten d lho hl'adaný Se kr e t a ri á t , ktorý mi
azda žič livo poskytne s i e ť tipov , návodov
a mien ... Vytúžené " informácie" sa udej ú " en
passant". Na schodoch. Nie je čas! A napoko n, hlavou podujatia je i tak pán Lapšanský,
o.n mi vraj podá informácie, iste bude niekde
v Ko ngresovej hale. O n tam vozí. .. (prosím ?
On tam vozí? A ja som si, ako vidím dosť

na ivne myslela , že spiri tus movens podu jatia
je tak akosi vo funkcii umeleckého symbo lu
v e rbe , us m c rň ovatel'a , ga'rant a ... - takže nie .
A nie len informá to r, ale aj vod i č!) Trochu
privcl'a na ,.hlavu·' jednej akcie .. . Napokon ,
mne s tač í ni e k o ľk o .,technických'' upresne ní.
O tom, že tre tí roč ní k sa ven uj e hus listom. ku
kto rým prijal pozvan ie opäť Eduard G ra č, pri
vokalistoch sa striedajú naše spevácke š pi č k y
v osobe pani M. Hajóssyovej (s asistencio u
M. Bc riačk ovcj ) a P. Mikuláša . v i o l o n če lis
tom je ped agógom Jozef Podhoranský a A ngeli ka May, p re kla viristov, ktorí sa hod laj ú
.. znásobi ť'' v du u - štvorr u čn ej alebo dvoj klavírovej hre sú tu opäť Peter Toperczer a Marián Lapšanský. napokon , kurzy p re klaviristov-só listov vedie Eugen Indjic . To sú tie pilierové body, za kto r ými som to ľk o p utovala
a ktoré som získala celko m p ri inom p·rame ni
než je .,admi nistratívna'· zóna poduj atia ...
Počet frekve ntantov je, samozrejme, limitovan ý, determinovan ý lek to rm i. ich možnos ť a
mi a požiadavkami. Čo sa týka repertoáru-tu
vlastne žiad ne obmedze nie ne jestvuje; frekventanti p richádzajú s ľu bovo ľn o u ,. nadicl'ko u" . A s núdcjou ,.dotiah n uť'' sk ladbu, vybrúsii ju a daf je j zmysluplný, d efin itívny
punc, overe ný a kon fro ntovaný s cítením a vide ním int er pre t ač n ej a pedagogicke j autority.
Koľkok rát sa už pred mojimi oča m i zne uži l
pojem p riatcl'stva !? T entokrá t však vstrebáva m je ho nesfalšované d imenzie. Tu , v tvorivosťou nabitej atmosfére sú ich zárodky aj
korene. Z mysluplných, rozpo ruplných, konkure nčn ýc h , riva lských , ale vždy kreativito u
podložených priate l's tiev .

Myslím však a j na druhú , tie nistejši u "zištnú" stránku idylicke j scené rie . Na tú , v súčas
nosti najomielane jšiu, nepo pulárnu , nenávidenú a neúprosnú fina nčnú otázku . Náklad y
na jedné ho frekventanta nie k oľk on áso bne
prevyšujú jeho vklad. Honoráre pre lektorov
sú zo "svetového" h ľadiska symbolické (a to
nepoč ítam tú o sobnú , motoristickú, hosteskovskú , sp rievodcovskú .. . bezplatnú službu

C hcela som z kúta pozorovať a cel kom náhodou som sa dostala k neofi ciál nym zákulisným stránkam podujatia. Moju bezprizornú
a z n ačne rozhorúče n ú cestu za informáciami
zavŕš i sk ú se n osť , ktorú chápem ako satisfakciu a odmenu: Ko ngresovä hala, po pri koncertných p rodukciách je i jedným z viacerých
dej ísk samotných kurzov. Po šp ičkác h vstupuje m a prikmotrím sa medzi zo dva tucty
sústred ene sledujúcich účastní kov kurzu k lavírne j hry. Na pódiu sú dva kl av íry- jed en
slúži "akcii",- práve na ňom prehráva jedna
z účastníčok kurzu " momentálny stav" študovanej skladby. Druhý Petrof je vo fu nkcii
d emo nštrátora, resp. ko rekto ra. Pri ňom je
Eugen Indjic. To, čoho som svedk om v nasledujúcich ch v íľach je nielen po učn é, ale
s kut očn e- priam fasci nuj úce. Ožívajú vel'kolepé momenty kreativity. Prebieha tu o hromný dialóg, ktorého ústrednou témou je jediná
h udobná fráza , na ňu je zaostrený minuciózny pohl'ad lektora . Cí ti ť pohyb modifikácií poi nta frázy sa p resúva o ni ekoľko "mi krónov" , výraz získava plnšiu dirm.:nziu , dynamická linka sa uvo ľňuj e , vl áčnie, akcenty sú
artikulova né zre teľnej š i e ... Sprievodný, verbálny dialóg je ved ený pokojne, bez znämky
netrpezlivosti či náhlivosti , s šarmantným humorom , v jazyku anglicko m, alebo ak chcete ,
mäkko u, aristok ratickou ruštino u. T u si uvedomuj em , akú obrovskú váhu má talent: niclen u melecký, ale i pedagogický. Z lnclj icovej
osoby vyžaruje istota , pokora a magická
sc h o pnosť prekonávať zd anlivo nepreko nate ľn é .. . Niekol'ko min út pred s ko n čením vymedze ných hodín mi venuj e Ida Černecká,
ktorá klavírne mu lekto rovi ochotne asistuje .
Účasi Eugena Indjica na piešťanských kurzoch charakte rizuj e ako vel'ký prínos a výhr u,
po každ ej stránke. Zdanlivo doko nale "p reč í
taná" skladba totiž pri výklade dobrého pedagóga vytvára vždy znova príťažl ivý te rén, ktorého textúra môže zís kať vždy nové a nové
obsahové , ale i .,de tailové" metamo rfózy.
Indjicovu osob nosť a ume leckú prácu znova
vysoko oceiíuje. Je umelec , ktorý zosobr!uj e
~yntézu viace rých kultúr - východo i západoeurópskej , pretavenú zaoceánskymi , americkými prínosmi. Pracovať s ním je preto nielen
potešením ale i zábavným poučením . Čudu
jem sa len, že tu v radoch pozorovatel'ov nevidím viac pedagógov z našich odborných uč i
líši.
To , čo ma privied lo na Indj icovu pedagogickú produkciu bola viac-me nej intuícia.
Rovnako som sa mohla pr itúl ať do iných
p riestorov a podobne, so zaujatím a potešen ím sled ovať le ktorské umenie iného ped agóga . Ak bolo pri zrode podujatia, j eho p rograme a d lhod obých plánoch mo tto angažovať
umelcov - pedagógov zvučných mien , myslím
si, že napriek onej neprajnej fin a nčn ej realite, držať štandard sa stále darí. Aj keď je to ,
ako som mala možnosť vypozorovať , stá le budované na báze dob rých vzájomných osobných vzťahov medzi našimi zainte resovanými
umelcami - pedagógmi a "oslovenými" zah raničnými qsob n osťa mi .

A tak

keď o pú šťam

d ejisko le tných in te rkurzov , me raj úc sp iatoč n ú cestu
unudenou, roz horúče n o u k úpe ľn ou kolo nádou , spriadam si svoju privátnu mod litbu .
O tom , aby toto skvelé podujatie prežilo všetky nepriazne osudu , aby nezašlo skôr , než sa
o ňom za čne nahlas vo svete hovoriť , než sa
o ňom vo vzdialenejších civilizáciách zač n ú
spievať ódy ... To však už zachádzam priďale
ko. To je azda utó pia , ani nie méta . Prajme
si aspoň, aby te nto živý a žij úci môstik so svetom pevnel. ..
p reta čn ýc h

L ÝDIA DOHNALOV Á
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v Prievidzi, resp . odborná poradkyňa pri inna krajských a celoslovenských sút'ažiach ĽŠU, lektorka, známa je
aj ako autorka rôznych metodických príručiek a učebníc improvizácie pre 1.-7. ročník
ĽŠU, resp . ako spoluautorka k lavírnych osnov. Ťažko vymenovat' všetku bohatú pedagogicko-metodickú aktivitu tejto známej slovenskej klavírnej učiteľky, mňa zaujali najmä j ej
správne, k muzikalite orientované prístupy,
ktoré formujú žiačika od najútlej~ieho veku.
Nielen k výchove technickej virtuozity, ale čo j e prvoradé - k hudobnosti: .. Kedysi bolo
sa mo zrejm osťo u " - hovorí Vilma Lichnerová, .. že d i e ťa su naj prv uč il o hrai bez znalosti
nôt, pod ľa sluchu. T ýmto spôsobom sa ven ujem di eťa ťu i ja. Z1tkladom je spojenie sluchu
a hmatu. až potom nasledu jú vizuálne návyky
- no ty. Všetko musí vychädznf z hravosti diefa ťa , je ho pr irodzeného záujmu o nástroj ,
spev, vlastnú kreativitu . T akto sa kladú zák lady p re rozvoj sluchu . imp rovizáciu . Až následne u čím deti noty. celkom nenásil ne sa
form uje pbstavenie r úk. Mno hí u čiteli a po- .
stupuj ú opačne , robiac z klavírnej hry akúsi
neprirodzenú gymnastiku a teoretické strašidlo. C hcem , aby v m ojom pedngogickom
pôsobení od začia tku dominovaln hra a názornosf. K rozvoju muziknlity patrí aj počú
vanie hudby. Už trad ičnými sa stali nedeľn é
~pekciách, porotkyňa

Vilma Lichnerová, učiteľka hry na klavíri, vychovala rad vyniluýúcich Interpretov.
Snímka: a~chív autorky
ak trochu v úzadí iných infor mácií zostala

Základspráva o tom, že
T
nej umeleckej školy v Handlovej, Jana Svieže14-ročn á žiačka

ná, ktor ú už 4. rok u č í hre n a klavíri pani u či
teľka Vilma Lichnerová, získala v m arci t. r .
významný lau reátsky titul na klavírnej sút'aži
v Paríži. Ide o CONCOU RS INT ERNATIONAUX DE MUSIQUE, ktorý or ganizuje
Union des Femmes Artistes Musicicnnes. Súfa ž sa poriada pre r ôzne nástroje a má nie koľ
ko kategórií - podl'a vyspelosti žiaka . J ana
Sviežená sa sta la nositeľkou l. ceny v tzv. kateglirii Supérie ur I (voľne preložené " najvyššej " ), a to spomedzi 60 u ch ád začov len v tejto
kategórii. Jana Sviežená sa zúč astnila na tejto
medzinár od nej sút'aži bez oficiálnej i finančnej podpor)' - a ziskom j e čestné vífazstvo,
nepodložené finan čný m či iným materiálnym
ohodnotením. J e to však pre mladuč kú ade ptku (od nového školského roku) žilinského konzervatór ia ne ppch ybne krásne ocenenie jej mimoriadnych schopností. .J. Sviežená patr í
k desiatkam žia kov klavír nej tr iedy Vilmy
Lichnerovej a je j ednou z piatich , ktor é získali

P ED XXl. ·
MEDZINARODNÝM
ORGANOVÝM FESTIVALOM
S účasio u Košicke j hud obnéj j<IJi od založenia Štátnej fi lharmónie bol aj Medzinárodný
organový fe~tivitl . ktorý vzni kol z inicia tívy
nášho popredné ho organistu. ~ólistu Šttitncj
fi lharmó nie Košice. Ivana S9kola.
V to mto roku sa tie to dve významné hudobné poduj atia východnéhtl $1ove nska rozdelili na jarný a jesenný cyklu~. H()ci príčinou
bola aj nepriaznivá ekonomickú ~i t uúc i a. dôležitejším fak torom bola zrej me neuspokoj í- ·
vá návštevnost' koncertov. Preto sa fest ivalo vý výbor rozhodol u sk u toč ni i Košickú hudobnú jar na j ar t.j . v máji - júni a MGdzinárodný
. organový fest ivu l pre lož i ť na začia t ok koncertnej sezóny ŠFK. Tohoročný 21. MOF sa
teda uskutoční od IO. do 19. septe mbra t. r .
Na o tváracom koncerte v Dome umenia vystúpi talia nsky organistu pochádzajúci z Columbie. Rodrigo Valencia. V jeho podan í zaznej ~ d iela O. Messiaenu. M. R.::ge.ra. G.
Bordu. A. Juliú. Chr istoph F. Lorenz (SRN) '
v Dóme ~sv. Alžbety prednesie d iela J . S.
Bncha. W . A . Mozarta. F. Mendelssohna· Bartho ldyho. M. Regera a F. Liszta . 12. 9.
,v Dome umeniu spolu so Štútnou fil harmóniou. pod taktovkou Andrewa Mogrellho z Vefkej Británie vystúpi Vladimír Rusó. Na programe s\t sk ladby G. F. H iind lu. J . Hayd na
aJ. Rheinbergera. Koncert 16 . 9. v Dóme sv.
Alžbety je venov:111ý tvorbe Wolfganga A madea Mozarta v podaní Anny a Quida Hôlbllnguvcov, J ozefa Podhoranského a Ivana Soko·
la. Hluvn ú časť programu tvoria jeho chrámové soni1tý. Felix G ubser zo Švujčiarska hol
hosťom mcdzinúrodného organového festivalu už vr. 1989. Pre košické obecenstvo si tentontz pripravil pmgram zo sklad ieb W. A.
Mozarta . F. Me ndelssohna-Bart ho ldyho . J.
Bouncta. C h . M. Widont. Z(Jvcrc(,ný ko ncert
XXl. Medzinitrod ndll•l orgmH>v~ho fest ivalu
v Košiciach sa usk ut oční v Dome umenia. orchéster Št;itncj filhar mónie diriguje jeho séfdi (igcnt Johannes Wildner a ~polu úči nkuje
opiiť Felix Gubscr. Do prvej polovice Zllntdil
výher skludieb levočského Pestrého zborníka
v spracovaní Jozefa Podprockého. V d ruhej
é:.tsti odznie 2. ko ncert g mol op. 174 J. Rheinbergera.

Významný úspech
žiačky a učiteľky
medzinár odnú cenu (Michaela Or avcová,
Gabriela J ak a bová, Jana Kociánová, Zuzana
Paulechová, Jana Sviežená). Na našich konzer vatóriách a VŠMU vyštudovalo od V. Lichnerovej vyše 20 žiačok, v Austrálii vyštudovala hudbu na vysokej škole Marta Šujavská
a v SRN Yvcta Kotr íková .
Pr íč iny úspechov tejto skromnej a práci
plne oddanej u čitc l'ky treba hľad a f v metódach j ej práce a nepochybne aj v láske k povolaniu, lí.torá presahuje bežné, _"platom ocenené" povinnosti. Vilma Lichnerová pôsobila aj
ako okresná metodi čka pre klavír pri OPS

dopoludnia . kedy so žiakmi poč úvam e h t~dbu
z gramo p latní a po tom si rozprávame svoje
zážitky . Takto sa formu je obraznosť. emocionalita. prehlbuje sa zážitkový sve t, vytvúra sa
nenásil né spoj ivo medzi žiakom a hudbou,
ktorú síce nevedia tak interp retovai ako p ro fes ionáli. ale stoj í im pred očam i ako ideál.
vzor dokonalosti , ku kto rej raz aj o ni dosp ejú . Od zač i a t ku nastupuje improvizácia
a š tvor ručná hra- ďa lší moment rozvoj a muzi kality. Škoda , že m no hí uči te lin nedbajú
práve na improvizáciu- s n áď i preto. že nedokážu túto stránk u vyučovac i eho procesu sami
zvládnuC A tak ich žiaci neved ia sprevádzai
.

.

ani jednoduchú ľu dov ú piese ň, hoci z nôt
a spamäti zvládli aj technicky n á ročné skladby . Pri uvedomelom rozvíj aní. pamäti vychádzam v pedagogickej praxi z formo vé ho delenia skladie b, ich p rirovnávania k básňam,
k artikulácii vo vete. reč i. Po menších úsekoch skladbu so žiakmi štud ujeme tak. aby
d ie ťa rozum elo nielen časti . ale aj jej logickém u zaradeniu do ve ľk é ho formového celku
, a tonálneho rozvrhu d iela .
Každé d i e ťa je svet sám osebe. Preto nemožno vy chádzať z rovn akých postupov. ba
ani osnov . bez zrete ľa na individ uálne danosti
žiaka .· Sklad by d e ťom najprv prehrám. aby
mali predstavu· a dostali chuť .do cvičen i a .
Radšej vyberiem sk ladbu o stupienok ľa hš iu.
než nad možnosti žiaka . Dnes je veľa pedagógov. ktorí svoj im talentovaným žiako m predčasne nasto lia n á ročný repertoár , ktorý sa
nezvládne technicky, ani osobnostne. Ako
d lh oroč n á pr a kti čka so m za to. nby uči telia
každých 7 rokov skladali akýsi .. postgraduál".
Na jeho základ e by študovali nové poznatky
z metodiky. pedagogiky a psycho lógie. Žiaf,
pravdou je i to. že u nás vychádza málo od ·
bornej literatúry. Ja som tieto veci študovali!
z p rek ladov. ktoré m i robil manžel i dcéra
(pozn . au t.: Vilmu L i ch n erová - Medňanská.
zná ma klavir ist ka a pedagogi č ka ). Mnohé odborné poznatky sme využili aj v t ím ovej práci
pri tvorbe učebn íc ...
Stretnutie s Vilmou Lichnerovou , ktorá je
síce už piaty r ok na dôchodku , ale ešte stále
plná elánu uč í- j ej momentá lnou r adost'ou je
trojročná ž i ačk.a , s ktorou o. i. postupuje podľa vyš~ie nazn ačenýc h prinqipov hravosti
a využívania ľudových piesní - j e ako studn ič
k a sviežej vody . .Jana Sviežená so svojím menom a "sviežim" ú spechom j e toho symbolick ým a poetickým potvrdením.
T ERÉZIA URSfNYOVÁ

..,,,,

Z činn~sti jedného zborového telesa
Úrove ri slove nských zborových tcl~s - nicle n profesio nálnych . ale aj am até rskych - je
už t rad ič n e ve ľmi vysoká . Svedectiev o tom
by sa dalo nájsi v e ľ a - sú to nielen vavríny zo
za hran ičnýc h fes tivalov a súiaží. ale aj pomern e vysoká ob ľu ba zborových koncertov
u dom;iccho publi ka . Jedným zo zborov.
o ktorých j e v posled nej dobe stäle viac poč u i
- a v pozit ívnom slova zmysle -je Ca ntus .
ktorý pôsobí pri Dom e kultúry Ružinov
v Bratislave . Jeho di rige nt kou je Blan ka J uhar'íáková. Can tus má síce ned lhú históriu.
za loži li ho v roku I!JH4. avšak je ho z<istoj na
domúco m i za h ra ni č n o m hudobno m živote je
čora z vii čší a významnejš í. Pr i pom e ňm e na
tomto mieste je ho ve ľmi úspešné úč i nko va ni e
vo veľkonočn ýc h paši ách m ladého slove nského skladatcl'a Pe t Fa Z agara «l režiséra Pavla
Smo líka v roku Jl)!JO. ale bo nedávne vystúpenie v opere Bohuslava Martin u Hry o Márii.
ktoré naštudovalo ope rné štúdio Vysokej
školy múzických u me ní spo loč n e s Komornou operou . Náročný part operného zboru toto hudobno -scé nické di elo B . Ma rtintl je
viac zborovo u operou než operným typom .
v rámci ktorého j e dnoz na č ne prevhída dôraz
na sólistov- naštudova l C antus na jed i neč n ej
in t e rp re t ačnej úrovni . ktorú dokazuje. že čas 
to je rozdiel med zi ama té rskym a pro fesion<ilnym zborom v podstate zanedbatcl'ný . Zbor
má na svojom konte i gramofónovú platt'tu .
na k torej sa spolupodicl'a li sólisti opery SND
- Jitka Saparov<i ( Carmen) a Da libor Je nis
(spiritu<i l Swing low) . Nah r<'1vku vydal a súkrom ná fir ma A kcent.

sopm nistk(t Ľubica Vargicová a barytonista
Dalibor J enis .
Dir igentk a telesa - Blanka Ju hat'táková o ú činkovan í v Metz , o atm osfére a podnetoch z festivalu hovorí: .. D o M etz sm e i!ili 1ra
poz vánie francúzske/ro z boru Marljolain e,
ktorého dirigent - Gilb_ert Stenger - bol i riadi-

V múji tohto roku sa Cantus Z ll čas t n i l na
pozoru hod ne j akcii - Mcdzimirod nom festiva le spev<Íckych zborov vo fra ncúzskom
Metz. Spolu s ostat nými zbormi - z Francúzs ka . Be lgicka. Sovietske ho zviizu- sa prezentoval vo veľkej s(Jic (1 200 miest) v A rsenal de
Metz. Progra m zboru pozostával z kompozícií J . Hayd na . O. di Lassa . J . Galia . A .
Bruck nera. J . Ch ri s ti a n ~e n a . B. Bartóka a O.
Ferenczyho . S Cantusom spol uLL č i n kov a l a

Snímka: J. Urbán ek
telrmtmetzskdro ji•.wh,alu . Okrem jť•stil'alrll'é
lro 1'\'SIIÍflmia sme p riprm ·ili c•.iite jeden koncert
l ' Met: a ditWe d t•a - ,, Tlwinville a ,, St.
A t•old. llt1110.1Nra 1111 ji•.,·th•ale /Jola jedinec'ncí.
Možnosti llllteleck ej kcmji'ontcície, ktoré sa 111
l'y tvcírali, holi pre Nenm• 11rW10 zhom vel/11i
fii'Íno.mé . Myslím si. že una.iiiclt z/Juro\' - hoci
i amatérskych- je v ždy,. popredí wúuí u /ra-

vá dávkawneleckej rivality , snaha o m aximálny umelecký výkon. M otivácie zahran ičných
telies, napríklad Francúzov, sú podľa môjho
názom trocha iné. Zdá sa, akoby prevažoval
spoločenský aspekt pri p ôsoben í v n iektorom
z amatérskych zborových telies. Ľudia si raäi
z aspievajú, ale aj sa radi stretnú, vytvára sa 1!1
priestor pre ~'pecifický druh spolo čensk ej komunikácie. Pravda, tento aspekt nemožno vylúčiť ani u našich z borovych telies, l'udsky súdržný kolektív je určitý základný predpo klad,
ale umelecké hradiská stí prvoradé. Napríklad
11 nás je m ed z i jednotlivými zbormi väčšia
umelecká rivalita. 11 francúzskych zboro v viac
panuje srdečn á a kolegiálna atmosféra. "
Budúcnost' zborového umeni a nepochybne
ne bude jednoduchú . Zborové teles<i- podobne ako aj mriohé ďa lšie ku lt úrne ustano vizne
- budú potreb ova ť sponzorov. mece nášov.
ale aj dobrých manažérov. ktorí by pre zbor
vede li sprostredkov1ti také typy vystúpení.
nnhräva n í a ďa l š íc h akcií, ktoré by prin iesl i
aspoň re latívne zlepšenie eko nomickej základne pre prácu telies. Dôležitú je však
i umeleck á motiv;icia pr[tce speV<ikov . D irige ntk a Blan ka J uh a ň áková o tom hovorí:
..Okrem to/to, že z bor musí mať možn osť pra videlne verejne vystupovať a umelecky sa konfronto vať, stí dôležité aj kontakty so z ahraničím . Ná.v z hor má vel/ni dobré a partnerské
kontakty so z bormi z Francú zska , Bulharska
a Taliamka . Pri prílež itosti piateho výročia
založenia Cantusu dirigmti tý chto partnersk ý d r zborov predstúpi/i pred naše teleso. Veľ
kým ~·timulom je aj spolupráca Cantusu
s lllltolr)íllli profesionálny mi ltrulobn íkrni ,
ktorí sa naopak obohatia v styku so zanietený mi a!lllltémri. Je to vz ťah obojstranne in.vpira·
tívny , SfHIIItwwita 111 povz budzuje tvorivé nasad enie a clr uť pracovať. Stretla som sa s tým
aj poc'as sktí.vok n a Hry o Márii. Poc'iatoc'111í
urNtcí dcít1 ka n eistoty sa poc'as tvorivého proce·
su prem enila na výraznú snahu sa s 111íroc:ný m
dielom Martimi popa.wvať...
T am . kde sa spúja spon tá nny záujem. ohetavosi a koncen tnícia na prúcu s ozajstným
v zťa h om k hud be - len tam je možnt vytvo r iť
šp i č k ové ume lecké výsled ky. Len zbory. ktoré tieto šp i čk ov é výsledky budú pravidelne
dosa hovai. majú šancu na budúce uplatne nie.
U C antusu s~ na to v eľk é predpok lady.
MILOS LA V BL.AHYNKA
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KONCERTY
vých segmentov kontinuitné ho reťazca na
mod el a ccl"ok vyznel roztrieštene . Hra Kazuko O kadovcj ma veľmi neza uj ala a po skonče ní tre tej časti Mozartovho Ko ncertu som
ostal sed i e ť vo svojom mieste bez akéhokoľ
vek silnej šie ho zúžitku. ktorý by ma dokúzal
st imul ovať k ostrejšiem u vnímaniu d ruhej
časti p rogramu - Vivaldiho Styroch ročných
období. Ako profesionúl som považoval
opiitovný núvrat k popul<írnym partitúram za
cestu l"ahšie ho odporu. Vivaldiho koncerty s(t
samozrejme. n á roč n é. avšak po xy-tom predvedení v podobnom, ak nic celkom totožnom
rúchu prestúvajú byť natol"ko atraktívne.
Ko ncepciu Bohdana Wa rcha la pozn;í m . oča
káva l som teda jej potvrdenie . Realit a ale bola prekvapivo iná. Pána Wa rchala považujem
za prvotricdnu hrúčs ku osob nosť a v žiadnom
prípade nechcem zni žovať hol'lnotu je ho husľové h o majstrovstva. Vo Vivaldiho ,.štvorlístku" so m ale zaregistroval nečakane urputnÝ s(tboj sólistu sqsvojim parto m . Akoby nedoswčova li fyzické sily. povestné filigr<ínske
ťah y neboli dovedené do konca a a ni into nácia nebola až takú rýdza a bezkazovú ako obvykle. J e to paradox, ak sa hudobníkovi .. vypomstí" jeho vlastné majstrovstvo. Bohda n
Wa rc hal však práve v Styroch ročných obdobiach 11miestnil kvalita tívnu la tku ve ľmi vysoko a na máj ovom abonentnom ko ncerte v Redute ju veru nepre ko nal.
·

*• •

ZÁVERSEZÓNYVSF
2. a 3. mája . František Xaver Richter: Sinfonia č. l G dur; Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pre čembalo a orchester D dur KV
107; Antonio Vivaldi: štvoro ročných období.
Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci Bohdan Warchal. Sólisti: Kazuko Okada, čembalo (Japonsko), Bohdan Warchal,
husle.

Stafe tový kolík abone ntných koncertov prevza l zač i a tko m mája Slovenský komorný orc hester a ja som vchádza l do Reduty opiiť
s presvedče n í m . že ma ne m ôže nič pre k vap i ť.
Bol som síce troška rozlade ný zaraden ím Vivaldiho koncertné ho .. štvorlístku" do dramaturgie veče ra , ale pe rspektíva typického zážitku viažúceho sa takmer bez výnim ky na hudobnícke výkony SKO ~k l ; lll tanie či a ,ročn c
vykompenzovala. Nech al som sa proste zvi esť
diváckym a poslucháčskym ste reotypo m
a te nto raz sa mi to veru nic veľm i o platilo .
Warchalovský večer prebiehal navonok bez
vii čších problé mov. šéf ansá mblu rozprúdi l
na pódiu p ravú muzikantskú hru poznamc nanú a tmosféro u no nša la ntnosti a žoviá lnosti.
Pozornosti .. skalných" ale zaiste neušlo. že

p redsa len to niekde príliš n;ípadnc šhípalo.
Richterova pôvabná sin fônia neut rpe la
v podstate a ni minimúln u újmu a od zne la
v prí zn ač n o m ..warchalovskom·· affetuosc
bez poč ut e ľných kazov a nedorozumení.
Z percepčnej .. letargie" ma vyviedla sólistka
Mozartovho če mba l ové ho koncertu Kazu ko
O kada. Prišla do Bratislavy so sympa tic kým
a hrdým renomé a bez zauj ímavosti nie je a ni
fakt. že je č iastočne od chovanky t~o u čes ko
slovenske j če m ba l ovej školy. Jej názor na
Moza rta bol síce v zhode s povahou hudo bného textu. evidoval som ú ~ il ie preferova ť rokokové grazioso. Zvukový objem če mbal a nemôže ko nkuro va ť klavíru , Kazuko Okad<t
preto nt z n ači l a sprúvny spôsob riešenia tej to
kv;ízi .. indispoz ície··: só lový part bol bohatý
na o rna mentiku a tá je jedným z naj väčších
úskalí interpn:túcie barokovej a rokokovej
hudby. Dobrý úmysel čcm ba li stk y nebol dovedený d o úspešného konca v dôsledku metrorytmickej labi lnosti zložitých ornamcn t ač
ných figú r a v dôsledku n epochopite ľn ej a nelogickej svojvôle v tvarovaní se k ve n čnýc h
úsekov . Miesta mi sa vytrat ili väzby jedno tli-

IO. , 14. a IS. mája (cykly B l, C, D). Aaron
Copland: El Saloon México; Edvard Hagerup
Gr'leg: Klavírny koncert; Camille Saint-Saens: 3. symfónia, "Organová". Slovenská filharmónia. Dirigent Stephen Gunzenhauser.
Sólisti: Etsuko Tcrada, klavír (Japonsko),
Vladimír Rusó, organ.
Koncertnú sezóna Slovenskej filha rmó nie dospela definitívne do svojho fin ále. V ciCfovej
páske dlhodobého ma rató nu sa spolu s vyčer
panými hráčmi orchestra SF ocito l mím nic
neznámy dirigent Stephen G unzenha user.
Pamätám si jeho vystúpe n ie v Bratislave
(Dvohíkova symfónia) a pa mä tá m si dosť
presne aj m oje pocity pri sled ovaní jeho výkonu. Gunzcnhauser zaujme každ é ho diváka
e nergickým . širokým gestom, tempe rame ntom a technikou rúk. V Dvofákovi mi však
chýbal a ktfvnc.jší p rienik k výrazové mu e picentru dramatickej skladby a G unzenha uscrova ..show" ma vtedy veľmi ne nadchla. Bo l
som teda úprimne zvedavý na Sai n t-Sačnsov u
~y mfóniu . ktorá poskytuje dost atočne rnz'i ahly pri c~ t or pre dokumcntovanie technických aj muzi ka ntských dispozícií hráčov aj
dirigenta . S . Gu nzenha use r budoval dramatu rgiu koncertu umne a na začia t ok zaradil
orchcstnílny oh ňost roj A . Coplanda , s ktorým museli mať čle n ovia SF plné ruky aj nohy
práce . Navonok klapali všet ky s účia s tk y súkolia mohutné ho orchestra bez porúch. no
so tva však môžem posúdiť. čo v ~pleti po lyto-

nálnych , po lyfó nnych. hc t ero ťó nn yc h. zvukovo ex travagantných pc rcjúch Coplandovej
partitúry naozaj malo byť a čo bolo navyše.
resp . čo c hýb alo . Efekt sa ale d ostavil a Reduta si po poslednom ta kte robustnej kompozície mo hla vydýchnuť spokojn ým dycho m
v očakáva n í ob ľúbe n é h o G riegovho Koncertu a mo l. Etsuko Terada splnila hlavn it úlohu
v ťažkom sce núri G riegovej skladby v podstate bez vid itcl"n ýdt a po čuteľn ýc h probl é mov.
Jej Grieg bol viac že nský. nežnejší a lyrkký.
než prírod ne naturálny a e nergický. Hypertrofi a lyrického živlu miesta mi až pribrzďova
la vzle t niek torých pasúží v l . časti a musím
s konštatovať . že o Finúle m á m po dlhoroč
ných sk úsenost iach s Griegovou hudbou in ú
p redstavu . Pod rukami japonskej klaviristk y
nepochodovali trollovia . nc rozvírila hladinu
e normne mí ročnej klavírnej sadzby fantastiky severských m yto logických alebo rozpnívkových obrazov. Grieg stúle plúva l v po koj ných vodách e liminovaných kontrastov a znížené ho volume nu . Hoci ale m oja pred stava
nerczonovala s dianím na pódiu . výko n pani
Teradovej som musel oce n i ť ako hodnotný
výkon - a vlastne aj ako v mnohom podne tný
a objavný. Me nej podnet ná bola pre mi\a
a v mojich očiac h spomína nú Sa int- Sač n sova
Symfó nia . Kametíom úrazu bola podľa môjho názoru už vol"ba to hto die la. O rcheste r
Slovenskej filharmónie odviedol už vera d obrej a profesionúlnc j práce. na extré mne ť až k ú
skladbu francúzskeho eklektika a vi rtuóza
však v závere sezóny sily neostal i. Hrúč i robili. čo mohli . fyzický potenciál bol v priebehu
celej rozmernej kompozície priam na dne
a občas už bol prečerpaný . Rea lizácia skladby
síce mal a svoj u atmosféru a nebola nezaujímavá, viac som si však uvedo moval vyče rpa
nic a zúfalý zápas každé h o hrúča so samým
sebo u . s o kolím a s bravúrne písaným pa rtom . Stephe n G unzcnh a user p rišiel s veľko l e
pou koncepcio u. s úct yhodnou tempnvou .
dynamickou. agogickou réžiou. zrej me však
toho ve ľa ostalo iba n azn ačené h o. naskicovaného . K dobré mu výkonu vedie dlhú cesta
a na jej zač i atku sto j í asi vhod nú dra maturgia , vhod ný tip. Na posled nom abonentno m
ko ncerte Slovenskej filharm ó nie trafil dirigent vedľa - s íce le n o kt't sok . a le badatel"ne .
Celä sezóna sa tak akosi rozplynula uprostred
mäj a. ani bulle tin dokonca neavizoval záverečn ý koncert a vlastne a ž o t ýždeň som zistil.
že abonentný cyk lus je uzavre tý a že posledným akordom Symfó nie c mo l Sa int-Sacnsa
sko n či l sede mmesač n ý kontak t ve rného publ i ka ~ čl e nmi orchestra a s hosfujúcimi umelcami. Slovenská filharmónia prcžilu ťa žký rok
plný zmie n, premie n, nevďačného improviz<itorstva a hľadania . Verím a dúfam. že vedenie našlo to . čo potrebovalo a že od sep tembra 1\1\1 l sa zač n e odvíjať atraktívnejš ie klb ko
vý nimočn ých h udobných uda lostí.
IGOR JAVORSKÝ

PREKVAPENIE KULTÚRNEHO LETA '91

Mestský komorný orchester
Už niekoľko rokov zaraďuje SF Košice na
zúver sezóny koncert poslucháčov VSMU .
Tohto roku sa predstavi l O ndre j Šaray (z dirigents kej triedy L. Slováka). Pe ter Guľas
(kompozič n é oddelenie l. Hrušovské ho).
hornista Vladimír Dzadík (z triedy J . B udzáka) a klavírnu triedu Z. Paulechovej reprezentoval Františe k Pergler.
Úvodnou skladbo u večera bola premiéra
Ouvertúry o p . 15 Petra G uľasa , o ktorej sme
sa zo strohej in fo rm úcie kvázi bulle tinu d ozvedeli iba to , že je maturitnou prácou (teda
vznikla ešte n a košickom konzervatóriu).
Formovo klasicky rozvrhnuté dielo . s trojdielnym vnúto rným čle n e tl ím. je· nuplne né
hudbou úprimnou. v ktorej pop ri lyrických
momentoch stredné ho dielu vystupuj ú posluc h äčs k y atra ktívne exponova né krajné diely
s dynamic ky vypiitým orchestrálnym plé nom .
Ondrej Saray za dirigentským pultom SFK
v G ufasovej skladbe a ko aj ďalších dielach C. Sain-Saensa, F. Liszta a vo fantúzii Rómeo
a Júlia P . l. Čajkovského- síce filharmo nikov muzika ntsky inšpiroval. ale neistot y
v presnosti nústupov. ncdotiahnuté vypracovanie detailov i. celej koncepcie nemožno
v to mto prípade pripí sa ť na vrub telesa. Najnúpadne jšic sa to prejavilo v Lisztovom Ko ncerte pre klavír a orchester č . l Es dur . v ktorom homogé nnos ť diela utrpe la pn\ve nedo držiavaním základných parametrov ( napr.
predpísané a ttacca dirigent ignoroval). Klavirista František Perglcr je typo m temperame ntné ho, technicky zdatného mladé ho
umelca s bohatou hudobnou fant ázio u . ktorú
sa snažil uplatňovať všade tam, kde to bolo
potre bné. O to viac treba hodnotiť jeho
plnokrvný a vkusný výkon (vytknúť však muslme predimenzovanú pcdalizáciu v celkovom kontexte a r ytmickú neistotu v úvode .

Bra tislava mú svoje nové te leso - Mestský
komorný orchester. Vzniko l profesionalizáciou súbo ru Cappella Istropo litana ( r. 19R3 .
v poslednom čase bo lo pridruženým súborom
Slovenskej fi lharmónie. čo znamenalo. že jeho čl e nst vo tvorili síce profesionálni h ráči
rôznych brat islavských orchestrov. ale C l nebola profesionalizovanú štatut:írne . ako súbor. ktorý by sa venova l le n jednej aktivite).

ktorá v~ak vyplynula z n e dostmoč n c raza ntné ho gesta dirigenta) . v ktorom dokázal
udržať koncepciu i napriek to mu . že muse l
..stri e hnuť" na súhru klavírne ho partu s orchestrom.
Sarayova n es kúse nosť v koncertnej praxi
(dra ma turgia koncertu na to akosi neprihliada la!) sa preukázala i v ďa lšej spolupráci so
sólisto m Vladimírom Dzadíkom v jcdnočas
ťovom Morccau de Concert op. \14 pre lesný
roh a o rchester C. Saint-Sacnsa, v ktorom b y
malo hyť všetko int erpretač n e presné. odušcvnelé. la hod né. Z výkonu dirige nt a však
ti e to a tribúty vyplynuli len okrajovo. zato inšpirujúcou silou bol tu sôlistický výko n Vladimíra Dzadíka. Vychádzal z podstaty partu.
pri klenutí dynamick ých plôch si poč ína l
umie rne ne (zv l ášť pekne vyzneli tic hšie dynamické stupne v rôznych polohách nástroja)
a s využitím fa rebných point, kto ré táto hudba poskytuje. vytvoril koncert kultivovaného
zvuku s impo nujúcou int e rpre t ačnou kvalitou .
J ÚLIA BUKOVINSKÁ

Cappcllu lstropolit a nu pozná me jedna k
z koncertných pôd ii. ale n aj vii č~í diel práce
tmí pri nahrávaní C D pre firmu HNI-l Int e rnationa l Limited. Hon-Kong a pre náš
OPUS. Ako vie m . doposiaľ nahralo teleso do
70 C D a ďalšie LP pre núš trh . Žiaľ. ko m paktné platne sú u nús m álo dost upné . a tak ve fk ý
ľudsk ý a ur.1elcc ký pote nci{tl. ktorý je do nich
vlože ný zo strany C l. nie je dos tatočne známy. Prito m si súbor získal za mnohé nahrúvky vynikajúce hod notenie a p ri ečky vo
vrc hnej polovici svetových rebríčkov C D
plat ní. U nús d ostupná LP p la tila The Best of
Baroque . patrí k najpredáva nejším . Pokia!"
ju ešte dnes chcete zoh nať. mus íte m a ť mimo riadne šťas tie.
Ncd{tvno úspešné tu rné C l pn USA a Kanade n<ím zostrilo pozornosť aj na prvom
.. profesion;í lnom·· koncerte Mestského ko morné ho orchestra (v podtitule si stúlc ponechal i názov Cappe ll a Istropolitan a). ktorý
bol na úvod Kultúrneho le ta 'l) l v Bratislave
2 1. júna v Ko nce rtnej sie ni SF. Na úvod zaznela Bachova Suita č. l . Pre teleso. a s n ú ď
i obľúbe ného Ja roslava Krčk a, ktorý je v p oslednej dobe ..trvalým" hosťujúcim dirigento m - je typická aktualizovan;í interpretačná
prax pri podaní diel starých majstrov. Vyznačuj e sa to prudšími te mpa mi. akoby vyžarujúcimi dych 20. st oroči a, vypointovanými dynamickými a zvukovým i plochami . kto ré u sk ú-

scncjšic ho pos l ucháča vyvol{tvajú predsa len
pocit. že tu štýlovo čosi nic je celkom v poriadku . Pravda. k zohratosti l \l -č l e nn ej zostavy orchestra nemožno n a m ietať ani n ajmenej .
Vo Vivaldiho Ko nce rte pre dvojo huslí .
a basso continuo cl mol sme poču li a ko
sólistov Petra Macečka a Mi loša Vaceka . Tu
sa ná m už sta ticko-zvu kový ideál pozdával
viac. hoci ak tu a li začné mo me nty boli i tu prítomné. Krče kov i. sóli sto m i celému ansámblu
ide o hudbu živú. zasahuj(tcu srdce dnešného
čl oveka - pričom tu vkusne bala nsovalo dá vkova nie svetla i tie tíov v dyna mickej palete.
Virtuózne pas<ižc sa perlili a d oslova žiarili.
aby sa na mno hých miestach zvukovo zamatovo rozložili . Výborní sólisti - vynikajúca
súhra a porozu me nie telesa.
s lúč i ky

Za vrc hol konce rtu považujem J a n áčk ov u
Suitu pre s l {t čikový orchester. ktorú uvied lo
15 hr (tčov z ll cx ibilne j zostavy Mestského kom orné ho o rchestra (t<ito p ru žn osť v obsadzovaní bola typická aj pre súbo r C appella Istropolitan a ... a zrej me je na j rozumnejším riešením pri stavbe rôznoro~ého re pertoáru) . Melancholic ký podtó n . ktorý je prítomný v tejto
Jan ;íč kovcj hudbe. bol zušľac h te n ý neustúlym vlne n ím melódie. d ynamik y a kantabiln os ťou prednesu . v ktorom dominovala slovenská vrúc n osť a ci t ovosť . MKO je te leso,
ktoré m{l znaky vysokej profesio nali ty. je
dravé. ambiciózne. m<í ma nažé ra. ktorý p resne vie. o čo by malo dramaturgicky ísť orchestru v čase. kto rý nic je pr iazni vo naklo nený
vážne j huélbe . Počas Kultúrne ho leta- ale aj
cez BHS vystúpi MKO ako potvrdenie te rajšiello tuše nia . že Bratislava i orchester spravili vz{tjomnc šťastný .. iah" na šachovej partii.
zvanej koncertné ume nie na Slovensku.
TERÉZIA URSfNYOV Á
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Už dlhší čas sledujem činnosť našej Hudobnej mládeže, ktorá sa
zo skromných počiatkov rozvinula do nádejnej a sympatickej záujmovej organizácie či spolku, kde jedinou motiváciou pre jej činnosť
je úprimný a vnútorný vzťah k spontánnemu neakademickému muzicírovaniu a pestovaniu hudby. Každý rok bolo veľmi príjemné sledovať výsledky umeleckej práce začínajúcich budúcich profesionálov i amatérov, ako sa pod vedením skúsených majstrov, vyporiadavajú s partitúrami klasikov ale aj súčasníkov. Počas svojej doterajšej existencie si Hudobná mládež vybudovala dobrú pozíciu, pevné
zázemie i pozoruhodnú členskú štruktúru vo forme klubov na celom Slovensku. Po tohtoročnom stretnutí Hudobnej mládeže
v Piešťanoch, mal som dojem, že Hudobná mládež sa ocitla na svojom vrchole, z ktorého treba hľadať cestu pre najbližšiu budúcnosť
v spleti ekonomických, organizačných, riadiacwh a štrukturálnych
opatrení a z často chaotických, na verbálnych proklamáciách založených zahmlievajúcich tézach o akejsi samočinnosti, samospasiteľnosti hnutia, nebodaj ekonomickej sebestačnosti••• Ale najprv sa
vráťme k tohtoročnému sústredeniu•••
Dr. L Rlijter dlrigo~al

D~oráka

a úspechu, aj keď tie finančné prostriedky nebudú ~e l'mi priazni~é. Novému ~edeniu Hudobnej mládeže pri Slovenskej hudobnej spoločnosti želám z úprimného srdca vel' a pracovných úspechov.
Posledné a rozhodujúce slovo ponechávam
šéfovi Hudobnej mládeže prof.
Ivanovi Paríkovi , kto rý mú nesporne rozho dujúci podie l na jej doteraj šom fungo vaní,
fo rmovaní a výsledkoch.
Prof. Ivan Pan"k: IO. júla 1991 doznel koncert, ktorým sme uzatvárali tohtoročný letný
tábor Hudobnej mládeže Slovenska. Bol to
koncert , ktorý nesporne t>atril medzi vrcholné, aké sme v Hudobnej mládeži dokázali naštudoval' a ~ďaka za to patrí predovšetkým
dr. . Ľudovítovi Rajterovi , prof. .Jánovi Prágantovi , prof. Antonovi Kállayovi, Pavlovi
Tužinskému a .Jozefovi Ďurdinovi. Títo, ako
lektori našich prázdninových kurzov, o pät' odviedli dokonalú profesionálnu prácu. Rovnako organizácia v spol'ahlivých rukách pani
Ružičkovej dopadla na výbornú. Za tie dlhé
roky, ktoré som Hudobnej mládeži venoval,
dl h oročném u

R. Krchniak, R. Karnok a M. H anzely h rali

Mozarto~o Do~ertimento.

Hudobná mládež na rázcestí?
Piešťany

'91

Tohtoroč n é

sústredenie Hudobnej mládeže v Piešťanoch sa už u skutočnilo po sedemnástykrät, z toho štyrikrät v Humennom, jedenkrút v Ži line a od roku 1980 pd dvanástykrát v Piešťanoch. Piešťanom naozaj slúži aj
takéto podujatie . Tento rok, v roku malého
záujmu kúpeľných hostí o liečeníe, boli dobré
podmienky ako na ubytovan ie, tak na umeleckú prácu. Sústreden ia sa zúč<js tnilo do 70
účastníkov. Jadro orchestra tvorili posluchítči
slovenských konzervatórií , zbor bol zase ZÍIl cžitosťou amatérov pochítdzajúcich väčšinou
z pedagogických škôl a gymnázií takmer celého Slovenska. Ich prácu viedli d lhoroční neúnavní , skúsení pedagógovia prof. dr. Ľudovít
Rajter, prof. J án Pragant , prof. Anton Kállay , Pavol Tužinský a toh to roku ku komo rnej hre pribudol pedagóg VŠMU Jozef Ďur
dina. Program ich záverečného vystúpenia
hol naozaj dramaturgicky a int erpretačne nítročný: W. A. Mozart (Divertimento D dur),
Hanuš Domanský (Divertimento), Jifí Te ml
(Musica piccola), Antonín Dvofúk (2 čast i
z Českej suity), Ľudovít Rajter (Suita miniature ). Z bor predniesol a cappe la diela Henry
Purcella, Tadcítša Salvu, Bélu Bartóka a Antonína Dvofítka. V dychovej sekcii zaznelo
Divertimento č. 3 W. A. Mozarta pre dychové trio a Okteto č. l J. Mysli večka. Teda
program naozaj bohatý, štýlovo mnohotvárny a interpr e tačne i poslucháčs ky ve fm i vďač
ný, čo ocenilo aj poče tné publikum v piešťan
ske j Kongresovej sá le, i napriek paralelne
prebiehajúcemu koncertu warchalovcov
v Dome umenia.
V danom prípade nejde mi o napísanie recenzie, či kritického hodnotenia koncertnej
produkcie. V tomto prípade tu ide predovšetkým o to, že hlavní umeleckí aktéri-pedagógovia, dosiah li za pom~rn e krátky čas, cca IO
dní, s tmeliť tak rôznorodý materiál na rôznych stupňoch technickej prípravy. Pravda
najťažšie to mal prof. Kállay s amatérskym
zborom, ale aj tak dosiahol veľm i slušný výsledok. Hráči na dychové nítstrojc prejavili
dobrú technickú pripravenosť, zodpovedné
pedagogické vedenie . Vrcholom programu
však bola orchestrá lna časť, ktorá s kutočne
nemala ďaleko od zvuku niektorých profesionúlnych orchestrov. ba možno podaktoré aj
pr edčili v mäkkosti a plastici tc výrazu (Mozart, Dvofúk). Dokonca posledn ú časť Templavej skladby Musica piccola (parafráza na
Bizetovu Carmen) , orchester aj opakoval.
Z{tverečné uvedenie Rajtcrovej kompozície

sa premenilo v spontá nny aplauz jubiluj úcemu autorovi publikom i ú č inkujúcimi .
Príje mné, srdečné a muzikantsky spo nt ánne stretnutie ukončil o posledné sústredeni e
Hudobnej mládeže v tej najlepšej po hode a atmosfére . Rúno je však myse!' vždy chladnejšia
a racionúlnejšia a hneď sa natískala otítzka
ako cťa l cj? Pretože súmrak nad osudmi našej
hudobne j kultúry visí príliš nízko nad našimi
hlavami, no najmii j e ho cítiť v-~ mrrtcri<Í lnom zabezpeče ní. Ano. v koqkrétnom a ci eľavedomom zabezpečení, pretože výchova sa
musí materiá lne zabezpečovať i dnes. Este tic·
kít výchova našej mládeže bo la minulým vlád núcim siläm , aspor'l sa nám zdalo . veľmi l'ahostajná. Ako to bude však ďal ej?

_ Perspektívy
Hudobnej mládeže
Ke ď som zača l u važovať nahlas o nastolených otítzkach. rozhodol som sa po l ož iť zúčastneným aktérom jedinú otázku .

.

Ako vidíte súčasný stav a perspektívy Hudobnej mládeže? Tu síÍ odpovede niektorých
z nich.
Dr. [udovít Rajter: - Po určitých začiatoč
ných fažkostiach sa orchester vypracoval vďa
ka usilovným skúškam na slušnú úroveň. Osobitne musím vyzdvihnú!' iniciatívny prístup
mladých dychárov, ktorí v rôznych zoskupeniach od dua po oktct usporiadali jeden koncert vo Vojenskom liečebnom ústave. Koncert
mal veľký úspech. Tieto stretnutia Hudobnej
mládeže v lete považujem za veľmi dobré niclen pre aktívne študujúcu mládež, ale aj pre
hudbymilovných amatérov. Myslím, že záujem o hudbu u mladých ľudí je ešte stále veľ
ký, cítif však vplyv pop music a práve preto
musíme všetky na$e sily koncentrovat' smerom k vážnej hudbe.
Prof. Ján Pragant: Najradšej by som hovoril o minulosti, lebo v Hudobnej mládeži .pracujem od samého začiatku. Prvé kroky sa konali v Humennom, kde nám kultúrni činitelia
išli ~eľmi pozitívne v ústrety . .Jeden rok sa nekonal pre slintavku, jeden medzičlánok bola
Žilina, potom nasledovali Piešt'any·, kde sme
sa opät' stretli s veľkým porozumením tunajších činiteľov, najmä bývalého riaditeľa dr.
M. Zelenaya, ale aj terajšie vedenie školy je
k tejto akcii veľmi naklonené. Želám akciám
Hudobnej mládeže do budúcnosti veľa zdaru

stali sme sa - menovaní i nemenovaní- dobre
fungujúcim súkolím a práca pre Hudobnú
mládež bola pre nás potešením. Náš dobre zabehaný tím však už neostane pohromade, nakol'kó pani Ružičková odchádza zo Slovenskej
hudobnej spoločnosti a ja som sa vzdal funkcie
predsedu vý.~ru , z~ážiac , že prišiel čas, aby
v Hudobnej mládeži došlo k transfúzii mladšej
krvi, aby v Hudobnej mládeži pracovali svieži
a ešte fantázie plní kolegovia.
Hudobná mládež dlhé roky existovala v spoločensky pre Jiu neprajnej klíme a bola viac
trpená ako želaná. Možno aj práve preto sme
sa usilo~ali toto- hnutie neustále zvel'aďovat'
a je pr_eto irímiou osudu ak v systéme, v ktorom chceme rešpektoval' 1>rávo a usiloval' sa
o nastolenie sk utočnej demokracie, kultúra
a jej početné aktivity zápasia dnes o púhe prežitie. To nás.však ctit' nemôže. Pred nedávnom
som do istého popredného slovenského d enníka môj názor na vec sformu lo~al, zasiahla
však ruka cenzora, či autocenzúra redaktora.
Nedá mi preto, aby som sa nepokúsil povedal'
to ešte raz. Ekonomickí reformátori typu pánov Klausa a Kučeráka by si mali u vedomit',
že bieda národa sa nez ačína tam, kde už nieto
na chleba, ale tam, kde sa nedostáva na knihu
či divadlo, na návštevu galérie, č i koncertu .
Ak sa nám nebude dostávat' na estetickú vý- ~
chovu mládeže, dopustíme sa voči budúcnosti
a mladým l'uďom tejto zeme trestného či nu
upierania vzdelania. Možno tieto slová zne.iú
tvrdo, ale 1.0dpovední musia vedief pravdu
o dodnes neradostnom stave estetických akti-

vít mladých a spolu s nami sa podieľat' na pozvolnom zlepšovaní tohto stavu.
Hudobná mládež to tiež nemá a nebude mat'
ľahké. Určite nášmu hnutiu prospelo organizačné pričlenenie k Slovenskej hudobnej spoločnosti . Treba dúfal', že SHS a teda aj Hu-

dobná mládež budú mat' naďalej existenč né
podmienky pre svoju prácu zabezpečené. Prínosom by mala byt' aj skutoč nost', že sme boli
prijatí do medzinárodnej organizácie Hudobnej mládeže v Bruseli. Naše aktivity, najmä ak
ide o letný tábor, orchester Hudobnej mládeže
a stretnutia zástupcov klubov boli za posledné
roky na vcl'mi d obrej úrovni, čo však je menej
radostné, že v posledných dvoch rokoch aktivita našich klubov poklesla, napriek našim ponukám sa nerealizovala spolupráca s Maticou
slovenskou, nerealizovala sa ani idea, aby niektoré kluby boli organizované hudobnými oddeleniami miestnych knižníc. Rovnako sme po
roky museli rešpektovaf nezmyselný text
smern íc, že sa kluby nemôžu zakladal' pri vtedajších ĽŠU . Rovnako pedagogické faku lty by
si mali viac vstupoval' do svedomia, pretože
kto iný, ak nie budúci učitel' hudobnej výchovy sa má venoval' práci v Hudobnej mládeži(!). Musím priznal', že sme na všetko nestač ili a žial', máme - myslím tým na doterajší výbor - povcdl'a úspechov i resty najmä v organizačnom upevnení hnutia . To už ponechá~a
mc novému v)'boru a tým, ktorých si Z\'olia do
funkcií. Priatel'om v novom výbore prajem,
aby sa nášmu hnutiu darilo a osobne budem
vždy ochotný Hudobnej mládeži prispief radou a pomocou. Môj odchod z funkcie by som
nerád považoval za odchod z Hudobnej mládeže.
Týchto pár slov som začal vzácnymi menami a poďakovaním za spoluprácu. Z nás, ktorí sme nevystupovali na pódiu považujem za
potrebné poďakovat' sa dr. Vierke Režuchovej, pani ŠétaiTyovej, dr. Milanovi Zelenayo~i , doc. dr. l'etrovi Krbafovi a prof. Leporisovi, ktorých pomoc vždy prichádzala v pravý
čas a najmä všetkým tým slovenským a čes
kj•m skladatcl'om , ktorí pre nás skladby písali
a dedi kovali. To by 'však bol- k vel'kej radosti
všetkých näs takto obdarovaných - dlhý zoznam.

* **
Už hneď na zač i a tk u to h toroč n ej návštevy,
i napriek vcfmi dohre vyznc lé mu koncertu
a príje mne j pri a t eľs k ej atmosfére. bolo cítiť.
že n iečo visí vo vzduchu. Naplnil sa čas tých ,
ktorí ro ky bez vid iny slávy a matc riälncho bohatstva sa ro ky z pú heho entuziazmu veno val i te jto bo humilej č inno st i'! A lebo je to vidina bcznúclcjc'! Zrejme z každého trošku.
Fakt je . že treba da ť priesto r novým. mladším
zan iete ncom , kto rí štafetu Hudobnej mládeže po nesú d'a lcj . Hovorí sa . že ko niec dobrý,
všetko d obré. D úfaj me . že to bude p ravda.
MARIÁN ,J UR ÍK

~"'.
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Ján Prágant pri interpretácii Mo1.artovho Diverti.Jľenta.

Snímky: M. Zelenay

RECENZIE
knihy. Pa rížan Guy Erismann. patrí
A utor
k popredn ým obhajcom a zústancom
tradície francúzske ho ša nsónu. zúro-

veľkej

veň je aj znakom a obd i vovateľom č cs k~.:j
hudby (o. i. je autorom monografií o Dvohíkovi a Janáčkovi). Publikúcia. ktorú z francúzštiny preloži l Vladimír Cin kc. prin áša
v deviatich kapitolách zasvätený a ucelený
poh ľad na vývoj francúzskeho šansónu od jeho vzniku. až do polovice osemdesiatych rokov núšho s toroč ia. V prvej kapitole sa Erismann pokúša s l ed ova ť vývoj a pr~.:meny piesne: s poľutovaním konštatuje. že ncpoznúmc
ľudové piesne staršie ako z posledných rokov
15. storočia. preto napríklad svetské piesne.
uspúva nky našej civilizúcie a hudby Grécka.
pre näs ost;ívaj ú zaha lené tajomstvom. Autor
sa zaoberá úlohol} piesne vo vtedajšej s po loč
nosti a jej funk ciou v bohoslužbftch. Ako naj-

chádzalo hudobné céntrum Európy v oblasti
ehudby svetskej i cirkevnej. V 15. st oročí sa tešila picsci\ vcfkcj popularite vo všetk ých soci<ílnych prostrediach. Autor pripomína. že
16. storoč i e. doba renesa ncie. začína udalosťou. ktor{t mala pre Z<Ípadocurópsku civilizáciu zúkladný význam: vynájdením kníhtla če.
ktorú u ľahč i la obch literúrnych diel. V tomto
období sme tiež svedkami prcstupovania žú nrov . Od doby. k~.:d y sa zača l i tla čiť prvé zborníky. sú stopy ľudov é h o rc pcrto<iru stúlc poč~.: tncjši c. Tieto zborníky nás však len neúplne informu jú o tom. čo sa spievalo v meste
a na vidieku. V 16. sto ročí prepožičala pie seň
svoje meno - tiež témy- učenej š ím a ezoterickým kombin{lciám polyfónic. Zvhíštnym
n<Ívratom uda lostí sa opiiť dosta l do módy
sprev;ídzaný jcdnohlas. Air de cour. dvornú
ária pre hl as a lutnu. je termín ozn ačujúci

predobrazom speváckych spo ločn os t í. Prvým
z nich bol slávny Caveau, ktorý poznamenal
dobu a ovplyvnil dejiny francúzskej piesne .
V dramatickom období francúzsk ych dej ín
počas Ve ľkej revolúcie. aj počas revol úcie
1830 a v búrli vom roku IR4R, rovnako v čase
Parížskej komúny. pieseň vyjadrovala tie najprot ichodnejšie politické názory: vidíme tu
paralel u medzi sociál nou p i esňou a historickým dianím.
V ďalších kapitolách sa Erismann zaobcrft
dobou od · polovice minulého storoč ia po
osemdesiate roky 20. storočia. Konštatuje. že
polovicu 19. sto ro čia môžeme považovai za
východiskový bod dej ín modernej piesne.
V roku 185 1 bola nieko ľký m i ša nsonie rmi založená Spoločnost' autorov. s k lada t e ľov a vydavateľov hudobných diel (SACEM): bola to

iná epocha. Erismann poukazuje na niektor..:
osobnosti tohto žán ru. zamýšľa ~a nad o ~u 
.dom. ktorý čaká piescrí v rokoch bud úcich.
V posled nej kapitole. ktorú autor napísal
špeciálne pre české vydanie knihy. hovorí o .
i. o ak ti vit<ích mladých bädatcfov. ktorí začali
výsk um v oblasti starej piesne. Tak sa strct<ívame s radom súborov. ktoré vďak a objavom
pôvodných zdrojov vytvúrajtí nové a živé
hodnoty. Tieto ansúmhlc vyrad il i elektrické
a naopak. pribrali niek toré tradi č n é hudobné
nústroje. ako organ istrum. gajdy. dulcime r.
tambu rína a i. Vedom ie. že jedinečnO.: hodnoty musia by ť zachované. viedlo vo Francúzsku
už na konci 70. rokov ku koncipovaniu oficiúlnych akcií na prospech udržova nia tradícií. Prvýkrá t vo svojich dcjin;il:h sa začalo
fra ncúzske ministe rstvo kultúry zaobera ť dejinami piesne. Vplyv ~tátu na aud iovizwílne

Praha 1988. Editio Supraphon, 179 str.
Guy Erismann: Cesta francouzského šansónu. Od stredoveku po dnešek.
staršiu zn;ímu francúzsku pa miatku. Erismann uv;ídza s~.: k ve n c iu o sviitcj Eulálii. ktorá
bola zložen;í na konci lJ. s t oročia v opá tstvc
sv . Amanda a je opa trovanú v knižnici vo Va lencie nnes. Zdôraziíujc. že stredovc k)rch
b;ísnikov a hudobníkov nemôžeme prirovn<ívať k dnešným umelcom. pre tože títo interpretovali svoje vlastné skladby pred zhromaždeným davom na vo ľn om priestranstve. v hodových sú Iach . všade tam. kde ~a zišiel dostatok poslucháčov.
V druhej kapitole s n<Í7..Yom Od tru vé rskeho spevu k roma nci. si Erismann vy t ýč i l ciel'
z h rnúť vývoj od 12. ~ toroč i a až do IX. storni:ia: spomína o. i. trubadúrov. truvérov. ktorí
sprcv;ídza li spevom ~voje radosti aj starosti.
Pr íč i nu veľ mi n;ípadného úpadku tru vO.: r~ k e
ho umen ia vidí v tvorivej horirC:kc slcdujtkcj
viac výrob kové než umelecké ciele. Konštatuje . že naopak v 14. st oroč í nc m<imc spd vy
o piesni. naprie k tomu však nach;íd za m ~.:
a ~ po rí jej stopy v umelej hudbe. zvl;íšt' v motc túch .
Hovorí aj o burgundskom dvore Fi lipa
Dobrého. kde ~a v polovici 15. s t oročia na-

v prvých t l ače n ých zborníkoch rôzne druhy
spevu - od piesne v ga la ntnom štýle až po picseri tanečnú . pij;kku alebo posmcšnú . Ako
autor konštatuje. v 17 . storočí hy sme sa mohli na númcst íč k ach s tretnú ť~ k očovný mi profcsionúlmi a obdivovať ako stavajú svoje pódi<í. Ozajstnou kolískou šansónu však v skut oč nos t i bol Paríž. na jeho mostoch sa objavovali slävni tvorcovia a šíriteli a piesní . ktorí
mali repe rtoá r zn{itn y už z minulého s t oročia.
Na konci IH. storočia rozkvitá nov;í forma romanca. l<torcj autori boli často profcsiomílni hudobníci. Erismann zdôrazríujc. že v nich
n e múž~.:m c hľad a ť ľud o vé u m~.:n i c v sl'lciologickom slova zmysle . ale j Ľ to zjednodušený
umckcký prej av. schopný zapáč iť sa vše tkým.
V tretej kapitole nits autor oboznamuje
s prvým pes ni čká ro m . ktorý bol zvolený za
č l e na Francúzskej akadémie; bol ním Pie rre
Laujon. Ujal sa úlohy in vcnta ri z{tcic rôznych
fori e m. ktoré vtedy picseri mohla nadobúda ť.
Erismann konštatuje . že obľúbe n ý mi miestami mestskej piesne boli trhy. bulvárne divadlit a spcvúcke s po l oč nosti . Od IX. storoč i a už
ex istova li umelecké kabare ty. ktoré boli

ud a l osť s veľk ý m dosahom a celkom zme nila
spôsob obchod;tcj orga niz<ície ľudových zábav. V roku IX7X sa zrod il prvý kabaret.
v ktorom sa sch;ídza li básnici a šansoniéri . Po
ri om vzn ikali ďa lšie a tie sa veľmi rýchlo vyvíjali smerom k malému divadlu. Autor ďa l ej
info rmuje. že prv;í svetovú vojn a pi eseň nijako nepoznač i la. až na to. že v jej priebe hu ožil
vl astenecký a naciona listický prvok. V povojnovom období bola piese1i vystavená st;ílc silnej šie mu vplyvu cudzej produkcie: nastupuje
móda severoa merických (foxtrot) a juhoamerických (tango) rytmov. Publikum sa tiež pnstu pne dostáva pod vplyv filmu. Opereta sa
st<i le viac inšpiruje music-hallom . Treba konš t a to va ť . že v 20. storočí r;ídio a gra mopla tnc
ncštandarcli zov;\ li natoľko konzum hudby
a záľuby pu!l!ika. ale do určitej mi~.:ry aj jeho
štýl a este tiku . Rozvoj komunika č ných médií
nt<í za n;íslcdok aj zúženie počtu aktívnych
amatérov. Erismann predstavuje či t ateľom
najslúvncjších ša nson icrov konca 30. rokov Edith Piaf a Charlesa Trcncta. štyri osobnosti
piesne 50. rokov: George Brasscnsa. Jacqua
Brcla. Gilberta Bccauda a Charlesa Aznavoura . Oalej konštatuje. že dnešok je bohatý na
piesne v oveľa viič$cj miere ako k tor;íko ľvck

prostriedky je však ve ľmi ohmed•t:cný a tak
publik um je nacfalcj z:tvislé od výrobcu gramofó nových platní. Na z;ívcr Erismann vyslovuje svoje prianie - ne n ec h a ť uml ča ť skutočn~.: hodnotné piesne hl učnými obchodníkmi.
Publi káciu doplií uj c zoznam osobností.
ktoré boli v rokoch 1968-1985 odmenené ccnami Akadé mie Charlesa Crosa. výb~.: ro v{t
diskografia franeúz~ke h o šansónu. LP s pi c~ 
riami od neskorého stredoveku a renesancie
až po dobu ncthívncj minulost i. ďalej tu nújdeme 51 fotog rafií nielen ~l;ívn yc h ~pevúc
kych hviezd . ale aj sn ím ky súvisiace s in terprc túciou stredovekej hudby od l l . s l močia
cez londýnsku ed íciu francúzskyc h ša rNínov
a air~ de cour z roku 1597 až po historické mate riäly z mi nulého ~toročia. Táto výborná
publik<ícia . ktorá rozš íri náš obzor o nové poh ľad y na fra n!.:lrzsky šansón si naozaj zaslúži
pozo rn osť.

OLGA SV Á'ľKOV Á
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Casopis Matice moravské, ročník CIX. 1990, číslo 2,

Rudolf Pečman: F. X. Richter ajeho "Harmonische Belehrungen".
str. 275- 306, nemecké resumé.

L X. Richter ako dirigent v Štrasburgu. Podľa medil)1iny
Rudolf Pečm a l) : F. X. Richter a j eho " Ha rmonischc Belchrungen", Časopis Matice moravské, ročník CIX 1990, čís lo 2, str.
275- 306, nemecké resumé;
Autorom štúdie je prof. PhD r. Rudolf Pcč ma n , DrSc .. kt orý
ako významný muzikológ pôsobí na Ústave hudobnej vedy Filozofickej fak ult y Masarykovej univerzi ty v Brne. Vo svojej
pr<ici sa zaobcrú životom a dielom hudobného s kladateľa a teoretika 18. storočia. Františka Xavcra Richtera ( 1709-1789).
naj mii však jeho učeb n i cou hudobnej skladby s n{tzvom .. 1-larmon ischc Bclchrungc n ode r grľr nd l i c h c Anwcisung zu der musicalischc n Ton kunst und rcgulaircn Composition " ( Harmonické po učen i e alebo dôkladn ý n{tvod k hudobné mu umeniu
a bežnej kompozícii). Konštatuje. že v eľa fak torov o tomto
s kl adateľovi ostáva dosi aľ nejasných. napr. miesto Richterovho narodenia . za ktoré je považovaný 1-lolcšov na Morave. hoci
o tom nic sú archívne záznamy. Podrobne popisuj e s k l adat e ľov
životný beh. ktorý možno rozde li ť na štyri obdobia: prvé- od
narodenia do tvorivého rozvoja v raných rokoch. druhé - formovanie tvorivej osobnosti počas pobytu v Stuttgarte. Ludwigsburgu. Fulde. Ettalc a Kc mptene. tretie - to je spojené
s pôsobením v Mannhcimc (z tohto obdobia pochádza práve

K Festivalu
starej hudby
v sa-m orlne

"
ll!fl'
učebnica) a napokon štvrté. v ktorom prichúdza k dozrct iu
majstrovej osobnosti poča~ jeho pôsobenia v Strassburgu. kde
aj Richter v roku vypuknut ia Francúzskej revolúcie umiera. Je
potrebné zdôra zniť. že Pcč m an ako prvý b;íd a tcľ u pozo rň uje
na sk ut oč n ost'. že v slovníkoch a c ncyk lopédi<ich je uvádza n)'
chybný d;í tum Richtcrovho úmrtia: podľa latinsky písaného
V druhej polovici mtíja sa konal už druhý ročník Festivalu
umrtného listu F. X. Richtera. ktorý je zachova ný v strassbur- ~larcj hudby v ~umorí ne. Je ,t o podujatie . ktoré si zh~luhujc naskom archíve. je dltom Richtcrovho úmrtia 13. september šu pozorno!.ť. Je u ná~ m1wž~tvo vii~;ích miesi. v ktor}·c h sa po17XlJ. teda nic 12. septe mbe r. ako sa uvádza v odbornej litera- dobné akcie nekonajú; z toho vidiet'. že organiziicia takýchto
túre.
podujatí si·vyž<tdujc iniciatívu zanietených ľudí.
V ďa l šej čast i svojej práce sa Pcčma n zaobcní s truč nou chaUspo riadateľom s<t podarilo. tak v minulom ako i v tomto
rakte ristikou Richtcrovho kompoz i č né ho die la. Konštatuje. ž~.:
roku. t bkai odborníkov, kwrí pô~ohili buď ako interpreti, aleF. X. Richter. ktorý je pr<Ívom považovaný za jednu z vedúcich
ho pr~.:dnítšatclia v rá mci Festivalu. V uplynulom roku to hol
osobností mannhcimskcj školy. kodifikoval svoj sk l ad atcľs k )•
napr. významný muzikológ dr. Johannes Leopold Mayer. dr.
šlýl vlastne na platforme tvorivej diskusie so zásadam i tejto
Flotzingcr z Rakú!.ka. ďalej dr. Ilona Fcrcnczyov{t z Maďarska
školy. pretože jej kompozič né prístupy navyše považoval za 11 dr. Se hnal z Brna. Tohto roku sa zúčast nili akn interpreti v)·módne . Crty mannhcimskcj školy u p l atňoval iba čias točne.
znamní expe rti na barokovú hudbu z Francúzska: Marc Ecoz nač n e modifikova né. Pretože sa Richtcrovc skladby zdajú byt'
chard. jeho manžel ka . gambistka 'Daniek Alpcrsovä. čemba
na prvý po h ľad menej progresívne . menej in klinujúce ku kla sili ~ta Pa~cal Dubsc nil. Z Maďan.ka ~a zúčast ni l Líszltí Czidra.
cizmu ako napríklad Stamicovc diela. nic je hodnotenie sklada- jednak ako hrúč na zobcovú flautu . jednak nko predmišHtd.
teľov h o tvorivého odkazu jednoz načné . Pečman pre to re kapiFraiKÚZ~ki ho~tia ako experti na fra ncúzske baroko predniesli
tu luj e postoje hudobných vedcov minulých či as a dok ladá ich
v ~z n<tmné ukážky z idt komornej hudhy. pričom niektorí ť'lc
vlastným posudkom. Pod ľa neho je Richter (ako sk l ad ateľ na
ncwht ~llbo ru Musica aeterna doplnili ohsadenie v tých ~klad
prelome dvoch ~.: poch ) presvedče n ý o tom. že kontrapunk t ~a
búch. ktoré ll> vyžmlovali (P..:tcr Zají~Ľk . Martina L..:sn<i. Kados iaľ ncvyžil. a že po rokoch dosiahne oplit' obľubu . pretože
mihr Zajíčkovi1 .a iní). Progra m. ktor~· predniesli v Smnorínc.
bez princípu .. punctum con tra punctum " nie t hudby. Tie to h ľa
odznel dva dni predtým v Moyzesowj sieni SF v Bratislave .
diská sír napokon zre teľn é i v spomínanej Rich terovej učeb ni 
Zneli diela H.umcaua. Marina Mar a i~a . Montccla iru . D'Angkci. ktorou sa autor štúdie zaoberá už niekoľko rokov. Dielo.
ht:rta. llnttette ra a in\•ch. Franeúz.~ k,ch hostí privítal - ako miktoré predstavuje pramcrí k ľúčovej hodnoty a významu. pomúIO.: gc~to- dom;h:i zb<;r l-líd pod vcd~ním L. Pok~tall..:ra. Pn,gha osve t li ť genézu skladatcfovho kompozit ného štýl u a metódu
ra m Fe;~i\·alu hol ~pc,trc n)· aj rcnc~a nčn}· m i tancami. Súbor
jeho pedagogick ých postupov a postojov pri vý u čbe kompozíGaudium pred\·iednl ml;ídežnícke koncerty v r. ·k. knslok
cie. Autograf spisu. ktorý sa nachádza v Bi bliothcquc Royalc · a ,. nedeľu uviedol Rcn a i ~anct: Co n~ort z Ke ~s J.....:n.tétu spolu ~o
v Bruseli. obsa huj e 309 strún písaných švabachom a notové
~úhorom Gaudium ' rcf. ko~tok diela Schejr)á: 1-la~slcw.
prík lady. Jeho vznik sa kladie do polovice še sťdesi at ych rokov
1\tti~.:nanta " in\·ch autorov raného baroka.
·•
18. s toroči a. Toto dielo. ktoré Richter nepochybne napísal
zJverom u' icdol ~úbor Musica aeterna koncerty pre jednu
v Mann hcimc. sa rovnako dotýka dejín českej. nemeckej a vôa dve zohwvO.: llautv od Vivaldiho. rc,p. Td.:manna. A ko ~6hec európskej hudby. Pcč man zdôraz ň uje. že Richterova škola
lislil pôsobil L. CÚdra popri tvhmine Lc~nej. Ich vy~túpcnie
patrí k trakt átové mu typu učeb n íc . ktoré zrkadl ia nielen kľúčo
mwvrc la l-liindelova Kantúta Laudatc pueri. Na jej i n t~.:rprclú
vé problé my vz ť a hujú ce sa na ich autora. ale aj otázky. ná ležiad i ,.a pod i eľali aj francúz~ki ho~t i a. Kamila ZajíN.o\'il ako ~tÍ
cc do širších sfér slohových a estetických. Richter sa vo svojej
IbtJ..a stí horu ~1u,.ica ;rcterna pod;lia '~· horn ~ ~p,·v;h:ky '')'ktHt
učebnici priklonil hlavne k zásad;í m J. J. Fuxa. u ktorého štua taJ.. zan,•chal kom.;..: rt pod ,·eden im Pavla Baxu pre"''l!d.:i\ ~·
doval vo Viedni. Ncpodúva vša k všetky pokyny a analýzy k úplohla,.
•
nej núukc o kompozícii. napr . celkom obchádza výuku genek naotaj na~ou P<"'inno~tou podporo,·ai tah: a kcie. ktorO.:
rálne ho basu. V záve re svojej prúcc Pečm a n zdôrazriuje . že čo
mil.iú \'CfJ..}· vply' pn: lfal;í v~·voJ u nib . kc<f7e inťorm:kk· zo
sa týka budúcich výskumov Richterovho spisu , bude potrcbnL'
:.:a h ra n ičla pri n{t~aj ú \'/.dy dúlcžité podnety il ce nné poznatk y.
na sto l iť princíp prísnej ·komparúcic.
Dúfam..:. že aj ,. hudtknosti bude možné počítať,. akt l\ itou
Pc čm a nova štúdia je cenným príspevkom k ďalš ie mu po·
organiz;ítorm a ich 'ponzoro, it k pok ra(·ovaniu v ich z;blužne j
znaniu života a diela F. X. Richtera. najmä jeho kompozičnej
čimto,ti im žel;imc \'da thp.:ch<w.
teórie. kto ní si zaslúži rozhodne našu pozornosť.

o. s.

HUDOBNÉ DIVADLO

Ann Murray a Roberta Alexander v Mozartovej opere Titus
Snímka: archív autora
okúsim sa o nczvyklý o dhad . Pri prieme re
piitn<istic h predstavení za mesiac. by
trvalo v Bra tisla ve asi piit' týždiíov. kým by sa
naplnila stovka z;ívcrcčných. ďak ovn ýc h
opôn . Vo Vi edni zlomili te nto re kord za jediný veče r . Na progra me bo l Ve rdiho Othc llo.
spieval Placido Domingo a písal sa 30 . jún.
deli rozlúč k y o dc h<ídzajúccho šéfa C. H . Drese ho so svojím publikom . Ako tvrd ila rakúska t lač . bola to ojed inelú udalost' a popri
hviezdnom obsadení. clotv<iral atmosféru
rovnakou mierou tiež akt l účenia s riaditerom. osobnosťou. kloní sa v upl ynul ých pi atich rokoch výrazne zapísala do novodobých
d ejín Viedenskej št<í tnej opery.
Sezcínc 1990N l sme rece nziami dvoch d ominantných cyklov . verdiovské ho a francú z~kc h o. venovali vcfkú pozornos! i na našich
Str<Ínkach . V tretom. vofn om pok račovanÍ
mapovania pn\cc v na jbližšo m opernom d ivadle od Bratislavy. sa pristavíme pri nic kol'kých produkci<ích diel ne meckých autorov.
W. A . Mozart dostal. vzhl'ado m na výroč ie.
ale i šírku zastt'1peného rcpcrto<iru. priestor
v r<imci cyk lu jeho diel. Novej inscc n<icii koru no vačnej opery La cle menza di Tito (diri~:~cn l Sylvain Cmnbreling . režia Claus Helmut
Drese. scéna Hans S.:l,avcrnoch) do minuje

lov . Z troch navštíve ných - Salome, E le ktry
a Arabelly - je inscenač oe nesporne najza uj ím avejšou E lektra. J ej filozofia tkvie v dômyselne a nekonvenčne stvárnenom ústrednom
motíve diela , nenaplne nej pomste . Ako prostriedok k dosia.hn1.1tiu sugestívneho, s dräsavou partitúrou ladiaceho ú činku , využíva režisér Harry Kupfcr impozantnú , ale zárove ň
jednoduchú výpravu H a nsa Schavernocha .
T vorí ju torzo sochy. spod nej polovice postavy muža. šliapajúccho mohutnou čižmou po
zme nšene j . deravej zemeguli . Asociuje
mŕtveho krM a Agamemnona a povrazy. vyc húdzajúce zo sochy. môžu byt' nitkami viizby
medzi otcom a dcúni, ale i súrodencami navzújom. Súčasne S ll aj symbolmi osudu . do
kto ré ho je E le kt ra spútanä a nakoniec v 1iom
uv1azne .

ge nt Sylvain Cambreling, dokonale zorientovaný v danom slohu , predostrel plastickú ,
v dynamickom a dramatickom oblúku veľko
lepo klenutú konce pciu .
Pri tvarovaní vo káln ych partov kládo l dôraz na pointova nie recitatívov a ko hybnej sily
výrazu. Je to vel'ké pouč e nie pre našu m ozarto vskú interpretáciu, zväčša podceň ujúcu túto zložku sp e váckeho partu . V sólistickom
obsadení, mimochodom nie veľmi šťastne
zostavenom , vysoko prečnieva l a Ann Murray
v nohavičkovej postave Sesta. Je to dnes mozartovský mezzosoprán čís l o l. vďaka do konalej technike. vrúcnemu mate riálu a čistému
štýlu. Do ne zúvideniahodnej pozície sa tak
dostali partneri. kde a ni vo výške neistú Ro berta Alexander (Vitelia) . a ni farebne m at ný
Dé nes Gulyäs (Tito) nedosiahl i Murrayovej
vzorovú úroveli .
S výnimkou mladíckych o pier a troc h ča s tí
tctra lógie. stál v uplynulej sezóne k dispozícii
ce lý Richa rd Wagner. Navštívil som z neho
Parsifala (zrejme toto dielo u nás nikdy neuvidíme) . staršiu inscenäciu režiséra Augusta
Everdinga a výtvarníka Jurgena Roseho .
Klasicky a pietne poníma predlohu . podčiar
kuje silný p<itos skladby a jeho zvrchovaný
myst icizmus . Každ é d ejstvo holo .. ob le čené"
do charakteristickej fa rby. malo svoj u priz načnú ni\ ladu. no mimoriadne zapôsobili

Popri to mto modernom projekte zdala sa
staršia a tradi čn ej š ia podoba Salome (režisé r
Bo leslaw Ba rlog. scénograf Jurgcn Rose) mcnej príťa žl ivou. hoci z hľadiska štýlu a atmosfé ry jej ne možno ni č podstatné vyčítať. Inak
je to s Arabellou . Tá je na viedenskom javisku už historickým dokumentom. s dátumo m
vzniku spred 30 rokov . potvrdzujúcim tvori vý
rukopis známe ho straussofila Rudolfa Ha rtmanna. Ne p riatelia o pe rných .. múzeí" akiste
majú ná mie tky voči iluzívnej pop isnosti
a kresle niu de tailov v prostredí meštiackej
Viedne z po lovice minulé ho s toroči a. s povahou Ara belly si vša k i napriek tomu Hartma nnova inscenácia st<í lc dohre rozumie .

P

Strhujúca
La Gioconda
Ako po~lcdnú pre mrcru sczôny uviedl i
v E rkclovo m divad le v o riginít lnom znen í
Giocondu Amilcara Po nchic lliho·.
Am ilcare Ponchc lli ( IH34- IXHCí) napísa l
celkom ll opier . z ktor)1ch Sa d odnes Im\ va
iba La G ioconda. Sklaclat e l' mal to .. n ešťa s
tie". že žil a tvori l v d obe a v tie ni gcni<ílnc ho
Verd iho . No hoci jeho diela ne majú prie bojn osť . individualitu a vyhranený profil sl<í vnych vc rdiovick . bo l Po nchic lli nesporne
pripr avovatcľo m no vej ta lianskej ško ly . ktorej najslúvncjšou postavou sa sta l pnívc jeho
žiak - G iacomo Pucicini .
La Giomnda je u nús - napriek vlaiwj šicmu vý nim očn é mu uved e niu na Zú moc kých
lmích zvo lc n ~kýc h - p rak tic ky nez míma. hoci
svetové a hlavne talianske javiská ju bežne
uvi\d zaj ú . J ej menšia popu larita prame ní
v urči tej d voj tvärnosti d ie la . Na j ednej strane
~tojí n c~ mi e rn c kompl ikovanú. zvl<gtn a milo stn <í z<l ple tka (libre to podl'a d rúm y Victora

mo nume nt<\ Inc. z orchcst riska vych;\dza jú cc
schodisko . Sme rom nahor sa zužuje a obo jstranne ho o bklopuj e sýtočervcn<i. resp . situa čne sa me niaca farcbnít plocha . Túto ko nštrukcia síce oklicšt'újc akčný priestor a urču 
je istú st<Ú ic kost' po 1iatia. mít však symbo lizujúci zmysel pri vedení postáv a ic h za rade ní
do deja. Je jed iným sta vebným prvkom scé ny
a svojou nad ča sovost'ou sa prihovúra za konce pč n ý k ľúč. uzam yka jt'1ci potrebu historickej
rekonštrukcie príbe hu . Vyjadruj e núzor tvorcov na dielo. je ho hudobnú i obsahovú hÍbku
a v ne pos ledno m rade na mozartovský štýl
ako taký. Možno z ne ho č ítal. že Drese s kolektívom je zítstanco m nezat'ažc né ho. mod e rné ho p oh ľ adu na kla ~ iku. ale pri tom prb nc
s tr-ä žiaceho - domin a ntnosť vokálno-výrazovej
výpoved e ako pilié ra celej prod ukcie. Diri-

zme ny obrazov hori zontúlnym posunom celej
ší rky javiska a vyrHíranírn sa nových scé n z jeho útrob. Wagncrovský špecialista. dirige nt
Horst Stein. pripravil na če l e brila ntných fi lharmo nikov nezabudnutcfný zážitok. V n<Íročn ých sólistických lllo häch tohto päťhodi 
nového pre dstavenia dominovala po každ ej
st nínke idcúlna Waltraud Meic r ako Kundry.
Kurt R ydl (Gurncmanz) a Bcrnd Wcikl (Amfo rtas). Z n<imy hrdinný tenor Reného Kolla
sa v titulne j roli necítil v každej polohe rovnako bezpečne.
Posledné týždne uplynulej sczôny sa niesli
v zname ní Richarda Straussa. Operný odkaz
nick,dajšicho riadi teľa vieden skej opery znel
z jej javiska v r<imci straussovského bloku .
ponúkajúccho v štrnústich večeroch šesť titu-

Huga vytvori l pod pseudonymom Tobias
roly boli adc kvútnc vytypované. a tak sonórGorria súm A rrigo Boito). na druhej stra ne
na T a mara Takclcsov<í bola presvedčujúcou
opera vyžaduje šiesti ch prvotricdn ych sp ev;\- ./ slepou matkou G iocondy a krásne spievajúca
kov . čomu nic vždy a všade možno vyhovic t'.'
sve tlejšia Éva Pá nczélov<i impozantno u La urou. Fe re nc Bcgún yi je a koby z mramoru vyT ie to hl av né p arty však popri n á ročnosti sú aj
mimoriad ne .. vďačn é " a každ ej posta ve potesa ný markantný Bad ocro. kým hrubozrný
s kytujú možnost' efektnej p rczcnt<icic .
a o bje mný ba rytó n Päla Kovácsa výst ižne
V Budapešti možno dnes všctk.ým spo rníc harakterizoval zlomysclné ho Barnabu.
naným požiadavká m opti málne vyhovict'. In Na pornpézncj a kri\snej scéne výborne vysccnačném u tímu - dirigent Ľambcrto G a rnikla v eľk o l e pá ko ncepcia rcžisém . výbo rne
de ll i. režisér Andnís Mikô , scť n ograf Péte r
stmc lujúca zborové scé ny a mno ho tvúrne
Makai. kostymé rk a Fanny Kc mcncs. cho reoc ha rakte ry jedno tlivých postáv . ktorú ideá lne
graf Gábo r Kcvc házi a zbormaj stcrka Anikó
d otvárali J'úbi vé a kr<isnc kostýmy ...
Ka ta na - sa pod a ri lo rea lizoval strhuj úce
Najväčš ím zážitkom predstavenia vša k bopredstavenie.
lo orchcsträlnc stv:hnc nic die la. Kým voľakc Tit ul nú postavu s adckv<itnou vášn ivosťo u
dy Gardelli popri technickej pe rfektnosti a fa a st rhuj úcim cl:ínom vytvorila Zsuzsa Misurcbncj pestrosti udivoval vášnivou a elcme nrová . kto rá tak potvrdila . že popri kva li tnej
t:írnou dram a ti č nos t'ou . dnes popri týchto
lsoldc.:_ sú jej pravou domé no u predsa le n dravlastnostiach fascinuje aj predušev n c l osťo u.
m<l(ické party talia nskej proveniencie. J ej
priam tra nsccndcntälnou ve l eb n osťou . ktorä
partnerom v úlohe E nza Grimaldiho (namiesvyžaruje z jeho posledných inte rpre tácií.
J e obdivuhodné , že v krízových podmiento choré ho J<ínosa B . Nagya) bol mladý Lcningradčan A ndrej Lancov - od jese ne st<íly
kach sa budapeštia nskej Stát nej o pe re pod ačlen súboru - ktorého meno je hod no ~i za pari lo preklenúť ko lísa vé výkon y nedávnej mimiitat'. Je ho hlasový ma tcri<il. ·nie kde na rozntllosti a realizovať tri také hodnotné predstahra ní lyric ké ho a ~pinto te noru . p rczr<ídza júvcnia akými sú Ho ffmann ove rozpnívky . Moci dobré škole nie. zožal právom vc fký
zartova La d.: mc nza di Tito. a ko aj spo mfnan{l Gioconda .
úspcch. Ro zšíril by mal však paletu výrazoJOZEF VARGA
výc h p rostried kov. A j hlasovo hlbšie že nské

o odzne n í pos ledných tónov Verdiho La T raviaty na scéne gra zskej
o pery p rvou moj ou myšlie nkou bola parafr<íza na grél.: koamerickt'1
tragédiu E ugena O'Neilla : Mournig beconies v:olc tt a .. ~ Druh ;í rakt1ska
ope rnú scé na túto novú scé nic ko-hudobnú verziu po puli\rncj opery maj~tra z Roncolc uvied la koncom m<ij a .
O vlnobití okolo .. di rek torovan ia" G und ulc J a nowi tzovcj prich;k lza li
k núm rôzne ~ p rir vy ;ľ tak o to s viičšou zve da vosťou som zaujal svo je
mi c ~to v najvyšších výšin<ích - na ga lérii tolwto o pe rného domu - evokujúce ho po mpéznu krásu Srnctanovho divadla. O de jmoc 1 z in · ·c
n<ícic Wagnerovho ľrste r'w Nichclungov
c l ví,1ncJ ob uz v y a po
kr<itkc j uk<ižk c z tre tie ho dejst va p roblcmat icl<~ ho !J.g_liengri a Ruth
Bcrghausovcj na javbk u tejto inšt it úcie . sa d alo tušil. že aj túto inscc n<Ícia budl' d i<unetr<í lnc odl išno u od tra dičné h o chúpania diela . Ne č udo .
že ~a stala posledným dejstvom kratu č k é h o ~éfo v: ma o t1 ~vavncj~ej

P

~oprani stk y .

Bol to klasický prípad rcžijno-cent r'cRc,J ko nce pcie , ktorej rc isér
Marco Be rnardi chi\pc osud Viole t ty Valé ry ako depresívnu pesim istickú víziu. z úrivým tempom spejúcu do predčasné ho hrobu sl<ívncj kurtizúny. Tejto bl'z pcrspck tívncj . tvrdou a dr;'rsa vo u realitou poz na če n ej
koncepcii - prvky dramati č nosti sú o bsiahnuté v diele . ale tvoria iha jeden z mno hých kompo nentov- sú so železnou dôs ledno sťou pod ri ad e n(·
vk tky vizu<í lne a a uditívne komponent y insccni\cic.
Opona. presnejšie iba jej st rednú čast' sa pom aly d víha už pm:as predohry a odhalí kruhovým pôdorysom ohraniče n ý V iolettin budo<ír. c hara ktČrizovaný iba jedným zrkadlom. v ktorom ~a odoh nívaj ú všl'tky komorné ~cé n y . Do toho to za~a hujc koniec úzkeh o dlhé ho stola . pri kto-

rom sedí s kl o ne nä Viole t ta - ce lú v čiernom. Tá to farb a. sem-tam zdo bc n<i bielou. d o minuje vo všetkých kostýmoch Nicole Géraudovcj (výnimko u . popri o bsluhujúcom pc rsomílc je iba Alfrédov šedý oble k
v druho m obraze). Pri posledných tó noch prcdohry Vio letta vstane.
ooona ~a zd vihne v ce lej š írke a otäčaj ú cc sa javisko odhalí celý stôl
~ hos ťami . pripo m ínajúcim i skô r spoločnost' aké hosi karu. než veselú z{lhavu v a ·kct icko-jcuno d uchom salóne Violc tty. v ktorom ni č neprczrád a. ž JC~ .. pre p ch 1vý zivot" finan cuje si\m bar6n Douphal. D alš ím
š kujlrcim m lfficntnm scény Gisbc rta J iikcla je druhý obraz diela . Vio le ttiíf h udo;ír obk lopil to tiž zasneženou. smutnou zimnou krajinou s mohutn ým snehuli akom . V hudobnej zložke - dirige nt Ma rio Vc nzago miikk é a lyrické om1 me ty p· rtitúry sú priamo eliminova né a miesto
nút o rn~fib na iitta p< ~n ujc cxa tovaný z ho n v úzko ohraniče nej dynamickej a mplit úde, P<íčilo sa mi však . že Verdi ho partitúra bo la tlmočc n<í
v celo m rozsahu . bez ohl igútnych škrtov .
Z t roji cc hlavných prcdstavitcfov. ~ko ro bez vý hrad hola ~i lne dramatiá<í Viole t ta Fe licie Filipovej . Tak tiež v<íšni vo d ra matický Mario C arrara v úlohe A lfréda poda l sympatický výkon . až na niektoré priam veristické výbuc hy v tretom obraze. Drsne jší barytón Davida McShanca
v t'rlohc Georgea Ge rmonta plne zodpovedal atmosfére insccnúcic .
Z hor - zbormajster Tiziano Carlini - hol vy nik aj úci a na javisku výborne zohral ( ko lektív.
Divadlo ho lo obsadené do posledné ho mi l'~ta a o hlas - súdiac podfa
int e nzit y zúverečného aplauzu - jednoz n ač n e pozitívny.

JOZEF VAR(;A

/•

Každ é z navštívených predstavení po hudobnej str<inkc dostalo to . čo mu patrí. Nebolo rozhodujúce . č i stál za dirigentským pultom Mare k J a nowski (Salo me) . Michael
Schocnwandt (Ele ktra). alebo H einrich Ho llre iscr (Arabcll a) . o rc hester bol vždy maxim úlnc sústredený a - čo je pre Viedenských
filharm onikov prí z n ač n é - fasci noval kráso u
zvuku a difere n cova nos ťou výraz u. Zo sólistov zažiarila Lucia Poppovi\ ako kultivovanä.
poetická a d ynami ck y citlivo tie1iovan<Í Arabella. Spol u s výbornými partnermi Marie
Mc. Laughlin (Zdenka) s Franzom Grundhcbcrom ( Ma ndryka) idc i\lnc ladila v d vojspevoch . Zhodou o ko lnost í po d vak r<it odrie kla
vystúpenie Eva Marton. pričo m kvalitnejší
zítskok zabezpeč ila dramatická sopranistka
J a net Ha rdy . po boku strhujúce j C hrysothcmis Elizabeth Conncll. ako Elektra. Ca rm e n
Rcppcl v postave Salome zodpoveda la skôr
úrovni divadl a stredné ho typu . Bernd Wcikl
(Jochan aa n). Helga Derncsch ( Herodias)
a Ke nneth Riegel ( Herodes) boli výr-az nými
oporami pred stavenia.
PAVEL UNGER

Torzo z torza

.~loveilské publikum má .~kutobte t•dmi ďtt
leko od presýtmitt sa moznrtoa•.9kýff~ opt>rttým
ne/kazom. V ~tt.v~ oslát• dt·e.woro~nice sklaclatefovho úmrtiu ltrú opmt SND t!l·e juhilamm·r,
tlie/tt tt 110 oslafll_ŕclt $l't!llacl! je situácia afte
bied11ej.i{a. Preto vec•/k ll ('Ote.fila sprá tm: .te liU
prttllll bralislavskélw Kultúrtreltoleta .m usku·
roc'nitt tri predstaveltia 1/ť:!ntímelw Moutrto~··
lw singspitlu Zttidtt.
Avtiovaný projek/ ui v ztlrodku skrývul
niekoľko ::óhad. Odltliadmk od toho, it.
o .~potuaktérovi podujatia. festivale Osterrei
chisclte Donaufestwochnr, -ne•'ieme liet:/~
nit. mohlo ísť v prfpnde koprodukcie s ne1Ilm
Kl. o ::oujfmtwé prekvttpenit>. Podozrit·é v.fa
holo, !.e orgo11izútori ut voprt-d. s priam urna
térskou protirt-c'ivost'ou. hovorili nn jt>tlnei
strane o scénickej verzii. 110 na druhej .~« pri•
prttl'()voli tJU koncert11é tll'edťnie. Do StlÍdia
Sloveilskélto rozhlasu sme Itu/tt vstltpovali
s nedôverou ,. rozporuplmí propttgtíciu. llle
i s otcí::nikmi, c'o nás vlastne taká.
ťukalo mí.~ torzo z torzu. Zusvätený výklad
,. nemc'ine (s trôpnym t/mlJČnfkom) síce informovul o redakčn:vch típravúdt novej v~rzie tlť·
dokončeného die/tt, i o podrobnom obsahu,
110 Imeef v úvode ospravt•dlnil zmenu plúttovllnej javiskovej realiztlcie mt Z(lstručnenú koncertmi. 'z dôvodov míh/eho (?!) odwrcnitt zhodou okohwstí- oboril zahraničných .wS/istov... A tlivtík, vyber si! Mali .vrát' az;llt ,. km1·
c-ermej súl! kuli.~y? A čo progrtmwr_ŕ bulletin.
wm u~ figumwdi mmtí míhrudníkm·. ctiť' .Ytále
.m pfst~lo o .m !nick.vd1 zlotktkh.
ťo sme IICipokoll počuli? Zo clt•.mt' hmlob">'ch čísel. bez leu/u a skladu. be: ••iizhy 1111 ob.mh, rú istiÍ precloltm mt tíl'ocl i 1i11 :cít·er. Samozrejme. l'fyji'ltkt>dt u veé,•mýdt toalc•tckll.
Kt~~dému.stfli.wovi .m uJ/o jc•dno-dt•c' hudoh11é
Ns/o, fJOSltll'tt St•llit::c• .m l')'trtlfiltt lipillť'. Symfonick)1 orche.wer Slm·eflskélw ro::h/asu pod
taktovkou raktí.~kelw tliriJWIIltl EmMa Wedamu hrai .W'ctby 1111 dmhej skli.(ke. : (Jiitict• .wílistm· (Z. Vasekol'IÍ, P. Baxa. P. O.nmld, P. •~u
lwrt. P. Mikultí.~) v jecli11om V)\Wupe wuicd il>tt
Pner Mikultí.ŕ.
EJte .5t'ct.\'IÍ<', :.e o prl't! ;: trojice pred,lttll't!fli.
ktoré je• prc•dmetml/ recei/ZÍ<', prc•jtll•iltl l '!'ľl'j
no.w'minimállly ztiujc•m. /lwk by .1'1111! salllll.l't'li l'dmi p_vrit: Za prezc•mm•m11í ..mm'ku •·o
vred", ::a m•serióz11o.w· usporimlatdm•, :.u illlt•rprettlt'mí mi:.ériu. A to •·.~c·tko l ' Mozarwa·tml roku ...
"\!

PA VEL UNGF.R

INFORMÁCIE

Bol jedným z prvých hudo bných umelcov,
ktorí vstúpili na naše ko ncertné pódiá po
" nežnej revo lúcii" a obnovili svoje povojnové
kontakty so slobodno u republikou . Obnovenie činnosti Združenia pre s ú čas nú hudbu
Prít omnosť a koncertné vystúpenie v Sme tanovej sieni. s pražským i komornými sólistami
uviedlo o sobnos ť sk ladateľa, dirigenta a pedagóga prof. Karla Husu znova do súvislostí
dnešného nášho hudobné ho života . Teraz ho
bude mať možnosť poznať Brno i Bratislava.
V Brne bude dirigova ť závereč n ý festivalový
koncert IO. októbra , kde okrem diel D vofáka
a J anáčka u vedie suitu zo svojho baletu Trójanky. Potom m á umelec zav ít a ť do Bratislavy.
Kare l Husa sa dostal k hudbe náhodou.
Keď v roku 1939 nacisti zavre li české vysoké
školy , z núdze ho prijal Jaroslav Rídky n a
konzervatórium, aby ho zachránil pred nútenými prácami v nemeckej ríši. U Rídké ho
a Dedečka vyštudoval teda skladbu a dirigovanie . 1946 získal štipendium v Paríži. kde sa
kompozične zdoko naľova l u A . Ho neggera

aN. Bo ulangerovej . Tu si osvojil módne prúdy dodckafónie, seriálnej techniky, ktoré určitý čas používal.
.. Umenie 20. storočia tento hudobný prúd
potrebovalo" - vysvetľuje prof. Husa- "pretože to bo la prirodzená reakcia na prežitý systé m tonality. Ja sem však u týchto extrémnych prúdov nezotrval. Hľad a l som svoj osobitý jazyk. Dnes môžem s plným vedomím
prehl ás iť , že naj solídnejšl hudobný základ
som získal od svojich učiteľo v v Prahe. Z nich
aj dosia ľ če rp á m ".
Ž ivot a tvorivá dráha Karla Husa sa začali
utvárať o d r. 1954 v Amerike. Po osemroč
nom pobyte vo Francúzsku , kde sa tiež oženil , zís kal pro fesúru na Cornel Universit y
v lthacc v štáte New York, kde mohol plne
rozvinúť svoju skl adateľskú , pedagogickú
a dirigentskú či nn osť. Svojím s kladateľs k ý m
die lom sa naplno zaradil do americkej kultúry, hoci vo svojo m jadre zostal český m hudobníkom ... Som nesmie rne hrdý na hudbu
svojej vlasti ," hovorí prof. Husa. " ktorá získala vo svete, vrátane Ameriky, jedineč n é

Giuseppé di Stefano 70-ročný
Každ á doba mala svoje operné idoly , kto ré
najprv kriticky zhodnocovala , poto m zbožňo
vala a po nástupe generácií novších idealizovala. Dnes sa napr . v porovn aní so s ú čas n ý m
stavom vysoko hodnotí generácia operných
spevákov rokov pä ťde s iatych , hoci v časoch
jej naj väčších triumfov mnohí odborníci zasa
nostalgicky spomínali na roky dvad siate, na
Carusa, Ruffa , Ponsellovú atď . Autentické
porovnanie najmä časovo vzdialenejších generácií nie je možné vz hľadom na závratný
technický rozvoj nahrávacej techniky. ale aj
v dôsledku takých "pohyblivich kategórií.. ,
a kou je interpretačn ý vkus.
Tieto myšlie nky nám prichádzajú na um
v dňoch , kedy si pripo míname sedemdesiatiny talianske ho te noristu Giuseppe di Stefana,
presláveného predovšetkým tým, že bol na
platniach i na javisku najča s tej š ím partnerom
legendárnej Marie Callasovej . Stefana. rodák z dedinky n eďa l e ko sicilskej Ca tanie, mal
aj vo svojom, pomerne krátkom vrcho lno m
o bdob í ( 1947-57) neobyčaj ne zdatných ko nkurentov, v Taliansku d el Mo naca, Bergonziho a Corelliho , v Amerike Bjoerlinga a Tuckera. Každý z n ich ho v čom s i prevyšoval : jeden v širšom spektre farebnosti tó nu , iný
v dôslednejšom zvládnutí bclcantovcj techniky, ďa l š í v efekte vysoke j po lo hy č i v dôsled nejšej vernosti notovému z{tpisu a interpretačnej tradícii. Napriek tomu ako aj napriek
neslávnej druhej f{tze jeho umeleckej dráhy,
za príčinenej prikrátkym školením a ncrozvážnym siahaním po dramat ických úlohrtch .
zostáva dnes di Ste fana pojmom v povojnovej ope rnej histó rii. Nielen vďa ka dokonalej
súhre s Callasovou a autentickej interpretácii
neapolských piesní, tak blízkych je ho srdcu
i jeho zmyslu pre trocha lacný efekt. ale tiež
pre mnohé ďal š i e atribúty jeho i nt e rpre t ač n é-

Starí dobrí priatelia Karl Donch a G. di Stefano
ho umeni a. Spome iímc tie naj základnej šie:
podmanivá ( pod ľa niektorých trocha prisvetlá) farba jeho lyrického tenora, zmysel pre
výrazné frázovanic, trochu ľúbivá citovosť jeho prej avu spájajúca vnúto rný prežitok s vonkajškovým efekto m. oda kademizovaná zainte re sov a n osť na osude postavy a vystihnutí
dramatickej situácie. kto rá zvádzala jeho lyrický timbre k interpretácii dramatickejších
( napr. verist ických) opier. Všetky tieto vlastnosti naj lepšie zachyt<íva De Sabatova natmí vka Pucciniho Tosky a Sera fi nova nahrávka Donizettiho Lucie (v oboch s Callasovou
ako partnerkou). "S l adkosť·· tónu a pre javu .
ktorú G igii a Bcrgonzi dosahovali umelo (ako
š týlo tvo rný prvok) mal di Stcfano jednoducho v sebe. Nikdy nebol dokonalý. zato skoro
vždy strhujúci . Skoda , že sa ,.strhal'· tak predč as ne. že najle pšie dokumen ty svojho tale ntu
nám zanechal len do svojich .. kristových " rokov.
V. BLAHO

Big band Bratislavského konzervatória
v Turecku
V dňoch 7.- 15 . 6. 1991 sa Big band bratislavského konzervatória spolu s Vokálnym
sextetom zúčast nil 4. ročník a hudobného festivalu Yapi Kredi Ganclik festival v l stam bule
na zák lade pozvania us pori ada teľov. Zúčast
nilo sa na ňom množstvo ume lcov (2 1 rôznych
form ácií) rozdielne ho žánrové ho zam erania
od opery, ope rety, muzikálu , moderného baletu cez folkló rne a rockové s kupiny. zbory až
po n{tš Big band.
Náš koncert sme koncipovali na dfžku jeden a po l hodiny non-stop (23 skladie b od
rôznych auto rov: 9 slovenských. 14 sveto vých) s tajným želaním, že niektoré skladby
budem e opakovať . Hn eď po niek o ľk ých
úvodných skladbách srne sa pr esvedčili , že
prítomné publikum je nalade né na rovnaký
vlnový rozsah ako my a že na mi interpretované diela (svetové či slovenské!) , je ochotné
prijímať spontánne a s nadšením . Priebeh
koncertu bol v znamení neustále stúpajúcej
vlny priazne zo strany prítomné ho publika
a v závere vyústil do jednoznačnej , masovo
skandovanej požiadavky: "Bratislava opakovať!", "Bratislava , Bratislava" ! Pridávali sme

viacej skladieb, najmä evergreeny. Záver
však šokova l aj n{ts (v kladnom zmysle), keď
počas hrania ve ľk á časť publika vbe hl~ na
pódium a inšpirovan{t Vo kálnym sextetom
pustila sa do tanca a spevu , nik nestál ha mieste. Situäci u vtipne zhodnotil prof. S. Hoche l
poznámko u, že " Bratislava dobyla Carihrad". Po dvojhodinovom maratóne až policajná asistencia korektne nabádajúca div{tko v k rozchodu ukonč ila pre nás n e uve riteľne
priaznivý večer. Mimoriadne úspešný ko ncert zname nal pre nás aj ďa l š ie perspektívy,
čo riadit e ľ festivalu zhodnotil slovami: .,Najlepší ko ncert fe stivalu bolo vystúpe nie Big
bandu z Bratislavy a preto n a znamenie vďa 
ky a uznania bude Big band zahaj ovať budúci
roč ník fcstivafu v novej, ešte väčšej sále"!
Zaujímavým poznatko m bola aj s l<ut oč
že po prvých dvoch konce rtoch prišlo za
nami viacero mladých ľudí , kto rí okrem obvyklej autogramiády sa veľmi vážne zaujímali
o možnosti a podmie nky štúdia jazzu a aranžovania na bratislavskom konzervató riu.
n osť ,

B.TRNEČKA

a suveré nne postavenie. Dnes už nejde len
o Smetanu , Dvofáka, Janáčka , či Martinu ,
ktorí sú trvalo zastúpení v programovom
spektre viičš iny amerických hudobných telies
a sólistov ale aj o Suka, Nováka a celú plejádu
súčasnýc h autorov (Kabe l áča, Bofkovca , Jiráka , Hanuša, Sucho r'l a , Máchu , Cikkera,
Lo udovcj a iných). ktorým Amerika venuje
zaslúženú pozo rnos ť . Je to tiež vďaka čas té
mu vystupovaniu českých a slovenských súborov v USA, kde sa tešia veľkej popularite. "
Ktorých amerických skladateľov si Karel
Husa najviac váži? - "Coplanda , Schumana
a Barbera. V Ceskoslovensku sú . žia ľ , málo
hraní , pretože tomu vo viičšinc prípadov bránia nákladné n ak l adateľs ké práva. Na americkej hudbe je mi však sympatické jej dokonalé remeslo, istota a veheme ncia ."
Ako autor sa Karel Husa zaoberá všeľud
skými tém ami . Je plný úzkosti nad tým, že sa
dnešní ľudi a ešte nezbavili barbarstva ktoré
nás pre nasleduje od staroveku . Svoje skladate ľs k é myšlienky najle pšie vyjadril v trilógii
skladie b Hudba pre Prahu , Apoteóza tejto
zeme a v balete Trój anky. Hudbu pre Prahu
napísal ako spontánnu reakciu na udalosti
v Cesko-Slovensku 1968. T áto skladba bola
v cudzinc od svojej premiéry uvedená už vyše
7000-krát.
K svojim tohtoroČným sedemdesiatinám
dostal profesor Husa vý nimoč n ý da r: New·yorskí filharmonici si uňho objednali nový
hu sľový koncert, na kto rom práve pracuje.
Premi érove bude uved ený v sezóne 1992/93.
Umelecká dráha Karla Husu získala v jeho
jubilejno m roku nové di menzie, ktoré ho úzko spájajú s Praho u , Ccsko-Slovenskom a tich ým zá kutím nad Niagarou .
JIRÍ VITULA

Súčasná hudba

v Drážd'anoch
V dňoch l.- IO. októbra t.r. uskutočnia sa
už 5. Drážďa n ské dni súčasnej hudby. Festival obsahuje 26 programových podujatí, bude
tu prezentovaná pestrá paleta európskej avantgardnej hudby počnúc od tvorcov druhej
viedenskej školy, až po najmladšie skladateľ
ské generácie krajin západnej aj východnej
Európy, vrátane reprezentantov českej hudby
(L. Fišer, L. Simon, M . Kopelent). Podľa obd ržaného programu ani na tomto festivale súčasnej hudby nengurujú slovenskí autori (?!•)
K hlavným dramaturgickým akcentom bude
patrit' skladateľský portrét G. Ligetiho, Ele- .
gia mladých milencov Hansa-Werncra Hcnzcho, Schônbergov Pierrot Lunaire, prezentácia
diel K. Stockhausena, M. Kagela, ruských
avantgardistov S. Gubajdulinovej, J , Firsovej, A. Schnittkeho a i. Zaujímavou novinkou
sú scénicko-hudobné hry pre mládež, multimediálne programy, elektronické produkcie,
jazzové koncerty, ako aj kolokvium na tému
Nemeckost' v hudbe. Poriadatcľom festivalu je
Drážďanské centrum pre súčasnú hudbu pod
vedením prof. Udo Zimme rmanna .
-mj-

VVIEN
MODERN 91
V

dňoch

18. októbra až 24. novembra t. r.
sa už po štvrtýkrát festival súčasnej
hudby WIEN MODERN. Tohtoročný festival
otvorí francúz.<>ky súbor Ensemble lntercontemporain pod vedením Pierra Bouleza. TiUo
významná osobnost' svetovej súčasnej hudby
bola dosiaľ Iba zriedkavým host'om v Rakúsku, avgk od počiatku tejto sezóny jeho cesty
do tejto krajiny majú byt' častej~le. Na svojom
otváracom festivalovom programe uvedie diela Harrisona Birtwistleho, Romana Hauben·
stocka-Ramatiho, Alfreda Schnittkeho, Oliviera Messiaena a mladého rakúskeho skladateľa Christiana Ofenbauera.
Popri známych viedenských súboroch tu bu·
de účinkoval' Ensemble Modern, Arditti
Quartctt, zo sólistov spomeňme Phyllis Brynjulson, Yvonne Loriod, Borisa Pergamričlko
' 'a, Heinricha Schllfa a i. Na ôsmich orchestrálnych koncertoch sa objavia Michael Gle·
l<·n, Heinz Holllger, Elgar Horwath, Hans Zt>·
ndcr a l. Z dramaturgických zaujlmavostí
spomeňme koncert 27. októbra na ktorom Ensemble Wien Modern pod vedením Claudia
Abbada premiérovo uvedie diela Wolfg11nga
Rlhma, Gyôrgya Kurtéga, Lulgl Nona (In Memoriam Andrej Tarkowskl). Rakúsku pre·
mléru bude mat' aj opera Harrisona Blrtwlstll·
ho Punch and Judy v divadle Odeon. A napo·
kon na záverečnom koncerte bude Claudlo
Abb11do dirigoval' Viedenských symronlkov.
- mjuskutočni
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SERVIS HŽ

ofy z pro ui{cie reilakcie fiudobnín a kníh o hudbe, ktoré
:v týchto dňoch obohatia ponuku hudobného vydavateľstva OPUS
Matteo Carcassi: Etudy pre gitaru
·
.
cca 23,- Kčs
Etudy pre stredne vyspe lých hráčov
a žiakov hudob ných škôl.

Fernando Sor: Etudy a prednesové
skladby pre gitaru
cca 22,výber a úprava J. Z sapka
Výber je urče n ý stredne vyspe lým hráčom a ž ia kom hudobných škôl.

Jozef Zsapka: Gitarové akordy a
značky pre samoukov

Prcdncsové
klaviristov.

skladbičky

pre

začínaj úcic h

Klavírna abeceda 2
cca 41 ,výber a rc'v ízia V. Lic hncrová st. a V.
Lichnc rová ml.
Výbe r skl adieb sve tových aj slovenských skladatcl'ov p re stre dne vyspelých
klaviristov.

Ilja Zeljenka: Tri kusy, D ušan Martinče k: Elégia, Igor Dibák: P<u·tita , op. 14,
Iva n Kon eč n ý : Balada, Spomienka .

Prednesové skladby pre husle a klavír
17,IIj a Zeljenka: Tri kusy pre Nat o G abunijovú, Pe ter Bre iner: Tri čast i zo Suit y,
Igor Dibák: Tri capricciá, Juraj H at rík:
Hl'ada nie piesne .

SLOVENSKÍ SKLADAT E LIA
SLÁČIKÁROM

29,za lože ná na hre bez nôt. Obsahuj e zá kl ad né typy akordov , ktoré sa
používajú v bežnej prax i. Po môže amaté rom zvládnuť základy gita rovej hry.
Príručka

1a tvorba

32,-

·a, o p. 8 1, Pre lúdium
. 20. Jozef Malovcc:
kl adi cb, Ivan Pa rí k:
com 'ií'st í. Tadeáš Salva :
prcsic, Juraj H atrík: T occar Dibá k: Tre tia klav írn a suita, op.

Rodolphe Kreutzer: 42 etud pre husle
revízia: V. Kofínek

Slovenskí skladatelia mladým klaviristom

Drobnosti majstrov (klav' r)
výber a rev ízia A. Brezová
Výber obsa huje dobre znám d1e najväčš ích sklada tc l'ov (J , S.
acti ,
Haydn , W. A. Moza rt , Bee thoven ,
Schumann ,
Čajkovskij ,
Schube rt ,
Grieg, Pro kofiev).
valčíky
cca 18,prc klavír upravil J. Weber.
Ľahké klavírne úpravy naj znám ejších

Najkrajšie
va l číkov.

Slovenská komorná hudba III 14,50
SklaJby pre sólové v i olonče l o.
A le xande r A lbrecht: Čert ík v rozprávke, Miloslav Kofínc k : Hudba pre viol o n čc l ové sólo, Ilja Zelj e nka: T ri monológy, Ju raj T a ndlcr: Adagio, Allegro,
Stanislav Hoc hel : In vokácia , Víťazosl av
Kubi č ka: Hudba pre v io l o n če l ové sólo.
1

Klavírna

čítanka

cca 39,-

zostavil J. M ašinda
Za hŕň a slove nské l'udové piesne a drobné umelé s kladbičky slovenských i zahrani čn ýc h skladatel'ov . Je koncipovaná
ako dopl nkový mate riá l ku kl av írn ym
š·ko lám .

Klavírna abeceda l

cca 36.výber a revízia V. Lichnerová st.

Slovenská komorná hudba V

29,Skladby pre v iolonče lo a kl av ír.
Michal Vilec: Po lka - Serenáda, Milan
Nová k: Tri tance, Iva n Hrušovský: Suita
piccola , Vladimír Bokes: Sonatína, Vladi mír Godár : So náta na p a m ä ť V iktora
Šklovského.

37,F. X . Zo mb : Variácie , J . L. Bella: Capriccio, A. Albrecht: Humo reska, A.
Moyzcs: Do školy, op . l l č. 2, E. Suchoň: Malá suita, op. 3, J. Cikker : Ma lý
virtuóz , o p . 27 č . 2, A. Očcmíš : Vrabec ,
Zvonky a zvony, J . Kowalski : Koncertná etuda , L. Holoubck: V sadc pri Dt~
naji, Pri kolo točoch , B. Urbancc: Jarné
pre lúdium , J . Zi mmer: Bá bika p l ače ,
K o níče k , Gašparko , I. Zeljenka: Toccata s variácia mi , P. Bagin : Scherzo,
Uspávanka, I. Parík: Podv eče rn é piesne .

SÚŤAŽE
e

5. Medzinítrodni1 dirigentská súťaž Ar·
tura Toscaniniho ~a koná v Parme 15. mája
- ó . júna I'J92. Je pr íst upná dirigentom všetkých národ ností. ktorí 15 . mája 1992 neprckroč i. a hranicu 33 rokov. Pri)ll<íšky na súťaž
Ircha zas l a ť do 31. janu<ínl 1992 .na ad resu:
Scgretcria dcl ConcMs') internazionale di dirczionc dórchc~tra .,ARTURO TOSCAN INI", clo Orchestra Sin fo nica dell 'Emilia-Romagna .. Arturo Toscanini" P. lc Ccsare Batt i ~t i n. 15- 1- -13 100 Parma. Italia. Informačný
bulletin je k dispozícii v redakci i HZ .

e

2. Mcdzin<írodmí sú ťaž Leopolda Moz;u·ta pre mladých huslistov sa uskutoč n í
v Augsbu rgu (SRN) od il. - l!i. novembra
19'J l . Cest ným predsedom súťaže je Sir Y ehud i Menuhin. čle n om mcdzimírodncj jury je
aj Jozef Su k. Uzávierka prihlášok je l . októbra 1991. info rm<ícic a prospekty na adrese:
Leopold Mozart K on~c rva toriu m, Maximilian~trasse 59. D- !i900 Augsburg . te!. OR21- 32-12R91/2

e

Talianska Associazionc Bela Bartok vy- .
pisuje mcdzi národ mí ~k l adatcľskú súťaž v ohl a~ t i komornej hudby (tvorba pre 2 klavíre.
husle a klavír. trio pre husle , kla rinet a klavír,
sli1č i kové kvarteto. kv in te! pre s l tíčiky a klavír) . Uzávierka prihlásených diel je 31. októ- ;
hra 1':19 1. Bližšie informácie sú k nahliadnutiu
v redakcii HZ alebo priamo na adrese: Béla ·
Bartók Association of Rome . Via Gcntilc da
Mogliano, 190- 00176 Roma - lt;1 ly. Tel. (~/
/267725'J. tel. Fax 06/27575 14.

e PRAŽSKÁ JAR vyhla~ujc 44. medzin:í\
rndn ú hudobnú ~úiaž, ktoní sa u skutoční od
l. do n. nuíja 1992 v Prahe. Súťaž je určen á
pre hu~ lc. lesn)' roh, 1ru hk u. trombón. St'1ťaž
je určcmí pre umelcov vše tkých národností
do 30 rokov. Uzúvicrka pri hlášok je ]1. dece mbra IY'J l . Komple tné podmienky súťaŽe
, možno zbka ť v reda kcii HZ alebo priamo na
~e k rctari<í tc súťaže: Mcdzimírodná hudobn:í
~úiaž P rml:~ké jaro. Hdlichova IR. l l ROO Praha l - Malá Strana . tel. 53 ] l 'J2. 53 34 74.

e

Vybrané tituly si môžete objednal na našej ad rese :
Ing. Milan Klinec
vyd. O PUS, š. p .
Mlynsk é Nivy 73
827 99 Bratislava

Slovenská komorná hudba VI

10,Sk ladb.,Y pre sólovú viol u .
Július Kowal ski: lmproviz<Íci a Ili /a - b ,
Ján Z immer: Ba lad a - B urleska, o p. 84,

(Na margo vystúpenia Panochovho kvarteta s Mariánom Lapšanským vMoyzesovej sieni SF)

ŤAŽKO POCHOPITEĽNÉ IGNORANTSlVO

eviem, čo sa deje s hudby milovným obyva t e ľst vom Bratislavy , čo sa deje so štude ntmi na konzervatóriu a na VŠMU , ale pohľad do interié ru Moyzesovej siene bol 22.
mája, tesne pred začiatko m dlho vopred avizova ného komorného koncertu zúfalý. Zišlo
sa nás tam 13, v priebe hu prvých skladieb niek o ľkokrá t zavŕzga li staré dvere bývalého št ú-

N

dia , ta kže defi ni tívne účto'van i e v prestávke
znelo 17 divákov! Možno , že po-vrve.j časti
programu ktosi odišie l, dôvod zo strany Panochovcov však v žiadnom prípade neexistova l. Hral i v obdivuhodnej pohode, na ich tvárach som napriek tomu pred úvod ným Haydnovým kvarte tom C du r zaregistroval sk lamanie, prekvape nie. Cítil som n<ival ha nby za
všetkých , ktorí v ten večer mali se di e ť v auditóriu a vyc hutn áva ť majstrovstvo štyroch hudobní kov. Panochovci pos kytli toho dosť.
V Haydnovi sa síce ešte troška rozohr<ivali ,
priznám sa však, že aj pre mň a a verím , že pre
kohokol'vek by bol pohl'ad na prázdne sto li č
ky minimá lne inšpirujúci, ak nic deprimujúci.
Po Hayclnovi nasledova l Mozart (Kva rteto
G dur KV 387) - bravúrny, suve ré nny, ale pokorn ý voči mozartovskému duchu. Členovia
Panochovho kvarteta ma vždy udivujú vzácnou harmón iou medzi k orekt no sťou voôi zápisu a incli v idu a li za č n ý mi prostriedkami oživujúcimi pradivo syntaktických v1izieb.
Haydn a Mozart im " pristane'' obzv l ášť
a v Moyzesovej sie ni poda li o tom úbohej
h ŕstke pos l u ch áčov na jlepší dôkaz. Napriek

IGOR .JAVORSKÝ
Kresba: P. Gossá nyi

ccrt ho nedokáza l (?!) zmluvne zab e zpeč iť.
A tak sa p. Lapšanskému podari lo počas Int e rpre t ač n ých kurzov zab ezpečiť Eugena Indjica , ktorý ponuku ochot ne prijal. ba dokonca odriekol ni ek o ľko iných zahranii:ných zúviizkov a dal prednos ť Brat islave. Sympa ticky
znel aj núvrh na založe nie Hu mm clovcj nadúcie , ktorä by iste význa mne prispela k propagácii skladatcl'ovho diela, ale aj nášho mesta. O priebehu s úťaže prinesieme podrobné
hodnotenie.
- mj-

Hummelova
..,. , .....,
sut:az
Hoci naša informácia z t l ačovej konfere ncie ( 19. 8. 91) po ri adateľov l. medzinárodnej
klavírnej s úťaže J. N. H ummela vyjde pred
koncom s úťaže , považujeme predsa za potrebné informovať čitateľov o jej prípravách.
Prezident s úťa že Marián Lapšanský informova l bratislavských novi nárov o n áročno sti
prípravy na túto prvú medzin árodnú klavírnu
súťaž na Slovensku , o jej ekonomických
problé moch, ale aj ochote niektorých sponzorov pri spieť na jej realizäci u. Osobitne vyzdvihol porozumenie Magistrátu mesta Bratislavy i ďa l š í ch spoluusporiadatel'ov, najmä
rozhlasu a televízie , ktorí prejavili ve ľký záujem o s úťaž . Ku dňu tl ačov ky bolo prihláse-

1

núvštevném u handicapu sa časo m v Moyzesove j sie ni udomácni la atmos féra príjem nej komuni k<ície hudóbníkov a nás. posl uch áčov
a veru núm ni k nechýbal. Po prcst<ívkc došlo
k malým ,. pe rsonál nym" zme nám na pód iu
a clo aré ny vstúpi l klavirista Mariún Lapša nský s ko nt rabasistom Rastislavom Sokolom
(člen om orchestra SF). aby s evide nt ne triumfujúcimi č l en m i Panochovho kva rteta v iclcúlncj sú hre predviedli Schubcrtovho .. Pstruha'·
( Klavírne kvinteto) . Aj v Schubc rtovi bolo
vše tko na správnom mieste. Mari<in La pša n·
ský opiiť dokázal svoje vynikajúce dispozície
v úlohe komorn ého hrá ča a dlhú Schubertova
kompozícia istotne ni koho ncn udila . Symbolickou (no múlo hoj ivou) nápl as ťou na ra nu
spôsobenú ignorantstvom brat islavského
publika bol dokonca aj prídavok na konci nevšedného stretnut ia s dobrou hudbou a vynikajúcimi muzikantami. Et ický priestupok ostal v úzadí a zv íťa z il ozajstný záujem a spontánne nadšenie.

e

ných 27 klaviristov z Európy, Venezuely, Fili pín , Japonska , Tajwanu a i. Z mena došla
k zloženiu medzi národnej poroty na če l e ktorej mal stái Rudolf Buchbinder, ktorý síce
svoj u účas ť záväzne potvrdi l. avšak Slovkon-

Spolok konccrtn~ch umclcm pri SHf
priprmil na 15. septembra koncertné matiné ' \lirbachmom paláci o UUO h, na
ktorom účinkuje Judit \lacečkmá, čem
balo a t•eter llan;,cl, ragot. :\a programe
sú diela n. Buxtehudeho, .J. S. Bacha, C
l•h. L Bacha, n. Scarattiho, :\. ('orclliho
a (;, l•h. Tclcmanna.

f

V decembri t. r. sa komí 5. ročník Slo·
vc n ~ k ého jazzového festivalu.
Záuj emci
o úča~l v súťažn ej l:a~ t i lbtivalu sa môžu prihhísit' do 15. nk tóhra 199 1 na ~c k rctari<ítc Slovenskej jazzovcj spoločnosti. Jak ubovo mím.
12. Brat islava. tel. :u 57 76. 57-1 06, 574 07.
K prih l;íške lr.:ba priložii k<:zetu s n<lhrávk(>u
(20. min) , údaje o kapele a kontakt na vedúecho ~ úboru .

Nový festival

PRAŽSKÁ JESEŇ
Rodi na česko-slov e n sk ých hudobných festivalov sa rozrástla o -ďalš í - Pražská j ese ň .
Vzn ikú z iniciatívy Josefa Suka so sponzorskou ~ po l u ú ča sťo u fi rmy TELE MUN DI. Potrvá od 21. 9. - 28. 9. 9 1. Je ho dramaturgickým akcentom je 150. vý roč ie narodenia Antonína Dvol·áka a :!00. vý roči e úmrtia W. A.
Mozarta. Nad festivalom, ktorý je súčasťo u
Roku A . Dvofáka. prijal záštitu prezident
ČSFR Václav Havel.
Festival Pražská j ese ň možno pova žova ť za
špi č k ovo výberový festivaL kde nad kvantitou striktne domi nuje k o mornosť a kvalita.
V progŕame nachádzame Su kov komorný orchester , English Chamber O rchestra, Wiener
Schubert Trio, Kociánovo kvarteto, Pražský
fi lharmon ický zbor a orchester FOK. Zo sólistov tu budú úč inkova ť Shlomo Mintz, Josef
Suk , David Golub , Mi tsuko Uchida , -Josef
Háta. Eva Randová, Mischa Maisky, a i. l naprie k e konomickej kríze pre kult úru. dostáva
Praha nový, zaujímavý, špi čkový festival.
- mj-

Cez operu do sveta
V týchto dňoch mali s me možnosť oboznása s impozantným spracovaním a vydaním kritík a recenzií 9. Donizettiho festivalu
z talianskeho Bergama z roku 1990. Rozsiahla publikácia n a 288 stranách (zostavila ho
francesca Pini, tlačová rererentka festivalu)
obsahuje články zo svetovej tlače a bolo pre
n ás potešením, že je tu zastúpený aj Hudobn ý život reprodukciou článku Anny Podolsk ej a že sa tu nachádza aj informácia o našom časopis e. Donizettiho festival má vo svete zrejme vel'ký zvuk, pretože o ňom píš u
naj význ amnejšie d enníky napr. Die W elt,
frankfurter Allgemeine Zeitung, ll Mesaaggero, ll Giornale a i., a z odborných časopi
sov rra ncúzska i anglická Opera, Opera Chile, Opera Canada, Corriere della Musica a i.
Náš časopis možno mijsť aj v centrálnej dokumentácii milánskej opery La Scale
a v in)•ch v)'Znamných zahraničn ých inštitúciách.
miť

-mj-
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