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Päi krátk ych pobytov v Prahe a jeden na 
Morave stačili na to. aby Wolfgang Ama

deus Mozart nad viazal trvalé puto s českými 
zemami a svoj ím die lom sa preuk;ízatcl"ne za~ 
písal do ich povedomia. Skutočnost". že počas 
tohtoročného septe mbra sa kona l pod zášti
tou prezidenta CSFR Václava Havla a rady 
Európy v Strassburgu v Prahe prvý. najväčší 
mozartovský fes tival Európa- Mozart- Praha 
s účasťou ôsmich európskych zemí. svedčí 
o tom , že naša me tropo la je skutočným cen
trom medzinárodného hudo bného ruchu 
a popri Viedni a Salzburgu je najvýznamnej
ším mozartovským mestom. Toto st:etnutie 
naznačilo. že a j budúcnost" kultúrnej Prahy 
bude poznamenaná touto ume leckou a ktivi
to u. 

Co bolo predovšetkým charakteristické pre 
tento mozartovský festival , v priebehu ktoré
ho sa uskutočnilo viac než 50 hodno tných 
podujatí a prilákal viac než 30 000 návštevní
kov z celého sveta? Bola to najmä neobvyklá 
ko ncepcia operných a koncertných produkcií 
s mladými , nastupujúcimi umelcami a súbor
mi. Mozart sa pre nich stal perspektívn ym a u
torom. Tak sme videli a prežívali plnokrvné 
divadelné inscenácie z Viedne , Ko lína nad 
Rýnom , Talianska a Poľska ; opery, ktoré hý
rili nápadmi , modernou koncepciou , vel"kole
pou dramatickosiou . šantivosiou a vrelým ci
tom. kde sa uplati\ova li nadaní spevľtc i zo sú
ťaží, zahraničných scén a vysokých hudob
ných škôl. Skutočná prehliadka mladých, vy
chádzajúcich hviezd. o ktorých budeme za
ned lho častejšie počui. Tak zazneli v kopro
dukcii Rakúska . Cesko-Slovenska a Talian
ska inscenácie Mozartových .,pražských'' 
opier - Don Giovanniho a La clemenza di Ti
to. predstavení. ktoré sa svojím neobvyklc 
sviežim cha rakterom výrazne od lišovali od 
stereotypných profesio nál nych scén a pritom 
im v najmenšom nechýbala autcntickosi ume
leckého prejavu. Ako scénické lahôdky sa da
jťJ mnačii takme r priekopn ícke pnhl"adv na 

Európa- Mozart- Praha 
1\-loLa rtov jav1~ko' y odJ..aL \ IJa~tudovalll J..o
mickej opery Zilhradníčke •z läsky (La finta 
gardiniera) kolínskou mestsko u scénou a tri 
jednoaktovky (Oklamaný manžel. Divadelný 
riaditeľ a Hus z Káhiry) v štylizovanom po
daní varšavskej Komornej ope ry. 
Konvenčné výkony. aké poznáme z obo

hratých repriz kamenných divadiel. tu vlastne 
neboli . pretože mladé tímy a só!isti niekoľ
kých národov splynuli počas krátke ho študij
ného času do harmonických ce lkov. budeme 
až ľutovať ich rozchod. Zvláštne ocenenie si 
zaslúži cieľavedomé úsil ie Viedenskej akadé
mie na čele s Mart ino m H aselbôckom. ktorý 
sa svojou prácou a súborom hodlá ešte nic
koľkokrát tento rok p redstavii publiku v Ta
liansku . 

chu li to v~ak len ~PC' ac1 ' opcrach ! ad
herné hlasy s maximálnou spevácko u techni
ko u sme sledovali najmä u sólistov , ktorí ví
iazne prešli minuloročnou medzinárodnou 
mozartovskou súiažou. Výkony 26-ročnej 

Francúzsky Natalie Dessay. 24-ročných spe
váčok Evy Meiovcj z Talianska a Tatiany Ko
roviny z Ruska človeku a ni nedovoľovali dý
chai ; o bdivuhodne bol zvládnutý prednes 
krkolo mných árií s precíznou art ikuláciou, 
frázovaním a bohatou dynamickou škálou , 
ktorá vynikla v akusticky pe rfektných pries
toroch pražských barokových chrámov. Tam 
sme mohli s ledovať napríklad uvede nie vôbec 
prvého Mozartovho scé nického diela, orató
ria Povinnost" prvého prikázania z roku 1767 
v sugestívnej kreácii orchestra dell a Svizzera 

Orchester Viede~ ftlhannonlkov s dirigentom Sándorom Véghom. 
Snímky P. Horník 

1\J pražský mozartovský festival bol pozna
menaný návratml. Jedným bolo priam 
triumfálne vystúpenie svetoznámej spevác
kej hviezdy, žijúcej a pôsobiacej už rad ro
kov mimo rodnej vlasti. Na recitál Edity 
Gruberovej, sólistky Viedenskej ~tátnej 

opery ~licej z Bratisla')', ktorý bol 
v praiskom Národno .. divadle 17. septem
bra, bude publikum dlbo spomínať. Jed
nou z výstižných charakteristík jej umenia 
sú slová, reakcia na koncert z tlače: " ... To, 
čo sme počuli bol výkon na hranici l'ud
ských možností ..... 

Snfmka H. Smejkalová 

z Inscenácie Mozarto\'ej opery "ľitus v pražskom ND 
!taliana a ďalších mozartovských sólistov, list ka Viedenskej štátnej opery Edita Grúbe-
Fínky A . L. So llied a Taliana V. Luchianeza. rová. Jej návrat do československého kon-
K tejto osvedčenej garnitúre sólistov sa v zá- certného života možno nazvať zjavením krá-
verečnom festivalovom konce rte p ripojili ľovny lyrického a koloratúŕneho spevu a b ri-
v o rató riu Mozartovho súčasníka a českého lantnej hlasovej techniky. Naproti to mu urči-
priateľa Josefa Myslivečka Abrahám a Izák , tým sklamaním bol záverečný reci tál Ruggera 
ďalší štyria final isti MozarioVho medzi národ- Raimondiho. veče r chladne j a stro hej profe-
né ho konkurzu. K zavŕšeniu sympatické ho sionality bez iskry mozartovského optimi z-
zážitku prispela ešte radosi z vý konov mia- mu. 
dých orchestrov - Mahlerovho z Viedne 
s Gustavom Kuhno m . Strad ivariho z Talian
ska so sólistom a dirigentom Salvatorom Ac
cardom a Ne meckou komornou harmó niou 
so sólisto m Christiano m Zachariasom. 

Mohli by sme me novai celý rad ďalších 

nádej ných talentovaných umelcov. kto rí defi
loval i na pražskej moza rtovskcj prehliadke 
v o rchestrálnych. komorných a ba le tných 
predstaveniach. striedajúcich sa na pódiách 
di vadiel, koncertných sien í a chrá mov. Zú
častnené krajiny sa zhostili tej to iniciatívy 
veľmi zodpo vedne a vyslali do Prahy naozaj 
to naj lepšie , čo mo hli ponúknuť. Do nerovné
ho, ale ambiciózneho umeleckého súboja 
vstúpilo s mladým ovzduším niekoľko reno
movaných súborov a osobností. Dósť hmlistý 
dojem zanechali te nto krát v Prahe Viedenskí 
filharmonici so Sandorom Véghom, rovnako 
i o rchester milánskej La Scaly s C. M. Giuli
nim. Ozajstný tri umf však zaznamenala só-

Co bo lo na medzinárodnom (cst ivalc Euró
pa - Mozart - Praha u všetk ých účinkuj úcich 
radostným a povzbudivým momento m? Dai 
Mozartovi nový. moderný vý raz a rytmus clo
by, k torá hJ"adä svoj u iden titu v perspektí
vach inte rpretačného umenia. Všetci poria
datclia sa p reto zhod li v názore. že medzi ná
rodné mozartovské pre hliadk y na európskej 
úrovni by mali v Prahe každoročne pokračo

vai. p rípadne v koprodukcii s ďa lšími krajina
mi a v kombinúcii s inými výraznými sklada
tcl'skými osobnosiami . 

Medzinárodný výbor tohtoročného festiva
lu v Prahe sa rozhodol udeliť po prvýk rát ,.Pa
mätnú medailu Dona Giovanni ho". Ako naj
le pší predstaviteľ súčasnej generácie spevá
kov ju získal Ccsare Siepi. Pri záverečnom 
cere mo niáli prevzala medailu umelcova dcé-
ra. 

JIŔf VITULA 
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l. oktôhra IIJ!J I v klube Mu~i~:a Slova~:a 
udélili v\ ročné ccnv Slmcn~J..clw hudnhncho 
fondu : · · 
Cenu Jána l .evo~lava llellu La rok 1990 
Vladimírovi Bokc.'> O\' Í 

Predseda SNR F. Mikloško otvoril 21. sep
tembra popoludní v Moyzesovej sieni SF 27. 
ročnlk Bratislavských hudobných slávností, 
ktoré sú v znamení svetových jubileí W. A. 
Mozarta a A . Dvoráka . Tvorbu týchto gép iov 

27. ročník Bratislavských hudobných sláv
nost í uzavrel IO. októbra koncert. na ktorom 
zazne la v Dóme sv. Martina v naštudovaní 
orchestra Slovenskej filharmónie s dirigen
tom Aldom Ceccatom Beethovenova Missa 
solcmnis D dur op. 123. Sólistami večera boli 
M. Hajóssyová. E. Andreani , š. Margita 
a P. Mikuláš: spoluúčinkoval Slovenský fil
harmonický zbor , vedený zbormajstrom 
J. Rozehnalom. 

ČSTK 

Recenzie z koncertov podujatia prinesie 
nasledujúce číslo HŽ. (red.) 

7a J . .,ymftiniu ~prihliadnutím na d1llc 1~1j~iu 
t\orhu. d l l.,, 

• <.:enu l.'rial Kttfendu za rok 194JO 
Uaniele Ru1

'1Ó ' 
ll 

ta ~~~ nikaJÚl'C i nterpretačné výkon) a rcprc-
7cntliciu slovenského konc.:rtného umenia . 
<.:enu Karola Pádh·eho 1.a rok 1990 
r>ycho,·ému orchestru mladých z K~íc 
ta v~ nikaJÚl'll rcprczcntádu ~ln\Cn~kcj dy
~:ho\ cj hudby doma i v 1ahraničí. 

v , . 

M;OZART; DVORAK a dnešok 

Pod týmto näzvom otvorili 3. októbra 26. 
medzinúrodný hudobný festival BRNO . 
Prvému večernému koncertu predchädzalo 
popoludňaj š ie verej né slávnostné zasadnutie 
výboru festivalu za prítomnosti primätora 
mesta Ing. arch. Václava Mencla. akademic
kých hodnostá rov brnenských vysokých škôl. 
početných domäcich i zahra níčných host í. 
Zasadnutie o tvoril doc. Arnošt Parsch. sláv
nostný p~fhovor predniesol primátor mesta 
Brno. Medzi hosťami bola aj oficiälna de legá
cia sesterského mesta Dallas z USA. 

Na úvod hudobného programu zaznela 
sk ladba dallaského autora Thomasa Cla rka 
( 1949) Canzona pre dychové nástroje , veno
van{! Brnu a jeho festivalu. Skladba odzne la 
pod taktovkou autora. Potom si brne nský fes-

tival pripomenul sté výročie narodenia Josefa 
Blatného Suitou pre 2 flauty , klarinet a fagot 
op. 26 a šesťdesiatiny jeho syna Pavla Blatné
ho skladbou 2:3 pre dychové kvinteto. 

Na záver slávnostného ceremoniálu Dr. 
Miloš Pokora a Dr. Marián Jurík (na obr.) 
odovzdali Diplom českej a slovenskej hudob
nej kritiky za rok 1990. Laureátmi týchto cien 
sa stali Miloš lštvan za Makrosvety pre bide 
nítstroje a Roman Berger za Adagio ll pre 
husle a klavír - Pokánie. Sk oda, že ani jeden 
festival vo svojej dramaturgii nepovažuje za, 
potrebné kritikou ocenené die la uviesť v rítm
ci programu a prispieť tak nielen k ich propa
gácii , a le najmä k dramaturgickému obohate
niu festivalových programov, nakoľko udeJe-

.............. ENIE 
My, kyria aalalstrl, ktorí Sllle Yo ""-'e zodpcmdní za duehomý J'OZl'oj Sl'ojlch 

národol', l')'ZÝ\'ame lietkých, ktorí lljá" Európe a na SYete" roku 1991, aby l')'
uillllietky prostriedky na zastaYenle Yojny" Juhos~. Z~e naplda je 
ohrozením mieru " Európe. Každý zbytome yYhasnutý ľudský fil'ot.zostane na
ddy mementom na naiej ceste k pokojnému a deiDOkraticW•u fil'otu. 

My, ministri kultúry, pripisujeme Yefký -yýznam uchoYaniu a ochrane kddej 
miestnej, regionálnej, menllnol'ej a úrodnej kultúry a protestujeme prod kal
dej forme duchomého a fyzického násilia, ktorá podporuje umelo l'fl'Oiál'Uú 
unifikáciu. ' 
Dr. Rudolf SCHOL TEN 
minister umenia a l'ZdeláYanla Rakúska 
Bertalan ANDRASFALVY 
minister kultúry a ~kolstl'a Maďarska 
Milan UHDE 
minister kultúry Českej republiky 
Ladlslal' SNOP K O 
minister kultúry SloYenskej republiky 

lko,·i Kopáriko\ i 
•dlrigcmovi Vcrl..éi"Kl Jychového 1Trchc~tn• 
ZDA ľnrtizánllke. diHoŕoénému pcc.lutp.úgovi 
z u~ l l pm:mu ri;ul~dovi 'úkromncj umelec
kej ~koly. 
Cenu Jozefa Kresánka 
Ladislavovi Kačl"ovi 
za mimoriadny tvorh )· prím1~ v obla~ti \'}'sk u
mu harokowj húdh~ na Slmcn~ku. 
Zároveň"Udclili zvláštnu prémiu pri prlletiiOI· 

nic Diplom u kritiky n.:prczcntujc vyjadrenie 
kvality a prínosu týchto diel do oboch našich 
kultúr. Žiaľ , nerešpektovanie názoru kritiky 
dodnes nesie v sebe prvky minuloročných po
stojov ku kritike, čo dúfame, sa čoskoro zrne
nf. 

Na otváracom večernom koncerte v Janáč
kovom divadle, preplnené 1360-miestne (!!) 
hradisko aplaudovalo Štátnej filharmónii Br
no za krásny umelecký večer, o ktorý sa po
staral dirigent Miltiades Caridis a americký 
klavirista David Lively. Na programe bolo 
Dvorákovo Te Deum laudamus op. 103 (só
listi Daniela Šounová-Brouková a Lud~k Ve
le, zbor Amicitia-Foerster), .Prokofievov kla
vírny koncert č. 3 a Dvorákova symfónia 
e mol Z nového sveta. 

Stranu pripravil: M. JURÍK 
Snímky: autor 

li 25. výročia založenia F.xpt'riJm•ntálneho Stu· 
dia Slo\·ensl..ého rnzhlasu \ llr11tí~lan• 

lna. "",-:q':i . ~.an•J~.•.~.t . ~ . .,,, ", 
Jánotl BarkstutJérotl · 
Petrovi Kolmanovl 
ako z:1kladajúcim členom štúdia za aí,luh)· 
o clcktroaku~otickú hudhu na Shl\Cn~oku. 
V~ročné eCn) SHF ot.hwzc.l:tli prcc.l!>cda V)

horu pror. Ivan Parík a riaditcf SHF intt. Mi 
In~ Kot.:itín (nu obr.). 

9. októbra t.r. konala sa vo Filmovom kJuL 
be v Bratislave rozsiahla t lačová konferencia 
s ministrom kuJt ' ry SR Ladislavom Snop
kom, ktorý informoval novinárov o aktivitách 
MK SR v Hexa~}~ o stretnutí ministrov 
kultúry Rakúska, a, eskej a Slo
venskej republiky, ďa~ :lJ c nutí Európ
skeho kolégia pre kul ifr 1 J mluprácu 

e edľ árodnej kol). erencit"N'áro1 .~tné 
men ap s red.nej a ·ul ýchodnej rope. 
V rámcl j la~vej nferencie s erpá-
vajúcou in ffnfc·~ o festivale Melos Etos 
vystúpil Ilja Zeljen nformácie o Bienále 
ilustrácií Bratislava ~jillJI Ľubomír Machaj , 
o Bratislavských hudooňýé livnostiach Dr. 
L. Mokrý a o Cene Dunaja äsna&ll;rjaditera 
fest ivalu. Z vystúpenia ministra J(úítílry treba 
zaznamenať úsilie Ministerstva ku túry za
chovať a rozvíj ať doterajšie významné ume
lecké a kultúrne inštitúcie, festivaly, sympó
ziá a pod., a samozrejme, podporovať všetky 
nové aktivity, medzi ktorými označil osobitne 
festival Melos Etos. Žiaľ, prítomných noviná
rov veľmi málo zaujímala nastolená proble
matika, ako to 1\Ž býva , podaktorých zaují
mali zásadne iné veci, než témy, ktoré boli 
nastolené a ktoré iste sú dnes prvoradé. Ve
čer sa mohli novinári spolu s poslancami SNR 
zúčastniť predstavenia Gounodovej opery 
Faust. Počas prestávky sa uskutočnilo stret
nutie s riaditeľom SND Dušanom Jamri
chom . 

Najväčším pozitívom tejto tlačovej konfe
rencie bola skutočnosť, že sme obdržali vý
stižne a dobre spracované materiály, o rozsa
hu činnosti MK SR v' rámci Hexagonály a naj
mä Vestník Ministerstva kultúry SR, ktorý 
podáva komplexný obraz o súčasnom stave 
kultúry na Slovensku, o perspektívach jej vý
voja a o možnostiach jej ovplyvňovania z po
hradu odboru ekonomiky MK SR. 
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VšMU do nového školského roku 
Ofia 23. 'J . 1. r. konalo sa ~lávno~t 1 11.: La~au

nutie akademických funkcionárov a poslu
cháčov Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave, ktorým bol oficiálne o tvore ný 
školský rok. S aktuálnym príhovorom k aka
demickej obci vystúpil prorektor VSMU 
prof. Ivan Parík, ktorý uverejňujeme 
v plnom znení. 

C tená akademická obec. 

pred časom mi môj dobrý gruzínsky priateľ 
položil otázku . či som uvažoval o tom, prečo 
Mojžiš viedol svoj národ z egyptskej P? roby 
do zeme vyvolenej 40 rokov. Hovorí mi : to 
preto. aby sa o troci tam už nedostali. Prečo 
som týmto - určite múdrym vysvetlením zača l 

príhovor k vám? V našom národnom živote 
po chvíľach eufórie a o pojenia novembrový
mi premenami roku '89 upadáme do hospo
dárskeho. politické ho. ale najmä eticko-mo
rálncho regresu, kto rý. analyzujúc 42-ročné 
dedičstvo . ale aj stav súčasných , neveľmi 
uspokojujúcich premien. musí byť priam zá
konitý. Terajšia kríza až na určité a neraz aj 
veľmi sporné vrstvy národa je temer všeobec
ná . Postih la veľmi výrazne aj študentstvo. 
ktoré je frustrované, v mnohom sa cíti byť ok
lamané a má qprávnený strach z naj bližšej 
budúcnosti i existenčných problé mov. Sme, 
celá naša spoločnosť , v štádiu posttotality 
a iba politici bez studu nám hovoria , že už má
me demokraciu , či dokonca fungujúcu de
mokraciu pluralitného typu. Triezvy pohľad 
na našu skutočnosť však hovorí, že to nic je 
pravda. Sme totiž iba na začiatku cesty, vedú
cej k oslobodeniu ducha, cesty, kde po 'viace
rých rokoch možno dôjde me do onej zeme, 
zasľúbenej. Sme - j ed ni viac, iní me nej - po
znamenaní minulosťou, životom , v ktorom aj 
vy, ktorí k nám prichádzate, ale sta ršie gene
rácie určite , boli sme defo rmovaní minulos
ťou pre inteligenciu a umelcov spqsobom ob
zvlášť zákerným: odopieran ím práva pozná
vať, vidieť a vedieť. Upieranie práva na vedo
mosti malo však - hoci to znie paradoxne -
svoj u pozitívnu stránku v tom , že sme nepod
ľahli balastu množstva informácií , a le sme 
študovali tie najlepšie pramene, ku ktorým sa 
nám pošťastilo dostať. To, čo ma irituje dnes 
je, že mi z dôvodov politických nikto nebráni 
vzdelávať sa - a vám. samozrejme. tiež nic
avša k prcťr'vilÝájúát ncďôšľup·nošť prarric t~ov . 
poznávania je daná tvrdou el$-onoinickou' rea--' 
litou . Doposiar konštatované, nepochybne 
znie pesimisticky, životná skúsenosť nás však 
učí , že sa možno dostať iba na j edno dno , od · 
kto rého sa - dúfajme - začína opätovný vzos
tup nahor. Preto aj chce m veriť, že čas ktorý 

ži) l: tne. to Je ono uno , keď ~a spilločcnský po
hyb , ekonomické. sociálne a duchovné pre
meny nadýchnu pre nový vzostup. Sme na 
ceste z duchovné ho o troctva a či na ceste do 
zeme zasľúbenej . to vám povedať neviem. 
Viem však dobre . že nemáme oných štyridsať 

rokov času a ne bude Mojžiša, čo nás bude 
viesť za ručičku . Musíme sa . mladšie generá
cie. i my starš í. pozrieť tvárou v tvár duchov
nému a inte lektuá lnemu životu tejto zeme. 
To je obl asť, kuc vy. študenti na našej ško le 
študuj úci. i my. vaši starš í ko legovia a priate
lia . preberáme zodpovednosť za to, ako to 
s naším národným spoločenstvom bude vyze
rať zajtra. Vzdelanosť nášho národa. histo ric
ké vedomie de jinné i kultúrne nepostačuje 
tomu. čím sme v minulosti d{tvnejšej i menej 
dávnej. naozaj boli . Vedomosti o našej kultú
re a minulosti bo li zámerne devastované a po
užijúc myšlie nku Čingiza Ajtmatova. ktosi 

si z nás·chce l urobiť man kurtov. nič o sebe 
nevediac. -tlcvediac nič o svojich koreňoch , 

duševne zbedačených . slúžiacich nemo 
a trpne svoj im pánom. Aké je teda východis
ko. ktoré nám dnešný čas ponúka a dáva nám 
možnosť. aby sa to . čo bolo, už nikdy nezopa
kovalo. Ponúkam vám aspoň dielčiu odpo
veď: je to naša vzdelanosť , odborná i vše
obecná. je to tvrdá profesionalita v činnosti, 
ktorú vykonávame. Sú to neustále pochyb
nosti o miere svojho poznania a poslania , po
chybnosti. kto ré nás popohýnajú , aby sme sa 
dozvedeli viac a viac , hoci poznanie nikdy nie 
je konečné. Je to na jednej strane hľadanie 

. vlastné ho názoru, vlastnej tváre i osobnosti , 
na druhej strane však úcta k názorom dru
hých, ktorí tiež majú právo na svoj u pravdu. 
Voltair - niek torí pripisujú tento citát Benja
mínovi Disraelimu - hovorí: .. nesúhlasím 
s vaším názorom , urobím však všetko pre to , 
aby sme mali právo hlásať ho". Je to voľne ci
tované. podstata však spočíva v myšlienke 
hľadania tolerancie , odmietnutia nenávisti , 
premýšľania o tom , čo je to demokracia a ;!ko 
k nej v prospech celé ho národného spoločen
stva dospieť . Cesta Mojžišovho národa bola 
neľahká a pridlhá. Cesta nášho národa v je ho 
histórii bola tiež poznačená početnými pcri
péti ami a dnes - dúfam - naša cesta povedie 
k sebauvedomeniu , ktoré zname ná aj vedo
mi~ o všetkých ostatných. že to bude cesta 
k tolerancii a poro?-umeniu, ce~ta k veľkej 
úrovni vzdelanosti , kultúry i všeobecnej pros
perity. Prajem vám , na túto školu prichádza
júci mladí , kolegyne a kolegovia . aby ste sa 
do one j zasľúbenej zeme čo najskôr dostali 
a aby nebo la táto zem odopretá ani nám star
š ím. 

Nová koncertná sieň 
Vzápätí po otvorení nového ško lského ro

ku na Vysokej škole múzických umení usku
točnila sa 3. októbra t. r . na hudobnej fakul
te, za prítomnosti rektora, prorektorov a ve
dúcich pracovníkov fakulty , interná ko laudá
cia novej komornej koncertnej sie ne. V rá mci 
súčasnej rekonštrukcie budovy Hudobnej fa
kulty VSMU na Zochove j ulici došlo z podne 
tu Mariá na Lapšanské ho aj k re konštrukcii 
ade kvátnych priestorov na komornú koncert
nú sieň , ktorá pojme 80 - 1,00 poslucháčov. 
V o tváracom príhovore de kan fa kulty doc . 
Dr. Peter Krbaťa , CSc. zdô raznil , že existe n
ciou tejto koncertnej siene vytvárajú sa nové 
predpoklady pre profesionálnu koncertnú 
prípravu adeptov nášho najvyššieho hudob
ného školstva a Bratislava je tak súčasne 
obohatená o nový komorný koncertn ý pries
tor. Rektor VSMU prof. Miloš Jurkovič oce
nil úsilie veden ia de kaná tu o včasné a kvalit-

né vybudovanie koncertne j sie ne a do ďalšej 

činnosti hudobnej fakulty sme rujúcej k zle p
šovaniu študijných podmie nok prisľúbil vše
strannú pomoc. 

Akustické parametre novej koncertnej sie
ne vyskúšali potom prítomní poprední kon
certní ume lci . Mari án Lapšanský zahral Tri 
miniatúry E. H . Griega. Jozef Podhoranský 
s M. Lapšanským predniesli l . časť sonáty 
e mol J . Brahmsa a do tre tice Miloš Jurkovič 

zahral Debussyho Syrinx . Po dielčich úpra
vách (príde sem ešte organ) a po zatlmení 
priesto ru , bude mať komorná koncertná sála 
Hudot'>nej fakulty VSMU všetky predpokla
dy stať sa príjemným prostredím pre komor
né koncerty a perspektívne poslúži azda aj 
a ko kvalitné nahrávacie štúdio. 

M. J UR{K 
Snímka autor 

Snímka A. Kocian 

~LOV DOM 
V Braíislave sa v tomto roku uskutočnili dve 

klavírne súťaže späté s menom významného 
bratislavského rodáka J. N. Hummela. Hoci 
nemožno a ani nechceme dávať na jednu rovi
nu medzinárodnú klavírnu súťaž, určenú pro
fesionálnym adeptom klavírnej hry so zápole
ním žiakov bratislavských základných' ume-

1eckých škôl, spoločné zaštítenie oboch podu
jatí menom J. N. Hummela zaraďuje ich do 
viacerých aktivít snažiacich sa o renesanciu či 
skôr vznik hummelovskej tradície v našom 
hlavnom meste. Spoluusporiadatel'stvo vý
znamných inštitúcií - Ministerstva školstva, 
Rakúskeho generálnelio onzulátu či Sloven
skej muzikologickej asociácie, jej dáva kredit 
zastať si so cťou vedľa svojej významnejšej ko
legyne. Význam súťaže podčiarkla i prítom
nosť Ilju Horníka ako predsedu poroty s reno
movanými pedagógmi a umeleckými osobnos
ťami (l. Palovič, 'E. Pappová, V. Cížik, H. 
Feldhofer, Ra kúsko). 

Súťažilo sa v troch kategóriách -;- v naj nižšej 
deti ani n ie desaťročné . v najvyššej pätnásť
ročn í študenti . Nult ý ročník sa zatiaľ týkal le n 
bratislavských žiakov, ktorí však latku nároč
nosti zdvihli poriadne vysoko a výkony tých 
najle pších boli pozoruhodné technickou 
zdatnosťou. ale aj muzikálnym a kultivova
ným prejavom. Mimoriadnym talentom. sfu
bujúcim dosiahnuť naj vyššie umelecké méty, 
bola najmä víťazka III. kategórie - Jgrdana 
Palovičová. Rešpekt a o bdiv si zaslúžia však 
i ostatn í oce není súťažiaci - či už Michal Po
~orný, Terezka Lattáková, Martina Tomano
vá, Valér Miko, Marianna Wenzlová a le bo 
Peter Hochel, kto rý sa predstavil , rovnako 

, akoM. Pokorný, aj s vlast nou tvorbou. Naj
lepším výsledkom te jto súťaže, ako to konšta
toval aj Ilj a Hurník , je. že deti vyrastajú 

v psychicky i fyzicky zdravom prostredí , že 
hrajú rady , bez trémy, vkusne a primerane . 
So zadosťučinením sme zazname nali , že na 
rozdiel od .,veľkej " Hummelovej súťaže mala 
táto detská v povinnom repertoári okre m 
Mozarta a Hummela predpísanú i súčasnú 
slovenskú tvorbu. T ieto deti budú mať určite 
väčšiu šancu natrvalo si osvojiť hudobnú kul
túru Slovenska niele n z minulosti ale aj je j 
prítomnosť. Minulosť sa tu mimochodom pri
pomínala aj neopakovateľnou atmosférou 
H umme lovho múzea v jeho rodnom dome. 
kde sa súťaž uskutočnila. 

Na záver podujatia sme sa spýtali predsedu 
poroty pána Hurníka , aký má názor na paria
danie takýchto detských súťaží. 
-Súťaž má vždy svoje výhody aj nevýhody. 

Keď som videl u nás na niektorých §kolách, 

. 

ako boli niekedy utitelia natoľko posadnutl vi
dinou úspechu v sút'aži, že so žiakom dlhé ho
diny, mesiace pracovali len tw sút'ažnom re
pertoári a v§etko ostatné, cvičenia , etudy, od
sunuli, uvedomil som si, že to nevedie k úspe
chu ani k žiadnemu prospechu. Na druhej 
strane, ak je žiak robustného habitu, má dobré 
nervy, takáto stit'až ho ne vyvedie z miery a sú
(a žné skladby si bez veľkej námahy priberie 
k ostatn'ému učivu. potom nech do súťaže ide. 
Tu som mal pocit, te. je to práve ten prípad. 
le tieto deti na to stačia. že neprežívajú stresy 
a ich vývoj zrejme nebol naru§ený. Veľa záleží 
na osolmosti učiteľa, či dáva prednost svojmu 
úspechu alebo prirodzenému poswpnému vý
voju diet'at'a. Teda sút'až áno. ale len pre t ia
kov, ktorí na to stačia - tie tzv .. .športové" ty
py, ostatné deti s/ab§fch nervo v, alebo ktoré 
len tak-tak stačia, aby prospieva/i podľa os
nov, nech si pomaličky doma hrajti, s pote.fe
nfm a bez hnania sa. Na sút'aži sa v.fak dajú 
pestova( mnohé potrebné charakterové vlast
nosti a jednania. Nie je to len konfrontácia 
s osramými detini, ale aj tréning pre život vô
bec; deti sa naučia p~:ehrúvat', prijat' neúspech 
a ne/á mat' nad sebou palicu. Úspech je krehklf 
vec ti jedna sút'at až tak o viet kom nerozhodu
je. A tiež sa diet'anaučí prijímal krivdu, či už 
zdanlivú , alebo možno aj skutočnú, lebo aj to 
sa na stí(ažiach stáva. 

Dä sa vôbec u tých najmenších rozoznať 
skutočný ta lent? Kde je tá časová hranica, ke
dy môžeme s istotou povedať, že máme do či
nenia s mimoriadnou umeleckou osobnos
ťou'? 

- Sila ta/enw sa dá zistit' veľmi skoro, na 
rozdiel. napríklad, od skladateľského nada
nia, kde sa prvé pokusy podobajú nič nehovo
riacim detským kresbám. Pri interprewčnom 
talente sa možno vlastne už od prvých hodfn 
predvídat, či to pôjde ľahko a či je tu určitá 
perspektfva. Samozrejme, aká ďaleká, či bude 
raz z chlapca či dievčatka profesionál, to sa 
rozhodne až po puberte. Ale sebamen§ia is
krička nadania - a tú sa pozná - stojí za kulti
vovanie, stojí za pokus z veri( wkéto diet'a 
dobrému kamorovi a nestrati( túto šancu. 
Umenie je veľké duchovné dobrodružstvo 
a ·i keď mnohé z týchto detí zostanú len ama
térmi, nie jew zlá perspektíva. Veď len amaté
rom je súdené, aby im hudba bola vždy len 
a len ute§iteľkou; nás profesionálov dokáže 
niekedy aj poriadne potrápi(. No o jednej 
dievčine na tejto sút'at i by som si dovolil už 
dnes poveda(, te má pred sebou jednoznačnú 
umeleckú budúcnost'. 

MARTINA HANZELOV Á 

OZNAM 
Slovenský hudobný fond vypisuje prémie za 

kompozíciu, interpretačný výkon a kritiku v oblasti 
slovenskej hudobnej tvorby v rámci medzinárodné
ho festivalu hudby 20. storočia MELOS ETOS '91. 

Návrhy na prémie zasielJ\jte na adresu: SHF, Fu-. 
číkova 29, 81102 Bratislava. Uzávierka je do 30.11. 
1991. 
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E konomické zabezpečenie kultúry je v 
Poľsku rovnakým problé mom ako u nás. 

Obmedzenia a škrty v rozpočtoch postihujú 
dosiaľ stále ešte rozsiahlu ko ncertnú činnosť. 
Napriek to mu tohoročný 34. ročník Varšav
skej jesene sa stal impozantnou prehliadkou 
súčasného hudobné ho diania vo svete. Tento 
festival priamo súvisí s histó riou zápasu oslo 
bodu myslenia. slobodu umeleckého prej avu 
vo východnej Euró pe. Na jeho perspekt ívu sa 
dnes ~ladic mimoriadny dôraz aj preto, že 
počnúc rokom 1956 vytváral most vzájomnej 
výmeny nových info rmácií a hodnôt. 

Začal by som azda z<'avercčným koncertom, 
kde sa vo svojich 7R ro koch prezentoval W. 
Lutoslawski ako dirigent svojich nových die l. 
Odznela Panita z r. 1985 v novej verzii. kde 
sô lové husle sú v l .. 3. a 5. čast i sprevádzané 
o rchestrom. zatiaľ čo improvizačná 2. a 4. 
časť znie so sprievodom klavíra . Sólistami bo
li poprední poľskí umelci K. Ja kowicz (husle) 
a K. Borucilíska (klavír). Jednočasťové o r
chestrálne Inte rlúdium má podľa priskro m
ných slov autora funkciu odde liť Partitu od 
ďalš ieho uvúdz<aného diela. ktorým je piesňo
vý cyklus C hantcflcurs ct C hantefablcs na 
verše R. Desnosa. Autora i sopranistku Sol
vc ig Krig lcbotn (Nórsko) publikum prijalo 
s nadšením. V piesr,ových miniatúrach sa sta
rý majster. už nezávislý na takom či onakom 
štýle, vracia do sveta svojich Bukolík. čím 
poe tické a mierne iro nické texty b<isnika našli 
kongeniálne hudo bné vyjadrenie. 

Zaujímavé bolo sledovať reakciu obecen
stva na ko ncerte súboru Deutsches Trio. keď 
usporiadateľ ohlásil . že zo Sláčikového tria K. 
Pcnderecké ho odznie le n 2. časť. Skladateľ sa 
znovu predstavil v úlohe ochrancu tradícií. 
nadväzujúc na Sostakoviča a Hinde mitha . Je 
však zauj ímavé. že Penderecki stojí ďale ko 
od tých tradicionalistických tendencií. ktoré 
sú spojené so zj<,:dnodušeno u kompozičnou 
štruktúrou a repct i tívnosťou . 

V samostatných ko mo rných koncertoch sa 
predstavili dve významné osobnosti: H . M. 
Górecki ako autor skladieb Pre Te ba . Anne
Lill o p. SR pre flautu a klavír a Good Night 
op. 63 pre spev. altovú fla utu . 3 tamtamy 
a klavír. charakteristických jemno u zvuko
vosťou a maximálnou jednoduchosťou ~truk
tú ry. Azda le n výrazovo exponované miesta 
l. s l <ičikového kvarteta . ovplyvnené gora l
ským fo lklórom (v in terpretácii Sliezske ho 
kvarteta) a bartókovsko-prokoficvovské die
lo z ml<adosti. l. klavírna sonáta z r. 1956. dá-

' \}hli'Väšit 'te 'iťh'aUh'ittllft fé')'etrérf i:' 'NHUrlťes 
tcrribles prvých Varšavských jesení. .. 

Zygmunt Krauze interpretoval vlastné kla
vírne die la na samostatnom recitá li. V príťaž
livo zostavenom programe odzneli skladby 
z obdobia prvých ko ntaktdv skladat eľa s no
vou hudbou (Five Unitary Piano Picccs). 
skladby: kde je skladateľ inšpirovaný Ca
gcom (Sto ne Music) či Stockhausenom (Gio
ves Music) a napokon štylistické výlety do 
rozličných i me nej v<ižnY,ch oblastí - Night
marc Tango. Music Box Waltz či spracovanie 

OZVENA 
V NEMECKU 
Dievčenský spevácky zbor Ozvena z Vra

nová nad Topľou sa pod vedením Vilmy 
Krauspeovej zúčastnil na medzinárodnom 
festivale e uró pskych zborov, orchestrov a 
folklórnych súborov EUROTR EFF '91 v 
dňoch 12. - 18. 9. 1991 v meste Wolfenbutte l. 
Prvé vystúpenie čakalo dievčatá na pôde Les
sing-Schule vo Wolfenbutteli a večer na histo
rickom námestí , kde svoje umenie predstavi
la Ozvena spolu s ďalšími súbormi z celej E u
ró py. V sobotu nasledoval maratón vystúpení 
v uliciach mesta a večer ko ncert detských 
zborov. na ktorom okrem vlastného reperto
áru spievalo spoločne osem ne meckých a za
hraničných súborov. S veľkým o hlasom sa 
stretlo vystúpenie Ozveny v evanjelickom 
kostole sv. Martina v Bettrume a v kosto le sv. 
Márie v dedine Nettlinge n. Súčasťou osem
denného pobytu Ozveny bol i celodenný výlet 
do pohoria Harz. Po náročnom týždni tvrde j 
práce. i skvelých zážitkov sa zbory rozlúčili 
záverečným galakoncerto m v Sôhlde. Na 
ko ncerte zneli piesne v rôznych jazykoch 
a snáď najväčší úspech získala slovenská pie
seň Tancuj . tancuj. vykrúcaj. Náš zbor dobre 
obstál v ko nkurencii desiatok súborov z celej 
E urópy. Písali o ňom v spolkových novinách , 
festivalóvom bulletine i ďalších publikáciách. 
Bol to dobrý pocit. že kdesi v Dolnom Sasku 
blízko Hannoveru už vedia, že v Európe sú 
aj Slováci. že existuje i Vranov nad Topľou, 
ktorý má čo ponúknuť v o blasti zborového 
spevu. Do videnia , priatelia od Wolfe nbutte
lu o rok u nás. vo Vranove! 

STANISLAV TLUMAČ 

FESTIVALY 

Blue Jay Way G. Harrisona. Le n tak na mar
go pripomeniem. že ho za to nikto nepreklí
nal. 

Z noviniek chcem vyzdvihnúť A Walking 
Shadow K. Baculewského, koncentrované 
die lo napísané na pamiatku jeho predčasne 
zosnulého priateľa A . Krzano wského. Krza
nowski zomrel v uplynulom roku tridsaťde
väťročný- ako C hopin - a tohoročná Varšav
ská jeseň sa začala jeho ll . symfóniou v po- , 
daní orchestra Sinfonia Varsovia pod vede
ním K. Pe nderecké ho. Sliezska filharmó nia 

umelec. ved. R . Rutman) po gruzínsku pate
tickosť a dnes už, žiar, opäť aktuálnu tragiku 
(G. Kančeli : Jasný smútok, oratórium); od 
švédskej chladnej krásy (A. Hillborg: Him
melsmekamik pre sláčiky a bicie) až po hy
perxpresionizmus L. Nona, koncert z tvorby 
kto rého bol už tiež len spomie nkou na uza
vreté dielo veľkej postavy hudobnej avant
gardy 60. rokov. Azda práve pre to ma najviac 
upútali diela stoj ace kdesi uprostred tohto 
symbolické ho kríža rôznych štýlových či este
tických pozícií, uvedo mujúc si. že k tomuto 
stredu by sme mali patriť aj my. Z<ižitko m bo-

následný ko ncert súboru Singcircle (umel. 
ved . G . Rose, technická spolupráca S. Mon
tague) . V ich skvelom recitáli o krem skladby 
Sen e ntero u nás známeho A . Viňaa zaujali 
Vox 2 T . Wisharta . Rosaces 4 J . Harrisona 
a Tigisa Pipa, vokálno-elektroakustická ob
doba zävcrečných .. prskaviek" od S. Monta
gua. 

VARIAVSú JESEŇ '91 
l 

Azda to boli diela Drones pre husle a klavír 
T . Loevendieho a No net J . van Vlijmena, 
zhodou o kolností ho landských skladateľov, 
ktoré vyvolali v rámci pravidelných tlačových 
ko nferencií podnetnú polemiku o vzťahu vý
chodnej a zäpadnej avantgardy. Východná 
vidí v z<ípadncj obsedantnosť vo vzťahu k do
dckafóni_i , kým opačný pohľad vytýka (v to m
to prípade najmä poľskej a ruskej škole) ob
scdantnosť scnzualizmu. transparentnosti 
a .,cspressivissimo". Tieto pozície boli mar
kantné v klavírnej a husľovej sonáte od G. 
Ust volske j . ktoré v interpretácii Very Be ths 
(husle) a R . de Lccuwa (klavír) odzneli na 
jedno m z komo rných koncertov. S pozitív
nym ohlasom sa stretlo predvedenie Il. s láči
kového kvarteta .,Ann o cum te ttigonia" litov
ské ho skladateľa B. Kutavičiusa. Posledné 
roky sa vo Varšave ozýva častej šie aj sloven
ská hud ba, te nto rok zastúpená Sonátou pre 
violončelo a klavír V . Godära. V čase tohto · 
ko ncertu som , žiar. ešte bol len na ceste do 
Varšavy. 

VlADIMÍR BOKES 
(dir. J . Swoboda) predviedla Canti di Wrati
slawia . ktoré Krzanowski napísal vo ve ku 25 
rokov. Mŕtvy skladateľ. dobrý skladateľ. Asi 
až dnes Póľsko prich<idza na to. aký talent 
v minulo m roku stratilo . Je už príliš veľa au
torov. kto rých uzavreté dielo je dnes už spo
mie nkou na vcfké roky poľskej avantga rdy. 
K invcnčnému a farebne originálnemu Seroc
kému (Impromptu fantasque p re komorný 
súbor) a výrazovo bohatému Bairdovi (Styri 
novely pre o rchester) pribudol r. 1990 A. 
Dobrowolski. Premiéra jeho Sláčikového 
kvarteta sa stala rozlúčkou s auto ro m . S. Ki
sielewski písal svoj Klavírny koncert ll ro
kov. V Poľsku mimoriadne obľúbený sklada
teL organizátor a muzikológ. d lhé roky uvc
rejňujúci v Tygodniku powszcchno m pozoru
hodné úvahy a eseje. dva dni po premiére 
to hto vydareného neoklasicistické ho diela . 
zomre l vo veku RO rokov. Z ďalších diel poľ
ských autorov zaujalo Cascando L. Z ielirískej 
p re herca a zdvoje ný miešaný zbo r , ktoré sa 
stalo súčasťou dmmaturgického z<i meru ko n
frontovať rozličné skladateľské prístupy 
k Beckcttovi. Musica incrostata pre orcheste r 
~. Meyera svedčí o to m, že do zorného poľa 
skladateľa sa opiiť dostávajú nové výrazové 
p rostr iedky. Zaujal aj piesňový cyklus Car
mina cl!! tcmpore R. Augustyn~t . rozyúžnc vy
užívajúci novšie prvky v celkove t rad ičnom 
por'latí km{,p;;zície. Zv·i,íš(b)• sorn cl{cd spo
menuť.V . , sláčikové kvarteto J . W. Hawela. 
skladbu pevné ho tvaru . dramaticke j tenzie. 
hojne používajúcej no.vé výrazové prosÍried
ky. 

Ku komplexnému pohľadu na pofsktr tvor
bu však. chýba zhodno tenie die l M . Stachow
ské ho. S. Krupowicza a P . Szymaríské ho. 
kto ré som nepočul. Zahraničn á hudba bo la 
na tohoročnej Varšavskej jeseni prezentova
nú rozsiahlym výbe ro m 'Z"'tvorby osemdesia
tych rokov. Výber do kumentoval veľkú štýlo
vú pestrosť. siahajúcu ód americkej compu te- \ 
rovej klauniády (U. S. Steel Ccllo Ensemble. 

lo koncertné pred vedenie komornej opery 
Come and Go H . Ho lligcra podľa Becketta. 
Rozbušku . ktorú drarn<atik po ložil pod muu
šcné l' udské vzťahy. skladateľ neutralizuje 
plynulosťou hudo bného to ku . majstrovsky 
využívajúc hlasové možnosti 9 spev<ičok a in
štrume ntálny register 3 fl <i ut , 3 viol a 3 kl ari
ne tov. Na to m istom koncerte odzne la aj ko
mo rná opera W. Z immermanna Die Blinden 
podľa Maetcrlinckovej hry z r. 189 1. Sklada
teľ zdôrazňuje zvolený náme t ako anticipáciu 
Beckettovho Čakania na Godota . Je ho p rí
stup sa od Holligcrovho odlišuje najmä v od
mietnutí expresívneho spevu a vo využívan í 
statických prvkov v hudobne j reči. Vznikla 
svojsk<i nc mcck <i .. štrukturálna" Ýerzia mini
malizmu. pričom o pera z<aujala najmä po fa
rebnej stránke. 

Z<ižitko m holo uvedenie Klavírne ho kon
certu od Y. Hô lle ra v podaní V . Banficlda 
s orchestrom Pomorskcj filha rmó nie pod tak
tovkou M. Z ilma . Označe nie postavantgarda 
pre toto dielo je vi<ac ako prilic havé. Ko ncert 
má pevné kontúry a výrazovú a formovú vy
váženosť. l. Xe nak is s<a predstavil s novým 
s láčikovým kvartetom s názvom Telom. kde 
viac ako doteraz dostáva priesto r lyrický vý
raz. Z tvorby L. Bcria odznela Scquenza VIII 
pre husle sólo vo virtuóznej intcrprct<ici i Ve
ry Bcths. 

, f' ,,. /l ~ ~~,lit''' 11 t- t'!lf' 'fl l"f 
Snáď ncskorý čas koncertu (23. hod.) za-

príči nil nc utr<i lnu odozvu na výber z <americ
kej computcrovej hudby (Cl). Dodge sa pred
stavil aj ako autentický Beckcttovský auto r 
s computcrovou ko mpozíciou Cascando z r. 
1963). Ang lickú hudbu reprezentoval spevác
ky zbor BBC Singers (dir. S. J o ly) s výbero m 
anglickej vok<ilnej hudby d uchovnej (J. 
Lloyd. M . Finnissy. J. Tavene r) i svetskej (A. 
Goehr. J . Bingham, J. Caske n) , kto rého zla
tým klincom bol zbor O il or Petrol Ma rks o n 
a Wet Road. funkčným využívaním zvlášt
nych spôsobov vokálnej techniky anticipujúci 

Festiva l bol naplnený radom vynikajúcich 
interpretačných výko nov, ktorých výpočet je 
veľký. Spomenie m aspoň orchester Sinfonia 
Varsovia (dir . K. Penderccki. W. Lutoslaw
ski . G. Nowak), Sliezsku filharmó niu (dir. J . 
Swoboda). Came rata Bern, Schänberg En
semble z Ho landska či súbor Neue Vocalso
listcn a Junges Philha rmonischcs Orchester 
zo Stuttgartu (dir. M . Schrcier). 

Z histó rie novej hudby tento rok odzne l ta
kýto výber: Pierrot lunairc A . Schänberga 
(vynika júci výko n B. Sukowej), Sláčikové 

trio op. 45 toho istého auto ra a Satz fiir 
Strcicht rio op. posth . A . Weberna, Concerti
no pre s láč i kové kvarte to l. Stravinského 
a Hudba pre sláčiky, bicie a čelestu B. Bartó
ka dôstojne zakončila celý fes tival. Novú a k
tuálnosť avantgardy 50 . rokov si festiva l pri
pomenul dielami L. Dallapiccolu, G. Kurtá

·ga. S. Bussottiho a mysterióznym omtóriom 
Tangues o f Fire g réckeho skladateľa J . Chris
tou . Ž.iaL nepočul som diela D. Schnebela, 
O. Ligetiho a D: Šostakoviča . uvedené tento 
rok na Varšavskej jeseni. Festival má tradič

ne vysÓkú úroveň cíŕamaturgie'aj interpretá
cie. Za zmienku stoj í fakt, že jediným členom 
repertmírovcj komisie , ktorý je na tohoroč

no m festiva le zastúpený viacerými skladba
mi . je Lutoslawski. Popri platniach , kazetách 
a partitúrach . ponúkaných vo foyer, na sto
loch ležali aj teoretické publikácie. Jedna 
z nich s názvom Mclos-Logos-Ethos z r. 1988 
mi akosi podvedome utkvela v pamäti. Ž.cby 
sme už nemali ani na originálnejší názov pre 
nM tak d lho očakávaný festival súčasn~j hud
by? Kde zosta lo o no Logos , skrze ktoré, 
ako dnes už takmer všetci vieme. všetko po
vstalo? 

Lúčnica sp-eva aj operu 
i\ 1>nin ' nej ~a· pupri súlistoch z ~·cl ej Eurúpy 
predstavil Spcv;icky zhor urnckd.ého súboru 
Lúčn ica (zhormajl>tcr P. Hradil) . Zbor, o kto
rom sa pt)Chvalne vyjadrov111i pritomní kriti
ci, spolupracoval v rámci fcsti\·ulu aj na ďul
šorn zaujímavom projekte - koncertnom 
pr<·dvcdcní opery Richarda Straul.sa Dcs 
El>cb Schatten (Somáro\' tien). Obe predsta
venia diri~o:oval Ernst M:irzcndorkr. dirigent 
viedenskej Štátnej oper) , zlxlro\·é p11rty 
so speváckym zborom Lúčnice naštudovlll 
P. Hradil. 

Súčasm• so svetoznámymi Salzburger Fťst- · 
spiele komí sa v Mozartovom nwste e~te jedno, ' 
medzi hudobníkmi tiež dohre známe poduja
tie- FEST IN HELLBRUNN. Z hl'adiska' dra
maturgie ide doslova o hudobné s lávno~ti. 

V komplexe rozlohou P<>ro,•natel'nom so Spiš
ským hradom má divák od skorého popolud
nia ai do pjllnoci možnosti zhliad nuf okolo 

dntdsaf (!) najrozmanitejších predstavení 
(počnúc baletom cez komornú hudhu, panto
mímu, divadlo jedného herca až po prome
nádny kuncert). '!'ažiskom huduhných sláv
ností, ktoré sa konali v prvej polovici augusta, 
hola \'šak ncptK.o.hyhne opera Jacquesa OlTe n
bacha Lc' lkrgcr~ (Ovčiari). Ide o tri jedno
aktovky. pospájané moth•om past i ~·rstva. NORA f>ARfKOVÁ 

Výstava Mozart a Praha 
v paláci Kinských 

K 200. výročiu Mozartovej smrti , pripravila' Národná galéria v Prahe výstavu, 
kto rá obsahuje grafické listy rôznych rytcov prevažne českej a pražskej prove
niencie. Cieľom výstavy je pripomenúť Mozartov vzťah k Prahe, ako významnú 
udalosť dej ín hudby a dokumentovať ju na grafických listoch z do by umelcovej 
návštevy . Výstava približuje život a tvár mesta na sklonku 18. storočia- pozna
menanej tereziánskym centralizmom , ale tiež jozefínskym osviete nectvom . 

Výstava nie je určená odborníko m z oblasti hudby a nechce suplovať stálu mo
zartovskú expozíciu na Bertramke, ale skôr predstaviť známu i neznámu časť 
tvorby českých i cudzích rytcov. ktorí v 18. storočí v Prahe žili a tvorili. Návštev
ník výstavy má možnosť vid ieť veľkú časť diela českého rytca Jana Be rku (1759-
- 1838) , ktorý pôsobil v zná me j tlačiarni vydavateľa pražských Poštovských novín 
Jana Ferdinanda zo Schô nfcldu. O krem ilustrácií navrho l a ryl vinety ; grat ulácie, 
pozvánky, vstupenky, novoročenky, re klamné tlače a pražské veduty. 

Výstava je zameraná na Mozartove pobyty v Prahe a udalosti o kolo premiéry 
Dona Giovanniho , La cleme nza di Tito a na pražskú ko runováciu z roku 179 1. 
Vedľa grafických listov , konkrétne viazaných na Mozartov pobyt, sú vystavené 
i dobové podo bizne osobností pražského kultúrneho a politického života , ich vi
zitky a pozvánky. Na výstave , ktorá má takmer 160 položiek sú niektoré materiá
ly i z 19 . storočia- farebné litografie k Don G iovannimu a k Čarovnej flaute . 

.Výstava chce upozorniť na "zabudnuté" miesto na výstave vo viedenskom 
Kilnstlerhausi - "Zaubertä ne", kde pražskému Mozartovmu pobytu je venovaná 
malá pozornosť . K výstave, ~torú prip ravil dr. Jan N. Assman, bol vydaný i ka
talóg s cudzojazyčným úvodom. Výstava je otvorená do 20. októbra 1991. 

. VOJTECH ČELKO 
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FESTIVALY 5 

Diri~ent a sólista Vladimír A~kena~ na kunn·rtt· Fumpt·an Cumunity Youth Orchestra. Safmka arebiY auton 

Luzern: Nový šéf a skladateľské objavy mo hli včleňovať skladby me nej známych au
to rov (myslím tu hlavne na p renikavý úspech 
o rató ria Bo huslava Martin u G ilgameš), z ne
známych skladieb sme sa snažili vyťažiť čosi 

neobyčajné, čo priviedlo postupne o rchestre 
a dirigentov k tomu, aby sa týchto skladieb 
ujíma li. Myslím, že sa podar ilo urobiť aj krok 
k de mokratizácii festivalu a upevniť je ho me
dziná rodnú pozíciu . Náš festival sa stal výraz
ným kultúrno-humanistickým centro m , kto rý 
sa stará o náročnú hudo bnú výchovu. J eho 
návštev·nosť v tomto roku prekročila všetky 
do tera jšie reko rdy a prispela k jeho podstat
nému finančnému krytiu. Pokiaľ ide o ume
lecké otázky, vykonali sme kus práce v o blasti 
zoznamovania nášho publika s tvorbou vý
chodných národov za bývalo u .. železno u opo
no u" . A s akými plánmi nastupuj t; v Luzer,ne 
no;vý. umelecký šéf M.athias Baumcrt? .,Do
siaľ.som výko nný dirigent ·a .bo lo pr.e mňa ťaž
ké ro zhodnutie, aby som prevzal funkciu , 
v ktorej môžem svoje ume lecké skúsenosti 
v plnej mie re uplatniť . V každo m prípade 
však nadviažem na skvelú prácu svojho pred
chodcu U . Meyera-Schoe lkopfa a bude m 
v jeho predstavách bez prcvra tných zmien po
kračovať . Samozrejme, aj v tom zmysle, že 
česká a slovenská hudba sa tu budú tešiť oso
bitnej priazni". 

Mcí lo klOrý z o.:urop~kyd1 huJohnydl lo.:~ ti 

valov sa môže honosiť tak veľkorysou ponu
kou slávnych te lies a sólistov ako L~zern . Je
ho Medziná rodné hudobné týždne sa stali ve
d fa Salzburských letných hier o jedine lo u 
ume leckou pre hliadkou , ktorá si každoročne 
zachováva vyso ký štandard . 

Vedľa Be rlínskych a Viedenských filhar
monikov j e každ ý rok hybnou silo u ko ncert
ných programov Svajčiarsky festivalový o r
cheste r zložený zo sólových hráčov vyspelých 
o rchestrálnych telies. hosťuj ú tu prvo triedne 
svetové súbory ako Izraelská filharmónia so 

.. Zubinom Mehto m . . Concer tgehouw z Am-. 
sterdamu·!; Riccardo m ,C haillym a Orchestre 

·de Paris so Semjo no m Bych ko vom . To hto ro-' 
ku symfo nický charakter luzernských hudob
ných týždňov zvýraznilo mnoho domácich 
švajčiarskych telies, kto ré sem priš li osláviť 
700. výročie Svajčiarskej ko nfederácie. Tak
tiež pale ta tvorby súčasných švaj čia rskych 

skladateľov ponúkla viac a ko desiatku ambi
cióznych mien , kto rým da l festival príležitosť 

prezentovať svoje skladby pred med zi národ
ným publiko m. 

Duch umeleckej náročnosti Luzernu do-

~po.:! po rokm.:h k lo.:~ llvaluvo.: mu utvaru. ktorý 
sa môže pýšiť mno hými prednosťami a osobi
tosťami : hudba tu nie je iba kulisou pre spolo
čenský a kt . ale zasahuje svojou premysle no u 
dramaturgio u do širokých sfér súčasného vý
voja tým , že sa nevyhýba poučeniu zo starého 
a rizika z nového ume leckého smerovania. 
Vďaka to mu má luzernský festivalový pro
gram pestrú a mnohostra nnú tvár. kto rá mô
že uspokojiť aj najnáročnejších poslucháčov. 
Naj mä ak nájdeme medzi inte rpretmi osob
nosti typu Jessye Normano vej. Lucie Po ppo
vej . Cheryl Studerovej, Claudia Abbada, Lo
rína Maazcla a ďalších . Nechýba medzi nimi 
ani čoskoro st oročný nestor wetových klavi
ristov Mieczyslaw Horszo wski, ktorý sa stat : 
perlou v relikviári luzernských festivalových 
udalost í. 
Tohtoročné medzinárodné Hudobné týž

dne v Luzerne sa te maticky primkýňali k 700-
-ročnému jubileu Svajč iarska . V naštudovaní 
do mácich súbo rov figuroval celý rad sklada
teľských mie n ako napr. Pe ter Be nary, Ro
land Moser. Nórbert More t, Francesco 
Hoch, Beat Furre r a in í, ale aj interpretov. 
K nim pristúpili osvedčen í auto ri ako O thmar 

So.:huo.:ck so svojou koncertn..: prcvcdcno u 
opero u Ve nus ~ roku 1922 . K veľkému uspo
kojeniu poslucháčov rozšíril festival svoje hu
dobné produkcie ňä pnrodný amfiteáter nad 
Vierwaldstätským jazerom v Triebschen, 
k torý podstatne ovplyvnil jeho návštevnosť 
a prispel k po pularizácii vážne j hudby. 

Luzernský festival neobišiel an i sve tové vý
ročie W. A. Mozarta a A . D vofáka. V d iele 
českého majstra sa sústredil na najznáme jšie 
d ie la - 8. a 9. symfóniu a na komo rné skladby 
v interp retácii G uarneriho tria z Prahy. 

Nakoľko medzi národné Hudobné týždne 
v Luzerne dovŕšili polstoročnú éru svojho vý
voja a súčasne decénium svôjHd 'dolerajšieho 
ume leckého šéfa Ulrycha Meyera-Schoel
kopfa , ktorý odovzdáva svoje žezlo novému 
riaditeľovi festivalu Mathiasovi Baumertovi. 
položil som obom niekoľko o tázok. 

Ulrych Meyer-Schoelkopf na otázku , čo 
pokladá za naj väčší prínos svojej éry na čele 

festivalu , odpovedal: .. V programovej kon
cepcii sa nám podarilo vytvoriť u publika takú 
atmosféru , že sme postupne do programu JIRÍ VITULA 

B yreuth 1991 
mu nepoznatefnosti (nemožnosti poznať) vlastného pôvodu , 
tému objaven ia veľkosti významu osobnosti v živote, tému 
vzt'ahu muža k žene. T ieto té my ko ntrapun kticky rozvinuli 
v dramatických sMzťažnostiach s osobitne pôsobivým účinkom 
a j vďaka scéne a kostýmom H enningsa von G icrke. Ťažko vy
zdvihnúť jednotlivé mo menty, lebo tak a ko tento Lohe ngrin , 
tak každá opera festivalu je pripravená absolútne doko nale 
a každý zlomok sekundy je umelecky p remysle ný z aspektu 
svetla , zvuku , farby, ob razu , hereckej akcie , a to v súvislos
tiach s predchádzajúcim i nasledujúcim dian ím . Presne podfa 
p redstáv Wagne ra a jeho poňatia ope ry a ko súhrn ného umelec
kého die la. Fascinujúci je zvuk orchestra, v ktorom hrajú hu
dobníci angažovan í z najle pších euró pskych o rchestrov. 

f , !:\{RE V TH-
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Wiehmd a Wolfpna Waperoci, pobčol'atelia slál'nej watt 
. nerol'Skej tndfele " 8ayre11tbe. Snúaka arebfy HZ 

Slávnostný festi val opie r Richarda Wagnera v Bayreuthe 
patrí k najvýznamnejš ím hudobným udalostiam hudobného 
sveta. Tento rok bo l v osobitne slávnostnej at mosfére 40. výro
čia znovuobnovenia jeho existe ncie. Hostia si pripomínali obe
tavos!' Winnifred Wagnerovej a činorodú umeleckú p rácu vnu
kov Richarda Wagnera - Wolfganga a Wielanda. Práve im·sa 
podar ilo dosiahnuť nové ponímanie festivalu a zdôrazni!' život
nosť filozofických názorov Wagnera. Podčiarkli je ho revolučný 
význam v novom ponímaní hudobného d ivadla a dokázali fa
lošnosť obrazu, ktorý o Wagnerovi šír ili v 3. ríši. 
Súčasne s festivalo m sa ko1,1al rad zaujímavých akci í. ,.Pa

mätník Wagnerovi" bola výstava k 25. výročiu smrti Wielanda 
Wagnera , kto rá nútila uvedomiť si, a ko jeho inscenačný štýl re
volučne zmenil názory na scénu a opernú réžiu a takto ovplyv
nil súčasné o pe rné ume lecké myslen ie . Nové kritériá postavil 
už v p rvej inscenácii znovuobnoveného festivalu v inscenácii 
Parsifa la v roku 1\151. Druhá výstava mala názov Kostýmy p re 
Wagnera a obsahovala p ráce Reinha rda He inricha, šéfa kostý
mového oddelenia Slávnostn~ho operné ho divadla. "Kostým 
n ie je p re mňa len kus odevu ale interpre tácia'· - to je j eho 
ume lecké krédo a vystavené práce z opier Tri stan a Izolda , Pa r
sifal, Blúdiaci Holanďan , Maj~tri speváci Norimberskí , Tann
häuser , Prsteň Nibclungov to plne po tvrdzujú. 

Naj dôležitejším miesto m v Bayreuthe bol, samozrejme, 
G rune Hugel, kde sto jí Festivalové operné divadlo a Sústreďu
jú sa obd ivovatelia Wagnerovho diela. Už od rána tu p rome nu
jú záuje mcovia o vstupe nky a prosia o lístky najzaujímavejšími 
spôsobmi. Rituál fest ivalu vr~holí hod inu pred predstavením 
pro me nádou hostí a tesne pr!!d začiatkom opery sa uzamkne 
celá budova opery a dopravná polícia zastaví v okolí d ivadla 
komple tnú pre mávku , aby nič nemohlo narušiť absolú tnu do-
konalosť predstavenia. ' 

V Slávnostnom opernom d ivadle pod ume leckým veden ím 
šéfa Slávností Wolfganga Whgnera boli na programe tie to 
Wagnerove d iela : · 

Lo hengrina v inscenácii Wernera H erzoga dirigoval Peter 
Schneider. Kráľa Heinricha stvárnil Manfred Schenk, Lohe n
grina Paul Frey, Elsu Eva Jo~ansson , Telramunda Ekke hard 
Wlaschiha a najúspešnejšie zvt:ádla~>voju rolu O rtrudy - Gabrie
le Schnaut. V tradične realisticky podanej inscenácii podčiarkli 
tvorcovia opery najmä tie to témy Wagnerovho d ramatizmu: té-

Wagnerova fascinácia mýto m sväté ho grálu je aj d ramatic
kým kameňom je ho posledného die la Parsifal, ktoré na toho
ročných Slávnostiach dirigoval James Levine a inscenoval 
Wolfgang Wagner. Amfortasa spieva Bernd Weikl, Titure la 
Matthias Ho lle, G urnemanza Manfred Sche nk, Parsifala Wil
liam Pe li , Klingsora Franz Mazura a Kundru Waltraud Meier , 
ktorá podala jeden z na jlepších výkonov celého Festivalu . 

D ieter Do rn pr ipravil inscenáciu Bludného Holanďana zau
jímavú p repoj ením tradičného s mode rným , prepoje ním ro
mantického sveta opery s našou súčasnosťou, pričom to to pre
pojenie zachováva rovnovážnu osciláciu medzi oboma pólmi , 
nešokuje o becenstvo , ale je sympatické objavovaním nového 
vide nia. Dalanda spieval Hans Sotin , Sentu Sabíne Hass, E rika 
Reiner Goldberg, Mary Hebe Dij kstra , Steuermana Clemens 
Bieber a Holanďana Bernd Weikl, d irigoval G iuseppe Sinopo
li. 

VeTa rozruchu a mnohé odmietavé stanoviská vyvolala insce
nácia Har'ry Kupfera Prsteň Nibelungov svojím absolútne mo
derným a neobvyklým poňat ím . 

Súčasťou Slávnostného festivalu boli a j d va ko ncerty: piesňo
vý večer Siegfrieda Jerusalema a orchestrálny koncert dirigova
ný Danie lo m Barenboimom. 

Siegfried Jerusale m spieval s klavírnym sprievodom Eleny 
Baškirovovej , ktorá hrala na 500 000. klavíri vyrobeno m fir
mou Stenwey. Majstrovský hudobný nástroj bol počas ko nania 
festivalu vystavený v Markgrófsko m d ivadle a hostia o bdivovali 

. nádherný design a perfe ktné zvukové možnosti nástroj a. 
Slávnostný festival Wagne rových opier 1991 umelecko u 

úrovňou, zaujímavosťou inscenácií a špičkovou kultú rnou 
úrovňou sa aj v Mozartovskom roku stal nezabudnutefno u uda
losťou . 

DANIELA SLIACKA 



Prvým vy~túpcn ím na domáCCJipôoc v no
vej sezóne dala. Komorná opera Bratislava 
najavo , že javiskovú činnosť bude pravdepo
dobne aj naďalej kompenzovať koncertnými 
projektami. Nie je predmetom tejto recenzie 
zamýšľať sa nad oprávnenosťou odklonu ,.ga
ranta života špecifického hudobnodramatic
kého ume leckého druhu'' (citát riaditeľa Mi
roslava Fischera) od svojho pôvodného po
slania, nemožno však obísť fakt, že scénické 
výsledky tej to inštitúcii zjavne chýbajú. 

Repertoár nedeľného matiné (29. septem
bra) v príjemnom, boci akusticky nie najide
álnejšom prostredí Klarisiek tvorili dvaja 
skladatelia - W . A. Mozart aG. Bizet. Ťažis
ko programu spočívalo v šiestich ukážkach , 
áriách a dvojspevoch , z málo hranej Bizeto
vej opery Lovci perál, ktoré opäť, po lan
ských pucciniovských premiérach , spriehľad
nili dramaturgické smerovanie a vkus Ko
mornej opery. Príznačný pre tento parado~

ný stav (poetika Pucciniho a Bizeta verzus 
svet komorných diel) bol tiež umelecký výsle
dok , markantnejší v Bizctovi, než v klasicis
tických , muzicírovaniu otvorených partitú
rach, \ 

V Mozartovi , zastúpenom motettom Exul
tate jubilate a Symfóniou g moll KV 550, i na
priek viditeľným snahám o čo najkonccntro
vancjší prejav, predsa len vyplávalo na po
vrch isté manko v technickom zázemí orches
tra . Rezervy di rigenta Mariána Vacha vidím 
v schopnosti dosiahnutia delikátnejšieho zvu
ku, presnejšej nástrojovcj súhry i citlivejšom 

•• Ltlt 11111 .\11 11111 a oa 1 lu., tull l u pt' l 1 .\ .\ l)" , 
zdôraznil pri podpise dohody o sponzorstve 
s Austrian Industries Konzem riaditeľ SND 
Duiiun Jamrich i jej opem ý šéf Juraj Hrubant . 
Opera prechádza 1w systém generálneho 
sponzora, ktorý značnou sumou (na želanie 
sponzora nebolrl bliUie .vpecifik ovaná) pri
spieva na činnosť, resp·. skôr dôstojné prežitie 
našej národnej kulttím ej iniititúcie. 

Tento rak1ísky koncem patrí medzi najviič
.fie priemyselné jJOdniky 11 tUI.~iclr ju::nýclr s11- ·• 
sedov a ~a s.v.ojich partoer.ov,si) v ku/JúrJ;. yy.! 
berá len špičkové súbory (sponzoruje naprí
klad medzinárodný mládežnícky malrlerov
ský orchester). Hlavným sponzorom SND je 
vila k aj naďalej MK SR, ktoré i túto sezónu di
vadlo dowje rovnakou finančnou čiastkou 

ako vlani (vzhľadom na mieru inflácie je to 
v.5ak vlastne podstatne menej). Symbolicky je 
.. hlavným sponzorom " predo všetkým sloven
sk.Ý národ. i preto drce SND natľalej zacho
vať, v porovnaní so susednými krajinami níz
ke ceny vs111peniek. Vedenie opery bude I/Ili 

sieť veľmi obozretne manévrovať, aby aspo1í 
udri alo doteraj!iiu umeleckú JÍrovetí. a to nie
len saturovaním zvýšených prevádzkových 
výdavkóv, ale najmä udržaním si kvalitných 
sólistov. Manageri s lukratívnymi ponukami 
najmii pre mladých spevákov si 111 doslova 
podávajú dvere. Úniku talentov mieni vedenie 
SND čeliť i fo rmou tzv. zmluvných platov, 

. 
~totužncní ~a ~ mozartov~kou C!>tcttkuu. Só-
listka Ivica Neshybová v motette preukázala 
zmysel pre štýlovú väzbu fráz a v stredných 
polohách znel jej soprán plnohodnotne. Ok
rajové tóny však potrebujú väčšiu sýtosť 
(spodné), resp. intonačnú čistotu (horné). 

Trojica interpretov opery 25-ročného Bize
ta - Lovcov perál, posunula v niekoľkých 

. ukážkach vyznenie diela výrazne k dramatic
kým brehom. Dosiahli tým síce väčší vonkaj
š í efekt (darmo, bratislavské publikum miluje 
forte), no súlad s charakterom partitúry zavše 
pokrivkával. Suverénny a európskymi javis
kami ostrieľaný tenorista Sergej Larin z opery 
SND, poňal part Nadira v takmer veristic
kých farbách. Lyrizujúce úseky (zvlášť známa 
ária) ho nútili objem hlasu silne redukovať, 
ba vo výške musel zájsť až k hranici falzetu. 
Zato pri plnom nasadení znel La ri nov drama
tický tenor ozaj impozantne. Li li ja Deksnyte
-Larinová mala k roli Leily bližšie , hlavne 
vďaka pôsobivému a technicky bezpečnému 
mezza voce. Aj ona sa však naj lepšie cíti , keď 
môže svoj farebný mladodramatický soprán 
rozvinúť do vyšších dynamických hladín. Oba 
veľké materiály inšpirovali Petra Šuberta 
(Zurga) k dramaticky útočnému prejavu i za 
cenu istého forsírovania . 

Matiné sa stretlo s pomerne veľkým ohlá
som u publika, avšak jasnú odpoveď na ďalšie 
smerovanie bratislavskej Komornej opery 
ani tentokrát nedalo. Dočkáme sa jej vôbec? 

PAVEL UNGER 

/..ton· tli11'11JilfJI<'d'a len 1'1/t .\/11 ; am/..11a/..o clo
terajší zákonník práce, wnoŽiíujúci umelcom 
dať výpoveď hoci i uprostred sezóny. Na dru
hej strane zaručuje špičkovým sólistom spra
vodlivejšie finančné ohodnotenie. Súčasnosť 
charakterizuje aj výrazné omladenie celého 
súboru. K zmenám dochádza i na režisér
skych postoch, kde namiesto doterájších šty
roch stálych režisérov ostáva len jeden, a prí
ležitost' doswnú najmä hostia. Usporné opa
treniu hy .\:if ,j(,inoli prejovi( na'kwilite inscentí
cií, ovplyunifi,M§ak.výber Jitfl.lov pre whtor;olJ. , 
né premiéry: k omornejšie ladené predstavenia 
- detskú operu a bábkohemú Mozartovu Fi
garovu svadbu. vyvažujú d va veľké projekty
Straussov Netopier (na silvestrovskej premiére 
má hlavnú rolu spievať P. Dvorský) a Hoff
mannove rozprávky v réžii l. Bednárika. Ve
denie opery rokuje s viacerými renomo vanými 
zahraničnými sólistami, napríklad s Nesteren
kom , L. Poppovóu či E. Gruberovou. Koneč
ne by mal aj doma - aspo.fl...p_~ť razy v sezóne 
- út'inkovaľ Sergej Kopčák. V p f?me je niekoľ
ko zahraničných zájazdov o. i. do SRN. Svaj
čiar.vka, Spanie/ska. D.o r. 1995 by mala byt' 
konečne hotová nová budova divadla a to 
i z toho dôvod11, že historická budova SND 
naposledy renovovaná l ' r. 1972 - by sa mala 
najneskôr v r. / 996 zatať rekonštruovať. 

-H-

Snímka 8. Mahli.ovaí 

Americká spevácka hviezda Sherrill Mllnes bol hlamou postavou nielen na I. medzlnárod· 
ných vokálnych kurzoch, ale ~ na sláVnostnom galakoncerte na počesť Emmy Destlnovej. 
Usporiadateľom v ť:eských Budejoviciach sa tak uf po druhýkrát podarilo získať vyaiklqúcu 
spevácku osobnosť. Minulý rok mal galakoncert tiež hviezdne obsadenie v osobe slovenskej 
tenorovej jednit!ky Petra Dvorského a talianskej sopranistky Katie Riciarelll. Tento rok mala 
byť partnerkou S. Milnesa juhoslovanská sopranistka R. Bakocevi(!, ktorá dak pre vážne 
zranenie koncert odriekla. Veľmi pohotovo ju zastúpila sólistka SND EVA JENISOVÁ. Eva 
pri§la a zvíťazila u budejovického obecenstva s triumfálnym úspechom. Spie\'ala ukážky 
z Dvofákovej Rusalky, Verdiho Traviatty a Gounodovho Fausta a Margaréty. Bola viac než 
romocennou partnerkou Sh. Milnesa! Vyvrcholením galakoncertu bola scéna Vloletty a Gel'
monta z Traviaty a záverečný prídavok - dvojspev z Don Giovanniho. 

J. R. 

Út!ast~il. medzlnúodných qstrovských ~nych kunov E. Destbmovej so Sherrlllom 
Mllnesom (v strede). Snímka P. R6žl(!ka 

v 

Sherrill Milnes v Ceských Budejoviciach 
Na sklonku leta sa stali Ceské Budejovice 

dejiskom významnej udalosti - slávností E. 
Destinnovej . v rámci ktorých sa konali aj I. 
medzinárodn~ majstrovsk~ vokálne kurzy na 
počesť slávnej speváčky. Mesto , kde význam
ná česká umelkyňa strávila posledné roky 
svojho života si takto dôstojne uctilo jej pa
miatku. Hlavným organizátorom vokálnych 
kurzov E . Destinnovej A. Kazilovi. v spolu
práci s Arscentrom, Festivalovou kanceláriou 
E. D. a Rota ry Clubom sa podarilo získať ako 
lektora svetovú opernú hviezdu - barytonistu 
Sherrilla Milnesa, sólistu Metropolitnej ope
ry v New Yorku . Slávny spevák v Ceských 
Budejoviciach nielen účinkoval na galakon
certe 7. 9. 1991, ale aj veľmi ochotne odo
vzdával svoje bohaté skúsenosti novej oper
nej generácii. 

Predohrou k Slávnostiam E. Destinnovej 

William Ray (Porgy) Colette Waren (Bess) 
v inscenácii Gershwinovej opery. 

Snímka archív HŽ 

Vedenie prírodnej scény na Margltinom 
ostrove v Budapešti si vybralo mimoriadne 
atraktívny a v dôsledku obmedzujúcich au
torských práv priam unikátny titul - operu 
Georgea Gershwina Porgy a Bess. Popri sa
motnom uvedení diela zapôsobil i výber in
te rpretov (čo bolo aj podmienkou súhlasu de
dičov) - šiestich umelcov amerického pôvo
du. Táto skutočnosť mala a aj zaručila auten
tickosť interpretácie. Podstatou koncepcie re
žiséra Gábora Koltayho bolo skrátenie diela 
z pôvodných takmer štyroch hod in (na pre
miére r. 1935 v Bostone) približne na dve 
a pol hodiny, vynechaním vedľajších postáv, 
momentov a úsekov recitatívneho charakte
ru. Na jednej strane tým síce dosiahol značnú 
a sugestívnu koncentrovanosť deja, no na 
druhej strane do určitej miery ublížil atmos
fére a vývoju charakterov postäv. Zattjímavá 
je aj koncepcia samotnej postavy Porgyho, 
ktorý tu nie je beznohým mrzákom, ale 
ochrnutým , pohybujúcim sa pomocou bariel 
a moderného invalidného vozíčka. 

Interpre ti - William Ray (Porgy), Colette 
Warren (Bess). Edmund Tollver (Jake a ne
skoršie Crown) , Grace De La Cruz (Serena 
a ďalšie ženské postavy), Marjorie Vance 
(Clara a Maria) - podali pekné a predovšet
kým štýlovo adekvátne výkony. Popri nich 
najsilnejším dojmom zapôsobil frenetický 
Charles Williams strhuj úcou vokálno-pohy~ 

bovou interpretáciou postavy predavača ko-

bolo koncertné matiné v Stráži nad Nežárkou 
na zámku lilávnej speváčky, za účasti Cs. tele
vízie , kde dostali príležitosť predstaviť sa 
frekventanti kurzov. Výťažok z koncertu ve
novali Ústavu sociálnej starostlivosti , ktorý 
dnes v zámku sídli. 

Sherrill Milnes je neobyčajne skromný 
umelec, zapálený pre prácu s mladými. Pre 15 
frekventantov, z toho troch zo zahraničia 

(SRN. Juhoslávia, ZSSR) bola práca pod je
ho vedením nevšedným zážitkom. Pútavé bo
li aj každodenné prednášky o problémoch vo
kálnej techniky, interpretácie , ako aj užitoč
né rady súvisiace s hereckou praxou a otázka
mi hlasovej hygieny. Na záver si kaMý účast

ník kurzov odnášal diplom o absolvovaní i fo
tografiu S. Milnesa s vlastným ve novaním . 

STELLA DUFFEKOV Á 

v 
,, , 

kalnu - Sporting Lifea. Vynikaj úcim režij 
ným nápadom bolo zvýraznenie bale tnej 
zložky - v turbulentnej choreografii Zoltána 
lmreho. Vďaka tomu sa scéna oplakávania 
zavraždené ho Robbinsa stala jedným z najsu
gestlvncjších momentov predstavenia. Scéna 
(Arpád Csányi), charakteru zodpovedajúce 
kostýmy (Fanny Kemenesová), oratoriálne 
koncipovaná a výborne tlmočená zborová 
zložka (Mátyás Antal), klavírne sólo (Gyorgy 
Vukán) a na vlnovú dÍžku Gershwinovej hud
by výborne naladený orchester (Lázsló Mak
láry - podoba skrátenej verzie je taktiež jeho 
prácou) bo ll ďalšími komponentami jedno
značného úspechu. 

Szeged - presnejšie jeho panÓramatieká 
scéna na námestí pred Dómom, oslavuje svo
je šesťdesiatročné narodeniny. Úvodným 
akordom jubilujúcej ,.sezóny" bola národná 
opera Ferenca Erkela Hunyadi László, záve
rečnou udalosťou slávny muzikál The cats 
dvojice Eliot-Webber. Medzi týmito krajný
mi i ďa lšími populárnymi podujat iami bola aj 
Pucciniho posledná opera, nedokončená Tu
randot. Z jej premiéry som taktiež odchádzal 
s veľmi kladnými dojmami. Z faktorov úspe
chu spomeniem na prvom mieste režijnú kon
cepciu nápaditého Miklósa Szinetára, ktorý 
mal popri reťazci výborných nápadov odvahu 
zopakovať atmosféru Toscaninim dirigovanej 
premiéry a tlmočiť iba to, čo skutočne pochá
dza z pera Giacoma Pucciniho. Po scéne smrti 
otrokyne Liu sa ozval hlas režiséra, hovoriaci 
o tom. ako sa .,principessa di morte" premení 
na ľúbiacu ženu a. potom už nasleduje pom
pézna , svetelným jasom iluminovaná apo
teóza die la. Pre tento sugestívny nápad reži
séra vytvoril doyen maďarských scénografov 
- Matyás Varga rozprávkovo krásnu scénu 
a Miklós Erdélyi na čele orchestra účinne 
podporil vernú atmosféru pôsobivého pred-
stavenia. · 

Napriek tomu, že Talianka Adelaide Negri 
sa bez problémov vysporiádala s úskaliami 
nezvyčaj nej tessitúry obávaného partu , jej 
hlasový fond nepatrí do rodiny dramatických 
sopranistiek a la Callasová , Nilssonová či Eva 
Martonová a tak sa nesta la ideálnou partner
kou Argentínčanovi Danielovi Munozovi s hr
dinským leskom spievajúcemu postavu Cala
ťa: Ilona Tokodyová (Liu) a prostredníctvom 
koncertov Slovenskej filharmónie aj u nás 
známy József Gregor (Timur) boli excelent
nými interpretmi svoj ich postáv. 

JOZEF VARGA 



ZO ZAHRANIČIA 

· "Následkom chýb minulýciJ rokov sme sa v oblasti hudobných potrieb spol~ 
aosd ocitli aa poslednom mieste v Európe" prehlásil na Sejmovej kultúrnej komi
sU pred rokom predseda pofských skladatefov doc. dr. Andrzej Chodkowskl (vid'. 
Hudobný livot 1990 ~. 22, Ru~h muzyczny -júl 1990). Zdanlivo neuveritefná sku
toC!aosť! l Pofska - knqiny s bohatou históriou a kultúrnou tradfciou hniezda 
sú~snej umeleckej avantgardy - sa tak markantne dotkla kríza sociallstického 
dedi~tva. N~odaému náv~tevníkovi sa zd" le v~tko funa.Ve ďalej. Festivaly be
fia, návaly na vstupenky pretrvávajú, dramaturgické nápady majú naďalej svojho 
zá.Vemcu medzi domácimi i zahraničnými nádtevníkmi. Chopinova súť al, Mozar
tovský vefkofestival ~i Variavská jeseň, kam sa i my dostaneme, si udrž.Vú svoj 
primariát i pre svet, posluchá~ zatiaľ nepostrádajú. Befná sezóna vraj ul zazna
menala trhliny. Referát predsedu "Zväzu" je podlofený faktami. Súčasnou reali
tou. Aké miesto prJnálefí hudbe v tejto tvrdej realite pofskej kultúry, som sa spý
tala pri svojej ostatnej nádteve Variavy predsedu Zväzu poľských skladateľov An
drzeja Chodkowského. 

a dvom zborom po 200 členoch . Z fondu Var
šavskej jesene by sa takéto výdavky uhradiť 
ne mohli. To sú jediné možnosti , ktoré pomá
hajú udržať medziná rodnú úroveň tohto festi
valu. V Poľsku zatiaľ neexistujú dostatočne 
bohatí podnikatelia, ktorí by podporili podu
jatie vážnej hudby typu ~aršavskej jesene. 
Pretože zatiaľ v Poľsku neexistuje daňová 
ú ľava, v. prípade podpory na kultúrne ciele by 
sa to sponzorovi nevyplácalo. Ak sa o niekoľ
ko rokov zmenia ekonomické systémy, iste to 
bude mať priamo úmerný vplyv i na kultúru . 

Varlavská jeseň má svoj ustálený profil. 
V pripade sponzorov by mohla byť ohrozená 
i dramaturgia v zmysle náročnosti? 

- Je to vážny problém. S takýmito pod
mienkami sa u zahraničných sponzorov stre-

Postavenie hudby V· súčasnej sp ti 

Poľská kultúra sa ocitá v situácii , zodpove
dajúcej e konomickej . spoločenskej , po

litickej skutočnosti krajiny. V týchto oblas
tiach prežív~e obdobie revolučných zmie n. 
Prechod jedného systému do iného nesie ne
bezpečenstvo strát aj u niektorých už vybojo
vaných pozíci í. Podobne je to aj v kultúre 
v období prechodu z komunistického systému 
do trhového ho~podárstva . Kultúra jo.; ohro
zená z rôznych strán, čo môže spôsobiť mno
hé straty. Mám pocit , že si toto nebezpečen
stvo dostatočne neuvedomujeme. Záujem 
parlame ntu , vlády je zame raný na pre me ny 
po litické a ekonomické, kto ré by mali zabez
pečiť zle pšenie životných pod111ie nok . A kul 
túra sa v podstate dostáva do äruhé ho plánu. 
Mali by si uvedomiť závažnosť kultúry pre 
existe nciu i histó riu národa. Kultúra rozho
duje o existe ncii a samostatnosti národa . J e 
prostriedkom prezentácie daného národa . 
Coraz častejšie počúvame neade kvátne pri
rovnanie typu: nemôžeme dať na kultúru , 
pretože peniaze sú potrebné na detskú ne
mocnicu. Je to demagógia . pretože je jasné, 

že zdravotníctvo je základom existencie náro
da, ale čo z toho, keď národ prežije a stratí 
svoju kultúru . Prestane byť národom. Stratí 
svoju j edinečnosť, originalitu . Sledujúc situá
ciu v Poľsku sme všetci zne pokoje ní , naplne
ní starosťou , lebo vidíme , že ve fa výdobytkov 
poľskej kultúry pred naším zrakom hynie. 
V dôsledku nedostatku fina ncií nic sme 
schopní udržať vefa vecí. Dotýka sa to rôz
nych stredísk kultúry, konkrétnych spolkov. 
Napríklad - samotný Zväz poľských skladate
ľov . V komunizme mal financie na vla~tnú 
existenciu (festivaly, súťaže, koncerty, sym
póziá). Zväz znamenal určitú súčasť kultúrne
ho života hudobné ho Poľska. V predošlom 
roku nastala zmena v jeho financovaní. Dnes 
už nedostáva financie potre bné pre vlastnú 
existenciu. Ak ich dost;1ne. tak sú priamo ur
čené na určité ciele, na konkrétne úlohy. Na
príklad do tácia na festival Varšavská jeseň . 

Je najväčším festivalom organizovaným pro
stredníctvom Zväzu . Ale jeho existencia bola 
už ohrozená. Tohto roku ešte sa uskutočnil. 
Nevie me či sa udrží o rok či o dva . .. Jeho oh
rozenie vyplýva z postoja samotnej vlády kra
jiny. ktorá kultúre nepripisuje náležitú váž
nosť . 

Var~vská jeseň sa za tridsať rokov existen
cie vpísala do povedomia celého sveta a do
dnes v podstate predstavuje prezentáciu do
máceho i zahraničného progresívneho hudob
ného myslenia . Neexistujú teda sponzori , kto
r í by vás vytrhli z biedy? 

- Festival má pevné medzinárodné ohlasy 
a v tej to časti Európy je považovaný za naj
väčší festival súčasnej hudby. Bolo by medzi
národnou stratou , keby sa musel zrušiť a le bo 
preorganizovať na bienále, či väčší časový od
stup. Co sa týka sponzorov: existujú krajiny, 
ktoré si hradia časť výdavkov súborov, kto ré 
do Varšavy vysielajú. T akú pomoc dostáva
me z Francúzska, Nemecka , Fínska, Anglic
ka, Holandska. Napr. istá inštitúcia uhradí 
cestu súboru , ktorý prezentuje hudbu danej 
krajiny. Takým sponzorom pre nemecké sú
bory je Goethe ho inštitút. T. r. uhradil cestu 
Symfonické mu orchestru zo Stuttgardu 

távame často. Neraz musíme hľadať kompro
misy. Programová komisia festivalu však nik
dy ne pripustí zmenu jeho . profilu . Ak by 
sponzor žiadal ďaleko idúce ústupky - tak 
sme od take jto " pomoci" f\Útení odstúpiť. 

Zmeny spoločenskej a politickej situácie 
priamo úmerne vplývajú na vzťahy a poslanie 
hudobných inštitúcii ku Zväzu. V tejto súvis
losti vzniklo u vás veľmi úzke prepojenie roz
hlasu a Zväzu. Viem, že v novej vysielacej 
štruktúre Pofského Rádia, II. program je ve
novaný výlučne vážnej hudbe a literatúre. 
Ako sa dosiahlo takéto výsostné postavenie 
vážnych žánrov v rozhlase, aká je koncepcia 
a ciele rozhlasového vysielania? 

- Rozhlas je inštitúeiou kultúrnotvorčou. 
Na ll. programe Poľského Radia sú ade kvát
ni šéfovia pre progresívne mysle nie, vzťahu
júce sa k vážnym ume leckým žánrom tohto 
masmédia . Samotná koncepcia uprednostňo

vania vážnej hudby a zaujímavých literárnych 
programov nie je nová"'a nie je to ani poľský 

vynález. Také programové štruktúry existuj ú 
najmä vo Francúzsku , ale aj v iných zahranič
ných rozhlasoch. I u nás toto prij atie nebolo 
jednoznačné. Vznikali dota'zy , či progra m, 
ktorý slúži iba umeleckej tvorbe hudobnej 
a literárnej, sa dokáže udržať. Napriek tomu, 
že má v podstate malý okruh poslucháčov. 
I keď do istej mie ry hrozí nebezpečenstvo, že 
viacero poslucháčov sa od tohto programu 
odvráti , i napriek tomu bolo potrebné takýto 
program vytvoriť . Som cntuziaztom tohto 
projektu. Verím, že rokmi si poslucháči náj
du vzťah i k tomuto náročllému programu. 
V rozhlase sa však bude musieť riešiť iný 
problém a tým sú programy, kto ré sa snažia 
prispôsobovať veľmi nízke mu, podprieme r
nému vkusu poslucháčov. Poslucháč, odkáza
ný na takéto programy je sýtený hudbou ver
mi nízkej umeleckej úrovne. Taký "lomoz" 
trvajúci po celý deň , prerušovaný iba správa
mi , kazí vkus poslucháča a z didaktického 
hľadiska je veľkou chybou. Rozhlas preto 
očakáva reformu tých okruhov, na ktorých 
bude vzdelávať poslucháčov, ktorí nedorástli 
na úroveň vnímania náročnosti Il. programu. 

ETELA C ÁRSKA 

Medzinárodné stretnutia mládeže v Bayreuthe 1881 
/'vh:JLlllarmlnc ~trctnut i "; mladeže ' Bay

re uthe sa uskutoč1iujc pravidelne v auguste 
ako súčasť slávneho Wagnerovho operného 
festivalu. Riaditeľka st retnutia pani Sissy 
Thammer pozvala na' tento medzinárod ne uz
návaný letný ku rz už po piatykrát Komorný 
o rcheste r Konzervató ria v Bratislave, pričom 
zdôraznila, že študenti bratislavského kon
zervató ria vždy patrili k umelecky naj lepšie 
pripraveným účastníkom . 

V le te 199 1 sa v Bayre uthe stretlo 330 mla
dých hudobníkov z 37 kraj ín sveta a spoločne 

pracovali v týchto tvorivých dielňach : prípra
va symfonického koncertu, príprava koncer
tu z o rato riá lnych diel, ;nterpretačný kurz vo
kálnych diel W. A. Mozarta . interpre tačný 
ku rz piesňovej tvorby Hugo Wolfa, inte rpre
tačný kurz Mozartových diel pre husle , inter
pretačný kurz komornej hudby pre dychové' 
nástroje, workshop mladých skladateľov, 

workshop inte rpretov hry na trúbke, work
shop interpretov hry na saxofóne , muzikálo
vá tvorivá die lňa. workshop pre zobcovú na u
tu a čembalo. Kurzy viedli ume lci a pedagó
govia vynikajúcej úrovne, a to d irigent Jun 
Märkl (SRN), Bo Nilsson (USA), Edward H. 
Tarr (SRN), Bernd Dietr ich (SRN), Ed Bo
gaard (Holandsko) , Michael Pinkerton 
(USA) , Mary Six Rupert (U SA) , Emilia Va
rasdy (Maďarsko), Aziz Korte! (SRN) , Die
ter de \a Motte (Rakúsko), Egon Mihajlovič 
(Juhoslávia) , lngolf Turban (SRN), Fredrik 
Schwenk (SRN). 

Najzaujímavejšími účastníkmi Stretnutia 
boli mladí hudobníci Symfonického o rches
tra zo Soulu , ktorí účinkovali na otv~racom 
koncerte. Bratislavskí konzervatoristi praco-

vali v Symlmm:kom on:hc~tn pod vcd";nim 
dirigenta Juna Märkla, kto rý si ako asistenta 
pozval profesora Jana Praganta. Všetci Brati
slavčan ia úspešne vykonali konkurz a hrali pri 
prvých pultoch v orchestr i, koncertným maj
strom sa stal Ladislav Kundrák , štude nt prof. 
Márie Karlíkovej . Na záverečnom koncerte 
vo vypredanej Stadt halle Bayre uth vo Veľkej 

sále pre 1200 poslucháčov hrali Klasickú sym
fóniu D dur op . 25 Se rgej a Prokofieva , Hus
ľový koncert č. 5 A dur KV 219 a Haffne
rovu symfóniu D dur Wolfganga A111adea 
Mozarta. Sólistom koncertu bol Ingolf 
T urban. Koncert mal veľký úspech a kri
tik Erich Rappl v Nordbayerischen Kurier 
osobitne hodnotil prekvapujúco dokonalú in
terpretáciu, ktorá očarila dokona lým osvoje
ním diel, bohatým dynamickým registrom, 
krásnym výrazom v pomalých častiach a mla
díckou vervou v rýchlych tempách. Pre štu
de ntov bolo veľkým prínosom aj interpretač
né umenie Ingolfa T urbana, technicky geniál
ne ho huslistu , ktorý po detailne prepracova
nom mozartovskom výkone očarujúco-jem

né ho výrazu a pokoja, láskaj úc každý tón, 
pridal technicky mimoriadne náročné Pagani
ni ho Variácie. 

Študenti Komorné ho orchestra konzerva
tória okrem práce na Stretnutí účinkovali na 
koncertoch .,Oberfranke n tournee" . S ve r
kým úspechom hrali v Cre ussene, Hollfelde, 
Markle uthene a v G rafenwohre . O úspe
choch svedčia aj titulky kritík: Komorný kon
cert hlbokého výrazu (Nordbayerisché Nach
richten) , Komorný orchester z Bratislavy od
uševnil poslucháčov (Nordbayerisches Ku
rie r) . Vyvrcholením koncertných vystúpení 

komorného orche~tra boli Jva 1-.oni.:crt} ' U t
tobeurene, kde koncertovali vo vypredanej 
Cisárskej sále Benediktinského kláštora 
a v Bazilike . 

Úspešné koncerty študentov Komorného 
!orchestra Konzervatória v Bratislave pod ve
,dením dirigenta prof. J ána Praganta sú dôka
zom, že slovenskí pedagógovia odovzdávajú 
kvalitnú prácu , že slov.enská hudba je už dnes 
európska. 

DANIELA SLIAC KA 

Vedenie Brucknerovské ho festivalu v Linzi 
oznámilo program budúceho ročníka, ktorý 
sa uskutočn í v dňoch 12. 9.- 4. 10. 1992. O u
vertúrou festivalu bude uvedenie Mahle rovej 
2. symfónie v Novom Dóme , kto ' 1prednesie 
Rezidenčný orchester z Haa illle j bude 

1 účinkovať Nemecká kom,qrn filharmónia 
js Heinrichom Schiffom, ·~ o , Camerata 
Academica s nositeľom o ar o e~ieny Ale
xandrom J aniczeko . na~ aktívnejším 
l hosťom festivalu pa ' ť Luciano Berio. 
J eho Folk So~ ru ;~Je ovu tretiu pred-

l
nesie Bruc 'C~~ fesťi a'fový orchester (só
listkou Ji!r Nos) . Luciano Berio 
bud . tó9.f • govať Symfonický orches
te r s vól~ ym súborom Electric Phoe
nix s aielami Franza Schuberta. Piesňový ve
čer bude mať Brigita Fassbaender a koncert
né predvedenie Wagnerovho Blúdiaceho Ho
lanďana s Bamberskými symfonikmi bude di
rigovať Horst Stein . 

- mj-
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SERVISHt 

Knihy pre mladých o veľkých postavách pop music 
Teraz z~ výhodné ceny! 

Wolfgang Tilgner: Elvis Presley 
Nová cena: 19,- Kčs 

2 10 strán textu + bo hatá o brazová príloha. 
Prehľadne spracovaná, obsažná monografia 
o .,večnom" E lvisovi, kto rý aj roky po svojej 
sm rti je p redmetom zbožného uctievania. 
Z o bsahu : T upe lo, Mississippi (Bie la spo di 
na , Hlbo ké ko re ne) Memphis, Tennessee 
(Skola a iné násilia , Vo jna speváckych 
hviezd), Sun records (Svetlo v auguste, Di
voch , Tancujúce sliepky), RCA Victor (Ope
rácia E lvis, Jazvečík a chrt , Svetie lkujúce po
nožky, Tichá noc), Private US (Vrátim sa. 
Uvidieť Neapola zomrieť), Ho llywood, Cali
forn ia (Robiť iba pre peniaze , Poškrab ma na 
chrbte, Americké dievča) , Las Vegas , Neva
da (Ring. Na vojnovej no he, Z latý 
Baptis t memorial hospital (Zápa l 
Ió n , Krvilačné psy, Nezaspi, 
Diskografia. 
Petr Doružka: Plný šuplik 

220 strán te xtu , fo tografie, 
Veľký provokaté r , burič, 
vý a tvorivý d uch . To je 
z výrazných tvorcov rocku . 
proble matiky a skveléh o rozprá 
Doružku k napísaniu výbornej monografie. 
Z obsahu: Vypchatá žirafa, strýčko mäso 
a iné ukrutnosti ( Rituálny tanec mladej te kvi
ce, New Yo rk 1967, . . . ) , Tadiaľ cesta neve
die? (200 mo telov, "Je v tom sex"), Sny ver
sus spoznaná nevyhnutnosť alebo roky se
demdesiate (Zappa ako majster rockovej psi
ny. Pude l hryzie. Ko niec Mothers .... Nové 

ko nflikty), Impérium šte kajúcej tekvice. Po
sicdky s Becfhcarto m . D od atky. Literatúra. 
D iskografia. 

Ko ncnn• novem bra 199 1 príde do predaja 

170 strá n + fo to prílo ha 
Autor. novinár a public ista, 
aj tvorivý fenomén 
z rózn)·ch strán. 
Jeden z Jac 

(vzťah 
opisuje kon- ' 

zákulisie (Kon
pohľad na super

na fungovanie megacirkusu 
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J á n Melkovič: Čačky-hračky - zobcovä flauta 
a klavír. 37.50 Kčs 
Ľahké a veselé sk l adbičky pre zobcovú flau tu 
a k lavír . Obsah: Slávnostn ý pochod, Hra, 
Žart. Sašo. Malí m uzikanti, Ve trík, Pastie
rik. Pieseri. Vtáči k. Bábika. V ci rkuse, Presý-
pacie hodiny. Verklikár. · 

Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvofáka 
V Kurlových Varoch sa v dňoch 26. - 30 .. 9. 

l. r , uskutotnil26. ročník Medzinárodnej spe
váckej súfa:í.c A. Dvof~ka. Zúčastnilo su na 
nej 47 súfažiut•i<-h z NSR . Rak1íska, J>ol"ska , 
ZSSR, Čiech a Slovenska. 

Výsledky súfa:í.c: 
Kategória A - ženy do 23 rokov: l . cena nc
ullclemí: 2. cena - Martina J ANKOV A ( Kn n-
7ervató rium O stra va) a V éra KA V ANOV Á 
( Konz . Pardubice):~- cena - Ivana D IV ISO
VÁ (VŠMU Brati~ l a\a) a Magdaléna KOŽE
NÁ (Kon( Brno). 
Kateprla A- muži do 24 rokm·: l . cena - Jorg 
Hfo:MPEL (NSR ): 2. cena - (;usta ' BELÁ· 
ČEK (VŠMU 13ratblava) a Radek š mLA 
( HAMU Pralw): ·'· ~ena - neudekn:í. Cena 
CN R - Gusta' BELAČEK (VŠMU Brati,la
va). 
Kale2ória R - ženy do 30 roko\ : l . cena -

A'nelle WI NKI.EROVÁ (NSR): 2 t·ena -
s,•clla na AFONINA (ZSS R ) a Simon<~ PRO
CH ÁZKOVÁ (J ihm:-. div.(. Budl:jovt.:e): ~ 
cena - f'uvlu A UN IC KÁ ( Konz. Prah:t) :1 Mu
niku MARTINCOVÁ (VŠM U Brati~ lava) . 
Cena SNR - Simmm PROC HÁZKOV 1\. C.:
na, A. Dvohika La na jlepšiu inte rprctú<.:iu 
pic~ne 1\' . .J)vohika Am•ttc WINKLEROV Á. 

. Cena A. Dvohí ka ZH najlcp; iv intc rpret:"u.:i u 
:irk A : Dvohíka - Monika MAWľiNCOVÁ. 
(,·,t n~ uznanie - Silvia SKLOVSKÁ (Všl\lll 
Bra ti, l:tva) . Ce na Sl IF lh·nata S:\.JDOV ·\ 
( Kon . Zilina). 
Kalcg()ria R - muži do 30 roko,·: l. cena - Ni
kolaj (;ALKIN (ZSS R) ~ 2. cena - Šaha Mli
KERI.J A (ZSSR): ~- cena - VLAUIMIR 
MARKI N (ZSS R). 
Ti tul ab~oltrt neho \ íiaza 'útaž~.· 
CALKIN. 

Nikolaj 

Triumfjubilujúceho SlSU 
/ 

Spevácky zbor slovenských učiteľov 
(SZSU) sa v rámci osláv 70. výročia svojho 
založenia (písali srne o iíom v HZ č. 12) zú
častnil na medzinä rodnom festivale v anglic
kom Lla ngollene (Wales), v dňoch 9.- 14. jú
la t. r. ~ 

Zbor absolvoval túto náročnú sú ťaž už dva
krá t - roku 1964 a 1965 - a v obidvoch prípa
doch sa vrátili domov s cennými trofejami: 
ro ku 1964 s bronzovou a roku 1965 so strie
bornou medai lou. Boli to vlastne p rvé výraz
né zahraničné ocene nia zboru a taktiež ume
leckej p ráce vtedajšieho dirigenta Jura ja H a
luzické ho. Zborovo-spevácka verej nosť bola 
pre to právom zvedavá, ako obsto jí na tejto 
súťaži po viac než štvrťstoročí nie le n s o rnl a
dcno u členskou základiwu , a le i s novým am
bicióznym dirigentom Petrom Hradilo m, 
v rok u svojho významného jubilea. 

SZSU sú ťažil v kategórii malých fo lkló r
nych skupín (maximälny počet 25 spevákov, 
na interpretäciu dvoch p iesní vymedzený čas 
7 minút ) a v kategórii veľkých mužských zbo
rov (bez obmedzenia počtu speväkov). Vo 
fo lkló re súťažili v jednej kategórii mužské, 
ženské i miešané skupiny a boci medzi 25 sú
ťažiacimi kole ktívmi nezískal SZSU žiadnu 
cenu (od 3. m iesta ho delili 4 body), ním in
terpretovanú skladbu (E. Suchoň: Tam me
dzi horami aB. Po ko rný: Tancuj , ta ncuj) od
borná porota hodno tila po stránke kvality 
zvuku , širokej palety výrazu a v emocionál
nom ucho pe ní veľmi vysoko. Pravda, a trak
tívne dievčatä a ich spevy z Tchaiwanu. spi ri
tuály Američanov z D etro idu a ryt micky 
strhuj úce piesne z Estó nska boli predsa len 
pre poslucháčov (i porotu) príťažl ivejšie a ich 
víťazst vá v tejto kategórii boli celko m jedno
značné. 

V kategórii mužských zborov (povinná 
sk ladba Adoramustc od G. P. Palestrinu . vo-

lit cl"n{t skladba sk ladate ľa narod eného v ro
koch 1750- 1990 - SZSU spieval Sviatok Slo
ve nska od J . L. Bellu a voliteľn á skladba skl a
dateľa 20. storočia P. Fia lu: Flos c t ve ntus) 
súťažilo 14 mužských speváckych zborov, pri 
čom SZSU obsadi l 2. miesto a získal striebor
nú medailu ( l . miesto patrilo speváckemu 
zboru z Detroidu - USA). 

Desaťčlenná medzinárodná porota osobit
ne bodovala a písomne vyhodnotila· každú in
te rpre tovan ú skladbu. O krem pozit ívných 
výrokov o kvalite zvu ku SZSU vyzdvihla "ci t
livé tvarovanie hudo bných línií" (Ad oramus 
Te a Sviatok Slovenska), " trochu azda poma
lé. a le nic statické tempo" (Adoramus Te). 
.. dobre tvore né samo hlásky, čisté akordy 
a kontrasty počas ce lej skladby" (Sviatok Slo
venska), ocenila ,.ťažké dielo s náročnými in
te rvalmi. ncpríjcmnými súzvukmi a zname ni
tým kontrastom" (Fios c t ventus) . Celkový 
dojem poroty bol .. vynikajúci" a skladba J . L. 
Bellu Sviatok Slovenska získala z celkového 
počtu 42 interpretovaných skladieb druhé 
najvyššie bodové ohodnotenie -86 bodov. Je 
to iste zaslúžená pocta a uznanie nie le n inter
pretom. ale aj hudobnému skladateľovi J. Le
voslavovi Bcllovi. ktorého skladba Sviatok 
Slovenska je v kmeňovom repertoári SZSU 
už o d roku 1925. 

Naše teleso bolo i medzi 7 kolekt ívmi. kto
ré vystupova li v prvej časti zäverečného gala· 
ko nce rtu , v d ruhej časti súťažil i víťazi jednot
livých súťaží o absolútneho víťaza festivalu. 
ktorým sa stal zbor univerzity zo San José 
z Kaliforn ie . Prednieso l skladby B . Martinu 
(Ej . pi jú chlapci) a E. Suchoňa (Hrmavica 
z cyklu O ho r:ích) a po veľkom aplauze p re
plneného hradiska (vyše 5000 poslucháčov) 
a ko prídavok Suchol10vu E j. dziny. dzi ny. 

TIBOR SEDLIC KÝ 

e Celoštátna súfai O cenu Beethovenm·ho Hradca Sll uskutoční 14. - 19. 6. 1992 , . odbore 
hry na kJa,i ri. Je určená mlad)m hudobníkom do 20 r. (1. kat.) a do JO r. (ll. kat.).lnformácíe 
a prihlášky do 28. 2. 1992 na adrese: S práva zámku llradcc n ad Mora, ·icí a Raduné 74 7 41 
Hradce nad Mora\'ÍCÍ, tel. 911 8~. 

Slovensk á violová tvorba - viola a klavír 
27,-

revízia: J án A lbrecht 
Výber diel súčasných slovenských skladate
ľov. Obsah: A . A lbrecht: Čertík v rozprávke. 

bek: Ária , M. Ko fínek : Sonatína, I. 
a, D. Mart i nček: Hudba, I. 

IV. 44,- Kčs 
A. Elanová, E . Pappová 
rné ho, Cramera , C lemcnti
stredne vyspelých klaviris-

Knižotka skladieb A. M. Bachovej 
8,- Kčs 

výber a revízia Boris Turza 
Výber z dvoch zachovaných Knižočiek obsa
huje 22 skladieb. k torých autori sú Bachovi 
synovia, zrejme h lavne C. Ph. E. Bach . 
V úvode editor ko me ntuje každú sk ladbu , 
v no tovom texte sa ozd oby uvádzajú ako a l
te rnatívne (malými no tami nad prísl ušno u 
h lavno u osnovou). 

PONUKA PRE ČITATEĽOV: 

Na požiadanie vám zašleme informácie~) titu
loch - knihách aj no tách - podľa vášho záuj
mu o jednotl ivé nástroje a spev. 
Napíšte nám na našu adresu: 
Ing. Milan Klinec 
OPUS. š. p ., Mlynské Nivy 73 
827 99 Bratislava 

VÝSLEDKY MTMI 

Na 12. ročníku Medzinárodnej tribúny 
mlad)·ch interpretov, ktorá sa uskutočnila 
pod 1.áš titou UNESCO v rámci BHS, získali 
tituly laureátov ruský klavirista Aleundcr 
MEt.:NIKOV, švi\Íčiursky flautista [mmanu· 
el PAHUD a nemecký basbarytonista Tho
mas QUASľHOff. 

Blahoželáme 

Stefan BABJAK (7. IO. 1931) - sólista opery 
DJGT vB. Bystrici, koncertný umelec-60 r . 
PhDr. František MATÚS, CSc. (13. 10. 1936) 
- muzikológ, vysokoškolský pedagóg - SS r . 
Klára HAVLÍKOVÁ, klaviristka, koncertná 
umelkyňa - 60 r . 
Vladlmlr-ČUCHRAN (20. IO. 1941) - akor· 
d eonista, koncertný umelec, pedagóg na ko· 
·šlckom konzervatóriu- SO r . 

ČESKÝ 
HUDOBNÝ ADRESÁR 

1991 

Český hudobný adresár 1991 

(český s anglickými 
vysvetlivkami) 

obsahuje na -viac než 250 stranách 
formátu AS adresy -významných čes
kých hudobníko-v, muzikológov, or
ganizácií, súboro-v, inštitúcií, škôl, 
knihovní, vydavateľstiev a agentúr 
činných v oblasti vážnej hudby. 

. 
Predaj: 
Hudební informační stredisko 
ČHF, Besední 3, US OO Praha l, tel.: 
53 97 20, 53 05 46-9. 

Arbesovo knihkupectví, Stefániko
va '41, 150 OO Praha 5, tel. 54 03 Ol. 
Capriccio - hudebniny, Újezd 15, 
150 OO Praha 5, tel. 53 25 07. 
Knihkupectví Dr. Manžela, Dittri
chova 14, 110 OO Praha l Panton, 
Karlo-va 23, UO OO Praha l, tet 
22 u 88. 

2\ oJ.. toht:r 

SN[) Bratisla'a - Pa~ de .. Kufor'". DBA . Car
men - balety ( ll~.lXI) 

ŠD Ko~icc (DO VSŽ) - A. Vladigemv: Vlk 
a ~edem kozlia tok ( 10.00) 

2-t. oktôlwr 

SNU Bratislava - G. Donizctti: Lucia dí L:rrn
rn..-rmonr ( IIJ.(Kl) 

SU Koškt• (1)0 VSŽI - A. Vladigcrov: VIl. 
a ~edern kozliatok ( IO.(I(J) 

25. nktľ1her 
SND Bratislavu - W . A. Mozart : Figarova 

~vadha ( 19.00) 
Nuvá scéna IJralislava (DK Ružinov ) - E. 

Ká lrnún : Card :íšovú princezn tí ( IIJ.(KJ) 
SD Košin•- Opern ý ga la koncert. l. premiéra 

( )IJ.OO) 
I>JZ J>rc~ov - P. Burkhard: O hi\ostroj. l. pre· 

rni~ra ( IIJ.IKI) 

26. oktľ>her 
SND Brutislav:t - W . A. Mozart: Figarova 

~v ad ha ( IIJ .(1(1) 
Š D Košice - Operný galakoncert. 2. prcmi~ra 

( IIJ .OO) 

'!.7. oktúh~.·r 

I>.IZ Prešo\'- P. fiurhard: Ohňostroj . 2. prl'· 
miéra ( IIJ.OO) 

21! . oktľlber 
I>.J Z l'rcšov - P. Burhard : O lu1ostroj ( IIJJXI) 

~O. október 
SN I> Hratisl:tva - G. Verdi: Nabucco ( IIJ.(K I) 
S KO Žilina - l'octa Mozartovi 

,(lli,ti : ll. Štolfov:í-Bandová. alt: J . Figur:t 
flauta . d11 1: Fi~chcr 

l>JZ l'n-šov - L. tv'tj k•r Vskár (IY.(Kt) 

~l . n l. t1lher 
SNI> Uralislava - G. Verdi: Simon Boccanc

gra ( JIJ.(KI) 
SF Košice - F. Schuhnt. P. Krška 

~~ílbti : l. Mat y:í~ov:í. D . Slcpk1;vsk:i. S. So
morjai. 1'. 11-likula~. d ir. J . Drictornsk)• 

l . november 
SN I> Uratisla\':1 - P . l . Čaj kovskij: Labutie )il· 

t.e!·o. llimon:n;í premiéra ( t<J.!Kl) 

2. nov,·rnhcr 
SNI> Bratislava - P. l. Caj kov~kij: L.ahutk ja

;,· ro. 2. pre rni~ra ( IIJ.IMI) 

-t. novc rnher 
SNI>Ur:ttisla\a - G. Vndi: Ril!oletto ( IIJ.OO) ' 
Nm á scéna Uratísla,·a (DK · Ružinov) - J . 

Straus~: Cigún' "-Y ha rún ( IIJ.IMI) 
Sl> Kušice tštúdio Smer )- G. Ph. Tclcmann: 

l'irnprr"H llte ( )lJ.(KI) 
SKO Zilina 

:0 . nm·emh~.· r 

SNI> Bratisla\'a - P . l. l'ajkov~kij: Labutie 
jat.1.' ro ( l 1J.(KI) 

SU Kušicc (St úd io Smer)- Vivat Ro~sini. ha
let (org. pr. IIUIO) 

SKO Zilin:t - Catherine Ennb (V. Brit;ínia ) • 
- o rganm )· rct:ital 

6. november 

SNI> Hr01tislava - llosiovanic halcl\1 Zl~m,ké
ho divadla Brno ( 19 .110) 

SF Br01tisluva (Moyze~ova ~icľí ) - P. Ci . Det · 
t..:lhac.:h OFI\1. \V. A. Mmart. F. P . Ricg
k r: Mu~ib aeterna. Brati, J av~kí madriga
Jt,ti P. lla\a. 1'. Zaj íŕ.;l. (IIJ.:\0) 

Štátny komorný orchester 
Dolný Val 47, 011 28 Žilina 

vypisuje 

KONKURZ 
na obsadenie miesta vedúceho kon

certnej prevádzky. 
Podmienky: 

- dva svetové jazyky, jeden z nich 
angličtina alebo nemčina, 
dobré organizačné schopnosti, 

- vzťah k vážnej hudbe so základný
mi hudobnými znalosťami. 

Prihlášky posiel.Yte na horeuvedenú 
adresu. Konkurz sa uskutoční dňa 29. 
10. 1991 o 14.00 h " Štátnom komornom 
orchestri. Nástup možný ihnecf. 


