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Do"ľidenla o rok. .. lTIIYÍme si s J'ýdychom i nostalgiou pri po
slednom doznie"ľ~úcom akorde. Kým sa celkom stratí" ruchu 
prózy "ľšedných dní a kým deflnitírne odložíme festi"ľalo"ľé ma
ratónky, obzrime sa ešte za 27. ročníkom Bratisla"ľských hu
dobných slárností, porátajme "ich účt ornej knihe: čo dali a čo 
mali dat~ •• 

Desiatky koncerto"ľ a pridružených podujatí, desiatky 
umelco"ľ, ktorí "ľiac l menej nadchli, prek"ľapili alebo sklamali. 
Ale azda luddý sl" ponúkanom spektre našiel to smje NAJ ••• 

Tohtoroiný festi"ľal, aj keď súc "starom, tradičnom ráme, 
priniesol pre mnohých zaujíma"ľé a prífaili"ľé zákutia. Drama
turgia tentokrát "ľiac začrela do žriedla chrámot·ej a liturgic
kej hudby a "ľstúpJia l do adek"ľátnych, dôstojnfch priestoro"ľ. 
Azda menej priestoru ostalo pre milorniko"ľ komornej hudby 
- o to "ľiac pn1ežitostl dostali obh~corla symfonickej hudby, 
s niekoľkými pozoruhodnými stretnutiami "kaleidoskope or
chestro"ľ. Tak ako rldy, raz rlac, Inokedy menej zaplnené au
ditóriá nepodá"ľall nedectm o stále proklamo"ľanej ekono
mickej tiesnl .. Hudba našťastie má, tak ako mala, l'idy S"ľojlch 
stálych mllomíko"ľ a tí si cestu do siení mQdu. Najmä počas 
s"ľiatko"ľ - festlt•alu, ktorý nám hrejit·o patrí a ktorý - dá Boh, 
prežije "ľlnobitia neprlazne " osudoch súčasnej kultúry. 

Nuž teda - do"ľidenia o rok. •• 

Okrem dominantných koncertných podujatí pribudlo do kontextu festivalu niekoľko pridružených a satelitných 
akcií, ktoré profil Bratislavských hudobných slávností nielen dopfňaqú, ale aq zatraktívňujú. Pre mnohých záu
jemcov sa stali príťažlivé Z8$8dnutia, odborné konferencie, vfstavr (napr. expozícia slovenskeJ židovskeJ kultúry 
Salom, výstava Pocta Mozartovl), prehrávka z produkcie CD platní vydavatel'stva Supraphon (so zúčastnenými 
§lestlml poslucháčmi!), tradičná §tudijná prehliadka filmov s hudobnou tematikou Film a hudba. Výstava hudob
ných nástrojov, ktorú usporiadala nová slovenská spoločnosť Expos music s rakúskou firmou Thomastlk lnfeld 
vo foyeri Slovenského rozhlasu, prezentovala výrobky viacerých zúčastnených spoločností. Veľký priestor so svo-
jimi exponátmi dostala r-a Amatl Kraslice. . . 

YAMAHA predstavuje- bolo mimoriadne nav§tívené podujatie, na ktorom svetoznáma spoločnosť uviedla elek
tronické klbesové nástroje naqmodemejšieho typu, novinky roku 1991 (snímky M. Jun'k). 
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POCTA A. DVORÁKOVI 
Rezolúcia člena Mestskej rady mesta New YorkJ.~. 
Lisu, ktorú prijala Mestská rada ako oficiálne pre
hlásenie k 150. výročiu narodenia A. Dvotáka 

Berúc do úvahy, že 

Antonín Dvofák, svetoznámy skladateľ romantizmu narodený v Čechách 
dňa 8. 9. 1841, žll a pracoval v rokoch 1892-1895 v New Yorku. 

- V tomto období vo svojom byte na 17. ulici skomponoval Symfóniu 
č. 9 Z nového sveta, ktorá je azda naqvličšml známou hudobnou skladbou 
napísanou v tejto ~ine, d'alej brilantnú Sonatínu G dur pre husle 
a klavír, Klavírnu suitu A dur, Koncert pre violončelo a orchester h mol 
a d'al§ie diela; 

- Dvofák pricestoval z Československa do New Yorku, aby sa tu stal 
riaditeľom Národného konzervatória hudby. Bol to práve jeden z Dvofá. 
kových žiakov, Harry Thacker Burleigb, ktorý ho uviedol do sveta afro
·amerických spirituálov, z ktorých jeden sa stal východiskovou témou 
známej druhej časti Dvofákovej Novosvetskej symfónie; 

- Vd'aka práci s Dvofákom, Burlelgb pokračoval v rozv(janí bariér 
medzi bielymi a farebnými ako prvý člen čemohkého pôvodu v zbore 
pri kostole sv. Junqa pôsobil tu pol storočia, ako člen charity A. S. C. 
A. P. a ako úspdný skladateľ a aranžér; 

- Počas pobytu v New Yorku Antonin · Dvofák nielen skomponoval . 
niekoľko významných maqstrovských skladieb, ale takisto učU mladých 
amerických skladateľov, ktorí výrazne ovplyvnili našu hudbu, medzi Iný
mi budúcich učltel'ov Georga Gershwina, Aarona Coplanda a Duka 
Ellngtona; 

- Bol to Dvofákov úmysel oslobodiť svojich §tudentov od závislosti na 
európskej a osobitne nemeckej hudbe a viedol ich k akceptovaniu vlast
ných tradícií, domácej, americkej ľudovej hudby a zvlá§ť čemohkých 
spirituálov a taŔcov. Ak ,by nebolo Dvofákovho vplyvu, história na§ej 
hudby by možno aezabŕňala Porgy and Bess, Appalachian Spring a Sop-
hlstlcated Ladies; . 

preto žiadam, aby sl Mestská rada New Yorku P.ripomenula nesmrteľ
ného českého skladateľa Antonú:aa Dvofáka pri prfležitostll58. výročia 
jeho narodenia a zhodnotila tým význam a prínos jeho pobytu v meste 
New York v rokoch 1892-1895. 



Minister kultúry L Snopko pri otváracom 
prejave 

Som t'eľml šťastný, že môiem oll'orlt'Me
dzlnárodnf lestit'al hudby XX. storočia ME
LO~ETOS, lestlt'al, nad ktorým pret'ZBI zá
štitu pán prezident Yáclat' Hat'el. Menom 
festlt'alot'ého t'ýboru mu ďakujem za dôt'eiu 
a morálnu podporu. Ďakujem romako páno
rl mlnlstrorl za pomoc a t'Šetkým sponzorom 
11 spoluorganizátorom: Slot'enskej filharm~ 
nll, Slot'enskému rozhlasu, Slot'enskému 
hudobnému fondu, Slot'enskej hudobnej 
únii, Slot'koncertu, Magistrátu mesta Brati
slat'a, Rakúskemu spolkot'ému ministerstvu 
pre školstvo a umenie, Ostfondu, Zdruienlu 
ALYPIOS z Mníchot'a, Tallanskéj ambasáde 

. t' Prahe, Goetheho inštitútu t' Bratislat'e, 
Francúzskemu inštitútu t' Bratlslat'e, Rakús
kemu generálnemu konzulátu t' Bratlslat'e, 
Českému kultúrnemu stredisku, Poľskému 
lnformaénému a kultúrnemu stredisku, 
Dennflm Národná obroda, Filmot'ej a prop• 
gaénej n ·orbe- EDIT t' Prahe a Medzinárod
nému festh·alu súéssnej hudby Yarist'Skáje
seň. 

Ďakujem tle_i tým interpretom, ktorí smje 
honorárové poiiadavk.y prispôsobill našim 
moinostlam 11 tak sa vlastne stali spoluspon
zorml festit'alu. 

INFORMÁCIE 

MELOS ETOS 
Sotva dozneli posledné tóny Beethovenovej Mlssy solemnls na záver Bratislavských hudob
ných slámostí, stala sa Bratislava svedkom prvého medzinárodného festivalu hudby 20. sto
ročia v Česko-Slovensku. V dňoch od IS. do 25. októbra pod názvom MEWS ETOS zaznieva 
v bratislavských koncertných sieňach hudba osobností 20. storočia, ale ~ stariej, strednej 
l mladej európskej l česko-slovenskej hudobnej avantgardy. Na slávnostnom otvorení festiva
lu sa zúčastnil minister kultúry SR Ladislav Snop k o, ktorý vo svojom prfhovore zdôraznil 
význam tohto festivalu ako novej kultúrno-umeleckej aktivity v nových politických a spolo
čenských podmienkach, kedy sa vytvánqú demokratické podmienky pre rozvoj umeleckej 
hudby ako slobodného prejavu každej tvorivej Individuality. Otvárací prejav predniesol ume
lecký ~éf festivalu IUa Ze lje n k a , ktorý priná~ame v plnom znení. K festivalu MEWS 
ET~S sa vrátl~e v budúcich číslach už. 

Myšllenlul na takéto podujatie skrsla ui 
pred šlt'rťstoročím t' hlavách t'ledy ešte ml• 
dej generácie slovenských hudobníkov. ~ 
jekt sa, i lal; nepodarilo uskutočniť ani v re
Istíme uvoľnenejšej klíme druhej polorlce 
60. rokov. Vykročenie do sveta, ale aj vstupu 
k nám, zabuchol dt'ere iný vstup. Vstup vojsk 
-okupácia t' auguste 1968. Tak ako v 50. ro
koch ideologického násilia opiiť sa tabuizo
valo všetko progresíme. Politický zemepis 
bol neľútostne 7jednodušený. 7.ápad = Ideo
logická dlt·enia, t'ýchod = spasiteľná istota. 
Cez hudobnú ieleznú oponu Iba sporadickY 
prenllull "kontraband" avantgardy. Za ryše 
40 rokov vzrástol dlh t'OČI našim posluchá
oom, dlh lnloimaénf l dlh záiltkov, za ktorý 
by nemala platiť úrok.y najmii naša mladá 
generácia. Preto sme prijali dramaturgiu 
festivalu ako Inventúru hodnôt. Týlul sa to 
klasikov svetovej moderny - mien ako 
Schónberg, Webern, Messlaen, Nono, L Be
rio, W. Lutosla~-skl, G. Llgeti a ďalších. 

Zo slovenskej a éeskej n ·orby zaznejú mno
hé diela, ktoré stáli ui v dobe svojho vzniku 
v opozícii proti štátnej receptúre "vhodnej" 
hudby. Zaznejú diela l našich emigrantov, 
ktorých sme s radosťou prijali medzi seba ui 
po novembri 89. Festival MEWS-ETOS 
chce zmapot'ať našu tvorbu od konca 50-tych 

Snímky M. Jurík 

rokov dodnes v takých dramaturgických 
kontextoch, v akých to bolo v minulosti ne
mysliteľné. Otázky verinkácie hodnôt, ktoré 
okrajot'o zazneli pred šlt'rťstoročím 11 potom 
boli znenápadnené, alebo nútene zabudnu
té, leiia teraz l vo vašich rukách, váiené pu
blikum 11 váiená odborná hudobná •·erej
nost: 

I. ZeUenka, umelecký ~éf festivalu 

Odišli z ri&šich radoV 
. . Dňa 16. októbra sa rozlúčila p• hu
dobná verejnost' s prof. Jurajom Halu
zickým, ktorý zomrel krátko po dovŕše
ní svojich 80-tych narodenín. V brati
slavskom krematóriu sa so zosnulým 
rozlúčil doc. dr. Peter Krbat'a, CSc., de
kan HF VŠMU v Bratislave. Z jeho ne
krológu uverejň.qeme podstatnú časť. 

Dotfklo srdce neobyč~Une Ytácneho člove
ka, človeka múdreho, kultivovaného, odbor-

Dňa 23. októbra t. r. sme sa v brati
slavskom krematóriu rozlúčili s ~ 
predným sólistom opery SND, ktorý 
zomrel 16 . . októbra 1991. 

Juntj Martvoň už nespieva, mlčí, pretože 
peme zviera v perách svoju mincu pre prie
vozníka Chárona. Vzácnu mincu svojho bo
hatého ľudského života, ktorý sme vždy obdi
vovali pre jeho priamočlarosť a dôstojnosť 
občana l umelca, dramatického basbaryto
nlstu na bratislavskom opernom javisku. 

Nedá sa tu vymenovať jeho viac ako sto 
destranných, s umeleckým majstrovstvom 

· stvárnených javiskových postáv od Nabucca, 
ktorého spieval n~vlac, od početného kl asi~ 
kého operného repertoáru - Scarpla, Ma~ 
beth, Glannl Schicchl, Amonasro, Agamem
non, ale IU l.eporello, Plzarro, ~l Wolfram 
a Telramund- cez vari v~tky uvádzané diela 
slovenských operných skladateľov, ktorými 

ne a juykove vyspelého, kultúrne rozltľade
ného ~ólkolského pedagóga, Orlänl.zá
tora hudobného života na Slovensku, ako ~ 
starostlivého manžela, otca troch dcér, prof. 
Junqa HaluzlckéJao. Vnímateľnú krásu kve
tín -Ich farbu, tvar, dynamiku, vôňu l ~elest, 
vystriedali kytice zviazané čiernou stuhou 
smútku. Kapitola jeho života sa krátko po 
dov&ní 80 rokov plodného života dňa ll. ok
tóbra 1991 uzavrela. Zostáv!Uú už Iba spo
mienky; v~tko sa zrazu sJ~ minulosťou. 
No zostáva l mnoho cenných výsiedkov jeho 
mnohotvárnej činnosti, vyoraná brázda, ži
votný príklad, ktorý je výzvou pre pokračova
nie v diele, ktorému prof. Haluzlcký venoval 
toľko svojej bohatej a dynamickej životnej 
energie. Jeho meno zostane natrvalo zapísa
né predov~tkým v histórii slovenského zbo
rového dirigovania. Patri k tomu druhu vý
znamných osobností slovenskej hudobnej 
kultúry, ktorých dielo sa systematicky roz
rastá do nových oblastí a zároveň sa bez ná
hlych zvratov dovriaqe akoby nesené moc
ným umeleckým úsilím - pozdvihnúť kultúr
nosť človeka a týĎli slovenskej kultúry ces
tou hudobného umenia. Patri k t~omstvám 
vrchľlnej úrome organizačnej a pedagogic
kej práce, že úžitkovosť lcla plodov býva dlho
dobá. My v~tci, ktorí sme prof. Haluzlckého 
poznali vieme, že stretnutia s ním boli ne
v~ednou udalosťou, prosto - stali sa neza
budnuteľnými. A taký- nezabudnuteľný a vo 
svojom typicky sugestímom, živom l ľud
skom prejave nenahraditeľný ostáva a osta
ne. Teda olelen ako spomienka, ale ako živá, 
aktivna súčasť nulch my~llenok, člnov, náš-
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ho fidenla kultúry, sveta, našej vášne žiť 
a umením úpaslt za lepilu, d11chom prejas- · 
nenú budúcnosť. Zdá §a, že práve tu môžu 
nachádzať potvrdenie svojej pravdivosti ver
~ Jlhbo Wolkra: "Z tohoto sveta nič sa ne
stratilo a nič sa nestratí. Zvezené zmo 
v chlieb sa obráti". Životné dielo prof. Junqa 
Haluzického je mimoriadne plodné. Jeho 
osobný vklad do tohto diela, predodetkým 
cieľavedomé zaaqatle problematikou zboro
vého spevu l dirigovania, vlastnosti ako čest
nosť, priamočlarosť, otvorenosť, prísnosť 
k sebe l ostatným, disciplinovanosť, neúnav
ná pracovitosť a úroveň ľudskosť, viedli 
k dosiahnutiu pozoruhodných výsledkov. 
Popri fakte, že vychoval celú generáciu zbo
rových dirigentov, za veľmi užitočné považu
jem to, že sa mu na na~j fakulte podarilo 
udržať tento odbor až doteraz. Nemusím 
zdôrazňovať, aké je to dôlellté pre d'al~í roz
voj hudobného života na Slovensku. 
Lúčim sa s prof. Junqom Haluzlckým 

v mene· rektora VŠMU, v mene ~tudentov, pe
dagógov a zamestnancov Hudobnej fakulty 
VŠMU, v mene jeho početných absolventov, 
priateľov, spoločenských a kultúrnych ln~tl
túclí, v ktorých meno zosnulého je a bude eš
te dlho známe. Úprimne a s veľkým smút
kom sa lúčim s Vami osobne, pán profesor, 
l " mene Vulch n~bllHích spolupracomí
kov a kolegov z Katedry skladby a dirigova
nia. 

Va~u pamiatku sl zachováme v hlbokej ú~ 
te a pozornosti. 
Česť Va~ej svetlej pamiatke. 

1dal znamenie pôvodnosti a neopakovateľ
nostl; napríklad Mister Scrooge, Profesor 
Mamlock, ocenený Courvolsler z Hry o láske 
a smrti, Dedo z Pani úsvitu, televízny Kováč 
Wieland, ale ~ veľkomoravský Špán Drago
mír, atd'., až po komplexné hudobnodrama
tické majstrovstvo postáv svetovej opernej 
klasiky tohto storočia. Spomíname na Rami
ra v Španielskej hodinke, správneho Jocha
naana v Salome, Podkoleslna zo ženby, krá
ľa v Múdrej f.ene, Prusa vo Veci Makropulos, 
vzru~aqúceho Crowna v Porgy a Bess. .. 

Neuplynul ani rok, čo sme odprevádzali 
na poslednej ceste sólistku oper)' Slovenské
ho národného divadla Annu Martvoňovú 
a už kývla svojmu manželovi, aby ju nasledo
val. Teraz už nič nebráni splynutiu Ich 
spriaznených du~í v Hádesovej ri~l pokoja. 
Nezabudneme ... 

AU A K. VARKONDOVÁ 

DáliJy a páni, 
dot'olte ml teraz vyslorlť radosť nad tým, 

že je tu medzi nami jeden zo iqúclch klasi
kov moderny XX. storočia, hudobný sklad• 
teľ pán Gy8rgy Llgetl. Ďakujem mu l t'ašlm 
menom za to, ie prijal pozvanie napriek nie' 
najlepšiemu zdranJtnému stavu. Vletel sa 
veľmi tešíme na jeho diela v Interpretácii t'ý
znamného francúzskeho klavírneho umelca 
Pierre Laurent Almarda, ktorého romako 
srdeéne vítam. 

Yáiené publikum, ťerim, že koncerty festl
t'Biu MEW~ETOS upútajú vašu pozor
nosť. Vopred vám za to ďakujem 11 tyhlasu
jem lestlt'al za oll•orený. 

Rady T. G. Masaryka 
Pri príležitosti TJ. výročia vzn iku spoločné

ho štát lf Čechov a Slov:í kov odovzdal prezi
d~:nl republiky V:íclav Havel vo Vladislavskcj 
~;í le Pražské ho hradu 2~. IO. l. r. po p rvý raz 
Rady T . G. Masaryka. T ieto rady holi udele
né za mimoriadne z:bluhy o de mokraciu 
a l'udské pr:íva popn:dným čcským a slovcn
sk)' lll o~{lhnostiam. Z o blasti hudby bo li vy
znamenaní: 
RAD T. G. MASARYKA l. TRIEDY: 

Rudolf FIRKUSNÝ ( 1\1 12). klavírny virtu
ľlz . 

V r. 1\140 odišiel do USA a stal sa jedným 
z naj sl;ívnej~ích svetových klavirb tllv. 

Rafal•l J F.RONÝM KUBELÍK ( 1\1 14). diri
gent a skladateľ . 

Po februári I\14H odiš ie l do USA a stal 
sa významno u o~obnosiou svetového hudob
ného života . 

RAD T. G . MASARYKA ll. TRIEUY: 
Bohuslav MARTIN(! ( IHIJ0- 1\15\1) - in mc

mnri<tm . hudo bný skladatd. významn;í osoh
no~i svetovej hud by. 

RAD T . G. MASARYKA 111. TRIEI>Y: 
Václav NEUMANN ( JIJ20). dirigent . po· 

prcdn;í osohnosi českého hudobného života. 
dlhoročný šéf ('F. 

RAD T. G . MASARYKA IV. TRIEDY: 
(;ustál' PAPP (ll) IIJ). o pe rný spt•v;ík . jedna 

z popredn)'t'h osobno~tí s loven~kého vo kitl
ne ho um~:n i a a dlhnručný s\llbta opny SND 
v Brat i ~ law. 

Výzva 
chorvátSkyCh 
skladateľ ov 
Vážení kolegovia, 

tak ako detcl slobodae ~ľajúcl ľ11dla, 
my, chorvátski skladatelia, muzlkológovia 
a hudobní spisovatelia, pre ktorých je hudba 
nevyhnutnou súčasťou bytia, pokladáme slo
bodu za condltio sina qua non pre každú 
ľudskú existenciu. 

Adak ocitli sme sa v dobe, ked' sa nda 
vlast Chorritsko, stala miestom ľudského 
utrpenia a priblihQeme sa k hraniciam, za 
ktorými sloboda, zdá sa, nemá ul nádej. 

Preto my, ktorých existencia bude raz 
v histórii posudzovaná a hodnotená len c~z 
hudbu, vzntiame týmto protest proti temno
te, ktorá preniká do sféry odej slobody pro
stredníctvom agresie juhoslovanskej annády 
a Srbskej republiky. 

Protestujeme proti: 
- zabQanlu ľudí a Ich nútenému odlúče

alu od rodín, 
- zámernému nlčenlu Ich dOIIlovov, ktoré 

v Chorvátsku existujú od nepamäti, 
- umieraniu mladých ľudí, ktorí sotva len 

začali žlf, 
- chorobnému vyhladzovaniu detkých 

stôp nakj národnej svojbytnosti, 
- vedomej dévastácll tých miest, ktoré sú 

buď spojené so vznikom duchomých a ume
leckých hodnôt ndej národnej histórie 
a kultúry, alebo ktoré sú ochraňované pre 
svoje umelecké a duchomé hodnoty, 

- nlčenlu ekonomických a kultúrnych 
zdrojov tej knqlny, ktorú my, Chorváti, hrdo 
nazývame svojou vlasťou. 

V tejto nepriaznivej chvíli pre pravd11, dô
stojnost, utrachtllosť a krásu, v tomto zloži
tom čase nevhodnom pre hudbu, ked' neďa
leko nás zločin premáha spev v ľudských 
srdciach, je to len pleseň, prostredníctvom 
ktorej vieme h~lf dôstojnosť, odvaha a lás
ku. Hudba je ndlm jediným skutočaým, ú
primným protestom. 

Protestaqeme preto prostredníctvom det
kého, čo máme a čím sme, očaká~úc pod
poru a pomoc detkých ľudí mllajúcich slo
bodu, nech žijú kdekoľvek. 

Členovia Asociácie skladateľov 
Chomtska, 

· Zálareb, 25. septembra 1991 
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Radlo Sinfonie Orchester Stuttgart s dirigentom G. Gemlettim pripra~il ne~~edný zážitok Snimk8 M. Jun"k 

ORCHESTRE V KONFRONTÁCII 
IGOR JAVORSKÝ 

Pri očividnej a ci teľnej ab~cnc ii komornej 
hudby ponúkli 27. BHS svojim priazniv

com a náhodným hosiom vlastne jediný žän
rový artikel v podobc.orchcstrálnyeh koncer
tov. ,Dramijlurgia a prípravný výbor,BHS um
ne zahrali celú situáciu do ,.outu·· a jcdnodi
menzionálny ponukový li st podujatí rozčleni 
li do troch kvázi samostatn ých koncertných 
cyklov. Každý z nich sruboval čos i špecifické 
a každý z nich aj poskytol poslucháčovi a di
vákovi nejeden podne t k úvahám. Predsa 
však najsilnejšie iskrenie atraktívnost i (z hra
diska rýdzo komerčného aj z hl'adiska rýdzo 
pn>k~ionúlm: lio, hudobníd.dw) Lotn alo 
v priestoroch našich koncertných siení. Ceny 
vstupeniek narástli do i mpozantnýc~ výšav. 
pohfad do peňažen iek nás, ktorí .. iba" pracu
jeme. ale ncrcprczentujcmc je v mnohých 
chvírach tragický. nuž nečudo. že aj napriek 
si lnej gravitáci i nickt6rých symfonických 
koncertov Reduta fahšic odolala masám pla
tiacich hostí. Veru, aj na koncerte perma
nentne ospevovanej Viedenskej filharmónie 
som registroval v koncertnej sieni niekofko 
vol'ných miest. A to-ešte podotýkam . že tento 
koncert navštívilo vera hostí z Rakúska, kde 
asi Viedenskí filharmonici hrajú za drahšie .. . 
Nečakanú návštevnosť zažilo Koncertné štú
dio Slovenského rozhlasu. ktoré síce spácha
lo aj tento rok doslovnú akustickú "vraždu" 
predvcdcných výkonov, zato. však privítalo 
skvelého violončelistu Borisa Pergamenšči-

. kova. Hoci ekonomický nátlak na bežného 
poslucháča bol drsný. orchestrálne koncerty 
netrpeli ignorantstvom. Podstatnejšie je však 
asi to, čo mali návštevníci šancu počui a vi
di et". Dva slovCJlSké orchestre sa ocitli zoči
-voči tvrdej konfrontácii nielen s legcn~lou 
stredoeurópskeho symfonizmu z Viedne . ale 
aj so silnými .. súpermi" zo Stuttgartu (Radio
Sinfonie Orchester Stuttgart) a z Prahy (Sym
fonický orchester hl. mčsta Prahy FOK). Mo
mentálnu situäciu v aréne slovenského or
chestrálneho diania považujem za krízov(J, 
prelom som na celý blok filh ármonických ve
čerov hľadel aj cez prizmu porovnáva nia 
a zvažovania možností v našich podmien
kach. Ž iaL ani Slovenská filharmónia. ani 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 
ne mali šancu konkurovai ostatným telesám. 
čo by bolo pochopite ľné a ospravedlnitefné 
v súboji s hosiami z Viedne alebo zo Stuttgar
tu . čo je však za rážajúce v opakovanom kon
takte s Pražs~ými symfonikmi. Ak beriem do 
(Jvahy aj kategórie orchestrálnych telies. tak 
náš rozhlasový orchester odišiel z pódia tvrdo 
vyknokautovaný rozhlasovými symfonikmi 
zo Stuttgartu. Fiasko SOS R-u nezjemnilo ani 
brilantné účinkovanie spomínaného Borisa 
Pe rgamenščikova v Dvofákovom Violončelo
\<om koncerte h mol (R. l O.) Skôr naopak -
,filozofujúca intcrpretqcia sólistu natrafila na 
chlad a nezvládnutý technicizmus svojho 
partnera vedeného svoj ím šéfom Bystríkom 
R:ežuchom. Výkon dirigen ta aj hráčov 
SOSR-u hol pre mňa verkým sklamaním aj 
v Rcgerových Variáciách na Mozartovu té- . 
mu. Svoje zohra la aj zúfa lá akust ika štúdia, 
tá však nemôže byi dôvodom k ospravedlne
niu podpriemerného výkonu. Ruky B. Režu
chu pracovali - ako vždy- podľa tých najprís
nejších kritérií dirigentskej techniky-a pri tom 
to v organizme orchestra škrípalo v najzásad
ncjších rovinách súhry. ladenia a kontaktu so 

s!\ listom. Rcgcrovej sk ladbe chýbala rokoko
vá elegancia tematického východiska. dian ie 
na pódiu ost;ívalo iha na povrchu polyfónnc 
členenej partit úry. takže to najprogresívncj
šic rcgerovské o~ta lo v úzad í·a dalo sa iba vy
t ušiť . Orchester nehra l prosto v pohode , 
v každom takte akoby clochädzalo k zhmotne
ni u vnútornej krízy dnes už omladeného a po
dl' a mojej mienky aj perspekt ívneho telesa. 
Potcnci;íl ostal nevyužitý a SOSR neurobil 
v procese kva litat ívneho rastu ani minimálny 
k rôčik vpred. Jeho lmíč i sll síce vyiažení na
lmívaním. môžu: ha musia byť aj unavení ho
d <lj 11 <1 Z<lčia t ku ~<.:LlÍny, lo i ~ t .: ale plulÍ i ~to 
aj na členov Rozhlasového symfonického or
chestra zo St uttgartu . Viem, že aktivita tohto 
orchc~t ra v nahrávacích štúdiách rozhlaso- . 
vých spoločnost í alebo gramof!\nových firiem 
je úctyhodnú (aj na poli m<í lo lmívaných. ne
rcpcrto;írových opern ých kompletov) a aj
hl'a ! - v Bra ti ~ l avc poda li stuttgartskí syrn fo
nici vynikaj l'1ci. priam až bezchybný výkon. 
V mojej osobnej tahufkc skóre .. pro" a .. con
tra" zaujali host ia z Ncmpcka absolú tne prvé 
miesto. berúc do (Jvahy. samozrejme. aj Vie
denských filharmoni kov. Pod skvelým. pro
fesionálnym a akýmsi prívet ivým vedením 
G·ianluigi Gemlettiho pripravili dva úžasn~ 
veče ry naplnc1ié extrémne náročným progra
mom (Mozartova Haffnc rova symfónia, Bc
cthovenov 5. klavírny koncert, Hindemitho
va Symfónia Maliar Mathis. resp. Mozartova 
predohra k Čarovnej flaute. Bcrgov Husrový 
koncert a Brahmsova 2. symfónia). To . čo 
zne lo z pódia Reduty počas prvého aj druhé
ho stretnu tia s RSO Stuttgart (6. a 7. IO.) sa 
pohybovalo v dimenziách štúdiovej dokona
losti a pritom na tvári G. Gemlcttiho nebolo 
viclici topornosi a zúfalú grimasu človeka . 
ktorý chce aj na .. mieste čin u" ešte narýchlo 
niečo z orchcstráli1cj masy vyiažii. Scenár bol 
celkom jasný. bol vypracovaný na báze abso
lútnej profesionality, nasadenia a záujmu 
vše tkých zúčastne ných strán poskytnút" publi
ku maxim um .wojich možností. Hráči RSO 
toho poskyt li naozaj vera a neváhali uspokoj i i 
nadšených poslucluíčov prídavkami z kuchy: 
ne Rossiniho a Schuberta . RSO Stuttgart sa 
predstavil ako orchester s vyrovnaným zvu
kovým ideálom. s vynikajúcou sekciou sláči
kových nástrojov a ako disciplinovaný pružne 
reagujúci hudobnícky kolektív. Program obi
dvoch koncertov stiho l vytcstovai hráčov aj 
dirigenta z každej možnej stránky. ale nevycí
til ani nezaregistroval som jedinú výraznejšiu 
slabinu . Presvedčil som sa, že aj rozhlasové 
orchestre môžu zabojovať a odísť z .. ringu" 
s čistým štítom a s hrdosťou. Intenzitu zážitku 
zatienili dve stretnutia s RSO Stuttgart do
konca aj luxusnú lahôdku prvej kategórie, 
Viedenských filh armonikov. Podstatou prob
lén~u je vlastne otázka, či večer 30. 9. patril 
filharmonikom alebo showmanovi Friedri
chovi Gulclovi. Z nfajstrovstva orchestra toho 
totiž vefa počui nebolo. ba dokonca, v Mo
zartovom Divertimente F dur som zacítil ne
príjemný závan naftalínovej arómy. Sláčiky 
fungovali síce bezchybne, virtuózne, ale zrej
me príliš akademicky. Mo'za rt "ala Wien" by 
mal by i akceptabilný, mohol by poslúžiť ako 
vzorový int e rpretačný model. Na základe po
čutého v Bratislave by som ale zdvorilo a so 
všetkou úctou voči núzoru pekne poďakoval 
a hrada! iný ml;dus vivendi v pu tovaní za 

a trak tívnym a aktúálnym Mozartom. Nuž 
a okrem uvcdcn,Wo Divertimenta bol režisé
rom celej udalosti p<ín y ulda - aj v Klavír
nom koncerte cl mol (MozaJt) a predovšet
kým v Conccrtc for Mysc lf. Viedenča nia teda 
zapôsobili na jednej strane svojou tradíciou 
a na druhej strane provokujúcou nekonven
čnosťou . ľÍito 'pola rita bohľ isto oživením, a le 
neposkytla plný priestor orchestru . Viac 
priestoru mali naši fi lharmonici na otváracom 
koncerte BHS 28. 9. Program Slovenskej fil 
harmónie patril výlučne jubilantom, či už ži
júcim (Miro Bázli k) alebo nežijúcim (Mo
zan. Dvllhík). Zodpovednosť z<.l zv ládnu ti.e 
nestabílizovaného telesa prevzal tentoraz na • 
seba Martin Turnovský, odchovanec českej 
dirigentskej školý, clozrievajú~i a dodnes aj 
žijúci v Raklh ku. Zo strany orchestra som 
prijal výkon pohybujúci sa na úrovni paušál
neho priemeru so záblcskami väčšej horlivos-
ti vo vypracúvaní de tailov Dvofákovcj 9. 

symfó nie. V Bázlikovej Balade pre violu a or
chester dominoval sólista Lubomír Malý. 
v Mozartovom Klavírnom koncerte A dur 
(KV 414) zasa klavirista 'Cyprien Katsaris 
z Francúzska. Hräči Slovenskej filhar-mónie 
ničím obzvlášť neoslnili , ale ani nesklamali . 
Do celkového výpočtu prezentovaných or
chestrov chýba už iba Symfonický orchester 
FOK, Mám v živej pamäti výkon Pražanov 
spred dvoch rokov. keď pod vedením Jifího 
Belohlávka priam oslnili . 5. IO. držal taktov
ku v rukä ciÍ PcJr Altriehter a na pultoch leža
la parti túra a party Dvofákovej Svatební ko
šile. Hoci zo strany d irig~nta išlo o· tvrdý, 
striktný a zvukovo clrŠný dvofákovský m!!ler, 
na predvedenie prekrásnej Dvofákovej bala. 
dy budem spomína i v tom ·najlepšom slova 
zmysle. Petr Altrichter bol svojím spôsobom 
originálny, Dvofákova poetika tým ale ne
utrpela a zaskvela sa v plnej nádhere pikant
nej kombinácie zdravého erbenovského nai
vizmu a dvofákovskcj. kompozičnej mysle. 

Tak, ako na všetkých ostatných večerných 
symfonických koncertoch si v rámci Svatební 
košile svoje povedali aj disponovaní sólisti 
Lívia Ághová, Sergej Larin a viac než dosť 
frekventovaný Peter Mikuláš. Ich hlasy zneli 
v súlade z h ľadiska obíemu , tvorby tónu . ale 
aj z hľadiska filozofie pôsobivé ho die la. Hráči 
FOK-u boli pevnou oporou pre sólistov a vní
mavýmmédiom pre dirigenta, takže dojem je 
ešte dnes. s odstupom času intenzívny a pozi
tívny. Sólisti a ich vystupovanie tvorili zvlúšt
nu kapitolu orchestrúlnych koncertov. Klavi
rista Friedrich Guida ovládol celý časopries
tor počas účinkovani a Viedenských filharmo
nikov spôsobom preň príznačn ým. Ani Mo- , 
zart neodolal jeho tvorivému nature lu a Kon
cert d mol zaznel v .. spoluautorstvc" F. Gui
du . Legenda svetového pianizmu nechala 
vo rný priechod svojim "džczmenským" inšpi
ráciám a na druhej strane pnncntovala skúse
nosti pri intcrpretúcii diel klasicistickej epo
chy. Zaujímavo vyznela druhá časť Koncertu 
s nezvyčaj ne profilovanou ornamentikou jcd
nohlasích línií. Romanca smerovala pod ru
kami F. Guldu kamsi inam než k simplicite. 
atmosférit skladby oscilovala v iných s iločia
rach, než na aké . sme zvyknu tí v prípade 
cl molového. ~oncértu. Concerto fo r Myse lf 
zdvihlo publikum zo sedadiel úplne spontán
ne . Škrupule a spoločenská "zd ržanlivosť" 
zrazu z Reduty úplne vyprchali a situáciu 
ovládlo •. verké. svetaznalé dicia", hrajúce sa 
s tónmi , ,·ažiace z hudby aj niečo iné, než sta
vy .. scrio~;o molto". Pri všetkej odviazanosti 
a provokatívnosti Concerta č lovek nemohol 
odolai podmanivej sile názoru dok umentova
nej v každom takte aj v každom geste vzácne
ho hosia. F. Guida bol aj robustn ý. aj krehký. 
bol provokatérom a zárovcií sa pokoril pred 
vplyvmi svojich milovaných vzorov. Friedrich 
Guida prezentoval naozaj s;ím seba. č i už 
v Mozartovi alebo vo vlastnej kompozícii . 
Cypricn Katsaris pristupoval k Mozartovi 
diamctrÍilne odliš'nc. "Malý" A durový kon
cert prebehol v jeho chápaní v užšie limitova
nej dynamickej hladine . pohybujúcej sa oko
lo .subtílncho•mezzofortc - mezzopiano. Bol 
síce tlmený, ozval sa však každý tón. Škoda . 
že orchester SF nemal dosi času zohrai sa 
s touto osob i lou hráčs kou poetikou a skôr stál 
v opozíci i voči krehkosti Katsarisovcj hry. 
Tak č i onak, Cyprien Katsaris bol presvedči
vý. technicky bezproblémový a sugest ívny 
v tvarovaní zvlÍištncj faktú ry obrúbenej 
skladby. V inej pozícii sa na otváracom kon
certe BHS ocitol violista Lubomír Malý. Báz
likova Balada je pre sól istu nÍiročn ým dielom. 
v ktorom musí odviesť obrovské penzum 
prípravnej a realizačnej práce, i1však percep
čný efek t nezodpovedá technickej náročnos
ti . V skladbe dominuje atmosféra. hfbavosi 
a zvuková rovina viac·než sólistická elegancia 
a virtuozita. Lubomír Malý, napriek tomu , že 
do centrálneho bulletinu BHS sa ncdopalre
ním nedostala ani jedin {! zmienka o jeho 

umeleckom životopise (za čo sa mu touto ces
tou ako autor bulle tinu ospravedliíujcm) za
p<}sobil práve schopnosiou podriadi i sa pova
he sklad by a limitovai hráčske ambície v rám
ci jednoliateho in terpretačného organizmu. 
Ku kladom vystúpenia RSO Stuttgart patrili 
aj obidvaja .mladí sólisti - klavirista Andrea 
Lucchesini a huslista Frank - Peter Zimmer
mann. Bcethovenov 5. klavírny koncert zvlá
dol prvý z nich suverénne, bez zaváhania, so 
všetkou maestóznosiou, clr<~Jvosiou a lyrikou 
súčasne . Bergov Husl'ový koncert sa Redutou 

- šíril ako t?alzarn , síce troška zdrvujúci. ale 
blažiaci silou interpretovej výpovede. Husle 
Stradivariho prispeli k prvotriednemu záži t
ku, v po'predí však stále ostáva skúsenost" 

, á umelecký nadhrad F. P. Zimmermanna. 
Vý~ony sÓliSto'v te9a boli v každom prípadt; 
pozitívom a životodarnou miazgou série or
chestrálnych koncertov. Raz v zhode inokedy 
v príkrom rozpore s orchestrálnym partne
rom a dirigentom . 
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P·o prvý raz v dlhej histó rii BHS sa dosta la 
práve v tomto rok u k slovu sakrá lna bud

ha. Ešte pravda ni c ako jedna z výrazných 
dramaturgických línií fest iva lu ; no predsa už 
je tu . hl:ísi sa k s lovu ako sil«. ktoriÍ bola po 
dlhé roky utajovalHÍ. zam lčovamí ako čosi á 
vad né. škodlivé. spoločensky nežiadúce. 
Dnes prežívame znovuzrodenie tých nábo
že nských iddlov. bez ktorých . ako 'a ukazu
je. slobodný život nic je možný. Je preto d ob
rc. že v d ramaturgickej koncepcii fe~t ivalu sa 
na toto oslobodenie ducha reagov;d<t tým 
spr;ívnym smerom. Niekoľko festivalových 
konce rtov sa presťahova lo do bra)islavských 
kostolov a chr;í rnov. alebo opačne. chr:ímov:í 
hudba sa ovcfa vý raznejšie nasiahova la do 
našich koncertných siení. 

Boli srne toho svedka mi už v r:í mci o tv:í ra
cicho koncertu . kde Musica aeterna zaradila 
do svojho programu i saknílnc die la našej 
prove niencie (S. Ca))ricornus, .J. S. Kusscr , 
.J, J>. Roškovský. G. ()cttclbach ). Spomínam 
to . pretože už konre rt spojený so s l (l vn·il~ l 

ným o tvore ním festivalu jednoznačne signali
zoval nové dramaturgické trendy. No zastav
mc sa teraz v rece nzi:ích tam . kde t:íto hudba 
odzne la v plnej svojej sile a prcsvcdčivosti. 

Prvým tak ýmto miestom bol evanje li cký 
kostol na Panenskej ul ici. kde 'a dostal k slo
vu rusk)• pravosl;ívny spev. a to v intc rp rct;ícii 
Minského komorného zboru s dirigentom Igo
rom Mafuchovom a s naším sólistom Serge
jom Kopčákom (bas).• Myslím 'i. že nern;í 
zmysel podrobnejšie 'a rozpi~ovai o intcrprc
t<ícii jednotlivých die l. Bude snM 'tačiť. ked' 
spomenie m le n 7op;\ r mien tých skl adatcfov. 
ktorých d iela na koncerte od zne li (Česnokov, 
Strumskij , 8ortňanskij, 8alakirev . .. atď.) . 
Kompozície ~piit é s rw.kým pravo sl;ívnym 
spevom azda najmohut n..:jšic vyjadruj ú d u-

je robiť tu určité suma rizujúce uzávery. Mož
no však povedať. že Brau(). Gro nich i Harlap 
vc fmi obozretne. zdržanlivo a s mierou využí
vaj ú prvky zdedené tradíciou . Neponárajú sa 
do prepadliska .. samospasiteľného" folklori
zovan ia . a le i za cenu rizika a iažšej cesty po
kúšajťr sa hľada( seba. Hpvorím pokúšajú. lc
ho nic vždy a za každú cenu sa to darí. Mne 
osobne sa najviac p;íči l Be rnste in a Brit ten 
i..:h hudba mi ukazuje l:osi. čo patrí len im 
a ni kom u iné mu. N iečo svojské. nezast upi teľ
né . 

(o sa týka inH:rprc t;ícic. treba vychúdzat 
z to ho. že ide o amatérsky zbor v pravom slo
va zmysli.: . P:íl: ili ~a mi predovšetkým pekné. 
komorné znejúce hlasy. ktoré našli uplatne
nie v početných sôlových úsekoch (Ricky Gay 
- soprán , Dafna Ben-l>avid - soprán). Ž.iaL 
ko ncert sa konal v priestoroch kongre,ovcj 
s:íly na Stcf;íniknvcj u l .. l:o je auditó rium 
' mimoriadne zlou akustikou. Nepočul som tu 
kompak tne znici zborové te lesu. len izolova
né . resp. odizolované hlasy či hlasové skupi
ny. Tým . pravda. nechcem všetko pri písa( na 
konto aud itória . Akokoľvek. je dobré. že 
prvé kontakt y medzi slovenskou a izraelskou 
kultúrou sa zača l i. 

V evanje lickom kostole sa konal i koncert 
Slovenského k~morného orchestra, k torý ne
mal nič spoločné ~ d ramaturgiou cyklov Eu
níp,kc katcdrúlnc koncerty. Neviem. či vó
bec bude nie kto schopný zrecenzoval tento 
ko ncert. pretože sa začal (nevedno prečo) 
s hodinovým pr..:dst ihom. takže vcfk:í čast po
sluch ;íčov prišla le n na z;ívcrcčn ú Mozar tovu , 
Symf{miu č. 29 A du r KV 201. Poču l ~om teda 
Mo7arta v podaní Warchalovcov. Možno to 
bujo ..: ~te zaujímavc j~ic- prís( a bez akejkoľ
vek prípravy .. vpadnú(" do Mozartovej hud
by. Áno. po Vicdc ni::111oc~ . pn Guldovi. po 

, 
HUDBA Z CHRAMOV 
IGOR BERGER 

chovný wet rusk6ho človeka. ktorý okr..:m 
svoje j viery ne mal na 'vete nič. Vcfk\•m ta 
jomstvom r:uského prÚ~o~lávncho sp~vu je 
nc,pornc intcrpret ;ír:ia - ona odhafuje tajom
ný závoj hudby. z;íchv..:vy duše . jej úpenli vý 
pohľad do ne konečna . a tomto k!lnCl' rt c bn
Ja p rávc,. nterpre.tácia vcľ,kou príiažlivnu si
lo u . ktorú strhla poslucháčov do sveta-ruskej 
pravo slávnej lit urgie. Sta lo sa tak z;ís luhou 
Minského komorné ho Lhoru a j..:ho dirigenta 
aj zúsluhou S . Kopč;íka. ktor}• v pravo m slova 
zmy~Jc .. zabudol" na operný ma nierizmu' 
a~ nesmiernym vmítorným zanietením vy<)o
Joval z týchto litu rgick ých spevov ich pra vú 
duchovnú podstat u . Po, l uch áči odch:ídza li 
z ko ncertu so zvl{rštnym pocitom . Poču l i nic
čo naprosto výnimočné a névšcdné . Zhod ou 
o kolnost í som si vypočul na dru hý de ľ1 ru,ké, 
pravo,l;ívnc spevy ~ e\tcrcnkom a Li\ti l 
som. že o n sa nevzdal onohÓ ope rné ho kJi; é 
ako Kopčii k , že v duchu zotrval na dosk;ích 
divadla. 

Ohráimc teraz pozornos( iným smerom. 
Prenesme sa do kolísky näbožcnsticv- do Iz
raela. Odtiaľ zavítal na bratislavský hudobný 
festival Filharmonický zbor z Tel Avivu; jeho 
program bol naprosto pri rodzene spätý s b ib
lickým svetom (B. Britten - A Ccrcmony of 
Carols, J. Braun- Song of Songs, S. Gronich 
- The new fertile C rescent, A. Ha rlap - Cain 
and Abel, L. Bernstein - Chichester l>salms). 
Izraelsk í hostia teda prišli na náš hudobný 
festiva l so zaujímavou d ramaturgiou , v ktorej 
celkom priro dzene dominovala do máca tvor
ba . o ktorej vieme ešte vcl'mi m;\lo. To. čo 
sme z produkcie izraelských skladateľov na 
tomto ko ncerte počuli . je samozrejme len 
veľmi malou vzorkou a nijako ma neopnívňu-

Kat,arisovi poču( Mozarta ' podaní SKO. 
Ni<: 1né . lcs1 Mozarta. V tej chvíli ~om ' i uv..:
domi l ten rii·ic pilstný rozdiel medzi Mozarto m 
a Mozar)om a poch<lpil som. že veľk;\ in tc r
pr..:t;ícia je vla~tnc vdké tajom,tvo . Keby 
' "rn huJ predt\m poču l \'i ,aldiho C'onccrto 
h mo l a .Sylnľúuiu 8 dur M. Haydna - bolo 
by možná všet ko iné . Takto ~om poču l a videl 
te n vdký rozdiel. ktorý je v nazcran í. v duši 
človeka . umelca . ech nikto neho vor í o štý
Jovo, ti' imcrprct:ki i. Viem. že t;í ,v;it;í chv í
ľa na~t:íva kn vtedy. kc(ľ ' ú všetky konvencie 
jedinečným spô,obom narušované. spochyb
río vané a tran~formované nanovo. Poč\1va l 

som Mozarta v podanf SKO a z(lrovc rí ' orn si 
prcd~tavova l. ako hy to v~et ko malo byť in~í l:. 
Nanovo prepísané. podľa ncopakQvatcl'ného 
n;\vodu . Áno. interpret je spolut vorcom die
la . Nick.:d y takmer rovnocenným so 'klada
tcfom .'' 

V Dóme sv . Manina sa kon al 6. októbra 
koncert spojený s pobožnosťou , v rá mci kto
rej odznela Lisztova Korunovačná omša - die
lo. o ktorom si ešte ani d nešnú hudobmí ved a 
nic je istú. ako a kam ho zaradi i. Cicľonnej to 
recenzie nie je povcdai posledné slovo na 
adresu Lisztovcj omše. V nímci Európskych 
ka teclnílnych konce rtov täto hudba odznela 
v podaní Orchestra C irkevno-hudobného 
spolku v Uratislave a Slovenského komo rného 
zboru SĽUK s dirigentom t:. Rajterom a so 
só lista mi B. Berkyovou, H . Štolfovou-BandSJ
vou , .J. Kundlákom a D. Janisom. 

Myslím si. že spoj iť on\.~ U ako obrad, ako 
pobožnosf s konc..:rto m nic je štastná myšlien
ka . Ut rpe la tým pobožnosi a tiež ko ncert. 
K samotnej Lbztovcj Korunovačnej omši len 
toľko . že nesúhlasím s mízorom. že tu ide 

••• a Bcethoveno,•a Missa solcmnis pod ta ktovkou A. Ccccata 

Llsztova Korunovačná om~a znela v Dó me sv. Martina pod vedením Dr. t. ~tera. •• 
Snimka A. Kocian 

o okrajovú z;ílcžitost'. kdinečnýŕn spô~obom 
~a v neJ ' pájajú pn I-.v grq!OI i:ín,keho chora lu 
~ pr~načnými uhorskými melodickými figu
níciami. po ktor)•ch Liszl'vedbr,ne siahol. Celé 
omšo vé mdinitrium vybudoval Liszt s výraz
n)•m dramatick ým podtex tom. Vtlačil d o tej
to hudhy ~ilu svojej viery. svoj ho presvedče
nia . Viera je, u Liszta vybojovaným z{! pasom 
- výsledkom konniktných stretnutí . A tak{r je 
i Korunovačn;í omša. Plná zvratov a prek va
pení. Liszt sa vyhýba takej melodike. ktorá 
vyvol;ívala v č loveku hcdonistické pocity 
(preto te n p ríklon ku grcgori;\ nskemu cho rá
lu - k pocitu askézy). U horské melodické 
prvky ' ú veľmi striedmo dávkované- netvo
ria dorninujú.cu súčas( - Je n p rích ut die la. ln
terprctilcia bo la prcsvcdč i vá . Páči lo sa mi ce
lostné naštudovanie d iela - koncepcia, ktorú 
vdýchol Korunovačnej omši [udovít Raj ter. 
Bol by som veľmi rád. keby sa práve tento 
umelec venoval vo zvýšenej miere Lisz
tovej tvorbe, ktorá čak;\ na svoju renesanciu 
- na svoje docenenie . Vrav í sa . že až budúce 
storočie objaví Liszta . Ja si myslím , že n ielen 
Liszta. ale i jeho ch rilmovú hudbu, o ktorej 
sme v minulosti vedeli le n toľko. že m{l okra
jový význam. V danej chvíli nemú význam 
osobitne vyzdvihovať v)'kon sólistov, zboru, 
č i orchestra. Nakonic.c, tých mimohudobných 
rušivých eleme ntov tu bolo viac (plač de tí po
čas pobožnosti . . . atď. ) . N() napriek \l~ctkým 
strastiam som si v tej to chvíli uvedomil. že 
Liszt podobne ako G oethe bol priekopníko m 

no vého ume nia . Liszt razi l nové cesty; jednak 
'~ojou tl'orbou a jednak tým . 7c podronwa l 
nové trendy vo vývoji európskej hul:lby. Bol 
vel'kým Európanom. učiteľom početných 
sk ladateľských gcne räcif. Myslím si, že je na
šou povinnosiou ncust(! Jc sa vraca( k jeho du
chovnému odkazu. 

V priestoroch evanjelického kosto la v po
daní o rchestra Capella Istropolitana, Spevác
keho zboru mesta Bratislavy s dirigentom Pat
rikom Strubom odznel Händlov Mesiáš. 
Oratórium. ktoré chorého a dovtedy neú
spešného umelca .p riam postuvilo na nohy. 
Vždy keď počúvam H tindlovho Mesiáša. spo
meniem si na prekrásnu s t a ť o Händlovi. kto
rú napísa l St. Zweig vo svojich H viezdnych 
hodi nách ľudst va. Pri počúvaní tejto hudby 
som si uvedomil tu nesmiernu silu Händlovho 
ducha. ktorä ho pohá ri ala v tej to pníci. D neš
ný poslucháč istotne pociťuje rozsah diela ako 
určitú vyčcrpävajúcu záťaž. Nepretržitý po
hyb poslucháčov smerom k východu to mu na
svedčoval. Celý kostol mi pripomínal pcv
nos(. z ktorej ľudia nepretržite un ikajú . Mož
no Sami nevedia kde; Jen preč - ďaleko od tej 
.,zdÍhavcj " hudobnej vravy. v k to re j nedo ká
žu už rozpozna( veľkolepú silu umenia. 

Vníimc sa však k hudbe. v ktorej dominuje 
neprekonatcľnä invencia a fasci nujúca p ráca 
s näpado m. Z týchto nepretržitých reťazcov 
polyfó nic vystup uje na povrch vzácny drama-

pokračovanie na S. str. 

Nezabudnuteľný Minský komorný zbor a jeho hlamí protagonisti - sólista Sergej Kopčák 
a dirigent Igor Mat'uchov · 

Snímky J. Grd - NO 



dokončenie zo 4 . str. 
tizmus hudby. spojený s nevšednou oslavnos

·ťou. Je to vlastne hymnus na Mesiáša. ktoré· 
ho "vidí" Händcl nielen umierať, t1lc i prich;l
dzať na svet ako ozdravujúcu silu. Ja počujem 
v Händlovom Mesiášovi nesmiernu radosť. 
detinskú rozkoš gé nia . Každá časť je nabitú 
sviežosťou . nesmiernou energiou. vitalitou . 
Po neúspešných opcních sa zrazu Händlov 
pohľad obrátil úplne inde . Iným smerom -
v intenciách iných dimenzií. Tä radosť prišla 
i z pocitu uzdravujúceho sa organizmu. z po· 
citu znovuzrodenia . Áno. v Mesi;íšo vi sa zro
dil nový Händc l. 

Z ďalších inte rpretov sa žiada spomenúť 
i mená sólistov L. Lootens (Svajčlarsko) -
soprán, l. Kirilová - mezzosoprán, .J. Kund
lák - tenor a S. Lorenz - bas. Zo s6listov vy
Zn!! l najproble matickejšie výkon J . Kundl;í
ka. ktorý najmä vo vyššlch polon;ích akoby 
stratil prirodzenú farbu svojho hlasu . Inak 
obdiv. úcta a uznanie patrí všetkým účinkujú· 
cim - najmii dirigentovi P . Strubovi (SRN) 
a zbormajstrovi L. Holtískovi. 

Aj z;ívcrcčný koncert tohtoročných BHS 
bol zasvätený chrámovej hudbe . Bccthoveno· 
vej Misse solemnls, k tor á odznela v Dóme sv. 
Martina v intcrprc túcii orchestra a zhoru SF 
s dirigentom Aldom Ceccatom. 

V priebehu takmer polstoročnej neslobody 
sme sa naučili hodnotiť toto Bccthovcnovo 
dielo ako čosi viac než dielo liturl!.ické. 
Tvrdievali sme. že liturg ický text holic~ .. z;i
micnkou" k napísaniu tejto hudby. kde vraj 
filozofické pohnútky ďaleko prevyšovali po· 
hnútky n áboženské. Mne sa však zd ;i. že te n
to mízor treba trochu poopraviť. lebo Beetho
ven. i keď bol inšpirovaný veľkými die lami 
ne meckých filozofov. dospel prúvc v tomto 
diele k akémusi zmiereniu s Bo hom a tre ba 
povedať. že do určitej miery i s cirkvou . Kyric 
- Gloria - Credo-Sanctus- Ben<!dictus a Ag· 
nus Dei - to je predsa omšovéordinúrium. Nič 
viac a nič me nej . A Beethoven . ten nepokoj
ný a večne sa zmietajúci duch sa zrazu s ce lým 
svojím filozofickým nadhľadom dok;ízal 
vmestiť do tohto káno nizovaného poriadku. 
Z Beethovenových listov sa dozvcd;íme. že 
svoju Deviatu venoval ľuďom a Missu solcm
nis Bohu. To je teda to Becthovcnovc filozo
fické víťazstvo podčiarknuté i tónino u D dur. 
Missa solemnis je očistným záverom Beetho
ve novho života. V tom je jej veľká filozofia . 
keď chceme i Kantovská. a lebo b iblická ... 
Pravda Beethovena i tu vidíme ako víťaza . 
vnútorne zanie teného. oddané ho a zapúlcné
ho pre vec l;isky a dobra . Vcd' i C'~cca tov prí
stu p bol plný vnutornej energie. ~trhujuceho 
zápalu a sily. V duchu som si spomenul na slo
v tí dnes už nežijúceho slovenské ho skladateľa 
- zakladateľa slovenské ho syrnfo nizmu . ktorý 
v jednom rozhovore nazva l dosť nešťastne. no 
zámerne toto Becthow novc dielo - c itujem : 
... .. ušľachtilou nudo u ... ". l to sa stúva. i keby 
sa to nemalo stať. lebo Missa solcmnis je 
vskutku dielom nevšedným a výnimočným . 

Aspoň tak ho vnímali i vnímaj ú mnohé gene
rácie a rozmanité kultúry. Pravda, názory 
môžu byi i tentoraz rozmanité. Ľudia si môžu 

VIERA REŽUCHOV Á 

Tradične sa v rámci tohtoročných BHS , 
uskutočnilo verejné kolo Medzinárodnej 

tribúny mladých interpretov pod záštitou 
UNESCO - a opäť s tradičným priebehom 
i výsledkami . Počas troch dní sa na piatich 
ko ncertoch predstavilo desať mladých inte r
pretov. kto rých mená boli vo festivalovorn 
bulle tine zverejnené opäť v abecednom pora
dí. práve tak. ako v závere me ná tohtoroč· 
ných troch laureátov. Táto .. korektnosť". mi
mocho dom práve v to mto roku. bola povest
ným škria tkom podujatia: najmladší účastník 
T ribúny Alexander Meľnikov z Moskvy 
( 1973) sa tak d osta l pred nesporne jej najvý
raznejší interpretačný zjav- a jej na jstaršie
ho účastníka, basbarytonistu Thomasa Quas
tho ffa (1959) zo SRN. Z ho dou okolností 
účinkovali obaja na spoločnom koncerte 
(2. IO. večer so SF. s úspešne sa prezentujú
cou tvárnou dirigentko u D alio u Atlas z Izra
e la) a obaja v tomto roku vlastne prezentovali 
krajné vekové rozpä tie účastnikov. Zatiaľčo 
však Meľnikov pútal pozornosť a ovácie pub
lika. žal. myslím. že najmä za svoju isteže 
oslnivú techniku a mladú dravosť (na inom 
mieste som už vyslovila názor . že prezentoval 
.. seba" v Schumannovom koncerte a nic die
lo ) . Quasthoff predstavoval v Mahlerových 
Piesilach potulného tovaryša jedinečnú j~
notu technicko-umeleckých daností - a ume
nia inte rpretácie (hlasové kvality tu bo li sa
mozrejmosťou). Jeho fyzická indispozícia 

kl;ísť nespočetné otázky. Prečo práve Missa 
solcrnnis na záver festivalu, prečo nie niečo 
iné ... ? Samozrejme. pole rnických otúzok by 
bolo možné nastoliť i viac. Napríklad - prečo 
dramaturgia nesiahla i po liturgických die lach 
nášho storočia? Prečo sa vo väčšej miere ne
upla tnila šÍršia pale ta kortccrtantných diel pre 
rôznorodé nástroje? Vo výpočte otázok by 
ho~~ možné pokračovať ďalej. No treba pove
dat 1 to. že vzhľadom na nespočetné úskalia 
- predovšetkým i ekonomické a istotne i or
ganizačné - vyzneli Bratislavské hudobné 

sl;\vnosti ako skutočn;í oslava hudby. Je prav
dou. že nad mno hými vecami sa treba znovu 
a znovu zamýšľať (poloprázdne auditóriá, ce
ny lístkov. dodržiavanie termínov vytlače
nýc h v programe ... atď.). Nikdy nebudeme 
všetci spokojní - no cítim. že každý z nás je 
zap;ílcný pre naše sviatky hudby. 

••• 

Je nesmie rne míročné pre dnešného poslu
cháča sadnúť si pn vyčerpávajúcom dni do 

konce rtnej siene a počúvať krehk ý svet pies
ní. ktoré sa zrodili na sk lonku minulé ho sto 
ročia - vo svete. kto rý vyzéral úplne iní1č, než 
miš dnešný. do ktorého srne sa narodili . Pri 
,počúvaní prekrásnych Talianskych piCliní Hu
ga Wolfa si uvedomujem. ako dnes človek 
znecitlivel. ako si musí privykať na to . čo sa 
nazýva poetický svet piesn í. Akoby sa zasta
vil \:a~ a zmenila optika . Veci. ktorých si dnes 
ani ned ok;ížl·mc všim nút'. sa st;ívajú stredo
hodom poetických z;íchvcvov. Až po koncer· 
te sa č lovek .. prebúdza" spiiť do sveta . ktorý 
sme ~ i stvorili. Á no. dobre sa človek cíti vo 
sve te týc hto Talianskych piesní. kde je všetko 
vyrozp r;ivané akob y šeptom. · dôverne. ko
morne; v šere a s filozofickým nadhľadom . 
Tento kre hký svet nám stvárnili - sopranistka 
Magdaléna Hajóssyová, basbarytonista Sieg-. 
fricd Lorenz a klavirista Marián Lap~anský. 
Z ce lej tejto trojice s1Siistov by som ~hecl os.o
bitne vyzdvihnúť p ráve klaviristu M . Lapšan
ského. kto rý vdýchol Wolfovým piesňam ča· 
ro. intimitu a noblesnosť. Myslím si. že výko n 
L1pšanského znesie tie najvyššie krité rilí . 
Ďalej hy som spomenul výkon ne meckého 
hasbarytonistu S. Lorcnza. ktorý sa dokázal 
veľmi prirodzene stotožniť s Wolfovým du
chovným svetom. J eho prejav bol nesmierne 
prostý a poe tický. Pozbavený afektov či faloš
ného manierizmu . Výkon M . Hajcíssyovej by 
som však nehodno til až tak jcdnozmii:nc. Ne
chcem tým začať po le miku o profesionálnych 
kva lit :kh ume lkyne. Mne ~kúr pn.:k;íža jej v~'
razova . dymunicka 1 hlasovú jednotvárnosi. 
Každú picsci\ spievala Hajóssyová rovnako; 
nemal som pocit ko ntrastu . rozmanitých ná
lad a vnútorného napiitia . Pre mňa bo l výkon 
M. Hajlissyovej strohý a odosobnený; chlad
ný a citove zdržanlivý . Myslím si, že pri rô z
norndejšom rcperto;íri by tento problém vy
stúpil do p11prcdia ešte markantnejšie . Počul 
som už M. Hajlis~ynvtl spievať nie le n H . Wol-

' fa a mus ím povedať. žiaf. že vždy bolo všetko 
rovnaké. Rovnako profesionálne zvládnuté 
a rovnako akademické. 

Jeden z laureátov Emmanuel Pabud zo~~ 
članka 

Snímky M. Jurík 

s) 

Interpreti piesní H. Wolfa M. H~óssyová, M. Lap~anský a S. Lorenz 

J e nespo rné. že n;ízqry môžu byť veľmi rôz
ne a protikladné. no pod tento n;ízor sa pod
pisu~cm ja. S pripomienkou . že dok;ížcm to
lerovať i n;ízory iné. 

•• • 

M ilovníci o rganových koncertov si po. dlh· 
šom časovom od stupe istotne prišli na 

svoje v rámci orga nového recitálu mladého 
nemeckého umelca Bernharda Haasa na toh· 
toročných BHS. Bernhard Haas sa brat islav
ským posluchäčom predstavil dňa 29. septem
bra v koncertnom šttld iu slovenského rozhla
su so vskutku veľmi svojským progFamom 
(dvoma transkripciam,i a jcďným pôvodným 
dielom). T ým pôvodným die lom bo la Druhá 
sonáta pre organ O. mol op. 60 Maxa Regera. 
Haasov Rcgcr bol zrozumiteľný. čitateľný; 
technicky i muzikantsky pútavý a príťažl ivý. 
Bratislavských poslucháčov prekvapil Haas 
tým . že ce lý svoj recitál hral spamiiti a bez 
asistenta . Regcrova zhuste ná a ch romatizma
mi naplnená polyfó nna sadzb a vyzne la te nto
raz nesmie rne zrozumiteľne. Haas do nej vlo
žil svoj prenikavý pohľad interpreta . ktorý do 
poslednej noty die lu rozumie. 

Mimori;tdne zu ujímavá bola organov;í 
transkripcia Janáčkovho diela - Mládí. Ide · 
pôvodne o dychové sexteto. Organová verzia 
pochádza priamo od Bcrnharda Haasa a mož
no o ne j povedať , že je veľmi prc~vcdčivá. 
Myslím si. že i zarytý odporca nových trans· 
kripcií musel uznať. že ide o nesmie rne vyda
rený prepis. Haas d osta l z Janáčka takme r 
všetko to . čo veľký majste r do svojho diela 
vložil. Jeho verzia tu nič nczrc tušova la. Pô~o
bivo tu boli vyspievané prekrásne moravské 
pastorúlne nálad y, tklivé meditácie i apoteó-

(pat rí medzi kontcrganové de ti) j e akoby vy
važovaná nuido m až sugest ívne pôsobiacej 
osobnosti: už po niekoľkých taktoch vti ahne 
poslucháčov absolútne do interpretovaného 
die la ... 

UNESCO - tribúna sa však nepokladá za 
súťaž v tradičnom zm ysle slova. Keďže tu nej
de o ceny, ale o ,.vyzdvihnutie" inte rpretov 
prostredníctvom titulu laureát (jeho význam 
-ako sa ukáza lo. nic je celkom zrejmý ani za
hraničným pozorovate l'om aktérom poduja
tia . najmä čo do dôsledkov v konkré tnych 
ko ncertných . a le aj iných príležitostiach 
napr . UNESCO). nepokladá sa za potre bné 
prezentovať výsledky v inom než abecedno m 
poradí. No podujatiu , ktoré sa nepokladá za 
súťaž. by možno (aspoň v 2. kole - verejnej 
prezentácie) prospela aj diskusia, resp . zdô
vodnenie postojov či názorov. Potom by bolo 
možno me nej diskrepancií medzi rezultátom 
komisie a osobnými názormi či už j ej členov, 

alebo aj domáceho odborného publika - kto
ré sa, zatiaľ , po každom ročníku objavujú . 
(Tu už a le asi prezrádzam aj niečo zo zákuli
sia - v tomto ročn íku som ma la totiž príleži· 
tosť s ledovať UNESCO tribúnu aj z jej vnú· 
tra.) Takto sa už viac rokov v ho dnotiacich 
úvahách sčasti sto tožilujeme s vyhlásenými 
výsledkami- a sčasti uvažujeme, čim asi ten-' 
ktorý účastník členov medzinárodnej výb~o
vej komisie zauj a l - a prečo asi ten- ktorý, 
a ďalší nie. Ale to je asi o tázka krité rií. ktoré 
sa matematicky vyjadruj ú ťažko. 

za mladosti . V takomto šťastnom okamihu 
citlivý poslucháč naozaj nczapochyhujc. č i 
transkripci<~ bola spr;ívna alebo nic. 

Trochu zložitejšie a zmiešanejšie poci ty 
som mal pri p redvedení organovej verzie 
Lisztovej Sonáty h mol pre klavír. l tu o rga
IIÍSta Bernhard Haas vykročil na svojské cesty 
a svojej ú lo hy sa zhostil opiiť zname nite. Pri 
všetkom obdive a úcte k organbtovi B . Haa
sovi ~a nemôžem ubrán iť vnútorným. možno 
veľmi subjektívnym pocitom . že Sonáta h mo l 
je svojím na jvnútorncjším obsahom prcdesti· 
nova n;'1 klavíru . Aby som sa vyjadril čo naj
konkrétnejšie - cel:í Son;íta h mol je vlastne 
z<ipasom a konni kto m troch tém a z nich od
vode ných variantov. Je to té ma nebie~. téma 
pekiel a téma človeka zmiciajúccho sa medzi 
týmito silami . Podľa môjho názoru Lbzt pre~
ne vedel. že len kladi vkový klavír rnc'\že vy
kresliť te n priepastný zúpas človeka medzi 
Me fistotclo m a Bohom. To počuteľné klopý
ta nic zlých duchov. tie ť•dcry kladivka o stru
ny .. . To všetko sa v organovej verzii zretušo
valo. Liszt vedel. prečo tot o d ie lo nap ísa l p re 
klavír. mohol hy z tejto hudby stvoriť i ~ymfo
nickú báseň . A le o n to neurobi l. A vede l. 
prečo to urobiť nemil.lc. Nic, nechcem jed
noznačne odsúdiť túto o rganovú transk ripciu. 
Bola v mno ho m zaujímavá. J ej základný filo
zofický problém spoč íva v tom. že priepastný 
svet pohybujúci sa medzi diabolickým a sak
rá ltíym ch<~rakterom hudby. nebol úplne vy
kres le ný. Presnejšie. chýbal tu ten démqnic
ký fenomén . A výsledko m bolo to . že n<lpo
kon ani očistný záver nemal ten p ravý po
vznáša júci účinok . Môj obdiv však patrí zna
menitému výko nu , ktorý p redvied o l ne mec
ký organista Be rnhard Haas. 

Patrí sa však pripomenúť a j tre tieho laure
á ta - stal sa ním flautist;i E rnmanucl Pahud 
( 1970) zo Svajčiarska. P~íležitosť dosta l 
v nímci mozartovského programu s Warcha
lovcami (2. IO. v Moyzesovej sieni SF) 
a v rámci tohto podvečera bol najpresvedči
vejší. Napriek istým technickým pripomien
kam (týkali sa na jmä kvality tó nu) Kon
cert G dur KV 313 ..inte rpre toval". T eda ne
sledoval le n technické zvládnu tie n;íročného 
partu - a le muzicíroval. Ľahko. hravo. štýlo
vo . Zaujal aj maďarský hobojista J ózsef Kiss 
( 196 1) v ko ncerte C du r KV 3 14. no s ohľa
dom na jeho vek a zrelosť by sa už bol žiadal 
osobnostnejš í interpretačný výsledok - v ce
lo m diele . Muzikantsky mu vyšla na jmä 3. 
časť - tie predošlé skôr odohral, než interpre
toval. Naprie k vynikajúcej spolupráci War
cha lovcov a ich optimist ickej verve. A j nór
ska huslistka Marianne T horsen ( 1972) potre
bovala v ko ncerte A dur KV 2 19 istý čas 
k nadobudnutiu väčšej pódiovej istoty a hoci 
napo kon aj o na p režiarila miestami .. svojho " 
Mozarta , najmä viacerými technickými zavä
haniarn i pripomínala skôr š ko lský ko ncert . 
než výberové podujatie. Hobojista J orls van 
de n Hauwc (1963) z Be lgicka uviedo l so Stút· 
nou filha rmóniou Košice a výborným nemec
ko-francúzskym dirigentom Pierre Domini
que Ponnellom (1. IO. v Koncertnom štúdiu 
Slovenského rczhlasu) koncert Richarda 
Straussa síce technicky zdatne . no interpre
tačne akosi indi fe rentne. Viac zmyslu pre 
vnútorn ý náboj Straussovskej hudby mal diri
gent. mimochodom veľmi dobre vtl;íčajúci 
pečať svojej koncepcie uvádzaných diel nic 
jednoznačne kvalitne sa prezcntujúccmu or
chestru . O mnoho prcsvedčivejším bol na tom 
istom koncerte k lavirista Jan Simon ( 1966) 
z Prahy v Chopinovorn 2. koncerte f mo l op. 
2 1. Spoznali sme ho ako interpreta so zd ra
vou rovnová ho u racionality a emocionalit y. 

pokračovan'ic na 7. str. 



6 HUDOBNÉ DIVADLO 

V minulosti sa stalo dobmo a zauživanýDa Z\')'koln, že opemý sú
bor Slovenského národného divadla vždy prlpral'il v nimd BHS jed• 
nu opernú premiéru. V posledných rokoch sa sfce od tejto tradície 
upustilo (alebo príprava festivalovej premiéry pripadla na Komor
llÚ operu SF); dnes - na nedávno skončenom medzinárodnom hu· 
dobnom festivale - tento zvyk obnovili. A tak opera prispela k festi· 
valovému dianiu nielen bežnými reprízami, iiaľ, bez hostf, bez. mi· 
moajadnych . interpretačných pooinov, ale aj premiérou Figarovej 
svad~ý Wolfganga Am~dea Mozarta - .a to v netradičnej a nezvyčaj
nej bábkovej verzii, ktorú režijne· pripravil svetoznámy majster 
umenia pantomímy - Milan Sládek. 

Nezvyčajná 
Figarova svadba 

Vlastno~tou každého vdké ho d ramatické
ho . a teda aj hudobnodrama tického d iela je 
to. l.c jeho bytie v čase na ru~ujc. ba často aj 
st rháva hranice medzi minulosio u, prítom
nosiou a hudúcnosiou. Vdké d ramatické die
lo je .. ncsmrtdné" a je ho .. nesmrtcľnosi" sa 
p rejavuje . a le aj upev{wjc neustále novými 
a novými metamorfózami javbkového tva ru 
tohto die la. Plat í to bezo zvyšku aj o Mozar
tovej Figarovej svadbe. Hoci insccnovai o pe
ru s h ;íbkami je a zre jme aj zostane v polo he 
expcrimc ntu. z h ľadiska zobrazenia význa
mov. kto ré d ie lo prin;íša, je Figa rova svadba 
pria m o tvorená voči snah;ím o inovované ale
bo p riam aj princi pi;ílne nové výklady. 

Mildn Sl;ídek . hla vný spiritus agens· to hto 
p roje ktu . sa až na niekoľko výnimok nesnažil 
o peru akt ualizovai. vnáša i do nej nové význa
my. nové podtó ny. prí p;1dnc o hjavova i dote
raz ~k ryté ved ľaj ~ic dejové mo menty. Išiel po 
hlavncj de jovej línii . ~nažil sa verne rozk ryi 
a krL·ovai \'7iah ~ mcd7i po~tavami . mal na 
zreteli hla vn(J my~licnkovú líniu diela. Sám 
p re t(Jio inscenáciu navrho l bábky . ktorých 
koncepcia vychádza la zo základnej charakte 
ristiky tej -kto rej postavy a v niektorých prí
padoch (hlavne A lmaviva. G ró fka} tcndova
la k určitej parodickosti až grotesknosti . Le n 
asi v dvoch - troch prípadoch išie l proti d uchu 
hudby. (Naj cklata ntncj~ í prípad je veľká ária 
G rófky z ll. dejstva . kdc skfzol do po pisnosti . 
ktorá mala zrej me prek ryi slatickosi dra ma
tickej akcie: Grófka počas 'c ituplnej a emo
cio nálne prchÍbc nej á rie sa po h ráva so psí
kom. ) 

scéne . divá k má možnost' pozorova i každý ich 
po hyb. každý technický detail vodcnia .. hlav
ných p rotagonistov ... Uži tím tohto pr ístupu 
má vnímatcl' možnost' parale lne slcdovai vý
znamovú a výrazovú (báb)<y) aj technick(! 
(búhkovodiči ) stránku poňatia hlavných aj 
vedľaj š ích postáv o pery. Vodiči bábok od
viedli mimoriadne kva litnú umeleckú prúcu. 
Presne a clifcrc ncovanc kreovali každ ý po hyb 
a ten zasa jedinečne korc~pondoval s každo u 
hudobno u frázou. Bábky na scéne ožívajú na
najvýš prirodzene a s tou isto u pri rodzenos
inu vstupujú do vziahov s ďa lš ími postava mi 
opery but'fy. Me ná týchto vynikajúcich umel
cov nech s(J tu zazname nané: /sicloro Ferncm
dez. t.:.ubom ír l'ik tor. Kawrína Pik rorová
~A ulitisol'lí . Beata Hileková, Dm1im SegeJo
wí.-Jana Sk01'epová, Kamil Kouba a Peter Ta
htu'ek . N'a· hutiobncj príprave opery s nimi 
~polupracovala Milada Synková. 

Milan Sládek (v pozadf) a bábkonoslčl s bábkou Figara Snímka K. Márenčlnová 

Sl<ídck pravdepodobne vychádza l z ele
me ntá rneho poznatk u. že pri insccnCicii kla
sickej opery div<i k vn íma významovovýrazo
vú. ale aj technickú stránku hercovho preja
vu. Tomu prispôsobil a j bábkov(J ko ncepciu. 
Bábkovodiči sú totiž neustále príto mní na 

Mil ;uiovi Sládkovi sa poda rilo nájsi takýja
vi~knvý tva r. ktor)• jedinečne a ncopakov;~ 
tdnc korešpo nduje so štýlom a charakterom 
predlo hy. kto rý výbo rne kre uje javiskový 
pr ie~tor a v rámci kto ré ho sú jednotlivé situ
ácie rozohraté .. naplnO!'. neobyčaj ne živo 
n presvedči vo a okrem spomínaných ·prípa
dov aj duchaplne a vtipne. 

Je to tvar. v ktorom má miesto tak reálny 
zákl ad diela . ako aj fantázia a imaginácia . 

Hudobné d ie lo naštudoval šéfdir igent o pe
ry SND Jo1ws A lexa so sólistami súboru . Ale
xa si s Mozartom - a ko to prs.H~~aluž v ldo
menco vi. ale aj nedávno v Korunovačnej o m
ši ~ rozumie len prieme rne. Je typom dirigen
ta zame~ného skôr na vdké romantické ope
ry (dokáza l io v Pikovej dáme) a klasicizmus 
akoby preňho znamenal le n potrebnú nut
nosi . Základná orchestrálna príprava bola na 
do brej úrovni , avšak hlbšie preniknutie do 
mozartovské ho štýlu , ktoré by dielu dalo tak 

štýlovú autentickosť . ako aj črty o~ohitého 

prístupu , z inte rpn:I<ÍCIC d tii ncbolu. 
Z hlavpých preästaviteľov zaujal J. Ďurčo 

ako sebavedo mý. hlasovo vyro vnaný aj výra
zuplný Alrhaviva, vedľa neho /. MatyáŠová 
a ko G rófka mala určité technické problémy 
a spevácky pari postavy odviedl a len na prie
mernej úrovni . So spevácko u noblesou a is
krou aj so zmyslo m p re mozartovský štýl spie
vala Z uzanku Ľ. Httdecová. Vyrovnaný 
a z hľadiska speváckych kvalít akceptovateľ
ný výko n od viedo l D. Jenis ako Figaro . Bez
pečnou spcväcko u techniko u. výbornou zro
zumiteľnosťou spievané ho slova aj s mladis
tvým cläno m spievala D. Slepkovská postavu 
Che rubína. Pome rne vyrovnané bo li aj výko
ny_ ďalších sólistov: M. Nirranovej (Ma rccli
na), M. Malachovského (Bartolo). M. Dvor
ského (Basilio). /. Oíváta (Curzio ) . J. Petra 
(Anto nio). M. Martincovej (Barbo rka) . 
(Rece nzovaná je 2. premiéra z l . októbra). . . ~ , 

Obligátny prívesok feštiválu 
r 

\ ~na h.: /.map•>' .11 .t .wrad n du ~ ~~ >~dl u .:a
sového kontextu o pe rný po die l ostatných 
BHS. siaho l som po starších festivalových 
bulletinoch. Predkl adám z nich zopár faktov . 
Počet hosiujúcich súborov na javisku SND : 
rok 1975 - tri , 1976 - štyri , 1977- dva, 1978 
- Iri . 198 1 a 1982- dva. V ro ku 1984 vystúpilo 
osem hosiujúcich sólistov. Tohtoročná bilan
cia je z oboch hľadísk nulovú. Ko me ntár azda 
nic je pot rebný ... 

l naprie k to mu . a lebo práve pre to. sa diva
delný plagät opäť červenal. Dvojako. J edna k 
farbou tlače všetkých - akože - slávnostných 
predstavení pod hlavičkou BHS. jednak ne
schopnosio u ozvläštnii bežné tituly menami 
spcv;íckych osobností spoza hran íc. Z ôsmich 
večerov patrili dva premiéram Figarovej 
svadby (je predme to m samostatne j recen
zie). jede n ko ncertnému programu a ostat
ných päi tvoril všedný rcpertoúr. O o právne
nosti zaradenia novej produkcie niet pochýb .. 
uvítai možno i net radičnú aktivitu na poli 
symfo nicko-vokálno m a do istej mie ry sú a k
ceptovatdné čísla s do máco u interpretačnou 
elito u. O podstatne nosi ďalších . poki aľ majú 
byi BHS ozaj výberovou tri b(mou . jednodu
cho nepresvedčila . 

Dôvody sú roznc. Prinajmenej za odvážny 
považuje m . s íce ne po menovaný. no fakticky 
naplnený. mozartovský blok. Divadlo po núk
lo vktko . čo z jubilantovcj tvorby v súčasnos
ti má. t. j . okrem premiéry. Carovnú flautu 
(.Q.cdi kovanú 200. výročiu prvé ho uvede nia) 
a ldo mcnca . Pri d nešnej mozarlovske j ko n
junktú re i konkure ncii . vyjsi na fes tivalový 

t.:r.:n 'Lh o ma do~t prohlcmat ickymi na~tudo
va niami a ko lísavou spcv;lcko u úrovňou. zdá 
sa mi byi rizikom . Na vonkajší efekt stavaná. 
rcvu;í lna Carovná nauta spred piatich ro kov, 
síce pod novým dirigentským vede ním Petra 
Feraneca dostala o čosi pevnejšie ko ntúry, no 
o koncepčnej výpo vedi zatiaľ hovorii nemož
no . Z pôvodné ho obsade nia ostalo trio muž
ských protagonistov, z kto rýth jedine Peter 
Oswald zazname nal technický (nie však výra
zový) po krok. Helena Kaupová, dnes už só
listka pražské ho ND , vniesla do partu Paminy 
tmavšie a sýtejšie tó ny svojho rezonančného 
soprán u. Nová je Kráľovná noci, poslucháčka 
VSMU Ľubica Vargicová, perspektívny, 
v ko lo ratúre istý a timbrovo obsažný soprän. 
Dramatický rozmer partie je však pre ňu ešte 
vzd ialený. 

ldomeneo je pome rne čerstvou produk
ciou . s vari pätico u domácich repríz, takže je
ho kvalitu (hudobné naštudova nie Jonas Ale
xa) ešte nestačila poznačiť rutina z obo hráva
Ilia. Určitú výrazovú chudokrvnosť celkové
ho ťahu . a platí lo i pre ostatné mozartovské 
opery v SND . spôsobuje príliš sterilné poňa
tie recitatívo v. Zniesli by viac agogického 
uvoľnenia . vzruchu i temperamentu. Do só
listického zväzku dodatočne vstúpil Sergej 
Larin ako ldome neo. tenorista iste nie od 
chovaný klasicizmo m. no napriek to mu s lo
hovo korektný, hlasovo šťavnatý a kovový. 
Magdaléna Hajóssyová opuncovala o piii svo
ju E le ktru autenticko u mozarto vsko u fazó
nou a neomylno u l~chnikou. 

Do ka h:gori.: pr"pcvJ...o\· l. t ~orh) 'v\· . A. 
Mozarta patrí ko ncertné uvedenie Koruno
vačnej omše- s dirigen.lo m Jonásom Alexom, 
zbormajstro m Ladislavbm Hal~skom , sólis
tickým kvarteto m (1. Matyášóvá, L Kirilová, 
Ľ. Ludha,. V. Kubovčík) a he rcom Dušanom 
Jamrichom vo vložených biblických textoch. 
Programový harok . mimochodom skúpy na 
informácie , uvádza i me no režiséra.' Hovoriť 
však v prípade omše o réžii je d iskutabilné, 
ro vnako ~ko polemická je ponúknutá ve rzia. 
Hudobne išlo o solídnu , zvuko vo vyváženú 
interpretáciu s. rovnocenným zástojom všet
kých zložie k. Dominanta večera sa však , pa
radoxne, • dóstavila ešte pred prestávkou. 
Dvorákdve Biblické piesne predniesol Peter 
Mtkul~ ako hlbokú os9bnú spoveď, vytvaro
van& do na jjemnejších výrazových a fareb
ných odtieňov. Á propos, Dvoták. holestä lo by 
ia to pripomenjÍť si jeho výročie hod Rusal
ko u s vyberom českých a zahraničných sólis
tov? • 

Dramaturgiu - a napoko n i diváko v - väč
šmi vzrušova l Gounod , Puccini a Verdi. Faust 
a Margaréta v réžii Jozefa Bednárika je ne
spo rne naju~ážkovej ši a vzo~ka súčasného re
pertoári.) , schopná vtiahnui-diváka do víru ná
paditých akcií , ale tiež posk.ytm'!ť mu priesto r 
pre individuálne do tvore nie zážitkov. T ieto 
posolstvá nevyprchali z predstavenia ani po 
d va a pol ro ku. Na rozdiel od premiéry. nepo
darilo sa leQIOkrát _vyčarii natoľko iluzívnu 
a emóciami nabitú atmosféru . Ľudovít Ludha 
(Faust) pre kvapil po pri ľahkých výškach ko
vovým jadrom• s,lredov, čaká ho však vcfa 

ové naštudovanic Figarovcj w adhy prc
uJ.. at.a lu . L.e up<.:r<~ SND,~a v ~uéa:. •w~ ti ucl>uj1 
experimentovať. že tu nechýb'\ chuť vyskúšať 
nezaužívané inscen ačné ko ncepcie. V posled
ných ro koch sme síce bo li viack rát svedkami 
pokusov o uplatne nie bábok v opernom UJ~C
ní. Aspoi\ z bra tislavských inscenúcií l?Y som 
pripomenul Mozartovu operu Lucio Silla 
v Komornej o pere a Bednárikovu fériu na 
Ca rovnú flautu v Štát nom bábkovom di vadle . 
Sládkova Figarova svadba do kazuje, že tento 
tre nd možno uplatni i aj bez to ho. že by sa die
lo ( resp. jeho hudobná predlo ha) akýmkoľ
ve k spôsobo m upravovalo. krátil o ale bo zjed 
nodušovalo a že môže vzn iknúi inscenácia 
celko m pôvodJlá. vychádzaj úca z vlastnýc~ 
záko nitost í bá~kového divadla, žij úca .. vlast
ným životom" a zároveň plne zodpovedajúca 
duchu a charakteru diela . Inscenácia s plno
hodno tným vý.-:namo m. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

práce na v)•razovom dotvore ní roly. Mälo in
šp iratívnu partnerk u našiel vo vokálne ostrej . 
chladne j a he recky odosobne nej Marga réte 
Ľudmily Hudecovcj. J á n Galia, M!;!fisto 
priam čino.herných parame trov. sa nachädza 
vo vážnej hlasovej kríze. takže prcchodo vé 
a vyššie tó ny s·a mu stali ú1žko dostupnými . 
Dirigent Jonas Alexa sa vo Faustovi stre to l so 
svetom. ktorý mu zrejme bytostne nie je blí;z;
ky. Je ho koncepcii preto chýbalo viac ro man
tické ho vzletu . francúzske ho esp ritu i vcľko
rysejšie tempá. 

Poki a ľ ide o Pucciniho Madamc Butterny, 
märne hľadám dôvody pre jej uvedenie 
v rámci BHS. Neprihovúrajú sa mi zo sfé ry ja
viskovej . hudobJlej . ani speváckej . Inak je to
mu v prípade Verdiho Sily o~udu, vsk utku 
dobrej inscenäcie , s nadpriemerným hudo b
ným naštudovnním a takmer op timálnym só
listickým obsadením . Pod neko mpro misno u 
taktovkou a rešpe kt vzbudzuj úcou oso bnos
inu Ondreja L!!nárda hral o rchester nad svoj 
bežný štandard. hoci od lanskej premiérovej 
úrovne ho ešte delil nejaký k rôčik . Ľubica 

Rybá rska nadchla deta ilne vypracovano u 
a štýlovo čistou Leonorou e urópskych kvalít. 
R ovnako reprezentatívny ,ie Sergej Larin, 
s dra matickou vervou a lesko m výšo k spieva
júci Alvaro. V ich tie ni vša k neostali ani P. 
Mauréry (Carlos). l. Kirilová ('Preziosilla) 
a M- Babjak (Melitonc). 

Suma sumá rum - žiadne senzácie. žiadna 
žatva inscenačných počinov, či objavných vý
konov. O pe ra o pä i vyšla ako obligátn y.prívc
sok festivalu . A le. všetko zlé je na niečo dob, 
ré: aspoň raz sme nakusli do svetlejš ích i tie
ni stejších miest bežného rc pcrtoú ru . Divák 
však. obávam sa. chcel trocha viac. 

PAVEL UNGER 



KONCERTY 

Zábavná hudba l' dobe Mozarta pred-vedená -v dobo-vých kostýmoch zaujala n~mä malých 
di-váko-v. · 

Snímka M. Tesák 

DETSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI '91 

A BOL FESTIVAL 
Zdä sa . že Detské hudobné shí vnosti sa na

trvalo etablovali v pestrej a čoraz rozvetve
nejšej rodine rôznych festivalov. prehliadok 
či fcstivalíkov a pod krídlami svojho dospelé
ho túto ra - Brat islavských hudobných sliív
ností. sa rýchlo vymanili z detských pl ienok. 
A ako každ ý nezrclý a neskúse ný adn.lesccn t 
nabrali v p rvo m rade na seba háby a mcnicry 
()7<1j~ tll)'Ch fc~ tÍ \'a/0\ . Á ( ;J/, 111d i f:IIJI <II ) . ~la · 
ré dobré pódium sa zmenilo na scénu . na· 
vrhnutú profesionälnou scénografkou (M. 
Harsahl), ko ncerty mali nielen dramaturga 
(M. Králiková) , ale aj sccnäristov (L Ballová, 
V. Lichnerová), modcníto rov (E. Vineou re
ková a U. Dobiš) i režisé ra (K. Strážnic
ký). K festivalu patrili aj početní sponzori 
a významní spoluusporiadatclia: Bibiana. 
mcdzinärodn)' do m umenia pre de ti mala sku
točne reprezentačných partnerov - o . i. Mi
nisterstvo kultúry SR. Ministe rstvo mcdzin;í
rodných vzťahov SR. Veľvyslan ectvo ČSFR 
vo Vied ni . Slovenský rozhlas . Slovenskú te le-

víziu a dalších. Moyzcsova sici\ sa na tri dni 
(od ll . do 13. o ktô bra) stala miesto m hudob
ných s l{tvností pre deti a s deťmi - príležit osť 
vy~títpiť dostalo cca päťdesia t talentovaných 
det í. väčšinou domácich. ale po prvý raz už 
aj účastníkov zo zahraničia . z i{raj ín Hexago
n;íly. V Brat islave prebe hli Sl{tvnosti pod zá
~ t itou prim:ítora mesta Bratislavy a posledný 
h<llln : r t ' a do konca reprí; nval vn Vicljni. 

Najdô ležitejší je však nic obal , ale obsah'
samotné výkony malých účinkujúcich. kto 
ré jedine môžu dať festiva lu punc j edinečnosti 
a mimoriad neho zúžitku. S po teše ním môže
mc konšt a tovať. že sa tak vo veľkej miere aj 
naozaj stalo . Hned' p rvý konce rt. nazvan ý 
Z <ibavná hudba v do be Mozarta . sa vymyka l 
z ní mca bežných produkci í. Starostlivo naa
ranžovaný priestor s dobovými re kvizi tami . 
v histo rických kostýmoch prcd väd za11é skl ad
by Mozarta a jeho súčasníkov výl:Jornc reflek
tovali svo jho adresúta - detské publikum. 
Koncert bol primeraný dfžkou trva nia (asi 

l hodinu) , sprievodným slpvom, dramatur
giou i vystúpeniami účinkujúcich : súboru dy
chovej harmónie Capella redl-vln z ko§ického 
konzervatória a tanečného súboru ZUS na 
Stefánikonj ulici v Bratislave s histo rickými 
tancami. Ako rušivý prvok vyznelo tentoraz 
zaradenie pro fesio nálov do štýlovo čistého, 
výlučne detského programu (Marici Dobiášo
vej a Petra Zajíčka). Názov druhého ko ncer-
tu - :liaci ~~ učitelia hudby - nezodpovedal 
predvedcné mu. Účinkujúcimi bo li výlučne 
žiaci Z úkladn ých umeleckých škô l, na záver 
opäť nie ce lko m vhodne vystúpili aj d vaja po
slucháči VSMU . Martina Lesná (zobco vá 
flauta) a František Pergler (klavír) . Takmer 
dvadsať talento vaných detí prezentovalo nie
le n svoje nadanie a umelecké schopnosti . ale 
bolo zaujímavou sondou a j do práce učiteľov 
ZUS. V to mto zmysle by symbolicky i názov 
ko ncertu predsa len čosi naznačoval. Deti vy
stupujúce na tomto koncerte bo li všetky tech
nicky veľmi zdatné, ambiciózne. s väčším
-me nším nadaním. Neboli to doslova zázrač
né. či mimoriadne talentované deti. V niekoľ
kých prípadoch vša k jednoducho na nich pe
dagógovia naložili viac , než vládali zniesť - fy
zicky. psychicky, či o boje. Nemä zmysel jed
no tlivo vymenúvať. všetky sa ro vna ko snažili . 
Predsa však mi pri nie ktorých .. vydrctých" 
výko noch rezonova li slovä l. Hurníka na ne
dávnej detskej Hummelovej klavírnej súťaži 

o potrebe zdravého umeleckého vývoja detí, 
bez prcpínania a s po tešením z hry. Mimo
chodom . spomínanä klavírna súťaž Hummc
lov do m by sa snáď v budúcnosti celkom dob
rc zniesla pod spoločnou hlavičkou De tských 
hudobných slúvností. Zúvcrcčný ko ncert fes
ti valu nazvan ý Zúzračné deti v Bratislave. 
s medzinárodnou reprezentäciou. mal už iný 
rozmer. Netrúfam si hodnotiť. n akoľko bo li 
účinkujúce de ti zázračné, rozhodne sa však 
veľmi priblížili k pojmu mimoriadny talent. 
Bo li to až na ma lé výnimky zrelé umelecké 
kre<ícic . s osobnostným prístupo m . individu
úlnou výpoveďou m~ pozor.uhodncj !ethnic
ke j a najmä muzikálnej úrovni. Či už to boli 
reprezentanti M.W:a rska . huslista Tamás An
drása Péter Somodari (vio lončelo) . Rakúša
nia Stephan Siber (husle ) a Cedrik Miiller 
(klavír) . alebo výborný dvanásťročný talian
sky klavirista Alberto Nose a re prezentantka 
Juhoslúvie violončelistka Sibora Miloradovič. 
Naše tale nty nijako nezaostali a v medziná
rodno m partnerstve žiarili ich hviezdičky pri
najme nšom s rovna kou inte nzito u. Naše far
by so cfo u húj ili klaviristi Valér Miko, Peter 
Hochel, Jana Sviežcná, Jordana Palovičová 
n Mictmcla Oravcová, hu~lbt ky Iveta Slc1-4ko- : 

' -vá <ľVeronlka Pe§ko-vá. Malá, ledva šesťročná • 
ľudovít speváčka Dominika Stráňa-vská bola 
príjemným osviežením festivalu . 

De tské hudobné slávnosti mali tentoraz 
počci né a aj detské obecenstvo . Snáď si ča
som vybudujú poslucháčske zázemie i z väč
šie ho počtu žiakov. či celých tried ZUS. Je to 
zaujímavÍ! ko nfrontäcia nielen pre deti na 
pódiu . ale i v súle . Konfro ntácia a zaujímavá 
skúsenosť to bola i pre jednotlivých pedagó
gov a p re všetkých núvštcvníkov príjemný zá
žito k. Teda : Nech žije festival! 

MARTINA HANZELOV Á 

NA MARGO MTMI UNESCO '91 
Dokončenie zo str. 5 
klaviristu s patričnou brilancio u - i dosta toč
nými schopnosťami vedieť prezentovať svoj 
i nterpret ačný názor. Skoda . že neupúta! viič
šiu pozornosť aj celej mcdzin;írodncj ko misie 
(aj v ní mci nczvcrcjňovaného poradia) . Tej 
sa dostalo viac Viedenské mu klavírnemu 
triu : Wolfgang Redik - husle . Marcus Trcfny 
- vio lonče lo. Stefan Mc ndl - klavír. ktoré 
malo svoju príležitosť v podveče r 3. X. v 
Moyzesovej sieni v Klavírno m triu d mol o p. 
49 Fe lixa Mendelssohna - Barth(_l ldyho . 'Fri 
roky existujúci súbor tvoria zatiaľ nic jedno
značne .. komo rne" cítiaci hudobníci. zjavnej
šia bola ich individualita . a le aj nevyrovnaná 
kva lita . 

Piaty z ko ncertov UNESCO tribúny patril 
(:l . X . večer - opiiť v rozhlasovom Koncert
no m štúdiu l. ) slovenskému klarinetisto vi 
Dušanovi Mihelymu a nôrskemu barytol)isto
vi Pcrovi Vo llestadovi v partne rstve Symfo
nického orchestra Slovenské ho ro zhlasu ve
deného ame rickým dirigento m Denisom Bur
kho m. Per Vo llcstad uviedo l nic často (aspoň 
u näs) verejne znejúci orchcsträlny piesňový 
cyklus Hecto ra Be rlioza Le tné noci op. 
9 v po zoruhodných vokúlnych dispozíciách. 
vsadiac skô r na ich impresionisticky poníma
ný charakter a náladovosť. než roma ntickú aj 
dynamick(! robustnosť . Isteže. pdvc tomuto 
Bcrliozovmu opusu viac sedí ta kýto prístup . 
no aspoň z Vollestadtovcj interpretúcic sa mi 
vyträcal kontrast. Naopak . plne som akcepto
vala nielen koncepciu . ale aj interpretačnú 
výpoveď nášho Dušana Mihclyho (1%7) -
Bardejovčana z košického konzervatória . 
a teraztut i pražskej AMU. V jeho prípade 
pado l lós na Weberov l. klarinetový koncert 
r mol op. 73- klasiku klarinetovej lite ratúry. 

p rcvcrujucu technickú . ale aj inte rpretačnú 

vyspelosť sólistu . Pre mňa oso bne bol Mihe ly
ho výkon rozhodne a j ednoznačne plno hod
no tno u výpoveďou mladého. no už oso bnost
ne vyhrane ného interpre ta . kto rý mú nielen 
umeleck)' názor. ale aj schopnosti (č i danosti ) 

vedie ť ho formulovať. (I steže na základe vyni
kajúco zvl{tdnutc j techniky.) Aj to to jeho 
prvé ko ncertné predstavenie sa bratislavské
mu publi ku (ktoré ho nemalo príležitosť po
čuť už skô r v Trcnčiansk}'ch Tepliciach. resp. 
Ban~kcj Bystrici či v Žiline) näs utvrdilo 

Snímky M. Jurík 

Rezignácia 
C.Abbada 
/\ko uznúmila rakthka tlač. IO. llktúbra 

t. r . oznämil C laudio Abbado vedeniu Vie
denske j štätne j opery svoju rczignäciu iut fun
kciu hudobného riaditeľa tejto umeleckej in
štitúcie. Svoje rozhodnutie v liste vedeniu di· 
vadia odô vodnil tým . .. že je ho lekítr mu nalie 
havo odporúčal obmedziť rozsah jeho d iri
ge ntskej činnosti". V dôsledku toho dirigoval 
iba októbrové predstave nia Borisa Goduno
va a ostatné záväzky voči divadlu zrušil. AÓ
bado v liste ďalej konštatoval. že svoje vie
de nské obdo bie si vysoko ce ní, že viedenskä 
opera . jej možnosti a svetové postavenie , mu 
vytvorili predpoklady pre splnenie najvyšších 
ume leckých ideálov a že roky strávené vo 
Viedni bo li veľmi pe kné a uspo kojujúce. 
Spolkový divade lný zväz teraz skúma pnívne 
možnosti predčasného zrušenia zmluvy. Ab
eado mal totiž končiť svoju viede nskú éru 
spolu s H . Dressem r. 1991. no napo ko n pri
stúpil na prcdfžcnie zmluvy do roku 1997. 

\ 

Predseda orchestrálnej rady Viedenských 
filharmo niko v pre noviny Die Presse pove
dal. že .. pre nás rozhodnutie C. Abbada ne
bo lo prekvapením, pretože odrieko l näm už 
na jar konce rtné uvedenie Elcktry v New 
Y1o rku a ďalšie koncerty v rámci americké ho 
turné (zaskočil L. Maazel - pozn. MJ) . Abba
do však bude s nami naďalej spolupracovať 
pri nahrävaní gramofó no vých platní a na ve
rejných ko ncertoch. Sme si vedomí škody. 
keď dirigent takéhoto rangu odch{tdza z Vied
ne . ale chápeme ho. že j eho zäviizky k Bcrlín
~kym filha rmuni kom si vyžaduj ú j eho trvakj
'šiu prítomnosť v Berlíne·•. -mj-

SUCHOŇ V NEW YORKU 
Diela E. Suchoňa,· tohtoročného nositeľa 

Národnej ceny SR, predniesli JO. októbra 
klal'irista Marián Lapbnský a tenorista Pe- / 
ter Dl'orský na koncerte -v sídle našej stálej 
misie pri OSN, za prítomnosti popredných 
predstal'itefo-v politiky, diplomatického zbo
ru, odbomRw-v z oblasti umenia i biznisu. 
Okrem tohto koncertu yYstúpil M. Lapbn
ský IQ na samostatnom recitáli l' známej 
Steinway Hall. 

v presvedčení. že näšnt u inte rpretačnému 

ume niu vyrastá v odbo re klarine tu po Jozefo
vi Luptáčikovi cľalšia výnimočná osobnosť. 
No ale mate matika v umení zohrala svoje 
a Dušan Mihely nepatrí medzi tohtoročných 
laurcútov podujatia (boli traja, nie štyria) . 

čo povČdať na záver? Tohtoročná Mcdzi
närodnä tribúna mladých interpretov nám 
opiiť predstavila .,zo pár" mladých ume lcov 
v mcdzinärodncj zostave - te ntoraz. ako so m 
už spo mínala. v maximálnom vekovom roz
pätí . kto rý tohtoročny štatút pripúšťal. Počuli 
sme viacero zaujímavých umeleckých kreá
cií . spoznali sme dve už z;ívažné umelecké vý
povede (Quasthoff, Mihely), sledovali i dva 
rôzne prejavy mladosti: spontánnu i neisto
to u ešte poznačenú malú suverenitu (MeFni
koy, Thorsc nová). Skoda. že do Bratislavy 
neprišli aj štyria ďalší adepti , pôvodne po 
prvom kole vybratí. Ich pôvodné umiestnenie 
dávalo tušiť. že by boli mohli zaujímavo pri
spieť k tohtoročnej úrovni ko ncertov tribúny. 

Aj keď si uvedomujeme význam príležitos
ti. kto rú te ntoraz dostali aj obaja naši mladí 

·umelci vystúpiť v rámci MTMI UNESCO na 
bratislavskom medzinúrodnom festivale. 
predsa nás len mrzí. že vo výsledkoch poduja
tia ncupútali (nezabodova li) viac . Najmä Mi
bely. Je zaujímavé. že pri časti účastníkov (v 
to mto roku i v minulosti) mä naša odbo rnä 
verejnosť rovnaké objektívne uši či krité riá 
na požadovanú umeleckú kvalitu či úroveň . 
len pri tých našich nám to akosi nevychädza . 
(Aj to je už tradičnou· súčasťou tohto poduja
tia .) O tom. že im nenadŕžamc slepo však 
svedčia fakty z ich umeleckých biografií. pre
zrádzajúce. že už mali príležitosť zaujať iné 
medzinárodné odborné auditó riá (Mihely 
napr. už skôr v Markenkirchene. porských 
Wolszakowiciach a v tomto roku i na Pražskej 
jari). Takže. možno nabudúce? 

VIERA REŽUCHOV Á 



( 8 SERVISHŽ 

Slovenská hudobná spoločnosť, Hudobná a tanečná -fakulta VŠMU, 
konzervatóriá v SR a Slovenský hudobný fond vypisujú 

3. ročník skladateľskej súťaže Alexandra MoyZesa 
Zúkladným poslaním :.~Haže je v nadviiznosti 
na ~k l adatefský a pedagogický odkaz národ
néhll umelca A lexandra Moyzesa vytvorii 
priestor pre uplatnenie prítcc mlad},ch sklitda
tcfov a ich pedagógov. 
Prostredníctvom novovytvorených diel súiaž 
chce prispie i k obohateniu hudobnej·výchovy 
na z:íkladných škol<ich . ó kladn ých umelec
kých ~kol :ích a po~ilni i sféru mimoškolskej 
hudobnej činno~ti . 

Podmienky sút'aže: 
l . Súiaž je neanonym nú. Zúčastni i sa na nej 

móžu žiaci s loven~kých konzervatóri í. po
s l uchúči a absolve nti VSMU. Ji\M U 
a AM U vo veku dil 30 rokov. ktorí ~ú ob
čanmi SR. 

2. Súťaž sa vypisuje v troch ku tegóri<ich: 
a) skladby pre deti a ml<ítlež MS. l. a ll . 

stupňa zák lad ných škôl a z{tkladných 
umeleckých škôl : 
- !>klad by pre sólové n:btroje a kllmor

né nástrojové skupin y 
- piesne ~o sprievodom 
·- zbory a cappe lla alebo ~o ~pricvo-

dom mbtroja 
· o.udobno-výchovné projekty . v kto

rých sú didak tické aspekty hudobnej 
' ýchovy udwpcné hravou formou . 
primeranou veku detí a v polyeste
tickom celku s literárnymi. výtvarný
mi . prípadne scénickými prvkami 

b) skl adby sólistické alebo komorné in· 
štrumcntálnc . rôzneho obsadenia . pre 

. a maté rske súborv na ~kol;ich l . a 2. 
st upri a a konzerv;tt<lriách 

c) ~kladhy vok<ilne. inštrume ntá lne. vo
k;\ lno-inštrumcnt:ilne . komorného ale
ho koncertné ho charakteru pre profe
sinnlílnych interpretov (sóli~tov alebo 
súbory v počte dl) 16 hr:ičov). 

3. StHažiaci môže zasla i ~kladhy do vSetkých 
kategórií. Žiakom konzervattírií môže po
rota uddii osobitnú prémiu vo všetkých 
ka tegóriách. 

4. Súiažné !>kladhy musia by i pôvodné. vy
tvorené v období do 30. júna llJlJ2 . dovte
dy verejne ne prcdvcdc né . 

5. Odhorn:í pomt t~. me novan;\ Predsednk-

tvom SHS. posúdi súiažné sk ladby a roz
hodne o ude le ní cie n. 

6. Ocenené skladby budú odmenené cenami 
rovnakými vo všetkých troch kategtiriách: 
l . ce na - Kčs 3 000 
2. cena - Kčs 2 SOO 
3. cena - Kčs 2 000 

7. Porota má pr;\ vo niektorú z cie n neudcli ť. 
rozdelii alebo udelii čc~tné uznania . 

X. Vypisovatcl' slliaže bude víiazné skladby 
odporúčai na rozmnoženie v Slovenskom 
hudobnom fonde a na nahratie v Sloven
skom rozhlase Bratislava podfa možností. 

9. Uzávierka !>úiaže. je 30. j(rrw llJlJ2. K sú· 
iažným skladbám je potrebné uviesi kate
góriu. do kto rej je skladba zaraden[t. pre~
n\.Í adresu a vek autora. 

IO. Súiažné skl adby treba zaslai na adresu: 
Slovenskú hudobnú spoloénosi 
Šafárikovo n:ím. 4 
Hli 04 Bratislava 
č. t. 509 17 a 532 25 

Novinky z OPUS~u 
v podaní zn <ime ho slovenského o rganistu 
l. Sokola. 

6) 91SO ISOl Ovoŕák: Serenade in E major 
for Strings . Op. 22, Suk: Serenade in 
E major for Strings, Op. 6 C D 
Slovak Chamber Orchestra. B. Warcha l 
Diela českej národnej hudobnej kultúry 
A. Dvo r<\ ka a J . Suka sú vynikajúco inte r
pretované popredným komorným orches-

, trom SI.<O a je ho umeleckým vedúcim B. 
Warctialon1. 

KONKURZY 
Riaditeľ Slovenského ná rodného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľ

ných miest v orchestri opery a baletu SND: 
- hráč do skupiny l. huslí- l. tutti hráč 
- vedúci skupiny O. huslí (sólohusllsta) 
- vedúci skupiny viol (sóloviolls ta) 
- zástupea l . sólokontrabasistu 
- zástupca l. sóloflautistu 
- hráč na 2. hoboji 
- hráč na 2. klarinete s povinnosťou basklarinetu 
- zástupca l. sólofagotlstu 
- zástupca l. sólotrúbkára. ; 

Podmienkou prijatia je absolutórium V~MU, AMU, JAMU alebo Konzervatória. Konkurz 
sa koná dňa 28. ll. 1991 o 9.00 hod. v budove SND, Gorkého 2, 815 86 Bratislava. Písomné 
prihluk.y s krátkym životopisom a popisom doterajkj praxe posiel~te na Orchestrálnu kan
celáriu SND, Gorkého 2, 815 86 Bratislava 

••• 
Riaditeľka Slovenskej fllharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných 

miest v orchestri Slovenská fllharmónia: 
- husle - tutti, 
- violončelo - tutti, 
- 2. trombón s povinnosťou 3. trombónu. 
Konkurz sa uskutoční 25. ll. 1991 o 10.00 hod. v Koncertnej sieni SF, Bratislava-Reduta, 

Fučíkova 3. 
Prlhlá~k.y prijíma a Informácie poskytuje personálna ref. SF, 816 Ol Bratislava, Fučíkova 

3, tel.: 33 33 51-3. 

l 

Sperger, Tost , Z immc rmann, Lavotta 
Ži lina Chamber State O rchestra, O liver 
Dohnányi 
Výber z odkazu skladatefov obdobia kla
sicizmu, kto rí éasi zo svojho pozoruhod
ného diela vytvorili počas rokov stráve
ných v Bratislave. 

ll ) 93Sl ISS7 Christmas in the Works of 
Masters CD 
Ferdinand Klinda 
Diela s vianočnou náladou majstrov sve

by v podaní popredného sto
organistu F. Klind u. 

k l ó rn a hu dba 

Blahoželáme 

Or. Alexander MÓŽI, CSc., muzikológ-55 r. 
(8. ll. 1936) 
Silvia MACUDZINSKA, koncertná klavirist
ka - 85 r. ( U . l l. 1906) 
Ľudovit VAJOIČKA, šéfredaktor hud. vysie
lania Slovenské ho rozhlasu - 55 r. (1 1. ll . 
1936) 
Darina LASČIAKOV Á, redaktorka ľudovej 
hudby Slovenského rozhlasu: interpretka ľu
dových piesní- 60 r. (23. ll. 1931) 
dr. Mikuláš KRESÁK, huslista, hudobný pu
blicista - 65 r. (30. ll. l 926) 

e l~cihl·rt Balnl!h 11\l.al na muiJin:irod
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,~t.ii'it.nH' t.•artl·ln a t.nlai 1 hudl" kl·itha 
.larn·ta a(,. l'l'rl!nll·,ilw '>a umil·,tnil na 
.l.mil'\h' .. ldw 'IWIUJiracmmt.mi hni i"._ 
Ji,ti hall-tu Jlnli,t.dw '\1>. 11rii·nm ich 
l'l'\IU financmaln \ll\ ( H. 

6. november 

SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie ja
zero , l. pre mié ra (19.00) 

SF Moyzesova sieň Bratislava - P. G . Dette l
bach, OFM , W . A . Mozart , F. P. Riegler 
Musica aeterna , Bratislavskí madrigalisti, 
P. Baxa a P. Zajíček (19.30) 

DJZ Pr~v - G . Dusík: Hrnčiarsky bál 
( 10.00) 

7. november 
SND Bratislava - G. Donizetti: Lucia di La m

mermoor (19.00) 
SF Košice - E. N . Rezníček , F. Poulenc , 

C. Franck , M. de Falla, C. Ennis, organ, 
dirigent: J . Nohejl ( 19.00) 

DJGT B. Bystrica - O . Nedbal: PoTská krv 
( 19.00) 

OJZ Prešov (Martin)- F . Havlík- J . Suchý: 
Dr. J . Faust ( 19.00) 

8. november 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie ja

zero , 2. premiéra (19.00) 
SF Moyzesov'a sieň Bratislava - W. A. Mo

zart , J. N. Hummel 
P. Kováč, S. Zámborský- štvorruč. klavír 
( 19.30) 

NS Bratislava (OK Ružinov) - E. Kálmán: 
Čardášová princezná ( 19.00) 

So Košice - G . Ve rdi : Nabucco (16.00) 
9. november 
SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar

garé ta ( 19.00) 
So Košice (Stúdio Smer) - Operný koncert 
DJGT B. Bystrica - G . Verdi: Nabucco 

(19.00) 
10. november 
Mirbachov palác, Bratislava - koncert Sp. sl. 

skl. ( 10.30) 
So Košice (Stúdiu Smer) - M. de Falla : Maš-

karáda - Trojrohý klobúk ( 14.30) 
D.JZ Prešov - P. Burkhard: Ohňostroj ( 19. 00) 
ll .- november 

SND Bratislava - A. Dvoták: Rusalka (19.00) 
12. november 

SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00) 
SF Moyzesova sieň Bratislava - O improvizá

cii v hudbe (stredovek a re nesancia) 
J . Stivín a jeho hostia (19.00) 

DJGT B. Bystrica - J . Strauss: Cigánsky ba-
rón (J9.00) 

OJZ Prešov - L. Matejka: Oskár (19.00) 
13. november 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie ja

zero, 3. pre miéra (19.00) 
OJZ Prešov - F. Lehár: Veselá vdova- ŠD 

Košice ( t9'.oo) · 
Moyzesova sieň - koncert Sp. k . u . (19.30) 
14. november 
SND Bratislava - G . Verdi: Maškarný bál 

( 19.00) 
SF Moy1.esova sieň Bratislava - M. Zmeškal, 

W. A . Mozart; Trávničkovo kvarteto 
(19.30) 

So Košice - O pravde a lži, bale t na hudbu A. 
Dvofáka (19.00) 

SF Košice - J. N. Hummel, L v. Beethoven, 
F . Liszt ; J. Nagy-Juhász (klavír) 

DJGT 8. Bystrica - A. Dvoták: Rusalka 
( 17.00) 

DJZ Pr~v - F. Le hár: Veselá vdova (19.00) 
IS. november 
SND Bratislava - V . Pate jdl : Snehulienka a 

sedem pretekárov (11.00) 
SD. Ko~i~e - M. de Falla: Maškaráda- Troi

rohý klobúk , balet ( 19.00) 
16. november 
SND Bratislava - V. Patejdl - B. Filan: Sne

hulienka a Šedem pretekárov. bale t ( 11.00) 
SF Moyzesova s ieň Bratislava - F. Mendel

ssohn-Bartholdy, A . Webern , W. A. Mo
zart ; 
Vermeerovo kvarteto (Holandsko) (19.30) 

SD Košice (Stúdio Smer) - G . Ph. Tele mann: 
Pimpinone ( 19.00) 

18. november 
SND Bratislava -O. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
Í9. november 
SND Bratislava - W . A . Mozart : Figarova 

svadba (19.00) 
So Košice (Stúdio Smer ) - Vivat Rossi ni 

( 10.00) 
OJZ Prešov - P. Burkhard: Ohňostroj (19.{)(1) 
Evanjelický chrám, Bratislava - Chrá mový 

koncert Sp. sl. skl. 
20. november 
SND Bratislava - W. A . Mozart: Figarova 

svadba ( 19.00) 
SKO Žilina - Ch. W. G luck. V . Stamic. F . 

Schubert (19.00) 
H . Hubená - fla uta. J . Figura - flauta 
dirigent : J . Vodňanský 


