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( ROČNiK XXHI. 

Už počlls štádia prfp.mv úvodného ročníkll 
medzinárodného festivalu hudby 20. s toročia 
nazvaného ne náhodne Melos-Étos sa hudob
ná verejnost' mohla dozvedici o chysta nom 
veľkorysom proje kte. Z prvých informácií sa 
dalo usudzovai. že pôjde o pome rne rozsiahle 
desaidňové podujatie organizačne a drama
turgicky na inve nciu nepočetného festiva lo
vé ho výboru. nezviazané ho ~oficiá lnymi hu
dobno-profesnými in~ t itúciam i . podujatie 
príiažlivo rozvrhnuté. p rimerane štedro pod
po re né hlavným gestorom. Ministerstvom 
kultúry SR a pritom šikovne napojené na rad 
ďalších spoluusporiadateľov a sponzorov. 
Vede lo sa. že nepôjde len o akciu skl<~datef
skej mikrosociety typu tradičnej sé rie Týž
driov novej slovenskej hudobnej tvorby. ale. 
že sa naopak. te nto model dôsled,ne odmietne 
ako anachron ický so zámerom začai tradíciu 
zásadne novú. v idei a koncepcii vša k staro
novú. Základnou osou podujati a sa to tiž stala 
myšlienka rekonštrukcie stratenej kontinuity 
súčasnej slovenskej hudby. Táto rekonštruk
cia sa odohrávala vo viacerých rovinách. 

MELOS 
ĽUBOMÍR CHALUPKA 

V prvom rade išlo o sprítomnenie podnetov 
a hodnôt hudby 20. storočia. s (unyslom zís
kai pre ne dôstojné postave nie v kontexte do
m[tcej huďobncj ku lt úry. Zároveň sa mala 
pre lomii viacročná oficiálna infonnačnä ba
rié ra a izolovanosi slovenskej hudby od priro
dzenej. o tvore nej a vzäjomnej konfrontäcie 
s vývojovými tre ndmi súčasnej hudby i so 
spôsobmi jej prezentácie. Popri tomto záme
re inovácie kultúrnych kontaktov so zahrani
čím sa sledoval aj moment internej kontinuity 
- nadviazania na a ktivity, kto ré prostredníc
tvom avantgardne motivovaných generač

ných vystúpení tvorivých individualít určova
li akceleráciu vývoja slovenskej hudby uply
nulých desairočí. Preto festi va l Melos-E.tos 
programovo otvoril priesto r pre pripomenu
tie umeleckých ambícií a kompozičných vý
sledkov, reprezentujúcich najmä gene ráciu 
skladateľov. cieľavedome nastupujúcich na 
kompozičnú dníhu prihližne pred tridsiatimi 
rokm i. Poskytla sa tým aj príležitosť k faktic
kej ume lecke j a spol očenskej re habi litácii 
tých auto rských osobností z tejto gener[tcie
P . Simaia . L. Kupkoviča a P. Kolman~- kto
rých die la sa za uplynu lé obdobie tzv. norma
lizácie ne mohli doma z politických dôvodov 
uvádza i . Zároveň sa pripomenuli tie skladby. 
ktoré historický odstup od ich vzniku nespra
vod li vo odsúval do (tzadia. nespravodlivo 

Domlm~úca osobaosť festh'alu Gyorgy Llgetl. 

• 3,50 Kčs 20. 11. 1991 22) 
preto. že nie sú len odleskom dobových pod
netov Novej hudby 60. rokov, a le tvo ria z veľ
kej časti významné hodnoty tak v rámci vývo
ja jedno tlivých skladateľských individualít, 
ako aj v širšom vývojovom profile slovenskej 
hudby. Ďalšou , ne me nej významnou súčas
iou koncepcie hľadania kontin uity bo lo u
priamenie pozornosti na me ná tvorcov hudby 
20. storočia. sporadicky prítomné. či skôr ab
sentujúce v slovenskom hudo bno-kultúrnom 
povedomí - počnúc klasikmi Schônbergom. 
Webernom. Nonom , Sostakovičom až po 
Lige tiho. Lutoslawského. Beria. Cagea, 
Schnittkeho a ďalších . V sústredenosti na fes
ti va lovú konfrontäci u domáce j a svetovej 
tvorby sa zároveň nadviazalo na dávny nápad 
P. Kolmana. čiastočne rea lizovaný na sklon
ku 60. rokov v podobe Smolenických seminä
rov. a le i na dva ročníky Večerov novej hud: 
by. konaných v Bratislave z in iciatívy súčas
ne j mladej generäcie v j úni minulé ho a tohto 
roku . 

Festival Mclos-Étos sa napriek tomu. že iš
lo o prvé podujatie svojho druhu nielen 

, 
- ETos· 
v Bratislave. ale v celej ČSFR . rýchlo zbavo
va l premié rovej rozpačitosti . Poskytnuté 
e konomické zázemie umožnilo festivalovému 
výboru realizovať predstavu projektu na zod
povednej umeleckej a spoločenskej úrovni. 
porovnateľnej só špičkovými festivalmi sú
časnej hudby. Hoci sa festival termínovo oci
tol v bezprostrednej konkurencii s BHS. ne
zaznamenal krízu návštevnosti. Ukázalo sa. 
že dnešný kultúrn y človek napriek prozaie
kým starostiam nestra til citlivosi a och0 tu 
kontaktovai sa s prostredím. kde očakáva ne
všedné informácie. hodno ty a zážitky - hoci 
ide o hudbu 20. storočia. považovanú za strá
viteľné sú~to iha pre úzku časi poslucháčstva. 
Sústavný záujem publika o festivalové kon
certy svedčí jednak o kvalitnej manažérskej 
p ráci organizačno-real izačného tím u (rek la
ma . propagácia. cenová prístupnosi). ale aj 
o p ríiažlivosti umeleckej i ku lt ú rno-spo ločen
ske j stránky podujatia. 

Programová príprava a dramaturgická os
nova fes tivalu mysle la aj na zníženie nároč
nosti kvantitatívnej ponuky- veď v priebe hu 
IO dní odznelo 96 skladieb od 63 skladateľov 
na 21 koncertoch (pritom dva koncerty od
pad li ). Táto rozloha sa kompenzovala ž<ínro
vou pestrosiou, st riedaním rea lizačných 
priestorov. zaujímavým programovým zo-

pokračovanie na 3. str. 

Snfmka M. Jurík 

Snímka an:híl' autora 

· JUBREUM PETRA DVORSKÉHO 
l 

A MAŠKARNÝ BÁL VNEWYORKU· 
Nic je na tom nič zvláštne. a k umelci. najmä ta kí. 

čo často cestujú ... musia" svoje narodeniny. či meni· 
ny osláviť mimo domova. Nič zvláštne by nebolo-ani 
na tom. že štyridsiatka vychádzala Petrovi Dvorské· 
mu práve na pobyt v cw Yorku. keby ... Keby w
moj~ ia Matropolitan Opera nebola pripravila pre· 
miéru Maškarného bálu G iuseppe Verdiho osobit· 
ne na túto príležitosť . 

Už začiat kom septembra odcestoval n;íš popred
ný ~pev{lk a ča~tý hosť najviičších svetových oper· 
ných scén do New Yorku na skúšky. Tu už bola in· 
>cen;lcia rozpracovan{! režisérom Davidom Kenus
>Om. a tak vhupol priamo do pracovnej atmosfé ry. 
V Metropolitan opere to hola už jeho pia ta inscená· 
cia od roku 1\177. keď úči nkoval v Traviatc. potom 
v Mano n. Ma,dame Butterfly a v Bohéme. Prostre
die toh tu významného operného d ivadla mu je dô· 
verne zn;íme. napokon patrí k t ímu kmeňov)•ch hos
ťujúc ich spevákov. ;1ko ich uvitdza bulletin ku kaž
dému predstaveniu. Z neho sa možno dozvedieť aj 
me ná oslôltných umeleckých . či admin istrat fvnych 
pracovníkov . doko nca aj sponzorov a priaznivcov 
tohto st;i nku. ako jednej z n;1j významnejšfch súčast í 

svetozn{lmeho Lincoln Center. 
Prfležitosi navštíviť toto divadlo ~a nc~askytnc 

každý deň. navyše ak vstupenka n;t premiérové 
predstavenie stojí niekoľko sto dohírov. V tom sa 
Pete r Dvorský uk;\zal ako pozorný hostite ľ. Samo· 
zrej me. že jej hodnotu nevyj ;~druje len snaha do· 
plniť divadelnú pokladr,u. V nej sa odrí1ža dlhá his· 
tória a tradícia MET. ktorá sa začala písať v roku 
1111\3 a v pôvodnej budove sídlila do roku 1966. Vte
dy. napriek nevôli milovníkov tradícií. sprístupnili 

novú budovu pôsobiacu triezvo. vecne. no zároveň 
e legantne i honosne. Napriek vefkým rozmerom 
zvonka i wo vnútri pôsobí príjemným. rýdzo diva
delným dojmom. Aj preto púta pozornosť milovní
kov opery. odborníkov v tejto oblasti. no aj obyčaj
ných fudí. ktorí s úctou hovoria. že už raz, či viac 
razy navštívili tento stánok. Skrýva sa za tým istá 
dávka hrdosti naň aj na to. že Amerika má dostatok 
prostriedkov. aby v jej div;tdle . či divadlách účinko
vali naj významnejší umelci. A k tým patrí aj Peter 
Dvorský. ktorého ..;:;i obfúbil aj pe rsonál opery pre 
jeho prirodzené ... neprimadónske" . priatefské vy
stupovanie. Svoju obfúbenosť utužil aj tým. že celý 
technický ansámbel pripravuj úci inscenáciu počas
toval šampanským. 

Samotný priebeh premié ry i ďalších repríz niesol 
sa v duchu vysokého majstrovstva sólistov - okrem 
Petra Dvorské ho. ktorý spieval Riccarda aj Ste fanie 
Toczyskej ako Ulriky. Leony Mitche llovej v úlohe 
Amelie. Sherilla Milnesa ako Rena ta i Japonskej 
sopranistky Sumi Jo ako Oscara ( na druhej repríze 
spieval part Renata Juan Po ns). Neobyčajný zúži tok 
poskytol výko n orchestra (vedený T homasom Ful
tono m). ktorý spolu so sólistami odo lával dirigen
tovmu n;íporu na tempá. Scéna i režijná koncepcia 
sú klasického poňatia. čo sa ncvclmi pozdávalo do
mácim kritikom. na rozdiel od publika. ktoré reago
valo nadšeným potleskom i na o tvorenej scéne. naj
mii vo výjave samo tného bálu. 

Séria predswvení sa skončila na prelome októbra 
a novembra. V týchto dňoch už Peter Dvorský .. pre· 
bafujt;" výbavu na ďalšiu cestu. 

STANISLAV BACHLEDA 
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Jublleum veľkej speváčky 
.. Môj celý divade lný život mi dnes pripadá 

ako d lhý se n . z kto ré ho som sa p rebudila a te
raz s i žijem pokojným. obyčajným ľudským 
životom ... Tieto slov~í mi pred rokmi poveda
la Margita Čes<í n yiov;í. Vdmi sa mi vtedy 
ten to jej vý rok za p;íč il. Videla som v ňom 
ozajstnú živo tnú múdrosi a navžd y so m si ho 
u ložila do pamiiti . 

Je knísne . keď ume l kyňa také ho fo rmútu. 
prav~í n<írodmí umclkyiía. ktorú prešla to l'ký
mi sliívolmínami i p ric pasiami kariéry. ni jako 
sa nctr<ípi nad minulosiou. ani sa ncpokúša 
iažii z odlesku s lävy. ale žije ticho v kruhu 
~vojil:h najbližších. pokojne a šiastnc. J e dô
stoj n<í a napriek prihúdajt'1cim rokom vždy 
rovnako hrd~í a vyrovnan;í. 

Ke by ~om sa s 1iou d nes op iii stn:t la. popro
sila hy som ju. aby sme si ten jej .. vdký ~e n" 
znovu pripomenul i a aby sme ho sledovali 
spolu. vc(f i ja 1.10 vidím v jasnýdl. zrctcfných 
oh rysoch. 

Nic je to však celkom pravda . Jeho prvé 
~ckvcncic sa mi strllcajú v tme a len si domýš
ľam de tstvo v poetickej dedinke Stud nička. 
ležiacej neďaleko Senice. Predstavu jem si ju aj 
ako mladú čiernookú študent ku. posl ucluíčku 
Dramatickej akadémie. študujúcu u profeso
ra Egema. Ale ďalej sa mi obraz vyjasi\ ujc 
a ja vidím Margitu Cesänyiovú v prcmnohých 
operetných úlohách v SND. na ktoré sme sa 

my. malé žiačky. chodievali dívai ho re .. na 
kakuš" a pnívc jej výkony sme komen tovali 
a odmeňoval i najhlasnejším potleskom . 
A potom som sa s ňou stretávala u profesorky 
spevu pani Anny Korínskcj . b'a zhodou okol
ností hola to práve Margi ta Cesányiová spolu 
s M;írio u Hubovou. ktorä vted y poradila šé
fovi o pe ry Krcšimirovi Baranovičovi. aby ma 
prijal do di vadla. Potom som už mohla slcdo
va i metamorfózy Margi ty Cesányiovej cel
kom zblízka - je j plynulé prechody z jednej 
postavy do druhe j. z rôznorod ých ľudových 
dievčat. ak ými hola naprík lad Marienka. Mi
cacla. Ag;í ta. neskôr Milena zo Svä to plu ka. 
Z uza z J;ínoš íka a naj mä Katrena z Krút ňavy, 
až po heroíny ruskej a francúzskej o pery. Vi
dím ju odrazu a ko Marínu Mníškovt'1 v Godu
novovi. ako toľkok r{l t ospevovanú Tatjl]nu 
z O negina . alebo Ma non Lescaut či nežnú 
a tragickú Marga rétu. 

Jej plynu lý. neobyčajne plastický tó n . kan
ti lé na bezpečne sa k lcnúca do výšok a prito m 
zamatovo temný hlasový timbre - to všet ko 
pôsobilo u Ma rgity Ccsányiovcj neobyčajne 
sugestívne a spolu s jej podmaňujúcim he rec
kým podaním ju neskôr priam predurčovalo 
na veľké ve rdiovské hrdinky. Vytvo rila ich 
v priebehu rokov úctyhodný počet. Každä 
z jej post;ív hola pritom iná. prcdchnutá ta
lentom a umeleckou silou interpretky. či už to 

Dia t& 11. 1991 sa usluatOaillo v koDeertaej sieai bratlsla\'Ského koa
r.ematórla zujfalav' poduJatie. Na pozvaaie ZáldadDej umeleekej lkoly 
u ~vej ullel v Bratislave pricestoval do Bratlslal')' Komorný or
chester ZUS J. Kvapila z Bru s llolaadským sóUstom na zobcovú Oautu 
Robertom Bakkerom. 

Teato mladý taleato~ý hudobafk (aar. r. l957), absolv,Dt SweeliDekl 
Couer,atorlum v Alasterdame, úspelae koDeerhde a nahniva vo svojej 
vlasti, ale aJ v Európe, Amerike a Afrike. Vedie aq ouqstro~ kurzy, DO 
viala u äsu veD uje· koaeertovanlu. Na svoje bratlslavsW f)'Stúpenle sl 
prlpra'fll ~ml skladby baroko\1dl ~strov. V dlelaeh J. S. Baeha, J. S. 
SemartiDiho, A. Vlvaldillo, J. VIUI Eyeb a d'aliíeh uplao preukúal svoju 
'firtuozltu l hudobDé eíteaie. S~-.vé nástroje s eembalom zvukovo vhod
De dop{jan bollatli farebaú iluilu zobeovej fla•ty~~ orehester pod 
vedeaím dirlpDtky Zdenky Tomkovej bol sólistovi d6što)lým }Nirtaerom. 
Na koaeerte za osobn'J ú&stlautora odznela aj premiéra sláakov,ho sex
teta JúUusa Kowalského. 

e V d6oeh 23. al4. októbra J991 sa 
na PedaaoglekeJ fakulte Masaryko
vej univerzity· v Brne,, konala XIV. 
hlldobnopedaiOileká konferencia 
Maslea ma in sehola na téMu: Ak
tuálne otázky hudobnej výchovy. · 

Refenity, ktoré usporiadatelia 
rozčlenili do Iles ti~ ,. tematických 
celkov, sa zaoberali problematikou 
hudobBovýehom&o proeesu na zá
ldadliýeh, stredaýeh a základnfeh. 
umeleekýeh ikoláeh, prípravou uči-

l 

tefov hudobnej výchovy a norbou 
~čebníc. Rozpravy o hudbe a o hu
dobnej výchove spestril slávnostný 
koncert k 45.· výročiu vzniku Peda
gogickej fakulty MU v Brne, kde za
znela česká inštru'meatálna a vo
kálna norba 20. storočia v podaní 
~úcich a štÚdentpv katedry 
hudôbnej výchovy na verml dobrej 
umeleckej ú~vni. 

E. L 

HEROSEROS, 
Fe.i tón 

Jednou z noviniek na~ej erotickq ~ t rany. 

kto rá si v p redvolebnom boji získava čoraz 
viičši u priaz . ľ1. hol fc~t ival s medziniirodnou 
účasiou. ktm ) urgan iz<í tori podujatia veľmi 
výstižne nazvali Hc ros cro~. Možno. že ex is
te ncia takého to festivalu hy ani ncvyvolala ta
ký veľký o hlas do ma a v zahran ičí. keby ne
došlo v priebehu to hto poduja tia k nic ko l'kým 
pre kvapeniam . Sirokú verejnost' . pravda ne
hola vzn1šcn;í le n samotným näzvom festivalu 
(ktorý evokuje priam antické trad ície ) . ale 
skôr skutočn osio u . že sa ho zúčas t nil i predo
všetkým staršie gcncrúcic. Á no. ml~ídež na 
to mto festivale naproMo zlyha la . 

Vskutku sa ukazujú smiešne všetky ku lo;í
rové kritik)'. ktoré chcú spochybnii tých. čo 
sa na festiva le zúčastni l i. Ukázalo ~a. že .. l;b
ka kvitne v každom veku" a že hovorii tu 
o generačných problé moch je naprosto smieš
ne. Poznäm jed ného mladé ho človeka. ktorý 
miestn toho. aby sa zúčast ni l fest iva lu Hcros 
eros odišiel z domu h ra i futbal. Dozvedel ~om 
sa to te le fo nicky od jeho manželky . Le n si 
p redstavte ten nezáuj em. Starí sa usiluj ú 
a mladí h rajú futbal. To je ale prístup k festi
valu. CJ~vek ~i povie. možno tí mladí ešte ne-

duae li. No pravdu poved iac ani tí starš í to 
v minulosti ne mal i na ružiach ustlané. te raz 
však ožili a konečne nám ukázali. čo dokäžu. 

Nevie m. ako bude na to rcagovai okolitý 
svet . ak bude však mlčai. ta k len zo z;ívisti . 
Naši boli jcdno(1•acho le pší. Festi va l Hcros 
eros mím ukázal. že múza je krehká a d ;í sa 
zvicsi na fa lošné chodn íčk y. Pravidl ;í h ry síce 
neboli jasné. no isté j'c jedno. že zvíťaz i li naj
~i l nejší. 

Áno. Hcro~ eros uk ;izal. že si lová hra stále 
plat í. že je mimoriadne účinn;í i v milostných 
lmích. Bol by som však rád . keby tí. čo sa zú
l:astn ili na fe~tivalc Hcros eros neostali spai 
na vavrínoch. ale aby bojovali ďa lej a aby bol i 
jedno tní . lebo v jedno te je sila . 

No festival mal p redsa len i svoje slabé 
~tr;í n ky . Doda točne sa totiž zisti lo. že neboli 
dopingové testy. To sa potom ľa hko hralo. 
Nuž a potom . v tomto svetle sa ukazuje mož
no i tak trochu o prúvnc n;í o tázka mladších: 
.. kde vzali starš í toľko erosu. kde vzali v sebe 
to l'ko potencie .. . ?" T<íto ot ~ízka ž i aľ. visí vo 
vzd uchu a nevie m. č i raz d ;í na ríu niekto 
uspokojujúcu odpoveď. 

BIRD 

Snímka ardúv Už 
hola pomstychtivá Abigail, nežná Leonora 
z Trubadúra (i hrdinská Leo nóra z Beethove
novej opery) . t rpiaca Aida, hrdá Alžbeta 
z Dona Carlosa, nešiastná Amé lia , či smrto 
nosná Lady Macbe th . 
Ťažko povedať. v ktorej ro te bola naj lep

šia . Präve tak ako v Macbethovi prechodia za 
radom minulí králi . tak mi dnes prechodí po 
scéne Margita Cesínyiová vo všetkých svoj ich 
postaväch a ja j u odrazu vidím v celom oblú
ku jej kräsne ho umeleckého života. • 

JELA KRCMÉRYOV Á 

Osožné podujatie 

V dňoch 30. 9. - 3. IO. t. r. sa v budove 
Konzervatória v Žiline ko nal I nterpretačný 
kurz učiteľov klavírnej hry . Viedla ho prof. 
Eva Plešková zo· Svajčiarska. J e pô vodo m 
Slovenka zo Žiliny. študovala u S. Németha
Samo rínskeho , F. Kafe ndu a R. Macudzin
ské ho na VSMU v Bratislave. Vyučovala 
na Konzervatóriu v Košiciach . neskôr bola 
ko repet íto rko u v SND. Stúdjum si doplnila 
u prof. Gáta v Budapešti . Po odchode z re-

• publiky absolvovala do 400 koncer tov v E uró 
pe. USA a KanaCic. V súčasnost i vyučuje 
na Konzervató riu v Berne. o krem toho 
má aj vlastnú hudobnú školu , kde sa venuje 
dct'o m aj dospelým pedagógom. 
Počas štyroch dní mali slovenskí klavírni 

pedagógovia možnosi s ledovať túto neoby
čajnú pedagogickú osobnosi pri za nietenom 
a tvorivom vyučovan í. pri ktorom spo lupra
cova li výborne p ripravení štude nti žilinské ho 
konzervató ria . Súčasiou kurzu boli prednáš
ky o symboli ke v Bachovej hudbe a jej inter
p retäcii. Kurz ukonči l koncert. 'na ktorom 
študent i ~ úspechom uviedli d iela. naštudova
né pod odborným vedením E. Pleškovej. 
f>oďakovanic pat rí riaditeľke Konzervató ria 
v Ž il ine K. Ccnkovcj za zorganizovanie pek
ného a p re pedagógov cenného podujatia . 

H. 

INFORMÁCIA 
K DEZINFORMÁCll 

Po prečítaní krátkej správy o Svetových 
dňoch hudi?Y, festivalu ISCM 1992 vo Varša
ve v Informáciách HŽ č . 20, som ostala v roz
pakoch. Pisateľ v nej uvádza počet skladieb 

·a krajín, ktoré par ticipujú na dramaturgic
ko m profi le festivalu , zloženie medzinárod-

. ne j poroty , k to rá skladby vybrala, výpočet 
poľských a uto rov , d iela kto rých zaznejú na 
festivale, a v závere vyjadrujú trpkú nádej, že 
.. snáď sa už konečne na medzinárodnom fóre 
presadí a up latní aj naša tvorba!?". Obdobné 
trúchl ivé lamento zaznievalo i z krátkeho im
provizovaného vystúpenia Nade Hrčkavej 
v po lovici jedného z ko morných koncertov 
festivalu MELOS-ÉTOS. Na margo našej 
skladateľskej účasti na festivaloch ISCM 
v ňom skonštatovala, že po dvadsaťročnom 
vegetovaní v tejto o rganizácii medzi rozvojo
vými k rajinami po trvá ešte dlho, kým na fes
tivale opäť bude znieť naša tvorba. Nuž, rada 
by som pani Hrčkovú i redakciu HŽ skromne 
upozornila na fakt , že práve na varšavskom 
festivale ISCM v máji budúceho roku odznie 
i moja skladba De profund is, 4 canzoni per 
voce e 2 strumenti melodici secondo le poesie 
di Michelangelo Buonarroti, v in terpretácii 
britskej speváčky Jane Manning a jej súboru. 
Skladbu som zaslala do výberového kola fes
tivalu individuálne (možná je dvojaká , úplne 
ekvivalentná forma vstupu na festival - indi
viduálna a p rostredn íctvom národných sekcií 
ISC M), bola v ňom riadne vybratá medziná
rodnou porotou - v pravý čas som o tom in
formovala pracovn íčky H udobného info r
mačného strediska. Mrzí ma, že teraz dochá
dza k podobným dezinfo rmáciám a ja som 
nútená takto nevhodne sama na seba upozor
ňovať . IRIS SZEGHYOV Á 
Pozn. redakcie: Ako sme na ko nci Informácií 
v citovano m čís le HŽ uviedli, správa o festi
vale ISCM bola p revzatá zo zahraničnej tlače, 

konkrétne z R uchu muzycznego. Keďže v tej
to správe nefigurovalo žiadne slovenské mc
no. tak ako aj v mnohých iných zahraničných 
časopisoch , uviedli sme poznámku, k torú pa
ni Szeghyová cituje práve s tým vedomím, že 
po dlhých ro koch by sme radi videli našu hud
bu na medzinárodno m fóre. To si predsa želá
me všetci. Sme radi, že sa do programu fest i
valu ISCM dostalo aj d ie lo Szeghyovej . Ten
to fakt vyjadruje súčasný ~tav inforínov;anosri 
ce lej našej hudobnej pbce vo yše,tkxch perio.- , 
dikách . Nie je to prvý raz, že mnoh~ informá
cie dostávame p riamo od samotných sklada
teľov. alebo interpretov. V každom prípade 
naša poznámka nemá nič spoločné s vystúpe
ním dr. N. H rčkavej. 

xxx 

Neofic iálne . súkromno u cesto u srne sa do
zvede li . že dňa IS. IO. t. r .'udelil Výbor Ccs
kého hudobného fondu výročnú cenu CHF za 
rok 1990 v oblasti muziko lógie za prácu En
cyk lopedie jazzu a moderní populární hudby 
II l. diel. kto rú vytvor ili dr. Igor Wasserber
ger, Antonín Matzne r a dr. Ivan Polcdňák. 

DrSc. Odmeneným autorom srdečne blaho
k~~ . -~ 
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Miro Bázlik 

dokončenie z l. str. 
skupc ním skladate ľských mien s podčiarknu
tím generačných spoj itost í i štýlových ko n
f~o~_tácií .. ponukou špičkových. interpre tov. 
ŠJrSun vybcrom zo súčasnej tvorby maďar
sk}•ch. talianskych a českých skladateľov (~o 
zdôraznc~ím osobitost i tvorivých centie r 
Brna a Prahy) sa zároveň Mc los-ttos začlenil 
do rámca kultúrnych ak tivít Pcntagonály. 
Dramaturgická in vc nčnosi organizátorov pri
spela k tomu. že festi val nepôsobil statickým 
dojmom. 

Významn ý impulz predstavoval. Mclos
Étos aj pre kultiváciu povedomia domácich 
inte rpretov o inšpiratívnych hodno tách hud
by 20. s toroči a. Ne myslím tu na vynikajúce 
výkony našich špecializovaných telies i jed
notlivcov (Moyzesovo k~artcto. J . V. Micha l
ko . S. Kopčák. J . Slávik . M. Bc r~ačková) . 
kto rí tvorivým zanietením pre vybra né sklad
by sa dokázali vyrovnai úrovni zahraničných 
interpretačných špiči c;k . ale najmä na fakt . že 
uvedenie skladieb L~ctiho. Luto~lawského. 
Kolmana či Bázlika Slovenskou filha rmó
niou. alebo Schnitt keho. Messiaena a Hau
bcnstocka-Ramatiho Symfonickým orches
trom slove nské ho rozhlasu pod tak tovkou za
hra ničných dirigcniO\' znamenalo pre tieto 
orche~lrc nczancdhatd nú ~kolu nových in-
tc rprctačnýelÍ skúseností. ' ' ' 

Jan Klusák 

V rámci festivalu sa výtvoril priestor aj pre 
diskusiu a rc llcxiu - naj mii na sympóziu príz
načne nazvanom Hudba a to talita (nemohol 
som sa na ňom zúčastnii . pre to mi je jeho úro
veň ncznármr). ale i na nie ktorých doobcdr~aj 

ších klubových ~trctnutiach s umelcami. 
Vznikla možnosi oficiálnych i spontánnych 
st retnut í domúcich hostitcl'ov s pomerne po
četne zastúpe nými zahraničným i návštcvn fk
mi s bezprostrednou výme nou dojmov a skú
senost í (napr. hostia z Krakova prof. M. To
maszcwski a dr. M. Wozna p ri blížili na prcd
míškach pre ~tudcn tov a pedagógov katedry 
hudobnej vedy na FFUK ~voj u odbornú špe
cia lizáciu . kva litnú úrovc r' poľskej muzikolo
gickej ško ly i inšpirova li nové možnosti vzá
jomnej vcdcckcj spolupr<íce). 

Z prichrštia festivalovej ponuky mohol zá
ujemca čcrpai posl ucháčskc skúsenosti. po
rovnávať a hodpotii info rmácie. Z toho , čo 
som stihol. dodnes priaznivo rezonujú vo 
mne hodnot y Ebenovej Nedeľnej hud by. Lu
toslawského Koncertu pre klavír a o rcheste r . 
Kábcláčových R inve ncií (v skvelom podaní 
Krakowskc j grupy pcrkusyj ncj). obc Messia
enove kompozície (vynikaj úca interpretácia 
Kvarteta na koniec času t <;~ lianskym súborom 
z Perugie - prvotriedne umenie klarinctistu 
G . Mirabassiho, ktorého v júni 1. r. získal pre 
spoluprácu súbor Veni). Páčilo sa mi janáč
kovsky lade né 2. sláčikové kvarteto M. lštva-

KONCERTY 

MELOS 
na i výkon Due Boc mi v skladbách brnian
skych autorov. Zaujala ma kompanícia indi
vidmílnych štýlov l . Zeljenku a je ho vrstovní
ka J . Kl usúka - napriek zhodným impulzom 
z 2. viede nskej školy a spôsobu ich transfor
movania. predsa štýlovo odlišných individua

·lít. Mimochodom. dôstojnú prezentáciu čes
ké ho skladatcfského i interpretačného ume-

Jozer Sixta, Ivan Parík 

nia na festivale považujem aj za kultúrno-po
litické plus dramaturgie. 

Bo li však aj die lč ie sklamania, nevede l som 
o. i. prísi na chui Sostakovičovej mil)iopcre 
Formalističcskij rajok (ako aj silácky vti pn~j 
.. introdukci i'' k .nej v Stúdiu S). chladným ma 
necha lo Kupkovičovo Mäso ~ríža, sklamala 
interpretácia BázlikQvej Konccrtantnej hud
by. 

Z mozaiky pozitívnych zážitkov chcem 
zvläši ešte vyzdvihnúi tri : možnost' kontaktu 
s osobnostným ša rmom klasika povojnovej 
európskej avantgardy G . Ligetiho <!i pro
stredníctvom pútavej prednášky pred kon
ce rtom , odhaT1: iúcej nielen technické atribú
ty kompozičnej dielne. ale i svoj autorsky 
image - koncentráciu . precfznosi a muzikant
ský esprit. Ďalším zážitkom bola sugestívna 
atmosféra koncertu v Klariskäch, na ktorom 
odznelo jedno z kľúčových diel R . Berge ra 
De profundis. Odznelo síce neplúnova ne iba 
z mg. záznamu. ale s aute ntickou a neopako
vatcfnou i nterpretačnou kreáciou. Akusticky 
exce le ntné prostredie. nalade nie pozornbsti 
a utorovým komentárÓm pred uvedením 
skladby dodali osobitý rozme r hÍbkc autentic
kého posolstva a poslania Bergerovej hudby. 

Do tre tice - interpretačná kreácia nemec
kej sopranistky S: van Osten, jedne j zo sve to
vých špecialistie k nj vokálnu tvorbu 20. sto
ročia (pred 3 rok6'1i uviedla v Redute Mc
ssiacnov cyklus Ha rawi) . V porovnaní s dra
vou expresivitou C. Berberian či lyrickou ne
hou Be th Griffits spočíva jej výrazový poten
ciál niekde v triezvom strede. Je j umenie za
svie tilo najmä v Cageovej Arii a chytľavo pô
sobivých Folk songs L. Bcria . 

Na záver si dovolím. naprie k všetkým sym
patiám k práci festivalového výboru . jednu 
kritickú poznámku na margo dramaturgické
ho výberu domácej tvorby. J avil sa mi ako 
prejav exponovaného upnutia sa na jedno ge-

Alberto Caprioli 

, 
- ETOS 
ncračné povedomie. akoby jedine povolané 
zaruč it' proponovanú ide u festivalu. O no zno
vusprítomňovan ic historického modelu prvej 

: avantgardnej fázy povoj nového vývoja slo
venske j hudby a prcze ntovai osobnosti gene
rácie. nastupujúcej v 60. rokoch ako rozho
dujúcej pre mie ru vývojaschopnosti a v rámci 
nimi nasto lcnc j gcncr;.tncj poetiky konštruo-

vať genézu zaujímavého, moderného. nové
ho. avantgardného. Na jedne j strane k<?nccn
trovaná prezentácia ich tvorby na Mclos-Étos 
dovolila rekonštruoval' histo rizuj úci rozmer 
významnosti ich vkladu do predchádzajúceho 
vývoja s lovenske j hudby. v konečnom zmysle 
však táto selektivita bola poznačená monoge
neračnou, i monoštýlovou optikou (a presa
dzovanie monoštýlového konceptu bo lo vždy 
brzdou vývojových ambícií slovenskej hu
dobnej tvorby). Prezentácia slovenskej tvor
by vyzne la tak v neprospech starších a naj mä 
mladších tvorivých povedomí. O tom . ako 
mohla zaiskriť aj takto nasme rovaná konti-

Junq Hatrfk s klavirlstkou Blaakou Sltzhrs. 

• 
• 

Ján Slávik, osvedčený interpret súčasnej 
hudby 

nuita, svedčí pôsobivá pozícia napr. Zagaro
vej Stabat mater v programovom kontexte 
zborového koncertu v evanjelickom chráme. 
či (všetka česť dramaturgii) poho tové zarade
nie čerstvo ocenenej skladby M. Piačeka 

1Fiauto dolce do klasicky pietne j ,.monoštýlo
vej" retrospektívy slovenskej clektroakustic
k_ej tvorby. Nejde mi. pochopi teľne. o návrat 
k prekonanému modelu k rovnostárskej 
p riazni k .. širokému sk ladateľskému frontu". 
lež k pre hÍbeniu a <Objektívnosti pri triedení 
hodnôt. Prvý ročník festivalu Mclos-Étos asi 
musel mať .. z histo rických dôvodov" práve 
ten selektívny kľúč. aký si festivalový výbor 
zvolil. O dva roky to môže byť. pochopite.Tnc . 
inak. 

Vladimir Bokes 

Snfmky M. Jurík 



ANKETA-ROZHOVORY 

Anketa 
,Mmne za seiJou pný medzlnúodaý festival hudi; 28. storoa& ktorý 
jorladatella nazvalll'ZIIdeným menom MELOS- tros. BoU sme 
M\'edkaml dvoeh d~latok ko.ncertov, podiQatí, stretnutí, za1Qíma
".. konfrontádí, azda ~ objavov, ktoré pre kaiclého z nádtmú
kov znamenall mnolstvo Impresií a ztiltkov. To, le 'f)'Jirovokovall 
_, 4eftl~ úzorov, n\morodých postrehov a pománlo~ sved~í l naia 
nalnlanketa, v ktorej SDie s lakonickou otázkou to SúDľľE O FES-
11VALE MEWS-ETOS (v kontexte festivalov podobn~ho zamera
äla) oslovlll úaastníkov, ')'Skytujúeleh sa nielen sporadläy na ko• 
eertoeh. .. (pred d'aliíml eventúlnyml poznámkami sa samozrejme 
íaeuzatvárame, naopak, sú vítan~!) 

VLADIMÍR BOKES 

Záujem hudobnej obce o festival Melos -
- Étos ukáZBI, že Bratislava je na podujatie ta· 
kéhoto typu ako stvorená. Možno len futovat', 
že neZBčal už pred tými 25 rokmi. Jeho ZBme
ranle na konfrontáciu hudobnej tvorby krajin 
strednej Európy by malo byt' zachované. 

K dramaturgii som sa krátko vyjadril na se
minári Hudba a totalita. Dovolte mi svoj pri· 
spevok rozviest'. Pomer v zastúpeni sloven
skej, českej a zahraničnej hudby považujem 
za zodpovedajúci. Ale ako vyzerá slovenská 
hudba v interpretácii dramaturgickej komi· 
sk?. Vfimnime sl, že z celkových okolo 40 skla
d/ef! je vyk 80 % od 12 autorov Zeljenkovej 
~nerácie (otázkou zostáva, prečo vynechali 
práYe D. Martinčeka). Jediný zo starfích, 
Hrulovský, z programu bez náhrady vypadol, 
z ostatných sme dostali mi/osi' byt' ZBStúpenl 
po l skladbe (aj tie takmer vypadli) Godár 
8 ja, z mladých odzneli len Zagar, Mihalič 
a Pia~ek. Nuž, je to zvláftny prispevok dra
maturgie k téme festivalu i k téme seminára. 

ZUZANA MA~TINÁKOV Á 

Neomylný je iba ten, čo nič neurobi. Na Slo· 
vebsku akosi vidy patrilo k "dobrým mra
vom'.' odsúdil' každý čin, nivelizol(at'jeho hod
notu~, 1eiJ aby niekto nemalviitfiu zásluhu J>lto 

W)l /it-iitif. A~l tetr;'v)i/1ffelo}':.'tľci~ neJiJlJ:Jj,':, 
vjrifmkou. Koľko kritických slov padlo na j e
bo hlavu, na hlavu jeho aktérov. Skoro to vy
zeralo tak, ie lepfie by bolo qič nerobit' - ale 
to sme už opät' na začiatku "slovenského cir
eu/u vie/osu". 

Nut skrátka - čoho sa týkali výhrady? 
~ttučne: dramaturgie, spôsobu získania fi. 
nancii a sponzorov, glorioly, ktorá okolo festi
valu vznikala, takpovediac ideového zámeru. 
Pmkočím nateraz kritickí hlasy a začnem 
z opačného konca - jednoducho otázkou, či 
v6~ bolo niečo na festivale Melos - Étos po
zltlvne? 

' l 

fo prvé: to že sa v6bec realizoval. Po druhé: 
kva/Ifa veľkej časti koncertov. Po tretie: po
zvanie a zfskanle takej OS(Ibnosti ako G. Ligetl 
11 prltomnost' slovenských skladateľov - emi
grantov, ktorých tvorbu mladfie generácie po 
prvýkrá,t počuli in live na koncertoch. 

Nič viac a nič menej - čo už samo osebe stači 
na ·tvrd,enie, že takéto podujatia zaslúžia uzna
nie a podporu. 

.to bolo negatívne? Po prvé: samotný ideo
vý zámer, ktorého podstatou bolo rehabilito
val' socializmom pofkodených autorov. Skrát· 
kB melódii starého režimu - os/á vit' pár jedin· 
rov, ktori - poväčfine vďaka svojej choleric
kej povahe (čest' výnimkám) si vyrobili kon
flikty, alebo čo je efte horfie, patrili aj v minu
losti k výsadným skl11datefom (časté uvádza
nie ich tvorby, vysoké tantiemy, v~rejný o
hlas) a napriek tomu sa ich tvorba na tomto 
festli-ale objavila v nepomerne väčfom ZBstú· 
peni ako iných skladateľov - najmä tých, kto-

PETER ZAGAR 

Vždy znovu a znovu si kladiem otázku, pre
čo bol bratislavský medzinárodný festival 
hudby 20. storočia nazvaný Melos - Étos. Nej
de, mi o slovfčka. Mojim presvedčením je, že 
hudlia ako taká (a umenie v6bec) sa tomuto 
spojeniu vzpiera. Umelecká tvorba a percep
cia je pre nás ve/'kou neznámou; je to krehký 
most spájajúci vedomie a podvedomie. Zat'a
žovst' ho stokilovými "etickými" kvádrami sa 
mi zdsl absurdné. Súhlasím s tým, že ľudia po
trebujú novú etickú paradigmu, ale či nie je 
každé umelecké dielo takouto paradigmou? 
V tomto zmysle mi heslo Étos v názve festivalu 
priJNJdá zbytočné. Je to ako keby sme na balfk 
cukru napísali - Cukor - S/adkost'. Hovorit' 
o morálke .~a dá v súvislostí s konkrétnymi 

Každý svetový festival súčasnej hudby sí 
v dramaturgii pripomína predchodcov a vani· 
gardy, jej kontinuitu v tej-ktorej krajine. Pre
čo tu nemohol odzníet' A. Albrecht, F. Dosta· 
lík, J, Grefák, ktorí by určite boli objavmi 
najmä pre zahraničných návftevnlkov festiva
lu? Úplné ignorovanie skladateľov ako A. 
Moyzes, E. Suchoň či J , Cikker tiež hovori 
o čomsi. Kto má dnes odvahu si pripomenút', 
že vr. 1945-48 to bol O. Ferenczy, ktorý roz· 
hýbal stojaté vody slovenskej hudby? Prestali 
azda existoval' Domanský, Podprocký, Dibák, 
Cón, Kubička, M. Burlas; Szeghyová, Brei
ner? Prečo dramaturgia zavrela dvere pred 
skladateľmi ako Rudolf, Matej, Belko, Zach? 
Dramaturgická komisia jednoducho nevidela 
nič pred sebou ani za sebou. Starobu treba 
ctit', ako o. i. povedal Kupkovič, mladost' brá
nil', ako som ho doplnil. Dramaturgia neuro
bila ani jedno, ani druhé, pootvorené okienko 
do Európy obsadila tak , že sa cez neho ui nik· 
to iný nedostane. Je to zodpovedné? 

ri vzhľadom na ideový zámer nemali fancu. 
Teda cAte stručnejAie - v mene idey krágl'ova
nie a ne~fimanic si druh.fch -hm, dobre zná
me metódy! Po druhé: to vfak súvisi s prvým 
bodoi'lľ ~·~Wd)'ffl 'lllJ~~~'p~'llií:i.ov "MefO~·L 
- Étos, snáď miesto tobo "t" dosadil' .,r" a už 
by sme mali opodstatnenost' festivalového vý
boru (Akoda, ie som nebola jeho členkou aj 
ja). Po tretie: trochu skromnosti by nám Slo
v~kom neZBfkodllo! Vyhlásil' sa Zll prvolezcov 
v oblasti uvádZBnia súčasnej tvorby po totalit
nom režime je nevfimanie si činov tých dru
hých -poznáme ansámbeJ,ľENI, festival Ve
čery novej hudby, aktivity r;:Bnsmusic cómp. 
(nQ. a tuAím aj na akciách Obraz a hudba v r. 
1989 a 1990, čo-to z novej hudby ZBznelo). Po 
f tvrté: seminár Hudba a totalita - ten názov 
už sám osebe je veľavravný - pcboli predtým 
podobné pekné názvy - ako Hudba a socialis
tický realizmus, Hudba a ideológia, Hudba 
a socializmus a pod. ? Myslim, že najvýstii nej
fic bolo vystúpenie hlavnej organizátorky dr. 
N. Hrčkovej, na záver, ktorej sa obdivuhodne 
podarilo ZBmýfľanou analýzou minulej epo· 
chy urobil' analýzu dneAka. Jej referát pojed· 
návajúci o skladateľskom povolaní chcel za
chránil' topiacich sa slovenských skladatel'ov, 
ktorí už nebudú môct' žit' iba zo ,.skladania", 
z tantiemov pozostávajúcich z ukradnutých 
(alebo tzv. ničích?) peňazí. Alebo som referát 
totálne v tejto posttotalitnej spoločnosti nepo· 
chopila? A propos - priestor na diskusiu zo
žrali pripravené chlebíčky - a tak som vlastne 
zostala hladná dvojnásobne (a to po riadnom 
vytrávcní vďaka obsahu referátu). 

Nuž a nech záver nie je celkom pesimistický 
- verím, že teraz si súčasná hudba získala 
podstatne firfí okruh záujemcov- veď je v nej 
(najmä tej slo•·enskej) kopa humoru. Neverí
te? Vy ste prepásli besedu v Štúdiu S? Nevadf, 
el le ten humor tých slovenských skladatel'ov 
neprefiel ... 

t vorcami hudby, resp. s jej fíriteľmi, ale nic 
vo vzl'ahu k hudbe samotnej. (R. Strauss bol 
za spoluprácu s nacistickým režimom vy/úče· 
ný z ISCM, ale jeho hudba zostala nedotknu
tá, jej kvality sú nezávislé na étose t vorcu.) 
Nech mi prepáčia vktci ti, ktorých sa obdobie 
nezmyselnej regulácie kultúry dotklo osobne, 
ale kritériom dramaturgie festivalu typu Me· 
los - Étos m6že byt' len umelecká kvalita, nie 
fakt, ie to-ktoré dielo sa ocitlo na pokraji záuj
mu totalitnej vládnucej ftruktúry. 

Festivalu sa dala nálepka akéhosi rytiera 
duchovných hodnót. Mne osobne je bliiJia 
predstava umenia "osláveného" než "bojujú
cebo". 

Siaune von Osten ,atrlla k najofllkávanejAfm a najväč~ím hviez
aam festivalu M&tsittos. Ved' takmer celý jej repertoár tvoria die
la, ktoré jej osq..,. venovali najväčAie skladatefské osobnosti hud
by 20. stor. J*.J koncertné vystúpenie bolo právom závereéným po
duJatím festivalu a patrilo k najvydarenej~ím. Po koncerte sa zú
čaataila na besede s poslucháčmi, venovanej aajmä autorom a sp6-
soba interp"retáde diel, ktoré odzneli na koncerte. Z besedy priná· 
lante podstatnú ~ast'. · 

Vokálne variácie 
Sigune von Osten 

Kompozícia " Oiehô" Gíacinta Scclsiho bola 
venovaná vám. Môžete niečo povedaf o vašej 
spolupráci so Scelsim? 

- To je veľmi zložit{t té ma. lebo Scelsi bol 
zložitellt osobno\'l'ou. Spoznala som · ho v r. 
1~79 kw som . bol· .hosťom v jeho dome 
v Ríme; na prvý pohľad sme si bo li veľmi sym
pa tickí a z prvej návštevy bo li neskôr mnohé 
ďalšie. Zakaždým. keď som bola v Ríme, 
strávila som niekoľko dn í i týždňov v jeho vi
lc. Scc lsi bol človekom mnohých farieb a tvá
rí: na jednej strane asketický jogín . d lhé ho
diny tráviaci v meditáciách (nikdy sa mu ne
dalo zavolať. alebo ho navštíviť pred dvanás· 
tou) na druhe j strane bohém . obl'ttbujúci 
mondénnu spoločnosť . Pochádzal z vysokej 
talianskej šfuchty a v mladších rokoch trávie
val d lhé obdobia v spoločnost i umelecke j 
~motánky v Monte Carlo. Bolo nädherné sle
dovať zblízka pre meny jeho osobnosti: keď 

sme boli sami. bol veľm i vážny. asketický filo· 
zof, sklada teľ absolútne presvedčený o svojej 
hudbe a jej zanietený in terpre t ; v spoločnosti . 

kto rú tvorili väčšinou umelci. fotografi , ma
nckýni . baletky a pod. sa zme nil na svetácke
ho . spoločenského hostiteľa. Naj väčším zá
žitkom bo li pre mňa spoločné večery s jeho 
hudbou pŕi prastarom gramofóne a starom 
rozladenom klavíri. Dlhé roky som bola iba 
pasívnym poslucháčom a nenašla som odvahu 

.a j sama niečo interpretovať z jeho tvorby. 
Nikdy ma však do toho ani nenútil. Dovolil 
mi prehrabávať sa v jeho dokona le neusporia
danom notovom archíve s tým, že raz pre 
mtia n iečo näjdcmc ... Prch ŕňala som sa ho
rou papie rov a papierikov až som povedala
to to by som mohla spievať. Tak som sa dosta
la ku skladbe 0/ehä. Boli to ti ež len jednotli
vé listy bez slov i bez mízvu. Obaja sme mali 
doje m. že by sa to malo nejako volať. a keďže 
tam nebol žiaden text , navrhla som ako názov 
slabiky so skladby. Mne však výraz Ole hô nic 
je bez významu: pripomína mi zvolanie a celá 
skladba je akoby jódlovanic niekde v Alpách. 
Existuje veľm i zauj ímavý te le vízny zázna m 
o našej spolupráci na tomto diele : vo filme 
však počuť iba Scclsiho hlas, nakoľko on nik
dy nedovolil aby ho f<'l tografovali . alebo fil
movali. Hoci Olchô nebolo vlastne skompo· 
nova né pre miía. po vypočutí premiérovej na
hrávky bol Scclsi taký nadšený. že sa mi roz
hodol skladbu venovať. Interpretovala som 
vtedy ešte ďalšiu Scclsiho skladbu , celkom 
iné ho charakteru. ktorú mi tiež venoval. 

V čom je rozdiel medzi interpretáciou sú
časnej a tradičnej hudby. Vystačí na ňu spc· 
vá k s bežným klasickým vokálnym Skolením? 

- Co sa techn iky spevu týka, vlastne žiadn): 
podstat ný rozdie l nic je. Na inte rpretáciu 
hudby 20. stor. je po trebné mať tiež dobrý 
technický základ trad ičného typu. Navyše sa
mozrejme musí interpret zvládnuť všetky po~ 
žiadavky vyplývajúce z partitúry. Ťažký je 
pre speváka ešte stá le veľký tónový ambitu~ 

súčasnej hudby , nezvyklé inte rvaly. S tým sú
visí väčšia prácnosť pri naštudovaní. 

Máte absolútny sluch? 
- Nic a o to je to ťažš ie. 
Program bratislavského koncertu tvorili 

skladby rozličných interpretalných itýlov 
a postupov. Bol to zámer? 

- Á no; názov koncertu znel Vokálne variá
cie a práve o to išlo - ukázať bohaté štýlové 
spe ktrum novej hudby. Preto boli jednotlivé 
skladby relatívne rôznorodé . Výber autorov 
vyplýval a j z požiaďavky usporiadateľov, 
predstaviť skladateľov H exagonály. 

Môžete teda povedať niečo o jednotlivých 
interpretáciách"? 

- O Scelsim sme už hovorili. U neho bol ne
smierne dôležitý osobný kontakt. Je veľmi 
ťažké in terpretovať Sc.e lsiho, keď nepoznáte 
duchovné pozadie, záme r. Najdôležitejšie 
nebolo zvláonuť tónové vzťahy, koniec-kon
cov intervaly sú veľmi skromné, často sa jed
ná o akési krúženie okolo jedného tónu. Dô
ležité je dať tónom potrebuú intenzitu, čo sa 
ťažko pochopi bez skladatefovho o~obného 
návodu. J e to zvláštne forsírovanie tónov, 
e normná inte nzita. Nie je ťažké, napríklad 
pri o rchestrálnych skladbách, vydržiavať je
den tón, to každý o rcheste r zvládne z listu, 
ale dať mu vnútornú intenzitu, správne po
chopiť Scelsiho záme r, to je to ťažké a vlastne 
cez osobné ho kontaktu takmer nemožné . Vo
kálne problémy vlastne nie sú. Mnohé zvuky, 
ktoré zne li zvlášt nou výchovnou farebnosťou , 
vznik li vlastne zmnožením konsonantných 
hlások. Napríklad - dl- s dôrazom nasadené, 
pričom na .. 1 .. sa ešte vyžaduje aj vibráto. 
Scclsi zvlášť zdôrazňoval práve in tenzitu. Má 
naprfklad kompozíciu pre deväť dychových 
plechových nástrojov a ľudský hlas. Povedala 
som mu, že nemám šancu tieto nástroje pre
kr ičať. Povedal: ,.to je presne to, čo chcem. 
Chcem, aby ši sa snažila , aby ia bolo počuť!" 
Samozrejme pri koncertnom predvedení do
voli l používať mikrofón, ale tá intenzívna 
snaha byť počutý musela byť a j vtedy dosta
točne zreteľná . Treba však zdôrazniť , že pri 
interpretácii Scclsiho má inte rpret ve fa slobo· 
dy. 

Skladba Lugiho Nona La fabbrica ilumina
ta pre hlas a mg. pás zaznela vo zvláštnej at
mosfére- v pritmi, pričom keď ste nespievali, 
boli ste k publiku otočená chrbtom. 

- Pri tejto skladbe mávam , ak je to možné, 
na seba nasmerova ný bodový reflekto r, ktorý 
svieti len vtedy, keď spievam, ináč som v tme . 
Publikum sa tak oveľa le pšie súst redí na cel
kový zvuk a nevníma len spev. T o však vyža
duje náročnú spoluprácu s technikom, doko
nale ovládajúcim priebeh skladby. Keďže 
som ho tu nemala, zvolila som možnosť otočiť 

sa chrbtom. Spievam túto kompozfci u už.veľ· 
mi d lho, časom sa stala pre mňa vyjadrením 
s univerzálnou platnosťou , nasmerovaným 
proti každej ne právosti . Z aujímavé . že tu sa 
mi zdalo , a koby Nonova skladba ne mala 
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u vás dostatočný ohlas , na rozdiel od počet
ných predvedení o zahraničí, kde čím sa dielo 
viac vzďaluje od dátumu svojho vzniku, tým 
viac ho poslucháči vnímajú a ko mimoriadne. 
Ani· v tejto skladbe nie sú potrebné nejaké iné 
vokálne techniky. Snáď len inte rpret , zvyk
nutý viac na klasický repertoár, môže mať 
problémy s častými prcchodmi od čisto spie
vaných častí k non legátovým, až k hovorené
mu slovu. V princípe sa pohybuje medzi spie
vaním a všetkými stupňami reči, teda zvukmi , 
ktoré stretávame v bežnom živote , samozrej
me transponované do ume leckej roviny . 

Folks songs Luciana Beria sa oproti ostat
ným dielam ocitli v určitom žánrovom kon
traste. Bolo zámerné takéto odľahčenie 1.áveru 
koncertu? 

- Myslím, že tak ýto kontrast je potrebný. 
Ukázať le n vážnu až .,zlú" strá nku súčasnej 
hudby a postaviť celý večer do takejto príliš 
trudomyselnej ťažkej roviny by asi nebolo 
správne. Tieto Bcriovc songy existujú a j v or
chestrálne j úprave, táto verzia pre komorný 
o rchester je však pôvodná. 

Aký je váš podiel na dotvorení Cageovej 
Árie? Ako vlastne vyzerá jej zápis, nakoľko 
umožňuje vlastnú interpretáciu skladby? 

- V partitúre nic je sko ro nič nap ísané. Ob
sahuje len určité oblúky, rôznej dlžky a farby. 

\ 

A k tomu Cageov .,návod na použitie" . Fa- ' 
rebné vlny - žlté, červené, modré , fialové ,. 
znamenajú v spojení s farbou aj určitú rela
tívnu výšku a fa rbu. Napríklad žltá znamená 
veľmi vysoké tóny , fialová zas značne hlboké. 
Tieto rovnaké hlasy sa opakujú v istých časo
vých intervaloch. Medzi farebnými oblúkmi 
sú čierne štvorce, vyjadrujúce šumy. Teda da
né sú určité záchytné body ohľadne výšky 
a trvania, sú však len relatívne. Napríklad, 
jedna strana má trvať 30 sek. , ale môže byť 
i kratšia ale bo dlhšia. To je typický Cage. 
V princípe môžete robiť čo chcete . Vyhľadala 
som Cagea v New Yorku a požiadala som ho, 
aby si moju interpretáciu Árie vypočul. Pove
dal, že to nie je nutné a je presvedčený, že je 
to dobré. Keďže som napriek tomu trvala na 
svoje j prosbe, napokon som mu ju zaspieva
la . Bol veľmi spokojný. 

Ako ovplyvnili skúsenosti z interpretácie sú
časnej hudby vašu interpretáciu klasických 
resp. tradičných skladieb? 

- To je veľmi dobrá otázka! Neviem to 
presne popísať, ale napríklad ináč tvarujem 
melod ické 9 blúky. väčši dôraz kladiem na 
zrozumiteľnosť textu, môj prístup je expre
sívnejš í. usilujem sa najmä o správny výraz 
die la. 

Spracovala MARTINA HANZELOV Á 

Adrienne Csengery je sólistkou budapešianskej opery, .pravidelne 
host' uje na festivaloch súčasnej hudby, intenzívne sa venuje koncert
nému spevu. Vo svojom repertoári sa 1..ameriava najmä na literatúru 
renesancie, baroka a diel súčasných autorov. Pri príležitosti jej účin
kovania na festivale Melos - Ih os sme sa opýtali na jej 'názor na bra
tislavský festival - aj v p~rovnaní s mnohými zahraničnými festival
mi, na kt_orých sa zúčastnila. 

Je to zaujímavý festival 

Bratislavský festival sa smelo môže zaradiť 
k ostatným festivalom podobné ho zamera
nia . Podľa programu . kto rý som si stihla p re
čí t ať . bude iste veľmi zaujímavý a osobitý, 
navyše s prominentnými interpre tmi i auto r
mi . Pricestovala som le n na jeden dei\ a bo la 
som iba na jednom ko ncerte. je ho úrovc1i ma 
však presvedči l a o kvali tnej príprave. My
slím . že ~a organizáto rom podarilo zabezpečiť 

tú najk r'!,jšiu hud bu a najpovolane jších inter
pre tov. Skoda. že som sa nemo hla zúčastniť 
na se minári . bo li tam veľmi zaujímavé té my. 
Možno nabudúce . 

Váš repertoár je veľmi rozsia hly: od rene
sancie, baroka, cez skvosty opernej literatúry 
až po súčasnú tvorbu. Ako sa vám dari zosúla
diť tieto rôzne štýly a a ko ste sa dost~li k inter
pretácii súčasnej hudby'? 

- T ie to rôzne štýly - baroko. operu i súčas
nosi v sebe nesie di elo Ju raja Beneša Il son go 
di po ppea , ktoré som zaradila do svoj ho bra
tislavského koncertu. Veľmi som sa po tešila 
tej to Be ncšovc j skladbe. inšpirovane j Mon
tevcrd iho Korunováciou Poppcy. Stretla som 
sa opäť s témou. kto rou som vlastne zahájila 
svoju medzinárodnú ka rié ru. Bo lo to ešte za 
mojich vysokoško lských štúdií. O dvtedy 
nuím vzťah k Bachovým a Händlovým orató
r iám a ka ntátam , ale rada spievam aj o pe ry 
predovšetk ým Mozar ta. Ncvyhýbam sa však 
ani romant ickej literatúre . kto rej pics1i ová 
i o pe rná tvo rba je mimoriadne bohatá . SúčaS

ne j hudbe sa vlastne ve nujem tiež už od štu
dentských čias: Niele nže ma veľmi zaujíma. 
ale myslím si, že ako dieťati tohto s toročia. je 
mojo u povinnosťou interpretovať diela s (Jčas
níkov. Veď ak by sa k dielam Bacha Monte
ve rdiho. či Mozarta alebo Schuberta macoš-

sky správali vtedajší inte rpreti , možno by sme 
už dnes nič nevede li o ich hudbe. 

Aká budúcnosť čaká festivaly súčasnej hud
by a súčasnú hudbu vôbec. Má podľa vás per
spektívu? 

- Je pravda . že festivaly súčasnej hudby sa . 
na jednej st rane mimoriadne rozrástli a záro
vc•i jeho obecenstva akoby ubúdalo . Myslím · 
si, že by sa mala uvoľniť prísna hranica medzi 
starou a novou hudbou a bolo by do bré ich 
tak trochu premiešať. Niekto ré festivaly už 
takúto cestu nastúpili . Napríklad pre o becen
stvo zneje mimoriadne občerstvujúco Weber
novo kvarteto medzi uvomi Beethovenovými 
kva rtetami . Aj j a pripravujem niektoré pro
gramy v tomto duchu. Na koncerte nazvanom 
Náš súčasník Moza rt striedavo zneli skladby 
klasikov 20. stor ., Mozartove árie a najnovšie 

' súčasné die la. Odborná krit ika i verej nosť 
prijali tento tre nd vc fmi kladne. Veď v sused
stve fv1ozartovej hud by sa lepšie zhodnotí 
i tvo rba súčasníkov ; a predovšetkým pôsobí 
mimoriadne sviežo. 

Aké sú vaše najbližšie plány? 
- Mám mnoho plánov, a le ne rada o nich 

dopredu hovorím. V každom prípade ma ča
ká veľa koncertných vystúpení i nových o pe r
ných úloh. A by som predsa bola konkrétne j
šia - v o pere to bude úloha Eurydiky v Gluc
kovc j o pere . postava Raši v Stravinského 
o pe re Mavra , úloha Márie v Bc rgovom Woz
ze kovi. Popri tom spievam v Gounodovej 
o pe re Faust Ma rgarétu, ktorá je mojou obľú

benou rolou a samozrejme rad Mozartových 
postáv. My~lím. že mám v repe rtoári všetky 
významné Mozar tove sopránové úlohy. 

Pripravila KATARÍNA HORVÁTHOVÁ 

Anketa 
DANIEL MATEJ 

Koncepciu festiYalu Melos - Étos možno 
prlroYnať k projektom typu Varlnská jesed 
a jej podobným, driUIUiturgkky §Jrokozáber
ne konclpoYaným megapodujatlam, akými sa 
honosi tllkmer luúdá kultúma krajina. Ako 
Yiackrát naznafHI protagonisti toho nMho 
podujatia, /Alo predoYietkým o mabu rekapl
tuloYať hodnoty a ukázať sebe~ ostatným, te 
tak ako Y tase rozkYetu aYantgudy (60-te ro
ky), ~"temnom obdobi normalizácie (70.te 
roky) a postnormalizácie (roky IJO..te) oné bod
noty neprelrtite Yznikali, napriek silnému 
Yonk~liemu (polltkko-spoločemkému) útla
ku tYorby ll jej kritickej renexJe. 

Pozorne som sledoYal, ako to dopadne, 
a tak sa pokúsim toto pozoroYanle Yyjadriť: 
Napriek niekofkým hudobným zátitkom (ne
bolo ich Yefa!) musim konltatoyať, te takto 
koncipoYaný festJ.-al je Yefmi proble~tkký. 
N~YilBi problém Yidím práYe Y onej snahe 
o retrospekt/Yu. Je pra.-da, te tas pre.-eruje 
hodnoty, a tak sa stalo, k .-ýsledok bol Y ú
plnom rozpore s očakáfraniami tYorcoY dra
maluTfie. Ukazuje sa, te at tak Yefa zas tých 
skladieb, ktoré pret/jú SYojkb autoroY ne
yznlklo. Spomeniem tu iba extrémne prípady. 
Ostatné skladby ts. proYeniencie sa pohybo· 
.-ali kdesi medzi týmito p61mi. Toľko diskuto
Yaná a ospe.-o.-aná kompozicia L. Kupko.-iča 
Mäso krita, minimálne Y poronMni s pred~ 
chádzajúcou skladbou L. Nona yyznela dosť 
naiYne, podobne dopadla napr. skladba ďal-

. lieho a.-antgardistu P. Sima/a (zboroYý kon-

IRIS SZEGHYOV Á 

Za klad festi.-alu po.-atujem samotnú jeho 
existenciu, snahu upozorniť SYet na ndu hud
bu, ponanie Yel'kýdt osobnosti sútasnej hud
by; za zápor dramaturgickú koncepciu pre
zentácie slo.-enskej tYorby; ,JednonstYOYé" 
zlotenie dramaturgickej komisie, ~ samotnú 
myli/en ku rehabilitácie autoroY a ich diel for· 

PAVOL ŠIMAI 

Videli sme seba .- zrkadle iných, .-ideli sme 
i ných cez hrano,l seba. Skladby nestárnu, len 
buď Jtn~tia SYoju nallebnostl, ·alebo dostanú 
no.-f Yýznam .- tase, ktorý beli. Reč nantgar· 
dy, to bola cudzia reč, ktorou skladatelia "za 
teleznou oponou" vystriedali starú "onciálnu 
rultinu". Cudzfe jazyky ·" hudbe, to nie je nič 
no.-ého; kedysi sa Y Európe hralo a spieYalo 
preYatne po taliansky , .-eď sa ~ pán Gluck 
dosť hneya/1. 

Česká a slo.-enská hudba sa Y medzl.-ojno
YOm obdobi už nautlla ~francúzsky, bal ma
ďarsky. Po sloYensky .-tdy .-ede/a, ale ked' sa 
dopisy posielali do cudziny, muselo sa pisat' 
takou rečou, ktorej aj rozumeli. Tak sme 61 
priprno.-ali Yizum do tej "spoločnej Euró
py" , do j ej parku kultúry a oddychu (pardón, 
opravujem, do jej domu umenia!) sme napo
kon .-stúpili. Ukázalo sa to IUJ festi.-ale ME-

JAN KLUSÁK 

O tom, te festl.-al Melos - Étos ako jeden 
Z prYýCh postaYÍI ZDOYU do SÚYis/ost/ nb Stre• 
doeurópano.-, ktori oddá.-na .- sebe patrime, 
sa asi bude hoYorlť dosť, Y tej Yeci by som ne
poYedal nič no.-é. FestiYaly sa .-lak medzi se
bou odlilujú, dte niečím: kaidý má SYoju 
.-lastnú, odlilnú farbu a chut', a to podla mies· 
ta, kde sa odohrá.-a. Je Yefmi rozdielne -
a Ytdy inak yzrul ujúce - pretf.-ať takúto bu-

MAREK KOPELENT 

Nechcem poroYná.-at' festiYal Melos - Étos 
s inými podobnými fe5ti.-almi, teda zahranič
nými. U nás doma totit dos/aT ňadny podobný 
fest!Yal usporiadaný nebol (azda m6te byt' 
.- nalej pamäti len medzinárodný festi.-al 
ISCM .-Prahe 1967, ale to je tiet niečo iného). 
S tn . Týtdňami no.-ej t.-orby Y Prahe .- nebla
hej pamäti, poro.-náYať nemot no. To boli s/u
žobnicke akcie komunistickému ret/mu, na
Yiac hermeticky uza.-reté pred akoukof.-ek 
konfrontáciou so SYetom a teda stagnujúce, 
neii.-otné, neiYtJriYé. 

Bol som rád, že sa konečne naliel niekto, 
'!' na Yiac osobnost' ako l(Ja Ze(jenka, kto doká
zal pr..ý skutočne medzinárodný festi.-al, sku
točnej súčasnej hudby postnit' na nohy. Ide 

GEJZA VAJDA 

Katdý začiatok je t'aiký. Mys/im si .-lak, te 
to nebol zlý ltart. FestiYal sa musi od samých 
začiatko.- .-y.-ijať a zdokonafo.-at', .-eď, ak bu· 
de bienále, ut j eho6. ročnfk Y roku 2001 musi 
uYaio.-at' zrejme o no.-om podtitule, nemóte 
zostal' iba fest/Yalom hudby 20. storočia. Ďal-

ceri bol celkoYo 
1 
útasný tn~pu!), bmenský 

koncert priniesol/en samé otázniky " mA-li to 
jdté 611Jys/". Snáll jediná slo.-enská skladba, 
ktorá obsiála úplne, je KolmanoYo Monurnen
to per 6 000 000. V o.-eta pozitl.-nejlom netle 
sa jnHI prabki skladatelia, predo.-letkým J. 
Adamik a exulant R. Komorous, ktorého tud
né dielka tak .-čase sYojho yzniku, ako~ dnes 
potelia a zaujmú práYe onou neopakoYatef
nou nadtaso.-ou bizarnosťou, slobodou alo
kujúcou prostotou. 

VIBIIUI skladieb hraných na fest/Yale .-lak 
pot.-rdlla smutnú Bkutočnosť, ie nm tYorba 
sa ocitla .- "ofsajde" - a podotýkam, te z .-eT
kej časti Ylastnou Yinou! Ignorácia YýYoja YO 
SYete, hn~banie sa na yJastnom piesočku, pe
trinkácia za hranicami dáYno odumretých idi
ómoY a s tým spojený akademizmus postupne 
znemožnHi posun Ypred. Hudbe strednej ge
nerácie bol festiYal .-enoYaný, jej duch (resp. 
absencia ducha) poznačil atmosféru tohto 
podujatia ... 

· Verim, te Y budúcnosti sl dramaturgo.-ia 
leplle rozmyslia, čo s čim a kedy budú poro.-
ná.-ať, aby sme si dennitl.-ne neodpilili spod 
seba ten ut ~tak nalomený konár, IUI ktorom 
sedlrne. úbo nál pád by bol .-eliký ••• A te sa 
nebudeme s .-y.-alenými očami .- roku 1991, 
(1992, 1993 ..• ) čudo.-ať nad Yiac než dvadsať 
roko.- starými kompoziciami S. Re/cha (flkO , 
sme to Yideli u poniektorých sloYenskýcb 
a.-antgardlsto.-!). 

mou festl.-alu (máme u nb ponito.-aných 
a uráillných, ktor/ by dnes polrebo.-ali reha
bilitáciu? Kto ostal čistý, nech rehabilituje ... ), 
jednoducho lntolerantnost' a zle masko.-aný 
egoizmus. Vstupenku do Europy, kYôli ktorej 
srne festl.-a/ zakladali, si s týmito atribútmi asi 
nezabezpečlme. 

LOS ÉTOS, sme tam. Vlastne tá "'uróP,a fp 
_,,. .. n , l.dJ ... , "' "'" ·'t '. • , .... l •v•t t r •.• l ' !' 
y~uJ u . 11, 1en sme o .. orn ,'!er..eaeii, ~paž* sa 
riJiĎ to .-yhoYorii •. "Stret'~je-tJun, kde.je 11M 
domo.- a "domo.-" je tam, kde si "po.-hlm 
klobouk" - ako to poYedal Jli'i Vosko.-ec. . 

Cesta do Európy Yedie domo.-, Európa je 
tam, kde Yládne jej duch, duch slobody. Epi
tetá, ktoré niekedy zdobili jej meno, popierali 
jej ducha. Europa nie je ani "no.-á" ani "sta
rá", ani "zjednotená", ba ani "slobodná Eu
rópa". Jest.-uje prosto Europa a my sme Y nej 
Ytedy, ked' ona je Y nás. Čo Y Európe? čo do
ma? D~fam, te sa tu budeme telil' z hudby na
písanej bez strachu, ktorý by sťaho.-aljej trty 
do grimb IYáre, nasta.-enej na obd/.-. Dúfam, 
te ju budeme m ôct' počú.-at' bez strachu o stra
tu .-Jastnej identity . Kiet by nikdy neprlslo 
Y nedeľu a pánboh by nám Yletkým dal dobré 
zdraYie- do tiaHleho festi.-alu. 

dobnú slá.-nost' .- Brne čl .-o Varls.-e. A Brali· 
s/aya má, samozrejme, tiet sYoje neopako.-a
tefné t aro, ktoré ma k nej bude Ytdy prit'aho· 
.-at' a ktoré, samozrejme p6sobi ~bez festl.-a
lu, ale ním je umocnené. M otno, te tentokrát 
prispelo k zlntenziYneniu zátitku ~ .-edomie, 
te naia blizkosť, naia .-zájomnosť nám nie sú 
dané ako dar naYtd)'. Nech !ia podari rite .-eTa 
ročn/ko.- Melos - Etosu! · . 

o prYé kroky, asi sa .-letko nepodarilo, ale ut 
Yefmi pekná náf'lteYnosť s mnobt.-om mla
dých fudl Y sálach, je .-efkým úspechom. M6-
t em Y kútku dule záYidlet', te Praha taký fes
t/Yal nemá. Ale hudobná scéna je Y sto.-etatej, 
bohutlaf, .-efmf konzer Yati.-na a Y nedobrom 
zmysle sebaYedomá. 

Je naozaj potrebné, aby sa Y Bratlsla.-e po
krato.-alo, aby bola zahraničná útast' tak 
Y dramaturgii, ako .-reprodukcii, ale~ .-pri
tomnosti osobnosti IYoriYýcb a tých z médii el
te .-ýraznejlia. A aby ten festiYal zostal tesko· 
-sloYenským. Zno.-a sa ukázalo, te nám muzi
kantom je spolu dobre. Srdečne k festi.-alu 
Melos - Étos blahotelám a kontii(J nerudoY· 
~kým: Jen dál! 

Ile ročnfky by mali ut YO Yilčlom počte zara
ďoYať n~no.-1/u tYorbu SYetoYú i domácu. DO 
pripra.-y odporútam zapojiť celú hudobnú 
obec, trebárs~ formou ankety, podobnej Ya
lej. 

Pokračovanie v budúcom čfsle 



ÚVAHA 

. Poznámky k pozvánke . 
výko nných ume lcov pridať vefkosť malým no
tám? V detailoch azda áno, ale ina k to prav
depodo bne patrí do oblasti zbožných želaní, 

\)t\ \í.t<~t1d\ an\ \)á\\ neb\e~ nemôie napomôc\. 
Kritizoval som A. Moyzesa za ktorýsi kus, 
kde sa iba dokon;lle zopakoval (ale bo l som 
obdivne nadšený jeho poslednými symfó nia
mi), Z. Mikulu (ale až keď začal v inštrumen
tálnej hudbe a vefkých formách, kým za chvá
lu zbo rov sa ne hanbím a dodnes sa mi zdaj ú 
do bré). Kritizoval som l. Dibáka (ale ocenil 
hodno tu jeho vio lo vej Fantázie), L. Burlasa 
(ale nadchýnal sa Zvo nmi, zvláši geniálnym 
miestom .,jak matky tíško pohybujú perami , 
keď dieťa vraví báseň"). A moho l by som po
kračovať nováto rmi - T. Salvom, J . Bene
šom, J . Sixto m ... Aj tam som vša k všade hľa
dal predovšetkým to , čo sa vyn ímalo nad 
priemer a nieslo znaky talentu bez ohľadu na 
štýlovú o rientáciu . Priemernosť je nebezpeč
ná tým , že násilne sa presad zujúc popiera 
pravé umelecké hodnoty; nivelizuje. Išlo pri
to m takmer vždy o jedno tlivé die la: a čím mô
že k ritik poslúžii , nevdoj ak, skladateľovi, než 
fc ho upozorní na tie rozdie ly, kto ré si medzi 
jeho skl adbami všimol? C i má azda, zdôraz
ňujúc tak svoju obmedzenosi, neustále mať 

na pa mäti všetky die la našich inak azda až 
pri plodných auto rov. opakovať im sústavne, 
čo už dávno vedia? Veď známe neinšpiruje, 
kým to zvláštne, hoci kritické, môže upozor
nii, usmerniť , dať nápad. Iste, sú aj tzv. sku
pinoví kritici, zal'álení z princípu a maj úci za 
cieľ presadli (staré či nové) za každú cenu. 
Ani oni by však ne mali byť narcistickými za
dubencami , a k nechcem povedai hlupákmi , 
čo v zrkadle vody vidia vžd y správnu tvár 

Dostal som pozvánku na Medzinárodný fes
tival hudby Melos-Étos. Takú zdepta

nosľ a drásavú chut' za nemožným, totiž celý 
~l ho vypočut', som už dávno nepocítil. Ale aj 
radost' - veď práve to sme chceli pred dvadsia
timi rokmi! Potom mi pri~la pozvánka na sú
časť festivalu, sympózium Hudba a totalita 
a ja som sa vydesil. Referáty osobností, ktoré 
si vysoko vážim. Nebudem počul' ani ich prl
spevky, no už názvy ma nutkavo vyprovoko
vali k pár poznámkam. Veľmi dobre si p r itom 
uvedomujem, že tam v Bratislave to boli myš
lienky na podstatnej a značne filozofickej 
úrovni. Niečo možno - jednoduchšie- budem 
opakoval', niečo vôbec nepochopím. Ale azda 
ako človek systematicky sledujúci vývin slo
venskej hudo bnej tvorby v najhor~ích sedem
desiatych rokoch mám právo vyslovil' sa , hoci 
pravda, len s limitovanými hranicami kritika. 

Predovše tkým - bola téma sympózia tít pr;í
vc dnes po tre bná? Co hy z to ho bolo. keby 
nasledovali filmári. básnici. spisovatelia. so
chári. maliari. ani nehovoriac o spolkoch 
a združeniach z iných od vetví? Každý vie. čo 
je totalita a spoločne sme ju odmietli. Spraco
v;ívai ju preto. že dnes je to vlastne už bezbo
lestné a navyše z čis to filozofického hľadiska 
dosi ľahké? Načo rekri minov;ii: nech sa žiad 
ne muzikantské lustnície nekonaj ú. (Ostat
ne . neboli by an i príjemné. ) Ale o to m až na
koniec. Bo lo by určite užitočnejšie skúrnai 
hlavne. čo príde. v navrhovaní riešení vidiei 
to hlavné. ukazovai možné cesty . h ľada i spo
ločnú reč - odvek(t slovenská slabina - o bu
d úcnosti hudby. 

Naš;í to ta lita z hľad iska histórie od na jstar
ších čias je súc krat učkým úsekom v rozhľah

losti ve kov vlastne zanedbateľnou epizódo u. 
Nie t sporu. že mala byi. musela by i a bola po
razená. Ci presnejšie. získali sme nádej . že 
defini tívne prehní . Lenže cesta k tom u bude 
- v hudbe - ešte dlhá a asi aj iažká. už vzh ľa

do m na jej svojskú paradoxnosi i kontradik
cie med zi muzikológiou. výko nným umením 
a tvorbou. 

Mftvy je aj marxizmus-le ninizmus. naj rnii 
ten .. zriedený" - iba zdanlivo neuveri teľne 

oveľa viac naši mi kvá ú - mysli teľmi zo soda
listického b lo ku . než západnými špccialbta
mi. A le d ialekt ika. čo presvitií už a j z mojich 
p rvých odstavcov. ostáva. Viacrakosi je v po
~"Všetkých vecí. o ná ambivalencia. vyjud
r~g~~}~mz,n4!Dynumitas ~!~ul, 
tiplex. Teda me 1ba mnohost (dovoľme s1 sé
mantickú úpravu: rozmanitost') a nie iba jed
no ta. Môj cieľ je maličký: upozorni i na už 
spomínané zdesenie a na dialektiku vecí (pre'
to použitý princíp pro a kontra). aplikovanú 
na slovenskú hudobnú tvo~bu sedemdesia
tych rokov a moje vlastné kr itické po~tojc 
k ne j . 

Referát " Nech neodpočívajú v pokoji 
a slnko večné nech im n~svieti". To j e priam 
ohyzdne neľudské a na vyše nebezpečne škodli
vé. Veď si to mnohí môžu ~Zi)l l' za svoje a čo 
im potom v nenávisti pomôže všetka demokra
cia? Konečne Hudba dneška: áno, mohla pre
niknúf na zahraničné festivaly, dostat' sa do 
kolotoča clitársky výlučných akcií, získal' si 
renomé (bez zlomyseľnosti - i kapitá l). Ale kto 
zaručí, že by organizátori boli pra h li práve za 
slovenskou hudbou? Čo všetko by kupkovi
čovci boli nútení nic v totalite robil' a hrať? On 
sám sa presadil aj za cenu, že začal'písaf starú 
dobrú melodickú·hudbu a neverím , že z nut
nosti vnútornej tvorivej potreby. Pritom to 
bolo v čase, ked'- síce' neohláscný - úpadok 
av~ntgardy bol už zj a vný, takže iba nasledo
val p r íklad iných. Ale nezazlicvali sme mu to, 
ani nešpekulovali , že ho asi i ápad ná demokra
cia deformuje. Veď podfa psychológov jl! 
adaptabilita určujúcim znakom inteligencie. 

K to mu ešte : ako sa vyvin uli R . Berger. l. 
Zeljenka. M . Bázlik. J . Ma lovec? Dosia hli 
impozantné výsled ky. za ktoré sa naša kultú
ra nemusí hanbii. Ani si len netreba kl<'lsi 
o tázk u. či by boli zotrvali v hračkách a .. vyná
lezoch", čo sú vo svojej podstate také gýčovi
té, ako dychovka. ktorá by sa pokúšala o bcc
thovcnovský pátos. Nerobili kompro misy. 
a le pätra li po tom svojom. každ ý pod ľa vlast
ných dispozícií. T úži li naj mä s prihúdajúcimi 
rokmi po .. kvalitnej hudbe··. nic šokujúcej 
novosti. Iniciatíva H udby dneška bola po
trebná. otvorila o kná. ale nctre b;1 ju stavai na 
piedestál ako čosi, čo by bolo s loven~kú hud
hu spravilo celkom určite svetovou a okrem 
čoho všetko naše ostat né bolo bez d iskusie 
bezcenné. Na to. že je j bolo ukrivde né. treba 
zabudn úi. aby odpočívali v pokoj i aj tí vinní. 

Referát " Hudba a strach" . Z toho, že ten 
druhý dostane x-tisíc a ja iba polovicu? Koľkí 
pocit'ovali strach z vlastných výtvorov, tiesni
vú obavu, či sú ozaj pravou hodnotou a ume
lecky obstoja? Trýznivú neistotu z nap ísaných 
nôt? Pochybnosti a úzkost', či v nich j e prítom
né tvorivé posolstvo? Nebolo ich veľa. 

A strach z toho, že tí pri moci nevybcrú ich 
skladbu na koncert - to je číra malichcrnost' , 
ospravedlniteľná iba v prípade existenčnej 

nutnosti. 
S tým súvisí aj re ferát .. Hudba a zlo". Ne-

spočctnckrát opakovanä sen te ncia hovorí iba 
o dobrej a zlej hud be. A nató mia zla v hudbe 
je záludná - všimnime si však. ako všetci intu
itívne cítime. že na mi mézu zla lepš ie slúžia 
iné umelecké druhy. Takmer sa nevyskytuje 
konštatovanie: tá to hudba vyj adruje zlo. Bo
lcsi . t ragiku. utrpe nie. žiaľ - áno. A pravdaže 
hlavne dobro v celej je ho útešncj rozvetve
nosti. A le zlo? Ostatne. o no je v mís. spo lo
čenský systé m ho môže iba umocňovať .. A ká 
hy to bo la myseľ. čo by sa načisto sústredila 
na jeho zvukové spodoben ie? Asi zvrátená. 
Ani Zelje nkova Baletná symfó nia taká nebo
la. Iste. v hudbe s tex tom je to trochu iné. A le 
znovu kvôli dialekti ke - autor re ferátu prav
depodohnc rozobera l vzťahy hudby a škodli
vý vplyv spoločenského zla na ňu . 

Rcferät .. 0 negll tívach angažovane j hud
by". Súhlasím . ak sa pod tým myslí angažova
nosť za nespriívne idey. Ja som často kri tizo
val tzv. angažovllné skladby (M. Novák o Po
vstan í. T . Andrašovan o Tokajík u. atď .. bolo 
ich hodne). ale iba kvôli pr iemernosti a sla
bosti zhudobncnia. Zároveň však vravím - či 
si Tokaj ík pri skvelej básnickej a sochárskej 
spomienke nezaslúžil aj hudobnú? Ibaže azda 
mala byi aspoň takä ako Osvienčim . No pred
stavme si zas výročie Toka jíka a na i\om to ho 
Andrašovana:. ľudia by boli určite davove do
jat í. okrem tých . čo tam o mylom prišli sia es
té ti . 

TOTALITA 
IGOR PODRACKÝ 

Teraz chvífu viac privá tne. hoci podľa isté
ho náSho významného skladateľa by kriti ka 
ma la z.my~d iha vtedy. keby ~a jej ve no va li 
duchovní giganti a nie práve školu končiaci 
ncskúscní muziko l!igovia a stredné kádre. p í
šuce za riadkový honorár. Zav<íňa to ce lkom 
pomýlcno u pýchou. že v skladateľskej sfére 
sa po hybova li samí d uchovní giganti . (Ten is
tý múdry pá n vedel pritom ocen ii aj každú 
dobrú kri tiku . to lerujúc do ko nca. či ide 
o hodnostára a lebo outsidera. tradicionalistu 
či modcrnistu .) Ale nebolo skôr rozhodujú
cou chybou, že na n iektQJj&h v~dúcich pos
toch st;íli stred né skladateľské kádre. pocho
piteľne.. píšuce n ic za riadkový ho norár? Pri
ton1 vš~ ni kto an i dnes nezaručí. že ľudi a hu
dobne na výške majú aj celkom iné schopnos7 
ti manažérov. organizátorov. vedúcich inšti
túcií. Demokracia aspoň dáva príležitost' sta
rostlivo pozorovai. upozorňovai a naprávai : 
angažovai sa. · 

Pán profesor Kresánek, o ktorého výnimoč
nej kompetencii nepochybuje nikto, mi raz za
nietene prehrával j eden zbor: veľmi sa snažil 
pochopil', neodmietal a pr iori, ale, so sebe 
vlastnou " na ivitou" horekoval: kto to zaspie
va, tie zhluky poltónov! Nemal ~om odvahu 
mu oponoval', že aj Mozart písal spolu ,je" 
a " els' ' a ďalšie neuveriteľné veci (odhalené 
M. Filipom). Veď muzikanti to vted y jednodu
cho zahrali ako "c" a vydavatelia proste ~krtli 
ako chybu. Mal som však spomenút' zborové 
telesá, čo dokázali presne, ba aj múzicky za
spieval' dodckafonické partitúry; i to, že stro
my šumia ta ktiež v zhustených poltónoch 
a štvrftónoch. Lebo aj v tom j e dialektika . 

Kritizoval som B. Urbanca a on potom na
písa l malú apolog• •iku . kde mi- celko m zby
točne. lebo l)llle isto o jednu-jed inú skladbu 
- dal lekciu o svojom celoživotnom d iele. čo 
~om . mimochodo m. trochu poznal. A mno hé 
jeho slovenské. fo lkloristické tó ny sa mi páči 
li. Kritizoval som sklad hu J . Mciera BHS. 
A opi.ii di alektika - ako výborne sa potom 
uplatn ila v televíznych šotoch k festivalu! To 
jej pravda nemo hlo po môci k tomu . aby ne
ostala nc umc lcckým dielom. ako som ju na
zval. Pripomínam . že mnohí so mnou súhlasi
li . a le potichu. n ič ncnapísali do novín: zato 
.. vedúci" oficiálny marxistický kri't ik Pravdy 
sa nechal dodatočne pozva i na priateľský od
posluch a bez problémqv v Pravde moju kriti
ku .. zot re l" pochváliac autora . A čo. keď to 
bolo v súlade s jeho estetickými predstavami? 
NezazlievÍtl som mu nič: každý má p rávo na 
svoj mízor. vyznáva l som vtedy aj dnes . A ne
zazlieval som to ani skladateľom - veď či by 
ich boli p ri ino m postoji d;ívali v televízii? 

Kritizoval som L. Holoubka ako dirigenta 
- pars p ro toto- išlo mi o zásadný princíp tvo
rivého i n'terpretačného vziahu k slovenske j 
tvorbe. Možno sa právom urazil - veď či to 
nie je trochu iluzórna predstava, že je v moci 

••• 

a vôbec si nevšimnú, že voďa je zakalená. 
Dogmatici sú najnebezpečnejší , le bo im chý
ba tolerancia. 

Je- zvláštne, • že ~· určitéhq uhla pohTadu 
mno hé, čo sa v sede mdesiatych rokoch v hud
be dialo, malo a j svetlé stránky. Na Týždňoch 
novej tvorby sa hralo takmer všetko, čo bo lo 
napísané. Malá výnimka: J . G ahér. Ale kto 
ho vtedy nepokladal iba za exemplárny prí
pad grafo mana (vlastne až do nedávna, kým 

' ne prišla Malka)? Naozaj nie iba vtedajší šéf
redakto r H Ž , ktorý mi neuverejnil článok 
o inak celko m krotke j , impresion izmom sfar
bcnej Gahé rovcj skladbe. Ten istý šéfredak
to r však uve~nil azda až ódické články 
o elektroakustickej h'udbe (hoci pričesané do 
bezpečnosti) , Ma lovcovi , Zelje nkovi, Bázli
((ovi, Bergero vi: jeden nie , o auto rskej plat
ni , kde som mimochodom predvídal, že sa od 
istej suchej abstraktnosti - prirovnal som ju 
k čistote Brancusiho tvarov -dostane k výra
zu. "barokovo" určovaná príliš tajo mnými 
fak tormi , než aby sa dali vysvetiiť zjednodu
šujúco či pomenovať jediným pojmom. 
Zriedkavejšie býva tvrdošij no u priamkou, 
častejšie o hybno u vlnovkou. Diela spomína
ných autorov ( i ďalších. pochopiteľne) , to ne
bol v podstate zvráte ný výsledok spoločen
ského tlaku. ale intímna vnúto rná tvorivá 
nutnosi. Fond cieľavedome uprednostňoval 
a do zahraničia posielal .,no vú" hudbu . Roz
hlas nahrával a vysielal tiež .sko ro všetko. o k
rem Malovcovho Tabu: zavtipkujme si -
akým by d nes mo hlo byť šlágrom Nezávislej 
erotickej iniciatívy! A Bázlikových Dvanás
tich - lenže tam bolo všetko ko mplikovanej
šic a ostatne Biokova predlo ha sama nie je 
dodnes uspokojivo či j ednoznačne interpre
tovaná. V rozhlase vadila akákoľvek nábo
ženskosi; teda predovšetkým Blokovo záve
rečné .. Ježiš Kristus pred nimi '' . Diale kticky 
- spomínam to pre to, že sa všeličo dalo robiť , 

písať no tami i slovami. Ja som bez diale ktiky 
odmieto l iba tzv. ortodoxnú verkú alcatoriku , 
ale to nebolo z mojej hlavy, E urópa už vtedy 
o tom vedela. _ 

Naprie k tomu: aká bola vlastne okrem pár 
výnimiek celá tá naša hudobná societa! Ne
praj nosi. závisi a intrigánstvo ktorejsi oper
ne j stagio ny. kde bujn ie rakovinový nádor 
egoizmu. je voči tomu púhe rozptýlenie. Le n
že dejiny opäť učia, že medzi muzikantmi tak 
bolo vždy: konečne, bez pestované ho sebave
domia by sa mnohí museli vzdáva i. Ciže z to
ho by nemala rezultovať skepsa, iba odhodla
nie každý na svojo m mieste aspoň trochu. 
zmierňovať, čo sa dá. 

Teraz budem prísny: aká obscdantná túžba 
po cenách a tituloch lomcovala našimi sklada
teľmi! A koľkí - ani sa o tom nevedelo - po
vstupovali do strany, toho obludného defor
mátora, azda ani netušiac, že svojimi ambícia- ""! 
mi prispejú k j ej "vedúcej úlohe". Zabudli na 

živorenie miliónov hudobníkov, na jedinú 
zlatku, čo za každú geniálnu pleseň dostával 
od vydridu~ého nakladatera Schubert. 

l\ l)OSlónutost vh\ou, ie pos\uel\U ~\ \tr\t\\t 
musi proste v~tko bezvýhradne prijat', n~mä 
" nové"! že to treba forsfrovaf, hoci je to ume
lecky slabé. Ale zas - kol'kým straníkom sa 
vďaka tomu podarilo rozvinúť svoje nadanie, 
presadil' sa, vložiť do kultúry cenné ved? 

O slovenskosti. Vždy som mal na pamäti 
Mocnú hŕstku, ale aj úsilia všetkých národov 
o špecifickosť. Našskosť som uprednostňoval 
pred E urópou: p reto ma nadchla Kardošova 
Slovakofónia . Videlo sa mi , že je vcrmi málo 
národov, čo sa tak laxne stava jú k vlastnej 
kultúre ako my. Ale folklo rizmus som chcel 
aj inakší, o bjavný, taký salvovský. Tuším 
v ňom ešte stále rezervy: veď baladickosť nie 
j e to jediné. Vynaliezavý tvorca môže všeličo 
vyťažiť z našich o rname ntov, veršov, zvukov, 
i zvykov, povahy. Čo, na to musi prísť sám: 
pripomínam J . G rešáka, k to rý popísal haldy 
notového papie ra pod fa cudzí~h vzorov a na
koniec našiel zázračné tri tó ny zo slovenských 
plačiek v nezabudnuterne j Zuzanke Hraško
vie. 

Proste. každý sa mohol poučiť z M. Rúfusa, 
že "dobro je tým seme nom, čo život rozmno
ží", aby žil , z A . Brunovského zas, čo je to 
o hromujúca imaginácia a supertcchnika, aby 
mo ho l tvoriť , z esejí také ho V. Mináča, aby 
mo ho l myslieť . Dalo sa poučiť aj z vrcholkov 
vtedajšej slovenskej hudby. (Hoci o na má ne
výhodu; k jasnému protestu a o pozícii by po
trebovala texty - a tie , najmä náboženské 
a po litické "ino taje"- ko ntro lovali prísni ce r
berovia.) Bolo vera vnúto rných disidentov, 
i takých , čo zarput ilo išli skladba mi proti dik
táto ro m zho ra. T ie ume lecky presvedčivé 
však boli väčšinou aj správne zhodno tené . 
Koľko však bo lo takých, čo sa v pokore tiché
ho tvo rivého nutkania nestarali o spoločen
ské uznanie? 

Po digresii k našim hudo bným sedemdesia-
tym ro ko m opäť k té mam sympózia, ktoré 
znejú sympaticky: "Slo boda a zodpovednosť" 
- už v tom je dialektika. Pravá slo boda je 
vlastne poznaná nutnosť, táto sentencia platí, 
hoci je tuším zo zlej filozofie. Bezhraničná 
sloboda vie však tak vábiť, že poto m odmieta 
aj akúko Tve k zodpovednosť. "To ta lita včera 
a zajtra" naznačuje , čo si slobodná hudba vy
trpela- i vytrpí. Hovo ria o to m dejiny kultúr 
ľudstva, od samotných počiatkov až po štáty 
s ich diktatúrami , to talitné režimy. Každ ý vie , 
čo a ako to talita spotvorí , k akým tragédiám 
vedie. že novšie dik tatúry i tie staršie mocou 
chorých megalomanov a. ryranov vovraždili 

• milióny Tudf. (A dialekticky- zrodili najvi~c 
opravdivých, vefkých , skutočných, opozič

ných hrdinov) . Re ferát "0 niektorých súčas
ných ncbezpečenstvá~h pre hudo bnú kultúru 
v o bdo bí triumfujúceho kapitalizmu" už pria
mo upozorňuje- pozor, veci sú zložite jšie. 

Samotná demo kracia nás nezachráni. Zdá 
sa, že koleso hudby sa krú ti ako p redtým, ráf 
ostal, iba niekoJko štebfo v vypadlo . Hrozím 
sa tvrdo bezohradné ho športového súperenia 
o každý bod ík , ne fútostného zápasu (a j Lully 
sa svojho času tak choval a nie som si istý, či 
ho dielo ospravedlňuje: myslím skladby, nie 
tú kráľovskú kapelu). A bojím sa, že vyhrá
vať takisto nebudú tí praví, obdarovaní ume
leckým talento m (vzácnosťou, čo mno hí ob
hajovali už aj v to talite), ale scho pní obchod
níci, šiko vní hľadači sponzorov , .menšie for
máty s väčšou konfrontačnou vitalitou; proste 
dispo nujúci rôznymi užitočnými necnosťami. 
Ú loho u nás všetkých je tejto ske psu prináša
júccj vízii spoločne si prisľúbiť prehru. Násto
jii na pokání , zmierení , tole rancii, vyzdviho
vaní hodnô t , potláčaní revnivosti, praktizo
vaní ideálov nežne j revolúcie a do brých me
dziľudských vziahov. Dialektika vecí, čo ju 
torko opakuje m - ale opakovanie je matkou 
múd rosti - dáva to mu všetkému nádych nere
álnosti. Akoby vo svojej krutej dvoja kosti 
nutne viedla k rezignácii. Pre ko návajme ju 
však v te j našej hudobnej sfé re , ba dohodni
me sa , že spomínané momenty budú do ko nca 
dôležitejšie než samotná hodnota hudby; že 
le n vďaka nim bude môcť o na spoTahlivo plniť 
svoje poslanie. 

Pre to na záver: nechcel som nija kú malú 
osobnú apologetiku . Vera kritikov si počína
lo statočne . mno hí mladší sme spoločne robili 
kvôli hudbe to isté. A le kto sa nás zastane? 
Tí, kto rých som menoval, nech mi odpustia 
- inak by bol celý text iba malo u jasnou znôš
kou alúzií. Chcel som upozorniť na n iektoré 
súvislosti a na príkladoch pro a kontra pre
svedčiť váhavých i dogmatikov. Pre Th. de 
Chard ina je umenie prebytkom nepokojného 
po hybu v nás, intuitívnym idealizovaním 
( .. a ko sa z hfbk y duše vyš lá hudba rozkladá do 
svetelnej dúhy"), stelesne ním duchovnej 
energie . Tú nadbytočnú , mechanicko u a uži
točnou prácou nespotrebovanú e nergiu reali
zujú mno hí. Ale rybár , čo vymyslí no vý háčik 
či návnadu , alebo amatérsky gene tik, kto ré
mu sa podarilo vyšrachtiť modrú ružu , je 
predsa len čosi iné ako hudo bný skladateľ. 

Svet hudby má sto raké odnože. Ja mám prav
da predovšetkým na mysli hudbu vznešene 
hlboké ho rudské ho posolstva. Všetko te-

pokračovanie na 8. str. 



V cÍI'\och 20. -:- 22. septe mbra 1991 sa 
ko nal ko ngres violistov v Drážd'anoch . 
Podujatia sa realizovali väčšinou 

v miestnostiach ta mojšej Vysokej ško ly 
C. M. W e be ra . Bo l to prvý celone mecký 
ko ng res s pozvanými hosťami iných štá
tov. Okre m iných Libo r Nováček z Pra
hy, Miroslav Mile tič zo Záhre bu a ja 

· z Bra ti slavy. 
Treba poznamena ť . že pozývajúcct o r- . 

ga nizácia IVG ( Inte rnationale Vio la
Gesellschaft ) exis tuj e už d lhš í čas . Je to 
o dva roky s taršia o rganizácia ako 
EST A. Jej dlhoročným prezide nto m bol 
významný a uto r najrozsiahle jš ích kata
lógov z lite ra túry pre vio lu Franz Zey
ringer, ktorý bol tak tiež príto mný na 
kongrese. J e ho nástupca je prof. Gi.inter 
Ojsteršek z Di.isseldorfu . Nápliíou kon
gresu boli ko ncerty rôzne ho druhu a o b
sade nia. v ktorých vio la zohra la dô ležitú 
ú lo hu . Bo li to sonáty, kom orné útvary 
a vio lové koncerty s orchestrom. V rám
ci preclnúšok pred niesol Libo r Nováček 
referá t o pražských a českých vio listoch . 
kým ja som referoval o s lovenskej tvor
bc pre vio lu . v rá m ci čoho som uviedol 
drobné ukážky z nie ktorých die l našich 
skladateľov . Prezentoval so m nie kto ré 
die la pre vio lu aj v našic h vydaniach , 
vrá tane LP a C D . o ktoré zúčastnení 
pre javili vefký záuje m . 

V rá mci prednášky som upozornil a j 
na t vorbu p ani Nancy de Va te, kto rá 
u nás nahrávala svoje vlastné skladby . 
Odovzdal som takmer úplný zozna m 
die l s lovenskej tvorby pre vio lu . ktoré 
vw ikli al. do súCa::.nost i, takže Violovú 
s'poločndšť 'dišpdťl'uje' 'detailňym' "pr'e:! 
ht'ado m s lovensk ých die l pre vio lu , kto
rých je vcl'ké množstvo. 

K tejto spoločnosti je pridružen ý vio
lo vý archív. kto rý mal vzniknúť v Rakús
ku . kde Franz Zeyringer žije. Keďže ne-

ZO ZAHRANIČIA 

dosta l dostačujúcu finančnú podporu, 
rozhodol sa tento archív založiť v Spoje
ných št átoch , čo sa mu aj podari lo. Ar
c hív nesie m e no významné ho violistu· 
Williama Primrosea, p lné zne nie tejto 
usta novizne je Primrose Inte rnatio na l 
Viola archive ( PIVA). Príčiny vzniku 
tej to rozsiahlej ak tivity o ko lo vio ly a jej 
literatúry treba hľadať v to m , že vio la · 
pôvodne ne m a la rozsiah lu literatúru 
a dokonca diela, ktoré existovali pre 
\ento nástroj , ne bo li ume lco m a pedagó
gom zná me , ta kže vychádzali ta kmer 
pravide lne z tra nskribovan ých diel , ur
čených pôvodne pre husle a le bo vio lon
čelo. D o mnie nka, že exis toval le n m alý 
počet die l, sa ukázala byť nesprávno u . 
Je pravda, že existo vali a existujú mno
hé diela , ktoré ležia ako rukopisy v rôz
nych archívoch , bez možnosti prístupu. 
Úsilím prof. Wilhelma Akmanna , Wa
d ima Borisovské ho a predovšetkým 
Franza Zeyringera sa situácia po dstatne 
zm enila. Vlnu popula rity vio ly, ktorá 
nastala predovšetkým v 20. storočí , 
možno pripísa ť niekoľkým veľkým vir
tuózom vio lovej h ry ako Primrose, ľer
tis, Hinde mith , H e ro ld a mno hí iní. ľak 
vznikol veľký počet skladieb, kto rými 
môžu vio li st i disponovať . Významnú 
úlo hu zohrali tiež ka talógy, le bo z nich 
sa hrúči dozvedeli . aké diela vlastne 
vznik li a a ké existovali už v uplynulých 
storočiach . Táto popularizácia podmie
nila a j zvýšenú vydavateľskú a ktivitu. 
Existuje napríklad pri vydavateľstvo 
Schott ed ičná séria s názvom V io la-Bib
liothck. 

• ,. ·Qal&ím .. ~iefom sp0l0čnosti" je presa
dzovať originá lnu vio lovú literatúru aj 
v pedagogickej práci. keďže transkripcie 
pôvodne ne rátali so zvukovými a tech
nickými charakte ristikami , či možnosťa
mi vio ly. neodzrkadfovali tot iž špecific-

ké vlastnosti nástroja , ktoré sú naj lepší
mi inšpirátormi kreatívnej interpretač
nej práce. 

Pot ešila m a okolnosť, že Slovensko 
môže vykázať pomerne veľký počet diel 
pre violu . Okrem prednášok sa konala 
aj výstava nástrojov a sláčikov, kto rých 
určitá časť bola predaj ná. V slede ko n
certov, ktoré sa ko nali v rá mci kongre
su , sa prezentovali tak učitelia, ako i vy
spelí štude nti, sólist i a komorní hráči . 
Uvodný koncert obsahoval Klavírne triá 
s violo u od L. v. Beethovena, Wilhe lma 
Be rgera, prednesené Triom Erato zo 
Stuttgartu. Po prestávke pre dniesol vý
znamný violista Jiirge n Kussma ul z Dii
sseldorfu Brittenovu skladbu Lachry
mae op. 48, ako i Ladislavovi Černému 
venovanú Sonátu op. ll č. 4 pre sólovú 
violu Paula Hinde mitha. Na druhom 
koncerte zazne li sk la dby Bachove, tzv. 
Hände lov koncert, kto ré ho autorom je 
H e nri Cassadesus, skladby Giintera 
R aphaela, Xavera Thomu a Georgea 
E nesca . V sobotu 21. septembra sa 
usporiad ala exkurzia do Freiburg u , do 
chrámu , v ktoro m sa nachádza vynikajú
ci organ od Silbe rma n'na. N a večernom 
konce rJe vystupoval Friede mann J änig 
a Libor Nováček . Prvý uvied o l Schu
ma nnove Obrazy z rozprávok ( M är
chenbilde r) a Libor Nováček zahral So
nátu Rebeccy Cla rkovej. Alfred Lipka, 
nestor vio lovej hry z Berlína predviedol 
Šostakovičovu Soná tu a Thomas Sel
chitz z Be rl ína Brahmsovu Sonátu Es 
dur. S Lipko m hral Amadeus W ebersin
ke a s Thomaso m Selch itzom Cornelia 
Kalbe. Na záverečnom koncerte dňa 22. 
septe mbra predniesol W olfram Jus Yi
valdiho konce rt pre Violu ďamour , vy
nikajúca Ba rbara W estpha lová hra la 
dve Suity pre violončelo, tra nskribované 
pre violu. Po p rest ávke zaznel koncert 
Franka M artina pre vio lu ďamour a s lá
čikový orchester a .záverom Wranitzké
ho Dvojkoncert pre 2 vio ly a o rcheste r 
v poda ní G iintera Ojstrašeka a Mirosla
va Miletiča. Orchester viedol Stefan 
Bild. 

Ko ngres sa konal v dobre j atmosfére 
a v znamení vzájomného J?Orozumenia, 
pôsó6ii inšpir ujúco nä I<a'ž<iél:lä ž' účast
níkov a d e tailne informoval o stave vio
lovej hry a pedagogiky. O organizáciu 
vo veľkej mie re sa zaslúžila p rof. Vin-
czeová. 

JÁN ALBRECHT 

Zaujímavé sympóZium v rakúskom Mittersil 
... 
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gratívnu hudobnú pedagogiku a polyestetic
kú v~·chovu pri Vysokej škole Mozarteum 
v Salzburgu a Medzinárodnej ~poločnosti pre 
polye~tetickú výchovu sa uskutočnil,o v dňoch 
16. - 22. septembra t. r. v rakúskom Mitter
~i l l. v salzburskom kraji . Hlavná téma sympó
zia z nela Čo prináša umenie a čo v liom ostá
\'a'? V podtitule išlo o interdisciplinárny vý
' kum a vývoj v oblasti hudby. literatúry. diva
ll la . v)•tvarného umenia. kultúrnej a sociá lnej 
vedy a európskych a mimoeurópskych kraji
nách. Referen ti a účast níci tohto poduja tia sa 
zišli predovšetkým z Rakúska. SRN , Portu
gab ka . pomerne ve ľké bolo za~túpenic z Uni
verzity v Haife v Izrae li . Na pozvanie Spoloč

nosti pre polycstctickú výchovu sa z ČSFR 
ako referenti zúča~tnili prof. Ji fí Fukač. ve
dúci Ústavu hudobnej vedy Ma~arykovej un i-
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a~ist. katellry hud;,bncj výchovy Pcllagogic
kej fakulty UPJS v Prešove. Každodenný do
poludň ajší i odpoludňajší program zahŕňal 
v sebe hlavné referáty. ktoré prebiehali para- . 
leine v dvoch auditóriách. Otváracl referát , 
s rovnakým názvom ako celé poduja tie, pred
niesol predseda Inštitútu pre integrat ívnu hu
dobntl pedagogiku a od tejto jesene i rektor 
salzburského Mozartca prof. Wolfgang Ros-. 
cher. Na jeho rcfcr:ít sa napája li ďalš ie . ktoré 
obsiahli šírk u problema tiky integrácie jed
not livých druhov umenia. V roku Mozarta sa 
mnohé refer~ty v menšej č i väčšej miere dotý
kali Mozartovho diela z rôznych. najmä este
tických aspektov (Josef Su!z-Insbruck , Mi
chaela Schwarzbauer-Linz), a le i vplyvov na 
S tlčasnú tvorbu (Wolfgang Danzmayr-Salz
burg). 
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by súčas;1ých rakúskych sk ladateľov, inšpiro
vaných tvorbou Mozarta. Záve rečné večery 

patrili tvorivým dielňam. ktoré viedli v hu
dobnej časti prof. Wolfgang Roscher a dra
maticko-scénickej časti prof. Claus Thomas 
z Freiburgu. Vrcholom voľných hudobno
dramatických improvizácii frekventantov 
sympózia bola realizácia inscenácie "Tanec 
smrti .. v kostole Sv. Anny v Mettersill , s pou
žitim biblických textov, textov Alaina de Lil
le , Nell y Sachs v hebrejskej, latinskej a ne
meckej reči. 

Prospelo by rozhodne, keby sa naša repub
lika mohla stať v budúcnosti členom Medziná
rodnej spoločnosti pre polyestetickú výchovu 
a mohla sa v širšop1 rozsahu zapojiť do ta
kýchto hodnotných) podujat í. 

IRENA MEDŇANSKÁ 

Versailles oslavuje Mozarta 
Versailles je hlavným stánkom francúzskej 

barokovej hudby a umenia vôbec. je úzko 
spojený so životom a dobou Ľudovíta XIV. 
Podrobnejšie znalosti o tomto vrcholnom 
pred~taviteľovi absolutizmu nemáme. zo vše
obecných dejín však vieme, aký bol jeho po
stoj ako panovn íka. vrátane jeho ..lúpežných 
ťažení .. . '<torými sa Kráľ Slnka naozaj nepre
slávil. V súčasnost i vedci pracuj ú na dôsled
nejšom osve tlení jeho života, pričom sa vyno
rili nové a~pekty. ktoré obraz o tomto vládco
vi modifikujú. Phi lippe Bcaussant pracuje na 
obší rnej biografii o J . B. Lullym. ktorá odha
ľuj e aj kultúrne záujmy Ľudovíta XIV. Do
zvedáme sa. že bol priamo spriatelený s Mo
liérom a ~u llym. Vieme, že Ľudovít bol pria
mo aktívne zainterc~ovaný na kultúrnom ži
vote. 

V tomto roku sa festiva lová pozoJnosť Ver
sa illes. ktoré je sídlom Centre de la musique 
baroque. sústredila na Mozarta. ako i na jeho 
francúzskych žiakov. Počas niekoľkých dní 

podujatia prebiehali v Kráľovskej kaplnke 
(Chapelle Royale) , vo versaillskom chráme 
Notre Damc , v Parc Royale de Versailles, 
v Theatre Monte nsier a v Bosquet des Ro
cailles. Účinkoval i Trio Mosaiques (klavírne 
triá Mozarta a Hyacintha Jadina) , Concerto 
Kôln (Mozartove a Gossecove symfónie a se
renády), Ensemble Ariosti (diela pre rôzne 
obsadené komorné formácie). Choeur du 
New College D'Oxford (samostatne hral Mo
zartove kostolné sonáty) spolu s našou Musi
kou aeternou uviedol Litaniae Lauretanae. 
T.ôlzer Knabenchor uviedol rôzne vokálne 
skladby. okrem iného Omšu C dur KV 317. 
Ďalší sled koncertov realizovalo. zoskupenie 
Les Divertissements pour instruments a vent 
c t ensemble vocaux de Mozart. Tento, zrej
mc pre tento účel zostavený súbor, uviedol 
rôzne kantáty, noeturná, duetá a árie W. A. 
Mozarta. Súbor Wiener Hornquartett hral 
skladby pre dychové zoskupenia a ako vrchol 
Festivalu W. A. Mozarta ~viedla Opéra 

Royal du Chateau de Versailles ll., 13. a 15. 
septembra Mozartovu operu La Finta Sem
pliec pod vedením slávneho interpreta baro
kovej hudby René Jacobsa. 

Musica aeterna mala na periférii Festivalu 
v Lafitte samostatný koncert z komornej 
tvorby W . A. Mozarta. Festival bol vefmi 
dobre pripravený a organizovaný. O bšírny 
bulletin priniesol okrem článkov od Philippa 
Beaussanta, Jacques Chaillyho a iných úplnú 
textovú prílohu obsahujúcu informácie 
o všetkých programových kompozíciách. Na
priek hustote koncertov, ktoré sa konali od 
l I . do 15. septembra, bola návšteva koncer
tov vefmi dobrá a všetky podujatia boli prija
té s vefkým ohlasom. K slávnostnej atmosfére 
sa pridalo aj vefmi priaznivé , teplé počasie, 
čo vystupňovalo celú i tak povznesenú nála
du. 

JÁN ALBRECHT 

INFORMÁCIE 

e '\a dulnural..u,l..ull1 Uuna.bl..u111 ll·,li
\:lll·. l..tun \:1 u\l.lltu(·lli ml 12. juna du lZ . 
. i11la I'!'IZ hlldt· u\uhilnull a1ral..du11 11111-
hilm· .ia' Í\l..u. l.. l u ré hli dl· Jll:i' al JIH U11na
.ii. \h•d1i k.rl'lmmn a llainh11r~:u111 \a hu
dl· Jl)a\ il l ml. l.. tura 1al..ul\ i na 111il'\lach. 
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111\\lit·nl..ll hlldl· n•ali111\al Ulln:tj\l..a hill
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ll'\1 Í\ aJ JIHIIII l.. a \ ial'l'ffl lll'I..UII\l'lll'll\ dl 
atral..tnll\l'h JWduj:tll ' huhalu11 111l'd li
n:irudnnll lll':l\lull. '\aJlril..lad ' k.n·111'i 
U.- ZX . . illn:t h11dti' llll'\1\l..mnJI:Irl..ll \:lr
\a\\1..1 di,addnil·i l..unľrunlmal Jlllhli-
1..11111 a mlhurnil.m 'na.inm\i111i tn·nda111i 
111l'dlin:irudm·.i lam·i·m·j a dhaddnl'Í \l'l'-
11~. \ ,l,l'iillcm· 1:1\l' JlHIItil..nllna,.;ll'\111-
l..um' diwd1 IX. lo.- lZ.'· ll'III:IIÍl'l..\ Jlru
~:ram ll11dha Jlľl' h11dnn ti\ll'flll'Íl'. \ 
llainhur~:n "' hutk l..unal \l :ii·1 drl..11,. 
\udm' \\111JlCÍiiull1 a ľl'\IÍ\a) JWl'lil'. '\ui. 
atr:tl..tiHJ\ ľl''lhal ,j dm·' \\Í:ulujl- nau
l:tj m·l..nnH·ni·m' II:IJl:td\. 
e l.muhn,l..a l~u\:tl OJil'ra udril·l..la 
\ ( nH·nt (,:rrdl' ll 'nl.:tll1íiluuJll:ttnu'tnn 
\\l·ll..\ Jlľl'lhl:tH'IIÍa. Uil\udum Jlľl' lulu 
dr:t\lil'l..l' UJJ:IIn·nil·. l..tnn' ll·n jl'llt·n l\i
dl•il hudl· Jln·thl:nmal \lratn - al..u 11\:1-
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dll'\ll'r H'dl·niu UJll'~ H·lmi m·l..nnH·n
i·m· :t uri ~:i n:thll', l.l·d \a na H'l'l·rnum 
Jlrl·d,laH·n• nhj:nill'l·h urdll'\ll'f' dim
\:tdl a tril'l..:idt :t nÍl' ' Jln'dJll\:tllnm H'· 
l'l' ľlllllll uhkl..n. Uú\lld'! Ordlt'\ll'ľ 'i n:i
l..lad~ IHI II<Í\II'li.Íl' :1 uhil-i•l'IIÍl' hr:tdl 
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e \l..u \ll1l' ni u/llamili, n·li~:n:rda ( . 
\hhada na r1111l..dll llllldl'l·l..dw riadill·l a 
.;,t:ilm·.i UJll'~ \ll\ il·dni \\\UJala' ral..li\
l.l·j 111l' lľ11Jiull- i' 1ahranil'i \d "' flllflll'h . 
\ l'dl'IIÍl' di\:HIIa i hii111 \JlCtll..m\dJ di\:1· 
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.Íl'\l'il 1 1)1)~ \ Jlľl'tl\laH'IIÍ:IIIlÍ l i~:aruH'.Í 

\\:Hih\ a Uuri\a (rllllnnm a. ľudi a llril'lll'
hu dutcraj\ich n11hmurm .Íl' ni lal..mn 
Í\ll'. Íl' diljdl· 1.. Jlr:Í\IIJllatnónn /rtl\l·niu 
nnlm~ . Jllldla l..tun·.i mal h~l \hhadu hu
dubn\m riaditl'lum du rul..u 1 1111 ~. '\a\\· 
\Uj ll·jtu \Íinal'Íl' n·a~:mali lh·rlin,J.i lil
harnwnid ' 11\JIIII..njl·n im a ul ahi·l·nim. 
e \ diwch X. - IX. nml·mhra 1. r. 11\l..u
tučnila \a ' \111:\h11r ~:u Z. llll'd1in:irudna 
\IÍI ai mlad\dt hu,)i,tm l.l'UJIIIIda \lu
/art a. ( c\ln~m Jlrclidl·ntum \IÍiaÍl' .Íl' 'ir 
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J., muim' H'rtil..:ilm· a dia~:un:ihll· 1\ lll..u
H ' puh~h~ 'luhmul111111 r\dJiu\IUII. Uil·
lu hmll- \l'l' nicl..~ Jlril·miámu IIH'dl·m' 
' .irini 1111J2 \ l .a ..,l·all-' \lil:im·. 
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!..tur\ udi\il'l du .;,l:illll'.Í IIJIC~ \ll\ Íl·dni. 
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lhnH'IHI. U. 'diiiiii:IIJII:I a \, lhui';il,.a 
a tai.IÍl'Í \\lllruuicl.\dl h:i,ni Rkhanla 
'trau"a. 
e (,ramurlinm :i firma ll'ldl'l' ( l:l\\il'' 
lnll·rnaliunal \\d:Í\:1 nm1í nahr:i\l.lll'ar
'ifala 1 Jlrudlll..l'il' Ha~n·th,l..dw l't•,tha
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\ hl:n n~d1 tiluh:ich ul'inl..u.ití \\ all raud 
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(,iinl l'r \1111 k.anlll' (k.Iin~:\llr), .luhu I 11111-
Iiu\1111 (l it11rl'1) . ll ra lh·rlm,J.a lilharnw
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l'mlla 1ahr. llai·l· - mi-
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( 8 SERVISHŽ 

TOTALITA JE ZA NAMI ••• Riaditeľ regionálneho štúdia 
Českého rozhlasu v Plzni vypisu
je konkurz na obsadenie miesta: 

- prvého koncertného majstra dokončenie zo 6. str. 
raz môže slobodne räsi. Ale nech v11az1 
talent. umelecká hodnota. nech Mannový
mi slovami hudba skrášľuje nepeknú sku
točnosi. Svojou dvojitou optikou - mo
cou strhnúi. upútai a fascinovai široké 
masy jednoduchýc~ fudí. ale aj tých naj 
šľachetnejších (Nietzsche). Qblasi. ktorej 
som sa venoval. inklinuje viac 'k tým druhým. 
Každá novota si tam skôr či neskôr nájde up
latnenie . hoci spravidla v transformovaných 
metamorfózach. Práve ony sú však živou vo
dou.vývoja . 

Naši skladatelia nežili vo vzduchoprázdne 

ani v časoch zatvorených okien: často však 
preberali veci len tak, akože ich poznajú, bez 
tvorivého rozvinutia. Nech teraz, ked' nových 
podnetov zvonku bude viac, nezopakujú staré 
chyby. A nech hudobníci hrajú a spievajú ich 
skladby čim lepšie, nech veda interpretuje 
kompozičné fakty• nie metodicko-pokojným 
popisom, ale s ambíciou odhaliť a vyzdvihnúf 
to perspektívne, nech kritika hodnotí spavod
livo a zanietene s vedomlm, že je to potrebné. 
Totalita je za nami, úskalia demokracie pred 
nami. Prekonávajme ich aj a napriek vedo
miu, že nevyhnutná dialektika mnohé zne
možní: inak nás môžu čakaf trpké sklamania. 

IGOR PODRACKÝ 

l. husiel, 
- tutti hráča 2. husicl. 
Prihlášky doložené kópiou 

dokladov o vzdelaní, priebeh do
terajšej praxe (u koncertného 
majstr.a minimálne 5 rokov) a ži-

. votopisom adres'9te do 31. 1. 
1992 na adresu: Ceský rozhlas, 
regionální studio Plzeň, nám. 
Míru IO, 320 70 Plzeň. Ubytova
nie prijatým uchádzačom nemô
žeme zaistiť. 

OPUS PON.ÚKA 
PlATNE A KAZE1Y Z PRODUKCIE REDAKCIE POPUlÁRNEJ, FOLKLÓRNEJ A DYCHOVEJ HUDBY 

FOLKLÓRNA DYCHOVÁ HUDBA Svadobná odobierka z Oravy, Prvá profilová platňa punk 
LP platne T~ta.H.el'pa, Tam okolo Levoč~ rockovej skupiny Davová 
l) 91 2271-1311 V&k dolina pekná rovina. a me l udové plesne v podani psychóza. 

44.,- Kčs di~'·čenskej s~evác~ej skupiny 3) 91 2353-2331 LOJZO IV. 96,- Kčs 
Trenčianska U so svojimi só- VllJa~a. Sprevadza l udová hud- 4) 91 2048-2331 Zlomky poznania - Miro-
listami. Ľudové piesne z ba Miroslava Dudíka. slav Žbirka. 10!',- Kčs 
trenčianskeho Považia v ú- ~iesta Žbirkova platňa vy-
pravách Ivana Dobiáša a I.:. MG kazety chádllijúca na CD. 
Krátkeho pre spev a dychovú l) 91 2271-4311 Vŕšok, dolina, pekná rovina. S) 91 2372-2331 Banket 1984-1990. • 
hudbu. 56,- Kčs . 104.,- Kčs 

2) 91 2357-4711 Betlehemský večný salaš. Najúspešnejšie piesne Ri-
2) 91 2357-1711 Betlehemský večný salaš. 

44.,- Kčs 
17 vianočných piesní zo 
zbierky A. Kmeťa, kňaza, 
zberatel'a, organizátora ve
deckého života na Slovensku 
v 19. stor. v hudobnom spra
covaní Svetozára Stračinu. 
Cyklus Betlehemský večný 
salaš · je zároveň áutorským 
holdom autora a vydavatel'
stva k 150. výročiu narodenia 
A. Kmet'a. · 

52,- Kčs charda Miillera a skupiny 
3) 91 2355-4331 Vianoce s J.-uuotuuJ~al!~Ko•u 

kapelou. 

POPUlÁRNA HUDBA 
l) 91 2249-1301 Antalógia ... u • ., .. _ 

lárnej h 
Výber ~li: 
od 

D!l•WlJIII .,.,áir••ň - Slobodná Euró-
52,- Kčs 

and White - Bukaso-
52,- Kčs 

Country trh l. 52,- Kčs 
Marcel- Cudzinec v tvojom 

3) 91 2355-1331 Viunoce s M~tlolutr)l)at:skg~ 

· srdci. Prvá prontová platňa 
novej osobnosti' slovenskej 
pop-music - Marcela Pa
londer:t. 52,- Kčs 

S) 91 2366-4331 SnelauUenka a sede• prete
károv. 56,- Kčs 
Prierez dnes najúspešnej
šieho muzikálu pre deti vy
chádzajúceho z motívov 
klasickej rozprávky. Inter
preti: D. Rolincová, V. Pa
tejdl, H. Janku, P. Habera 
a d'alšf. CD platne 

kapelou. 
Klasické vianočné 
a koledy rozšírené 
nú tvorbu slo·vens~ 
rov - A. Hudec, 
~koviera. 

l) 9353 2156 Unínčanka (Slovenské pomo
raví). , 104.,- Kčs 
Unínčanka so svojimi host'ami · G~:~::. Čeľl)ým a Antonom 

2) 9153 1575 Malokarpatská kapela na svad
be. 96,- Kčs 
Výber svadobných a iných obl'ú
bených l'udových piesní v poda
ní Malokarpatskej kapely a jej 
sólistov. 

3) 9157 2186 Spievajme si dievky (Vajana). 
96,- Kčs 

~;Mf\'\,.IJI .. I!JIIIijlj'!VeJ produkcie aj 
:\.~lilflp:óvé skladby. 

:Z.WIJoil~ .... bir1~ň- Slobodná Euró-
44.,- Kčs 

Prvá profilová platňa punk
-rockovej ~kupiny Slobodná 
Európa. __ _ 

4) 91 2350-1331 BlACK AND WHITE - Bu-
~_ kasový masív. Druhá platňa 

skupiny Bukasový masív. 
Západoslovenský folk spie
vaný v modranskom nárečí. 

5) 91 2349-1311 Country trh l. 44.,- Kčs 

CD platne 
l) 91 2352-2331 Pakáreň - Slobodná Euró-

pa. 104,- Kčs 
2) 91 2346-2331 Antropofóbia - Davová psy-

chóza. 96,- Kčs 

6) 91 2353-4331 WJZO IV. 
VLICENCD 

52,- Kčs 

92 2384-1331 STATUS QUO, LP. U9,- Kčs 
Najnovšia platňa Status Quo, 
ktorá vychádza v licencii. 

92 2384-1331 ST A TUS QUO, CD. 219,- Kčs 
Najnovšia CD Status Quo, 
ktorá vychádza v licencii na 
CD nosiči. 

Vybrané diela si môžete objednať na našej 
adrese: OPUS, čs. hudobné vydavaterstvo, š. p. 
zásielková služba, Beblavého 8 
827 IS Bratislava 

;... HEADÁTE NÁS V' STÁNKOCH PNS? = Zisťuj~me, že bezúspešne. Objednajte si preto Hudobný život priamo do bytu, alebo na 
~ pracovisko. Ušetríte si tým drahocenný čas. 
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BAAllSLAVA 

20. lltJHIIIb~r 
SND Bratislava - W.1 A. Mozart: Figarova 

svadba ( llJ.()(J) 
SKO Žilina - Ch. W. Gluck; V. Stamic 

a F . Schubert; H. Hubená (flauta) aJ. Fi
gura (flauta): dirigent: J . Vodňanský 

21. november 
SND Bratislava - P. l. Cajkovskij : Labutie ja

zero, balet ( llJ .()(J) 
DK Pezinok - Medzinärodný festival pohybo

vého divadla MIMOS D. Stein (Franc.)
t llJ.()(l) 

SD Košice - G. Verdi: La Traviata (19.00) 
SF Košice - C. M. Weber. G. von Einem. R. 

Schumann ; dirigent : A . Walter (Belgicko) 
- (17.()()) 

DJZ Prešov - L. Matej ka: Oskár ( llJ.()(J) 
22. november 
SND Bratislava - O. Verdi: Sila osudu (19.()()) 
Trnavské divadlo, Trnava - Medzinár. festi-

va l pohybového divadla Ml MOS - ( 19.00) 
Derevo 

ŠD Košice - A. Vladigerov: Vlk a sedem koz
liatok (ll.{)()) 

DJGT B. Bystrica - F. Hervé: Mamzelle Ni
touche - premiéra ( llJ .()(J) 

23. november 
SND Bratislava - V. Patejdl: Snehulienka 

a sedem pretekárov ( IJ .()(J) 
SND Bratislava - W. A. Mozart : ldomeneo 

( llJ.()(J) 
SF Bratislava (Moyzesova sieň) - W. A. ~o

za rt: Ensemble pro musica Salzburg, sólis
ti : P. Guggenberger. P. Gôtzel 
dirigent: W. Tachezi ( 19.30) 

DJGT B. Bystrica - F . Hervé: Mamzelle Ni
touche - 2 . premié ra' ( 19 .{)(1) 

25. november 
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen ( ll) .()(J) 
St ítdio S- Bratislava - Medzinár. festival po-

hyb. di vadla MJMOS 
D. Stein (Francúzsko)- (11).3()) 

SF Košice - W. A. Mozart : Ensemble pro mu
sica Salzburg 
C. Neumann (husle). F. Stadler (viola -
- Rak.); 
dirigent: W. Tachezi ( 19.()()) 

26. november 
SND Bratislava - A. Adam: Giselle , balet 

( 19.{)()) 
SF Bratislava - J . V. Stamic. W. A. Mozart. 

M. Haydn; SKO. B. Warchal, I. Gajan 
(klavír) ( 19.30) . 

DJGT 8. Bystrica - G. Bizet: Carmen ( 19.(10) 

27. november 
SND Bratislava - W. A. Mozart : Carovná 

flauta (ll) .(Kl) 
SF Bratislava - program ako 26. ll . 1991 

(19.30) 
ŠF Košice - Koncert na záver Mozartovho ro· 

ku; M. Niedermann (flauta - Rak.). 
A. Miiller (harfa- Rak.), dir. J . Wildner 
( 19.00) 

DJZ Prešov - P. Burkharď: Ohňostroj ( 19.00) 
28. november 
SND Bratislava - A. Dvofák: Rusalka ( 19.00) 
SF Bratislava - J . L. Bella, C. Saint - Saäns, 

G. Mahler . SF, M. Fingerhut (klavfr), dir. 
O . Lenárd ( 19 .30) 

29. november 
SND Bratislava - G. Verdi: Sila osudu ( 19.00) 
SF Bratislava - program ako 28. novembra 

( 19 .30) 
ŠD Košice - E. Kälmán: Cardášová princezná 

- l. premiéra ( llJ.()(l) 
DJZ Prešov - D. Fcľcman: Staní komédia, 

obnovená pr9miéra ( ll).{)()) 
30. november 
SF Bratislava - Mimoriadny adventný kon

cert SFZ a cappella B. Britten, F . Poulenc. 
A . V. Michna; dir. : J . Rozehnal ( 19.30) 

SD Košice - E. Kálmän: Cardášová princez-
ná. 2. premiéra (19 .()()) 

DJGT B. Bystrica - F. Hervé: Mamze lle Ni
touche ( 19.00) ' 

l. december 
SD Košice - E. Kälmän: Cardášová princezná 

(19.00) 
SF Košice - Nedeľné matiné ·c 10.00) 

W. A. Mozart, S. Zamborský, Z. Zambor
sk{t. M. Martincová 

3. december 
DJGT B. Bystrica (Prievidza) - J . Strauss: Ci

gänsky barón (13.00; 19.(10) 
SD Košice - G . Ph. Telemann: Pippinone 

(Smer) (19.00) 

4. december 
SD Košice - G . Verdi: La Traviata ( 19 .()()) 


