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IGOR WASSERBERGER 
(Vývojové trendy súčasnej scény a ich reflexia 

na Bratislavských jazzových dňoch '91) 

Dekáda 80. rokov ne priniesla do vývoja 
jazzu prevratné zmeny. Bolo to desaťročie, 
v ktorom sa e tablovalo množstvo mladých 
protagonistov a to väčšinou výborne pripra
vených (predovšetkým americké špecializo
vané školy priam vychflili množstvo hudobní
kov , ktorí vedia o jazze až neuveriteľne mno
ho). Pre väčšinu z nich je charakteristické 
hľadanie a nachádzanie nových formulí sme
rujúcich k narušeniu izolácie jazzu od širšieho 
obecenstva a to predovšetkým pokračovaním 
línie tzv. fusion music (t. j . späjanic jazzu 
s rockom , pop music a v poslednom desaťročí 
najmä s tzv. etnickými prvkami, a v r{lmci to
ho najmä s juhoamerickou prípadne orientäl
nou hudbou a pod .). Ďalším a snáď najzávaž
nejším súčasným trendom je znovudcfinova
nie tzv. jazzového mainstreamu. Ide o pria
močiary jazzový výraz, ktorého ú klad je pre
dovšetkým v expresivite černošských hard 
bopových skupín 50. rokov, a v ktorom sa u
platňujú v rôznej proporcii ďalš ie jazzové 
a iné trendy (napr . využitie die lč ich prvkov 
rocku v organickom prepojení do jazzového 
výrazu). Dôležité je tu sústredenie na samot
ný výraz (pre to aj spravidla komunikuje 
s pripraveným a nutne užším špecializovaným 
obecenstvom) a kritériom hodnotc,nia je pre
dovšetkým zvládnutie a prepojenie základ
ných znakov jazzového prejavu (beat. drive. 
improvizačnä invencia rea lizovaná spravidla 
na veľkých plochäch , harmonická vynachá
dzavosť , komunikácia vo vnútri fo rmäcií 
a pod .). V atmosfé re re latívneho oslabenia 
vývojovej dynamickosti jazzu ostáva dosť veľ
ký priestor aj pre snaženia revivalistického ty
pu. Množstvo formácií je ortodoxne zamera
ných na reinterpretáciu konkrét·nych slohov 
z jazzovej minulosti a keď voľakedy pod poj
mom revival sa myslelo predovšetkým na rôz
norodé prejavy tradičného jazzu. dnes sa to 
môže týkať aj rôznorodých starších podôb 
moderného jazzu. · 

Bratislavské jazzové dni v minulosti spÍňa l i 
akési okno do sveta hudby j azzovej oblasti 
v širokom slova zmysle a pre to už tradične 
najväčši úspech mali formácie komerčného, 
alebo j azz nejakým spôsobom ro~irujúcehd 
a presahujúceho typu. V tomto smere môže
me tohto roku evidovať vystúpenie vokálnej 

skupiny (á capell a) Take 6, ktorá má skutoč
ne zaslúžený a fenomenálny úspech na celom 
svete. Verbálne i hudobne sexteto vychädza 
zo základu čc.rnošskcj duchovnej hudby a o
dušcvnclá atmosféra gospclových zborov tvo
rí pomyselnú chrbtovú kosť ich vystúpenia. 
K tomu pristu pujú rôzne ďalš ie prvky: svetel
n;í a pohybová show (aj vonkajškovc zdôraz
illljúca komerčné ašpirácie) , staré i nové 
techniky inštrumcntalizácic voká lu (aj v du
chu postupov Bobbyho McFcrrina a iných no
v;í torov jazzové ho spevu posledných desaťro
čí) a tak napríklad zvukové napodobnenic 
kontraha~u a bicích priam vyráža dych. Udi-

f'estivalm·ú atmosféru ožijú senzačne roz
šantené muzikantské nálady ... 

Snímky V. Gross 

vujc aj tvárnosť a šírka farebných registrov 
hlasov a ak niekto namietne, že to všetko je 
síce udivuj úce, ale predsa len trochu studene 
vykalkulované a až príliš exhibicionisticky 
nacvičené , má síce pravdu , ale zároveň aj ten 
nf1j náročnejší poslucháč si to uvedomí až do
datočne . Samotný koncert stmelí rôzne vrst
vy obecenstva do kompaktného a nadšeného 

celku. V Bratislave má už svoju tradfci u aj 
prezentácia jazzu latinskoamerického typu 
a v minulosti sme tu videli aj štýlo tvornú 
osobnosť tohto zamerania - Ai rt a Moreiru so 
speváčkou Florou Purimovou. Na túto líniu 
nadviazalo aj vystúpenie formácie, ktorú ve
die speváčka a klaviristka Tania Maria. Táto 
má perfektne zvládnuté všetky typické prvky 
vyvolávajúce extázu karnevalového typu . Jej 
koncerty nenechävajú obecenstvo kľudné: 

ľudia pociťujú potrebu participovať na zážit
ku tancom, potleskom .. . V jazzovej sfé re 
existuj ú mnohé formácie so zaujímavým kon
ceptom a s kva litnými hráčm i a napriek tomu , 
im chýba ťažkodefinovateľný vyšší rozmer: 
ich produkcii zdanlivo nemožno nič vyčítať, 

len určitú zdfhavosť a ne intenzívny dopad . 
K takýmto vystúpeniam v Brat islave patrili 
afro-angliča nia združení v skupine District 
Six: spojenie j uhoafrickej hudby s prvkami 
free jazzu bolo z racionálneho hľadiska zauj í
mavé, ale v susedstve iných produkcií, ostalo 
na pokraj i záuj mu. Istá okrajovosť ešte pod
statne výraznejšie platí o orchestri maďar
ských študentov Tea, ktorí predviedli nie prí
liš inšpirované podoby spájania rocku, new 
age music a pop music s jazzom. 

Z vyhranených jazzových skupín moderné
ho mainstreamového zamera nia mnohé pri
niesli priaznivcom te jto hudby skutočne veľ
ké zážitky. Na prvom poemigračnom brati
slavskom koncerte Laca Décziho a jeho skupi
ny New York Céll ula hneď zaujali už mnohé 
vonkajškovsti. Mohli sme sa presvedčiť , že 
Déczi v USA ešte zdokonalil svoju technickú 
a výrazovú úroveň, že jeho syn je vynikaj úci 
bubeník aj pri uplatnení amerických kritérií 
a, že celému konceptu Décziho vyslovene 
,.sluší'' spolupráca s americkými hudobníkmi 
(napriek značnému zblíženiu kontinentov. 
v niektorých typoch výrazu je rozdiel medzi 
Európou a Novým svetom ešte stále citeľný). 
Zaujímavé by bolo preniknúť do istých tajov 
americkej scény; zdá sa to tiž. že Déczi na
priek svoj im kvalitám nezískal to miesto. kto
ré. by mu právom prináležalo. Na druhej stra
ne ďalší a podstatne mladší emigrant Rudy 
Linka hrá skutočne s hudobníkmi prvoradé
ho významu a to napriek tomu, že jeho kom
petentný prejav nedisponuje vyzretosťou 
a naliehavosťou Décziho výrazu. V LinkoveJ 
skupine zaujal predovšetkým tenorsaxofonis
t~ Bob Minzer všeobecne považovaný za špič
kovú osobnosť nastupujúcej generácie svet,p
vej jazzovej scény. Je to skutočne hráč ne
všednej vitality, s výrazným drivom a akoby 
nevyčerpateľnou improvizačnou invenciou. 

Skutočne dokonalá atmosféra hudby, akú 
v súčasnost i počuť v newyorských jazzových 
kluboch. Kompetentnú ukážku súčasného 
jazzu priniesla tiež pražská skupina Naima (so 
slovenským gitaristom Petrom Binderom), 
ktorá naše pomyselné kategórie sympaticky 
narušuje: jej členovia sú dobre orientovaní 
v jazzovom mainstreame a zá roveň využívajú 
e tnické prvky. oscilujú medzi elektrickým 
a akustickým konceptom a pod . 

Najčastejší prístup k jazzovej tradícii pre
zentujú dixielandové skupiny a ich dobrým 
reprezentantom bola jediná slovenská skupi
na na hlavnom pódiu: T & R Band (spolu 

,s nimi tiež hosti a z USA - trom bonista Big 
Bill Bissonnette a klarinetista Paul Boeh
mke). Swing, drive, feeling, jam session a po
dobné termíny starého dobrého jazzu prichá
dzali na um pri tej to produkcii , ktorá vhod- . 
ným spôsobom otvorila celý fes tival. Skupina 
nech hrá kdekoľvek : či na svojom stálom pô
sobisku , ktorým je piváreň Mamut , alebo na 

• niektorom dôležitom európskom podujatí -
vždy "šľape" ako o život a obecenstvo to aj 
patrične oceňuje. Úplne nový prístup k pre
tvoreniu , k reinte rpretácii jazzovej trad ície 
priniesli 80. roky a to predovšetkým vďaka 
aktivite najväčšej hviezdy dekády a zároveň 
objektívne najväčšej osobnosti tohoročných 

Bratislavských jazzových dní - Wyntona 
Marsalisa. Tento, napriek oslnivej dotera jšej 
kariére stále ešte mladý trúbkár (narodený 
v New Orleansc 16. 10. 1961) vie až neuveri
tdne mnoho. Za malý zázrak považujú jeho 
hru v oblasti vážnej hudby (pre nás je zaují
mavé , že má aj spoločnú piatim s Editou Grú
berovou) a v jazze jeho kvality z istých krité
rií nemajú obdobu. Určite nie je novátorom 
v zmysle rozšírenia doteraz znämych postu
pov, ale historicky uzavreté jazzové smery 
(jeho záujem siaha od začiatku jazzového vý
voja po koniec 50. rokov) interpretuje doko
nalejšie ako jeho niekdajší predchodcovia, 
dokáže v nich vyzdvihnúť novú aktuúlnosť, 
dať im nebývalú mieru kultivovanosti a tech
nickej virtuozity. Bratislavský Marsalis9v 
koncert sa niesol predovšetkým vo zvukovom 
svete Dukea Ellingtona, ~lc odzneli aj jeho 
štylizácie neworleánskeho jazzu, hard bopu 
a iných trendov minulosti. 

Každopádne Bratislavské jazzové dni dali 
výstižný a reprézentatívny pohľad na súčasné 
jazzové dianie, vyvolali primeraný záujem 
obecenstva a médií a pričinili sa o efekt ívnu 
propagáciu hudby, ktorá túto podporu potre
buje , a ktorá si ju zaslúži. · 

IGOR WASSERBERGER 
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Dňa 14. nol'embra t. r. uskutočnila sa l' Zl· 

chyho palaicl l' Bratlslal'e tlačol'á konferen· 
cia, na ktorej sa predstavil nový predseda 
Rady Slol'enskej hudobnej únie Peter ~hor
ský. Nový predseda l'O svojom príhovore zre
kapitulol'al doteraji iu činnosť SHÚ a na
črtol jej ruqdôležiteji le úlohy l' niQbiWom 

.období. Z prednesenej sprál'f o činnosti 

SHÚ l' uplynulom období vyberáme: 
l. Základný akt rehabUitaicie členov bfl'alého 
ZSS, ktorí boli postihnutí l' predchádzaqú
com období za Sl'Oje občianske a politické 

postoje. Toto zál'ažné rozhodnutie mimo
riadneho ljazdu l' januári 1990 bolo akcepto
l'ané l' Sprál'e rehabllltačŔej komisie na 1. 
Valnom zhromaidení SHÚ l' júni 1990; 
2. Reallzol'ala niekoľko desiatok ipeciftc
kých, odborne, tematicky a itýlotvome kon· 
clpol'aných muzlkologickýc~ koncertných 
a festil'alových podujatí s dosahom na domá
cich a zahraničných reclplentol'; 
3. Vynaloflla maximálne úsilie aa reallzaiclu 
profesných kontaktol' so zahraničnými part· 
nerml, ako l s medzinárodnými nel'ládnyml 

za· Tiborom Gašpafkom 
· Pohľad ~a celofll'otnú aktivitu Tibora 

Gdparka nám odhafuje dielo naoz!Q 
pionierskeho významu. Kl'allta jeho prá
cc bola zárukou, ktorá mu zaistila po-

.• Predf\é ~iesto nielen ako sóll~ovi ~~; ~~· ~ , 
momému hráčovi, ale IQ ako koncertné
mu m~Qstrovi a predodetkým ako peda
gógovi, nehol'oriac o jeho činnosti l' rám-
ci l'edúcej funkcie na V~I\(U. 

Ako žiak Juraja Aktanlflel'a, prebral 
od Sl'ojho učiteľa bohatú tradíciu 
a exaktnosť metód sprostredkol'aných 
Henriom Marteauom. Sl'oje skúsenosti 
obohatil neskorifm itúdl'om u E. Záthu
reckého, čo malo l'eľký význam pre d'alií 
vfl'oj jeho umenia ako i pre jeho pedago
gickú prácu. Záthurecký 'tlmočil spôsob 
hry, prebratý od vtedy niQmodemejiích 
zástanCOl' vfl'oja husľovej hry, ktoní rep
rezentol'ala tn. francúzsko-belgická §ko
la a ktorej hlamýml predstaviteľmi boli 
lssay a Enescu. Ich metódy sa týkali pre
dodetkým nol'ého spôsobu vedenia sláčl· 
ka, prufným a ohybným rozdeľol'aním 
ťahu na ldby celého pral'ého ramena 
l' postupnom rozdeľol'aní zmen{ smeru 
ťahu. Táto metóda dokázalajednak stup
ňol'ať tónový objem ako l plynulé, skoro 
nemímatefné striedanie tónov. S metó
dou úzko ·spojená prufnosť lnl'oll'ol'ala 
l'eľkú Ul'oľnenosť a l'Yhýbanle sa kaidé
mu kŕčovitému zaťaiol'aniu článkol' ra
mena. Gaiparek tým obohatil spektrum 
itýlol' husľol'ej hry nielen l' Bratlslal·e, 
ale na Slol'ensku l'ôbec. J eho metóda je 
zdral'ou syntézou detkých predchádza· 
júcich spôsobol' hry s novýmll'froofenos
ťaml. Pridružuje a k tomu eite Gaiparko
l'O vytríbené itýlové cítenie a naoz!Q exce
lentný vkus, ktorý presadzol'al tak l'O Sl'o
jej sólistlke ako IQ l' komornej hre. Ako 
pedagóg l'fChol'al l'eľký počet dobrých 
a l'Yftlk!Qúclch huslistol' a to l' časol'om 
rozmedzí celej jednej generácie. 

Ak sl ul'edomíme l' koľkých rovinách 
vyrijal Gaiparek Sl'OJe aktivity, musíme 
obdil'Ol'af Úrol'eň jeho priekopníckej 
práce, ktoní dokázal odviesť l' romakej 

.J. Holička šéfom 11M 
Ako sme už oznámili, prof. han Parik sa po dlho

~aej p"'cll' «le Hudobnej mládeže yzdal nojej 
funkcie. Predsednícn·o SloYenskej hudobnej spo
loC!nostl na nojom rokoYaní 21. noYeiAbra t. r. 
schYélllo do funkcie predsedu Hudobnej mlédete 
Dr. Jána HoiiHu. Za podpredsedol' schYéllll 
doc. Idu ť:emeckú a dr. M. Zelenaya. - mJ -

hodnote na l'ietkých uf spomenutých 
úsekoch. 

V čase jeho počiatočného pôsobenia 
neexlstol'al l'eľký počet umelcol' ~lebo 
rangu, preto prál'e jemu vd'ačíme za to, ie 
doplnil IQ ako pedagóg rady huslistol', 
ktorí zaznamenali významný kvalitatfmy 
Zl'r&t. Jeho umeleckú úrol'eň nedoSved
čujú Iba vystúpenia, alé IQ fakt, ie bol 
l' medzil'ojnovom obdobi nositeľom ceny 
·Krelslerol'ej súfafe. 

Výsledky Guparkol'ej "činnosti a pre
dol'ktkým jej Úrol'ne treba obdhol'ať o to 
l'iac, že dokázal Sl'oje l'fsoké nároky pre
sadiť napriek obrovskému pracomému 
nasadeniu l' toľkých odboroch. Dielo 
prof. Tibora Gdparka pôsobí dodnes 
l' jeho pedagogických výsledkoch, v adep
toch jeho pedagogickej člnnostL Jeho 
práca liak aeprestál'a pôsobiť, ale uriuje 
celú d'alilu budúcnosť vo vfl'ojl husľol'ej 
hry. 

JÁN ALBRECHT 

Nový šéfdirigent ČF 
Ako oznámil rakúsky denník Die Presse, 

novým Ufdlrigentom ť:eskej filharmónie bu· 
de Gent A lb re ch t, doteraj§f generálny hu· 
dobný riaditeľ ~tátnej opery l' HambUIJlU. 

- mj -

organizáciami UNESCO (niQmä Medzlná· 
rodná hudobná rada a Medzinárodná spo
ločnosť pre súčasnú hudbu). V súčasnej 'do
be má SHÚ uzaweté ,dohody o spolupráci 
s partne_rskýml organizáciami v Rakúsku, 
Spolkol'ej republike Nemecko, Nórsku, 
~l'édsku, Dánsku, Fínskv, ~panlelsku, So
vietskom nize, Juhoslávii, Mad'arsku, Poľ
sku, Bulharsku a Rumunsku; 

4. Aktíme pôsobila a pMobí cestou členskej 
základne pri ri~knf koncepčných, prámych 

.· 

a ekonomických noriem l' oblasti súvisiacej 
s hudobnou kultú~u; 
5. Spolupracuje pri výchove nastupujúcej 
mlacf'ej umeleckej generácie, pričom pro
stredníctvom Sl'ojlch členov pôsobí priamo 
l' i kolskej a lnitituclonálnej sieti na Slol'en
sku: 
6. SHÚ dala rad podnetol' na l'Yfvorenie pod
mienok obnol'Y slobodnej atmosféry a bez· 
prostredných vzťahov v oblasti hudobnej 
kultúry, ale ~ vzťahol' medzi rôznymi druh-
mi umenia; · 
7. Vyvinula úsilie na l'Yfvorenie priaznivých 
podmienok na edičnú činnosť v oblastll'ái
nej hudby a hudobného folklóru, pri reipek· 
tol'aní priorít prísluiných profesných oblas
tí, 

V diskusii, ktorú viedol podpredseda Rady 
SHÚ Marián Lapianský, odpol'edali na otáz
ky početných nol'inárol' jednotliví prítomní 
funkcionári SHÚ. V pnej časti diskusie sa 
hoYorilo o problematike hudobného vysiela
nia l' rozhlase, televízii, o budúcom Týtdnl 
sloYenskej hudby, ktorý sa má striedať s fes
til'alom Melos Étos, o problematike plno
hodnotného koncertného žiYota ,. regiónoch, 
a pod. Druhá časf tlačonj konferencie bola 
l'enol'aná účlnkol'anlu Petra Dl'orského na 
scéne Metropolitnej opery v New Yorku a je
ho koncertu s M. Lapbnským z tvorby Euge
na Suchoňa taktiež l' New Yorku. Počas tla
ČOl'ej konferencie uskutočnila sa IQ prezen
tácia obrazol'ej publikácie Peter Dl'orský, 
ktoní l'fdal Tatran. 

Vo l'ečerných hodinách uskutočnilo sa 
l' rámci Dňa slol'enskej hudobnej únie pria
tel'ské spoločenské stretnutie l' priestoroch 
Mirbachol'ho paláca, ktorého sa okrem-do
mácich a zahraničných hostí, zástupcol' dip
lomatického protokolu, zúčastnili IQ predse
da l'lády SR Ján ť:amogurský a minister kul
túry SR Ladlslal' Snopko. 

PopoludňiQila tlačol'ka, ako IQ spoločen
ské stretnutie, prebehli l' príjemnej kolegiál· 
nej atmosfére. Text a snímka: - mj -

Opäť hudobno-pedagogické 
kolokvium 

Snaha o skYalitnenie hudobno-výchovného 
pr~esu Yiedla pred dYoma rokmi k yzniku · 
cyklu kolol<vií. Tohoročné Il . hudobno-peda
gogické kolokYiumna tému Pullybová <'imwst' 
l' hudobn~ ,l'jdol'e usporiadala 11..-t-12.· sep. " 
tem bra t. r . pedagogická sekcia SloYenskej 
hudobnej spoločnosti a katedra hudobnej Yý
choYy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystri
ci. Rôznorodé príspeYky - z hľadiska prístu
pu, charakteru i spracovania - umožnili yzá
jomnú konfrontáciu, výmenu názorov a skú
sc.ností a získanie nol'ýCh odborných vedo
mosti temer stol'ke hudobných pedagógol'. 
Kolokvium poskytlo komplexnejší i širší po
hľad na uplatnenie pohybu v rámci hudobnej 
výchovy. 

Úvodný referát Vladimíra Poša z Rakúska 
o význame a poslaní pedagóga ako osobnosti . 
vhódne korešpondoval so všetkými príspev
kami. Zdôraznil , že etos činov osobnosti uči 
teľa - jeho tvori vé myšlienky. presvedčenie , 
osobné zaujatie, prejav i kona1iie - ukazujú 
neľahkú cestu vývoja v akejkoľvek , t. j. 
i v hudobno-pohybovej oblasti. 

Doris Jäger z Rak(Jska pristúpila k hudob
no-pohybovej problematike z aspektu psy
chologického, symbolicky nazvaného JA -
TY - MY. V'!eferáte venovanom pohybovej 
výchove ako prostriedku rozvoja osobnosti 
žiakov na hodinách hudobnej výchovy, analy
zovala psychiku dieťaťa v hudobno-pohybo
vých hrách. kde JA - znamená pqznávanie 
vlastného ,.ja" a sebaovládaní!!; ;ry- interak
ciu a komunikáciu s partnerom ; MY - výsle
dok celého snaženia, spolupatričnosť , prispô
sobovanie sa a rešpektovanie ostatných. 

Božena ViskupoYá, jedna z významných 
a najznámejších priekopníčok hudobno-po
hybovej výchovy, hovorila o vzťahu hudob-

Poznať situ{tciu v oblasti koncertov vážnej hudby 
na hornej Nitre. znamená ís ť priamo do jej centra 
- Prievidze . Organizátorom aké hokofvek druhu 
kultúry bol za Jotalily Dom kultúry ROH , ktorý fi. 
nančnc živili Novácke uhofné bane. Stávalo sa. že 
na niekJoré komo rné koncerty prišlo 5-6 fudí (fius· 
kom bol koncert s istým nemeckým hudobným Je le· 
som, na klorý neprišiel nik). 

Dnes. keď si musia pracovníci kultúry zarobil na 
seba sami a nemôžu si dovoliť organizoval' stratové 
akcie. podujal sa organizovať organové. chrámové . 
ako aj ko morné koncerty Miestny odbor Matice s lo· 
venskej . klorému nejde o zisky. ale o zachovanie 
koncertnej Jradicic . Možno povedal. že s me nšími. 
väčšími úspechmi sa matičiarom na tomlo poli <Jarí. 
Keď však vezmeme do úvahy. že pricvi<.lzská hudob
ná škola vychflila za 52 rokov svojej existencie tisíc· 
ky absolvenJov, mali hy byť koncerty vúžnej hudby 
stúlc vypredané . Lenže absenlujú na nich samotní 

nopohybovej výchovy a spevu, čo demonštro
vala i na praktických ukážkach. 

Pragmaticky. z hľadiska tvorivosti. orien
wva/a ~voj prís p evok Eleonóra Baranová. 
Okre.m videozáznamu predvieUia•tvorivé hu
dobno-pohybové aktivity priamo s účastník
mi kolokvia na niekoľkých originálnych mo
deloch . 

Zaujímavý prístup má k hudobno-pohybo
vej činnosti Ludčk Zenkl. Jeho názor. že 
.. hudba je tu preto. aby sme z nej získali zážit
ky" ho viedol k využívaniu hereckého preja
vu a pohybu na hodinách hudobnej výchovy 
a tým citl ivejšie chápať hudbu. 

Javiskový pohyb a herecký prejav v súvis
losti s hudbou zaujal aj EYu Pelzerol'ú a Hanu 
Dluhošovtí, ktoré svojou premyslenou kon
cepciou inšpirovali prítomných k nekonven
čnému využiti u pohybu v hudobno-výchov
nom procese. 
Ďa lšie koreferáty venovali pozornosť tra· 

dičným princípom pohybovej činnosti . Blan
ka Knopová sa orientovala na všeobecne plat· 
né zákonitosti hudobno-pohybovej činnosti 
v l. - 4. ročníku zák ladnej školy. Katarína 
SzakaloYá zamerala svoj príspevok skôr per
cepčnc a pomocou fonoukážok naznači la 
spätosť výrazových prostriedkov hudby a po· 
hybu . Eva Jenčková v metodicky ladenom 
príspevku Hudobno-pohybová výchova 

. v príprave študentov hudobnej výchovy na 
pedagogickej fakulte načrt l a kritériá a funkč
nosť hudobno-pohybovej výchovy. Viera 
Dropčová označila hudbu za rozhodujúci fak
tor v estetickej pohybovej výchove. Najspon
tánnejšie prijali i hodnotili prítomní praktic
ké hudbono-pohybové demonštrácie jednot
livých referujúcich. 

E. BARANOVÁ 

učite lia hudby. nehovoriac už o pedagógoch stred· 
ných. resp. z:\kladných škôl. 

Matičiari oslovili s ponukou výchovných koncer· 
tov všetky druhy škôl. Na píso mné ponuky nieklorí 
riadiJelia škô l vôbec nereagujú a sú i takí. klorí pri 
osobných n5vštev5ch priam boj ujú rôznymi výho· 
vorkami proli uskutočneniu týchlo programov. 

Benefičný koncert s rodákom z Prievidzského ok· 
rcsu F. Livorom a jeho dcérou bol pri všestrannej 
propagácii obs<1dený len z je<.l nej tre tiny. prevažne 
vekovo starším publikom. 

Vďaka Slovkoncertu. ktorý v súčasqosti spro
stred kováva ko ncerty vážnej hudby za prijalefné cc· 
ny. nehrozí Prievidzi z{lnik týchtodôlcžiJých hudob
ných aktivít. Perspektívne plánujú matičiari organ i· 
zoval koncerty vážnej hu<.lhy i pre nezamestnaných. 
za mimo riadne vstupné . prípa<.lne bezplatne . 

ONDREJ HUBAC 
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TRIBÚNA NÁZOROV 

PETER KOLMAN: Totalita_ včera-a zajtra? 
(Príspevok na konferencii "Hudba a totalita" 'f Bratislave! 17. IO. 1991) 

Snímka M. Jurík 

, Keď som v roku 1977 opúšťal svoje rodisko - Bratislavu, aby 
som našiel nový domov v Rakúsku . ani su mi nesnívalo. že bu
dem niekedy sv~dkom pádu komunistickél~o režimu a že pre
hovorím tu, verejne. k téme .. hudba a totalita" . Je to nesporne 
skôr téma pre muzikológov h historikov. ako skladutcľ by som 
sa chcel iba pripojiť niekoľkými vlastnými úvahami a osobnými 
skúsenosťami. 

V tomto storočí postihli svet dve .. morové rany": fašizmus 
a komunizmus. Dve ideológie iba zdanlivo protikladné , vo svo
jej podstate však veľmi podobné. ak nie totožné : obom je spo
ločné pohfdanic človekom a ľudskou dôstojnosťou , obe apelu
jú na nízke. fašistoidné pudy a vytváranie ncu.stá!cho pocit.u 
.,ohrozenia" (či už .. národa" . alcbtl .. robotníckej tnedy" - poj
my sú vymeniteľné) zavádzajú totálnu kontrolu. Obc vytváraj ú 
spoločenskú situáciu. v ktorej nickofko jedincov, ktorí uzurpo
vali moc, ovláda prostredníctvom široko rozvetve ného repre
sívneho aparátu všetko dianie. každý najmenší pohyb. a to vo 
všetkých oblastiach života - umeleckú nevynímaj úc. 

VY.tvárajú sa organizácie , úloh~u ktorých je kontrola a rcglc
mentovanie umenia . Do vedenia týchto organizácií dosadzuje 
režim sebe oddaných ftidí. ktorých možno ľahko korumpovať: 
buď finančne . alebo funkci ami (obyčajne to ide ruka v ruke) . 
Umelecké organizäcic v totalitných režimoch nemajú inej úlo
hy, ako starať sa o .. č istotu ·· umenia a vyhraničc nie tých. ktorí 
so zločineckým režimom nemienia kooperovať . Tieto organiz<Í
cie nie sú záujmovými organizáciami umelcov. ale režimu. 

Totalitná moc potrebuje umelcov. Pot rebuje ich na vytvore
nie zdania legality vlastnej moci a na .. transport·· totalitnej 
ideológie smerom k vlastnému obyvateľst vu . Do služieb totalit
ného režimu vstupujt'1 predovše tkým ne~chopn í a IH:ta lcntova
n í umelci. ktorí by ~a .w iných okolno~t t "l!'a upl.a tnlla. "l u \ i
dia skvelú mo~nosť dostať sa takpovediac -do .. <prvého radu". 
(Ani výnimky - ľudia nesporných umeleckých kvalít . ;iko napr. 
Richard Strauss, Sostakovič. Karajan - nemôžu túto tézu po
prieť . ) Da i sa do služieb totalitného rd imu . znamcn;í pre umel
ca či muzikológa dosi ahnuť pozície v organ izačnej štruktúre 
štátu, z ktorých môže mocenskými prostriedkami u rčovať. čo 

umenie je a čo nic . kto bude prefe rovaný. kto diskriminova ný. 
alebo úplne umlčaný . 

Aké možnosti ostävaj ú umelcovi v režime. ktorý vyvíja na 
neho nesmierny tlak? 

Jednou z opcií je: nájsť s režimom akýsi .. modus vivendi··. 
a ranžovať sa , samozrejme .. iba v naprosto nevyhnutcl"ncj mie
rc" - ako si iste ~;im každý nahov;í ra. Problémom je: kde je 
hranica, ktorej prekročenie znamcn;í už dobrovoľnú kolaborä
ciu? Kde je hranica. ktorú umelec - i pod tlakom totality- ne
smie prekroči ť. aby sa nestal sám jedným z jej pilierov? 

Druhou opciou je .. vnúto rnú·· emigräciia. Uberať sa neo
chvejne ďalej tou istou cestou. v ncpriatcfskom obkľúčen í. súm 
pre seba. (Je to naprík lad prípad Antona Weberna - aby som 
menoval jedného z mnohých .) , 
Treťou cestou je .. normälna·· emignícia . V tomto storočí sme 

boli svedkami viacerých emigračných vÍn: v tridsiatych rokoch 
z Nemecka a potom i z iných častí Európy. ktoré pohlt il naciz
mus: od ukončenia svetovej vojny až takmer podnes z krajín 
takzvaného .. socialistického tábora" . Exodus tvorivých ume l
cov a inteligencie vôbec. znamená pre každý štát . každý n<í rod. 
nesmierne a nevyčístlitcľné straty. ktoré sa dajú nahr;~diť často 
až v druhej či tretej gcneräcii. Aj to je jedným zo základných 
zločinov totalitných rci.imov . 

Patrím k pomerne silnej gcncníci i hudobníkov. ktorí vstt'1 pili 
do slovenského umeleckého diania na prelome rokov pliidcsia
tych a šesťdesiatych . Jedným z jej podstatných znakov hola ne
konformnosť a odhodlanosť k boju proti konzervativizmu . pro
ti tot{tlncj izolovanosti domúccj hudby od hudby svetovej. prot i 
autokraci i neschopných a nevzdelaných . Nebolo to jednodu
ché , pretože .. oni·· m<1l i za sebou celý represívny stran ícky 
a štátny aparät. my sme mali na našej strane iha vlastné pre
svedče nie a odvahu v prospech spr;ívncj veci i niečo riskovai. 
Bolo tomu tak . keď sme spolu s Lacom Kupkovičom. v rokoch 
1959/60 - ešte ako študenti - organizovali semináre modernej 
hudby, neskôr na príkaz .. zhora" zak;ízané (a my sme nevedeli. 
či nám bude dovolené štúdium vôbec ukončiť!): keď Peter Fal
tin po nesmiernych útžkostiach dal základ Smolcnickým semi
nárom a vytvoril tak jedno z cent ier strctúvania európskej ' 
avantgardy; ked" Kupkovič založil súbor Hudba dneška a Zviiz 
slovenských skladateľov a stranícke miesta mu húdzali - kde 
to le rľ mohli - polcn;í pod .nohy: keď som v roku 1965 bol pove
rený vybudovaním a umeleckým vedením štúdia elektronickej 
hudby a snažil som sa jeho činnosť udrža i i v normalizä torskom 
období , napriek nekvalifikovaným útokom zo strany ministra 
kultúry Válka ; keď sme v šesťdesiatych rokoch publikovali 
v slovenskej odbornej tlač i články. bojujúce proti obmedzenos
ti, demagógii , a odhaľovali praktiky totalitnej moci. 

Roku 1972 previedla sa jedna z najnehoráznejších akcií proti 
umelcom. V klíme totálneho politického zglajchšaltovania išlo 
teraz aj ~ zglajchšaltovanie umenia. Vo všetkých umeleckých 
zväzoch na Slovens.ku prebehli .,č istky" , tak i vo Zväze sloven

. ských skladateTov; jeho orgány. zložené z Tudí reprezentujú-

cich takzvané .. zdravé J<H.lro" , vyl úči li z tejto organiz;ícic všet
kých tých, ktorí medzitým emigrovali do zahraničia , a vyškrtl i 
ďalších IO členov z toho piatich skladateľov , s odôvodnením. 
že trto vyjadrili v priebehu roku 196H .. politicky ncsprävne" ná
zory . Ako vždy v takýchtQ sitú{aciách, boli dôvody politi cké iba 
prcdstierané. V skutočnosti šlo o niečo oveľa jednoduchšie: 
o zlikvidovanie jednej cclei generácie sklada teľov a muzikoló
gov; o špinavú a zákernú formu konkurenčného boja. Pre m1ia 
a ďalších , ktorí sa ocitli .. mimo", bol to koniec možnosti pred
staviť výsledky vlastnej tvorby verejnost i. Naše diela sa viac ne
hrali , naše mená sa nesmeli objaviť vo verej nosti. Prestal i sme 
existovať . .. Perfídnosť režimu pri tomto postupe bola v tom, 
že neexistovali žiadne zoznamy .. zakázaných·· umelcov. Ale 
každý pracovník v oblasti umenia vedel - č i vlastne: vo vlast
nom záujme mal vedieť - diela ktorých sk ladateľov možno či 
nemožno programovať alebo šírii rozhlasom . A organiz;ícic. 
zriadené na podporu umeleckej tvorby vedeli . či diela môžu. 
či nemôžu byť finančne odmeňované. Vytvoril sa perfektný sys
tém umeleckého .. holocoustu". A tak sa do polit ických hesiel 
.. boja proti liberalizmu a pravič iarskemu oportunizmu·· (viď 
matcriäly zo Zjazdu zväzu slovenských sklada tcl"ov z roku 
1972) .. zabalilo" to , čo nebolo n ič iné. ako okr;ídanie a li k~idú
cia iných. Domnievam sa . že dnes by bolo načase objasn i ť všet
ky okolnosti. ktoré viedli k vyradcniu tak1ncr celej jednej gene
rácie zo slovenského hudobného život:Í. Hlboko nesúhlasím 
s často vyjadrovaným názorom. Že nie je potrebné vracať sa 
k tomu, čo .. sa stalo". Po prvé: nič .. sa" nestalo . ale bolo uro
bené celkom konkrétnymi osobami. A po druhé: kto sa nevy
poriada s minulosťou , nezvládne ani budúcnosť . Už ako keby 
som počul svojich oponentov: ide vám len o odplatu : Nic! Nej
de o odplatu . ale o spravodlivosť . Odplata by totiž znamenala: 
splácať krivdu novou kriHhlu, postih nevinných odplítcať znova 
postihom nevinných: mne však ide o potrestanie vinných! 
A nejde mi ani o to. aby boli- ako my - na roky či desaťročia 
vyrade ní z kultúrne ho diania tčjto spoločnosti. ale-.očak:ívam 
prinaj menšom, že sa po objektívnom preskúmaní zverejní. 
kto. a akou mierou. nesie zodpovednosť Zil škody napúchané 
na slovenskej hudobnej kultúre. Aby sme vedeli . komu mclžc
mc podai ruku a komu musíme stisk ruky odoprieť . A napokon 
aj preto, aby nik z tých. ktorí ešte včera rozhodovali o osudoch 
iných, sa dnes nestavali do pózy ukrivdených. Tí. čo st<í li na 
druhej strane priepasti. ktorú rozdeľovala spoločnosť. nech tam 
l;ískavc zostanú: my ich na .. našej·· strane nepotrebujeme . 
Snáď je minulosť ešte priliš čerstvá a odstup príliš malý. Kla
diem si však otäzku, č i tu vôbec existuje ochota čestne sa s mi
nulosťou vyporiadať. 

Dovoľte mi teraz ešte n iekoľko slov k dnešnej situäcii - a nic
len umeleckej - na Slovensku. Ako človek ži júci v zah raničí. 
ako čc~ko~lovcnsk ý občan . ktorý pozowc sleduje vývoj po
suotaltlnom Cc~k\;-Siovcnsku z i~lého .. n~dhfauu·· a ~o ~kú~e
nosťá'fflruž' ti!Micho života v demokratickom a právnom-itáte . 
Privítal som koniec komunizmu v česko-Slovensku pred dvo
ma rokmi s nadšením a nädejou. Strävil som celé dni pri rozhla
sovom prij ímači a prežíval som drúmu novembrových dní tak. 
ako vy. Bol som na niektorých mít ingoch na námestiach a hol 
som predovšetkým v myšlienkach ncustälc tu. s vami. Ale už 
niekoľko týždňov po revolúcii som videl. že časť slovenskej po
litickej reprczentäcic sa usilujú premeni i demokratickú revol(a
ciu v revolúciu nacionalistickú. Našli sa noví .. vodcovia" näro
da, ktorí jednoduchými. rovnako zvodnými ako lživými hesla
mi ohlupujú mi rod . Neustále opakovanie pojmov .. národ" . 
.. národný'· . .. näroclnú identita" . .. národná zvrchovanosť·· . .. slo
venské špecifik{!·· . .. slovenský jazyk" (a bez výnimky!) - inými 
slovami : nadraďovanie ni\ rodného princípu nad občiansky 
a všcobecnohumánny - môže viesť iba na scestie . s ncclozic rny
mi následkami. Ako človek sledujúci reakcie demokratickej 
časti Európy na neustále narastanie nacionálnej intolerancie 
v niektotých postkomunistických štätoch. môžem zodpovedne 
prehlásiť: Európa neprijme medzi seba núrody. šíriace núrodnú 
neznášanlivosť. Nepočujem a nevidím. že by niekto na Sloven
sku vystupoval proti tým. ktorí näs 40 rokov terorizovali . Nao
pak: terčom útokov sa stávajú často bývalí nonkonformisti. bý
valí disidenti - teda tí . ktorí ako jediní proti totali te protesto
vali " nechali sa za svoje presvedčenie i zavrieť za mreže (a 
vlastne to boli jediní skutočne slobodn í ľudia, .. za mrežami" ži
lo tých ostávajúcich 15 miliónov ... ). Nic je to iba z losť sl! bežní
kov včerajšieho režimu. ktorí chcllteraz stiahnuť do vlastného 
bahna tých. ktorí kolaboráciu odmietali? Kol"ko Sloväkov za
menilo kos;ík a kladivo za slovenský dvojkríž. aby teraz ním 
tfkli iných po hlave? Či sa ncuticka veľa tých. ktorí včera ešte 
úspešne spolupracovHii s bolševikmi. tlo nacionalistického t<Í
bora. aby nemuseli patriť k .. porazeným··. ale k zajtrajším .. ví
ťazom"? Chytá ma nesmierna hrôza z takého vývoja. ktorý mi 
- mimochodom - pripomína vývoj v Nemecku začiatkom trid
siatych rokov. pred nästupom Hitlera k moci. T<í ist;í manipu
l;ícia s nacionälnymi emóciami. tá istä radikalizäcia až po rozbí
janie zhromaždení demokraticky orientovaných hnutí. tú ist;í 
ncn<ív isť k všetkému. čo nic je číro-n;írodné. 

Urážajú ma fašistické heslá na mítingoch. nevyberané na
dávky Cechom na plagátoch, publikovanie antisemitických 
pHmfletov . .. vypískanie" českej närodncj hymny. fyzický útok 
na prezidenta republiky. Uníža ma tiež, že v Bratislave ešte 
žiadna ulica či nämestie nenesie meno Masaryka. Milady Hor<Í
kove j . či Jana Palacha . A tak sa obávam. že pravdu by mohol 
mať žilinský primátor. keď vyhlásil. že .. v priebehu p:í r mesia
cov tu budeme mat" slovenský štát. a všetci.l<torí stoja proti tej
to myšlienke budú odsúden( ako zradcovia". Samostatný slo
venský štát bude buď folkloristickým skanzenom na pokraji 
E urópy, alebo fašistickým štátom v totálnej izoläcii od ostatné
ho, civilizovaného sveta. A ako sa naräba so .. zradcami" - toho 
svedkami sme už boli po februäri 194H. 

Iba zdanlivo som odbočil od témy konferencie. Súvislosti sú 
predsa jasné: ak sa bude politický vývoj na Slovensku naďalej 
uberať tým istým smerom, bude festival súčasnej hudby, kto
rým Bratislava v týchto dňoch žije. nielen prvým. ale aj posled
ným: otvorené dvere do sveta sa zas pribuchnú. A táto dnešná 
konferencia bude tiež poslednou. pretože totalita nepripustí 
diskusiu o totalite. 

Anketa 
JOZEF SIXTA: 
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tradíci<' 11 i 11é podmienky k rmli:tici1. Ni,•!. IO;.,,: ~Í'clrto podtljlltí je mo::11é 
prirovnaťskúr!. 11a.\im h)Ttd)'m "f)':dilom llfll' l'i liol"l'IISk<'j l~t ui/Jy. '"'''"'i 
u i k fel·til'lllu Mefm.f.tos. ll'd111Í .w o Trii>IÍIIU/Ifll"<'i juholiOI"IIIII"ÁI'j tmr
by l " U plllii 11 'o l·i·rti•·aiiiOI"l'j jiii.IÁI'Jf l·orby 1 "lillnfll'rť "/ ji•ltiwrlo l". !.to· 
rľ malt llll'd:illlímdii.Í' chamkter .. Willi 11111".\tíl"i/ l ' arVIII".I"ÁIÍ jew•tí . fi''lll"lliy 
t/OI"<'~Iwdhy 1· Uoya11e, hJ·mioll/l")'cfwdllo/11 llt-riill<' ( /llťlllllllc•) 11 ,. fJu. 
dllfi<'.Hi ( Koru11k Zl'lléje). 

Fe.wiml l'ar.VIfl·skti jr·setí 111á /wlwtiÍ a dllwrot,uí tmtfiáu. Jeho •·•'lw
dmr jl'. :e !wf spomed:i /1'.11/l"lllm· IIÍI'al/11 ' / luulhy a1•· n11jtit:C\ích rokoch 
pre nás n lljprí.l"fi<JmejH V11r.'ltii'Sf..á j1•sr•tl Im/a l'tdy konfrontáciou naj· 
refJrl'ZI'IIIIIIÍI'IIf'jSich dil'l pof1kcj tl ·orl/y .10 .1111'11.111ou .11"<'/ovrm /l"or/um. 
nlll"y.\e holi tu prm·itil•illl' ul·tid:a111; aj .1kladby klarikm· lwdhy XX . . \"lom
Na. Z dá .111. :e pre orgaiii:OI"tlllil· lmdúcich mélrf!.o•· /ťsttl'lllll M l'io.\
f.:tos hy holo nw:nľ t·yu:iľ \Á.tÍH.'IlfHti: \ 'ur.~att.,kej je\'t'JW , m·.iak ,. ta koni 
rozsahu. k tor)' zodpo•·cdti 11a'iim poduth•ul.mll. 

f'ntiwlf .llÍI'amt•j lwdhy ' "" ji·cmní: .\ÁIIt/1 /(o_rrll/1' je :rwjiutt/1")'111 pod
ujatím mimor iad11elw ro:wlru . Od kollt"l'l"lol '. cc ;: prr•d11rí.íl.y. disk11.1ie. 
prenliťtanie fi/HlO\' a: po inh'rpretaólli ,\'IÍtfl ! . Jo \1i<•tko je stí{ust'ou Je:aí
valu. Publikum je Zll{l(' llc ltt·u·m~<'ll llt' . l t•dnotlivN" IIl'tllti t l' zl"frídtwťccfl' 
pru}{rtllll }Í.•stivalu, p rl'lo si kutd)', lttÍ v.~tcrník a·yhertí to. o l{O 111ti z tiujenz. · 

llit•mw/1• .HÍÚ IJ/lt'i hudby v h.ľvalom •·yclwdllolll /Jcrlíll i' som mal mui
t rosťl/avšt íl'iľl' roku {<)7lJ. V:h/(u/omlla ubmedZI'II il' poluickéhu clwrak · 
tem. vyp!)'l"ajlice: izolácie l"teda#et NDR. hola drrmwwrgia or it•lltu\'a 
IIIÍ /e11 1111 domácu tmrlm a 1111 tmr/}1( 1kladtlldo•· ln;l"alélw •·•'ciwdllélw 
bloku. A •·.1'ak l"o I"IIIÍtri ll'dtto 11/tlllfitwlm· tu•doduírÍ:al" u: k .rfa!Jim ul>· 
1/lt'dZ<'IIiam. alebo k. tuí:,il tJI'mu : ararfo l 'llltill 1:1·. rmga:om11cj ti'Orhy. 
V);l><•r sklarlieh hol podľa múj/10 11fi:oru 1·l'fmr m:u11111.1'. hral w Sclwit
tkl' . K ra/lZ<'. D11rkti aj Km:er. takt1• IIIÍI' ~Iťl'llfk mohol odcluíd:ať 'fJO· 
koj11_v. 

Fl'l"liwd Koru11f.. :e11éjt· •• /Judapdti pomíf..a rwele11.Í' pohľad 11a sliéa.mé 
Sllllhy marfarsk.ľclt sk/adatdov. ale aj 111/ .11Í1'11.mé dia11u· 1·o .n·e/1'. Mrím 
dojem . že podoh11e ako Var.iankli l"·'t:!' · aj Koru11k :e11éjr• hy mohol byť 
•·zorom fJ"t'e..orwmi:ol"tll lic rfal.\ich r()(' lltl.m• /t•.lfiwr/11 tl!clm-tto, 1· 13m-
ltslm·l•. , 

Celko•·.' ' d"jc111 z 1/0I'ť/w Jí•stil ·alu M <•Jo,.ftO\ mám •·dmi doln·ľ. Vo 
l'iió'illl' príprulm· .w mi príl'il l")' ha skladieb a it lll'ľflrr'tm·. 1\j :a\ttípellie 
dom tict•j 11 :ahrtiiUl'll l'j tvorhy bolo l ' Sfll"á\' t/11111 p oiiU'rl' . ( "111"<'111 l")'ztlvih
míť aj ••dmi pt•kmí lláv.Vfi'I "IIO.Iľji·.vlivalo l')'ch podujatí. /'rc lmrhíowsť hy 
som mll"riWI"(f/. aby sa drm11mur~ia roz~írila aj 1111 diela skladatduv 
mlwl.l'l 'j gemnície . predov.'ietkvm o také, k tol"<' majú m imoriad11u kmlitu 
a kde .w vy u fí••ajli proxrr'.l"il"ll<' kompozil't1é llll"tôdy. l) alej hy bolo doh
n'. keby sa podari lo n'cipr()('II_Í'm ·'f"h·ohom :abe:pdiť 11platm•11 i<' slu
l"<'llskej / I'IHby na•podohn_1'ch Jrstimloch r :a/mm iN. Ako dobre 1·ieme. 
dlhy z minulosti .I"IÍ ztwtné. 

Zrí1•rrom chcem 1"_\'j(((/riť oli/lh• organizrítoro111 fe.l"lil•alu M e/o,·f:tos. 
k/Ori po pn·_~·· ra: priprm·onrli podujatie• takéhmo /l'fiU. Naflrirk ll/IllU. 
!t• llťnwli IIIO!II O.\ť opu•ra( Jll o \/..IÍ\('1111'\Ii: minu/o,ti, 1 ,~ ,lrdoA. ic/1 .\1111-
:C'nia hol minuHiadne títpt''"·';· 

MAWORZATA WOZNA~TANKIEWICZ, 
/. meLi zuuírodný Jestil'lrl luulhy10. Slomôa i <' cenn_1;m produktom ini 

dmi•·,· bmtillankľch .1kladatdm· amu:if..olágt/1". "kfw pmfil .\11 ro zhod· 
nt• (){Í/i.~uje twpr. ~d 111Ww f<'ltimlu Vad111'.1kri jt•st•tl . lf ktorťlw ťažisko 
dramalllrgie spoNra l' flľi'Zt'lllrícii to mo:no naj.Vir.~ej flanmw•l.l". poJ.. mf 
motno najiiOI".ŕ<'j s•·etm·c•j t i"Urhy . ktoní dopftla pof1ká Inu/ha. V bra/1-
slm•skom Je.l tivale tÍ.1 tred11ŕ tiiii'.Ho patrí l rud/le .lfrii"<'IIV~I·j (alwrllw .. po· 
dwwjskej"" - G. Lígeti. a murfar.,·i.í 'rmtori). All' prcdpoklrulrílll. te to je 
Specirílna .~pecij/cká c' rta prn<fw mú1í!.a. , \ h.IOhÍIII<' oporl.lta/1/ťlltÍ hola 
p rezentácia retrosprktívy v mi11ulosti tu /1/t (lfwj 'lo,ven1·kej lw dolmej 
11\'tll //gardy. /Jo /o /0 o.wfm' nil•lt'llf/1"{' dom(wc• fllll>lilwm. ale 11/tll'lll' e<'ll· 
"-''m zdrojom injilm uícií ,,,... :alll·rulil' ných po:oronllefr11· ji•stivalu. 
Z poliľadu th•jill ku /11íry Slon'IISka jr podli1111Ôj/u! mí:om vdmi •·ý.1"11:11tí 
vul'l>a titulu a zríron•rí symholu frsti ••alu : fo'/clos- l ót11.1. uuwtlit• /lacluíd:a
j licc sa m edzi kriÍ.\"110111 a dolmmr. Co'sa l)' k a illírlii"O di.,·kutm·fmc•j otri:ky 
o r igituí/nosti ná:vu ji·,til"alu: lll)".,fím. :c w. c'o je do/"·é a hodnottu' . m u:
no l':!.dy opakol'ať hr: pocitu lw11i>y. 1'/odllri . ,. rrj:nmti reflexií sa uk ú
:ala myJiil'llka S)"ll lf/Ô:ia na tému l liu/ha a wwliw. Et01 uu11'11ia a rtos 
umelca. etick)' aspl'ktlwdoi>nl'j /! 'Orby. ••míumuí prrn •dh •o.1·ť diela-to siÍ 
len llil•ktori' pml>lémm·1' okmhy koll[<'r<'lll"lr. doplriajtíce :m•!ti podobu 

jéstimlu. 
D•·e kritické fWZIIrímky: l'tTIÍ .1a dotyf..a pmporáe med:i pre:l'llfm·a

lltJII symjomckou a komomou luu/hou. Ttl p11·tí bola :fllllípcntl iba na 
r!l·och ko11certoch ( 16. a IIJ. IO.). w fWflľi ,f..fru/11/kh 1\o/mww allá:lika 
boli m·edem' diela •·dmi :nrílll\'ch .1klad111dm-. t'o 111 mi jrwí. 1·:hfadom 
k .1".\"IIIC'tickémfl . . spomic•llkOI"Iimu·· a slm·l'll'kému pmjl/u fe,timlu ako 
11u111ko. D m há f10l/11ÍIIIka .1a 1.1;ka oi>.mhu pmgmmm·élw lmllt•tillu - •·d
k)' chaos ,. infomuícirích: ,. t'asu r<'fi<'IWIÍI"tii "<'J ch)'bali dri ta l":lliku jcd11ot· 
/il•í•c/t skladieb. obsaden ie .lkladieh. sťa:ujlíct• ro:lwdtll' oriellltíciu l'illt· 
u•ŕa a míl'.~temíka konartrw. Najliplll t'j.~ia a najr_1'sti:Cm'/\ia. 1Í<' i11kom i11· 
tcrpretäcie (A . C.wngay a S. •·au O ste ll) /)(fia podľa IIWj<•j mil' tlk)' f11ull1t1 

vokrí/1/o· illštmiiii'IIIIÍIIIa. S n•fkotl I"OZIIWIIiWs(ou : pu<' IIIÍI: d1·oma rozl il' 
" )'mi kot, rpuziČII)'mi poswjm i J. flt•tw.í:a (() •·ir i/l m ia. ll .1"11,~/lo di Po· 
pfJt'll ) a od/i.~11um l)'fl l' VJira:u : my.ilii'll km·élw po.l(l/.111'11 llcrgenll"fto /Jr• 
projimdis. cez rín ·ary kompoll ll l"ll llé 1· i11fl'llcirklr árii od IIWdil rSkl'ch 11/t· 
w ruv A . Sziiliisrho" / •. Srí rvlw. 11t l'" l.rmrpo;:(ci,• I")TII.IfiiJIÍCl': fwlo· 
•}ch i11.~pirticií Í Zc/j('fl km·<· Z"riclw11i"" K/ustíko1·é /lrí'l" •·ia). 11ko " i 
11111jstro•·sk.i"m spôsobom fJľ<'flll"t'llŕ idiomy /iu!oi".Í'clr piemí odli.'111)'ch 
k llltlir ,. cykle L. /Jnia Folk .WIIg,.· "La1tjím111'\' hol i jedi11_1; :hunwÍ' krm
ceri (10. /0.). rw k torom hola fiOdfa 1111111 nt1Jh•p1' ia sk /adlw mladélw <111· 

tora P. Zagora Stalwtmmrr. V rámci cdélto l"dl'ra bolo mot111; po zom· 
mť p rocr s sWptím•a11itl odséuumti:llnlllitl v11ktil11ej ltudby - jcd11t1 z prí
Z/11/ČIIýclr éŕl slíčasl/l'f l'okálllej ll"orf>y. Ntljl·iil'.'ií ll 'llm ·y 1-hlad ,. .\flOi<'IIÍ 
séma11tic/a'j a z r ukun•j 1·r.1/l')" /}()/ cl"idf'IIIII.Í' 1· sklm/lw P .. ~imaitl Se11 
a rátw. K lasika ltudby 10. 'wmi'ia sk/ad/1y O . 1\!k,.liar11a : " di , . . l"líéte 
u ved1'11ých dic•l11a bratis/m•skom ji•.\lil'flle ak11 komp11:ície m ·wttgt1rd11é. 
s 1/e: l -yi·ajiiOit zmkoi"Oit lwrl11o101t (11ajmil•· Rén•il de., oisl'lmx}. 1·y: rw · 
c'ltjiÍce .m 11 ovťítorsk.1'mi rytmick);mi .~IÍ I·i~lo\/ÍIIII i (QiwworJmllr le j/11 du 
temps). l ' ktor);clt 1/f'o.<ta/a Wrllll'I/ IÍ jedi11tí f>t'kmí mc/údili. l ' dmi dobre 
bol predvede11ý prá l'<' .. Qutltuor·· stflmmtll z Pt'ľugw. l' l?h·ei//iol k/m·ír· 
ll)' part ituerpn'IOvttll)' 1•dmi flrl'<Ú tll'. ale .1 prf/N •·dky m odsltlpom 11 or
chestrállla sekcia (Orcltc•tcr Slm'<'ll'kťlro ro:ltla\11 . rlir. M . /Ja mert) /1(1/tl 
v zmysle rytm ickom 1/ekom"l'lltm•·tulli . be: 1·/a.ww/w •·kladu. A j ,. rrím ci 
Jesliwt/11 bolo mož11é slcdomť l ' l 'fllll marka111111Í. ,. L"lrrúpe 111<íd11u tel/· 
denáu - 11eoronuuttiunus a IWOiuodcrni:nrus: Na fJI'O.\Iried/.. \' lÍ,\'jJoru/ 
A . Sclmíllkl' . príli.~ p re.,/admtí mt'lodickú ji·tí:a a príli.1' tW<'IIIatÍI"III' lti ma· 
11ic prr•vwtťlw "·''m zovt'lw id i111111t 11 V. (iodtíra. l'i priam apokryfické 
a .níc'as11r p ruvok llliVIII' pridr i ia•·a11ir• .1"11 1· olirtllllll'j p11:ícii ,•tyli.~tickej 
koi/Vl' llcie.v K vartete L K upkovu'a. Rriwmť a mzllllllliw,·ť pre:elliom
ll)ic/1 d il'l 11a festi m le dokumeii/Ova/((. : c• jej t•·orcom 11ie je nul:ialliÍrl/l'· 
111Í (t~ajmii v10 . . florol'í) sclwp11mr"pí.HI(IIwlódil'. ale i sdwp11osťkompo· 
11ovať s •·edom ím h istorickej krmtimcity s tradício11 fJie.wlm·o-poetickuu. 
s akceptácio11 Jirok o putímélw me/osu. Našt(tltir . ani 1111 sklo11k1110. sto
ročitlllie \".~elci sk ladatl'lia a lllllzikiJ!ôgm·ia tvrdia. i<' . .111/t•.\· 1rar Musik "" 
ako w dosť lll'pre.n·i'llčfv)'m spósobom .\llgero••lllll poJ!ucluít' om aworka 
jednej uved<'llej ~klad by . 



KONCERTY 

21. ročník Medzinárodného organového 
festivalu sa po prvýkrát uskutočnil samostat
ne, pred začiatkom koncertnej sezóny Státnej 
filharmónie. v dňoch IO. - 19. septembra. 
Konal sa pod záštitou Ministerstva kultúry 
SR a primá10ra mesta Košice . samoiiHÍ orga
nizáciu prevzala do rúk opäi Stiltna filharmô
nia Košice prostredn íctvom Prípravného vý
boru. Hlavne Ivan Sokol a Angela Januškov;í 
ako dramaturgovia majú zilsluhu na príprave 
celého MOFu. Na úspechoch. i nedostat
koch . ktoré nic je v sihích dvoch fud í odstní
niť. či skôr ustrážii. V tomto roku tých nedo
statkov sa objavilo nie koľko . 

recitáli a v J . G . Rheinbergcrovom Koncerte 1 

pre organ a orchester č . 2 g mol op. 177 na 
orchestrálnom záverečnom koncerte festiva
lu. kde SFK dirigoval jej *fdirigent Johannes 
Wildner (Rakúsko) . Gubser aj v tomto diele 
dokázal zmysel pre štýlovosi. noblesu a ro
mantický. vzlet prostredníctvom dômyselnej 
registrácie. dynamickej formovej výstavby, 
virtuóznym ovládaním každej interpretačnej 
zložky n;ístroj a. Ako majsícr sa predstavil aj . 
v skladb;ích Partita regcnschorica a Suita cho

-rei ca Jozefa Podprockého. ktoré zneli v tema
tickej časti záverečného koncertu festiva lu. 
ven~vancj dielu J . Podprockého. Ďalej tu za-

ORGANOVÝ FESTIVAL 
V KOŠICIACH NA RÁZCESTÍ 

Dramaturgia nezohľadnila skutočnost'. že 
festival ak mil ma i dostatočný ohlas. slávnost
nosi a publicitu . nemôže pozostávai z radu 
šiestich. vedľa seba indiferentne pôsobiacich 
koncertov. Mala by byť čitateľná vnútorná 
koncepcia. 

h:lix Gub!>t•i w s, ajéiar~lut 
( 

~nímka archÍ\' HŽ 

V tohtoročnom programovom zložení fes
tivalu dominovali len dva tematické koncer
ty . z nich samostatný mozartovský v Dóme 
sv. Alžbety priniesol podnetné uvedenicskla
dateľových chrámových sonát pre dvojo hus
lí , violončelo a organ v podaní Anny a Quida 
HOiblingovcov, Jozefa Podhoranského a Iva
na Sokola, rámcované Mozartovými organo
vými skladbami KZ S49 a KZ S98. Zaujali 

·hlavne chrámové sonáty, hoci pochádzajú 
z ranej Mozartovej tvorby, majú jednoduchý 
sonátový tvar a organ tu mil úlohu gcnerálba
su . Sústavnou zmenou registra , snahou fareb
ne zvukovo obohatii jednotlivé jednočasiové 
skladby získali na pôvabe a interpretačnej pô
sobivosti. Napriek tomu po doznení celej de
siatky skladieb. zača l pôsobiť .. spiritus" jed
notvárnosti a zákonitým spôsobom uberal na 
pozornosti poslucháčov. 

Vystúpenie Felixa Gubsera zo Švajčiarska • 
sa stalo umeleckýl)l. vrcholom festivalu najmä 

zneli v podaní ŠFK jeho Suita in D pre s láči
kový orchester a Suita rediviva pre sláčikový 
orchester a continuo. Vladimir Rusó v Händ
lovom Konce rte č. l op. 4 g .mol zachránil 
úroveň ďalšieho orchestrillneho koncertu. 
inak plného organizačných aj umeleckých ne
dostatkov. Rusó je typom hfbavého umelca. 
jeho prednes je spoľahlivý. precízny, koncert 
obohatil o predohru. ktorú hrával Hiindel na 
svojich koncertoch v Londýne práve k tomu
to dielu. Nechýbal tu fantazijný duch. iskrivý . 
živý a farebne bohato kolorovaný v registrácii 
V. Rusa . organistu , ktorého by sme na našich 
pódiách mohli stretávať častejšie . Christoph 
F. Lorencz z Nemecka nemal k dispozícii 
v Dóme sv. Alžbety plnohodnotný nástroj. 
naviac zrejme nebol pripravený ani na jeho 
dispozície, keďže predniesol program vhodný 
na koncertný nástroj: Ba chovo Ricercare 
z Hudobnej obete, Organový koncert podľa 
Vivaldiho - najúspešnejšie;: diela z celého ve
če(a - Mozartove skladby Fantázia C dur 
a Allegro .G ur. Mendelssqhnovo Andante 
ale najmä Regerovu Suitu op. 92 a Lisztovo 
Weinen. Klagen ... Hodnotiť jeho Výk9n. kto
rý prezrádzal veľký zmysel pre štý lovosť a do
bové zvi~AtP9Sti j~dJlOtli,vých sk,ladicb by,bo
lo nevhodné, vzhľadom k ncregulárnym pod
mienkam jeho koncertu . 

Najviié~ím nedostatknm celého .. nnvého" 
ťc~t ivalu v~ak bol nez;íujL·m po~luch ;í l:ov. 

Mohlo to hyi spilSt)bené net'u:ínn}•m otv;íra
cím koncertom . m<i lo a traktivnnu dramatur
gi<'u . a le aj mimoh udohní mi podmkn k:imi · 
a vplyv mi . V ka:i:dom prípade. ak sa festi va l 
m;í pre hudí1čnosi nielen udrža i. ale aj rozší- ~ 

ri t' do ďalqch miest 1 vclllldo~ lm cn~kého rc
giľnHI. potom je treba.ho bud' prepoji! ~ fe~ti 
' a lom duchovnej pie~nt:. ktorý na~lcdoval 

l' l<Íp;it í po skončt: n í organového ft:~ ti valu . 

:llc·llt ' ill•nn " llfc' )lltpl'ató\ :ll' ,i<: Nl• k<\nrcpciu 

v skladbách J . Bonnet~ra Ch. M. Widora na ' 

Hudba skladateľa Tzvi Avniho. 
Keby mi niekto pred niekoľkými 

rokmi povedal. že sa v Bŕat,i slave 
uskutoční koncert z tvorby izrael
ského skladateľa . neve ril ~y som 
mu. Slovo Izrael znelo v ušiach to
talitnej moci ako čosi . čo sa nesme
lo skoro ani vyslovii. No ncobvi
ňujme dnes zo všetkého len totalit
nú moc. Po rokoch úplnej izoläcie 
našej kultúry od izraelskej sa v po
loprázdnom auditóriu Moyzesovej 
siene SF konal l S. októbra koncert 
z diela Tzvi Avniho - prezidenta 
Izraelského strediska Mcdzimírod
nej hudobnej rady. Tento koncert 
sa uskutočnil pri príležitosti št<ítncj 
nävštcvy prezidenta štátu Izrae l 
Chaima Herzoga v CSFR. 

Skôr než sa začneme zaobcrai 
samotnou dramaturgiou koncertu 
je potrebné povedať. že izraelská 
hudobná kultúra vykazuje všetky 
znaky kontinuity s takmer šesťtisíc
ročnou históriou židovského náro
da. Cerpá rovnako zo synagogál
neho hudobného prejavu ako i de
dičstva dvojtisícročnej diaspory. 
Je potrebné sa na ňu pozerai•v kon
tinuite dejín európskej hudobnej 
kultúry, pretože sa na jej výsled
koch podieľala veľmi výrazne. Tzvi 
Avni sa ako skladateľ k tomuto de
dičstvu hlási svojou tvorbou. 
V krátkom príhovore . v rämci kto
rého niekoľkými slovami priblížil 
svoju tvorbu , poukázal napríklad 
na veľmi silné kompozičné väzby 
na Bartókov duchovný odkaz. ďa
lej nadväzovanie na hudobné de
dičstvo mediterännych kultúr. Je 
prirodzené, že genetické korene , 
ktoré spájajú izraelskú hudobnú 
kultúru s ostatnou európskou, tu 
nemožno vyčíslovať. Bude však za
ujímavejšie venovať sa teraz sa
motnému koncertu . 

V podaní Slovenského komor
ného zboru pod vedením dirigenta 
Pavla Proch<izku sme si vypočuli 
Avniho zborové piesne na tri žal
my Mizmorei Tehilim z roku 196S. 
Išlo tu vlastne o zhudobncnie Da-

vidových žalmov 47, 4R a ISO. Av- . 
niho oslavnosi v týchto žalmoch je -
zvnútorncná. Nic je to prilzdna 
hymnick<í oslava . ale hudba bez~ 
prostredne sa dotýkajúca biblic
kých textov .. 6. zopnite ruky". 
.. Aké krásne miesto je Sionská ho
ra" a .. Haleluja" . Je dobre. že Tzvi 
Avni neskÍzol do polôh folklorizo
vania. Je prirodzené. že použil ja
zyk. v ktorom je napísaná Biblia. 
a ktorý sa i dnes používa v Izraeli 
ako úradný jazyk. Teda jazyk ivrit 
- ten však nekoloroval ani synago
gálnymi . ani meditcrúnnymi pri
značnými tvarmi. ale vedome vyja
droval svoj vlastnÝ, svet . kde s:1 
príznačmí biblická oslavnosi meni
la v spontännu radosi. Myslím si.• 
že asi tak pochopili tieto tri zboro
vé skladby i interpreti. ktorým pat
rí uznanie a ocenenie za vynikajú
cc predvedenie diela. Na zvlilšttle 
želanie autora zaznelo Haleluja 
i 'na záver tohto koncertu . V ďal
ších dvoch komorných dielach 
skladateľa Tzvi Avniho sa nám 
predstavilo Trávníčkovo kvarteto. 
V prvom komornom diele De pro
fundis. Sll\čikove kvarteto č. 2. sa 
autor zamýšľa nad smrťou priateľa: 
kvílivo plače a spieva na strunúch 
štyroch s láčikových nástrojov. 
Spomína a rozjíma. rozpráva tíško 
a šeptom . V ďalšom diele Summer 
Strings (Letné s läčiky) Sláčikové 

kvarteto č. l , virtuóznym spôso
bom rozohráva spev štyroch sláči

kových nástrojov. Vyhľadáva ich 
rozmanité farebné'spektrá a rozo
hráva ich do veľmi svojských a ne
tradičných polôh. Myslím si. že 
vel'ký podiel tu mala i interpretá
cia. Trávníčkovo kvareto sa tu 
majstrovským spôsobom zhostilo 
svojej úlohy. 

Bol to teda koncert . ktorý 
v mnohom naznačil ďalšie cesty 
a možnosti kontaktov slovenskej 
hudobnej kultúry s izraelskou. 

IGOR BERGER 

T esne pred Brat i slav~kými ht).
dobnými slúvnosia111Í. usku

točnil sa v Koncertnom štúdiu bra
tislavského rozhlasu dramaturgic
ky a interpretačne zaujímavý kon
·crt. V usporiadateľskom z;íhlaví 
bola uvedc n<i mníchovsk<í nadúcia 
Alypios. spoločnost' na podporu 
českých a slovenských ~kladatcľov 
<t. Slovenský rozh l<!S Bratislava . 

· O mimoriadnosti tohto podujat ia 
svedčila aj rozsiahla tlča~t' prcd~t<~ 

viteľov umeleckých a finančných 
kruhov Nemecka. zastupiteľských 
inštitúcií i vedenia n;íšho minister
stva kultúry na čele ~ minisirom L. 
Snopkom 

a umelec~é zámt.!ry. · . ' 
'L ÝbiA URBANČiKOV Á 

v;e tky typické znaky paríkov~kcj 

int ímnej lyriky a ~e nzitívneho 
transfonnovania inšpira tívnych 
podnetov. 

Bystrík Režucha ~ rozhl a~ovým 
symfoni<:kým orchestrom interpre
toval obc diela ~o svojou typickou 
vnútornou zaanl!ažovanosúlu. ~o 
znalo~iou štylistických prvkov o· 
boch autorov a ich skladby ~prí
tomní! na pozoruhodnej tcchnic
kej'a výrazovej úrovni . Drnhú čast' 
programu vyplnil Brahmsov Kla
vírny koncert č . 2 B dur op. lG v in
terpret;ícii Jo~da Bulvu. Roz~iah

le. dynam ické a na kont rasty boha
ll' dil'lo dalo inl nprl't"' i milÍ ll ll' l 

ným interpretom veľkého majstra . 
Vcl'koryso koncipov<tnú prv(J čas t' 
vyMriedali intímne dialógy klavíra 
~orchestrom či sl>lujúcimi místroj
mi (:1. a -L ča~i) . Fi ligránska orna
mentika. ly ri k <~ a vznešcn;í klenba 
brahrnsovskýeh melódií jasne do· 
ku mcntovali klaviristovu umelec
kú zrelosi. Dirigent. ~ô lista i or
chc~t er . tvorili kompaktný celok . 
Krt::;íciou Brahmsovho veľdiela a 
näš pohfad na Bulvov interpretač

ný profil opiiť rozšíril a najrnii uká
zal n<im ho z nového pohfadu. 

MARI ÁN .JURfK 
Snímka autor 

·ALYPIOS uvádza ... 
l c:ntu 1-.lllll C:I t :-.) nthJllJt.:l-.dw or

chestra slovenského rozhlasu diri
govaný Bystr!kom Režuchom 
možno povnžovai za inauguračné 
podujatie nadácie Alypios, na čele 

ktorej stojí klavirista Josef 8 ul 
v a. Vyššie uvedené skutočnosti 

pozn<~mcnali aj dramaturgiu kon
certu. ktorá iste bola zaujímavá 
a hodná festivalového rámca. Na 
koncerte zo slovenskej tvorby od
zneli orchcstnílnc Štruktúry Il ju 
Zeljenku a Musica Pastoralis Ivana 
Paríka. Zeljenkova skladba sprí
tomnila súčastníkom jeho azda 
najpricbojnejšie experimcntälnc 
dielo zo šesidesia tych rokov. 
V Štruktúrach. ktoré kedysi vyvo
lali isté polemiky. sa Zeljenka vy
poriada! s pomerne krútkym o kúz
lením alcatorikou. Skladba aj s od
stupo m času prezentuje autorovu 
zvukovú fantáziu a vynaliczavosi 
v štrukturillnych kombináci<ich 
a v objavovaní zaujímavých sono
ristických a farebných nuansí. Ivan 
Parík majster delik(ltnych. paste
lových nálad, v Musike Pastoralis 
jemným štetcom nanäša nostalgic
ké obrazy inšpirované zrejme 
adekvátnymi prírodnými i btísnic
kými paralelami . Skladba nesie 

pl eA lliU\ 111 '.1 lll ,oi, , JL' ,o),u dtJ~Ja l 

v skladb;ích tcchnicistického cha
rakteru . Brahms je do konalou 
technikou podmienený. prostred
níctvom ktorej sa možno dopraco
va i k tajuplnému. ale aj duchovne 
prckrilsnernu svetu skladateľovej 

du ~c . Bu Iva , sa tentoraz aspoil pre 
11111a. stal básniko m klavíra . pokor
(Pozn.: So značným odstupom času 

~•nt· , .. duJ.H'ddi. 1.c na druh) dt·n 
po koncerte boht llačová konferen
cia s J, Bulvom, prezidentom Na
dácie AL YPIOS. Zúčastnil sa na 
nej tídajnc l novinár. Naša redak
cia s .1 . Bulvom, prezidentom na
správu sme doteraz nedostali. Aj 
toto je obraz o našom typicky slo
venskom "sprostredkovaní" infor
mácií.) 



MELOS ÉTOS 

Gyärgy / ./GET/ (nar. /CJ23). hos( IIU'd::inrímdnť;IJo fi:stil'a!tt !utd
hy 20. sroro6a · Melos-F.tos, :::m·ítal IU/ niekol'ko /u)(lf;t i )() riac ako 
rll•udsiaticl! ruk och opä( do Bratislu1·y. Ro::lwmr s jedn_,: Ili:: Jutjl ·iic'-

·!>'ídt SÚf~0.\71.\'ch 2iitícich skladatdo1· sa !Wpril'k Čli.\'0\ 'Cj tic•.mi podarilo 
::iskaťdrom lc•lei'Í::nym .úáhom pred jl'hu uu/or.,·k,:m koncertom. l'ri
IUÍ.vwne jeho \'u/lu; spracm·anie. Nic·kton; (asti : t.oluo ro::ho1·om 1'\'

sic·la/a Slorenská tchTi::ia l ' 111Ímorirulnc~i spra1·odaj.\kl'i relácii fcstir~t
lu a pred niekol'k_,~llli thíami ,. I/OI'C'IIthrol'm/1 ndwtí 11/('Sa(niku liu-
ti o Im rí n 'l' 1 u•. · 

- -1 (·ia' ~talinitlliU' '\la(far~~u: o i<Hn ~o ''~· ta· 
i ih a.i ' \ . .la <>'-obn,· "'111 1 \'la~ ti od~id ui 
' n>~u I<J-l(•. 

('., 1>rc \ib 1namcnaha diktatúru. ré~p. toht; 
lita'! V~· ste preds<~ zili ' llipa!hlt'j f:unipe -
1..\111 w v~ dwdnl·.i tu hulu '.;l•lku tÍI>hll' 
in<lk ... '! 

ll•>l11 ío pr,· 11111:1 t ai ~C: ohd<)bk: ~ dn,· 'c\111 

prc'Í I\ lll ud.llc" tl \ 1\bd ;1r~~ll' rc•l..u 1'1 ~ () 
t;ll .. . :d .. o '~' r<>~ul 1 1hK_; Spm\dm i ,ihw 'll<•t ~ 

STRETNUTIE S OSOBNOSŤOU 
Majstre, boli ste jedným z ,,legendárnych" 

účastníkov významného podu,jatia novodobej 
histórie našej hudobnej kultúry - smoleníc· 
kých seminárov Novej hudby. Po dvadsiatich· 
troch rokoch opäf prichádzate na Sloven
sko .. . S akými pocitmi...'! 

- Tak najskôr - s úplným nadšením. že sme 
sa zbavili komunizmu. Viete . nikdy som ne· 
robil rozdiely - nezáleží totiž na tom. či žije
me v Poľsku , v Maďarsku. alebo v Českosln· 
vensku ... Všetci sme totiž mali spoločného 

nepriateľa - komunizmus. 

Spomínam si na to. akoby to holo dnes . 
V roku 1968 som sa zúčastnil na Smolenic· 
kých seminároch. V nedeľu . ked" sme sa nd· 
tiaľto vracali domov. bolo už celé mesto. cc hí 
Bratislava . plná sovietskych vojakov a Ian· 
kov. Nevedeli sme čo sa deje. Potom som sa 
dozvedel. že to' b~l deň. kc"dy zosadili Ale· 
xandra Dubčeka. 

Som nesmierne r;íd. že sa múžem zúčastni ť 
na tomto festi vale, pretože okrem nadšenia 
pociťujem aj určitú solidaritu a satisfak ciu . 

V čom vidíte hlavné poslanie festivalu hud· 
by 20. storočia MELOS-ÉTOS'! 

·_ V každom dikt<itorskom vedení. č i už za 
Stalina. alebo za Hitlera .. bola modernú . 
avantgardn;í hudba zazn<ivan<i : neakccptova· 
la sa. Podľa môjho názoru. umenie akého koľ· 
vek druhu - či už hudba. výtvarné umenie. 
alebo literatúra - sa d;í vytvárať iba vtedy. 
ked" sú umelci slobodní. Preto ~o rn ncu, t:ik 
myslel na tých, ktorí museli ž.ii v komumzmc. 
Dnes som níd práve kvôli nim. že aj tento fcs· • 
tival rehabilituje hudobnú tvorbu 20. storočia 
u v~ls. 

Ncii"Jil' /lilu 'llll' '"' ul"al,.;nali ... l)hja•ili 'a 
l"hj•ry. :i:c už - napriek prísl'ubu , neprídcte. 
Zúč<Jstnítc sa aj na sympóziu Hudba a totali· 
la'? 

- Vdmi rád by som sa na ri om zúčastnil. 
pretože vše tci m;ím..: spoločriého nepriatcfa 
pravicový a ľav icový extré mizmus. ale žiaf. 
ncmfl/c rn zmtai . ' 0111 chorý. Aj na wnjom 
koncerte som takpovediac ilegálne, vla~tll l.) 
som tajne ušiel z nenioenice. Už zaítra skoro 
ráno mus ím byť na ďalších vyšetreniach. 
Chcel som tu hovorii o mojich skúse nostiach 

s maďarským jazykom a kultúrou. bolo preto 
pre mi\a veľkou dilemou rozhodovanie sa 
o odchode. Uvedomoval som si. že v tak ých 
podmienkach ncdok úžem ži i. Sll to veci. kto· 
ré ~ i musí rozhodnúť každý s;ím vo svojom 
vnú tri . Ž.ivot vo vn[Hornej emigrácii bol pre 
mría priťažký. bolo toho priveľa . Najprv to 
bol Hitler. potom komunistický režim. takže 
~on1 &a napokon rozhodol , že odídem ... Ne· 
bqlq t:c{r~Jzhqdqutié čisto politického cha rak · 
tcn l.'hudbti ·:.. k t\ l rú som tvoril. som robil iba 
d0 zásuvky. nikto ju neuvádzal. Mal som sa· 
mozrejmc možnosi živii sa populárnou. resp. 
folkl<Írnou hudbou. ale v skutočnosti som žil 
iha z hodnôt. ktoré som dáva l žiakom. Ocli· 
šie l som. ale bolo to veľmi iažké. Moje spo· 
mienky sa neviažu iba na Maďarsko . ale aj na 
Slov;í kov, Čechov . Chorv;ítov, Slovincov 
·a Rumunov. (S;ím som rumunskej n;írodnos· 
ti. n,trodil som sa v Sedmohradsku . ale mate
rinský jazyk som mal maďarčinu . ) Som proti 
akémukofvck šovinizmu - napríklad mám 
veľmi rád rumunskú kultú ru. ktorú poznám 
ešte zo školy, a rumunskú reč takisto. Nezn~t 

~am diktatúru, mysHm si. že je nemožné . aby 
v nej slušn)' človek dokázal žii. 

čo vše tko som prs;žil ? Prvých desai rokov 
bolo veľmi ťažkých. Pre mňa . ako hudobného 
skladateľa to bolo všetko nové; materi<ilne 
som žil veľmi zle . Moje skúsenosti by sa 
v krátkosti dali zhrnúť <tSi takto: v rôznych 
krajinách - v Rakúsku. v Nemecku, vo Švéd
~ku . Fr<tncúzsku. i v Spojených štátoch ame
rických - som sa stre tol s relativitou kultúry 
a zistil som . že č lovek zostáva vždy spätý so 
svojou materinskou rečou a kultúrou. Ale , 
·stretnutia s inými kullúrami ho za~a mimo· 
riadne obohacujú. ·•• '""'11 "w" 1111 

Te raz sa môžem teši i z tejto obrovskej slo· 

·Také m.aličké závetrie.~. 

.\1 11/flllll< /..rr 11.111rienrvú ~ · ·1r.1 /.. ri rn ír si ka::tll' 
muž hneď v.í:imne. Aj mne sa lo sla{o IU/ f esli· 
vale Melos-ttos. Po pred.l"fa vení Romanom 
Bergerom vysvirlo, že ide o Vieru Janárčcko· 
vú, slovenskú skladateľku, ktorej dielko mali 
predviesť na druhý deň. Slovo dalo slovo a na 
druhý de1í spytoval som slo vemké svedmnie 
nemeckej Slovenky v kaviarni Carlton . Holo 
pusto a chladno, v carltonovskej kaviami /Jo/ 
taký prievan, že sme si museli presadnúť. Zrej· 
me aby náv.1'tevníkom od cenovej liberalizácie 
nebolo príliš horúco. 

Stručné awobiografické dáw sr.í vo festiva· 
lovom programe a tak ma zaujímal hlavne jej 
osud. Je taký, ako mnohých. ktorí mali prob· 
témy a rozhodli sa odísť. Studova/a hru /Ul 

klavíri v Bratislave a Prahe, chcela tu žiť, vcd 
ILI mala svoju rodinu . Z: rodinných dôvodov 
odišla do Pardubíc za manželom, hrala v or· 
chestri, učila na !lkole. A potom? ,,Potom pri.f· 
lo oznámenie vedenia školy, že som v kraji ne· 
žiadúca a tak som sa rozhodla odísť. " Ale 
kam? Ako mnohí iní: Turistickou trasou cez 
Taliansko do SRN. - .,Bola som v lágri. krát
ky čas v Kanade, tam bola nezamestnanosť, 
nenwla som peniaze, nuž tak som sa vrátila 
spät' do Nemecka" - rozvíja svoju životnú púť 
slovenská skladateľka ... Hľadala som miesto. 
Učila som hru na k lav iri a súčasne som sa uči· 
la nemecky. Hlavné, te som bola zamesmaná. 
Tak som si mohla dovoliť dochádzať na kurz 

A / , l.li..Hlilj·nru rtu 1 ,, _,",)tlU ,,, \r, , JU ./,i 

ntirc'ekm•ri sa napokon Haslie usmialo. Na zú· 
klade konkurzu doswla miesto 11a cirkev11cj 
hudobnej .I/kole. kw rá je na úrovni 11(í.f/10 kon· 
zervatória. Tu sa stala docentkou .. ,Práca hola 
dolmi - hovorí, slu~'ný pllll, hrala som koncer
ty a vo vol"ných c;h víl"aclr som doma začala pí· 
sať noty". Tak sa začala jej nová profesia. 
.. Môj prípad je vJak veľmi netypický -.preru· 
.~uje ma. PrWe) totiž určitý moment. choroba 
a s 110 11 krfza. ~čata som sa sama • .,._.,,..,.,...., .. .... 
vaľ, čo Postupfle.au•ru.••gjru•- -..-

.! - .i ru/..uc It fJI"IIt'l' .\11111 u lin1.1 du~wla u /Jj('" · 
návku. Z objednávok si financujem da We IVO· 

rivé projekty. Niektorf interpreti si občas ob
jednajú skladbu, ktorú zahrajú l -2 krát." 

Znovô sa vraciam k základnej myšlienke. 

/a , že a čo je pre 
tvoriť. písať 

skladbu M.l:d~v.rtla. 

Talentovaná klaviristka, pedagogička s dob
l")ím miestom a platom, zanechá istotu, radšej 
komponuje. Hl"adá soju vlastnú ces111, hľadá 
seba. Kadiaľ tá cesta vedie? .. Predovšetkým 
ma zaujímajú mikroproblémy jedného tónu, 
jeho zvuk, farba . Kým napíšem skladbu veľa 
.,,.,...,,.;.,;,,.,ll.ljern, skúmäm ako to. znie. čije to 

!lb~'·<lúitile.ľné Analyzujem svoju vlastmí'predstavu 
...,.

0 
.. .,.. ,,_ .... ,.. - -.•"Wt'""' sa ju usilujem realizovať na papi_eri. 

u f unkciu hudby považujem za 

tom to zrejme Wo 
cert bol úspešný, 
rópy do sveta 
bolo treba a je 
V našich, t. j. 
skladatelia 
cov. ktor:í 
prvé '""'"nnu 
Nemecko 
.,Všetko si 
dostala tiadnu oó,rJm'»'fi 
hrali dve skladby, v.vetko 

Hudba mus{ byľ na počúvanie 
a by mal mať chuť eJ te raz si skla4· 
bu vypQluľ. Každopádne vyh)íbam sa zabeh 
.-vonnulám a .1·chémam ... " Reč. bola ešt~ 
o všeličom. Aj o rom, ie sa dozvedela leu ndS 
skladateľovi fond vyhotoví notové matérl41 
gratis ... tiaľ, oli jej odchod11 uplynulo vy.ve 20 

Prvýkrát tu bola pred roktJm, ~de 
Kt-•Jn•,kt.lr i-1 vďaka SHF hralo kvarteto La 

sláčikové kvarteto. Na náš prvý 
'fúčasnei hudby sa dostala vdaka in i· 

Bergera. Vysoko si váži jeho 
ý humanizmus, vntítornú si· 

mu/hľad. A pocity z teraj.{ieho 
rozpačité, hoci sa ich usilova

sa, že sa Slovensko otvára 
í skladatelia majú zna· 

ale je to ru také 

body . z uvoľnenia v Európe , napriek problé· 
mom. ktoré lu sú. Všetko sa tu pomieša. a to 
je na tom to pekné. Každý si uchová svoju reč 
i kultúru , lež všetci sme si teraz rovní. Pozeral 
som sa akoby z bezpečnej lóže na západe na 
hrozné veci. ktoré sa tu di a li za komunistické· 
ho režimu. Pre vás to bolo o to horšie . že 
v šesidesiatomôsmom sa vám na chvíi"u o tvo
rilo okno, ale ledva sa cezeň predralo trošku 
če rstvého vzduchu . toto okno už bolo zatvo· 
rené . A zostalo zatvorené pridlhý čas . Bol 
skutočne naj vyšší čas. že sa opiiť otvorilo. 

Ešte sa vrátim k spomínaným Smolenickým 
seminárom. Udrž:tli ste si - maprick tej dvad
sat'triročnej prestävke- nejaké kontakty s na· 
šimi hudobnými skladatel'mi'! 

- Veľmi múlo. Pozmím mil lo skladatcfm . 
rmím skôr kontakty s muzikol(1gmi. napr. 
'Nacľou Hrčkovou . Mal S<'m kní tky pb<lmný 
kontakt s Tadcúšom Salvom. ' ktorým ~a síce 
nepoznám. ale pol: ul som z nahr;ívky jeho 
Concerto grosso - zaujala ma v í1om vcl"mi 
originúlna s lovensko~i - ak to ta k možno na· 
zvai. Napísal som mu. že ~a mi to vcl"mi p <"rl:i
lo . Pozmím. prirodzene. aj niek toré die la ďa l · 
ších. nic však mnohých. slov(; nských ~kl:•tla · 
tci"ov. 

Čo momentálne robíte'! Kde žijete a čo 
komponujete'! 

- Žijem spolovice vo Viedni a na polovicu 
v Hamburgu. čo momcntúlnc komponuj cnľ! 
Pnívc som dopísal husi"ový ko ncert. ale nic 
>om s ním spokojný a chcem ho prepracova ť. 

Diela, ktoré zazneli na vašom autorskom 
koncerte v r;ímci festivalu Melos·Étos inter· 
pretuje francúzsky klavirista Pierre-Laurent 
Aimard. Sám hovoríte, že považujete jeho in· 
terpretáciu svojich diel za najautentickejšiu ... 

- Áno ... Aifuard patrí k niekoi"kým klavi· 
ristom . ktorých obdivujem. Som rád , že in· 
tcrpretoval moju tvorbu práve tu. v Bra tisla· 
ve , na tomto koncerte . 

Z rozhovorov. ktoré G. Ligeti poskytol 
štábom Slovenskej televízie. spracovala 
EVA BARTOVI ČOV Á-HOLUBANSKÁ 

SnímkaM. JURÍK. 

, ." l ' l fl f \11/\1 

HANA URBANCOVÁ 
Na mnohé rozpory v dramaturgii fcstivulu 

iste upozornia t'iacerí. Jeden z týchto rozpo
rot' ma udMl najriac. Tohoročný Mclo.s·Éto.~ 
prijímam ako medzinsírodn;f festival hudbJ' 
ZO. storočia, ako ·akt rehabilitácií- nic. Pár 
mesiacov pred jeho otmrením Večerník nad
kne oznamot'al - na festit'ale odznejú diela 
tých slovenských autorov, ktorí odmietali 
komunikovať s totalitnými inštitúciami. 
Ktorí sú to? ieby všctcislot·ensk.i skladate
lia, ktorí na Melos-Étos boli u.-edent! A kto
ré sú to - myslím tie totalitné inštitúcie? 
Azda t'šetci ostatní autori alebo autori len 
skromne a nepatrne u.-cdení (Ivan Hrušot'
ský!) s týmito inštitúciami komunikovali 
nadmieru? Napríklad aj generácia tridsiat
nikov? 

Usporiadať festi.-al, aby na ňom odzneli 
z úzko generačne zameranej slovenskej hud· 
by autori a skladby, s ktorými sme sa tu po
čas uplynulého obdobia stretávali a nazval' 
to vktko aktom rehabilitácie a int'cntúry 
hodnôt a natyŠe si pre tento akt t'ybraf mc.'
dzlnárodné fórum- pripadá mi to tak trochu 
ako neúcta a výsmech t'OČi tým, ktorých mc
ná sa u nás počas uplynulého d.-adsafročia 
nemohli objamvať t'ôbec; ktorí boli vytlačení 
na okraj spÓI~nského a kultúrneho dia
nia; ktorí boli" minulosti nútení t'ydsívať -ak 
.-ôbec - svoje práce či preklady pod cudzími 
menami a ktorí sú " dnešnej dobe tyhodení 
zo zamestnania z dôvodov "reprofilácie" 
pracot'isb a na základe sumy .-,myslených 
osočení - lebo ved' dnes treba v kultúre šet
riť. That's it, Mr. Snopko! 

Ak rehabilitácie- potom hudby. Tej, ktorú 
tu " uplynulom dt'adsafročf naozaj neznela, 
alebo znela len . " zanedbateľnej miere -
napr. slovenská hudba 60. rokot'. A tej sa fes
tival až tak dôsledne net'enot'al. Čo sa týb 
int'entúry, bude asi odt'odcná od španielske
ho "int'entar". 

P. S.: Na festit'al som chodila len a len pre 
hudbu. Nie pre akty rehabilitácie. Z pozitív
nych a najsilnejších záiitkov: Monumento 
per 6 otHrotHJ od Petra Kolmana, Webern 
" podani Mo;rzesot'COt', Ligeti s Pierre-Lap
rent Almardom a koncert Sigune von Osten. 
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PREMIÉRA 
V PREŠOVSKEJ 
SPEVOHRE 
Ohňostroj. Hudobná komédia. Podl'a veselo
hry E. Sauttera napísali E. Schan•ll aJ, Am
stein. Texty piesní: J, Amstein a R. Gilbert. 
Hudba: P. Burkhard. Preklad: O. Heger. Pre
miéra v spevohre DJZ v Prešove na Vel'kej 
scéne dňa 25. a 27. októbra 199 1. 

HUDOBNÉ DIVADLO 

Strčasná inscenácia nebola nostalgickým 
návratom. práve naopak. Režisér Ján Silan, 
kedysi s:ím aktér. ktorý hral a spieval hlavnú 
úlohu (Alexandra) v prešovskej inseenúci i (v 
réžii hosťujúceho O . Haasa) , vrúti l sa k tomu
to dielu· už s odstupom 30 rokov. Inscenácia 
dostala v jeho réžii výrazný ťah jednoliateho. 
štýlovo precízne stupňovaného oblúka . 
V rámci formovej uzavretosti poskytla však 
dostoéný priestor pre 14 postáv a postavičiek . 
ktoré sa prezentovali v rôznorodých charak· 
te roch. čo vyjadrili svojimi výkonmi aj'jed
no tli ví (rčinkujúci. Ncfahktr hudobnú .. kon
verzačku" odbremenil režisér od možno i za
v:ídzajúcej naivity č i sentime ntu. ku ktorému 
li breto nermí až tak ďaleko. Kontrast dvoch 
sve tov - idc:í lneho o akom sníva Anna a toho 
dn rhého. celkom obyčajného (a bez fant;ízic) 
premietol režisér do inscenúcie triezvo. tak. 
aby neboli le n planými re liktami. ale pro
striedkom. utvrdzujúcim jej zúmer. Oslobo
dzujúcim princípom je tu cirkusový klaun. 
nie len fiktívny. v ldunincj piesni (0. mein. 
pap:í. .. ). ale ako princíp všeobecný - akoby 
režisér chcel povedať. že v každo m z n:ís je 
tak trochu z toho klauna . .. 

bolo koncentrovanejšie v speváckych výko
noch. najmä u H: Horváthovej (!duna) a M. 
Adamenka (Alexander). 

Hudobný sprievod na dvoch klavíroch kva
litne zabezpečili dirigent Jan Bedŕich a Viera 
Červcň:íkov:í . Spolutvórcami čerstvej pre-

šovskej i ns~enácic hol zbormajster l. Paca
novský. scénický v~t varník M. Matej ka. cho
reografka V. J-l a raJI Ová a. h. a V. Cúp s nú
vrhmi adekv<ítnych ko~týmov. najmii lduni
ho. 

OtTA MAREN(INOV Á 

Keď sa Burkha rdov Ohriostroj dostal pn 
prvý raz na scénu prešovskej spevohry. písal 
sa rok 1961. Bolo to jcdcnúsť rokov pn mní
chovskej premiére tohoto diela . ktoré sa po
važuje za jednu z prvých mutáci í cuníp~kcho 
muzikálu v povojnovej Európe. To. že ~a ten
to muzikúl-hudobnú komédia vtedy pomerne 
pohotovo ocitol na prešovskej scéne. ndmla 
náhoda. Neunikol jednoducho poz6rnosti 
prešovskej dramaturgie. ktoní už v 60. ro
koch nastúpila na medzinárodný vlak. kto
rým dovážala do Prešova ž{rnrovo bohat tr po
mrku európskeho. a le i americké ho hudobno
zábavného divadla . 

Obc vyprc.dané premiéry boli z hľadiska 
obsadenia úloh odlišné. Prvé obsadenie holo 
výraznejšie v herectve. v nosnosti a identifi
kúcii charakterov st várňovaných postáv. Ta
ké boli výkony E. Kušnierovej (lduna). S. 
Benka (Alexander) . S. Sarvašovcj (Anna). S. 
Senka (Gustáv) . .1. Novotného (Róbert) . E . 
Jurčíkovcj (Pavla). J . Korpášovcj (Hermí
na). V. Lcškovej (Bcrta). Druhé obsadenie Elena Kušnierm•á (Zdena), Sl ct lana Sanašmá (Anna), Sla wm ír Benku (Aic:\<llld~r) a Stefan 

Senko (Gustáv) v pre~vskej inscenácii muzikálu Ohňostroj. Snímka I:. Marko 

hica :\esh,bmá ;e l.adisla\ :\esh)ba sa t. l'cr~ukssimu dielu 
Slúžka paňou vrátili pu ôsmich rokoch na Novej scéne mini-
dh·adielka Komornl'j upl'~·- Snímkn \ ·. tlák 

; ..... 

St.reil~ 
v minidivadielku 

Lhodu u ul..olm •~ t í pr ;Í\ c v dell. l.. cd~ ' )~lo ..!ll . .;,, lu ll L~ pu
lože nou otázkou k ďalš ien1 u smerovaniu bra tislavsRej Komor
nej opery. usporiadalo jej védenic improvizovanú tlaČov·ú bc
sedu. Po premiére Pergolcsiho Slúžky par)ou sa prítomní novi
nári dozvedeli . že súbor získal a vlastnoručne si upravil staro
novú strechu nad hlavou. Je ri ou vskutku in tímny priestor 
v dvoch prep<;>jených miestnostiach. skúšobniach Reduty. na
zvaný výstižne Minidivadiclkom Komornej opery. V ňom sa 
bude uchádzať o priazeň divú ka každú stredu. 

Prostredie štúdiového charakteru. s možnosťou va-riabi lného 
usporiadania javiska a hľadiska . na jednej Mrane podnecuje 
k projektom .. labora tórnej" povahy. na druhej však. primitív
ne technické vybavenie obmedzuje rozmach režisé ra . Rozmery 
divadielka zárovcrí vymedzujú mantinely repertoáru (dúfajp1c . 
že konečne bude ozaj komorný). ktorý sa začne budovať prak
ticky od nuly. K Pergolesiho inte rmezzu pribudne Tclcmannov 
Pimpinone (nejde o ste reotyp'? ). rozoštudovaný je Gazzanigov 
Don Giovann i. T úžbou riad iteľa Miro~lava Fischera je prejsť 
od predklasicistického obdobia vše tkými štýlmi až po mode rn u 
a ponúka ť publiku široký rozptyl titulov. Trocha rozpači to pô
sobili lament{rcie nad nchostinnosťou všetkých doterajších pre
nájomcov KO (čn tak radšej prehodnoti ť vlastnú činr1osť! ) . no
vá situácia však dáva nádej . že s(r bor sa vyprofi luje na typ di
vadla. aký v Bratislave chýba. 
Toľko po predstavení. A premiéra? Istá skepsa sprevúdzala 

práve voľbu Pcrgolesiho vyše 250- ročného operného die lka . 
ktoré dnes možno vnímať ako historicky cenný dokument do
by. no ťažšie je predst aviť si. čím má osloviť dnešného divlika . 
este ticky ho obohatit'. rozšíri ť jeho pohľad na moderné (nic 
v zmysle doby vzniku diela) divadlo. Banálny. modelový prí
beh o starom mládencovi a vti pnej slúžke neponúka viac ako 
naivný. či skôr nahlúply humor s radom situačných kl išé. Reži
sé r Miroslav Fischer sa neinšpiroval netradi čn ým prostredím 
a zaranžoval dej ako prehliadku starých , známych a osvedče-

ných maniér opery buffy. . 
K spolupráci si prizval tentokrá t svojho bývalého tandemistu 

z čias existencie ko mornej opery pri SND v sede mdesiatych ro
koch. dirigenta Viktora Málka . Postavil ho pred neľahkú úlo
hu. akusticky a v súhre vyvúžiť sólistov s o rchestrom , umiestne
ným v zadnej miestnosti . V rámci daných možností sa to poda
rilo bez závažnejších kolízií. Po ôsmich rokoch od košickej pre
miéry sa k postav;ím Scrpiny a Uherta vr:itili manželia Neshy
bovci. Vybavili ich konvenčnými hereckými prostriedkami. vp
kálne uspokojivo . no bez zjavného prekročenia .. vlastného tie
ňa" . 

Nové minidivadielkn (v deň premiéry nevykú rcné) sme spo
ločne krstili chutným vareným vínom. Hrialo ozaj príjemne . 
Kiežby v budúcnosti podobné pocity sála li aj z umenia. zrode
ného v ňom . 

PAVEL UNGER 

Predpoludnie s M. Hajóssyovou 
Stre tnúť na opernom javisku č love

ka bohatého nielen hlasom. ale i du
chom. to sa - aspoň u nás - nestáva 
príliš často. Vďaka agi lnému Klubu 
priateľov opery SN D sa takéto podu
jatie podari lo zorganizovať a jeho pro
tagonistkou sa stala slovenská sopra
nistka Magdaléna Haj6ssyov:í. Pr{rvc 
pred 20 rokmi vstúpila do zväzku bra
tislavského divadla . po siedmich scz6-
nach ho opusti.la. aby sa neskôr. o
kružnou cestou cez .Berlín . Mníchov. 
Hamburg. ale i USA a Japonsko. vrá
tll:1 ..! síce a . 1\ . ...: na scéfiL\ ~voj ho rod
ného mestá . . Vždý d<lkonalcw iprave- • 
nú, ~ týlová, výrazovo kultivovaná 
a technicky neochvejná, vybudovala si 

• repertoár s okolo 40 opernými , 60 kan
t:ítovými rolami a množstvom komor
nej literatúry. 

Matiné s Magdalénou Hajóssyovou, 
pod zasvätenou a partnersky príjem
nou moderátorskou taktovkou dr. Te
rézie Ursím'!>vej. sa dotklo viacerých ' 
problémových - okruhov. pričom ne
chýbali ani živé ukážky (A. Dvorák, 
H. Wolf) s klavírnym sprievodom Ma
rhí na Lapšanského . Umelkyňa sa naj
skôr vyznala zó-svojho vzťahu k Brati
slave i k fenoméJlU .. prešpuráctva" (v 
nadvaznosti na citované slová J. Satin
ského z Národnej obrody), kde. cíti 
veľkú výhodu práve v spolužití a vzá
jomnom obohacovaní sa dedičov rôz- • 
nych národných a kultúrnych tradícií. 
V spomienkach sa vrátila k svoj im za
č iatkom v detskom rozhlasovom zbore 
( .. vtedy som mala minimálny fond, ale 
intonova la som čisto") a láske k spevu, 
ktorá ju neopustila dodnes. Teraz, ako 
pedagóg. si overuje reakcie rôznych 
typov hlasov, ako celý proces vokálnej 
výuky funguje v praxi. Reč sa zvrtla na 
Interpretačné kurzy v Piešťanoch a M. 
Lapšanský sa hneď popýšil : .,Magdu 
ako pedagóga som objavil vlastne ja . 

Snímlut M. Jurík 

Veľa problémov si vyriešila sama . vie 
účinne pomôcť študentovi. porad i ť, 
a nal yzovať. nájsť cestu" . 

Dnes už pôsobí M, Hajóssyová na 
pražskej AMU. ved ie dve po~lucháč
ky. ktoré si ju zvoli li-práve vďaka Pieš
ťanom a presadili jej pôsobenie na 
škole. Presne cielená otázka smerova
la k roku 1978 a speváčkinmu odchodu 

· z Bratislavy. Ako hlavný dôvod uvied
. !a tendencie vtedajšic'l10 umeleckého 

vedenia (šéfom opery bol Pavol Bagin . 
pozn. P. U.) obsadzovať ju do nevhod
ných, dramatických rolí a preskakovať 
osobný vývoj . Hoci predsa občas .. za
hrešila'·, napríkl:id po 4 mesiacoch 
spievala Predanú nevestu. chcela sa 
tomu vyvaroval'. Keď jej berlínsky in-

tcndant. po niívšteve Dona Giovann i
ho. po núko l najskôr ~polu prácu a po
tom pevné angažmán. podpísala zmlu
vu len~ podmienkou vlastného výberu 
rolí. .. Odriekla som veľa l:íkavých po
núk. Uvedomila som si. že ta liansky 
rcpcrtoúr mi nesed í. môj hlas je skôr 
inštrumcnt:Hny. cítim sa naj lepšie 
v nemeckých postav;ích". vraví M. 
Hajôssynvít . 

Zauj ímavou témou bola súčasn :'r si
tu:ícia v zjednotenom Berlíne . kde 
spolun:r7ívaj tí až tri operné domy. 
Šr.ítna . Ncmcdd a Konuda opera. 
Prvá z nich predstavuje typ ensemblo
vého divadla. ktorý sa však asi od se
zóny 1993/94 skončí. pretože nový in
tendant mieni i túto scénu prispôsobiť 
systému angažovan ia sólistov na rol u. 
Z ďalších zaujímavostí: ~počiatku 
slabšia n:ívštcvnosť sa zlepšuje. veľa 
divákov prich{rdza zo západnej čast i 

mesta. práca v divad le je veľmi inten
zívna . sk(rša sa osem hodín denne. 
úrovcr) repríz ich počtom ncklesú. 

Medzi počet n ými hlasmi z publika 
zarezonoval sýty barytón šéfa opery 
SND Juraja Hrubanta s úprimným po
kusoNl o charakteristiku osobnosti 
hosťa : .. Magda okolo seba šíri pocit is
toty - profcsionúlnej i partnerskej - že 
všetko na čom sa dohovoríme. platí. 
Za tento pocit. i v mene kolegov. jej 
patrí vďaka" . Zazneli tiež konkrétne 
ponuk y: gr6fka vo Figarovej svadbe , 
Poppca a bližšie neurčcný Wagner 
v budúcnosti. 

A ešte jedna pe rl ička z úst M. Ha
jóssyovej . V Prahe ju oslovila bt ú 
dievči na, Nemka, ktorá tam prišla štu
dovať spev. Vraví: .. Poznám z Mní
chova pani Poppovú. Grúbcrovú. Be
rí ačkov(r a v:ís . Tu 'om však zistil a . že 
vše tky ste z Brat islavy. Čo m:ím teraz 
robi ť? " ... 

I)AVEL UNGER 

OPERNÝ GALA KONCERT V KOŠICIACH 
( )p,·rn~·· ,,j~ur ' Ko,idadl '' alo,,, 

pn 11 tohtnrn\:nu pn.:mit' ru namic, tl) 
t radi.:·nl·j in~ccn;idc hudnhnodrama
til'kl' hu · dk-la 1\nlil alt crn<tt ívnu 
• •pt· rn~ !!ala J..nnt:crt. :'l:apad prt·A·nto
\lll Ppt:rnv ~li ho r nic.:·i111 in~ 111. 111.:.11 a
di .:·n~ 111 . . ll' akl-.:plm ;ltd ll) . nn t h ra ll 
(l' lhoj-.c.:·na . zu,ta\ il dral11a1U rl!illla· 
1.. <-huto J..nnl-crlu je nid>l"lh tai~lc a l..o 
"' '" na 1m~ pohľad t1ľa ln : \ )bra t 
ll)ll.'rlll' l' \ t'f~ľl'l'llY . a !cho .. rwopo(·ll -
' ani."' a nt• - tnť h;rmlctm ~l..;í ot at ka .• 
n<~jm!i l..t•lľ k \ hrt: aj prohlt:m na
\ \11.'\ llll,ti ;i ll'da aj niíwatno,ti tal.. t:
holo pnl'inu . 

Videla 'n111 druhti prt' I11ÍÚII "IX'nh: · 
hn !Wia knnccrtll (:!ll. IO. ) \ Ku;;j. 
r iad1. /.o 'lfilll) puhhl..a h••l oi)III11Íili
maln~ /a lljl' l11 . :"a nt;i/1.. 11 prt•l'o . j, · 
llllli llt' ndpm t•dať n k· l.. t~ IJ.. ~mi 'arian-

rami. ak an r Íl'lkn t r,· jm,· n,., ' 'tr lrn,·. 
d nn\ ja, ní pr a\ 11 pr r.:·in u , Jai.>CJ 11: >\ ' 
, ,,., 111"11. ľo pr, ,·: l.. on,·c~t "''l ll" l. t· 
\ t'll~ I OJlt'lll\l'h ari1 \\ . 1\ . \ l, >t:llta . 
,\ . Jh,>r;'rl..a . .l O lknhadl.t . ( Ir.< H>ll· 
nnda . R. \\ :tcncra . ( i R" " " ll lll• . R 
l c<lllľ:l \ .d l. t. ľ. \la"·acnihu . ( ' · \ ,., . 
dihn. I\ OIIIi ho lnla n;rnant lt'l..c· •>J't'· 
r ~ . 1111 nic- \~ loi,· n,· .. hi t ~ " · llo lr ll\ 
\ .;.al,. .. hit\ ·· t adu ;mi li n:l\ ,,, ., ll• " ' ' 

ľo druhe· : llJX: rrw ;ír k 'J'Í.:\ ali 1"'1'' ,·d-
111 '"li'-t i l.,n.;. il·h ·hn upc·rnchu 'li h<ll'll 
.1 . llaH:IIIll\a . \ ' . l lnllhl.. a. 1· .. l':l ppn
\ :t . S. ľ<llllm a . ľ . B:rn l. .1 . " " "" '' ' · O 
Kurutl..m. S. Snmnq :ti . 1 .1 . Snnhll (.> t 
Bola h\ nic·l..tor.t 1 Jr, io d na't' l cr ,·u 
n>p,l., ,:j opcrn,·j 'pi.:·!..~ l'" ' ahda ''"'' 
t'Cil~l\1 1'! l'o tretie: ti\·. dh adt·lna , ;íl a 
1><111111 l..~r lt ú l\. dura,ndru ' t.>n1..11 dt 
\ adla . k nickn rll·di, adclna . ak .> 1..11' · 

lld,\ t. ti..IIICI lll' J'<I IIÍi tt·l n:t I>J\ ,IIkl ll \ 
tll dll''l t'l, 1..101'\ IIIÍ ht'lll\l'h llJ't'l ll\lh 
pt~ •d ukr>adl " " ' ' 1 " ' dll· -.J r :11 11,·111 • 
pr,·p.llll t,l.. .> lr lttr lr o• . ' ' '' llak•• l'"" 'hil 
p11d lak ll l\ ko >ll ll . \ t'l.tl :>l ll .> c•:tl. 1 hllll· 
,·,·rt,·, ih Ili ho >l \\ ' flll tl l \ ll. l ( ,1\ j,l,.p 
< h ph ' ll tl lt' 1.11" >ll' J'II Il'llll l.> hud"' ,, 
lt. l\ '1' '\ llt•' t \ ~lhll' Í ,H.:h ' 

kdtll l/ll :i l'llt'l <II IJ" '' ' ''k 11.1 lll'l<> 
nt : t t k~ nic·t. .tk pr ll'tll\ dlhll ll\ .l(lll\· 
l111 dlll'' Il i J'll\ :>i ll\ t'hol J'o>kk' li 11.1\ • 
' " '" '' "' ' "l"' "'~'· lt pr,·d, t.l\ ,'111' " ·•· 
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Pod krásnym. no zaväzujúcim názvom Ces
ta konalo sa v dňoch 9. - 12. IO. v Gdaňsku 
už tretie medziná rodné stretnutie mladých 
skladateľov. Podujatie organizuje Kruh mla
dých pri poľskom Zväze skladateľov .<v Poľ
sku si ho nezrušili!) v spolupráci s gdaňskými 
umeleckými a kultúrnymi inštitúciami: spon
zorom je poľské Ministerstvo kultúry a minis
terstvá kultúry štátov, ktorých telesá , umelci 
sa zúčastňujú na festivale . Akcia je ch<ípaná 
veľmi netradične - nielen ako konfrontácia 
rôznych skladateľských snažení , ako priestor 
pre zaujímavé stretnutia a diskusie. no v svo
jej koncepcii pamät{t i na iné druhy .umenia: 
v priebehu podujatia sa uskutočnili tri verni
sáže výstav mladých poľských výtvarníkov. 
realizovali sa dva multi-mediälnc projekty. 
Najprv ale - ako in itč - hudha. 

Hoci súčasná mladá poľsk;í tvorba stála pri
rodzene v popredí záujmu dramaturgie festi
valu , na každom koncerte bola konfrontova
ná pri naj menšom s jedným. najčastejšie 
s dvomi, tromi dielami nepoľskej provenien
cie. Podobne i interpret ačná zložka: popri 
prevahe domäcich inte rpretov hosťom festi
valu bol napríklad holandský súbor De Erep
rijs , belgický dirigent Daniel Gazon, nórsky 
akordeonista Jostein Stalheim či všestranný 
anglický hudobník Steve Martland. Hlavným 
hosťom a súčasne i magnetom stretnutia mla
dých v Gdaňsku však bezkonkurenčne bol 
nórsky sk ladateľ Arnc Nordheim (1931), 
dnes už nestor novej hudby v svojej krajine. 
Svedčí o tom i mimoriadna pozornosť, akej 
sa mu dostalo zo strany dramaturgie: autor
ský koncert z komornej tvorby a beseda s 
publikom po ňom , jeho dielom Spur pre 
akordeón a symfonický orchester sa uzatvoril 
celý festival. Arnc Nordheim priazeň uspo
riadateľov nijako nesklamal - okúzlil publi
kum tak svojou jedinečnou hudbou , ako i šar
llJOm svojej osobnosti. Nordheim je neúnav-

ný, vysoko inteligent\lÝ a kultivovaný nová
tor, a pritom plnokrvný muzikant: pozná vá
šeri i meditáciu, rafinovanosť i prostotu, hra
nice i odvahu ich porušiť . Hlboko na mňa za
pôsobilo práve jeho Spur pre akordeón a or
chester, myslím si, že toto die lo by presvedčr-

lo i tých najzarytejších pochybovačov o se
rióznosti <~kordeónu ako koncertného ná~t ro
ja. Akord~ón, i!!}~ použitý, !l~tofk~ ci,tl iv~, 
a pritom natoľko novo, že pochybnosti jedno
ducho nepripúšťa (mimochodom . v Škandi
návii sa tento nástroj teší ve ľkej obľube). 

Nordheim .. prišiel, vide l a zvíťazil" (pravda, 
to svoje pravé víťazstvo si vybojoval už dávno 
a inde). 

V tieni osobnosti jeho formátu to ostatní 
hraní autori nemali ľahké. Obdobnej fo rmál
nej pozornosti , akej sa dostalo od dramatur
gie Nordheimovi. dostalo sa i domácej autor
ke Liclii Z ieli nskcj ( 1953) - autorský koncert 
tiež s pôvodne plánovanou· besedou (napo
kon sa nekonala). hrané dielo na záverečnom 

symfonickom konce rte. Nuž, porovnáva sa tu 
naozaj ťažko. Z jej tvorby ma osobne zaujäla 

r 

ZO ZAHRANIČIA 

len Glossa pre husle sólo a spomínané symfo
nické dielo. Muzika konkretna pre zbor a or-· 
cheste r. Je to autorka, ktorej nechýba profe
sionalita a občas i skve lé nápady, no chýba 
sk utočná osobnosť, skutočný talent , ktorý by 
dokázal to všetko zastrešiť v jedinečný tvar. 
Chýba práve ono Nordhcimovo inteligentné 
.,muzikantstvo", odzbrojujúca prirodzenosť, 
.. iskra··, s ktorou predhadzuje a rieši problé
my, to, čo sa naučiť nedá, s čím sa. človek jed
noducho rodf. 

Ako budúci nádejní partneri Nordheima 
(ospravcdhiujcm sa, že som si ho zvolila za 
.,meter", ale mohla som ináč?) mi v záplave 
autorov a diel vychádzajú napokon len dve, 
nanajvýš tri mená mladých poľských sklada
Idov. tridsiatnikov - Tadeusz Wielecki 

( 1954) ,'Wojciech Now ak {1954) a možno i J a
cek Grudzieň (1961) . Wie leckeho skladba 
Ballada metafizyczna pre komorný orchester 
zapôsobila v rámci dramaturgie koncertu ho
landského súboru De Ereprijs ako ,.čistý 
tón". záľaha priemeru a podpriemeru ostat
ných skladieb konce rtu jej kvality len znáso
bila. A čo už povedať o jeho geniálnom (ne
bojím sa to slovo použiť) nápade s didaktic
kým zhudobnením detskej ~iekanky v sklad
be Vypočítanka na ~onccrte venovanom de
ťom? Podstata nápadu spočívala v tom, že 
Wielecki na báze neustále j repetície riekanky 
sa postupne dostával od jej púheho recitova· 
nia súborom štyroch dospelých hudobníkov 
(medzi nimi i samotným Wieleckým, je vý
borným kontrabasistom-sólistom, venujúcim 
sa propagácii súčasnej hudby pre svoj ná
stroj) k nahrádzaniu stále viacerých jej slov 
hudobným inštrumentálnym tvarom, aby 
v závere dospel až k čistému inštrumentálne
mu útvaru , plnoprávnej hudobnej skladbič
ke. A to všetko pri využití vrcholne súčasné
ho hudobného jazyka, ktorého hlavnou do
mé~ou bola sonoristika a- vtip. To nej lepšie 
však ešte len prišlo - po niekoľkonásobnom 
zopakovaní výslednej skladbičky začal súbor 
dávať prítomným deťom v sále na základe po
čutého hudobné hádanky: hudobníci zahrali 
niektorú frázu či skupinku tónov a deti mali 
hádať, ktoré slová riekanky sa za počutou frá
zou. skupinkou . skrývajú . Bavili sa na tom 
rovnako deti i dospeli a"úspech bol ne~oneč
,ný.~ Ge~ne nápa<i!'~ VJaj tie . .najiedno- , 
duchšie , .problém je len ten , že treba na ne 
prísť ... 

Wojciech Nowak je , ako som boJa infor
movaná svojimi poľskými priateľmi , neoby
čajne zvláštna postava domácej hudobnej 
scény. Po ukončení varšavskej Akadémie sa 
rozhodol na niekoľko rokov odmlčať (mlčal 
presne päť rokov), aby ich plne zasvätil práci 
nad vlastným hudobným jazykom, aby ,.na
šiel sám seba" . Skladba, ktorou sa prezento
val na festivale je prvou, ktorú verejnosti pre
dostrel po dobe hľadania. Duo pre akordeón 
a kontrabas skutočne ale stálo za také dlhé 
mlčanie- presvedčí jednoznačne. Vanie z ne
ho hlboká (i doslovne. keďže die lo sa pohy-

bu je najmä v najhlbších registroch oboch ná
strojov), tajomná mystika, nazvala by som ho 
- pri troche fantázie - východnou meditáciou 
bolestne scivilizovaného Európana. Dualiz
mus tu ale nevyrušuje, len pridáva na pôvabe . 

Aj keď skladba Jacka Grudziena Zvuky 
noci pre saxofón a delay nezapôsobila silou 
predchádzajúcich skladieb , pat.;ila na festiva
le rozhodne k tomu lepšiemu. 

Na záver ešte pár slov k intermediálnym 
aktivitám podujatia. Sympatické na nich bolo 
to, že sa prezentovali vždy v istom prepoje ní 
s hlavným zameraním festivalu , s predstave
ním tvorby mladých skladateľov - vernisäžc 
výstav boli s pojené s .. live" koncertami alebo 
s uvádzaním diel z magnetofónového pásu. 
hudha hrala jednu z kľúčových úloh vo filmo-

vom diele Albion (námet: sociálny dopad po
litiky Margaret Thatcher vo Veľkej Británii). 
ktoré na festiva le predstavil jeho tvorca a au
tor hudoy v jednej osobe Steve Martland. 
Obdobne hudba pola " popredí pozornosti 
i pri netraďi~nom a podľa môjho näzoru 
vrcholne disKutabilnom výtvarno-hudobno
akčnom projekte v plenéri, ktorý prebehol 
v posledný ~eň festivalu . Poliaci mali odjakži
va radi experiment i odvahu k nemu, no spo
mínaná produkcia mala s umením už skutoč
ne máločo spoločného. Ak by som nevedela, 
že som na skladateľskom festivale, zaručene 
by som si myslela, že som na tajných satanis
t ických orgiách niekde v Amerike ... Oheň . 
čerti, nahé "obete", mučenie, k tomu ade
kvátna ,.hrôzostrašná" hudba, .,hrôzostraš
ný" plenér (ruiny starých budov), noc. Nuž. 
ako zábavné absurdné .. spectaculum" prečo 
nie no ako multimediálny umelecký projekt. 
ak~ ho tvorcovia hrdo nazvali, rozhodne. nie. 
Pre úplnosť výpočtu nekoncertných aktivít 
musím ešte spomenúť dve diskusné predpo
ludnia na tému Tradícia, metafyzika- súčas
ná hudba, ktoré prebehli pod vedením poT
ského skladateľa Rafala Augustyna. 

Summa summarum, Cesta prekvapila veľ
mi príjemne. Samotnou svojou existenciou, 
snahou mladých upozorniť svet na seba, mul
timediálnou dimenziou , koncepciou hudob
nej dramaturgie , pozvaním osobnosti Nord
•heimovho formátu . Organizačne bol fes tival 
pripravený bezchybne (po, celotn meste člo
vek narážal na nápadné, vytvarne atraktívne 

· pútače podujatia, bulletin festivalu považu
jem za najkvalitnejší, s akým som sa vôbec 
doposiaľ na festivaloch stre tla) , záujem publi
ka bol veľmi povzbudivý. A to všetko v dobe. 
keď sa Poľsko zmieta v obdobných ekonomic
kých kŕčoch ako Cesko-Slovensko, keď sa aj 
v Poľsku na kultúre šetrí, kde sa len dá. O ni 
si ale v takýchto hektických časoch nielenže 
zachovávajú Varšavskú j eseň , domáce festi
valy súčasnej hudby v Poznani a Wroclawi . 
ale poriadajú i medzinárodný festival mla
dých . .. Nemôžem si tu odpustiť otázku - že 
by bol rozdiel v kultúrnosti národa? 

IRJS.SZEGH\'OV Á 

MACROPHON '91 VO WROCIA Wl 
Sme na s ae 

Dlhé roky bol sve t pred naším rozhlasom 
uzavretý. Počúvatefnosť blízkej Viedne sa 
pre näs stala informátorom a zároveň krité
riom toho. čo sa robí či tvorí v susednom mas
médiu , ako postupujú svetové trendy. 
v akých dime nziách sa pohybuje rozhlasové 
myslenie. Zahraničné prehliadky či súťaže 
boli pre nás nedostupné. Jediným dostupným 
kanálom bola Medzinärodnä súťaž hudob
ných programov Prix musica! de Radio Brno. 
T u sme sa dozvede li niečo o svete , konfronto
vali sme svoje predstavy. získali sebaisto tu 
i kontakty. Od počiatku sa nám stali najbliž
šími Poliaci . Z času na čas zaujali západné 
stanice: Brusel podobnou hudobno-zvuko
vou komponovanosťou , BBC technickou per
fekcionalitou , Portugalci čistým rukopisom';"" 
Nemci intermediálnymi po kusmi . No Poliaci 
každý rok prináša li nápady, perfektnú jazy
kovo-hudobnú vypointovanosť tém, nápaditú 
prácu s hlasom. To provokovalo najviac, pre
tože o niečo podobné sme sa v Bratislave sna
žili s hudbou. Išlo näm spoločne o istú syntézu 
rôznych dru hov umení o súlad hudby s histó
riou, literatúrou , architektt'trou a jej prekom
ponovanie do zvukovo-hudobnej poetiky au
ditívneho rozhlasového tvaru formou feature 
či rozhlasovej kompozície . Napokon t. r. pri 
príležitosti 25. jubilejného ročníka Prix musi
cai de Radio Brno s kolegom Krzysztofom 
Lipkom z Radia Warszawa sme svoje predsta
vy spojili do rozhlasovej kompozície Majster 

Hummel. A tak v podstate vznikol nie len no
vý tvorivý prínos pre Prix musica! de Radio 
Brn_o (a pre nás Ii. cena), ale predseda Il. 
Medzinárodného fóra rozhlasového umenia: 
Pro arte acustica-Macrophon '91, režisér Jer
zy Tuszewski nás s týmto programom, pozval 

' do Wroclawi (žiaľ , relácia neodznela, pre tože 
z Bratislavy prišla prádzna kazeta !?). Ale to, 
čo nám Vroclav poskytla je pre každého roz
hlasáka nesmjerne zaujímavé a podnetné. 
Najmä ak aj naše rozhlasové myslenie koreš
ponduje s trendami prezentovanými na festi
vale . 

Odposluchy boli rozdelené do troch kate
górií : 
l. kategória rozhlasových umeleckých foriem 
ll. kategória rozhlasových foriem dokumen
tárnych 
III. kategória akustické inštalácie na voľnom 
priestranstve 
· Na Macrophone sa jednalo výlučne o zvu
kovo-hudobné realizácie. ~oľská avantgard
ná škola v hudbe 60-tych rokov mala svojho 
" pápeža" v osobnosti Tadeusza Peipera, kto
rý už v roku 1927 v krakovskom rozhlase 
prehlásil : ,,Stroj vkročil do umenia - otvorme 
svoje uši". Na tomto princípe myslia v expe
rimentálnych programoch Poľského radia do
dnes. Súznejú svojím myslením s najprogre
sívnejšími trendami doby. I preto sa Vroclav 
stala štvrtým miesJ:om v Európe - po Paríži, 
Kolíne , Miláne - kde zrealizovali akustické 

fórum tohto typu. Svet akustiky sa tu využíva 
ako j edinečná možnosť na najadekvátnejšie 
vykreslenie informatiky i estetiky rozhlasové
ho umenia. Široká paleta programov z rôznej 
produkcie od Ameriky cez škandinávske kra
jiny, strednú Európu až po Izrael, dokumen
tovala nepredstaviteľné možnosti tohto, do
siaľ málo využívaného ume leckého priestoru . 
Macrophon - podobne ako i ostatné festivaly 
dokazujú , že akustické umenie sa svojou 
úrovňou vyrovná umeniam, ktoré sa už na
trvalo presadili v kultúre. Ocenené programy 
vytvorili vysoké umelecké niveau tohto podu
jatia. Pre nás potešujúcou bola cena pre reži
séra Viktora Lukáča za realizáciu hry D. Du
šeka Muchy v zime. Jeho experimentálne 
myslenie má svoj pendant v hudbe, vo formo
vej i štruktúrovej podobe, na pozadí ktorej 
komponuje celkový rozhlasový- dramatický 
tvar. Zvuková realizácia P . Janík a hudobný 
skladater Juraj Beneš. Rozhlas-umenie bez 
hraníc - neustále hľadá v rôznych smeroch. 
Obrovský priestor fascinuje, no svoje taje od
halí iba tomu, kto pristupuje s bázňou a tvo
rivou pokorou . Nie krikom lacných hitov sa 
dá oslovovať, ale s porozumením a vierou 
v individuálnosť každého poslucháča . Hľadať 
jeho dušu , zmocniť sa tušeného . Experiment 
je jednou z ciest budúcnosti každého umenia. 
Rozhlas nemôže na nej zaostávať. 

ETELA ČÁRSKA. 

INFORMÁCIE 
e Donald Runnicles" ktorý bude od budúcej 
sezóny shílym dirigentom Štátnej opery \ 'O 

Viedni, bude ,. roku 1992 debutoval' na "ag-
' nerovskom festh·ale v Bayreuthe, kde bude 

dirigm•af Tannhäuscra. O. Runnicles, ktori 
je ,. súčasnosti generálnym hudobn}•m riadi
teľom l 'O F'rclburgu dosia,hol pm:oruhodmí 
kariéru najmä v l iSA. Od roku 19H2 asistm·al 
takým dirigento,m ako sú James Lcvinc a 
Georg Soltl. 
e Španielsk}' skladateľ Joaquin Rodrigo, 
oslál·ll 22. no,·cmbra t. r. svoje 90-tc narode
niny. Rod rigo, ktori· , . mladosti oslepol naro
dil sa ,. Saatunto pri Valencii. Od roku 1927 
~tudoval na École Normale de Musique ,. Pa
ríži a v roku 19.19 sa usadil' Madride. Veľkú 
popularitu si získal skladbou ~Concierto de 
\ral\iuez'" pre gitaru a orchester. Rodrigm 
'ikladateľski• št}·J je,. podstate neoklasicistil'
ki· a národný foklór použh·a ako pitoreskni 
efekt. 
e Sláma sopranistka Birgit :'llilssommí, 
ktorá bola ' rokoch 1957-70 jednou z najlep
~ích wagnerm·ských speváčok a pm·ažonmá 
7a neprekonateľnú lsoldu, dostala ,. Ba~·
rcuthe cenu Wilhelma l'itza za rok 1991. 
e Čínsky huslista Ding Wang stal sa nosite
l"om ,.Prix Davidoll'" 1991, ktorá je dotovaná 
sumou IO 000 mariek. ( .'cnu mu odo,·zdali 
,. rámci festivalu Schleswig-l-lolštejnskej 
hudby,. auguste 1991. 
e Na medzinárodnej dirigentskej sút'aži 
licora Stravinského, ktorá sa uskutočnila 
' auguste t. r. v Miirtuschlagu, pnú cenu 
neudelili. Druhú cenu - dotcn·anú sumou 
-'5 000 šilingO\' - získal r:rancúz Guillame 
Boulay, tretiu cenu- doto,·anú sumou JO 000 
šilingm·- získalllolanďan Jules Martin \'an 
ll essen. Mimoriadnu cenu "Walter - Bu
chebner - Gcsell~chaft'" - dotcn·anú sumou 
20 000 šilingov - 'získal Bulhar C'hristio 
Christm· a štipendium· obdri.al Slm·ák Jury 
.Jartlm (meno u,·ádziiRIC podľa časopisu Das 
Orchester). 
e Na IO. organo,·cj súfaži Bach-Mozart-Sa
lieri, ktorá sa konala , . rúmcl festivalu van 
\'laandcren Briigge v Bclg!cku udelili naslc
dn,·né ceny: l. cenu získal Bernhard Klapp
rott (SRN), 3. cenu ex aequo Luca Antonietti 
(Taliansko) a Junko Jto (Japonsko), a 4. ce
nu Junko Wada (Japonsko). 
e Varša,·ská filharmónia pripravuje .2. me:
dzlnárodnú skladateľskú súfaž Witolda tu
ti.Šiá\\skťhc},: roku.l992.l't:h·ierlla stit'ažéjc · 
31. december 1991. Podrobnej~ie Informácie 
možno získal' na adrese: Varša,·ská filharmó
nia, Jasna 5, Pt - OO :- 950 V11rša,·a. Tel.: 
0048/22/26 8..111. 
e Od 2.· do H. marca 1992 uskutoční sa m 
francúzskom meste pri Paríži Ville Nouvelle 
de Melun-Sénart 4. medzinárodná violo,·á 
sút'až "Maurice Vleux"'. Sút'ažc sa m{lžu zú
častnil' hráči na liolu všctki·ch národností, 
ktorí sa narodili po 3 1. decembri 1959. l'ri
hláslf sa možno do 16. decembra t.r. na adre
se: ('oncours International ďAito "Maurice 
\'ieux'\ S. A. N. de Sénart Ville Nou,·ellc, 100 
rue de Paris, BP 6, 1::77 56 7 l.icusaint C'edcx. 
Tel. OO.lJ/60 60 .12 32. 
e Dni starej hudby v llerne uskutočnia sa 
,. dňoch S.- K. dl>eembra t. r. 1-'csth·al sa koná 
pod mottom ":\1cdzi tabc a Dumijom'\ Za
r.nie tu hudba z Čiech, Mora\~ a Slo,·cnska 
od stredoveku llŽ po klasiku. Súč-.asne sa 
uskutoční aj \oj·stava hudobni·ch nástrojm· 
pod nán·om "F'lauto e Clarino"'. Informácie 
možno získal' na adrese: Stadt l·leme, Kultu· 
ramt, Berliner Platz ll, W-4690 llerne l. 

e Japonský dirigent Kazuo \'amodo zomrel 
.U. augusta t. r. m \'eku 7H rokov ,. \'okoha
me. Narodil sa 1912 v Tokiu, študm·al na To-
kijskej hudobnej škole u Nemca Josefa Ro
senstocka. Do roku 1955 p<isobil ako diri
gent Japonského symfonického orchestr.a. 
\ ' priebehu svojej dirigentskej kariéry diri; 
goval nemecké, sovietske a izraelské orches
tre. Stal sa uznávaným interpretom Gusta\ a 
Mahlera, na základe čoho bol zvolen)· za 
predsedu japonskej Spoločnosti Gusta,·a 
Mahlera. 
e ('ella Dela\·rancea, rumunská kla,iristka. 

, ·efká dáma rumunského umenia. zomrela 
1. augusta t. r. vo ,·eku 102 rokot. 
e V s.lzbufKu premenovali Sigmundsplatz 
na Herbert-von-Karajan Platz, na počest' 
svojho vefk~ho krajana, ktof'i· zomrel ,. Sal
zburgu , . roku 1989. 
e V dňoch od .1. do 14. decembra t. r. usku
toční v nemeckom Mainzi slám)' dirigent 
Setglu ( 'ellbldache seminár na tému "1-·eno

·menológla hudby", 
e Laureátmi Barlo"· lnternational C'omepe
tltlon 1991 v oblasti skladby sú Američan Ti
mothy Greatbateh a Kanaďan Ch'!n Ka Nin. 
Obaja obdriall po S 000 dolárov a ich diela 
budú premiérom uvedené v budúcom roku. 
e Christoph Albreeht bol oneiálne menm·a-
ný latelldantom Sa.<ikej ~tátnej opery (Sem· 
IICI1Md opery)" Drážďaqoch. · ·· 
e M prftdltostlltl. výnN!ia narodenia Ro
berta..,... otwJrlll Y Jeho md..-. dome 
,~.._.. .... , .......... 

NJ'a zahr. dMe: -aú -
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e Základná umelecká §kola v Rači patrí 
medzi n~Qmlad§ie v Bratislave. Podarilo sa 
jej v§ak už nadviazať družobnú spoluprácu 
s Musikschule Floridsdorf vo Viedni. Učite
lia a žiaci Musikschule Floridsdorf na čele 
s riaditeľkou pani Hermi Kaletovou nav§tívi
li račiansku zu~ a usporiadali spoločný 
koncert v Bratislave. V októbri sa uskutočni
lo ďalšie spoločné vystúpenie žiakov oboch 
§kôl, tentokrát vo Viedni, v útulnom prostre
dí obvodného Heimat Museum vo Florids
dorfe Oe to 21. obvod Viedne). 

Okrem osvedčených skladateľov (A. Vival
di, J. Haydn, R. Schumann, E. H. Grieg, F. 
Chopin, A. Dvoták, ale IQ súčasní autori - C. 
Mahr, H. J. Baermann, D. ~stakovič a i.) 
predstavila sa ako autorka IQ 12-ročná žiačka 
z Rače K. Halinkovičová, ktorá predniesla 
svoje skladby - Valčík a Uspávanku. 

Kóncert mal nielen vysokú interpretäčnú 
úrov.eň, ale 1\1 významný spoločenský podtón. 
Otvoril ho starosta obvodu pán Landsmann, 
ktorý vyzdvihol spoluprácu oboch §kôl a vy
slovil presvedčenie, že sa rozšíri 1\) na ďal§ie 
kontakty medzi týmto bratislavským a vie
dens~ obvodom. 

ZUS v Rači okrem K. Halinkovičovej rep
rezentovali klaviristi D. ~1\)dová, A. Sillová, 
J. Zemanová, E. Prutzerová, huslisti P. ~1\)da 
a M. Rosolanka, trúbkár R. Micha, tubista 
O. Horváth za klavírneho sprievodu uč. G. 
Benkovej. Úspech vo Viedni sa stal veľkým 
stimulom pre ďal§iu spoluprácu žiakov i uči
teľov. Viedenčania a Račania sa už te§ia na 
ďal§í spoločný koncert, ktorý bude v apríli 
1992 v Bratislave. 

-dk-

e V rámci Mozartovho roku uviedlo Di
vadlo Jozefa Gregora Tl\)ovského v Banskej 
Bystrici 4. októbra na svojej scéne premiéro
vý koncert operného orchestra pod názvom 
Večer s Amadeom. Na úvod zaznela Ouvertú
ra k opere Čarovná flauta, ďalej nasledovala 
Koncertantná s)'mfónia Es dur KV 297 b pre 
hoboj, klarinet, lesný roh, fagot .a orchester 
v podaní členov Jurovského dychového kvin
teta (Jozef Úradník- hoboj, Miroslav Masár 
- fagot, Stanislav Bori - klarinet a Jaroslav 
Jáno§ka -lesný roh). Záver vystúpenia P!.ltril 
poslednej Mozartovej Symfónii C dur "Jupi
terskej" KV 551. Predvedené skladby na§tu
doval a dirigoval mladý taliansky dirigent 
Walter Attanasi. Bol to prvý samostatný kon
cert operného orchestra za posledných pät
násť rokov. 

.. " T:'M. 

SERVISHt 

OPUS PO 
Do pozornosti študentom a všetkým 
vážnym záujemcom o súčasnú sloven
skú hudobnú tvorbu! Partitúry diel 
našich skladateľov z vydavateľstva 
OPUS! 

Písomné o bjednávky adresujte na: 
OPUS, Mlynské Nivy 73, 827 99 Bra
tislava,-fng .. Klinec 

Bázlik, Miro: Dvanásť - orató rium 
pre sól,a, recitátora, zbor a vefký 
o rchester na poému Alexandra 
Bloka 113 50 

Bagin, Pavol: . Hudba pre sláčikový 
o rchester 13-

Bagin, Pavol: Melancholické mini;-
túry 

H atrík, Juraj: l. symfónia 84,
Hatrík , Juraj: Ponorená hudba- so

náta pre soprán, sólové husle a 12 
sláčikových nástrojov (faksimile) 

35,-
Hrušovský, Ivan: Combinazioni so-

noriche per 9 strumenti 30,-
Hrušovský, Ivan: Konfrontácie pre 
. veľký orchester (faksimile) 52,-

Hrušovský, Ivan: Suita quasi 
fantasia pre sláči 

~ .. 
Bella, Ján Levoslav: S ~~~~~=~~~:~;č!~ 

kova - kantáta ~~~tvt;·bJúJ l poctu 

zbclJ41~~rl.'ttr'nnlk:m~· J~~l=~~~~~~~~ - pre veľký 

v ok á"'!'majiBi!~~~-
Kostru pre · mezzosoprán , 
barytón, miešaný z.bor a orchester 

66,
Cikker, Ján: Spomienky pre päť dy

chových nástrojov a sláčikový or
chester- malá partitúra 9,

Cikker, Ján: Variácie na slovenskú 
ľudovú pieseň pre veľký orchester 

. 50,-
D omanský, Hanuš: Symfó nia pre or-

chester (faksimile) 79,-
0od~.r, Vladimír: Part i ta pre 54 sláči

kov'ých .... nástrojov , čembalo, tym
p~ny a trubicové'-zvony ((aksimile) 

. ... .. '· 46-
Greš~k, Jozef: Améby - pr.edoh;a 

pre' symfonický orchester 27,- . 
• 

... .. 

• 46,-
udba pre trombón 

orchester (faksimile) 
20,

ovák, Mil'!.n: Koncert pre violonč~-
lo a orchester 50;

Novák, Milan: Styri prelúdiá pre 
symfonický orchester (faksimile) 

44,
Parík, Ivan : IntrodukCia k Haydna

vej Symfónii č. 102, B dur (faksi- , 
mile) "15,-

Salva, Tadeáš: Koncertantná symfó-
nia 108,-

Zeljenka, Ilja: Polymetrická hudba 
pre štyri sláčikov~ kvintetá (faksi
mile) · 46,

Zeljenka, Ilja: 2. klavírny koncert -
Premeny (faksimile) 75,-

Zeljenka, Ilja: 3. symfónia 86,50 
Zeljenka, Ilja: Elégia pre sláčikové 

nástroje · 17,50 
(Partitúry diel Eugena Suchoňa sme 
uviedli pri informáciách o 'Suchoňo
vých dielach ' dostupných v predaj
niach OPUSu.) 

Slávnostný,koncerl k jubileu š efana Babjaka 
V Banskobystrickom Bohéma klube uspe-, 

riadali nevšedný večer venovaný živo tné mu 
jubileu sólistu opery DJGT v Banskej Bystri-
ci Štefanovi Babjakovi. / .-

Tento vitálny. stále aktívny barytonista 
stvárnil vyše dvesto operných postáv, z kto
rých viaceré napr. Rigole tto, gróf Luna z Tru
badúra, či Rena to z Maškarné ho bálu ostali 
natrvalo zapísané v pamäti mnohých poslu· 
cháčov. 

Slávnostný koncert bol doslova v rodinnom 
kruhu - jubilant Štefan Babjak si prizval svo
jich synov Jána a Martina. Tri diametrálne 

od lišné mužské hlasy i výrazové pre javy mali 
spoločného menovateľa: podín affivý, urnelec
ky . .[<valitný spev. Ján Babjak, ktorý je v sú
časnosti_,na štipendijnom pobyte v Taliansku. 
prišiel zablahoželať svojmu otcovi piesňami 
M. Schneidera-Trnavského íl áriami z Čaj
kovského Eugena Onegina a Verdiho Tra via
ty. Jeho jasný, zvučný-tenor so svojsky mla
díckou spontánnosťou avizuje perspektívne 
spevácke kvality , ktoré pra vdepodobne ne
da~ú na seba dlho čakať. Dramaticky sýty , 
dnes už vyzretý barytón Martina Babjaka, só
listu opery SND v Bratislave a jeho do detai
lov prepracovaný výraz': áriách V. Belliniho, 

. l 

G. Donizettiho , P. l. Čajkovského , W. A. 
Mozarta, bezpochyby zaimponoval nielen 
poslucháčom , ale právom vzbudil otcovskú 
hrdosť jubilanta. 

Šesťdesiatročný jubilant pozdravil svojich 
gratulantov suve rénnou interpretáciou lirie 
Gremina P. l. Čajkovského. -vodníka A. 
Dvoráka a Piesne o blcli'e M. P. Musorgské
ho. K zdarnému priebehu slávnostného kon
cériu prispel i kvalitný klavírny sprievod Da
riny Tumovej rovnako ako espŕit a poetika 
sprievqdné~o textu Má rie Glockovej. 

E.BARANOVÁ 

Karlovarská šanca pre sp.evákov 
M á vôbec naša spevlicka riÍÍaď záujem sú

ťažiť? Na vlaň ajšej. Schneiderovej 
Trnave som o tom nemálo pochyboval, no 
pohľad na zoznam registrovaných účastníkov 
26. ročníka Speváckej súťaže Antonína Dvo
f·áka v Karlových Varoch (26. - 30. 9.) môj 
názor čiastočne skorigoval. Čiastočne preto, 
lebo v staršej kategórii tvorili sólisti, zapojení 
do profesionálnej praxe iba tretinu prihláse
ných . Prišli zväčša z českých divadiel krajské
ho typu , kým ostatní boli ešte posLucháčmi 
škôl. Keďže súťaže všade vo svete o tvárajú 
brány ku kariére, považuje m nízky počet už 
.. hotových" umelcov za nevyužitú šancu. 
Zvlášť, keď nový organizačný výbor sa posta
ral, aby mladí adepti mali možnosť predstaviť 
sa šéfom operných scén. dirigentom, drama
turgom i agentom. 

Novinkou ročníka, zasväteného Dvorá
kovmu jubileu, bola otvorenosť konkurzu už 
nic iba kandidátom z bývalého socialistického 
tábora. ale prakticky celému svetu. Žiaľ. kar
lovarské zápolenie sa do povedomta zahrani
čia ešte nedostalo, takže ho tentokrát akcep
tovalo iba päť kraFn. Ťažisko súťažiacich ma
lo svoj domov v CSFR, ZSSR a SRN a bolo 
ich dovedna takmer päťdesiat. Absentovali 
kultúry (napr. Maďarsko) . kam v minulosti 
putoval nejeden laureátsky titul. 

PQ prvýkrút sa po vyhlásení výsledkov ús- · 
kutočnila šnúra koncertov víťazov (Karlove 
Vary. Plzeň. Brno. Piešťany) a k poslednému 
z nich sa viaže naša rece nzia. Sólistov v pre
važne opernom repertoári sprevúdzal Kario
varský symfonický orchester pod taktovkou 
J>femysla Charváta. V kategórii A (ženy dó 
23, muži do 24 rokov) nebola úroveň príliš 
povzbudiváfPoču li srne viacero ostrejších , vo 
výšk9 forsírovaných materiálov, ktorým chý
bal vol'ný tok (Včra Kavanová, Ivana Divišo
vá). Príjemnejšie sa počúvali j emnejšie 
a mäkšie hlasy Martiny Jankovej a Magdalé
ny Koženej, hoci ani tie neboli vysloveným 
objavó m súťaže. Víťaz mužskej kategórie, 
drážďanský Jorg Hempel, ne upúta! ani bary
tonálnym tirnbrom. ani technikou. Z dvoch 
.. ~trieborných" basistov - Gustáva Beláčka 
a Radka Sidlu - sa bližšie k dvorákovskému 
slohu dostal Šidlov bufózne ladený Purkrabí. 

V kategórii B (do 30 rokov) sa zhodou 
okolností u žien zišli. pri neúčasti dvoch lau
reútok, štyri mezzQsopranist~y. · Víťazná 
Anette Winkler zosob1íuje nemeckú vokálnu 
školu. vrátane jej problematickejších strá
nok. Pozitívnejšie zapôsobila v poradí druhá, 
Svetlana Afonina z odeského konzervatória, 
ktorá svoj rezonančný dramatický mezzosop-

rán , hoci technicky nie celkom vybrúsený, 
s vervou rozvinula v Donizettiho Favoritke. 
Pavla Aunická z P.rahy sa v Dvorákovej Ježi
babe presadila skôr hlbšími polohami. Milo 
prekvapila Silvia Skiovská (čestné uznanie) 
temperamentnou a zmyselnou Carmen. 

Najpriaznivejšie zarezonovai držiteľ titulu 
Absolútny víťaz súťaže , ukrajinský basista Ni
kolaj Galkin (Vodník, Fiesco). Hoci ešte štu
duje, už dnes vládne zrelým , širokodychým, 
"godunovským'' materiálom skôr drsnejšieho 
farebného odtieňa. Jeho krajan a ko lega 
z odeského konzervatória (traja finalisti 
z jednej školy!) sa prejavil skôr zdra~ým, prí
rodným tenorom so zvučnou výškou, zatiaľ 
však málo kultivovanou vokálnou líniou. 

Ak vyplynuli z koncertu víťazov isté zovše
obecnenia, tak smerujú k diferencovaniu 
dvoch odlišných speváckych škôl. Česká a ne
mecká. opretá viac o hlasový register , produ
kuje hlasy rovnejšie, ale i asketickejšie vo far
be. Adepti zo ZSSR sú viac o rientovaní na ta
lian~ke pramene (hoci vyslovených reprezen
tantov bel canta sme nepočuli) a preto zneli 
plnšie , rezonančnejšie i estetickejšie. Sloven
skí kandidáti sa, žiaľ, na koncerte výraznejšie 
nepresadili. -':! 

PAVEL UNGER 

4. december 
ŠD Košice - G. Verdi: La Traviata (19.00) 

S. december 
ŠF Košice- Koncert na záver Dvorákovho ro

ka(l9.<Kl) 
Sólista: L. Čepický, husle 

ŠKO Žilina, DU Fatra- Mozartove chrámové 
sonáty (19.110) 
I. Sokol, organ, A. a Q. Hôlblin$ovci, 
husle, J . Podhoranský, violončelo 

DJGT B. Bystrica (Námestovo)- E. Kálmán: 
Čardášová princezná (19.1Kl) 

6. december 
SF Bratislava - F . Mendelssohn-Bartholdy: 

Elias (19.30) 
SF, SFZ, sólisti: E. Moldoveanu, soprán, 
M . Riedler. soprán, M. Beňačková, alt, Ľ. 
Ludha, te nor , D. Jenis, barytón. Dirigent: 
E. Seipunbusch . 

ŠD Košice - E. Kálmán: Čardášová princezná 
(19.00) 

DJZ Prešov (Sp. Nová Ves)- F. Havlík- J. 
Suchý: Dr. Johann Faust l. premiéra ( 19 .OO) 

7. december 
DJGT B. Bystrica- Hervé-Feldek: Mamzelle 

Nitouche (19.00) 
8. december 
DJZPrdov- G. Dusík: Hrnčiarskybál(19.00) 

9. december 
NS Bratislava (DK Ruiinov) - J. Strauss: Ci-

gánsky barón (19.00) ' 
DJZ Rrešov. - Čujte, čujte, tú novinu (Via

nočný program: Ba rdejovské pastorely , E. 
Pascha: Vianočná omša F dur (10.00) 

IO. december 
SNDBratislava-G. Verdi : Nabucco(l9.00) 
SF ~~atislava-Cappella Istropolitana ( 19 .30) 

dmgent: P. Strub 
DJGT B. Bystrica - J. Strauss: C igánsky ba

rón ( IY.OO) 
DJ~.ľr~~ .(Sp. Nová Ves)- F. Havlík- J . 

S'uchy: [k Johann Faust -ll. p;emiéra 
(19.00) 

ll. december 
SND Bratislava - balet DBA, Carmen, Kufor 

(19.00) 
SF Bratislava- W. A . Mozart: Divertimento 

D dur KV 136. Koncert pre fagot a orches
ter B dur KV 191 , Symfónia C dur KV 551, 
Jupiterská (19.30) 
sólista: F. Hermann, fagot 

DJZ Prešov - Čujte, čujte , tú nóvinu (10.00)
Vianočný program 

12. december . • 
SND Bratislava- G. Verdi: Maškarný bál 

(19.00) • 
ŠKO Žilina (DU Fatra)- Komorný koncert v 

rámci abonentného cyklu - Černošskt!'spi
rituály (19.00) 
V. Martin, soprán, USA 

DJGT B. Bystrica- A. Dvorák: Čert a Káča 
(17.00) 

DJZ Prešov -Čujte, čujte, tú novinu- Via
nočný program (HJ.OO) 

13. december 
SND Bratislava - W. A. Mozart : Figarova 

svadba (19.00) 
SF Bratislava- N. Rimskij-Korsakov , S. Pro

kofiev, A. Honegger (19.30) 
Bratislavský chlapčenský zbor, sólisti: P. 
Toperczer, klavír, R. Hahn , barytón, dir. : 
O. Lenárd 

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

DJZ Prdov - Čujte, čujte , tú. novinu- Via
nočný program (19.00) 

14. -december 
SND Bratislaya W. A . Mozart: Figarova 

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

(19.00) . 
IS. december 
DJZ Prešov .::. Čujte , čujte, tú novinu (13.00) 

Čujte, čujte, tú novinu (19.00) 
gn{m ll. premiéra ( 19.00) · 

16. december 
DJZ Prešov- Čujte, čujte , tú novinu (19.00) 
17. december 
DJGT B. Bystrica - A. Dvofák: Rusalka 

(17.1)()) 
18. december 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij: Labutie ja

zero- balet (19.(Kl) 
SD Košice- E. Kálmán: Čardášová princezná 

( 18.00) 
ŠKO Žilina- Vianočný koncert, účinkujú: A. 

Cossi, A . Holičková, l. Kirilová, D. D'Au
ria, I. Ožvát, M. D. Hájek, H. Stolfová
Bandová, M. Biscotti, Žilinský miešaný 
zbor,ŠKO,dirig.: V.I~Selva, USA . 


