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ČAS 
RADO Sil, 
VESELOSTI 

Pod týmto rámcovým názvom sa 
v sobotu 21. decembra minulého roku 
konalo v Bratislave podujatie, v kto
rom - s netaj enou snahou o založenie 
tradície - sa podarilo spojiť sily po
predných kultúrnych inštitiÍcii mesta, 
a tak pripraviť pre záujemcov z radov 
jej najmladších obyvateľov pestrý 
maratón kultúrneho programu. Deti 
so sprievodom rodičov mali voľný 
vstup do Slovenského národného mú
zea, Bibiany, Francúzskeho inštitútu 
v Bratislave a - čo nás obzvlášt' teši -
do Slovenského národného divadla 
a Slovenskej fi~harmónie. 

SND pole,~ilo .nó•'šl evn fko•' zr~me 
tým najlepším a najpriťažlivejším, co 
momentálne so zameran im na detské
ho diváka v dramaturgii má -Snehu
lienkou so siedmimi pretekármi Vác
lava Patejdla (hudba) a Libora Vacu
líka (libreto, choreografia a réžia). 
V t'ažkej situácii bola Slovenská fil
harmónia, ktorá - vzhladom na svoje 
zameranie - špecifické programy pre 
deti v zásobe nemá. Napriek tomu sa 
jej dramaturgii (Božena Hon'áthová) 
podarilo zostaviť pestrú hudobnú 
zmes pod názvom Nauč me sa koledu. 

Ako ui sám názov napovedá, išlo 
predovšetkým o hudbu s tematikou 
Vianoc (koledy v podaní Slovenského 
filharmonického zboru s Janom Ro
zehnalom. speváckeho súboru Ca
nens pri Sukromnej základnej hudob
nej škole Petržalka s Gabrielom Rov
riákom, Dariny Laščiakovej - spev 
a Anny Predmerskej-Zúrikovej - or
gan), "vážnejšie" ladené bolo vystú
penie súboru Musica aeterna (Detská 
symfónia J. Haydna). Mozartove die
la v podaní Filharmonického kJ'artcta 
dokresľovali prostredie výstavy Mo
zartove portréty, inštalovanej vo 
foyer SF, naopak , ucelený program 
Dychovej sedmičky Františka Hudeč
ka (členovia orchestra SF s j ej hráčom 
na bicie nástroje F. Rekom) bohJ skôr 
anticipáciou skvelej silvestrovskej zá
bavy. To všetko doplnené rozprávko
vými kostýmami prevádzkových pra
covníkov. 

Na dôvažok treba pripomenúť, že 
všetky vyššie spomenuté akcie boli 
i časovo vzájomne koordiiJOvaJJé (čo 
nebýva vždy samozrejmosťou), finan
čne pollporené ministersh'Om kultúry 
(prostriedky boli použité na prevádz
kové náklady a nákup drobných dar
čekov pre J'Šetky deti) a vzhladom na 
spoluprácu so Slovenskou komorou 
Cesko-slovenskej rady pre humani
tárnu spoluprácu dostalo celé poduja
tie dalšiu, hádam najvzácnejšiu di
menziu. Napokon- čas radosti, vese
losti patri v rovnakej, ak nie v zvýše
nej miere i handicapovaným deťom. 

JURAJ DÓSA 

GRUBEROVEJ DAR DOMOVU 
Bolo to tesne pred Vianocam i roku llJ6lJ . 

kedy ~a v Konccn ncj ' ic ni Slovenskej filhar
mônic. v rámci abone ntn ých konccnov. po 
prvýkníl prcd~tavila koloralúrna 'oprani,l ka 
Edita Grubcrov;í. O perné publikum ju už po
znalo z insccn;ícic Barbiera zn Sevilly. kde 
v (ilohc Ro,iny debutovala ešte ako po,lu
ch:íčka Konzerval<hia. Vedelo sa tiež . že 
v ban, kobystrickcj opere. po nezáujme brali
slav,kcj 'cén). je 'krytý mimoriadny ' pcv;íc
ky zjav. ale i 10. že 23-ročn;í ,ó )i, lka má za ,e. 
hou Ll, p..:šné prcd,picvanic a potvrdenú zmlu
vu ~ Vieden~kou št;ítnou operou. 

Pred 22 rokmi ' Rctfutc ' pievala okrem 
dvoch konce rtných ;írií aj KrMovnúiHK'i . kto

· r;í jej otvori la lmínu do ' ' e ta . Dva dn i pred 
lan~kým Štedrým dl10m , t;í la na to m i-, tom 
pôd iu opiil'. Po ncdobrovol'ncj. nczmy~l!ln)•
mi praktikami minulého rc7imu vyn(ll enc j 
prc,távkc . V ~' icžcj pamati 1mím nad~cn)• . 
d lhotrvajúci aplaul publika . ktor)• ju ndpre
v;klza l do ~ve lil. Dne~ j u rovnak)•. ba e~tc 
~rdečnejší aplauz vítal. Akoby chce l ,ymbo
licky 'pojiť pretrhnut ú nit ... 

Samn7rcjmc. v rokoch llJ6lJ-70. c~le v naj 
men~om , )ovcn,kom d ivadie lku. bolo nwžn ~ 

hovori! zatial' len o nevšednom talente . muzi
ka lit c. kr:bncJ fa rbe hlasu a obdivuhodnej 
techn ike . TcraL hodnot í celý we t - a konečne 
' mc ~a o lom prc,~edčili nai.ivo i v Brali, Ja vc 
- Editu Grubc rovú ako bczkonkurcnčn (• Lu
ciu di Lammennoor. č i Zcrbincllu. ako naj
ja,nej;iu ll\ iezdu koloratú rncho ne ba a in
tendant i najv)'znamnejš ích operných domov 
~i jej meno v mídcji plänujú d n .. , nových" ob
~adc ní. 

Dvad,iatcho druhého decembra pripravila 
Edita G rubcrov;í brali~ J a , ,J..ému o bccenMvu 
bcncfičn)• ko ncert v pro~pcch Konta n;ídcjc 
a dcbk)ch nemocníc na Slovc n-,ku . u,poria
dala ho. za ~ponzorovania nicko l'kých firie m . 
hudobná ~pol očno~t Musica . v ~polupr<ic i 
~ Agcnt(Jrou -s a Slovenskou fi lharmóniou. 
Hoci v zahraničí nebýva zvykom program ko
morného vokálne ho rccit;í lu deli! na pic~i\o
vú a opernú čast. umelkyňa uči nila zadosť na
šim zvyklostiam. Prvú polovicu večera tvorili 
súbory piesn í Fe lixa Mcndcb~ohna-Barthol
dyho a Franza Schube rta. Po koloratúrnom 

~a1"1íne Vi llane lla ml J:,·~ ddi' Acqua .,., 
k , )ovu do~tali opern é uk:'1žl.. ,. 1 diel Gaetana 
Donizettiho a 1\mbroi~a Tht;ma~a . 

Už ~~ ~ri pic,ne Mendeb-,o lllla-Ban hold~ 
ho (Da' cr,te Vc ikhc n. eue Liebe . Auf 
Fhigeln de' Gc~anges. Friihling,Jied) n;ím 
pomlkryli lajom,tvo G ruberovej spcv;íck.:lw 
umenia. Pr;íve \' t)chto minia11'1rach. vzdia le
n~•ch cfck tn\•m ozdob:ím a z;ívratn\·m \v~
J..am. 'mc vÝcítili pOlblalll dokonalc:'j vol..~íl 
nej profe,ionalil y Edi ty Gruberovej. Je 10 
,. prvom rad e pcrfcktn ;í techni ka d ych u. 
umož1íuj úca .. manipuliíci u" ' I!Íno m ad libi
tum. \ol'né ro7ozvučanie \ \e tk\·ch rczonan
čn~·ch prie~ torov a tok hla'>u bc/najmcn\icho 
tlaku či ~ i ly. ld e;í lna dychov;í opora jej umož
lllljc .. vyrnbit" nekonečnú fr;í zu. dovoi'LIJC 
.. pria,(" Ión (fi lar il lOno). dynamicky a výra
zovo ho nuan~ovat bez ak)chko l'vck vonl..aj
~ích afektov. K tomuto rcmc~el nému maj
' lrov,tvu však treba prida! ne-,micrnc jemný 
cit a hlbok ý h udobný intelekt sólis tk y. 

šc~t piesní Franza Schu be rta ešte ďa lej roz
vinulo tvoriv)• potenciál Edity Gruberovej. 
Každý opus m;í w oju obsahovú jcdincčno~t 
a hudobnú a lmosf~ru. či je IO mídych smútkiJ . 
me la nchó lie alebo ja. a vé ho optimizmu. 
Schopno~t vniknú! do najintímncjších zák utí 
autora . odhali ť jeho filozofiu - lo je dar. 
vlaMný len mimoriadnym osobno,liam . Edita 
G rubc rov;í potvrdila . že k nim bez pochýb 
patrí . l v Schubcnovi sme obdivova li. ako tón 
vy,okokarútového le~k u miikko nasadzujc 
a vedie ho v plynulej lcgatovcj fráze. Ako 
pod l' a potreby - raz nežne hladí . rafinovane 
štek lí. inokedy zadumane medituj e . a lebo 
tri umf;ílnc ja'>iÍ . 

Po ča~li . veno vanej ~kôr int rove rtné mu vý
razu . o tvorila Vi llanc lla od neznámej sklada
Idky Evy dcii'Acqua priesto r pre exhibíciu 
najkrajnejš ích technických vymožeností J'ud
\kého hlasu. Koloratúrami vyšpcrkovan;í. 
lak trocha J'ahkovážn;1 pie~c1i umožnila uplat 
ni ! behy. ~koky. trilk y . ale i napríklad maj 
st rovské decrescendo v najvyššej po lohe. 
Dve ukážky z d ie la Gaetana Doni zclliho - ca
var i na Marie Stua rdy z rovnomernej opery 
a ária Elisabcthy z Robert a Dcvcrcux - po
stavi li Grubcrovú do svetla prcdstavi tcl'ky 

dramaticktt-koloratúrneho rcpcri!J:íru bel 
Ľilllla . V partoĽh . o rcne,anl'iu ktorých sa 
pred rukmi 7a'> lúžila Maria CaJl a~. nach ;ídza 
umelkylla nové mnžno~li u plat ne nia. v súlade 
~ prirodzen5•m dozrievaním jej hla~u a ume
lcck0ho naturelu. Samoacjme. jej polmtie 
\'ych;íd za z trocha in )•ch pramĽil!lv ako bol 
mode l calla,ov~ko-'u t hc rlandov~ko-caba llé
m•-,k)· (azda v prí, nyeh odborných kruhoch je 
In i dôvod k pole mi ke). j e to koncepcia ' ub
tílnej~ ia. menej dé monick:í. nn rovnako po
vy~ujúca koloratt'u"u na prvok dramatického 
\5Til7U . 

G rube rovej Maria Stuarda a El i~abe t ha . 
dve krMov\k0 po, ta vy. zau jali pravou doni 
ze lliovskou kanti lé nou. nepreru~cn)·m lega
tom i farbou hl a~u. ktor;i v hlh; ích poloh;i<.:h 
nadobudla tma v; í odtic1í . vd'aka hrudnej re
zonancii . Vo v\~kach triumfova la Jc,kom. is
lolo u a inton.al'nou či~IOtou. Ária OJ'élie 
z Thomasovho ll am lcla na z;ívc r oficiúlnej 
t:a,ti programu zrekapitu lovala v~e tky finesy 
ozdobného '>pcvu vo franc(•z,kom te ré ne. 

Kl aví rn ym partne rom Ed it y Gruberovej 
bol ~é fdirigcn t ope ry v Stra" bnu rg'u Frie
drich Haider. Jeho výrazný podiel na Ľc lkn

vom tva re p rcdne,cných čí'cl 'počíva l naj m ii 
v ,cho pnn,li na l adi ť"' ~o ,tí) i, tkou na jednu 
v)•razovú ~ l run u. d ýehai ~ iwu. formovať fní
zy. tvarovať dynamiku. 

rrenclick)• pot lesk a .. stand ing ovation" 
dali zre tcl'nc na javo . že ča~ roLiúčky c~lc ne
nastal. Prvým prídavkom bola :íria Lucie di 
Lam.mermoor z l . d ejstva rovno me nnej Do
nizclliho opery a odznela v podobe. ktor Ll bez 
nad~<idzky možno označi! ako doko nal ú. 
A na z:íve r. po nemčine . francí•z;r inc a talian
čine . znel Redu tou i slovcn, ký jazy k. Najskôr 
to bolo krátke. a le úprimné , )ovné vyznanie 
ume lkyne z rado~ti. že je opiit doma. Defini
t ívnou bodkou ~a s tala fudovú picsc1í Dolina . 
dolina . p rednesená ~ dojemnou prostolou 
a citom. Prcdvia nočný večer s Editou G ru be
rovou zna menal viac než nävral oslavovanej 
hviezdy; bol darom zo srdca. bol akoby .. od
škodne ním" za dve desaťroči a od mlky. Tie 
však majú na wcdomí J'udia úplne iní ... 

PAVEL UNGER 
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e TÚžBY IGORA BÁZLIKA. V piatok 6. de
cembra o 16.00 h sa v Literá rnom a hudob
nom múzeu \' Banskej Bystrici uskutočnila 
beseda pod názmm Túžby Igora Bázlika pri 
príležitosti skladateľO\'Ých päfdesiatych na
rodenín. Na podujatí tohto múzea, Integrá
cie populárnej a alternatímej hudby v Brati
slave a StredosiO\·enského hudobného zdru
ženia v Banskej Bystrici sa zúčastnilo tak
mer 60 milovníkov hudby. Besedu príjemne 
oživili spomienky umelca a jeho textá rky 
ViolY. Muránskej na skladateľovu mladosť 
a začiatky kariéry, ale aj zvonh'Ý hlas Marce
ly Molnárovej, ktorú na klavíri s prevádzal 
sám jubilant. Večer sa v Emnjelickom kosto
le \' LaZO\'nej ulici uskutočnil koncert z tvor
by skladatel'a. Túžbou (skladbou pre organ 
a trúbku) ho otvoril sólis ta Posádkovej hud
by v Banskej Bystrici Jarosla\' Budkay, za 
s prie,•odu a utora. Ďalej sa preds ta, •il mieša
ný zbor Collegium Cantus pod \'edením Mi
lana Pazúrika, sláčikol·é kvarteto a d ychové 
okteto z banskobystrickej opery a opäť Mar
cela Molnárová, sprevád zaná L:udovítom Be
ladičom na organe. Koncert uzavreli Inšpi
rácie pre organ v podaní autora Igora Bázli
ka. D. T. 
e DVE H UDOBNÉ PODUJ ATIA. Základ
ná umelecká škola v Bratisla \'e na Tematín
skej 111. W (umelecké vedenie riad. Bílková) 
us poriadala v mesiaci decembri dve úspešné 
podujatia. Pri príležitosti 200. ljročia 
úmrtia W. A. Mozarta konal sa v predvečer 
''Ýročia (4. 12.) S po mienkový meda ilón z diel 
majstra, v Mo:r.artomm dome na Ven túrskej 
ul. Druhé podujatie - S lávnostný vianočný 
koncert (18. 12.) uskutočnil sa v koncertnej 
sále MirbachO\·ho paláca na Františkán
skom námestí. Na oboch týchto podujatiach 
sa prezentovali žiaci a pedagógovia školy hu
dobného odboru, klavírneho, sláčikm·ého, 
, ·okálneho a dychm·ého oddelenia. (8. D.) 
e VIANOČNÉ KONCERTY V H UMEN
NOM. Najkrajš ie sviatky roka inšpirovali 
ko lekth· Základnej umeleckej školy v Hu
mennom k usporiadaniu série vianočných 
podujatí ,, období posledných vyučovacích 
dní v tomto kalendárnom roku. Prljm z nich 
bol ko.neert pre deti Ústavu pre telesne po
s tihnutých v Humennom - Podskalke. Po
tom sa v divadelnej 'sále humenského Domu 
kulttíry uskutočnil Veľký vianočný koncert 
učiteľov a žinkov školy za mimoriadneho zá
ujmu verejnos ti . Ueztnostredne pred svia
točn}•mi vianočnými dňami sa uskutočnili 
štyri vianočné ko ncerty pre deti humenských 
materských škôl. Výpočet podujatí v závere 
tohto kalendárneho roku by nebol úplný, ke
by sme nespomenuli koncert pri príležitosti 
150. ''Ýročia narodenia An tonína Dmfáka 
v prvej polovici mesiaca decembra. E. G. 

··Siovkonc.ert 
l 

. bilancoVal 
;1 d tv..: r rol.. a pripravil Slo vko nce rt 1 :a čo-

. v4 be,..:du . na 1-.wr..:j infornwv;ll o w oj ich ce
loročri \ch a kl ivit;kh a konce rt no m (rčinkova
ní naš(ch ' ú li, lo v a , (rborov v zahraničí v os
lalnn m o bdobí . 'prosi red kova no m tou to 
age nt úrou . Slovko ncert ' a natfa lc j podicl"a na 
o~gan izovaní 1311S. hra ti, lav,kého Kult úrne
ho le ta . lludobné ho leta v Trcnč ia n~kych 

'Tepliciach a Piešťanoch . ' tomto rok u k nim 
pribudo l aj medzinitrodn )• re,t i\ a l hudby 20. 
' t. Me llh-f:to, . l . mcd7imí rodmí klavírna s tr
ťaž J . ll um rne la . l . medzin;írodný festival slo
va n, kcj kult úry v it re. a ko aj pa rt icip;ícia na 
l . medzinúrod no rn festivale s tarej hudby 
v Prahe a na Med zinárod ných inte rpre t ač

ných kurzoch v Piešťanoch . ln formitcie o po
če tnýc h s (thoroch a ~<> l i , t och vyslaných do za
lmt ničia v ro ku llJlJ I d oplnili o sobnými z;ížit
kami zástu p~:ovia n aj ttspe~nejších ' ú borov. 
najm ií Slo vc m.kc j filharmú nie. S KO a T rá v
ničkovho kvart <.: t<L Po prvý raz " ' podar ilo. 
a vcl"mi úspc~nc uviesť vd ký kole ktív SF. vrú
tane SFZ a Bra t bla v~ kého de t, kého zboru na 
pódi:í významných ~vaj čiar~ l..ych mie~t . vyda
ren ú pre miéru po US/\ alN lh ovalo Trávnič

kovo kva rte to a " ' moL.rejme ' vavrína mi sa 
vrút ili aj Warcha lovci zo Španie lska a NS R . 
R adi zazna men;ívame ' polupr:ícu Slovkon
certu na organizovaní ne tradičných vianoč
n)•ch koncertov p re Slo vá J..m v Maďarsku 

a Rumun, ku . ktoré realizo vali členovia 
SĽUK-u pod n;ízvo m Slo ven,ké Vianoce. Na 
~tretnu ti..: s novin;ínni pri p ravil Slovko ncert 
aj programový a te rmíno vý ko ncept BH S ·n. 
i ažko v~ak robiť definitívne zitve ry. kecf za
ti ar nic je zn;íma finančná do t{rci a Ministe r
stva kLÍit tt ry - č i vôbec bude a v akej výške 
na to to naše naj významne jšie hudobné podu-

1 jatie . - H -

INFORMÁCIE 

Pr..:d,..:dn íct\ o Slm•c r"k..:j n;írodnej rad v lllk
lilo h udobnému ~kladatdovi pro f. E uge novi 
Sucho r1ovi N ;'1 rod n ll cc n u za ce loživotné 
tvorivé die lo. K ud..: lcniu tohto v\•znamnO.: ho 
ocenenia 'nkčne h lahožcl:íme . -

Snímka Andr..:j Palacko 

KONKURZ 
Riaditel'ka Slovenskej filhar

mónie v Bratislave vypisuje kon
kurz do Slovenského filharmo
nického zboru do hlasovej sku
piny: 

-II. alt, 
-tenor 

Konkurz sa uskutoční dňa 22. 
januára 1992 o 13.30 h v skúšob
ni SFZ, Bratislava Reduta, 
do komorného súboru Musica 

' aeterna: . 
- barokové husle., " 

Termín konkurzu oznámime 
prihláseným uchádzačom pí
somne. Prihlášky so stručným 
životopisom prijíma a informá
cie poskytuje personál. ref. SF, 
816 Ol Bratislava, Fučíkova 3, 
tel.: 33 33 51-3. 

IS. j anuár 
SND Bratislava - P. l. Cajkovskij: Labutie ja-

zero ( llJ .OO) 
SD Košice - G . Puccini : Tosca ( l lJ.OO) 
DJZ Prešov - F. Leh;ír: Ve,el;í vdo va ( llJ.OO) 
16_ január 
SND Bratislava - G . Verdi : Rigo letto ( llJ.()(I) 
SD Košice - O pravd e a lži. balet na hudbu 

1\ . Dvo i':íka ( llJ.OO) 
DJGT U. Bystrica - G . Ve rd i: Nabucco 

( l lJ .OO) 
ŠKO Žilina - Novoročný komorný veče r 

P. Michalica (hu,!<.:) . l. Szabô (organ) 
DU Pie~ťan)' - Po tanci tlr7im len ... v..:čer 

operetných . n ímskych. muzik:ílových mc
l<ídií ( ll) . OO) 
J . B..:nedik. G. Švcrcelová. F . Hergott 

17. január 
SND Bratislava - C h. G ounod: Faust a Mar

garéta ( llJ .OO) 
SF Bratislava - F. Schmidt. R . Strauss . 

J . Bra hm' ( l lJ .JO) 
P . Mikul;íš (bas): dir.: Ľ. Rajte r 

NS Bratislava - E . K;ílrmín : Carthí~ov;i pri n
cezn;í ( l lJ .()( J) 

ŠD Košice - G . Ve rd i: Nab ucco ( 11 .00) 
DJZ Prešov - G . D u, ík: l l rnči;mky b;íl 

( l 0 .00) 
IM. január 
SNI) Bratislava - V. Patejdl - B. Fi lan: Sne

hulienka a sedem prctekúrov. tanečný mu
zik:íl ( II.(KI) 
G. Ve rdi : Nabucco (llJ.()(J) 

DJGT B. Uystrica - J . Strauss: Cig:í nsky ba
r<Ín ( l lJ .OO) 

20. január 
SNU Hrutislava - W. A . Mozart: Ca rovn;í 

fl au ta ( l lJ .OO) 
ŠI> Kuš ice - A. Chačaturian - M. de Falla: 
. M<t~karáll a: Troj rnhý klo h t'lk ( IO. OO)' 

21. január 
SND. Bratl<ilava ~ G . Puccini: Madamc Bu

ttcrny ( IIJ.OO) 
SD Ko~lce - G . Ph. Tclcmann: Pimpinonc 
DJGT B. Bystrica - A . Dvot<ik: Ccrt a K<iča 

( 17 .OO) 

22. január 
SND Uratislava - P. l . Cajkovskij : Labutie ja

ze ro (llJ.OO) 
NS Bratislava - F. Le húr: Ach. tie ženy (v 

nemčine) - ( 17.00) 
SD Košice - G . Ve rd i: Na bucco ( 11.00) 
ŠKOŽilina - G . Ro"inni . E. Fi,che r. J . Hat

rí k. P. l. Cajkov,kij ŠKO. Po pradský det
'ký zhor . V. Hudcčck (hu, lc ) 
di r. : E. Fischer ( l lJ .OO) 

23. január 
SNO Uratisla\'a - G . Verdi : Sila o sudu ( 19.00) 
SF Uratislava - A . Ho nncge r . G. Rossinni 

( l lJ .30) 
SF. SFZ . sô listi : L. Ághov<i. M. Bcllačko
v;í . J . Kundl:ík. P. Mik7rláš . dir. : T. Gu~chl 
bauer 

NS llratislava - J. St rau,~ : Cig<ín, ky ba rón 
( l lJ.()(J) 

SD Košice - G . Puccini : Madame Butterfly 
( llJ .()(J) 

ŠF Košice - W. A . Mozart. L. v. Beethoven. 
P. l. Caj kovskij ŠF. Sung wo Lee (k lavír). 
Južn;í Kô rea : dir. : Soo il Kang ( llJ.(HJ) 

DJGT U. llys trica - G . Bizet : Carmen ( l lJ .OO) 
SKO Žilina - program ako 22. l . 
( kino Gerlach . Po prad ) 

24. január 
SND Bratislava - Balet Ze mského di vadla 

Brno ( llJ .OO) 
SF llratislava - program ako 23 . janu;íra 
DJZ Prešov - J . ll erman : He ll o Do ll y ( llJ.OO) 

- premiéra 

25. január 
SND Uralislava - J . Str·aus': Ne t o pier ( l l) .()(J) 
SF Moyzesova siell. Bratislava - J. llayd n . 

A . Ber~ . J . Brahm,. Bc r~ovo kvarteto 
( l lJ . JO)~ ~ 

ŠD Košice - G . Verdi : Sila osudu ( l lJ .OO) 

26. jan mír 
DJZ PrršO\'- .J . l lcn na n: l lcllo Do lly -

2. premié ra ( ltJ.(HJ) 

27. január 
NS Bratislava - J . Stra us': C ig<insky bar<í n 

( 19.00) 

2H. január 
SND Bratislava Ci . Doni7c lti : Lucia di L un

me nnoo r ( l lJ.OO) 
DU Piešťany - Studio Ypsilo n ( Praha) 

J. Schmidt . J . E tlik . Z . Mahlcr. M . K or-1-
nck : Mmar t v Prahe (20 .()()) 

U,/ Z l'n·šm - .1 . l kmr;,o ; l kilo V o li) <j~ Olll 

29. január 
SND Bratislava - Lux ct Requiem. balet 

( l lJ.(HJ) 
DU Piešťany - Studio Yp, ilo n (Praha ) - p ro

gram a ko 2H. l . (20 .00) 

Svoj hlas si vážim a opatrujem 
Tak predsa sme sa doc'kali. Prwí dáma ko

/orauímd w od/mm. o::doha gala oh.)'(u/ení 
európskych a u imorských opem ých scén. 
soprani.l·tka slo venského rodu Edita Gm hero
I 'IÍ opiiľ t' /Jratisla ve. NaúJ ::a.wieraľ. v jej IUÍ
I'rat sm e tajne dtíjilli, no už menej Perili. Ked' 
sa P!lak l ' uliciach mesta objavil m odrý phq~át 
s portrétom umelky ne a oznam oval konkrétny 
tem tílt jej benefičného koncertu. z redavosľ 
a napiitie na!lej kulttímej Perejnosti sa l'ystup
IÍOt'a/i. Aká bude Ediw G mherová? A najmii. 
aka hude ,. cil•ile, bez ma.1·ky a divadelného 
kostýmu? Vetľ eJte v c't1se- krátko po noPem 
bri - ked iná slol'enská hvie::tla. Lucia Poppo
wí. otl•orila Shll'emku náruc'. o Edite Grube
/'O I'ej kolo wil ch_ýr. že ::mia{ nem á' záujem ... 

Dne.1· je zbytoc'né 1•racať sa k týmto tlilom . 
Je tu 21. december (de1i pred koncertom ) 
a lu'stka no vinárOI' v hoteli Forwn c'aká IU/ 
pn•é ojlciálne s tretnutie so I'ZIÍcnym hosťom . 
Po l' i at· ne: dl'och desaťroc'iach . Hodino vé 
oneskorenie. zaprfčinené me.~kanim liewdla 
z Z iirichu, je v::hl'adom na wk dl/tú dobu iba 
epizódkou. l za ttíto hodinu sa Edita Gmbe
m t•á. hned' v prv)ích slo vách , ospravedlnila. 
Osprlllw llnili sa jej t f. k torf dvadsati't;c'mí 
ru /mik u ::aprít'inili? Umelkylia toriž vóbec ne
oswla ::a .. t eleznou oponou" z vlastnej vôle. 
Na okolonosti. k toré ju k tomu priviedli po 
tom . c'o mala za .febou IÍspe.~né predspievanie 
a zmluvu s Viedenskou .~tálllou operou , spo
m ína takto: .. Dokončila som sezónu v Ban
skej Bystrici a nas11ípila som viedenské angaž
mán. Čoskoro vJak 1wsta/i také pom ery . že 
akási umelecká rada rozhodla. že v.šetka k a
paci/il m á byť stiah111111Í dom ov. Zmluva so 
Suímou operou bola 11/cdy pre 1111ía dôležitej
Jia než volanie Slovkoncertu. Tak sa teda 
dvierka zavreli a ž ia/'. trvalo to tak cl/ho" . 

Spomienky na prvé pôsobenie v banskobys
trick ej opere priro vnala Edita Gmberová 
k spomienkam /Ul detstvo . Čím je človek star
.1' í. tým racl.~ej sa k nim vracia. Bol to čas roz-

letu. plný energie. t•en•y . ale i prvého strl'/!111-
tia s ohecensll•om . hoja so : ivotom . Jed1w 
z otázok sm erot•ala k pro}: Medveckej. peda
gogic'ke :: hmtisla v.fk<'!w KonzeiWI/Ôria. Vy
:bmjila ju takou technikou, ktorá jej umo: ni
la prijatie t•o Viedni. Neho/a to, pravda , e!lte 
.ilko /a pet•ne zajlxovaná I'O vedomí. Pani Gru
herot•á tvrdí. Í l' až jej Piedenská uc'iteľka a ko
legy1la U111hilde Boe.\·clt. no najm ii roky praxe. 
ju nauc'ili dokonale si uvedomiť ce/tí funkciu 
spewíckelro aparáw . So svojou ttmaj.ilou pro
f esorkou ju spájali i balisty a telef onáty . Osob
ne jttlllll'.l'tívila iba pred d l'oma rokm i ,, brmi
slill'.fkom byte. bolo to , · žiaľ. ich posledné 
.\tretnlllie. 

A ká je frek venä a vystúpení Edity Grubero
vej? E.šte pred pár rokmi to bolo 60 - 70 pred
stavení ročne. teraz ok olo päťdesiatky a ten
dencia je k/esajtíca. ..No vinári a kritici mi 
v poslednom čase pripisujú tz v. zm enu fachu. 
MJISÍm to dementovať. Veď, povedzme. Krá
/'ovná noci a Domw A mw stí partie ro vnako 
dramatické. Iný odbor by bola napríklad 
Leonora z Trubadúra. Problém by to nebol. 
ale ve/'ké nebezpečenst vo pre It/as. Videla som 
nie jednu speváčku. ktorá sa takto zruinovala. 
Ja si svoj It/as vážim a opatrujem . zaobchá
dzam s nim ako s darom ". A čo dalej? Bel 
canto: posta vy z opier Donizeuiho. Belliniho , 
Rossiniho a Verdi po Traviaw. 

Pani Gruberová sa elege/1/ne vy!tla odpove
di / Ul otázku, či by sa na.šla operná rola pre 
Bratislavu. Vyjadrila skôr pocit, že perspek
tfvne opemtí činnosť zredukuje a sústredi sa 
viac na koncertné vystúpenia. recitály a bene
fióté podujatia. Prí/i.l' vyžaduje perfekmosť. 
Pricmemosť, neschopnosť niektorých kolegov 
zapamätať si llil p rvýkrát lwdobnú fráw. či 
aranžm án ju wwvuje, zaťažuje jej nervov)í 
systém . 

Na samom zaNatku hola vianočná plat1ía 
Narodi/ sa Krisw s Pán . Edita Gruberová - po
pri Petrovi Dvorskom - naspievala na 1íu d ve 

piesne. Nahrtíl'ka sa usk111oc'nila l' Lond_1;11e. 
Platní a lw::iN sa predalo takm er .JO tisíc. pri
l'om z každej sa odt •iedlo ]()kon ín na Konto 
nádeje. Na tento projl•/"t nadria::al bmtislm·
ský henejiót)í koncert. fiet l ' prospech Ko11111 
nádej(' a det.\'kýclt nem ocníc IU/ Sfo ,·emku. 
.. Bolo to moje prianie venovať po 22 rokoch 
tento dar tam . kde som l'yrásila. l')'.~llldova/a 
a nepodarilo .wt m i uplmniť. Je to tie: dar pre• 
m oju du.šu". 

De1í po k oncene, sc'asti e.1'1e l ' /Jratislm•e. 
oslál'i!a Ediw Gm herol'ií Sl'oje poluokn íhlt• 
narodeniny . V <ľaka za l'.~etko a do vide11ia ... 
P. S. Nemôžem si odpustiť zopár slov usporia
datcl'ol'i, lwdolmej spo/Ol'nosti Mus i ca. Tole
rol'ať by sa dalo málo profesionálne r•edeni'l' 
tlac'rll'ej besedy , nie v.i/ak .. hra" so I'Stupmka
mi. Premd tená cena a jiím a. že najlacnej.1'ic 
1/stky (za 200 Kó) stí t•ypredanť spósohili. :e 
nem álo skwoó týc!t prime/'or · spel'll i /:·. G ru
berovej .1·a vzdalo nádeje IIII I '.I'I ÍI 'I'ľ k oncen. 
Aké to prt•k vap('II ÍI'. ked pred za<'iatkom sa 
ohjaPilo 111110!.1'/I'O vslllpcniek z /'a v11en)íc(! 
o polovicu. A aké to sklamanie. ked ostalo 
nejedno sedadlo prázdne. !-lazard s dô t•erou, 
vážení z lwdolmej spoločnosti Musica. sa He
r•ypláca. 

PAVEL UNGER 

Benefícia Petra Dvorského 
K viacerým benenčným podl.\latlam, ktoré naša 

operná jednička Peter Dvorsk)· absoh·o,·al koncom 
minulého roku, pribudla hntd' v pnj·ch januáro
•'Ých dňoch d'al§la. Vo §tvrtok 2. januára Sa ,. Slo
venskej filharmónii uskutočnil koncert Bralisla,·
ského chlapčenského zboru, s dirigentkou Magda
lénou Rovňáko,·ou, za spoluúčinkovania l')'Znam
ných hosd- organistu Imricha S1~bóa a predovšet
kým Petra Dvorského. Víl'ažok z koncertu Ide na 
konto novej nadácie Harmony, ktorej zakladale
l'om a prezidentom je P. O.·orský. - H -
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" Hovoríme s dekanom Hudobnej a tanečnej fakulty VSMU doc. PhDr. Petrom Krbat'om, CSc . 

... aby fakulta bola mladšia, krajšia a kreatívnejšia. 

Dovorte mi najskúr, 11ún dekan. osohmi ohizku. 
Ste jedin)• odborník 11re oblast' P'Yl'hohí~:ie 

hudby. V akom štádiu sa nachád1.a táto disciplína. 
:ol.o sa uplatňuje v pra~i a ak~ ~ú jej l>e~spekth•y'! 

- ľúto pmhicmatilw je v ''""'"'IH"ti ncohy.:·a jnc 
n>t_,iahla . aktuúina na ric.;cnic. St ruo.'n,· pu\l·d:oit<.'. 
1. hfadiska predmctu >a >Vctuv~ "~'k111n ,ú,lrctfujc 
na analýzu takých katcg<lri i. ako >Íl huduhn~ t .iži· 
tuk. kre ativit:l. llľliCC\ hudobnej tvnrhy a interpre· 
t:icic a po dohne. Exaktnusi vý>kumu prehlbuje -
popri intrn,pcktivnych metúdaeh- využitie počíta· 
éuvcj techniky. 'onngrufický Zliznam. prlpudnc sk ú· 
manic hioclcktrických prejuvuv mo1.gu . ľozorno•i 
'a venuje i otúzkam výchovy a vt.dciúvanht v oblasti 
hudhy. najnui titladej gencrúcic. V pmkdných m· 
koch ' a vi.1ccn mlhurnici 7anhcrajit o t:i7kami P'Y· 
chkkcj t<Íiaic hudohnt ~nv a hfadaniu mct<ld. ll'Ch· 
nik a ~ ~~n ~r ,·t nych pt >ccthir 11:1 rcd ukovanil· näia
t.hkcj hladi n) ... rrc,u\u,ri. Doporuťn\al h) 'om pre· 
t\it:d , ; nJC)j t"f~J,<:Vnk. J.. rorý hol v J 17. p u h liko\ ~~~~.'~ 
\ r. 1990. č. :!J. pud n:it\11111 l lnrit.nnl \111.\"ncj l" l· 
dwh\git· hudln . Pu~iaf ide u 'it u:iciu ,, C'SFR. pri· 
pravujcm v l l Ž pn,pcH>k Mu~nu,ti upla tncnia hin· 
dmm:ilnchu pn ,tupu v P')chuhigii hudby a hudnh· 
nej pedagogike. ~t<>rý ''"" pn:dnic">l '"forme re
fe rátu na mctlzin:irmlncj ~nnfcrcncii .. ln te·grujitcc 
možno>ti hudby a umclccka ' ~duwa tkli a ml:id.:· 
ic" v nmcmhri 11)1) 1 v Dc"~nm mc,tcč~u l rcnl'in 
- Zlat ove.: . Okrem toho pn pra\ ujem pre pral:,~<.' 
vytl.ovald\l\1> ll & ll kni2nt'o puhli~:inu pod n:i· 
zvom l'')chologia pr.: hudobn i~ov . 

Záw r minulťho skulsk i• lm ruku bul puzmomemmý 
disku~iami u t·haraktcrc ~koly, u ruzclt-lt·ni Di vadd
nl'j a lluduhncj fakult y nu dva akademické suhjt•kt). 

"'.ic táto tendenciu Jlrekun:on:í , alcho j e shilc živ:i'! 

- Z hruba pred dvoma rokolll. k.:tf vznikla my.:.. 
lienka mamo,latncnia l IF VSM U. nd>oli pr.: jej ~c· ".. 
:1lit:iciu vytvor,· né z:íkladné. najm ii ekonomick.!' \. 
a ~N>n:i l nc podmicnky. To i't<.' 'a týkalo rnz,ahu 
i hlhky riadiacich i organit.ačn}•ch čintH>~t i. l'odfa 
mújlu1 n{IZ(lru. my~li~ nka tJ~illlhl,tatncnia je •živtí 
i dne>. av.:.aJ.. JX>dmic-n ky. vzhfadom na cci<» polo· 
čCII\kú >itu:kiu, nn"ia dotrici. l dnc' >mc " 'cdkami 
hektickej až n>7poruplncj dynamiky v meniacich ,a 
pn>CcM>ch kult úrneho a umdcckého života . Z býva
lej Divadelnej faku lty vznikli dve fakulty: Cinohcr· 
n:i a h:íbkohcrcl'k:i. Fihnov:'1 a tclcvíata faku lta . C'o 
do počtu p.:dagúgov i ,.;tudcntov '"' pod,talnc mcn
šic ako naša fakulta . no ni.: ne\ )•tn:unnej.;ie. Bolo 
potrebné ich budoval. profilovai. Obrazne poveda
né. pl:ivali sme na rozbúrenom mori' cicl'om neJX>· 
topii sa. pomúd ~i navz:íjom a až nc,kl>r hl'adai 
~mer a zmy,cl plavby. Skthcno~ t i L po~ledného roka 
uk:'lzali. žc toto hola jcdin:í forma ekonomick(·ho 
prežitia . Pomohla všetkýin . našu fakultu nevyníma· 
jioc. 

Ako to pôjde dalej . 10 uk:i7c ďal~i 'J'llloécn>ký 
a hlavne ekonomický vývoj ' Jlll lo('IH»Ii. Si tu:kia na 
VSMU je teraz relat ívne 'tahilizov.a n:i. l'rc lll ncvy
lučujem. že vďaka z:hadn)•m konccpén)•m opatrc· 
niam a plúnom do hud(ocnosti . nújdc m.: 'PÚM>h. ahy 
~mc ako doteraz z:ívblá rozpočtov;i i n~t itúcia vy aci i 
t l stali sa tak ~chc~tačncjšimi . solvcntn~: j~ ími i sa
mostatnej,;imi. Toto zam.:ranic umoctiuje i trhový 
S}'\tém. privat izačné trendy a podohne. Môže sa do
konca ~tai. že IU zapi»ohí lakti pnmoick:í ~kutoč· 
no~i. že .. rektor L inej brandže" n:im v hudúcno~t i 
nebude naklonený. Prípadne ekonomické o>amos· 
tatncnic . JX>dfa môj ho n:izoru. nic je prck:ižknu pre 
efektívnu umeleckú >pnluprúcu. M:ime obrovské 
rezervy i ~unce pracovai. vychnv:\vai a vzdcl:ivai 
mladú geneníciu hudohnikov podstatne efektívnej
šic. modernejšie. kreat ívnejšie . V duchu >účasných 
>poločenskýeh premien :1 perspekt ívnych trendov . 

V 7.mysle platného vysoko~kolského zákona ste sa 
od jnnuáru 1991 stali dcknnom Hudobnej u tuncčnej 
fakulty. Co 11riniesoi tento 7.ákon , ktorý fukult y cha
rakterizuje ako samostatný (lrávny subjekt, pozitív· 
ne a čo ncgnlivnc'! 

- Napriek skull~nost i . že VSMU ako celok sa 
riadi vo >''ojej činnost i spu lc~nými pravidlami oh· 
siahnutými v stat úte VSMU. >amo>tatn:i pr:ivna 
subjektivita f:t kulty umožňuje zohfadnil na.;.: ~pct·i· 
fikum. Mii to wuj odraz v organit.ačnum . študijnom 
i sk~~ohnom poriadku . v ďulších \ ykon:ivacích nm · 

UPPS.AhA: 
I'LI\.N'!::RINOSKI\.LENDER 

/ 

- m:ich a prcdpi><>ch . Na fnku ltc m:imc .:. i rok~ pr~vo· 
moci v pracovno-pnivn}ch . mnlm ých. pe r;.on:il· 
nych a organizaC::n) ch ot:ítkadl. To 'a 'll:!~imc ma· 
xim:ilnc využit'. cgatÍ\om nov~ho vy,oko-<kobk<.'· 
ho t:iknna jc >k utnčno>i . ~c hoci >a v,;adc lu; ,;ôri 
O nlllŽIHl,ti >HmO>I:OIIK' .. podnikai" :0 tvnrii. na >Ira· 
ne druhej n:i' v lllm brzdia ni1.nc. w thia n:illl•lt.>a 
mcniacc prcdpi,y. vyhl:'l.;ky. z:ikazy a pt;ikazy. Z:; . 
tloteraz naj vUčši handicap považujcmlll. žc >:O .. ml>· 
žcmc prikryi len takou ekonomickou p.: rin tHI": nn 
uk ú dustuncme pn"tricdky. l'n:to mu~ime uvužnvai 
il urgunizuvu( pnlcu nn fu kulte i mlč u ku dodne>. 

Co mieni fakulta urobil' na zlep~nle Informova
nosil o svojej činnqstľ! 

- V nhla•tí pmpag:icic tmíme uhrov>ké rc,ty i rc· 
zcrvy. ChccnK' vvpracnvai infnrma~n)• material. 
v ktorom hudú oiNahQ ut~ infmm:'ocic 11 ~cnt'LC fa · 
J..ull) od r. I IJ~<J podnL'. S<'tč:I\ÚlU hud~ prchfad 
O v)tnanUI~t:h n'ohnn,tJadt. ľh .. (.ht~n~ol'h j ah,nJ
VCfli O<."h faku ll) . inh,rm:h.:h: n ~ tt HiiJfl )'·:h uUhornd1. 
L<>7na m pedngtignv :o 7allle>tnanc!q ( okultyo. pnd· 
mic nky ,;11idia a i. V >nahc prc,ad ii vo vcrcj nusti. 
a naj mii v zahran ičí. image fukulty. využijeme v,;ct: 
ky formy tzv. public relation,, pn>pagujúce či nnost' 
faku lty. vrátanc pric,~ umu požiadaviek kultúrnej 
a hudobnej praxe. napr iklnd po kia[ ide u počty št u· 
dcntov. profil:iciu odbo rov a .;tudijných zamerani. 
C'hc.:mc dll\lcdncjši.: >lcdovai aj upla tnenit• našich 
al"oh c111ov po ukunčcni 'koly. Nov}•m fak torom 
kon.:.t ituovani:< fak ulty mm i hyi di>>lcdnc reulizova· 
ný management. cidom ktmého bude· efektívnejšie 
prcni ka nic či n tw,t i fakulty do praxe . vykon:ivanie 
"irokého >pd tra čintH"t i. ktnré hudú ~mcrovai 
k zí•kavaniu fi na nčných prm triedkov. spo nzorov. 
damv. grantov a podo hne . Mi>žu to hyi koncerty. 
prcmijom pric>torov. hudobných n:'!strojov i pnria· 
danic intc rprcta\:ných kurzov. " min:'!rov attl'. Roz
hodne >a faku lta bud.: mu~ici "'' e viac prez.:ntovai 
na vcrejno>ti . mať pravidelný konl:lkt s masmédia· 
mi. Rezervy 'io v zakladaní komorných siohorov. tll'· 
chc,tra f'ioku lty. študent,kého zboru. súhnru modc r
n~ho či futlového tanca. ktoré hy. popri >~i listoch . 
rcpr.:zcntovali fa kultu navonok. C hceme využit' 
i kontakty ' o>ohnu>Úomi . ktnré žijú v zahraničí. 
Mnohí z nich,(, ah~u lventi na~ej faku lty. 

A čo pedago~:ický proct-s'! 

- V ohla,ti per>un:ilncj prúcc (konkurzy. kvalifi· 
kačný ra' t a i. ) hudenu: 'a u~ilovai o to. a hy na fa· 
kult.: pôsobili naj le p-<i odhnrn íci. pedagógovia. 
špičkoví interpreti , ~k ladatcl ia a teore t ici. Teda 
osobnosti. hez ktorých nemožno dos iahnuť adck
v:i tny pedagogický efe: kl. V tc<irii a praxi pedagogic
kého procesu (didakti ka. obsah . prostriedky vyučo
vania a pod .) sa pokitsinw akceptova i a využíva i t ra· 
d ício u overené i súčasnosiou kreované pozna tky. 
Chceme vytvlÍTai čo najoptimálnc j~ ie podmie nky 
i pre š túdium. cv ičenie a mimoškolskú čin nos t' stu· 
clentov. To isté sa vzia hujc na soci:ilny servis. napr. 
ubytovanie. udržiavani.: ' i kondície . relax. zdravo!· 
nú a psychologickú s lilrostl ivo'i. stravovanie . šti· 
pendiá atď. Pedagógovia i študenti hudú mat' viac 
možností na rcaliz;iciu svojej teorcticku-vedeckcj 
a umeleckej práce. C hceli hy >mc zavicsi systém . sú· 
časiou ktorého hy ho la dôslednejšia kontrola š tú· 
d ia. účel nejšie vyuil\ :onic priestorov a nástrojov. 
Bude potrebné ho'l ~iovai na hod inách pedagógov. 
nakofko doterajšia naša skúsenost potvrdzuje i niž· 
šiu kvalitu. ktorá odrádza študentov od aktivity. 
Ďalej sa podstatne n)7šfri a skvalitní štúdium zahra
n ičných študentov. Pre pedagógov budeme napr. 
U>poraclúvai intenzívne jazykové kurzy. aby holi 
schopní prednáša i a vyučova( v anglickom a le ho ne
mecko m jazyku. Tradičné u\:ebné plány a osnovy už 
teraz inovujcmc. a to tak. 7.: poriadame cyklus 
prednášok a seminMov v nimci toho· ktorého pred
met u. disciplíny. Už v minulo m m ku na fakulte 
prcdn;íšali významné osobnosti z CSFR i za hr:ui i
čia . Postgraduálne štúdium by sme chceli. popri lf!· 
ôrii hudby a hudobnej inte rpre t:icii. nrie ntovai i na 
nové odbory . ako napr. hudobná pedagogika. hu· 
dobný management a i. Na fakulte hude pbtrchné 
vybudovai účelové vedeckovýskumné pracovisko. 
nahrávacie audiovizuálne št údio. vrátane elekt ro· 
akustického štúdiu. 

Chystajú sa v priebehu tohto ~kolského roku, ale
bu perspektivne, dajaké zásadné zmeny v Str uktúre, 

urgnnizácii alebo v umeleckej profilácii jednotlivých 
huduhn)•ch odhurcl\''! 

- l' redpoklad:imc. zc 'a struk túra doteraz cxi>tu· 
j tk ich odhom v a 'tudijných za merani zachov:L Mc· 
dzi nov<.' odbory. ktm'' hy >:O mali v hlizkcj hudioc· 
no>ti ~on~ti tuovai patria: hicic n:htrc;jc. liturgickú 1 

hudha. hra na hi>torické n:htrojc a Jll'e·dovšctkým 
odbor. ktorý mi m na Slovcn>ku a t roťoval - hudohn:i 
p<.·dagngika . Odhorn:i. umclcck:i :1 tco rctick:i pri· 
prava .:.tudcntcw hy mala jcd noltt:~C:nc 'mcrovai 
k univcrti t n<.'mu typu .;túdia. v konfront;icii "' ~ktí· 
'cnc"i:orni. ktorc 'a O>vcdčili na podobných V)'M'· 

k~·ch tunck cki·ch .:.kol:ich v zahraniC: i. Smc >i z:iro· 
''-'ll vedom í. 'il.: mu:,Íml· \Íac urnhii pn: žúnrovo 

. i druhovo .;i rok tí ohla't Jli>Jl-lllu>ic. j:1zzu. takticž 
pre· >itO:·a,nú hudohnic tvorbu a intcrprct:iciu. elck· 
trnaku,tickit hudbu i hudohno-z:ihavné tlivadlo . 
Vzhradt>tn na trendy v z:IIHaniči jc ncvyhnutn<.'. ok
rem l'udovéhol:lnca. u roh i ť viac pre nH>tlcrn)• tanec. 
Zo >.trany deti a ml:iddc je <lli nc:>ývalý z:iujem. 
akbtc preto. l:t• ' yntct icky m zvij:o tak hudohnosi. 
pohybovú kult úru. c~tc t itký zmysel. ako aj kond í· 
t·iu a' t)•m•aj súvi>iacu zdr:1vit životospr:ivu. JcdilOI· 
livé odbory >ti hudú otv:'! rai v z:iv i ~lo>t i od potri.:b 
spo lnčcnsk.;j praxe . no domnievam sa. že predo· 
v~ctkým od kvality takntových predpokladov u,ch:i· 
dzačov o ~túd i um. Tal.:nt si musi me chninii . vcclic i 
ho vyhl'ad:ivai a podchyt:ivai vo výchove; v celom 
'Y'I<.'mc umcke·kého ~kolstva . V tomto školskom 
roku hutlc vzhfadom na e konomickú situ;iciu na fa · 
kultc cdkuvý počet prij:itých ,;tudcntov o nicčo 11 iž-'i 
ako v prc·dch:idzaj ticich rokoch IIJ<JO- IlJ<Ji. - ICJIJ I
- 11JIJ2. Otvorime i tzv. bakal:irskc St údium. Studen· 

· thi mi>žu zapbai poča' ~t úd ia i predme ty pedago
gického mii1ima. čo ich hudc opr:'ovtiovať ku kvalifi
ktwap cj,;ikflllt pedagogickému pi>~oheniu na ZUS. 
l'fmzcrvatc\ri;ich. pcdagogickych fakult:ich i vy>o· 
kýdt hudobných ~ko l :icll'. llž som ~pnminal. žc do· 
t.:raj.:.iu prípravu a~pirantovll-~h.radi postgradu:ilnc 
štiodium. Poča' ~túdia už teraz klaUiumc vcfký dôraz 
na umdcckt't. teoretickú i j:1zykoyú pr.ipravu štu· 
t!Cimw :-V ,nah~od>1r:iniť .. 'klcníkový pcda"gt>gický 
efekt". študentom i pcclagtlgomumožníme účast' na 
rôznych dom:icich u zahraničných poduj atiach (fc,. 
t iva ly. >IÍ i:ožc . i ntcrprctačné kurzy. tvo rivé dielne . 
st<iže a i.). Som presvedčený . ze na pi>du našcj fa· 
kulty z;ikonite patrí aj z;ikladný a aplikovaný vedec· 
ký ~ý>kum systé mu človek - hutlha. llexibilný infor
mačný servi>. poriada nic scmin:irov . konzult:icii. 
vctlcc~~d~konferenci í a JX>d . V tomto " ncrc . ale aj 
v ohJ:o,llumckc~cj č i ttno, t i. ,ú vdké rezervy vo vy· 
l\'ilfô111 Í 'Pnluéni'l'h prnJcldu\ ' o'tatn~ mi kiltcdrami 
a fa~uhami ( J..olll' IP ' " all\.' "-.tHll ' \.' 1'\) . '~ n\l.: tiľ\...c 

prcd>tawnia , audiovilu:ílne produkcie. seminúrc 
" kvnfcrcncie) . V tomto.;kobkom roku sme pripra· 
viii novú ol"ahovú n:ip lň z:ivcrcčných skúšok i d ip· 
lomov)•ch pníc. V najbližších rokoch chccmc umož· 
nii ~1\odcnlclm. ahy ' i moh,li zapí•ať ~iršie spektrum 
prc:dme•tov. odborov. rc>p. kh korl)hin:icií. čo bude 
mai aj odrat. v aiN>Iventských diplomoch. Student 
>i napr. bude múd Lapbal odbor >kl«dhy s t.:6riou 
hudby. teoretik hudhy ' odborom manageme ntu 
a pod. ( 'ižc . mctlziodhmové štittlium vo vnútri fa
kulty >a roz~íri aj >men un k in)•m vy">kým škol:im. 
Dosiahn uť t.:nto cid prcdpoklad:i zcfekt ivnii spo· 
lupnícu nkkn " ' z;ik ladnými ume leckými školami. 
konze rvatc'l ri:uni. a le prcdnv~etkým 'pedagogickí•· 
mi a filozofick ými ťakulwmi. 

Pán dekan, a ká je vaša predstava, podľa možnosti 
čo najkonkrétnejšin. pokiaľ ide o or11unizačnú a rin
~iacu činnost' na fakulte? 

- V organ i7ačnej a riadiacej činno,ti budem ~ t í· 
mom svojich ~polupracovniknv sledova i maximálnu 
cfcktivno'i a z:irovcti Ú>ptlrno'i vynaložených fi · 
nančn}•ch prostriedkov, Chcel hy som uz v tomto ro· 
ku . popri dramaturgovi a prndckanovi pre rozvoj 
fakulty a umeleckú činnost'. systcmiznvai pracovné 
mie>IO pre manažéra. h<>Ci len v čiastkovom úviizku. 
Išlo hy prakticky u ~tra tégiu. ktorej cicfom je ziska· 
vanie financií z vla>tných aktivit. a le aj z iných zdro· 
jov. napriklad : granty. zahraniční s:unopl:itcnvia. 
natl:icie. príspevky. podpory a pod. 

V nimci fakulty najvyšším odborným pracnvis· 
kom bude katedra. Do l hy som rúd . ahy jej ia~.isko 
tvoril i miatli pcdag6govia . pričom v nimci kvalifi· 
kačného rastu hy sa mala posunúť hranica kategórie 
docentov na 27 - 40 rokov. u profesorov 40 a viac 
rokov! Katedra bude zodpovedná za kvalitu i kon
trolu výučby. Podmienkou je. aby v če le katedie r 
pôsobili sk utočné o~ohnost i. M:'un na my~l i ume lec· 
ký. teoretický. riadiaci profil. alc i takio skutočnosi. 
ktorú súvisí so schopnmiou identifikovai sa s katcd· 
ro u a faku ltou tak . aby sme aktl faku lta pôsobili ako 
celok. vnitane spolupráce medzi katedrami. Inými 
slovami. nebude stači i . ak vedúci katedier hudú ka· 
tedru len .. zašti ťovať". a lc mu>ia pre Ji u aj niečo u ro· 
hi i a obetova i sa . Ved(tci katedier hudú zodpovední 
za využitie pracovného fondu (počet hodin. úviizky 
a i. ). Ukazuje s:o pntreha sprísnii kontrolu vyučova

cieho procesu (úča'i študentov na prcdnúškach. se
min:irnch. využívmtie pric,torcw na cvičenie. výuč· 
bu). dodržiavania pokynov dekan:1 (kfúče od učeb· 
ni. používanie mistrojov. techn iky. bezpečnostných 
prctlpisov. V>tupu dn budovy. študijných predpisov. 
kultúru spnivani:o ne vynímajúc) . V r:imci organi· 
začnej a riadiacej činnost i budeme pr ísnejšie sledo
va i finančné požiadavky katedier s ohfadom na po· 
ložky finančného ro~počt u fakulty prostred níctvom 
využitia počítača a z<imvcc) administrat ívnej kon
troly (pl:inovanic. ohjednoívky. faktúry. plnenie . 
čerpan ie. vyúčtovanie atď.). V t rhovom systém~; 
pôjde o hfadan ic efekt ívnejších služieb. míkupov 
materi:ilov. hudobn)•ch n:'ostrojov a pod. na základe 
konkurzu. t. j . výberu najvýhodnejších partnerov 
alebo dodávate[ ov. Jednoducho povedané . d;ime 
prcdnosi tomu . ktorý to urobí. či predá lacnejšie a. 
samozrejme. kvali t nejšie. Vr. IIJ<JI sme na deka ná· 
te. ale i v knižnici VSMU. zaviedli databázu rôznych 
údajov na počítači . ktorá ni\m vcfmi operatívne 

umožintjc z í~kať prd 1fad napr. o pedagógoch . stu: 
dentoch. platoch. štipcndi:kh. čcrpani platcného 
a ncplatcného vofna. ubytovaní št udcntov a v hliz· 
ke j butliocnosti dc"ahovanýcllumclcck)•ch a ~ tudij· 
ných io~p.:choch. Prc zahranic:ifých lektorov hy >e>tll 
chcel na fa kulte vytvori ť jedno pracovné interné 
mic>to. Toto hy nt:~ lo byi mobilné: z ncho hy sa po· 
pri <»laln}•ch o'olllc}•ch n:ikladnd1 uhwtlzovali ho· 
nor<irc za prcdn:i,ky a semin:i rt•. V najbližšom uh
doh i hmk potrebné 11:1 fa kulte u>kutt~niť podrobný 
rozbor kvalifikačncj ,;mokt(try pe·dagtÍgov. Už teraz 
sa v niektorých od hore >Ch ukazujc ncdo~latnk profc· 
sorcw. V riadiacej činnn>t i hy 'a J)l"tupne mali nd
str:'mii zbytočné admini>tratívnc. r"'P· hyrokratick<.' 
mctt\dy pr:icc . 

Ak~ mú školu zahraničné kontakty, ako sa využi· 
' 'ajú v praxi? 

- V oblasti zahraničných ' tykov sa orientujeme 
na pravidelnú recipročnú spolupnku . výmenu peda
gógov i študentov ' vysokými hudobnými školami 
v D rúhfanoch. n.:~kc'lr i vn Viedni . Salzburgu. Bu· 
dapešti i Hamburgu. Pre rozvo j umeleckej i tenre· 
tickej čin nost i na fakulte sit významnou súčasiou 
i početné indivicluúlne št udij né pobyty. stáže i itčasi 
študentov na intcrprctacných kurzoch v ~ahran ič i. 
Toto sa realizuje pod fa osobných možnost i. kontak
tov.na základe vypísaných konkurzov. grantoV. J)ll· 
núk zn Slovenskej akademickej informačnej agcn· 
túry a JX>d. Už v tomto roku vstúpi dn platnosti troj
ročný projekt Tempus-u. týkajúci ,;1 spolupr:'occ ka
tedry tancčncj tvorby> podobnou katedrou v belgic
kých A ntvcrp;ich. Rozširovanie spolupr:kc ďalšieh 
katedier '" zahran ičím patrí k aktmilnym úloh;im 
prodckanky pre zahraničné styky. Chceli hy sme 
n:ijsi spt'>>e>h a prcdov,;ctkým pmstriedky pre it(·a>i 
št udentov a pedagógov na výtnamných hudohn)•ch 
fc,tivaloch. prehliadkach a >Úiažiach. napr. vo Var· 
šav~. yo Viedni. v Budapdti. v E"cnc. Hamburgu 
a inde . Zcfcktívn.:nie zah raničn ých >tykov pred
pokladú nt:form:ilnc osoh né kontakty . a le i č lenstvo 
v rôznych medzin:'lrodných hudobných asoci:\ci:ich. 
združen iach i SJX>Ikoch . A ko so muž naznačil. na fa· 
kult u sa budeme snažii z ískavai významné osobnos
ti zo zahraničia. n:opr. na hc~cdy. semin:ire . pred· 
núšlly. koncerty atď . S itčasinu týchto kontaktov je 
aj získavanie operatívnych inform;icií o d ian i v za· 
hran ič i. v čom núm mMe pomôci i Stud ijné a info r
mačné stredisko VSMU. Môžme takto získai infnr· 
m;ícic a skúsenost i s organizáciou štúdia. sn systé· 
nuHn vyhfad:ivan ia a výchovy ta lentov v zahraničí 
a pnd . Budem dhai o IC>. al>y .:.tudenl i i pedagógovia 
pn n.l\ rat ..: 1n t .llu .tmC::ta u"pnn.u.bli pn.:Jn-.1.::.ku alc
llC>. ~~C>edu i P!): O>tatnýclt z;íujemcnv. nakofko dotc· 
raJsoa pr;1x lií>la vcfmt žovcln:i. neefe kt ívna. 

Nedávno ste kolaudovnli koncertnú sieň, čo je po
čin rozhodne pozilivny. Ako chcete túto koncertnú 
siel"' pers pektívne využivyf'! 

- Áno . po -12 mknch ~a n:ím pod:orilo konečne 
vybudova i vla>tnú konce rtnú ,;ílu s kapacitou cca 70 
po>luch :'< čov. V >Účasnmti ju dotv:iramc výtvarne 
i aku>ticky. Pn predhdncj dohode s rektorom Vy
sokej školy výtvarných umeni hy v nej v nickofko· 
me>ačných intervaloch vystavovali svoj.: d ie la vý· 
tvarnici. Ncskúr v nej bude na inštalovan}• i organ . 
T:ito konc.:n mi sieti bude slitžit' pre verejné a inter· 
né konce rty . M:imc už dohodu so Spolkom koncert· 
ných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii. Prvý 
verejný konccrt ~a konal thia IIJ . 12. ICJIJ I. Účin ko· 
vali na tiom l. C'crneckú. l. Palovič. V. Struccnsk<i . 
M. J urkovič. J. Alexander . D. R us<i . E. DaneJ. J . 
Podhnranský aM. Lapš:ul>ký. 

Ako prebieha rekonštrukcia budovy na Zochovej 
ulici, s ld le vaSej fakulty'! 

- S rekonštrukciou budovy sme mali a múmc i te· 
raz vera problémov. hoci niektoré. týkajioce " ' naj· 
mii kúrenia. sa podarilo v r. 1991 vyrieš ii. M;ime vy· 
pracovaný harmonogram rekonštrukčných pr;ic dn 
r. 2(Ml0. 0 sa to podari. IO závisí nd ohj.:mu in ves· 
t i čných prostriedkov pridele ných MSMS SR. Mala 
hy sa ešte realizova i čas i rozvodov z novej plynovej 
kotolne. dalej úprava interié rov. fasády. strechy. 
Ili. poschodia. V tomtn roku sa bude sčast i rekon
štruovať Dvorana. t. j . bývalé te levízne štúd io. 
v ktorej očakávame . že vznikne ďalš i a, podstatne 
viiéšia koncertnú s:ila pre orchcstr:il ne. tanečné ale· 
bo iné produkcie. Bol hy v nej Z<tbudnvaný svétc lný 
park. Iechnický systém pre audiovizuálny zázna m. 
vrá tane nahrávacieho št (ttl ia . V hudovc fakulty na 
Zochovej ulici plánujeme vybudovai aj tieto pries· 
tory: fitness centrum. servis - (otl ržha technických 
zariaden í. klubovtia . bufe t. na jmenej tri hosiovské 
izby. miest nosi pre xerox servis a pud. ĎaBic pries
tory lnodc potrebné adjustovať pre vyučovací pro· 
ecs. na cvičenie. pričom má me na mysli aj akustic
ké. svetelné. estet ické a mikroklimatické úpravy. 
Existujúci stav technických a reprodukčných w ria
dcní na katedrách je na >Účasnú dobu nevyhovujúci. 
zastaraný. V tomto zmysle treba d idaktickio a z:'ozna· 
movo-reprodukčnú techniku inovovai, mndernizo
vai. unifikovať. J>re prcvátlzku faku lty sú ncvyhnut· 
né kvali tné hudobné nástroje. naj mU klavíre (pred· 
poklad. že formou Jca,ingu zi>kamc kont·crtne' 
kr itllo Y AMA l IA). Ak uvažujeme perspektívne. aJ 
pral'ovi,k;i de kan{ltu hy mali hyi vybavené naj nov· 
šou kancelúrskou a administrat ivnou technikou . 
Zácvik a niektoré kurzy. určené na využívanie pnči· 
tačnv. ale aj inej techniky. sa už uskutočnili . 

l'r iprnvil MARIÁN )uRIK 



Dva recitály 
Nebýva pravidlo m zaraďovai do cyklu ko

mo rných ko ncertov ( po riadaných Mestským 
ku ltúrnym stredisko m v Bratislave) posluch;í
čov VŠ MU . Ak túto príležitost' dostala Slo
venka z R umunska (Matica slovenská jej 
sprostredkovala št ipendium pre štúdium 
u n;ís) Jana M;íria Nagy-Juh;ísz . možno túto 
výnimk u - potvrclzuj ľlcu pravidlo - ľahko 
zdôvodn i ť. O jej zarade ní k proľesionálom 
rozho dlo naj lepšie u miest nt: nie v s~o:ptembro
vej Medzin;í roclne j Hummelovej súiaži. 
V konečnom d ôsledku však aj mimo riadny 
výko n. aký na tomto vystúpení (1 2 . novem
bra v Ko ncertnej sieni Kla risiek ) pod ala. vy
soko prer{lsto l úrovc !"1 posl uc h;íča škol y a po 
tvrdi l o pr;ívnc nosl to hto krok u. 

Út la postava. k torú nesľubuje zvláši veľké 
rozpii tic ruky. rovnako fyz ický fond sú 
v zda nlivom rozpore so skl adbo u pro gramu 
zostavenou z najbravúrncjš ích skladie b ro 
ma ntické ho kla viristického re pcrtmíru . Na 
to m . že ho dok;í zala ta k vynikajúco zahral . sa 
veľkou miero u podieľa la vnútornú istota. 
uvoľn e nie. vz;ícna psychická výdrž. podložc
nii hllževnato u prípravou. Dievčina m;í nic
len mimo ri adne dispoz ície technické. al e a j 
tvo rivé . Hrú s príklad no u vnúto rno u ko ncen
trúciou. pri rodzene, bez vonkajš ích cľcktov . 
hez nejakej zjavne j vi i čš~o:j n;íma hy ~ po korn u 
voči die lu a .icho auto rovi. D ispo nuje bo ha
tým sveto m tvorivej fant úzie. kto rej uplatne
nie neobmedzuje nija ká vnú to rn<'! . č i vonkaj
šia z<ibra na. Nap rie k ve ku je výrazno u. zre
lo u osobnosio u so zdravým . už ust;ílcným 
tempe ra mc nt om . 

Úvod né Rodno b rili ante Es dur o p. 120 La 
Galante J o han na Nepomu ka Hummela - in<íč 
povinn <Í skladba súiaže - n i~:~ lo sa v znamení 
sprúvncho cl;ívkovan ia d ramatických a kcen
tov i spevnej lyri ckej kanti lény o priadancj 
girla nda mi ozdô b a vzdušných pasáží (lntro' 
dukcia ). a le aj so živým vzletom a b rilanciou. 
Škoda. že (ko ľkokrä t pranicrovanä ) akustika 
Ko ncertnej siene Kl arisie k skresľuje pric
zračnosl vzdušných hummclovských (a nielen 
tých) postupov. Mo hli sme však sledovai 
hmatovú a int onačnú isto tu a širo ké spektrum 
d ynamických. bohato oddifcrcncovan ých od
tie nkov. 

Z n ú ma Sonúta Les Adieu\ l ' dur op. X l 
a L. van Bce,t,hov~l\<wa mal ~1 '.Jy ri~~ Ý.<;.il . úse-

KONCERTY 

- dvazážit 
koch (napr. úvod k l. časti . ale a j stredné A n
dante espressivo ) potrebný. priam vzorový 
kl'ud. spcvnosi a najmä intenz ívnu hÍbku. 
vlastnú tým najlepším bectho venovským in 
terpre tom. Pre môj vkus by mo hli byi síce 
rýchle časti fo rmované v o niečo pomalšom 
tempe . no mladá umelkyňa vyhrala všetko 
a do kúzala v tlačii také muto hudobné mu prú
d u logiku. takže presvedčila. Vnúto rn á zaan
gažovanosi pri formo vaní každ ého tó nu je 
tejt o klaviristke conditiosine qua non. Nároč
mí a bravúrna Búrka z cyklu Ro ky pu tovania 
od Fe rencza Liszta o dhalila pred nami ďalšie 
možnosti tale ntovanej laureátky. Pri všetke j 
briskn cj istote mali j~:dnotlivé úseky svoju vý
stavbu. technickú prcsvcdč i vosi i úctyhod né 
vrcho ly. 

Po párminútovej pauze prikročila Nagy-Ju 
IHíszovä k záverečnej Sonáte h mo l F. Liszta. 
Nie le nže nezako lísa la technicky. ale so z;ívi
dc niaho dno u isto to u výrazovo vzrušene b u
dovala širo ké grad{!cic. tvarovala lyricko -me
ditatívne úseky. 

A k sme u všetkých skladie b o bdivova li p ro
porčnosi a logiku výstavby prc7ia rcnej suges
tívnym individuáln ym vklado m. tak všetky 
tie to parametre bo li výrazne zastúpe né a j 
v tomto mo numentä lno m o puse. Vzújo mný 
po me r myš lienkovo-te maticke j prúce bo l n<Í
Icžitc vyvúžený. ale aj citovo vrúcne a s o hn i
vým te mperame ntom stvárne ný. Gradúcic 
mali pripravené a vypo intované vrcho ly. pa
súžc sa leskli a aj pamiiiové zvládnut ie ( až na 
jedno ma lé zakolísanie ) bolo skvelé. 

Nadšenie početného obcecnsiva. medzi 
kto r~'m jasne prcvažova la mlúclež. bo lo 
opr;ívnc né. Prinú tilo ovúciami umclkyi"m . 
kto ro'1 tento o bsiahl y a ná ročný program dok ú
zala zahrať att acca bez nejake j zj avnejšej nú
mahy. k prídavku fascinujúceho Pro kofieva 
(Diablovo po kušenie). l to to d ielo osve tli lo 
nemalé možnosti mladej klaviristky z ďa lšie
ho zorného- ale v každo m prípade nana jvýš 
priaznivého uhla pohľadu na je j umenie. 

* * * * 
Jcdtiým z p~slafff.. -Spqlku koncert ných 

umelcov p ri SH U je po dporova · rast : napre
dova nie slovenského int crpretal'né ho ume• 

Jana Mária Nagy-Juhász. 
Snímka M . .Jurík 

nia . Tomuto cicJ'u slúži aj cykl us ko mo rných 
koncertov. ktoré o rganizuje túto inštitúcia 
v b ratislavskej - pre podujatia tohto d ruhu 
výborne akusticky disponovane j - Moyzeso
vej sieni SF. Hlavným nedostatkom týchto 
akci í - naprie k vyčerpan iu všetkých možností 
propagúcic - je vcJ'mi slabú rezonancia záuj
mu u pravidelných návštevn íkov konce rtov. 
Posti hla a j k lavírny recitál Tatj any Fra tlovej. 
Dra matu rgia podujatia (3 . novembra) sa · 
o rientovala na k lav írnu tvo rbu dvoch repre
zentan tov ruskej h ud by na prelome storočí : 

A lexand ra G lazu nova (vše tk y p rednescné 
opusy bo li súčasne p remiérovým p redvede
ním na území n<íšho štútu ) a Se rgej a Racllma
ninova. Poču l i sme tak diela . ktoré sú na~cj 
- i odbornej - vere jnosti celkom neznúmc. 
Uv;íd zai ta kéto skladby znamemí jednak vy
stavil sa r iziku zníženej kon cen tračnej scho p
nost i cJ.(vúka . ktorý ne nHí možnost' spoznúvai 
zmímc mo tívy . úseky. po rovnávai ich stvúr
ncnie s tým . čo už predtým počul. Na druhej · 
strane zas. nakoľko sa u nús nevytvorila pre 
tvorbu týchto neznámych skvostov klav írnej 
litc rat(• ry i ntcrprctačn<i trad ícia . mus í ume lec 
p ri kryšta lizácii koncepcie buď študovať za
h ran ičné nahrävky. alebo sa spolieha i na svo
je si ly a iažil zo svojej doterajšej interpre tač
nej praxe. 

ľ;ttj ; 1na Fraiíov:'1 sa zafixova la v naiio m po- . 

vedomí ako pohotovo študujúca, vynikajúca, 
všestranne disponovaná sólistka , výbo rná ko
morná hráčka . Príležitosť preukázať sa v celo
večernom recitáli v Bratislave už niekoľko ro
kov ne mala.' O to viac úspechov zožala v za
hraničí. J e medzi nimi aj reprezentácia gra
mo fó nove j firmy Marco Po lo na koncerte 
v Paríži, na k to ro m predniesla G lazunovove 
klavírne opusy ako súčas t' projektu nahrávok 
na CD platne . Z ce lkového vyznenia b rati
slavského ko nce rtu bolo jasné , že sa umelky
ňa na nahrávku pripravilá .. ozaj nanaj výš sta
rostlivo. Do prednášaných skladieb vložila 
celé svoje nemalé majstrovstvo! Predovšet
kým však zaujal jej tvorivý prístup či už ku 
kantiléne ( napr. v pastelovo lade no m úvod
no m Nocturne op. 37) , či v impresionisticky 
hravých . pavučinových pasážach sklad by Noc 
o p . 31 č. 3 . Posluchäč sa mo ho l nechať unášať 
krásou stvárňovanej hudby. no súčasne sa ne
moho l vyhnúi aj obdivu k suve renite v tom 
najlepšom slova zmysle . s a kou Fra i\ovä zdo
lúva aj ti e naj krko lo mnejšie úseky. Koľko fa
rebných d eta ilov d o kázala vloži i do Nove lety 
(o p . 22, č. 2). koľko elegancie d o salónne vy
znievajúccho Gra nd Valse de Concert op. 41 . 
koľko zemitosti a súčasne skvele j jedno liatos
ti výstavby d o náročnej Mazurky o p . 25 č . 3! 
Jej in terpretácia bo la ve ľkým gejzírom rôz
norodých . vždy vnútorne prežitých nálad , ka
leidosko po m farieb a súčasne i ohňostrojom 
suverénnej vi rtuo zity! Z vuk klavíra zaujal 
priam o rchestrálne vyznievajúci mi vrcholmi 
s kovovým leskom . z hľadiska výstavby účin
ne vygrad ovaných a presvedčivých . Prvú So
náta b mo l op. 74 A . G lazunova i napriek roz
ľahlosti plôch dokázala pnd prstami Fratlovej 
podmaniť si posl ucháča. držať ho pevne pri 
aktívnom sledovan í. 

S rovnakým zanietením, vyrovnaným vn ú
torným kl'udo m. ale aj s naozajstno u tvor ivou 
iskrou tvarovala umelkyňa a j druhú polovicu 
veče ra venovanú Sergejovi Rac.h maninovovi 
(Serenád a op. 3 č . 5 . Elégia op. 3 č . l a veľká 
DruiHí Sonáta b mol op. 36 z ro ku 191 3). Bez 
zjavne j námah y a bez a kéhoko ľvek zrej mého 
zako lísania si dokáza la udržať vynikajúcu fo r
mu až do posledné ho ta ktu veče ra . Tak ako 
G lazunov i Rachmaninov mal de finitívnu . 
usadenú po do bu . bol skvelo u vizitkou o mi
.mo riadnych schopnostiach. nielen techn ic
kých. tvorivých. ale aj o psych ickej pohode. 
s ako u Fraňová po celý večer k svojmu výko 
nu pristupovala . Je zrejme na vrchole svoj ich 
veľkých možností. je súčasťou tvorivé ho po
te nciálu. kto rý si do ma nedostatočne vážime 
a nedokúžcrne ná ležite zúročii . 

VLADIMÍR čfžiK 

• • l t ,. ·' • l f' f " . . l ' t l \ • ~ • ( l 

V znamení premiér 
Program prcdpo luchiajšicho nedeľného matiné . 

kto ré dramaturgicky pripravil v spolupráci s G alé
rio u mesta _B rati slavy Spo lo k slovcpských skladatc
J'ov pr i SH U JO. nove mb ra . sa ni ~:sol v znamení pre
miér tvorby troch slovenských auto rov: . Miku lu . 
Zeljenku a Kardoša ( resp. Bokcsa). , 

· Pre mié rou bo li T ri prelúdiit ,a fúgy pre klavír od 
Ilju Zel jenku. Dô mysc ln;í pr;íca auto ra. účinné ko n
trasty v chara kt ere tém. a tým aj v n; ílade, umocnila 
príkl adn;í intcrprctúcia klaviristky Daniely Kardošo
vcj-Krošlúkovcj . Po lyfónne pletivo mala príkladne 
vypracované . ta kže aj posluchúč sa mo hol v maj
strovskej ko ntrap unktickej prúci auto ra J'ahko zo
ric ntovai a sledovať evolučný priebeh (!spo rných. 
rozsaho m neveľkých tém. S Kardošovej j nterprc tač
ným naturc lo m . s rozhodujúcim zastúpením rácia 
charakte r skladie b vel' mi korešpo ndoval. lnte rp reto: 
vala ho s príkladným po rozumením , s e legancio u , 
priezračne . s účinne vybudovanými plochami. Pri- · 
spe la tak k nadšené mu prijatiu diela u príto mných. 
Záverečnou sklad bou matiné bo la premiéra Troch 

skladieb pre kl avír Dczidera Kardoša v úprave Vla
dimíra Bo kesa pre štvorručný klavír. Najmä v pora
d í tre tia Burleska je zná ma z nezabudnutel'ného 
podania klav írneho dua Macudzinských. v ro manti
zuj úcc j úprave R. Macudzinského pre dva klavíry . 
Po ki a !' možno usudzova i na zúklad c pol'utia. Bo kcs 
sa snažil zachova i pôvodnú ha rmo n ickú hladinu jed
notlivých častí. ale súčasne sa zámerne vyhýbal ten
de nciám inklinuj t1cim k zvukovej bo mbastickosti. 
virtuozite . Nov<í verzia odzne la v podaní skladatc l'o
vcj d céry Danie ly Kardošovej a Taťj any Le nkovej. 
I napriek starostlivé mu naštudovaniu - pre tože dielo 
je pomerne známe - nemali sme doje m. žeby sa bola 
napr. dynamická výstavba Prclúdia pod arila stvúrnii 
v tých p roporciúch , ako umelkyne zamýšľali. Dielo 
sa ešte zrejme po trebuje usadii v ich repe rtoúri. 

Mikulov nový opus- Hudba pre dvo ch (J . Ďurdi
na hoboj a L Roth anglický ro h) je die lo oddychové, 
svieže. je vďačným priesto ro m pre hrúčov, ktorí svo 
ju úlo hu zviMii na viac ako p rofesio núlnej úro vni 
a mo hli , a a j nechali vyniknúť svoje nemalé muzi
kantsko -tvorivé scho pnosti. 

Najfre kve ntovanejším hráčom po dujatia bo l zna
menit ý ho bojista J ozef Ďurdina. V spo lupráci s kla
viristom O takarom Šebesto m sa predsta vil a ko só
lista v Sonáte c mol G. Ph. T elcmanna a v ďalšej 
Sonáte F. Po ule nca . Zvykli sme si už očakávai od 
Ďurdinu svedomite pripravený výko n a ani v tomto 
prípade sme sa neskl amali . Profesio nal itu prepraco
vaného re mesla vyvažoval tvorivým zanie te ním. 
okrúhlosiou tó nu a sympatickou snaho u po je ho di
fere nciácii. Je to tvori vý. zdravo tempe rame ntný hu
dobník . Priprav í zážito k . nesklame a najmä pre
svedčí. vč 

Stará hudba v Prahe· 
V d tíuch ISI. - 27. o ktúhra u~ k u tul:n tl í ~a 

v Pra he prvé československé med zinárod
né slávnosti starej hudby. spo jené s výsta
vou kó pií histo rických hudo bných nástro
jov a majstrovskými interpretačn ým i ku r
zami špičkových zahraničných u me lcov. 
Táto významná kultúrna akcia. kto rá sa 
ko nala po d záštito u Spoločnosti p re starú 
hudbu v Prahe, sa stre tla s vel'kým oh la
som aj u zahraničného publika. Počas d e
väi dní sa uskutočnilo celko m 17 ko ncer
tov, na ktorých si poslucháči vypočuli 

zahraničných i d o mácich interpretov, špe
cializovaných v odbo re aute ntickej inter
pretúcic sta rej hudby. V o brovskej kon
kurencii zvláštnu pozornosť vzbud ili aj 
umelci zo Slo ve nska . kto rí úči nkovali 
v posledných dňoch festivalu. 26. o któbra 
koncerto val v súle Valdštejnského paláca 
čemba lista Vladimír Rusó, výrazná oso b
nosť slo venske j hudobne j kultú ry. ktorý 
sa úspešne zúčastnil na viacerých festiva
lo ch , súiažiach a produkciách v rôznych 
miestach Európy a je tiež známy v Če
chúch a na Mo rave z a kcií Spoločnost i pre 

'tarll h udbu v Prahe. Na ~ponunanom 
konce rte zauj ala je ho skvelú interpretácia 
ano nymných ta ncov z Vietorisovej tabu
latú ry z ro ku 1675. ako i variácií na svet
skú pi eseň Matka rozkošná. študijný zápis 
skladby dosia l' neziste ného anglického 
virginalistu z Bardejovskej tabula túry ms. 
27. Z barokových sklad ieb R usó pred vie
dol Suitu e mo l J. J. Frobergera a No. Il. 
g mo l z Componimenti musicali per cem
balo G . Muffata. všetko zahrané na vyni
kajúcom juhoncmecko m čembale so 
zrkadlovými kazetami na veku . z dielne 
skúse né ho staviteľa klávesových nástro 
jov Michaela Schecra z Jeste tte m1 (SRN). 
Po prestávke Rusó ešte pred viedol v pro
grame neohláscné die lo F. Couperina -
V III. h mo l z Hui tieme O rdrc. U menie V . 
Rusó bolo prijaté pu bliko m veľmi p riazni
vo, aj napriek malej návštevnosti, ktorá je 
však v Pra he pre sólové reci tály tohto dru
hu typická . 

Na tom isto m mieste zožal veľký úspech 
nasledujúci večer súbor Musica aeterna 
s výborno u sopranistko u Kamilou Zajíč-

kovou, koncertným majstrOn:J Petrom Za
jačkom a umeleckým vedúcim Pavlom 
·Baxom. so skvelo u dramaturgiou Jäna Al 
brechta . Živý a muzikálny prej av súboru 
si získal priazeň návštev níkov n ielen 
skl adbami Vejva novského. Bibe ra . Muf
fata a Fuxa. ale zvl;íši dru hou polovicou 
koncertu , v rä mci ktorej zaznel i výhradne 
die la Mozarta: po skladbách chrámových 
zaujalo Divertimento B dur KV 136, 
z kto ré ho si publikum vynútilo ako pr ída
vok Presto . 

Pre všetkých milovn íkov hudby bo l fes
tiva l vyni kajúcou príleži tosťou stretnút' sa 
s niekoľkými špičkovými za hra ničnými 
ansámblami a sólístami: s Classical Flute 
Quarte t z Lo ndý,na s umelecko u vedúcou 
C ather ine Mackintosh (husle) a skvelou 
flautistko u Nancy Hadden; parížskym an
sámblom Clément Janequin na čele s mi
mo riadnou osobnosiou Do minique V i ssc. 
kto rý patril k bohatej ponu ke hudobných 
slávností k tomu najlepšiemu; s piatimi 
popred nými britskými hráčmi súboru Mu
sica Antiqua o f Lo ndon (um. ved. Philip 
Thorby) a ro vnako britským skvelým 
čembalis tom a slávnym stavi teľom kláve
sových nástro jov Do uglasom Ho llickom . 
A ko ~ólista pražského ansámblu Gioia 
Della Musica ( um. ved. J. Krejčí) účinko

val skvelý flautista z Mannheimu A ndreas 
Kräper , do orchestra p rij a li pozvanie mla
dá hoboj ist ka Tal Peled z Izraela a violon
čel ista Tho mas Fritzsch z Lipska. Z ďal

ších p ražských súborov zaujali vokúlno
-inštrume ntáln y Camerata Re nesex (um. 
ved. Daniel Spička), Musica Antiqua 
(um. ved. Pavel Klikar). Collegium Flau
to Do lce (um. ved. Jifí Kotouč) i komor
né trio Dagmar Zárubová . husle . Ru dolf 
Zelenka , čembalo a Bohumil Malotín. 
violončelo). PozornoS! si zaslúži aj vcJ'mi 
do brý zbor Vaganti ( um . ved. Ja na Kon
valinková) a Duodema Cantitans (um . 
ved. Petr D anek) s h udbo u renesancie 
a výborné duo J ana Lewitová mezzosop
rán) a Rudo lf Me finský (lutny). Ďalej 
účinkovali Irena Kroupová (soprán) s čle
no m štátnej o pe ry v Ber líne Matthiasom 
Wilkem (čembalo) a súbo r A rs Cameral is 
(um . ved . Lukáš Matoušek) , všetci špe
cia listi na historickú interp retáciu , hrajúci 
na dobových nástrojoch alebo ich kó
piách. O úspešný priebeh med zinárod
ných hudobných slávno stí sa zaslúžilo 16 
spo nzoro v . bez ktorých štedrej pomoci by 
ne bolo možné ko ncerty vôbec uskutočni i. 

OLGA SVÁTKOVÁ 



ŠTÚDIA 

(Príspevok k anatómii esteticko-etickej kategórie.) -
·v-

MÔŽE BYŤ HUDBA FORMOU ZlA? 
JÁN SZELEPCSÉNYI 

Napriek môjmu silne subjektívnemu vzťa
hu k diskutovanej téme pokúsim sa pristupo
vať k nej výlučne z esteticko-etického hľadis-
ka. · 

Základnú otázku si môžeme sformu lovať 

nasledovne: 
Jestvuje popri kategórii hudobne krásneho 

a dobrého aj kategória hudobne škaredého 
a zlého? 

Formulácia otázky vychádza z predpokla
du . že hudba má estetický aj etický účinok. 
Krása sa tu natoľko preli na s dobrom , že ich 
len ťažko dokážeme navz<íjom odlíšiť . 

Co sa vlastne stane, keď hudba "oškare
die"? Stane sa zäroveň zlou? Má takáto hud
ba na človeka naskutku zlý vplyv? • 

Obávam sa. že to nemôžeme s určitosťou 
tvrdiť. Vzdialenosť od škaredého k zlému je 
tak:í vefk<1. že sa málokedy podarí ju preko-
naf. . 

To by vSak znamenalo, že hudba neumož
ňuje sprostredkovať nič zlé. Keby to bola 
pravda. bola by téma našej konferencie úplne 
nezmyselná. No všetci vieme, že etický 
aspekt každej fudskej činnosti - hudobné ak
tivity človeka nevynímajúc - je výsostne ak
tuálny. 

Aby ~mc sa dopracovali k zmysluplnému 
záveru, musíme sa najprv venovať niekto rým 
o tázkam sprostredkovania hudby. alebo -
ako sa tomu častejšie hovorí - hudobnej ko
munikácii. 

Dnes by sme sotva našli teoretika alebo 
praktika, ktorý by nebol presvedčený o tom. 
že hudba sprostredkúva isté hudobné obsahy. 
Na toto sprostredkovanie nesmieme nazerať 
ako na prenos správ v zmysle teórie komuni
kácie . Slovník hudby nic je tak uspôsobený. 
aby sme mohli nejakú správu zakódov<lť a za
kódovanú preniesť od vysielača k prijímaču. 

Clm je to, že napriek týmto okolnostiam 

l 

Aj napriek tomu možno toto die lo a ko aj 
iné hudobné diela premeniť na nositeľov zla. 
a ké by sme u hudby nikdy neočakávali. Prin
cíp je nasledovný: 

Spomenuli sme , že dodržiavanie hudob
ných rituálov je spoločensky prísne sankcio
nova né . Porušenie pravidiel. vymedzujúcich 
.. odovzdávanie" hudobného posolstva. sa 
hodnotí ako prejav kultúrnej nedostatočnos- ' 
ti . kto rú sotva možno niečím ospravedlniť. 
Predstavte si. napríklad. reakciu návštevní
kov fi lharmonického ko ncertu na správanie 
návštevníka. kto rý sa uprostred pianissima 
pokúša vybrať z vrecka cukrík. Keby sa dalo 
pohľadom zabíj ať . koncertné ie nc by boli 
plné ohc tf 

vedomie hudobne a ktívneho subjektu vníma Na druhej Mranc dod ržiavanie týchto prís-
isté obsahy. kto ré sa vďaka zapoje niu emo- nych pravidiel sa bohato odmeňuj e. Hudob-
cionálnrch proce~ov pový~ia na 1\udobný z;l- l)~ ílk.t (Y.(l~ho človeka povul:uje jeho o ko lie 
~ito'k? ' 

1 s nraviclla za vzdelaného a dobrého Č loveka . 
.. • ..,e-nto" -zdan ~rvo""'n~e"pr~c~k e'"'n.,..u"t"e·ľ~ny ro,...zp"'or"'v" "yl!li"""- - · ~ . -:> - ' r " \ l• · ·Vie me s1 predstaviť. ako melťto ro'ip'táva 
rješil presvedčivým spôsobom náš priateľ Pc- o svojom susedovi v činžiaku. že " ... ten je 
ter Faltin vo svojej posmrtne uverejnenej št ú- v poriadku ... Veď každý týždeň chodi na 
dii Význam estetických znakov. Hudba a reč. koncert!"- No sotva by sme sa stretli s tvrdc-
(Bedeutung aeshctischer Zeichen. Musik und nim. ako: .. Oh. Bože, to je hrozný chlap! Ten 
Sprache. - Aachen, 1985.) V tejto práci po- vám spieva - v chrámovom spevokole!'· 
ukázal !la to, že vlastný zmysel hudby musíme Hudobné aktivi ty zvyšujú spoločenskú 
hľadať nie v za- a de - kódovanom obsahu . prestíž hudobného amaté ra rovnako ako pro-
ale vo význame hudobného správania. ktoré fcsionála. hoci jeden i druhý môžu byť menší-
hudba umožňuje. ku ktorému nás provokuje. mi alebo väčšími lo t rami. pred ktorými by sa 
vyzýva, vedie. všetci mali mať na pozore . Kto má rád hudbu. 

Teda nositeľom zmyslu hudby je hudobné . kto hudbu rád počúva - hrá- šíri , je dobr ý 
správanie. ktoré ju zvýrazňuje . Hudobné ob- č l o ve k - to je jednoduché a zjcdnodušujt1cc 
sahy sú príliš abstraktné. než aby ich č lovek etické posolstvo. opie raj úce sa nic o hudbu 
dokázal uviesť do nejaké ho vzťahu so svoj ím sa motnú. ale o hudobné správa nie v rámci is-
vedomím , ktoré je úzko viazané na realitu . té ho sprostredkovacieho rituálu. Pre koncč-
Tieto obsahy nadobúdajú svoj význam až ný výsledok nic je rozhodujúce. či sa niekto 
v rámci tohto správania. ..prispôsobuje'· hudbe. a lebo hud bu pre svoje 

Ak túto ideu aplikujeme na e tickú stránku (zlé) zámery znásilňuje . 
hudobného obsahu , dospejeme k záveru, že Osadenie človeka do pozitívne hodnotenej 
dobro a zlo nie sú kvality sprostredkované situácie má na e tiku človeka aj terapeutický 
hudbou. ale hudobne akt ívnym človekom účinok. Vonkajší kontakt s dobrom pôsobí 
a situáciou. v kto rej sa človek prejavuje ako .. nákazlivo'· : človek sa situácii prispôsobí . 
hudobne aktívny subjekt. .. Eticky bezobsaž- začne sa mu páčiť . ale bo - jednoducho- na-
né" akustické podnety získajú svoj význam až vy k ne si na ňu . Bez ohľadu na vlastné pohnút-
cez význam vlastnej hudobnej činnosti . ky. hudba predstavuje prostriedok k rchabili-

Najdôležitejšia časť tohto zvýznamnenia tácii etičn a v človeku a môžé sa využiť v te ra-
súvisí so symbolikou spoločenského diania. pii jeho sociá lneho správa nia. 
ktoré sa sformovalo ako sprostredkovací ob- Situácia sa podstatne mení . keď hudba 
rad . Zmysel hudobných činností je taký jed- presta ne pôsobiť ako dočasná etická záchytná 
noznačný a strnulo vyhranený. že je schopný sieť, ale stane sa stálym sociúlnym priestorom 
priviesť rôzne duchovné kvality na spoločné- profesionálnych hudobníkov. Hudobné sprá-
ho kladného menovateľa. Tým sa zabezpeču- vanie sa me ní na predmet permanentnej súťa-
je, aby sa sociálne želaný a cielený obsah do- že. ktorá si aj v čase totality zachova la mnohé 
siahol aj v takom prípade, že základné kvali- črty trhu. Hlavným kritériom a cieľom je kva-
tatívne parametre hudobnej informácie sú lita výkonov. Problémy začínajú vtedy , ak ide 
sporné. o to. túto kvalitu objekt ívne merať a zhodne-

Vo všeobecnosti predpokladáme. že hudb.a tiť . 
oslobodzuje človeka, a to tým, že uvoľr)uj c Problém hodnotenia a hodnôt je starý a ko 
mnohé z jeho duševných schopností. Samot- samotná hudba . Od začiatku si muse l hudob-
ná hudba je však neslobodná. Je zaklicsnená ne aktívny člove k voliť medzi dielami . obsah-
do sociálneho pradiva. kto rého uzlové body mi . interpretačnými možnosťami atď. Na-
predstavujú isté špeciálne ritualizované for- priek d lhému vývoj u hudby a hudobnej teórie 
my. Ak sa z nejakej príči ny človek- spoloč- ne máme spoľahlivý spôsob. ktorým by sme 
nosť pokúšajú uvoľniť hudbu z tejto fixovanej mohli postihnúť skutočntr hodnotu hudobnej 
pozície, pôvodný spôsob sprostredkovania aktivi ty - diela , výkonu . Pokúšame sa o to 
hudby spravidla ostane bez zmeny a vznikne kombiná~iou viacerých metód. ako kritickej 
nový rituál. stavebneJ analýzy. obsahovej analýzy. analý-

Kto až doposia ľ sledoval naše úvahy, prav- zy poslucháčskeho ohlasu a pod . 
dcpodqbnc sám dospel k záveru, že pre zlo Z povahy tvorivého človeka a jeho či nnosti 
vlastne nie je v hudbe mnoho miesta. Hudba vyplýva úsilie zbaviť sa čo najskôr ne isto ty, 
bola vytvorená pre sprostredkovania krásna ktorú tak často a intenzívne pociťuje v priebe-
a dobra. To škaredé a zlé na hudbe musíme hu tvorby. a to- pokia[ možno - skorým a čo 
vidieť ako dôsledok ľudskej nedokonalosti. najväčším úspechom. Úspech znamená nie-
Beethovenov prekrásny Husľový koncert sa len potvrdenie predchádzajúceho výkonu , 
stane odporným zážitkom , ak ho počujeme ale otvára umelcovi šance pre ďalšie (seba) 
v podaní zlého, technicky i muzikálne nezre- uplatnenie: umelec smie opäť tvoriť, jeho die-
lého huslistu . Zato však ne môžeme brat' na lo sa opäť uvedie a úspech opäť potvrdi jeho 
~odpovednosť ani Beethovena, ani posluchá- nadanie a schopnosti . Reprízy jeho diel či vý-
ča. konov zaručujú , že si poslucháč opakovaním 

osvojí princípy jeho hudobného jazyka . po
e tiku. či interpretačný štýl. že sa vo vedomí 
poslucháča sformujú určité vnímacie modely, , 
ktoré napomáhajú lepšiemu uchopeniu a po
chope niu duchovných obsahov. 

To zna mená. že cesta k nesmrteľnosti , ale
bo - skromnejšie - k sebapotvrdeniu vedie 
jednoznačne cez opätovné uvedenie diela . 
Všetko, VŠETKO , naozaj VŠETKO .. . ! Nik
to nemusí mať (a ani nemá!) žiadne výči t ky 

. svedomia: ak sa niekto presadí ako dobrý 
skladateľ. dirigent alebo sólista, verejnosť mu 
dá rozhrešenie od všetkých priestupkov 
i hriechov , pretože ten človek .,robí" hudbu , 
hudba je od prírody dobrá a zlý človek by ani 
nemohol robiť dobrú hudbu . Sociálne hodno-

Snímka M. Jurík 
tcnrc hudobnej aktivity je zvláštnou formou 
morálnej imunity, kto rú hudba poskytuje 
wojmu tvorcovi. 

Každý trh. bez o h l'adu na to, či ide o trh 
4 materiálnych alebo duchovných h-oifMt:' p<r-._ 

trcbujc normy a regulatívne opatrenia , po
mocou ktorých možno presadil' dodržiavanie 
pravidct sút'ažc . Regulatívnym prvkom v sys
téme hudobné ho života je kritika. Kritika zá
roveň prispieva k hodnoteniu j ednotlivých 
výkonov a presadzuje stále sa rozvíjajúce po
vedomie hodnôt. Aby mohla plniť túto úlohu , 
potrebuje istú nezávislosť na hudobnom pod
nikaní. ako aj na samotných hudobníkoch. 

T u môžeme hľadať korene všetkých defor
mácií . ku ktorým došlo počas predchádzajú
cich 40 ro kov. Prvou deformáciou bolo vy
užívanie prostriedkov ideologického boja 
v konkurenčnom boji. Namiesto toho, aby sa 
auto ri spolieha li na porovnávanie hodnôt 
a využívali ho ako formu objektívnej spätnej 
viizby, normatívna estetika a priori tvorcov 
a diela ideologicky kategorizovala, a tým zu
žovala. resp. rozširovala umeleckú slobodu 
jednotlivých hudobníkov. Táto zvrätenosť sa 
prejavila zámenou príčiny a dôsledku: na
miesto toho, aby hodnotenie tvorcu bolo pod
mie nené hodnotením diela , tvorcovia sa zara
ďoval i do ideologicky vymedzených kategó
rií. kto ré sa automaticky vzťahovali aj na die
la. Cien KSČ mohol napísať len dobrú hudbu, 
zatiaľ čo hudba nečlena KSC bola vopred pri
najme nšom podozrivá a jej uvádzanie sa spá
ja lo so zvýšenou ostražitost'ou. 

V čase. keď sa prehlbovala .pricpast' medzi 
ľudom a vládnucou totalitnou mocou, ideolo
gicky zdôvodnené hodnote nia prcstávali byť 
spoločensky tolcrovatcľné. Dramaturgovia , 
programoví vedúci, či riaditelia museli stá le 
častejšie aspoň v súkromí čeliť námictk.am, 
prečo boli ochotní podieľať sa na reštriktívnej 
poli tike samoľúbej totalitnej moci. Vtedy sa 
u tie kali k záporné mu hodnoteniu estetických 
kvalit tvorcu či diela , kto ré malo dodatočne 
ospravedlniť ich konanie. Inými slovami, to, 
že skladby nie kto rého autora sa ocitli na čier
nej listine ideologicky suspc ktných diel, bolo 
v poriadku. lebo aj tak išlo - o zlého autora. 
Na prvý pohľad j e jasné, že tito hudobní ma
nipulátori sa vsúvali do priesto ru , ktorý mala 
systé mom objektivizovaných hodnôt vyplniť 
nezávislá hudobná kritika . 1 

Štruktúra hudobného živo ta a najmä rozlo
ženie mocenských centie r vylučovalo vznik 
takejto kritiky. Kritika sa musela uspokojiť so 
zúženým a mocens~y i materiálne kontrolo
vaným priestorom, ktoré jej vymedzili riadia
cc štruktúry Z väzu slovenských skladateľov. 
Tento priesto r sa viazal výlučne na oblasť nor
matívnej estetiky. 

Nie je ľahké zbavit' sa dedičstva takéhoto 
vývoja . O to viac, že napriek všetkým revo
lučným prevratom a obratom tí istí ľudia zo
trvávajú v približne rovnakých pozíciách a za 

rovnakých odborných a ľudských predpok la
dov vykonávajú svoju programovú politiku 
a usmerňujú vývoj kriticko-estetického mys
lenia . 

Co možno očakávať od týchto manipl.11áto
rov? Žeby si oqraZu začali sypať piesok a po
pol na hlavu a verejne prchlasovať: .. Prizná
vame sa k týmto a oným chybám . zatajili sme 
verejnosti tieto dobré skladby, toľkých umel
cov sme umlčali , vymazali zo spoločenského 
vedomia, spôsobili sme tieto a tamtie ncna
praviteľné škody?" 

Nie , je veľmi ľudské. že títo ľudia sa usilujú 
pomocou tej istej programovej politiky doká
zať sebe i celej kultúrnej verejnosti , že išlo, 
resp. ide naskutku o neschopných, nc talento
vaných skladateľov - dirigentov - sólistov, 
ibaže vtedy sa nezverej nil skutočný dôvod pre 
ich umeleckú a spoločcnsktllikvidáciu. Dneš
né obdobie spoločenskej transformácie nie je 
v hudobnom živote obdobím transformácie 
nepravdy v pravdu. krivdy v spravodlivos t', 
a le obdobím premeny obetí ideologického 
boja na umelecké ruiny. Môžeme to označii 
aj ináč: vstupuje me do poslednej etapy ko
nečnej likvidácie tvorcov. ktorí neodolali ná
poru ideologicky podložených perzekúcií. 

Z hľadiska toho. čím tito ľudia mohli byt'. 
a kú úlohu mohlo zohrať ich dielo a práca v or
ganizme našej národnej kultt1ry. pôjde o pro
ces redukcie na biologický život , dožívajúce
ho v sociálnom inkubáto re porevolučnej spo
loČnosti. ktorä sa usiluje skutočne ukrivdcnú 
časť náro,da uspokojiť prcdcrave nou s ieťou 
spoločénského zadosťučineni a a sociá lnych 
(ne )iStôt. 

Každý človek a osobitne každý umelec. 
ktqrého povolanie do značnej mie ry vyplýva 
z jeho výrazné ho zmyslu pre komunikáci u po
trebuje pre život a tvorbu istú minimálnu 
mieru úspechu. U niektorých povolaní , ako 
napr. dirigovanie , ansámblová hra a pod. po
trebuje naviac neustály kontakt so zvukovými 
kvalitami . ktoré sa nedaj ú imitovať na sólo-
om ná!itroji . Bcz..týchto p<XImienok zakrnic 

jeho talent i jeho zvuková obrazotvornosť . 
Á preto môžeme medzi dielami a interpret

mi tohto festivalu náj sť len tých, ktorým osud 
predsa len doprial istý minimálny priestor pre 
prácu a úspech . No na našom festivale ne mô
žeme sledoval' diela a výkony. kto ré boli v zá
rodku udusené predchádzajtrcimi spoločen
skými podmienkami. Pre to - či chceme alebo 
nic- tento festival je oslavou týČh . čo obr<Jznc 
alebo doslova prežili. Skutočné obete tota lit
ného systému - zničené ľudské osudy, ne na
písané alebo zabudnuté diela - nic sme 
schopní ani identifikovať. Ak si neuvedomí
me tieto obmedzenia našich dnešnýc.h snáh. 
nedokážeme si ani predstaviť rozsah škôd. 
kto ré našej kultúre spôsobil je j predchádza
júci vývoj. 

V záverečnom súhrne musím konštatovať, 
že hudobné zlo predsa le n jestvuje. Jeho no
siteľom však nic je samotná hudba , ale člo
vek, ktorý ľudské zlo , resp . ľudsky zlé správa
nie transformuje do hudobného správania, 
alebo mu týmto správaním zadovažuje akési 
morálne alibi. Jediným účinným kore ktívom 
tohto stavu je nezávislá kritika . Kritika musí 
vedieť rozpoznať hudobné h()dnoty. musí ve
dieť ich chrániť a musí kontro lovať dodržiava
nie pravidiel poctivej muzikantskej súťaže. 

-iS::-----1 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Boris podľ a Tarkovského 

Marja na U110\'Šek ako Marina Mniškm•a a Emil hanm• v roli Dimitrija. 
Snímka archív autora 

\ 

Jedným z te rčov kritiky nového 
umeleckého vedenia Viedenskej 
štátnej opery je. že pre sezónu 
1991/92 nepripravilo žiadnu novú. 
pôvodnú inscenáciu. Plánované 
premiéry (Boris Godunov. Kaťa 

Kabanová. Piková dáma. Baal) sú 
buď obnoveniami starších produk
cií. alebo. v prípade Musorgské ho. 
ide o prenesenie kompletného na
študovania z iného divadla. 

Tak sa stalo. že sa vo Viedni ob
javil lo ndýnsky Boris Godunov 
z roku 1983 (v Covent Garden 
oprášený tejto jari) . z tvorivej diel
ne významnej osobnosti našich 
čias. pred piat imi rokmi zosnulého 
filmového režiséra. básni ka. filo
zofa a maliara Andreja Tarkovské
ho. Prvá séria predstavení bola sú
časiou širšie koncipovaného Festi
valu A. Tarkovského. iniciované
ho a aktívne podporovaného Clau
diom Abbadom. Práve on. umelec
ky i ľudsky spriaznený s ruským re
žisérom. stál pri zrode londýnskej 
premiéry a zaslúžil sa o 'jej vieden
ské vzkriesenie . Abbado. ktorý 
bezprostredne pred navštíveným 
večerom v Štätnej opere odstúpil 
z fuÍ1kcic hudobného riaditda di
vadla zo .. zdravotných dôvodov". 
stal sa stredobodom pozornosti 
publika. Kytica kvetov ho čaka la 
na dirigentskom pulte . ďalš ia pri
budla po prestávke a pri závereč
nej klaňačke to už bola kvetinovú 
sprcha. 
Zaujímavosťou londýnsko-vie

de nského Godunova je skutoč

nost'. že sa opie ra o pôvodnú Mu
sorgského inštrumentáciu. V praxi 

frekventovanejšia verzia Rim ké
ho-Korsakova predsa len istým 
spôsobom skrcsl'ujc zámer auto ra. 
a tak vol'ba autentického rukop isu 
(v spracovaní J>avla Lamma) je t iež 
cenným návratom k pramc1iu. Die
lo odznelo - až na nepatrné škrty 
- v plnom znení desiatich obrazov. 
Novinkou v praxi Št<ítncj opery bol 
úvodný príhovor šéfdramaturga 
Dr. Richarda Bletschachcra. kto
rým v Gobclínovom salóne oslovil 
prítomné publikum. aby ho zasvii
til do zúklaclncj problemat iky a his
tórie diela. K podobným akciám 
dôjde i pri cťalších menej populár
nych nových naštudovan iach. 

Tarkovského javiskový model 
oživil vo Viedni Stephen Lawless, 
asisten t londýnskej inscenácie. 
presne v intenciách pôvodnej ré
žie. Možno ju charakt e rizovať ako 
prístup smerujúci k zovnútorneniu 
clrúmy. najmä drämy cära . rozkrý
vajúccj psychologickú dimenziu 
deja. Druhou hlavnou témou sú 
masové scény zbedačeného rudu. 
profesionálne majstrovsky rozo
hraté. avšak tiež neopájajúce sa 
plošným efektom. Trocha clo poza
dia sa dostal motív samozvanca 
(zrejme pre ncvýraznosi 'sólistu ). 
najmä jeho vývoj pred tzv . pol'
ským obrazom. Nic je bez zauj í
mavosti. že ist;í rakúska recenzia 
našla ana lógiu Tarkovského insce
nácie so sit uáciou terajšieho Rus
ka. vrá tane nechívnchCf puču. 
Spol očný scénický pôdorys vý

tvarn íka Nicolasa Dvigoubského 
bol do istej mie ry limituj úcim fak
torom. stierajúcim špecifickú at-

mosféru jednotli vých obrazov. Na 
druhej strane umožlloval plynu lý 
tok deja a spochybn il mozaikový 
n'lz part itúry. Kostýmy zodpoveda
li dobovým kritéri ám. 

Dominantnou osobnosiou vie
denského Borisa však bol dirigent 
Claudio Abbado. Partitúru ovl;ída 
do deta ilov. preto na jeho pulte nic ' 
je potrebná . je schopný vyiažii 
z nej skryté nuansy a rafinované 
farby. ale tiež dai jej impozantný 
dramatický iah. Ako obyčajne . 
i te raz inšpiroval všetkých ak térov 
k sústredené mu a oduševnenému 
výkonu . Sme rad i. že medzi nimi 
boli i č le nov ia Slovenského filhar 
monického zboru, ktorí poved fa 
svojich viedenských kolegov za
ujali veľkou tónovou a dynamic
kou kultúrou. V titulnej roli sa 
predstavil - podobne ako roku 
1983 v Covent Garden Opere- Ro
bert Lloyd, basista tmavého . a le 
nic slova nsky širokodychého timb
ru . Jeho poriatic ncsmerovalo 
k vonkajším efektom . an i k páto
su. bola to skôr výrazovo prepraco
vaná vnútorná spoveď kompliko
vanej postavy. Pimcna vynikajúco 
stvárn il univerzálny basista Kurt 
Rydl a apartnou Marínou bola 
Marjana LipovSek. Sklamanie 
však pripravi l nový tenorista súbo
ru Emil Ivanov (Dimitrij). mälo 
prieboj n)' . vo výške forsírovaný 
mate ri ál skôr lyrickej povahy. 
I hl bok}·m ženským hlasom v men
ších rol{rch chýbalo viac farebnej 
sýtosti a v)'razovcj clwraktcro
krcsby. 

PAVEL UNG ER 

Banskobystrická operná scéna venuje tra
d ične v predvianočnom čase pozornosf "l'ah
konohej múze". Okrem muzikálu tu svoje 
pravidelné miesto nachádza aj klasická opere
ta, ktorá vyhovuje naturelu umelcov i počet
nému publiku. Stáva sa, že k niektorému titu
lu sa umeleck~· sú hor opiitovne vracia. zvyčaj
ne~ nov) m solistickj·m oh~adcnim a ' nm· om 
inscenačnom šate. Niekedy v~ak prekročí hra
nicu aktuálnosti, ako sa to stalo aj pri ostatnej 
premiére Mamzelle Nitouchc (Play) 22. no
vembra 1991. 

Oneskorená · Nituška 
·- ....... ' .:!.. • 

SVOJU rezrJIIÚ koncepciu ~n a ' premyslcnom 
ko nturovan í \'í"l<tlwv a t.výraznenf t vp iek ~'Cb 

čŕt hl~tvnýdt po~ túv (v pohybúvom i JH~) Kl" 
vom prejave). jednotlivé detltily po~tupnc vy
tvárali rnozniku celkového obrazu äicla. Pra
nieruje prejavy pretvárky predstaviteľov 
svetskej moci i cirkvi. V ši roko koncipova
nom režijnom zábere prekroČil však miestami 
hranicu istej naturúlnej dávky prejavu. čo sa 
mohlo pricčii e tickým a mravným hodnoto
vým prcdstavúm divákov. V duchu pretv<írky 
sa nieslo aj jav iskové vybavenie. ktoré bolo 
možné v jednotlivých obrazoch mobilne vy
uíívai- ~presun postelí chovaníc klúštora). 
ko, týmové úpravy - dvoj kostýmy. hlasová 
modtil<íCia jednotlivých postáv. pohybové 
kreácie. To vš~tko preto. aby nakoniec dvoj
tvúrnc divad lo skončilo akoby na ja vis~ u sku
točné ho divad la. kde si každý našiel svoj pra
covný post: Major - riaditeľ divadla . Denisa 
- herečka atd ... Účelovo vý,tižn<Í bola vý
tva rnú koncepcia javiska i kostýmov Jarosla
·va Valeka a. h . (pri kostýmoch v spolupráci 
s Duš:\nom Krnáčom ). K vydarenej pohybo
vej krcúcii prispel tanečnou choreografiou aj 
Stanislav Remar a. h. Výtvarná línia scény 
a kostýmov bola bl ižšia k pôvodnému duchu 

Hcrvého diela a zvýraznila klasický charakter 
ope re tv. 
. -.Poslavu.D unby a lias >lc<:ny N i touche zveril 
re;tjsér r,t;O~lll1íl r.'-<JIIýlll sólistkám súboru Ofgc 
Ŕromadovej v alternácii s Alžbetou l>renko
vou. Obc pôvabné. primerane sa pohybujúce 
v dvojroli zosobflujúccj kláštornú výchovu 
i svetské roztopaše. vdýchli postavám svoj in
dividuúlny prístu p: Hromadová väčši u discip
línu. Drc nková viac šibalstva v hereckom 
prejave. lcll mužskí part rlcri v dvoj rolách 
(muž a žena) ma li ná ročné úlohy. pre ktoré 
im však chýbala dostatočn á hcrcck;í a javis
ková skúsenost'. Peter Poldauf kreoval svoj u 
postavu Matky predstavenej alias Majora 
s optimälnou snahou o dôslednú clvojtv<irnosi 
s rafi novaným zamcrním, no málo zaži tä úlo
ha sa mu občas .. vyzliekla·· z autorovho záme
ru. Ešte menej presvedčivo pôsobil v tejto 
úlohe na druhej premiére Igor Lacko. Pre 
oboch to bolo náročné sústo. možno však 
predpokladať. že časom obaja dozrejú. 

ných. Herečka Corina a lias Inšpek tor alebo 
.Champlatrcux je postava epizódna a súčasne 
svojou trojjcdinosiou dosi kornpl ikovan<í. 
J>cter Svetlý a naj mä Peter Schneider musia 
vybrúsii rolu najmä v detailoch na malej plo
chc. Najviac zaujal Štefan Babjak v úlohe 
Pr\'ej herečky - l.oriuta. Túto postavu stv<ir
n il už v rok u IIJ77 . d ll L' ' vy , tilwl l""l' '"'" žen~ 
skcj duše. čo v značnej miere oživilo p.-vu 
premiéru. K zdarnému predstaveniu prispeli 

Oprot i pôvodnej inscenácii Hcrvého ope
rety na scéne DJGT z roku 1977 je dnešná Ni
touche zameran<í viac na kri tiku ~účasných 
spoločenských neduhov. v aktualizovanom 
preklade a'prebitsncní J:ubomíra Feldeka, ale 
so st;í lc melodicky pôsobivou hudj1ou F. He·r 
vého. Plejúda hlavn ~'ch postúv sa početne zú-
2ila na polovicu. \'iaccrí prot;tgonisti hrajú 
v dvoj resp. troj rol<k h. so zúmcro}n pranicro
vai spoločensk ú prc tvú rku vo všcrkých podo
bCtch života a polit ik y. Toto rozš írilo herecký 
diapazón jednot livých po~uí v do širšej a roz
manitejšej v)'razovej palety a zárovc1i zvýšilo 
i náročnosi umeleckého ' tvúrncnia . Nový šéf 
opery DJGT a režisé r predstaven ia Marián 
Chudovský dal šancu nov)1m mladým sólis
tom operného súboru. Prejav dôvery a pod
pora umeleckých ambícií mladých umelcov je 
chvályhodnú. výsledok ich snažení však vel' mi 
nepresvedč i l. Mari ún Chudovský postavi l 

Celestína alias Floridor v stvárnení Fran
tiška Malatinca (na oboch pn~miérach) .nemal 
dostatok protikladných výrazových polôh. 
aby mohol vhodne dotvori i prejav oboch De
nís, a tak -zapadnú i do prúdu pret várok ostal-

aj Mária Tomanová a Alexandra Stopkov:1 
v úlohách herečiek . 

Pôvabn<i Hcrvého Manľzcl lc N_itouchc sa 
obliekla v DJGT do súčasného rúcha. ncmož
rw však povcdai. že aj akt uúlnclw - hoci to 
bol pi'l\'odn)· z{uner režis0 ra. l'rctv;írka mú 
~túlt: v ,poločnoo,ti ,\'oje mie,to. a le jej pred
met pn.:,tal byi pre dnešného diváka zaujíma
vý. Azda pri~l a Nitouchc do DJGT oncskore-
ne . 

EVA MICHALOV Á 

PRODUKTÍVNY NÁVRAT 
K najúspešnejším inscenáciám spevohry prešovského Divad- · 

la Jonúša Zúborského v posledných rokoch patrila .,muzikälo
v;í" verzia s,taršcj . no dodnes úspešnej situačnej komédie J. 
Brandona - Thomasa Charleyho teta , ruského komponistu O. 
Fdcmana hraná pod názvom Stará komédia. Preto neprekva
puje. že v tcrajškh div;ícky nic vdnli priaznivých časoch sa ten
to titul opiii objavuje na repertoári. 

Obnovenej premiére (30. ll. 1991) by však skôr pristalo 
označen i e nové naštudovanie. Z pôvodnej inscenácie. uvádza
nej ešte v historickej budove DJZ. zachoval inscenačný tím iba 
torzo. Nový je priestor malej scény DJZ. kde už pri inscenácii 
Suchého Johanesa Doktora Fausta našie l spcvohc.rný žáner in
špiratívne prostred ie. Hradisko doplnili inscenátori opiii o stoly 
s intímne svic tiacimi lampičkami. pred predstavením a počas 
prestávky sa ponúka občerstvenie. Scénograf M. Matejka .. ci
táciou'· prvkov svojej pôvodnej scény vytvoril typicky kabaret
né ,.javištiatko". Zmenšil jeho hÍbku, zato však posunul herca 
clo bctj:>rostrcdncj blízkost i diváka. Ten môže vychutnávať prí
jemnú atmosféru podobnú kabaretu. či literúrilej kaviarni. 

O. Fel'cman s li bre tistom V. Poljakovom a tex tárom R. Rož
destvcnským napísa li Starú komédiu ako komornú hudobnú 
frašku. lnsccnútori , využijúc možnost' neobyčajne inte nzívne
ho kontak tu javiska s hradiskom. predlohu ešte skomornili. Di
rigent j. Iledŕich prearanžoval partitúru pre klavír. syntezátor. 
ba~ovú gitaru a bicie. Toto n<'tstrojové obsadenie úplne posta
či lo . Zivá ka pe la . hrá pred očami publika s chuiou. štýlovo čfs
to . 

Režisé r S. Benko úplne škrtol tanečnú zložku (autormi pred
písanú dosť samoúčelne, . sústredil sa najmä na budovani~ tem
porytmu predstavenia, poskytol široký priestor hereckeJ tvor
bc. Akoby "zo zákulisia" iba stráži l vyváženosť celku a usmer
nil prípadné neúnosné extempore. Možno napokon celkom 
nedôveroval takto skomornenému libretu a snažil sa humor ak
centovai aj zvukovými efektmi. Zdú sa však, že predstavenie 
sa bez takýchto barličie k zaobíde. Humor tu totiž vyrastá rov
nako z briskných dialógov. ako aj zo situúcií. 

Dominantné postave nie v inscenácii si .. okupuje'· komik š. 
Senko. Tentoraz svojej dvoj roli Lorda Babbcrleyho a Charley
ho tety disciplinovane a s mierou pre vkus d<ivkuje slovný a si
tuačný humor. Ale aj ďalš ie kreácie (predovšetkým Gerjakov 
Spcttigue a Novotného Charles Wykeham) sú hrané s chuťou , 
plne sústredené na významovo a rytmicky presné rozohrävanie 
dynamicky sa striedajúcich situácií. Styrom ženským postavám 
(A. Benková, O. Gerjaková, J, Korpášová a S. Sarvašová) navy
še nechýba šarm a gracióznosť. Jednoduchá huclobnä lektúra 
si nevyžaduje mimoriadne speväcke výkony interpretov. kto
rých J, Bedi'ich vedie v jednoliatom štýle . 

Ešte čosi pravdepodobne hneď v prvých okamihoch upúta 
pozornosť prichädzajúceho diváka - nezvykle intenzívna rekla
ma .. Aj prešovsk<í spevohra siaha po alternatívnych zd rojoch 
financií. ked sa jej od št <i tu nedostáva tol'ko . čo by potrebovala . 

V. Timočko, S. Senko aJ. Novotn)· v Starej komédii na scéne 
prešovského divadla. Snímka L Marko 

Je potešitd né, že bardejovský obuvnícky JAS do takejto spo
lu pr<ícc vstúpil. lnsccn<icia ho s najviič~ou pravdcpodobnosiou 
uspokoj ila. tak ako '"i u'pokoj í každého milovníka huclohno
z;íh<lVIlého divadl.ó!r OLEG DLOUHÝ 



ZO ZAHRANIČIA 

h\'1\' tm stíťa:i.iach z vlastnéhu \Tl't:ka. Aku lu 
h;,,;, \'u vašum prí1mdc'! 

- Na tl'j to ' úiaži "nt: 'a na~ia, t il' zút\1stnili 
pn"trl'dníctvom Mini,tcr, tva kllltt'1ry SR . 
Mal i ' ml' \~a k ' napríklad' pl:int.: aiN>Ivm ai 
i ll'al~ill ~·~·w:nnnll ' ú ia~ v US/\. a j "lll' í"p6-
lll' ah, nlvov: di prvé kolo a na z:'1klatk -Ili min. 
twhr:í vky pmtt'1pili i dt> druhého kola . Toto"' 
u'~utol:ni lo \' Par íži . čo lw ' ml' 'i "Híd' l'~ l l' 
dok:ízal i uhradii aj z ,· l a,t l·, ~·ch pn"tril'dknv. 
all' trl'tio.: ~ll lo,. USA jl· už 'kutočnl' nad na~c 
fi na nl: né nwi.nn't i. 

1\lnuhí intcrpn·ti sa k sí1fa"i.iam stavajú dusf 
skl•ptil'ky. \'~ sie však zrejme stít'a:i:né t~·py. 

ču učak;ívalc ud stíťa"i.t• , okn•m linan(·néhu 
uhudnull·nia'! Myslíl~. :i.~ úspl'Šnť ahsuhuva
nit• stíťažc mú:i:t• vj-rawt• uvplyvnif vašu umt·
lcckti kariľru'.' l>c"tali sie napríklad pu vífaz
'IH·na \ 'all·ntinu Hun·hi lll'jakť konkrétne pu
nuk~· na Ílčinkunmil·'.' 

l lspcšné kJa,írnc duo 1•crcr Pažick~ a Aleš Solárik • Snímka archh· HŽ. 

- !loci 1 pmlmil'nkach " ' ,pomínali aj 
koncl'rtné '~'tÚpl· n ia. na poknn 'nll' účinko
' ali kn na knncl'l'll' ' íiatm . All' pr<.: javi la 
n n;',, z:'lujt.:m napríl-.l ad pani Tl'ra dl' Mart.:n 
0\l'll' ;t llola mbka. ktn1:'1 hllla členkou poro
t~ . a , h.lhi la 'IHO,trl'dkovai kwll'l' rt m·anil' 
1 lloland,~u . 

Zn:iml' pri, lm ic· . i~tP nic· je· d11111a pr~>rn

kom 'a t:1ti:d· 1tial111jl· aj n:1 "'i''"'né 
mladé ' loll'n,~é ~1:11 inw duu l'l'll'l l'aiiľ~~ 
a Ak '- Solari~.' ku nl'Cil\ 111 tNid~um 1 '-a~ l'~
ll' pul:~Úilll' . 1 l'd ml:tdl ;,Itl l' kl 'ú kn na '-ta i
tm:H:l'j čiarl' ''ojl'j intl'rJ'Il'taénl'i ~a r ién 
a akn l~o, l urh;i(· i \'S ILI (1 trink l. l.ap'-an·
' kého) no.:ma jú (podl'a na'-iľh /\~~ lo,tí) n:1 
\''HIP du konl'<.:ltného i i1 <ll a l''-ll' pra1 oplatnu 
1 ,tup<.:nk u. ' l o im '-'a~ no.:hr;ini 1 ~ hra1 :1 1 jo.:d
nu ,lii:1 ~ ta druhuu . 1 toltlltl roku ' a po 1 ll:IY
'l'l' 1 talia n,~t: i M:1r,:1k 't:di aj lalll l'a tmi ~~· 
t naltlnl' j 'uiail' \.'a lt:ntina Burch i ho 1 Ríml'. 
~de· pn l·n, lltl ohh:í jili 1 ' ilnq ~tlll~ll ll' l ll'l i l-l 
~1:11 lľll~~.:h thojíc 1 t:d ého " 'l'la . Po ll:IHatc 
L Talian,b 'ml' ich poi.iadali u kr:'1tk ~ rot.lw
\lll'. 

Súfa"i.c kh1' írn~ch dut•t sít menej lhk,•cnto
nnu:• i mt•twj známe. Ak~· charakter,. kontexte 
1ľal~ích podohn~·ch podujatí mala súfa"i. Va
lentino Uuct•hi'! 

- .k Itl j..:dna ' naj1 ~7 namnl'j,il'h tal ian
' k' ch ' utai.í. '<.: 11\11 :111:i 1 i lu.:· u..: hu db..: 211. 
,lt~rot:· i a. ' dúratom na dil:lo \ 'akntina Bul·
chiho. Kaid~ ro~ il' 1 ~ P''ana intc·rpll'l:u:·n;·, 
i ~tlmpot i (·n ;i ''iia, lith prl· iní n:l'lllli . l'oh
torot'll\ l-L l<>l'lllh hol 1 t ll:llllc'lll '-la1 11. 1 

ll k/;1\ ;-,."_,dl <ftll." l. /lu.:·: t,I IJJin ,;, U:J lh.' l 1:1 

dlll.:t 1 cdého ''..:ta o. i. 1 Kanad~ . .l apt~n,~a . 
Spanio.:b~a a dal,kh ..:urop,kych ~t;Íltll' . 
;t Ru,k..:j kdt.:ratívn..:j rqlllbliky a z Litvy. 
Z (\·,ko-Sim l' ll,~ a 'mo: boli jl'diní kandidati. 

Mali ~ll· uwi.rw,f prcd,ta,·if aj tvor hu na
~ich M'rl::a,nS dr anturm '.' 

D. Martinček v zahraničí 
\ ' podani ~umorn0htlt>rchl·, t ~;o Dl :lid';ln

,~,· , t i lha l monil· 11 \lc'dli' l.rllll' i :"lkdiiii:IIPd
nl'lll> ~ ult \lllll'llll 1' i tlr\.o Schi:HH!l' l b:~tk r 
l krl,,t. Sl:u:·d"lll' ~\a l It.: ! On. :"l la rtint:da. / 

11"11· 1 ~ Rl'indla . na '""'nkn ru~u I1J'JI.11:t 
~nn~· l· rtoch 1 1'1 ahl· a :"llnídllnc· (lll'dnil''lll 
, Pldlt.:,lrtlmt>pl'l'\ :11 odnl'lw di1adla 1 l'r:l
hl· dil'la l'l·tra l·.ht.:ll:l ( l lt1111111a~l· a \\ .. \ 
r-.lot.:ort ). !)"' """ 1\lartinl'l'k:t (:\IIIIJI:Ililln jll l' 
' l : 1 č i~tl\ \ llldlt.:'ll' r) a\\' . i\ . :"l lotart:t (Rl' · 
qlli t.: m) . 'oha ~<lllCl' rt ~ mali ll po,lm:h:i\:m mi
nmriadnl' p11:111111 u min/\ ll . 

mi 

AJ DOMA PROROKOM? 
.k tll d~t l )l-.olnd 'tllai. pné ~"'" m;o (>ll 

minul. d ruhe' 111:1\im:'ilnl· 'JII mim'1t . ""' in né· 
~ ~~ kn doda \ 'akntina Bucr hihn . in a ~ ll' po
lllc'lnl· ;.i n > ~ ~ \l>l n\ ''hl'1.od Radllnanintl\a 
ai pn ,u(·a'n'"'- i.1al. '" l adh~ ''"'l' ll'~\ ch 
:tll ltllll\ lll' lllaJlll' \ rl' llc' l'l tl:iri. nl'\ il' ll)t: l: i nl'• . 
ja ~é \l.lhl'l' l'Xi,tuj ll a nt.:mali ' ml· ani ča' ich 
11:1'tudmai. Z l:l',k\t:h 'kladatdo1· \ llll' J)ri:d- · 
nil',li T ri t'l''ké ta n~·t.: ll . 1\.lartinu a Uratíhkl' 
tanct: hrno.:n,kého autma Vla,t imila l.l'j,k:L 

J>utcraz stt• si zu v~ctk~·c:h sitfa"i.í. na j(h!_: 
r\·ch ste sa zúčastnili priniesli prvé ceny. Aku 
si ceníte toto s\·ojc poslt'Ciné vifazsh'cľ! 

Konkurt.:nl·ia hola tvrd:í a do fin:ílt.: mohli 
ptl,lllpit 1!-=n -1 du:í. n.1pokon "' to pndarilo 
l'l'prl't.l' lltallltllll 7 Turl'cka. Ru,ka. Litvy 
a n:ím. V k jto ,ú ia~ i " ' uddujt1lt.:n d\'l' Cl' n~: 
111~ ''no: tí,ka li P' ' ,·,a duo 1 l .it1 ~ druhé mit:'-

'"· 
Ztí<·a,lnif \:Ilia zahntni(· m-j ' tlf>< ii l.ll:lllll' IIÚ 

pn· našich intcrprclcn nielen tvrd~ Pl:~nt:..a.':u 
a kvalitnú intcrjJrctačmí ítro,·cil. alt• éuraz 
(·astcjšic aj schupnusf míjsf si spunzora uchuf
néhu pudicl'af sa na nemalých linančn)•ch ' 'Ý
davkuch. V poslcdnum čast• si dokunca viat·crí 
interpreti s ncmalj·mi pruhlťm:tmi hradili po-

,\ .:·o dunuin agent Íl l'~ , Slovkum·crt. .. '! Sil' 
pn·dsa jl·dni z najlislll'~ncjsfch ú(·astníkuv in
tcrpn·lačnjch MH'a:i:t u ná,. 

i\1-.n ~ la ' írnt.: dun 'llll' ta l ia r hll li na pia
tich 'úi:liiadt. l i.th "'n:ím pmlarilt> '-' ítat.i i . 
/\ It: v ptH'm na ní 'o zahra ničím jl' lldllt:Va nt.:
~'IJll'rnt.: ml'n~ia. Vla,tnl' i.iadna. U n;b zrcj
llll' trl'l'a tí,l..ai pn )·~h r i o.:n..:~ t l' 'iac. loi.no 
no tfal~ích pia tich Cl'n:Íl~'a (:o, i n>zh~hl· .. . 

. '· 
Odkc1h ste "' ruzhudli pr~~Spillučnú hru'! 

-stc~lc puslu.cháči VŠMU. t·hcctc ako kla' ír
ne duo I:Htkračnntf i pu 'končení šknl~~ all'11o 
sa ski>r ruzhndnclc Jlľl' individuálnu k:1riťru'! · 

- llr:'lllll' ,polu od roku llJX(l, prvé víiaz
'tvú 'llll' zí, k:lli t.:~tl' ako posludt:íč i žilin, ké
ho konzcrvatt.>ria. Radi lw ' mc naďakj pú,o
hi li ako duo . ak " 'm,;zro.:j ml' " ' chceme 
,·,,pc~nt.: (ll l' / <.:ntm•ai ai ako "íloví hr:'1t:· i. Na
('O J..on nil'l-ol'l-o 't'li:11i \ llll' ui. ;oh,oho,·ali aj 
:rk!'> t<.:doullli\l'l 

Zclám vám teda nl'a ítspt•chnv, kunccrt
ni·ch prílc:i.itnslí, u nielen \'ám, plné koncert
né ~á l~ . 

Zhcwárala sa: !\IA.RTINA HANZELOV Á 

Zomrel Ernst Krenek 
Ako oznámila rakúska tlač, krátko pred Vianocami zo

mrel vo veku 91 rokov rakúsko-americký skladalel' Ernst 
Krenek. Patril k posledným osobnostiam hudby 20. storo
čia, ktorí formovali pluralitu novodobej hudby. Narodil sa 
a š tudoval vo Viedni, 1938 emigroval do USA a usadil sa 
'\' Kalifornii. V roku 1927 získal s\·etmi · úspech operou Joh
ny spiclt auf, kdc.s úspechom zúžitkoval štylistické pnoky 
jazzovcj a klasickej hudby. Jeho bohatá a štýlovo rozmani
tá h ·orba zasahuje do všetkých dru-hov a žánrov hudby. Bol 
skladatcl'om tvorivého nepokoja, neustáleho hl'adačstva 
a experimentovania. VýLnamná bola aj jeho teoretická 
tvorba, najmä jeho práce o kompozícii, kontrapunkte 
a dvanásflónovej technike, ktoré svojho času patrili k zá
kladným prácam. Ako pedagóg vychoval mnoho skladatc
J'm• z celého sveta. 

NAJNIŽŠIE CENY V ČSFR 111 

EXPO S 
Lermontovova 10, 
Bratislava 
tel./fax: 07 - 333001 

veľkoobchod s hudobnými náslrojml 

CASIO 

ZEN·ON 

ponúka 

... ~lronlc keyboarda od 975,-

klaalck• gitary 
ahktroalcká ladléky Od 8 9 O,· 

STRUNY ~1~ o~~ od od f©.A~o o 
69,• 54,· ~ ~""ífo Q()&jg} 

od 
3 3 s. - T H O M A S T ll( 

PRE HUDOBNft iKOLY A ORCHESTRE Ai 30 % ZEAVY 
MalopredaJ: 

EXPOS - MUSIC . Fučíkova 16 , BA 
tel.: 07/ 333412 kl.35 

Na 7.á\·er roku 1991 pripra\ila na 21. decembr11 \'Íedenská Volksoper 
premiéru šostakuvičovej opery Lad)' Macbeth z Mcenského obmdu. 
Viedenská kritika označila Ioto naštudovanie šostakovičm·ho drama
tického opusu za senzačné. Zásluhu na lom má predovšetkým režisér
ka Christ ine Mielilz, bývalá asistentka Harry Kupfera v Komickej ope
re, ktorá za spolupráce dirigenta Donalda Runniclesa dosiahla kongé
nlálne pretlmočenie diela. Hla\'RÚ postavu \')'O'orila Rebecca Blankes
hip. 

INFORMÁCIE 
e Berlínsky senát sch,·álil zmlu\)' pre nové 
H•dcnic Nemeckej štátnej opery ,, Berlíne. 
Ako sme už U\'iedli, umelecké vedenie začiat
kom sezóny 1992-93 prc,·ezmc dirigenta kla
' 'irista Daniel Barcnboim. Intendantom di
\adla bude Gl•org Quandcr a adminislrath·
n~·m riaditcl'om sa stane l·:rich Diinnald. 
e Skladatcl' G~·orgy l.igcti 1.ískal hudobnú 
cenu taliansko-š,·ajčiarskcj Bal1.anovcj na
dácie, ktorá je dcpto,·an:í sumou 3511 000 Š\'aj
čiarsk~·ch franko\', 
e Španielsk~· dirigent Miguel Gomez Marti
n cz bude nm')·m šéfdirigentom llambur
skj·ch srmfonikm·. J>o tejto funkcie nastúpi 
, . sc;r.cínc 199.\-1)4. V naslá,·ajúccj sczcínc bude 
\šak orchestru k dispo:tícii najmä pri prípra
\C dramaturgicki·ch plánm. 
e Na 4J. medzinárodnej klavírnej s úfaži F. 
Busoniho v Dozen udelila mcd1.inárodná po
rola ecn~· naslcdomc: l. cena - nebola už po 
~1\rt~·krát udelená (!). 2. cenu ,. hodnote 
9 miliónm· lír ex acquo zí~kali: Igor Kamen1. 
(sibírsk,· Nemec) a OJh·cr Ca1.al (1-'ranctíz
~ko). J. ~en u (t mili1ínm· lír dostal Stanisla\v 
Judcnich (Sovictsk~· näz). 4. cenu ex aequo 
dostali ďalší so,·ictski účastníci súfaže U\' 
\'inocour a Andrej Pisa rc\·, 5. cenu si odnies
la 1-'rancú1.ska Mathieu Pápadiamandls a (,, 
cenu získali ex acquo Rusi cm Sajtkulm· (So
,·iclsky 1.\·iiz) a Zbignicn Raubo (Pol'sko). 
e Alfred Schniltkc dostal rakúsku štátnu 
cenu ,. hodnote 200 fHHI šilingo\' ako sklada
tel' cur{tpskcho 'i"lllamu. Táto cena sa ude
ruje od roku 1911S, ,. ncpra,·idclnj·ch odstu
poch, mimoriadnym osobnostiam, kto~ch 
dielo je !Kn·ažm·ané l.a eurcípsk~· prínos. 
e Uňa 2. decembra 1991 otmrili ,. SalzburRu 
~Mol.artovo hudobné a filmm·é m1Í1.cum .. 
ako súčasf Mozartca. SJá,nostnj· akt sa us
kutočnil ' i\1o1.artovom rodnom dome. 
Zbierka ob~ahujc pocUa údajo,· raktískcj tla
če 111fl fHIO dokumcntm•. 
e Ako oznámil rakúsk,· denník Uic Presse, 
:\lo1.artéum dostane ď:;lšic autograf~· W. A. 
\loZllrta. Bude lo dmjstranon• rukopisné li
breto pn-ých dn)Ch scén z pn·ého dejsh•a 
l' nosu zo Serailu, ktoré ,. l .ondýnc \)'dražili 
za cca 1,9 mllhína šilingov .• Je lo údajne uni
kát, ktorý pod l' a sim· Wolfganga Rehma, člé
na edičného ,·edenia, dopÍňa 1.bicrku cca 1!10 
origináln~·ch skladatel'ov)·ch listm· ... Okrem 
toho 1.a 270 000 šilingm· bol \-ydra:f.eni· frag
ment z Mozart en ho klavírneho koncertu KV 
.n:;. firn \ln1artcum 1bkalo ori~imílny ru
kopis dc,·i~tich 1. dcsiatých kla\'Írnych kon
ccrtm·.-~siat) sa nachád1.a ,. (SI-'R. 
e tond}nske dh·adlo l·:nglish National 
Opera bude mat' no,·ú šélku ,. osobe diri
JCl•ntk~· Sian· '1-:dwardsowj, ktorá v roku 19J.l 
prc,·e1.me po Markmi F:ldcrm·i ndcnic sú !K~ 
ru. J>ivadlo tak pokračuje \'0 smjej tradícii, 
menma( do čela umeleckého ,·cdcnia mla
dj·ch rudi. Ednardsm·á bude pn·ou ženou -
šélkou operného súboru ,. Anglicku. Má 31 
rokm·, , . English National Opera dirigovala 
zalial' iba jednu produkciu (Pro~ofic,·m·u 
operu Hráč,. roku 1990), ale viaceré' Cm•enl 
Garden Opere. Študomht na Royal Nort
hern College of Music a,. rokoch 198.l-1!5 št u
dm ala na Kon7cnahíriu , . Leningrade u Ilju 
Musina. llosial' spolupracomla s viact•rými 
zahraničnj•mi orchestrami ,. · tos Angeles, 
~ Orchestrom de Paris, English Chamber 
Orchestrom a i. 
e Pol'ský skladatel' Krr.ysztof Pcncdercki 
píše k osla\•ám 3000. \-ýročia .Jeruzalema, 
ktoré bude v roku 1996, nm•é orattírium. Po
dl'azahráničncj tlače jeho témou je Král' Dá
' id. 
e 17-ročnj• "1.ázračný huslista .. Julian Kach
lin, ktorého poznáme aj 1. vystúpenia , . Brati
slave, mal nedávno ,·el'ké úspechy na turné 
,. Izraeli a Nemecku a s \'el'kým ~spechom 
,. polovici decembra predniesol \'0 Viedni 
spolu s Vicdenskj•mi filharmonikmi Sibelim· 
husl'ový koncert d mol 1.a dirigovania Maris
sa Jansonsa. 
e Časopis Musica! America o7.Račll šéfdiri
genta Clevelandského symfonického orches
tra Christopha ,·on Dohnanyiho za "Dirigen
ta roku 1992"'. 
e Slávny huslista lsaac Stern, klorj• sa,. ro
ku 1920 narodil na Ukrajine, sa 12. decembra 
m. r. po pn-ýknit l'nitil do vlasti. Pred Viano

cami uskutočnil niekol'ko \)'Stúpení ,. Mos-
kve. \ 
e Anglická gramofónová firma Chandos 
Records Limited, ktorá v priebehu roku 1991 
otmrila , . Prahe smju exkluzímu predajňu, 
u1.ancla zmluvu o nahrú\•aní s ( 'cskou .fil .. 
harmc)niou a jej šéfdirigentom Jli·ím Dčloh
lá,·kom. 
e Vít'azi európskej spc,·áckej sút'ažc v Gu
tersloh. Európska spevácka sút'až ..,No,·é hla
S)"", ktorú sa uskutočnila po štvrt}· ra1. 1. VY,Še 
200 účastníkov, vyhlásila nasledovné vj·slcd
ky: l. cena Sonja Zlatkm·á, koloralúm)· sop
rán (Bulharsko), 2. cena Michael VoiJe, ba
ryhín (Nemecko), .l. cena Annctte Selltgen, 
me7.7.osoprán (Nemecko). Vít'azi súfažc ok
rem cien vo výške IO 000, 6 000 a .J 000 DM 
dostali aj ~lipendlum Bertclsmannm·ej na

dácie na m!Qstrovské kurzy. 
Podl'a 1.ahr. tlaee: -mj-
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Wish you were: here. Internationale Musikmesse Frankfurt 1992. 

Koho hudba pritahuje, ten zajisté 

neodolá Mezinárodnímu hudebnímu 

veletrhu ve Frankfurtu 1992. 

Prezentuje vše od valného off-beatu až 

po výber klasiky. Zde je možné nalézt 

mezi kytarami a sametovými zvukovými 

koberci vše, od krídel až po laserovou 

techniku a od softwaru až po hard-rock. 

Záleží jen na tom, co Vám nejlépe vyho-

vuje. 11. 3 . 1992 se zdvihne opona nej-

vetšího hudebního veletrhu na svete . 

·- Dny pro odborníky: 11. 3.-13. 3. 1992 
Více než 1100 vystavovatelu z takrka Dny pro verejnost: 14. a 15. 3. 1992 

' 

Frankfurt am Main, 11. 3.-15. 3.1992 

čtyriceti zemí vám bude predvádet na 

koncertech, ve s~udiích a v ukázkách to, 

co je ve svete hudby práve trendem. 

Zcela zaj isté tu bude neco i pro Vás. 

,-- ------ -- - -~ -----, 

l Kupon Musikmesse 
l Na základe zaslání tohoto kuponu 
l obdržíte zdarma další informace: 
: RAP l D ~eskoslovenská Reklamní Agentura 
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