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AD ACTA? 
Skončil sa rok o ktorom t'ieme, že ne

bol ľahký a prát·e sme začali intenzíme 
žlť rok notý, o ktorom už teraz predstaf'i· 
telia nášho štátu, súčasného politického 
a hospodárskeho kurzu t'l"llt'la, že bude 
dte ťažším, zložitejším a náročnejším 
pre nak sebaobetot'anie. Naše hospodár
stt·o už na začiatku roka je "hlbokom de
ne/te. 

Aký t'iak bude kurz kultúrny, duchot'· 
ný, to zatiaľ žiaden prognostik nepredpo
t'edá. to zostane z našich mesaéných apa
náži po odpočítaní not'ého mijomného, 
notých dani, póplatkot', ďalšieh cenotých 
liberalizačných machinácii ... to zostane 
1111 ludhy - ktoré podľa n~not'Šej Infor
mácie m~á byť zaťažené 21 ~daňou z ob
nta -1111 blsopisy, ioJJcerty, DOty (ak dte 
~aké budú), 1111 t'Zdelát'Die- Tieto 
m,.Uiellky a otáza/ky sa ml utfsbll do 
pera po aot'01'061o• preJaye prezldellta 
Václaq Ha~ itorf oluul llospodár
si.Jd starosti, itoré aú oé!aiáf'141á, spo
meaul, le r t"_to rollu treiM t'lalu po
~ t'eiiOt'llf rýdlon a mlelát'IUJiu, 
t'efl sl prl""_ÚUUIJe 4lltl. týročie narode
llhl ul/teTa národo.,, Jána Ámosa Komen
ského. 

/úd' som Sil cher/ k tomuto pre}11m 
'1'1711/f r núlch denníkoch, s prelo'llpenfm 
som zistil, že " krátených ZIÍZIIIUIIoch 
z prezlde11tot'ho prejat'U typ~tdla prát'e tá
to pasáž o týchot'e a ndelát'aní. Vlastne 
aerypadla, ale niekto ju Uu1ol. Prania, 
IIOtWif o rýdJot'e a mlelát'Dí nie je za.,. 
jÚIJaré a aktuálne. Vzdelát'IUJie a 'J'ýchot'a 
totU 11eprlnája rýchle zbohatnutie 
• mleluí Tudbt zatial ani nebohatnú. 
YzdeláriUJie, týchot11, kultúrnosť nie sú 
momentálne ., m6de. Jij tu sa musime 
sprát'at' utiaf trhoro, teda kto z koho. 
Veď dobre sa pamätáme, ako sa St'Ojho 
času zachot'al náš parlament pri pren; 
konit'ani prrého náwhu Fondu kultúry. 

Hudobná či estetlclcá týchot'a bola 
t našej spoločnosti na pretrase dlhé roky. 
Trápila nás "mi11ulostl, sužuje nás~ te
raz. Nat']'Še, týchot'a .-ôbec je "súčasnosti 
rystarená nek011trolot'ateľnému šíreniu 
nerkusu, fiÝČOt', amonlit, pseudoumenia, 
rastúcej rlmlnalite • pod. 

Tieto falt.t.á by sme si mali .-šetci Ut'edo
mit' práre ., tomto roku. Komenského 'J'ý
ročle by malo míjsť ž/mú pôdu na ade
bátnu renesanciu jeho u&nbt a jeho t'še
obecne a t'šest'etot'O platných poučiek. Je
bo spisy, ako napr. JIUJua Llnguarum re
se,..ta, či Orbis pictus, alebo Open dl
dactlca omnia, nalli európske uplatne
nie a uzniUJie. Y torze St'ojho diela Všeo
becná porada o náprat'e t'écí lldských, 
ďaleko predstihol st'oju dobu soclálno-n
lozonckým myslením, hlásaním t'šest'eto
t'ej jednoty, požiadat'kami na t'Šestranný 
iultámy, mramý a dušemý 'fÝJ'oj. Ko
meDsk.ý je stále aktuálnym autorom 
a mysliteľom podnec.Uúcim tmrl'fosť 

a rozt'Oj dušemých a mramých hodnôt. 
A tých je dnes treba ako soli ••• 

Výchot'll je drahá, nákladná t'ec. Potre
b.Ue mlelaných, trpezlil'jch a zapále
.ných ľudi. K 'J'ýchot·e potreb.Ueme ~ po
koj, ~ mier. Potreb.Ueme pre ňu pod
mienky, nielen štatutáme, ale ~ mate
rl.áiDe. Na ti-chom sa utiaľ ani kupóny 
aepredánúú, nedá sa ani prlt'atlzot'llt' 
a "ä.robi" na ňu ~ štátny rozpočet. Zos
tane zrejme nákladnou poloikou rodin
ného rozoočtu. 
Keďže niektoré jubile.á či týročla 'fle

me ~ bombasdcky oslat'ot'ať, tak ma 
t'lastne napadlo, ako si konkrétne u nás 
pripomenieme týročle Komenského na
rodelll& Prat'da, Komenský nie je Mo
zart, a 11ed.á sa na ňom tak dobre zarábať. 
O. sa t'iak z 11eho poučiť, učlf, 11achádzať 
., ifom pramene inšpirácii pre súčas11osť 
l budúcnos(. MARIÁN JURÍK 
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Mali sm e sa vlastne stretnúť pred nie

koľkými mesiacmi. Tak sme sa pôvodne 
s violončelistom Eugenom Prochácom 
dohovorili. Aj predmet nášho rozho voru 
mal byť iný. Celú tú dobu sme sa s urči
tou zákonitostou míňali. Čas pracoval 
na d'al.l'ích umeleckých epizódach (mož 
no aj uz lových životllých krokoch)! pre
to sa i téma nášho dialógu mierne posu
nula. Od úspechu na minuloročnej vio
lončelovej súťaži ·v R íme, cez celý rad · 
zdarných vystúpení, až k tej najakwál
nejJej téin e, ktorú (v tom je paradox Ho
ry a Mohameda) priniesol a ponúkol 
umelec do našej redakcie sám. Z vlastnej 
iniciatívy: Úspešné hostovanie v kanad
skom Toronte ... Ale je to ozaj para'cfox? · 
Nie je to len ďalšie potvrdenie PopoluJki
nýclt handričiek, v ktorých dnešná naša 
kultúra - a najmä - hudobná, trpezlivo 
znáša svoj osud? 

Ozaj, keď zrátam avfza koncertov 
a podujat{, ktoré sa na náš redakčný stôl 
dostanú- či skôr akoby náhodou zatúla
jú. tak sa prestávam čudovať takým ja
vom, te umelec preberá da/Jiu rolu: me
nelera, jHopagátora, organizátora. 
V zmysle .. agemúmeho·· hesla: Do it 
yourself .. 

Ako hovoríte, začiatkom decembra 
ste sa vrátili z Kanady, kde ste sa 

áko jeden z protagonistov zúčastnili na uvede· 
nl slovenského a českého hudobného umenia. 
Vrát'me sa v~k najskôr o niekoľko (tých in· 
kriminovaných) mesiacov dozadu. Čo vám 
priniesli? 
Aspoň heslovite spomeniem podujatia 

a festiva ly. ktoré som v tom čase absolvoval. 
Boli to koncerty v Rakúsku . Ta li ansku. Ne
mecku. Festival mladých inte rpretov Penta
gon;íly v Žiline. Juhočeský festival v Českých 
Budčjoviciach. Zvlášť by sotn sa rád pristavil 

kovanej podobe uskutočnil. Predchádzajúce 
ročníky. bez časovej tiesne, dávali viac miesta 
koncertným produkciám. ale aj konferen
ciám (pýšiaci rn sa účasťou ozajstných sveto
vých hudobných veličín - osobností). ktorých 
ústrednou témo u boli osudy. formy pomoci 
talentovaným výkonným umelcom. s ústred-

z recenzií nedočítal. že som tu hral. Alebo to 
má znamenať . že sa Melos É tos dotýkal inter
pretov a ich vkladov tak zancdbate rne a okra
jovo? 

??? ... So slovenskou tvorbou ste reprezento
vali naše interpretačné i kompozičné umenie 

O tichých úspechoch - nahlas ... 
... s violončelistom Eugenom Prochácom 
pri Laurcátských dňoch Katji Popovej. ktoré 
sa uskutočnili od l . do 4. novembra v bulhar
skom Plevcnc. Čfm je tento festival zaujíma
vý a atraktívny? Viacerými prvkami. Najskôr 
všeobecné informácie o ňom : 

Rok 1991 bol osemnástym ročníkom tohto 
bicná lnc konaného podujatia. Od l . do 4. no
vembra sa tu prezentovali , ako je v štatúte 
festivalu. víťazi . resp. laureáti medzinárod
ných súťaží z uplynulých dvoch rokov. bez 
ohľadu na in terpretačný odbor. Počas týchto 
dn í sa tu vystriedali držitelia najlepších oce
není zo súiaží napr. z Montrea lu , Ženevy, 
Budapešti . Bukurešti. .. 

... vy ako vit' a z Medzinárodnej violončelo
vej súťaže Valentina Bucchi v Rlme ... Ako je 
festival koncipovaný? Nie sú ~tyri dni priúzky 
priestor na takto cielené podujatie? 

Ako som spomenul, Festival Katji Popovej 
sa konal po oscmnástykrát, má teda už svoju 
tradíciu. Tento rok prvý raz bol zredukovaný 
na takú krátku časovú plochu (predchádzajúce 
ročníky dostali , pochopite rne oveľa veľkory
sejší priestor) , udialo sa to z aj nám dôverne 
známych príčin - pozícia kultúry v Bulhar
sku, podob)le ako u nás a v ostatných postko
munistických krajinách je závislá od bezúteš
nej ekonomickej situácie. Napriek tomuto 
faktu (alebo práve preto) treba kvitovať, že 
festival dokázal prežiť , a že sa hoci aj v zredu-

ným mottom o nezištnej snahe pomáhai mla
dým ... 

Dramaturgia 18. ročníka fest ivalu pozostá
vala každý deň z troch koncertov. Každý 
z účastníkov sa predstavil s orchestrom. Účin
koval som na záverečnom podujatí s Dvofá
kovým v io lončelovým koncertom. 

Považujem naozaj za česi. že som vystúpil 
v takejto medzinárodnej umeleckej .. spoloč
nosti'' . v takej atmosfére a prostredí , aké cel
kom nefalšovane festival každému účastníko
vi poskytol. 

Festival Katji Popovej sa uskutočnil v po· 
merne tesnej časovej nadväznosti na náš me
dzinárodný festival hudby 20. storočia Melos 
Étos, na ktorom ste dost' zásadným podielom 
interpretačne participovali ... 

Myslím si, že tento náš festival a jeho orga
nizátori si tiež zaslúžia nemalé slová uznania. 
Realizácia takto orientovaného podujatia bo
la celkom iste neľahkou úlohou . Nechcem 
a ani nemám v úmysle analyzovať všetky or
ganizačné a umelecké ,.súčiastky", poze rajúc 
sa však za tou všetkou prácou, ktorej výsled- l 

korn bol - myslím si úspešný festival, ako jed
nému z aktívnych účastníkov, nedá mi nevy
sloviť aj určitý pocit sklamania: vložiť sa ako 
interpretovi do súkolia festivalu vyžaduje ver
kú investíciu času , energie, štúdia ... atď, 
proste všetkého , čo s poctivou interpre táciou 
súvisí. A výsledok? Vlastne som sa v žiadnej 

v Kanade. Kde sú korene vášho hosťovania, 
kto bol jeho pôvodcom a organizátorom? 

Môj pobyt v Toronte bol časovo situovaný 
od 25. novembra do l. decembra, kedy sme 
sa spolu s Pe trom Toperczerom podieTali na 
troch konce rtných podujatiach. Pôvodcom 
nášho účinkovania a našej kanadskej cesty je 
pani M. Chrappa a je to rezultát jej kon
taktov so skladaterom Tadeášom Sa Ivom. Pa
ni Chrappa pracuje v rozhlase CS C , ktorý bol 
spolu s Music Galery + M and V Enterprise 
(Toronto) poriadatcTom celej akcie. 

Tri koncerty s čisto slovenským a českým 
programom ... ? 

Práve to bola súčasť našej .,misie". Prvý sa 
konal na University of Toronto (Faculty of 
Music) pre študentov kompozície (modero
vaný, vo forme kvázi autorskej prezentácie
prednášky) a bol venovaný výlučne tvorbe 
T adeáša Salvu. 

Aké boli reakcie, porozumeli kanadski po
slucháči osobitej Salvovej kompozičnej reči? 

Balada pre violončelo sólo, Variácie pre 
Petra Toperczera ,.Re MiMiReLa-MiReDo
MiRcLa" a Tri árie pre violončelo a klavír (v 
tejto verzii premiéra) poslucháčov nielen ver
mi zaujali , ale viedli k množstvu otázok. Ako 

Pokračovanie na 2. str. 
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O tichých úspechoch-'nahlas ... 
. . . s violončelistom Eugenom Prochácom 
Dokončenie z l. str. 

s~ ukázalo a vyplynulo z diskusie, dominujú
Cim post.ulátom a estetickým kritériom nie je 
kompoztčná uhladenosť a vlastnosti vedúce 
k určitému šablónovitému zaradeniu, tzv. 
.,zaškatuľkovaniu"; Kanaďania inklinujú 
skôr k individuálnej originalite, k sile sklada
teľskej výpovede. A práve v týchto črtách im 
musel Salva konvenovať. Pýtali sa na všeo
becné trendy v slovenskej hudbe, na osobné 
Salvove vzory a kompozičné vplyvy ... 

Druhý koncert bol v spomínanej spolupo-·· 
riadateľskej Music Galery. Uskutočnil sa vo 
forme dvojrecitálu (s P. Toperczerom). Bu
dova, či sála tejto inštitúcie na prvý pohľad 
vzbudí čosi ako nedôveru - nepôsobí práve 
reprezentatívne, ale napriek tomu má toto 
komorné prostredie vybudovanú už pevnú 
a slávnu tradíciu. Je to akási hala - štúdio , 
v ktorej sa okrem špičkových jazzových pro
dukcií uskutočnilo veľa autorských večerov 
s osobnou účasťou hudobných pojmov 
a osobností, napr. J ohna Cagea, Pierra Bou
lezca, Gyôrgi Ligetiho, Witolda Lutoslaw
ského, Krzystofa Pendereckého .. . 

Náš konce rt, ktorý bol súčasne nahrávaný 
a spracovaný_ ako rozhlasová relácia pre 
CBC, obsiahol program z českej tvorby (Mi
lan Slavický, Petr Kofroň a Marek Kopelent) 
zo skladieb Tadeáša Salvu (ako na predchá
dzajúcom koncerte) a Troch monológov pre 
violončelo Ilju Zeljenku. Tento koncert mal 
pre nás všetkých najväčší význam a azda aj 
váhu. 

Tretí, posledný bol v Slovenskom klube, 
zúčastnili sa na ňom aj ľudia s ume leckými 
profesiami, filmári, výtvarníci. .. , ale napr. aj 
poslucháči bez zjavných väčších hudobných 
skúseností - a tým sa veľmi bezprostredne 
prihovorila opäť Salvova hudba. 

' 

A 

Hovoríte zatiaľ len o tvorbe. Predpokla
dám však, že ako spolutvorcovi-interpretovii 
~vám v.tomt~ pr9>ade ušiel väčší ~iel docene
ma a sat1sfakc1e. Co vám kanadsky pobyt pri
niesol? 

Obohatil ma o nesmierne veľa skúseností. 
Ľudských a samozrejme aj umeleckých stret
nutí - a tie sa ťažko dajú vyčísliť v konkrét
nych pojmoch ... Predsa však , z tých reálnych 
treba hqvoriť o kontakte so šéfdirige ntom 
North Folk Orchestra Kery Strattonom . Spo
lupráca s ním má napr. jednu .. hmatateľnú" 
podobu: Peter Toperczer bude hosťovať 
v marci ako sólista Ravelovho klavírne ho 
k~ncertu. V ďalšej koncertne j sezóne poces
tujem prav~epodobne do Kanady ja. 

Okrem umeleckých produkcii ste toho po
čas pobytu v Toronte asi veľa nestihli ... 

... spomeniem aspoň návštevu Canadian 
Music Centre , ktoré je výborne vybavené, 
okrem mnohých faktov som si napr. v auto r
ských katalógoch všimol veľké zastúpenie 
žien-skladateliek ... 

V duchu rátam vaše roly. Nie je ich naraz 
priveľa?: sólista, komorný hráč, súčasť 
orchestra Capella Istropolitana, pedagóg ... 

P~áve reťaz spomínaných umeleckých uda
losti ma postavtla pred rozhodnutie rozviazať 
zväzok s orchestrom. Pracova{ ,. na všetky 
strany". sa dá le n formou kompromisov. 
A umeme, to ozajstné umenie potrebuje celé
h? človeka. Tým, že som vypustil jeden zo zá
vazkov sa však ani zďaleka .,neoslobodzu
jem": pôsobím a žijem v dobe a mieste kde 
~ana~i~g pre. umeleckú činnosť nie je n; roz
vmuteJ urovm, resp. neexistuje. Z toho všet- , 

_, kého vyplýva nový úväzok: umelec sa musí 
o seba starať sám ... 

Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ 

HUDOBNEJ VE 
Dňa IO. decembra 1991 usporiadala Kat~d

ra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK 
v Bratislave pracovný seminár, ktorého cie
ľom bolo aspoň v základných tézach vysporia
dať sa s otvorenými otázkami minulosti a sú
časnosti hudobnej vedy a hudobnej výchovy. 
Je to téma nanajvýš aktuálna a ako jednotlivé 
referáty ukázali , zrejme ešte len čaká na 
hlbšiu analýzu, ktorá by v plnej šírke a mno
hostrannosti poukázala na dobové súvislosti 
a význam jednotlivých individualít , formujú
cich slovenskú hudobnú vedu a pedagogiku. 
Prednesené re feráty v princípe výstižne na
stolili aktuálnosť jednotlivých tém, disciplín 
i úlohy a miesto niektorých osobností v dote
rajších dejinách hudobnej vedy. J ednotlivé 
refe ráty môžu byť výborným východiskovým 
bodom pre rozpracovanie perspektfv oboch 
disciplín. iáber té m seminára charakterizujú 
jednotlivé referáty: J. Albrecht : Hudobná ve
da a hudobná výchova v premenách štúdia na 
FF UK , L. Bu rias: Hudobná veda a hudobná 
výchova na FF UK po roku 1945, O. E lsche k: 
Kontinuita a diskontinuita vo výuke e tnomu
zikológie a celkový koncept hudobnej vedy 
na FF UK. N. Hrčková: Hudobná kritika , Ľ. 
Chalupka: Hudobná teória a jej postavenie 
vo výuke hudobnej výchovy, O. Símová: Hu
dobná výchova - praktické predme ty a čin
nosti v rámci štúdia hudobnej vedy. I. Šiško-

OPRAVA 

V čís le 24/9 1 v čl ánku Alexandra Móžiho 
Medzinárodná hudobná konfere ncia o inte
gratfvnej pedagogike, prišlo k vecne j chybe 
zapríčinenej tlačou . 

Správne znenie v poslednom stfpci od 5. 
riadka je: 
.. Snaha o integrované podávanie vedomostí 
nevyhovuje vždy J. Herdenovi ani L. Zen kl o-

vá: Hudobno-historické disciplíny ako prob
lémové disciplíny v systéme hudobnej vedy 
a jej perspektívy. 

Ako z uvedeného prehľadu té m referátov 
vyplýva , išlo skutočne o široký záber problé
mov. Škoda, že takýto seminár nevyužilo väč
šie množstvo pozvaných zainte resovaných 
osobností a najmä študentov (bolo ich tam asi 
päť), pretože kde inde sa majú takéto závažné 
otázky prediskutovať, a k nie na akademickej 
pôde. i ažko hodnotiť jednotlivé referáty, 
pretože každý bol diktovaný dlhoročnými 
praktickými skúsenosťami, osobnostnými 
a profesionálnymi predpokladmi. Až na je
den prípad všetci referujúci priniesli ne kon
venčné, objektivizujúce náhľady na stav mi
nulý i súčasný , resp. perspe ktívny. Škoda, že 
na adresu hudobnej kritiky pbčúvame stále 
nekonkrétne, subjektívne a agresívne flosku
le o účelových textoch a neprofesionálnosti 
kritiky. Tadiaľto však cesta k objektívnemu 
zhodnoteniu situácie nevedie. Oceňujem pre
to ostatných re ferujúcich pre ich obje ktívny, 
vecný, vedecký až nováto rský prístup (I. Šiš
ková) k riešeniu najdôležite jších problémov 
súčasnej hudobnej vedy a pedagogiky. Škoda 
len, že sa s týmito referátmi nemohlo obozná
miť širšie auditó rium .. . 

MARIÁN JURÍK 

vi najmä z toho dôvodu , že sa musí upúšťať 
od kva litatívn ych ná rokov na samotné hu
dobné pre javy detí preto .. integrovať hudbu 
s iným umením sa dá len pr íležitostne" . Po
dľa iných sa hudba niekto rým spojeniam 
otvára. iným zatvára (J. Ba jer). J . Fukač sle
doval osud estetickej výchovy v minulosti." 

Od desiateho riadka pokračuje správny 
text. 

Autorovi a čitateľom sa týmto ospravedl-
ňujeme. Red. H Ž. 

Pri príležitosti okrúhleho životného jubi
lea Anny Hrušovskej by som chcel na

miesto obligátneho vypočítania jej kreácií, 
poukázať na súvislosti medzi je j ume ním 
a svetom . 

Le n pá r dni pred jej jubileom sa skončil 
Mozartov rok. Rok sk ladateľa , ktorý je j bol 
tak blízky, že nielenže bola ideálnou in te r
pretkou je ho ženských hrdiniek (od Kráľov
nej noci po Fio rdiligi), a le naučil a m ilova ť 
a dobre spievať pilrty salzburgského majst ra 
aj ce lú plejádu svojich žiakov (Poppovú, Ha
Jóssyovú, Svobodovú, Ha ljakovú, Oswalda 
a ďalš ích) . Všetko to bo li - presne ako ich pa-

K OSEMDESIATINÁM 
ANNY 

HRUŠOVSKEJ 
ni profesorka - nie hlasy obdare né prírodou, 
lež hlasy .. urobené" . Až na jedinú vý ni mku 
dostali od svojej "stvoriteľky" do vena niele n 
perfek tnú technickú pripravenosť , ale aj 
vzäcnu vokál nu disci plinovanosť a in terpre
tačnú kultúru. cit pre mie ru a štýl. 

Narodila sa v Pešti , dosť času strávila v Ra
kúsku , no svojou umeleckou i pedagogickou 
drá hou preslávil a Slovensko. Dokázala. že 
svet hudby a opery je svetom bez hraníc. 
Spievať sa učila v Bratislave: Viedni i Prahe, 
sama vyučovala spev v prvých dvoch z troj ice 
spomí~aných miest a okrem nich spievala eš
te v Ustí n/Labem a G razi. Pamätníci jej 
O lympic a Gi ldy (SN D 1936) či kreácií na ra
kúskych scénach (Mart ha , Sophia . Anička 
atď.) už nie sú medzi nami . Ja si však ešte živo 

A. Hrušovská v časoch svojho pôsobenia na 
doskách SND. 

spomínam na jej krcúcic z dru hej polovice 
50-tych rokov , kedy spievala G ildu. Frasq ui
tu a Zcrl inu v J uanovi i v rozšantenej inscená
cii Fra Diavola. 
Nežičli vé okolnosti spôsobili. že z jej vo

kálne ho ume nia sa zachovalo ža lostne mälo . 
Bude však ži ť aj naďalej aspoií sprostredko
vane, cez ume nie. ktoré vštepila svoj im ži ač

kam a ktoré pre trvá vďaka pokroku v oblasti 
technickej registrácie hlasu. A jej meno ni
kdy nevymizne zo zápisov, mapujúcich dejiny 
n;íšho interpretačného ume nia. 

V. BLAHO 

Dr. W. Mastnak realizoval na seminári v Prešove hudobnú improvizáciu inšpirovanú Prome
theovskou tematikou. Snímka M. Týlešová 

lntegratívna hudobná pe~agogika 
v Prešove 

Pojmy integratívna hudobná pedagogika, 
polyestetická výchova stávajú sa i u nás stále 
frekventovanejšími. Po medziná rodnej konfe
rencii k tejto problematike, ktorú usporiadala 
Slovenská hudobná spoločnosť začiatkom no
vembra v Detskom mestečku v Zlatovciach, 
nadviazala Slovenská muzikologická asociácia 
v Bratislave, s katedrou hudobnej výchovy 
PdF UPJŠ v Prešove a oddelením estetickej 
výchovy FF UP JŠ v Prešove ďalším metodic
ko-konzultačným podujatím pod názvom Es
tetika-hudba a súčasnost' , ktoré sa uskutočnilo 
v dňoch 26.- 28. IX. 1991 v priestoroch PdF 
a FF UPJŠ v Prešove a na Lekárskej fakulte 
UP JŠ v Košiciach. 

O súčasných európskych trendoch v oblasti 
esteti ky a hudobnej pedagogiky prednášal dr. 
Wolfgang Mastnak z Inštitútu pre lntcgratív
nu hudobnú pedagogiku pri Mozartcu v Salz
burgu. 

Študentov novovzniknutého odboru este
tickej výchovy na FF UP JŠ obozmímil v širo
kom spektre s estetikou od zák ladných de finí 
ci í. až po inte rdisciplinárne vzťahy k filozofii . 
teológii, vedám o umení. a ntropológii. socio
lógii , biológii , pedagogike a zmien il sa aj 
o stave este ticke j výchovy v Rak úsku . Peda
gógov oddelenia estetickej výchovy in fo rmo
val o zač lenen í este tiky do jednotlivých štu
dijných odborov. pretože na Mozartcu ani na 
Univerzite v Salzburgu neexistuje samostatný 
študijn ý odbor estetická výchova . 

Ďalší dcri svojho pobytu bol W. Mastnak 
hosťom katedry ' hudobnej výchovy PdF 
UPJŠ. Po svojom úvodnom vystúpe ní , v kto
rom zdôraznil význa m polyeste tickc j výchovy 
ako cesty k všeobecné mu kultúrnemu vzdela
niu. realizoval so štude ntami , ale i s ostatný
mi prítomnými , hudobné improvizácie na té
mu Promc theus. Z dostupného nástrojového 
parku vytvoril orcheste r. skupinu hráčov na 
Orff ove nástroje. min il1armóniá, kvarte to só-

- listov a hovoriaci zbor . ktorý rôznymi i mitač

nými spôsobmi prednášal grécky text. O stat
ní, ktorým sa neušli žiadne nástroje. vytvori li 
dve tli cskaj úcc sku piny v rytmickom modeli 
hcmioly. W. Mastnak použil pri príprave Pro
me thcovské li terárne (Aischylos. Goethe) 
a hudobné (Liszt, Skriabin) ná mety. Výsled
kom veľkého snaženia bola takme r 13-minú
tová hudobná improvizúcia za aktívnej účasti 
cca 50-č le nného aparátu . V ďalšom odbor
nom programe zodpovedal W. Mastnak na 
otázky pedagógov Kl-lv o štruktúre hudobné
ho školstva v Rakúsku . 

Pretože W. Mastnak je i vedúcim hudobnej 
te rapie na kraj inskej nc rvovcj klin ike v Salz
burgu. podelil sa so svojimi sk(rscnosiarni 
z l iečby pacientov hudbou i s lekármi Ústavu 
sociálneho le kárstva Lekárske j fakulty UPJS 
v Koš~ciach . Dr. Mastnak štude ntov' a peda
gógov fascinoval šírkou svojho odborného 
zamerania. silou osobnosti a zauj ímavým 
spôsobom podania. 

IRENA MEDŇANSKÁ 

HUDOBNÝ ŽIVO'f- dvojtýždenník. Vychádza vo V)·davateľstve OBZOR, n. p., ~pltálska 35, 815 85 Bratislava. ~(redaktor: PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: V d ia Dohnalo,· á, Martina H an z clo,·á, technická 
redaktorka: [,·a Zemánko\·á. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI, 815 85 Bratislava, tel. 330-245. Tlačia: Nitrianske tlačiarne,~. p., 949 Ol Nitra. Rozširuje l'ošto\ á nm·inm·ó služba, objednávk~· prijíma každá pošta 
a doruoovater. Objedná,·k)· do zahraničia \')'bavuje PNS- Úslredná expedícia a dovoz tlače, Martanovičo,·a 25, 813 81 Bratlsla,·a. Polročné predplatné 42,- Kčs. :'licobjednané rukopis~· sa ncnacll,jú. 
lndeut! čfslo: 492 15 Reg. číslo: 6110 

... 



~fdlrlgent SF Ondrej Lenárd Snímka archív HŽ 

KONCERTY 

na boľavé miesta našich duš í a Mahlcrovho Titana som v danej 
situácii považoval za niečo podobné . Žiar, ne podarilo sa mi 
stihnú i prvú polovicu programu . avšak vychádzajúc zo známe
ho .. každ é zlo je na niečo dobré" som si našie l poútívum neprí
jemného tc rmfnového skratu v tom. že som sa ocitol bezpro
stredne pred Mahle rovo u symfô nio u neovplyvnený dramatur
gickým pa ušálo m prvej časti večera. To. čo sa vzápätí začalo 
odohnívať na p6diu Reduty bo l skutočne titanský boj o zvlád
nutie näročného diela . O ndrej Le nárd prišie l s ko ncepciou, 
kto rá veľmi zaujímavým spôsobom rieši la vzťah častí a celku , 
gradačné procesy a náslédné rctrogradácie. d ynamickú a te m
povú réžiu . Bo lo mi jasné. že šéfd irigentovi SF o niečo ide a že 
je s Mahlcrovou hudbou veľmi citlivo na ladený na jednej frek
vencii. Tento · fakt som si uvedo mil najmli e x post, keď sa m i 
z krä tko do bcj pamäti tesne po ko ncert e veľmi rýchlo vytratili 
technické nedostatky v hre jednotlivých h rítčov o rchestra. keď 
som .. zabudo l" na zúfalo nasad ené n ažolety prvých taktov 
v husl"ovom sektore . na amorfne žblnko tajúce klar ine tové sig
näly. na asynchró n v sekcii driev. atď. Veď. napokon . čosi po
do bné som po päťdňovej expresnej príprave Mahlc rovej sklad
hy čakal. Napriek mnohým hráčskym lapsusom a ncdotiahnu
tostiam ~om z Reduty odchítdzal s dobrým pocito m, kto rý zre j
mc vyplýval z prezentovaného dirigentské ho pohľadu na vec. 
Hoci to znie troška drasticky. O ndrej Le nárd vystavil v Mahle
rovej symfó nii na pranie r labilitu polo pripraveného telesa , sám 
však .. bodoval" na pôde. ktorá il= m u určite veľmi b lízka . Kto 
však hol m o rálnym víťazom tuhé ho boja, to je ťažko povedať ... 
13. decembra. Peter Jljič Čajkovskij: Luskáčik, predohra; Ser
gej Prokofiev: l . klavírny koncert; Arthur Honegger: Vianočná 
kantáta. Slovenská filharmónia. Spevácky zbor mesta Bratisla
vy. Bratislavský chlapčenský .zbor. Dirigent O ndrej Lenárd. 
Zbol'majstri Ladislav Holásek, Magda Rovňáková. Sólisti Peter 
Toperczer, klavír, Richard Haan barytón. , · 

· Zatiaľ čo prvá aboncnti1á akcia Ondreja Le nárda s orche~trom . 
Slove·nskcj filha rmó nie l;7ola tvrdým a poct~vým zápasom;-ich 
druhá pro dukcia bola aspoň spo lo vice to tál nym ústupo m z na
dobudnut ých pozícií a kva litatívno u kapitu l;íciou . Nedá sa ani . . 

ko ncentrovaného a typ1cky odu~cvnelého Ondreja Lenárda sa 
na pódiu Reduty odvíjal proces nádhernej a skvostnej katarzie 
- duchovnej. ale aj tej pro fesionálnej, muzikantskej. resp. vý
ko nnostnej . Šéfdirigent .. vydoloval" z hráčov pekný mäkký 
tón, pohotovo diferencoval vrstvy zložitej faktúry vyrastajúcej 
zo superpozícic viacerých samostatných horizontálnych lfnif. 
aktívne spolupracoval s o bidvoma zborovými telesami. Zbory 
po dali hodno tný výkon, hoci .. holáskovcov" som už počul spie
vať aj kultivovanejšie (najmä sekciu tenorov). Uvedenie Ho
neggero vej skladby považujem za obrovský prínos do diania 
v bratislavskom hudobnom živote a verím, že rozmermi never
ká, obsahom však presýtená kantáta rovnako pozitívne zaúčin
ko vala na poloprázdnu Redutu. Škoda len prvej polovice pro
g ramu. 
19. a 20. decembra . Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia 
g mol KV 550; Thamos, krár egyptský KV 345. Slovenská nlhar· 
mónia. Slovenský filharmonický zbor. Dirigent Ruggero Bar· 
bieri. Zbormajster Jan Rozehnal. Sóllséi Ulríc Cold, bas, Elena 
Ha nzelová, soprán, Dagmar Pecková, alt, Ľubomfr Kizek, te· 
nor a v bulletine nemenovaný zástupca basovej sekcie SFZ. 
Posledný abon entný koncert SF v roku 1991 bol zasvätený, veď 
akože inak, Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. Myslím, že 
v roku smutnej dvestoročnice neostali hudobníci na celom sve
te salzburgskému géniovi naozaj nič dlžní a že sme si v priebehu 
roka vypočuli statočné kvantum jeho skladieb. Filharmonické 
vyvrcholenie mozartovské ho roka prinieslo dva zaujímavé titu
ly a dve polaritné polo hy prijímania Mozartovej hudby. Zazne· 
la notoricky známa Symfó nia g mol a neznáma scénická hudba 
ku Thamosovi pochádzajúcom z dielne dramatika T . Ph. F . 
vo n Geblera. Podfa pôvodných propozícií mal taktovku kon
certu držať exšéfdirigent SF Aldo Ceccato. Došlo však ku zrne· 
ne a za dirigentským pultom stál asistent A . Ceccata Ruggero 
Barbieri. Povedal by so m. že po mojich skús~nostiach zo spo
lupráce Slovenská filharmó nia- Aldo Ceccato bola dodatočná 
zmena na prospech veci , pretože Ruggero Raimondi odviedol 
do brú dirigentskú prácu. Sympatickým . odľahčeným a nervozi
ty pozhavcným gestom dokäzal dokonca vyburcovať hráčov fit. 

VSTUP DO NOVEJ SEZÓNY SLOVENSKEJ FILHÁRMÓNIE 
' • ' 

28. a 29. novembra. Ján Levosla\' Uella: Slávnostná predo
hra; Felix Mendelssohn Bartholdy: 2. koncert pre klavír a or
chester; Gustav Mahler: l. symfónia. Slovenská ntharmónia. 
Dirigent Ondrej Lenárd. Sólistka Margaret Fingerhut, klavír. 
43. koncertná sezóna SF začala pre bratislavského po!>lucháča 

akosi neskoro - koncom novembra už mali naši filharmonici 
obvykle za sebou minimálne prvé rozsiahlejšie dejstvo abo
nentného príbehu. Hráči orchestra sa však na nedostatok akt i· 
vity nemohli sťažovať ani pred 28. novembrom. Napokon. pro
lógom do sezóny mohli byť aj produkcie orchestra v rámci Bra
tislavských hudobných !>lávností. Rozhodujúccjšou udalosťou 
pre hudobníkov bol však zre jme dlhodobý. mesačný zájazd do 
Nemecka . Na pultoch dirigentov (o. i. aj Zdel)ka Košlera) 
a hráčov SF sa ocitli partitúry a party Verdi ho Re kviem . Straus
sovho Tilla Eulenspiegela. Dvo f:í kovho Violončelového ko n
certu. Verdiho preúohry k Sicflskym nd po rom a tcf. A ni jedna 
z menovaných skladieb nic je žiadnou pohodlno u a repertoáro
vou promenádou. navyše. ak v zo~tavc orcheMra SF pribudlo 
niekofko mien mladých muzikantov. ktorí sa ešte ib:t zahichajú 
v zložitom súkolf orchestrálneho mechanizmu. Priznám sa. že 
vzhfadom na náročnosť nemeckého turné ma prekvapila odva
ha nového šéfdirigenta SF Ondreja Le nárda prbť pred hníčov 
pnívc s e normne náročnou l . symfó niou Gustava Mahlera . Nic 
je to skladba. klo ní by v Redute znela v pred vede ní našich fil
harmo nikov p rvý raz. predsa však požaduje maximálne sko n
solidovu ný a psychicky .. do ladcný" ans;ímbl hudobn íkov. Mah
lerove symfo nické kolosy ~i vynucujú d lhodo bú prípravu u pre
cíznu prácu v každ ej oblasti . nevyncch;ívaj úc v to mto prípade 
veľmi dô ležit ú filozofickú bázu a jej zhmotne nie. Ta kzva n<í 
.. liečba ne po ko jo m·· je uctievano u a ohča~ ai úči n nou te rapiou 

~:dk om uobn.: vypm ~:da(o ~oku . kiO[Ý mi LIC: inkui úd hudobníci 
po d vede ním svťljho šéfdinge n"ta pripťavili v podo be karikatúry 
Cajkovské ho neveľkej , zato však technicky obtiažnej ptedohry 
k Luskáčikovi. Za orchestrálnymi puhmi prosto ncfungo~lo 
nič - ani individuálna zodpovednosť. ani s úh ra v rá mci zaujíma-·" 
vo riešeného komorného orchestra bez basov. Luskáčik bol 
dramaturgickou náhradou predohry llffiZolaja Rimské ho Kor
sakova. bol šitý rozžeravenou ihlou a bol jednoducho nepripra
vený. Teda stalo sa niečo podobné ako v prípade Mahlerovej 
l. symfó nie a opäť sa to stalo v prítomnosti Ondreja Lenárda. 
Muhlerova partitúra poskytuje dostatok .. ochrannej zóny" !>VO· 
jou výn tzovou hyperbolou. technické kazy z nej nečneli až tak 
zúfalo ostro ako zo zdanlivo ba n;ílncj Cajkovského ouvert úry. 
Rozmý~ľa l som. či by snm ~a ako šéf telesa podpísal pod pred
vedený v)kon A~i nic. Pr íval šed e a heztv;írno~ti pokračoval 
aj v priebe hu ProkoCievovho I, klavírneho k_<>nl:ertu . Nemilo 
ma prekvapil Peter TQPcrczer. ktorý vsadil na strohé rutinér
stvo a dlhoročné skúsenosti s ~fcktným koncertom. V .. spolu
pníci" s rozháraným a nckohcentrovaným orchestrom Proko
ficvovi ohýbal náboj. dynamický ťah dopredu , často aj potreb-
ný volumen. . 

Só lista hral bez kazov. ale aj akosi bez zá ujmu a výsledok 
bol skutočne vcl'mi ne príjemný . Amplitúd a výko nnosti filhar 
mlmikov dospela v prvej po lovici už prcdvianočného koncertu 
do bodu minima. o stávalo teda veriť. že konj un ktú ra ne nechá 
na seba dlho čakať. Už Honeggcrova Vianočn;í kantá ta znela 
ako sigmíl na le pšie časy. Povaha hudobné ho textu v Cajkov
ského trb lie tavej predohre a v polyvrstevncj Ho neggcrovej 
kant á te sa asi ned á porovn;ívai a hráči SF dokáza li. že im viac 
vyhovuje ten d ruhý typ ko mpozície. Pod rukami maximálne . . . 

London Baroque 

' Wl .. ittlftU nttvic~oť z:ísady interprct:icie a puutitic dobové· 
iuinenh11t'll. nedávnu Mim u nich rdcrov;tl v mnj11tn čhin· 
u tdbciôtM tivotc: chcem len zuôrnznií. 7.e ~úhor Lundon 

uzn;imn~· !ollhor, spf,,ajúci \'ctk~ 111)\ndnhé 
hilruka a Hcholného kla!>idzmu. Svedčí 
na ktnrom figu rmali drohnc in~trumcn· 

no~-.ouw:lll>l~~o· llll'cl:lm;~tlcl:m trinvc a inl.trumcnttilnl' ~\llliÍI\ 
continua :tkn i knmornc la(kn~ temhaluv~-

~lol~·ého in~trumcnt;ilnchn knnc..:rtu. teho Jeho 
interpretáciu uviedli akt, t.nnl·ert Ml 

L"il~&íc:lt:O ~'""''"' "IV""" orchestra holi nn 'k· né \ ko· 
ich \·efký počet . Hayun. AÍhrccht.,hcr

itl'lkl::hovi synoviu Wugcn!>Cil. Ahel. Ciraun. Di· 
lUJOI'Jjdqjlt'-~t-.,h'q~ !otl krátko po odznenf hanll.u venovali 

SU.j'k'\vodnc klávehlw) ná..,truj contil'lua tln· 
vý!>lnic ~ohliglitncj" úlnh}·. Skromná in~rrumcnHíeia 
len .2 hu~li a \iolunčclo). potvrdzuje ich komorn) ....... 

aku kl11vtmu skllldba"SO Sf'lrW'~•rb&l 
zalo ~okladby v · 
· Ako dokument výv.tlja -~•··®-Min 
mu "lúžilo Doc:cltcrinibo 
hcz .:ontinua. untiOai\\Ui~u pol~f~il-.:~«,lilliiJIIi! 
klasicizmu k 11tWemttl).'f'U::ku·~~t1il~)ií""lbl 
r~· prcdznamenltl Huy,dn. 

ha rn1ónie aJ v Symfó nii g mol. Mozartovská symfonická litera
túra pritom v minulosti rozhodne nepatrila k interpretačným 
doménam Slovenskej filharmónie . Predvianočné stretnutie ma 
donútilo tro ška modifikovať zakorcňujúci sa názor a sledoval 
som dobrý výkon . dobfú súhru, čistú intonáciu a mozartovské 
grazioso latentne prítomné aj v emotívne vypätej skladbe. Pri
tom fempová réžia R. ~arbieriho nenechala nikoho tllho oddy
chovať a spela až k razantnému prestovému finále . Scénická 
hudba ku Thamosovi, krárovi egyptskému bola dramaturgic
kým oživením koncertu a som vefmi rád, že som mal možnosť 
počuť ju v hodnotnom predvedení. Hudobný obsah číslovanej 
partitúry je pozoruhodnou kapitolou vo vývoji mozartovského 
kompozičného rukopisu a n a mnohých miestach sa mi doslova 
zatajil d ych pri odvážnych harmonicko-melodických zvratoch 
smerujúcich ďaleko za KV 345. 

. Ruggcro Barh ie ri v spolupdci s citlivo reagujúcimi hudob
níkmi. zachytil práve tvarovú rôznorodosť a energetický poten
ciál nezvyčajnej Mozartovej partitúry. Prejavu všetkých zlo
žiek interpretačného aparátu nechýbal ani pompézny lesk ora
toriálne ho typu , ani odľahčenosť mozartovských horizontál. 
ani pôvab. ale ani dramatické akcenty. Príjemne znel hlas Ul
rica Co ld;t. držali sa aj sóhijúci členovia Slovenského filharmo
nickéh{l zboru. aj ich kolegovia v .. tutli" . Thamos, k ráf egypt
ský bol ted a vydare nou bo dkou za mo zartovským rokom v sieni 
Slovenskej fi lharmónie čl celý večer bol prísľubom pre kvalita
tívny vzostup orchestra Slovenskej filharmónie . Vari sa ho 
v priebe hu roka 1992 dočkúmc . Prajem teda našim filharmoni
kom a všetkým pracovníko m tej to inštitúcie do nového roka 
vera vydare ných akcií a múlo falošných tónov. 

IGOR JAVORSKÝ 

·MOZART 
V SÚVISLOSTI DOBY 
Opäť sme sa stretli s Musicou aetcrnou v rámci cyklu Mozart 11 jeho 

súčasníci na Slovensku . Išlo už vlastne o 6. abonentný koncert cyklu G. 
klorý sa uskutočňuje pri príležitosti 200. výročia úmrtia W. A. Mozart<1·. 
Spomínaný 6. :Jhonentný koncert hol v Moyzesovej sieni Slovenskej fit. 
harmónie 13. decemhru . Dmmaturgin dala v prvej polovici programu 
slovo Moz;1rtovým súčasníkom J . M. Spcrgerovi 11 A. Zimmermunnovi. 
Možno po prvý raz v živote som počúval hudbu týchto malých majstrov 
so zvláštnou nostalgiou. v ktorej i tá kompozičnú š:1blonovitosi (ktorá 
miestami tak jednoznačne dominuje) vyvoláva v posluch:íčoch ncopa
kov:llefné čaro a kúzlo - pocity. ktoré nemožno presne opísai. V dmb
ných Spcrgerových Tri1ích č. l C dur. č . 2 G dur a č. 3 D dur sa dostal 
k slovu svet hudobných miniatúr. pôsobivé drobnokresby. ktoré mím 
nesmierne vefa hovoria o dobe . o svete. v ktorom takáto hudha vznika
la. Bez bombastických ľráz , pokorne a s láskou oslovovala človeka pcs
lujúc v ňom túžbu po kníse a vznešenosti. Vo svete. v kh:mm žijeme. 
hudeme čomz viičšmi túžii po takejto hudbe . Mrzeli ma však počelné 
interpretačné .. škrabance ... ktoré 11knhy vyplynuli z nepozornosli a holi 
n:1pros1o zbytočné. Ľahkosi. samozrejmosi by die viičšmi skr1íšlila tielo 
hudobné minimúry. 

Zimmermannove Divertimento B dur mís už trochu vyviedlo z tohto 
sve_la malého 11ristokratického sa llim1 a voviedlo mís do iných prk-storov 
s vačšou knnccrtantnou údernosťou. s l ruchu inou zvukov<~siou . No pc
ča i dobovej nostalgie i tu prctrv1ívala. V druhej časti p~ogramu sme sa 
započúvali do Mozartovej hudhy: konkrétne do jeho Kvinteta (' mol 
KV 406. A tu ~lm si uvc~omi l : :1ko s:1 zrazu vytratila z tejto hudhy peča( 
dohy. ako sa vsetko spntnmmlu a pusu nulu akohy du ruvinv dncšnvch 
dní. · · 

Mozarta už ch:ípcmc ako míšho ~ú(·a~n íka . V jeho hudhe niet muzc
:ílncj nostalgie : patrí dnešku . dncšn~·m gcnerlíd1ím. Áno. v takvchto sú
vislostiach sa ukazuje čaru m:1l)•ch majstruv- ich muzc:ílna kr1íŠa. priptí
tanosi k dobe. lradíd am. Šllhllinam. Je skutočne potrehm! hrai túto 
hudhu a hrai ju pr1ívc v konfrunliíei1ích s vcfk)•mi m:1jstrami. Dlívkova( 
iu do dramaturgie ako dnhré korenie. ktoré dok:ížc uptíta( a zuuj:1i 
a naviac i uk;ízai nové. nczn1ímc súvislosti v r:ímd jednej gcncr:ícic. kt o
rlí sa mím javí pr:ívc dne~ vcfmi rúznorud:í. Áml. Mozart vv~túpil zo 
wojcj gcncnície 11 uk1ízal n1ím ~cha i svoj ich MÍča~níkov v novoin svetle. 

IGOR BF.R(iF.It 
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Aká bola? V podstate s mnohým môžeme 

byi veľmi spokojní. naj mii pokiaľ ide o husto
tu podujatí a organizačnú str;ínku. Veď ihneď 
po chudobných letných mesiacoch nahral hu
dobný život ten správny rytmus. Uskutočnil 
sa vydare ný Medzinárodný organový festival 
i Festival sakr<ílncj piesne (ncnazvaný síce 
celkom presne . lebo jeho súčasiou boli aj in
štrumc nt ;ílnc večery. zne l organ i dychové ná
stroje a na zúver Mozartova Korunovačnä 
omša). Ďalej sa stretli gréckokatolícke zbory 
a na Konze rvattíriu zas mladí organisti. Rc
g ion;í lnc združenie Slo venskej hudobnej únie 
pripravilo dva konce rt y z tvorby sk ladateľov 
tak či onak spii tých ~naším mestom . K avizo
vaným pravidelným koncertom Stútncj fil
harmónie pribudli aj mimoriadne. vďaka ak
tivite rakú~ko-čcsko~lovcnskcj spoločnosti. 
viace rým sponzorom. ktorí hudú zohr;ívai vo 
v;ížnom umení čoraz dô ležitejšiu úlohu 
i agentúre Cassovia a jej iniciatívnej riad iteľ
ke N. Rašiovcj. Proste. za súča~ncj . hlavne 
ckonomickcj situ;ícic sa viac urohii naozaj 
nedalo . 

A čo je obzvl;íši potešiteľné. verejnost' za- ·· 
reagovala zvýšcn)•m z;íujmom. pričom do 
hľadiska Domu umenia prich;ídzali v hojnom 
počte naj mii mlad í fudia. Kiež bv sa im hudba 
ho la zap;íč ila a ostali filharmtínii. verní ako jej 
pravidelní abone ntní posluch;íči! To však do 
značnej micry z;ívisí aj od dramaturgie . od 
hosiujúcich osobností. od i nterpretačnej kva
lit y. 
Zhodnotiť spomínané festivalové akcie 

a prehliadky. či uvicsi všetky fakty by zahra lo 
príliš ve fa priestoru: pokúsim sa skôr o zovše
obecňujúci pohľad . 

Dramaturgia je často označovanú za boľa
vé miesto. nikdy to nemala a ani nem<í ľahké. 
Z iada s i určitú koncepciu a naj mä v Koši
ciach. keďže aj po rokoch sa stú lc ešte iha bo
juje o priazc ti posluchúčov. musí byi kompro
misnú : čiže vyjsi v ústrety tým menej núroč
ným. čo chcú iba príjemné rozptýlenie. i tým 
míročncjším. ktorí uprcdnost tiujú hlh()ké 
a výnimočné d ie la. Mu~ím konštatovai. že za 
uplynulé štyri mesiace si naozaj zaslúži uzna
nic. Korko slovenskej tvorby sme napríklad 
poču l i - premiéry Joze fa Podprockého a Pav
la Kršku. ale aj hudbu Mikul<í~a St:hneidra
Trnavského. Mikuhíša Movzc~a. J;ína Levo
slava Bellu. Juraja Hatrík;1, Petra Brcincra. 
Norberta Bodn;íra. Iris Szcghyovej. Petra 
Gufasa . To je prekvapujúco vysoký podiel 

v / 

.. ... Tu čo~i-kam~i priplichtil sa čierny za
smolencc z najhlbšieho pek la ... ·· Deti obyčaj
nc tu~ia. že s če liadkou čertov sa thí celkom 
fajn zab;í vai. aj zasmiai ... Pre deti pripravil 
SĽUK ako jednu zo svojich po~ lcdných pre
mié r tanečnú rnzpr;ívku Čertoviny na motívy 
Pavla Dobšinského. Dobšinského rozpr<ívky 
patria dnes k zlatému fondu litera túry prc de
ti . od r;ístlo na nich niekoľko genér;kií. Hoci 
nic vžd y boli ve nované výlučne deiom. Ich 
vydania. orientované na dospclé l)o 6ta tda. 
mali pôvodne iný cieL Z beratelia minulé ho 
storočia v nich videli stopy starohylo~ti a dú
kaz pôvodnosti na~ej kultt'try. a!c aj zhnmtnc
nie pove rových pred~túv aké sa zachovali v ~i
rokých l'udových vr~tv;kh . Ccské mu čitateľo
vi priblížila ešte pred Dobšinským slovenské 
rozpnívky Božena Nčmcová a pred tinu 
prvým vydaním u nás Janko Francisci. Dne~ 

tieto rozpr;ívky oslovujú predo všetkým deti. 
V istom zmy~lc je to škoda. Pre dospe lých. 
nk pre deti. 

Je znúmc. že Dobšinský ncvydúval priamo 
svoje zúpisy. ale ich redakčne upravoval do 
podoby tzv. čitate ľského vydan ia. Za zúklad 
si často vyberal jeden variant a doplnil ho 
o dal šie motívy tak. aby rozprúvka nadobudla 
úp lný a umelecky hodno tný tvar. Autori pro
gramu (námet Daniel Luther, scenár Mária 
Farkašová a Jaroslav Moravčík) postupovali 
opačne. Vybrali si niekoľko motívov z viacc
r)•cll rozpr;ívok a spojili ich do nového. súvis
lé ho deja . Scen;ír teda ncvychúdzal z pre roz
pr;ívania jednej rozprúvky. staval na výbere 
motívov a niekoľkých post;ív (etnografi<• po
kladá prúvc rozpr;ívky s l<ítkou o hlúpom čer
tovi za jednu z výrazných skupín ľudového 
rnzprúvania v medzinárodnom meradle). 
St:cnár zachov;íva zúk ladné charakte ristiky 
a pôvodné funkcie týchto postúv v novom prí
behu tak . že det i sú schopné ich idcntifikovai 
a rcagovai na ne . Hoci nic vždy celko m jasne 
for111 ~1 lované . čas to ide o tzv. p<írové motívy 
rozpnívok : čert a baba. dve sestry . lakomec 
a hcdár. jdibaba a dievča . čert a pocestný 
at ef. Stelcstiujú t:clý rad protikladov. naprí
klad hlúposi - prc fíkano~i . zúvisi -čistota. hl
komosi - ~tcdrosi. nadprirodzený a pozcm
sk \• svet. život a s mri a napokon pre rozprúv
k~; z;íkladný kontlikt medzi dobrom a zlom. 
Po~tava Lut:ifcra je azda naj viac mnohotvú r
na . prcchúdza v pribchu preme nami - raz vy
stupuje ako démonkk;í hytosi. inokedy ako 
jcj karikatt'1ry . raz ako hlúpy a oklaman~· čcrt. 
inokcdy ako roztopašn~· figliar. Pr;ívom na ~c

ha pítta najviičšiq pozornosi. 

KONCERTY 

a ási sa ani ta k skoro nebude opakovať. Po
kiaľ ide o svetovú tvorQu. bol jej výber po
merne pestrý a našlo sa aj niekoľko menej 
obohratých titulov. ktoré skutočne potešili: 
mäm na mysli Straussov Hobojový koncert. 
veľmi pekné ncoklasické dielo z pozdné ho 
obdobia. Franckovu symfonickú búsc ri Psy
ché (hoci boli vypustené časti so zborom). či 
Eincmovc koncertantné variúcie Ludi Lco
poldini . Veľmi bohato ho l vo svojom roku za
stúpený Mozart. dôstojne i dramaturgicky vy
naliezavo. o krem prcdohier k Figarovej svad
be a Carovnej flaute to boli aj Pražskú a Jupi
tcrskú symfónia . Koncert pre nmrtu. harfu 
a orchester. ktorý naživo možno počui sku
točne zriedka. ale tiež 3 somíty pre štvorručný 
klavír v podaní Stanis lava a Z uzany Zambor
ských. Odznela ce l;í séria zúvažných roman
tických symfónií a konečne aj ten takzvaný 
.. vyšš í populúr" mal svoj u hodnotu . osviežili 
ho medziiným ame rické orchcstnílne hity. 
Zopakujem - l<íto zložka bola tentoraz na 
úrovni . 

sa vynímali nad bežnú rutinu a priemer. čo 
mimoriadne zaujali. Na prvom mieste žiarila 
vynikajúca spcvúčka Eva Randovä. Jej zrelý. 
ľudsky i hudobne zažitý prejav v Dvofäkovi 
a Wagncrovi uchv;í til. Mne osobne sa pilč il 

tiež hobojista Joris va n den Hauwc. o rg<t nist
ka Catherine Ennisov<i . ktorä si ako atypická 
Angličanka počín a l a vo vďačnom Poule nco
vom konce rte s pravým francúzskym šar
mom. nautista Walte r Schobcr. či C hopinov 
f molový koncert s jemnou poéziou prcdnúša
júci kl avirista Jan Simon. Vysloveným skla
maním bol osta tne iba americký klavirista 
Romaync Whcclcr. No nestratil i sa an i slo
vensk í inte rpreti: kultivovaná sopranistka 
Ive ta Maty;íšov;í. suve rénny akordconista 
Vladimír Cuchran. sopranistka Vie ra Drie
tomsk;í. ktorä mídhc rnc vyspievala Hatríka
vu hudbu (pics1io vý cyklus Vysoký je banú
novník ) . i dalš í hudobníci. napríklad perfekt
ný hníč na bicie n;btrojc František Majchc r. 

Vôbec sa nečudujem. že výkony o rchestra 
Št;ítnej filharmó nie holi kolbavé. Pocho pi -

O · pnej polovici 
koncertnej sezóny 

v Košiciach 
Druhou rozhodujúcou okolnosiou je. aké 

osobnosti . só listi <1 d irige nti do Košíc zavíta
jú. A to je už horš ie. N~možno ~a totiž jedno
ducho zo dňa na de ti sta i mestom natoľko prí
iažlivým. aby mo hlo počítai s hviezdami naj
vyššieho rangu . Preto prevažovali predovšet
kým mladí. z,ačínajúci ume lci a potom takí. 
čo už maj ú svoj umelecký zenit za sebou. 
V mladých však drieme ešte nespotrchované 
zanie tenie a vôbec. bo l hy som príliš prísny. 
ak by som nespomenul aspoň niekoľkých. čo 

Dej je jcdnoduchý. komponovaný na spô
sob na seba nadviizujúcich epizód. Točí sa 
okolo z;íhadného vret:a. naplneného akýmsi 
tajomným bohat~ t vom . Vrece putuje ukrad
nuté z pekla na zem a čert i za ním. Koluje. 
me ní maj itcľa. aby nakon.icc ~konči lo ~pra
vodlivo v tých pravýcl1 rukúch - u Pútnika. 
Vrece o bsahuje okrem zlata niekol'ko z;ízrač
ných predmeto v. uk;ížu sa však· a~ m <ílo po
trebné pre ľudí - okrem z;ízračn ých hus l ič iek. 
Ich hudba oddelí či~t é od nečisfého. do bré od 
zlého. ahv nako niec to nečisté a čcrtov~ké o
vl;ídla a.: . tu sa rozprúvka končí. Nchojsa 
zvíiazil nad temno u mo..;ou. život víiazí nad 
~mriou a nad tým v~ctkým o ·t;íva hra. A mu
zika. Rozpnívka sa uzat v;íra tým. čím ~a ohhí
sila na začiatku - motívom dc tsl<cj riekan ky 
a dct~kcj hry. Tie sú azd~1 kľúčom k režijnej 
koncepci i (Ján Quittncr), ktor;í vďaka tomuto 
nímcovaniu smeruje k hre na di vadlo a hre 
~ div;íkom . Postoj dciom blízky a prirodze
ný ... 

Scemír sa ukúzal ako dostatočne podnetný 
pre skladateľa . SĽUK mal šúístnú ru ku. ak 
p rizval k spolupr;íci Ladislava Burlasa, auto
ra. ktorý poznú možno~ti autcn\ ického mate-

teľ ne . z;ívbia od mnohých fa ktorov. ale azda 
tým prvorad )•m ~Ll pr<.IVt: di r igcnt~ké o~obno~

ti . A tie ~a za ko~ickým pulto m vy~kytuj ú . 
žiaf. zriedka. Nechcem tým n ija ko krivdi i 
Pier re-Dominique Ponnellovi. Alfrédovi 
Waltcrovi. Harrymu Plevovi. ani ostatným. 
ale iha chv írami som mal pocit . že sa nrchcs
tru dôkladncj~ie venovali . l.c ho inšpirovali. 
či strhli. A bez toho sa Schube rtova Tragickil. 
Dvohíkova ôsma . Schumannova Rýnska 
symfónia d;í iha odo hrai. lenže fil harmonici 

riúlu. mú skú~~;nn~ti z jeho štylizovania na 
mnohých rovinúch. pozn<í možnosti hudob
ného folklóru v kontaktoch so ~účasnou hud
bo u a napokon poznú dôve rne ž;íncr tvorby 
pre de ti. Sp~1čiatku som mala dojem. že kaž
dú postava rozpr;ívky bude sprcvúdzan;í jcd
no u témou. n;ípcvom. Tento po~tup v scénic
kej tvorbe pre det i napokon využilo nickofko 
skladateľov. Ladi~lav Burl a~ využíva jed not
livé téh)y však nie len na charakterizovanie 
jedno tlivých post;ív. ale aj pro!>tredic. we tov. 
s ktorými sú tie to pn~tavy spojené. Zcn~ký 
svet rc 1~rczcntujc jediný n;ípcv. ktorý sprev<í
dza raz žcnskú prefíkanosi (Baba). inokedy 
nehu a poéziu (Dievča). vždy v inom výrazo
voní stv;írne ní. Témy navyše podlieha jú výra
zovým prc menúm. a kýmsi charakteristickým 
vari;íci;í m v z;ívis lo~ti od deja. od ~ i tuúc ic. Po
stava Pút nika je napríklad ~pojcn;í s jedným 
n;ípcvom. raz štylizovaným na spôsobom 
chorálu . inoked y vc~elcj t anečnej muziky. 

Scénick;í hudba zauj;ila rovnako výberom 
matc ri;í lu (Oskár Elschek) ako je ho kompo
:zičným využitím. Na prvé počutie bolo možné 
idcntifikova i folklô rny m;\tc riúl z východné
ho Sl<wcnska. doplnený motívo m sporne nu-

Sní'!lka D. Suna 

~fiiit'92) 
sa. nemôŽu dostai nad. trochu ďalej a vyššie 
v mterprctačncj kvalite. 

Pravda. sú to spojené nádoby. Ako často 
nast~p~jú slúčiky neisto a nepresne ! Dychová 
sckcta JC dobre obsadenä. no v tutli sa nechä
va unies i k ~ s~cj .. hrubosti". Keď sa napríklad 
Pleva pokusil vo Wagncrovi vyiažii plný 
zvuk. or~hcster.sa mu vymkol z rúk. Napriek 
to~u m~un poet i. že v celkovom poňatí i de
ta iloch rdc predovšetkým o schopnosti diri
gen tov vnúti i telesu svoju predstavu a vôľu. 

Na zäver: čo potrebujeme? Úzka spo luprá
ca s Rakúskom je na mieste. ale výber umel
cov mus í byi prísnejší. Veď nejde o výpredaj 
.. lacné ho tovaru" (Ensemble pro musica zo 
Salzburgu) . ale o ku ltúrne hodnoty. Treba sa 
azda častej šie kontaktova i so susednou boha
tou českou hudobnou ponukou; a aj sloven
skou. veď čo pred časom dokúzal s filharmo
nikmi Ondre j Lcnúrd! Bolo by na čase skon
čii hoci s lu kratívnym. a le predsa len zbytoč
ne mamutím projek to m nahrúvania CD-plat
ní. Aj tak si všade šepkajú. ako šikovní agenti 
za po merne lacný peniaz vyiažili z orchestra 
pri mnoho sfl. Konečne aj odchody viacerých 
hrúčov na zahraničné angažmún ho značne 
oslabili . Pre to je nutné prijímai no vé zúviizky 
uvúžlivo. sústavne so ŠF p racova i - čo sa týka 
predovšetkým šéfdirigenta Johannesa Wild
nera. hfadie i aj do budúcnost i. nic iba krírt
kozrako zaiažovai te leso. Sponzorov ostatne 
možno využiť aj na matcriúlnc zlepšenie pod
mie nok a daj (• sa hľadai aj iné cesty. ako op
tim;ílnc vyricšii vziahy medzi nahr;ívan ím. 
zájazdmi a koncertmi na d01mícom pôdiu. 
Tak si počínajú špičkové súbory. Ak sa začne 
ihnetf. výsledky sa môžu dostavi i o niekoľko 
rokov. ale ak sa nezačne. pokles bude nevy-
hnutný. · 

A už iba bodka: verím. že ten to stručný 
~úh rn bude sprúvnc pochopený. Pravdaže si 
uvedomuje m zložité ~(tvislosti vecí. no naším 
spoločným cicfom predsa je. aby mali hudob
né večery v Dome umenia čoraz vyššiu úro
vc ri. aby sme sa. hoci malými krôčikmi. st <ÍVa
li tým vytúženým d ruhým cent rom a nczo
trvúva li iha v úlohe večného regi<inu. Prvá 
polovica sezôny dok;ízala. že vše l ičo sa d;\ vy
myslici. že do Košíc možno dostai aj prvo
triedn ych umelcov a ponúknui posluchúčom 
tie najhodnotnejšie z<íži tky. Nedt ich bude 
čím viac. 

IGOR PODRAC KÝ 

lej lk t~kt:j riekanky a zbojn íckych piesní. po
užitých v !'!Ú lade: !'l diun ín1 rw !'1'-"ť ru: . L. \ s .. ·t,u~ 
né ho Slovenska sa výher muteriálu-uricntoval 
prekvapujúco na jedinú obec - zemplínsky 
Zamutov. F;ídno!>i. malú atraktívnosi st:énic
kej hudby v prípade . ak autor pracuje s matc
riúlom úzko rcgion<ílnc či lokúlnc zakotve
ným . sa ncpotvr~lil a. zrejme zúvi~í od niečoho 
úplnc iného .. . Komponovanú hudba k pro
gramu ~a te ntoraz vyhla členen iu na jednotli
vé miniatúry. hola zjavne zjednocujúcou 
zložkou celej in~ccnúcic. Problé m rozfahlej 
hudobnej plochy však dok;ízal vyricšii nic 
upravovateľ. ale pr;ívc skh1datcf. Striedan ím 
evolučnej a expozičnej hudby. úsekmi so 
strofickou ;1 variačnou pr;ícou s pôvodným 
nť1pevom. predlohou. úseky sa mostatne 
kompo novanej hudhy. 

Mladý autor choreografie Jaroslav Morav
čík sa vyrovnal s hudobnou predlohou s fan
túziou; bezradný zí1pas med zi hudbou a tan
com sa nekonal. S(t lad mcdzi hudobnou a ta
nečnou :;t;ložkou patrí k cenn ým momentom 
progra mu . Podohne ako scénick ú hud ba aj 
choreografia upustila od striktného p rid ržia
vania sa ľudového tanca a využíva o krem ne
ho výrazový tanec. expres ívny pre jav. panto
mimické prvky. mimiku. Tento t:horcogralk
ký prístup je iste míročný na tanečnú intcr
prct ;íciu. pre malého div;íka však dostatočne 

dynamický. navyše bohatý na núpady. Svet 
čertov a čertíc je charakterizovaný východo
slovenským verbunkom. prípadnc ich vtip
ným prelínaním s odzemko m pri prcvlcčcn í 
čertovskej če liadky za zbojnícku druzinu 
a pod. Program sa priblížil oveľa viac k tomu. 
čo pn:dstavuje tanečné divadlo . Tanečný ~ú

hor S[UK-u sa uk;ízal. myslím si. vo veľm i 
dobrom sve tle . schopný na úrovni zvlúd nui aj 
te nto typ cho reogn1fic. Domino val najmii 
Lucifer Miloša Krajčíka a Baba Márie Vrško
vcj ako dve naj živšic po~tavy. Iste by ~a dalo 
n;íjsi niekoľko výhrad ( .. vyhnívanic Pútnika 
na husličk;ích. ktoré som si uvedomila na jcd 
nej z repríz. pôsobí veľmi ilu~trat ívnc. ~tači lo 
len naznačenie). vý~ledný d~)brý dojem z pro
gramu však ncnaru~ i a . Dopltia ho vhodné rie
šenie st:ény (Miloš Pietor ml.l, jednoduché 
a do~tatočne variab ilné: ko~týmy (Júlia Ková
čová ) pmmíhaj ú dotvúrai rozpr[lvk.<w~· prí
beh. 

K najpôsobivcj~ím obrazom patrí naJ)rí
klad úvodnú ~céna v pekle. obraz v krčme. no 
predovšetkým scén;• so zúzračnými hu~lička
mi . naj mii jej hudobné riešenie a z;í kladn<i 
nwšlicnka ... H r<í tky s čc rt c1i1 .. - númct na 
m~ohoraký spú~ob ~t vúrncný v li teratt'1re. 
drúmc . opcrc . SĽUK si vybral jcdnu z nH>ž
no~tí. zd ;í ~a. že nezvolil zle. 

HANA URB ANCOV Á 



KONCERTY 

D om umenia Fatra poskytol 
v novembri svoje aku~ticky 

exce lentné prost redie dvom kon
certným večerom . 5. ll . sa v rúmci 
organovokomnrného cyklu pred
stavila Catherine Ennis z Vdkcj 
Brit;ínic rcci t;ilom zo~taveným 
z diel J. Sweelineka. F. Mendel
ssohna, O . Messiaena. F. A. Guil
mrmta. 

Ďalší konce rt 20. novembra mal 
na~ ledovný program : Felix Men
delssohn-Bartholdy: Hcbridy: Jan 
Václav Stamic: Konccrtantná sym
fónia D dur pre dve flauty a orches
ter; Franz Schubert: Symfónia č. 3. 
Hral Státny komornj• orchester Ži
lina s dirigentom .Jaroslavom Vod
ňanským. Sólisti boli Helenu Hube
ná, Ján Fi~:ura. 

w 200. výročia úmrtia W _A. Mozarta 
ponúkala výlučne Mozartovu tvor
hu: vypočuli srne si Chrámové so
náty pre 2 huslí, violončelo a organ 
(KV 67-69, 144, 145, 212, 214,224. 
225. 244, 245, 274. 328, 336); Fan
táziu, allegro a adagio fmo! KV 594 
a Fantáziu fmol KV 608 pre organ . 

Skladba programu sa v koneč
nom efekte p~ejavila ako poslu
cluičsk y n ;iročmi (vše tky son;ity 
boli v du rovej tôni ne a allcgrovom 
tempe): ncnasnícruj írc hudobný 
večer do grandi<izncho vrcholu fi
n;ilc. ale ponecha la ho na jednej 
percepčnej frekve ncii . Ziivisclo na 
posl uch;ičoch a ich individu;i lnych 
dispozíci;ich. l' i sa dokúzali zmobi
lizoval k znovuvytv;íraniu akt ív-

November a december 
V ŠKO ŽILINA 
Vyv;ižc no~i cl'! kov. ja~ né kon tú

rovanic detailov a vvtríhcn ;í rvt
mickú pulz;ícia z;;ujali hn~ď 
v úvodnej Koncertnej prcdohre 
Hcbritly (Fin!,talova jaskyria) od F. 
Mendelssohna . Orchc~t cr citlivo 
reagoval na precízne vypracované 
dirigentské gest[r a zvukovým rc
zult;ítomuvedcného die la . ktoré je 
značne chírlo~t ivé na intcrprct;iciu. 
hola Hínov;i lahm! no~( a elceancia . 

nych kontaktov s inte rprc tOViiiJ...Ými 
dielami alebo ~a poddali let argii. 
ktnr;í sa po nejakom tl r~c nutne 
dostavila . Tvmto nechcem deera
dovai úrove ft a výkony ~•rrnotr;~1ch 
umelcov. ktorí vedomí ~i tohto 
faktu hrali ~ plným nasadq1ím 
a svojimi kvalitami .. zachrúnll.i .. 
umeleckú hodnotu večera. 

' 

tov. Ich výkony neboli adekvátne 
ich interpretačným skúsenostiam. 
nepôsobili koncentrovane a celko
vé vyznenie tým stnícalo na kom
paktnosti. Zaujala ma rumunská 
sopranistka Dinu-Palade. ktorá 
i napriek zásko ku pohotovo zvlád
la s<ilový part i v nasledujúco m die
lc. 

Žilinský miešaný zbor, s umelec
kým vedúcim Stefanom Sedlickým, 
poda l sporahlivý výkon . zaujal vy
rovnanosiou hlasových skupín . in
tonačnou čistotou i dctailizovanou 
dynamikou. 

Ďalšiu interpretačnú šancu pre 
obh;íjenic umeleckých kvalít po
núklo Vianočné oratórium Camille 
Saint-Sačnsa, s nic menej nezvy
čajným obsadením : pri orchestri 
(l rudských hlasoch. 4-hlasného 
zboru sa do popredia dostiiva s<ilo
vý llľ!,tan a harfa . 

Orchester hral pod taktovkou 
Vincenta La Selvu (USA), ktorý sa 
u n;ís prezentoval po prvýkr;it. 
V nírm·i diri!,tc nt~kcj koncepcie 
prcfc rujúccj vykrc~lcnic dynamic
k)1ch odtiellov a plastické vede nie 
hla~ov. odviedol o rchester solídny 
výkon. ( Pred nickorkými rokmi 
~kladhu ~ŠKO naštudoval diri!,tent 
Ľ. Rajter) . 

O krem spomcnut )'ch umelcov 
v uvedenom diele t'r činkovali aj Ha
na štolfová-Bando,·á (alO - z jej 
prejavu holo evidentné . že patrí 
k ~pcvúJ..orn výrazné ho forrnútu : 
Sýty hlas a skvelá vokálna technika 
- Manrico Biscottlho (barytón, 
Kanada), boli cenné devízy in
terpretačného vkladu tohto tune l
ca. l)al~írni int crprc tačn~•mi ~polu
tl·nrcarni holi Ada Balová- hurl"a, 
Zdcnčk No\•áček - organ. 

V Koncertnej symfónii ' D dur 
pre dve flauty a orchc~tcr J . V. Sta
mica obaja intcrpn!ti ~voj ím ~po

ločným hudohn~·m .. di alúgorn .. 
a systematicky pô~ohial:ou hct.pro
strcdnosimr zhodne potvrdili tcdt
nickú vypracnvano~l a zmysel pre 
štýlovosi. H . f-luhcn;í prejavila 
vi;tc pricrazncjší temperament . in
tcrpretúcia J . Fi guru hola o hicčo 
zdržanlivejšia . no so značným nad
hladom. 

A ko nepatrné .. oživenie .. vyzne li 
už spomenuté Fant;izic pre organ . 
Ivan Sokol sa predstavil ako urne
Ice. ktorý dok;ižc citlivo uplatn il 
knb u rc!:\i ~ t rov a ~irok t'r pale tu n;i
lad . Jedna zo sólistiek Cherubiniho Missa solem!lis, talianska sopranist)j.a 

Adele Cossi ~, Snímka archív I-IŽ ' 

l keď Cheŕubiniho Missa nena
plnila očakávania. Vianočné ora
tórium akoby vyhladilo stopu po 
prcdch;idza j úc,Hn intcrprctačm;rn 
.. ~kraha nci··. Možno teda kon~ta

toval . že hudohn\· večer bol w rn
pati.:k~·rn prbpc,;kom k ohzvf;i~ t
ncniu prcdvianočncj atmosféry. · 

Anna a Quido Hôlblingovci- hu
sle, Jozef Podhoranský - violonče
lo, Ivan Sokol - org.an . holi hlavní 
aktéri. ktorí prezentovali ~ t'r strcdc
ný výkon a až do konca ncu~túpili 
od ~~'losti w ojho plnohodnotného 
prejavu. 

a z;imvcri i prv;í nahnívka 1\'lissy 
solemnis č. 2 Luigiho Cherubiniho. 

Svo jim i ntcrprct ačn)im. umcním 

sa vo vypn:danej konce rtnej ~ ic ni 

Domu umenia Fatra predstavili : 
Uvcdcn;i Mi~~a . patriaca Adele Cossi (soprán l, Taliansko) 

v ČSFR vystu povala po prvýknit : 
JANA TARINOVÁ Z;iver patril F. Schuhcrtovi a je

ho Svrnfonii č. 3. Di riccnt vhndnc 
odha-tlol vz ;i_jnrnn~· pnr;tc r jcdnotli
výdt v)'razov.vch rovín a ~polol'nc 

.... llníťtni orc..·h l.'Stra vvr vorili 'tU!l.'., 

tívnu atmosféru . ktnrá ihncd Z:trc
zonovala u po~luch;ičov . 

Dramaturg.ick;í konštcliícia kon
certu vďaky, uskutočncnmn v dei\ 

Vianu<'ni· kom:~rt ( l :0:. a l o tk
l'crnhra ) ' " u~ktrlllčnil :>ko tfabi 
t llnl·kd. ~ projl'kl ~KO Zili11:o 
v ~polupr;ici ~ RGT Milano. Dra
maturgirk~·m ~pccilikom tohto 
podujatia. ~toré mnoho ~hrhova lo. 
hola čc~ko-slovcn~k •í premiéra 

J.. ' rcholn~·m opu~om ~kladatda . 
m;í typil'k~ t\ ar om~c a pozoruhod
né je rwj m;i je j n~·7.1 \Ča jn( 1-ok;ilnc 
oh~atkn k: j_ " 'pr:Í.Il\ . 111 c/7ll"'l'
r:a n . 2 h .. ' IHH' \ a h:1 ... . S'< -iu .. r~ ll l.' 

~a nciu : . prct"ila v rok u JlNO. k"l·dy 
ju ohja\ il talian~ky dirigent Eli o 
Bon~ompagni a znm uuvicdol v Ri
mc a vo Viedni . 

Doina Dinu-J>aludc (soprán ll. Ru
munsku): Ida Kiriluv;í (mezzosnJ>
rúnl: Dieg(l D'Auria (ll·ruu· l . Ar
gentína); han O i: \ át (len(lr ll ); 1\ li
ehacl Dalc Hajck (Bas. USA). Na
piitic. ktoré vzni klo v ~úvislo~ti Ml 
sop ní novým z;bkokom ~a premiet
lo aj do v),konov vok;ílnych ~tí l b-

Nl·chCl'lll t~·m . že mu ditrn ~h11·o . ~profaniw1 al pocit. ktor~· 
~orn mal pri opiitm'IHllll 1 ~ • upc do Knncnt nc.i ~ i c ne košickéhn 
Kunzcrva turia . Ch1 íhr IU bul inll' rn:it. putum tc lon· ič ria. ale 
111 ~om ~a aj tr:ípi l pri 1-.l:n rri: lldl"tcd~ prihudnl organ. ~to l ič ky 
MÍ aké~ i nm é. ~ l iíl nu,lnl·j;.ic. ,\ , ptHi 1 tc·n pod1·c(·cr IO. 1::! . 
JlN l . pri hudhl' t.ncjtk l'.Í na po(·l·,( .w. 1 ~ ruč i : t 7aložcnia ~ku l ~ . 
~: r mi tak\·mi zdali . 

.. . ma non troppo: nie. nic je to príliš dlhý čas. ale ak sa na rí 
hl iž~ ic prizrieme. i ~tl' do~t. Ro J.. za roJ.. om opú~iaj t"r hi~ torick~ 

Cl'nnt'r hudonr (že j u Korllcn atúriummalo a da lo do poriadku . 
je ncpodtyhnc naj trv :íccj ~ ím dil'lom T . Hirncra : te raz (·i mu o~

lil nl· '! Ak nic . trch;t č ím ' kú r navrhnú! niečo architektonick\' 
nové a 1 ú~ohi1 é. kde ~a bud ír d"a l~ il' gcncr;ick rovnako doh re 
d ti l. ) dc~iat l..~ hudohníkm . A t~·ch mat ura nt m· a ah, olvcntm . 
čo ))l ~ i za~lúži l i hvl ml·nm·aní. , .. , u~ tiež dc~ia t k v: vr:iúnc ' " 
v~ak. na konl l' rt. v~d· hb torici to raz i ~t c ~p i~u v t'rÍ1lno, ti. 

Pýchou Knnlcrvatti ria je sklada tdsk;í trieda . ktorej kl íč i vé 
z;íklady položil kcdy~i J ura j Hatr ík : po pauze . dlhej ihatol"ko. 
korko mu trvalo štúdiu m na VŠMU. prevzal štafetu Jozef Pod
pro~ký. Pod jeho ruka mi vyr:b tli lraJšic sruhné výhonky . (Mi
mochmlorn . prvé ~klada tcf~ké kroky tu robili aj Peter Sk vare
nina. Vladimír Rus<i . Ondrej Moroz. A lexande r Miha li ť·. ) Ale 
vriiime sa na koncert. 

Od Juraja Hatríka. ktor~·m ~a príbeh zal':rl. odznela· žia r iha 
Malá suita a tak opiil prich;ídzam o možnost vyjadril ~a o riom 
širšie. A keďže ' tiilc tvorí . bude t[r možno,( čo raz mcne.i rd l-

Ma non troppo o o o 

na ... Preto iha - vda ka za to. čo ' te dali Ko~icia m . A obdiv 
k tomu . ako ht'rževnato ~ l c vv. intc lektuii l (mladistvé hmlinv 
harrmínic a novodohvch w~t é;nov !) dtrc li .. cmoti ku m .. hud l11:. 
So m pre~vcdčcn)· . že-1 pl;1dono~rwm napiit í. kde u~mcrimjír(c 
a rcgulu júcc pri rniilo fan t:iziu lie ta l a ~picval . th ic pod~t ata 
viišlw didr. 

Pett·r Gul'as - ~tud .: n t VŠMU. rw . pí~c už dl ho a nic t. lc . 
V Kom·l'rtru•j fúgl' ~a mu hlil l' lll' pnda rilo rozložil .:vuk a ténw 
medzi obidva klavíry: inak. hrada nic proťc~ional it y. ako ~a ;;J 
patrí. pre inte rpretov vtračné. 

Norbert Bodnár - je typDvo príhuzn ~ Brc inl• rovi: m:i nirpady 
( i nic .. ab~u rdn é ·· ) . pi~c v:ižnu i menej v;ížnu hudbu . prt'1zu . 
Z Aforizmov a zo sk l:rdlw Exodus for whall' and svntlll'~izcr 
(~kvl'lé. využil ,-c J"r·ybi hl;r~ na hral ~ a j ~ pot.adírn ~u rn i acc hil 
mora. ekologick)· apel a vôhcc. za~lú~ i lo h~ ~ i tn detai l nej~ i po
hfad) holo zjavné. že 13odno"rr mi>i.c vvr:bt na tvorcu Grc~;íko
vcj originalit y a for rn :i ttt. V Ko~ ic iad; . Pravda. pracujírc ~ i n~·
mi pro~tricd karni . hradaj t"rc 1 i n ~ rh 1od:ích .. . 

Iris Szcghym•á - plne oh~toj í \O '1ctm~·j konkurencii žien . 
ktoré ~a - 1 l a~tnc až v na~ttrn ~toročí od1·:íi.ili v~t ír pit: na ll'rén 
kom poz íc i ~·. N:t Cmtto tristl' a ViYat leto! ~a pamiito"rrn a dohre 

~a mi t;i hudba . kolorovan ;í ~ n;idychom poézie a ~o znrkol o
ch: t ra k tc riL.ačnou intuíciou. po(·írvala aj teraz. Mu~clo prbl nc
~kúr ~ugc ,tívnc Sl;ít:i kové kvarte to ! A odvtcd v - kHl\"ic . ale ta 
l-. ~· talent ~a i~te tľa lc j rozvíja . 

Peter Breiner - nic je umelcom ~ J anu~ovoutv;irou . lebo ten
to grécJ..~ hoh počia t ku v~ctk~·ch vecí ich mal iha dve . k ~·m 
13rcincr o nicknfko viac. J e dobré. ha až prekvapujúco dobré . 
že Sonatína z c~·klu • .-42 tisíc sormtín" (tiež írloha pre hi~torikov. 

~tav ím '"· že autor to nl·~po(· í tal prc~nc : a čo . ked" ich je .Q (Ml l '! 
il'. ) vúhcc nic je v tóne n;ízvu cyklu a ni mojich riadkov. 

A ~ k lad ha Ma non troppo pre 2 vio lončl'l;i a J..l;n·ír - už ce lkom 
v1tžna vec. Ta k ~·m hovorievam výpovede. 

Konc(·nc Jozef Pod(>rock~· . u(·itd viičšiny spomínaných auto
rtl\'. So"un ~kúr t radičncj~í- av.:.ak Zlralcka nic zjcdnodu~uj úco. 
Ibaže azda vn:i~a te n .. ~voj ~pú~ob .. do pa rtitúr menej n;ipadnc 
č i oko"tl.a lo . J eho ~tar~ ic Reminist'l'ncic su pra F. X. Zomh ~a do
, (,lva z:tlc,k li ako objav: a na z;ívc r koncertu . ak )·ch nch~·va ve
ra . odznela pre mié ra Avc Maria lin memoriam J, Cikker) pre 
~pcv a organ . 

. .. nm non troppo, ale nanajvýš seriózne: žiaci . ktorí zaplnil i 
~ ic ri . t lic~kali hodne a azda nic iha kvú li ~nohi zmu . Vla~tnc. eš
te hy a ni nemali vcdicl . čo to je . Ak mi koncert z tvorby ich 
h\·1 a l ~-ch ' polužiakov a t c raj~írh učitdov hol na (Nlh . poto m 
nech 'i 7achovajír v parniiti a pov~·~ ia ho re 1·idinu a kult tvori
vo~t i. O na mu~í byl ~írča~úm každej hrtb kcj (·i n no~t i . Za každú 
centr . 

IGOR PODRACKÝ 

V GALÉRII S DVOMA PREMIÉRAMI 
hudohnd w pr~j:I\U . ' ktomm ' a (hporn<" i ,p:ij:t 
' vy,ok~ mi knmpnzu:n~ mi n;irnkm i na ~kladah: l'a 
a pr:ivom ' a , ,;i, :t prl'vi~rkou kompozi~ndto maj
!\tľO \'~ L \'tl. V tvorb ... · l \'; lll a lln•~o'''k~hn !\a \ orha ~hi 
l"i l..nH: ho k\ aflť ta aLda ~p;ija ť\.h.' ll il \ ~~l' ' o i':Í\;17-

n~m m~,;t ic·nkovým l" ""l' tvom. '\ ;il rHJu polohou. 
z;íznarntllll naj\'ll llltl rnej~ ich p(ldttw a ' lu:·a, rh .. ' ľl' f
kxiou pod,rat n~ch ot;izok fu<bkc'ho žhora. Ohith c 
, t;j(· ikovc' kvanc·l:í lvan:t l trw:.m skc'ho tvoria v hllll
ln Lmy' k j~den ' ~·r: t7m·~· a my~licnkov~· "cr. Aj l t. 
, J ;i č ikovo.' k\·arreto j~ po, la\ cnc' na mrhthor\iÍrn~~h 
' z:íjomn~-ch komhin:ici:ich a konrra, rnch mc·d?i " '" 
nori,tid ~·mi kva li rami , J;i.::ikm ~·dt n;i, rrnjov a ;rc· 
tdn~ ddinovan~·mtvamm. ja,nou mclndid nu líni 
ou. CiJi,,and:i . rr~mot :i. zrictfn, anic a za hu,Úl\ ani~ 
pntec,u. vian r' tcvrw' i. i"ek~ a tca rorik~ . na druhej 
~t rane najmn v~·razn(t dc,<:cndt•nčnti mc hldick:i lí
nia . r ~ p . kror~· ' a ,p;ija ,. na~om kultt"trnomukruhu 
už kon~t an tn~' viTa~om ži:rfu. hok~ri . tra l!i k v a ud
kaw jc tak mimo~·ofn l· až k an:ha i~k..:mu ~vetu uh
rad n~dt pla~m· ... Ak hy ' "m , i mohla dm nlil c~ r.: 
j c:d nu \ o rnú a \7d i;d l' lllÍ a~nc...-i :id u . polo m h\ Mll11 

V Mirhachmom pal;ici "'v r:ímci nedcfni·ch do
poludní X. decembra prclbt:tvitu Sluvenské dycho>•é 
kvinteto a Cussovlu Quartet. Kotll'crt Spolku slo
vensk~•ch , kJad:llcfov hol prbpcvkom k novej , lo· 
vcnskcj tvorbe rovnako ako k 7:i\ l'ľll Mozartovho 
ruka. Možno v~;tk Jen futoval. ic neodznel púvnllrll' 
zaphínm·an~· Gyťírgy Ligcti a jd m 6 hagard : na
priek tomu. že Ligetiho hudba hola n:t n~d ;i vnom 
hratislavskom k sriv:tlc sitča,ncj hudby huj ne za, tit
pcmí. núš posluch;íč m:i c~le ' r:ik dlh vo.:-i ohj:l\ ova
niu whto 'kladarda. Namic,ro Lit:l'li ho uviedlo 
Slovcn~ké dychové k\-int~ro 1\tozan;; (ospra\l'dhiu
jcm ~a . :tie nepodarilo " ' mi zachvril. o krorit , k Jad
hu prc'n~ išlo) - zrejme· aku d;tr č i dari ' iTočiu . 
Uvcdl'nic· Mozarrovho k\ in ll'la ''ak ncholo ;n;irnc: 
odm d n' pcktll'j int~rprc·t:í cii .' prc·l· i zn~ m fr;·,zm a
nim. ' hravo,(ou a nadfah~cno,rou . 7vuktl\ OU pric
razno, ÚHt a na)lnit muzikanr,kou bk mu. k toni i<' , j . 
cc v Mozarrovcj hudbe prítomná. ale ktorittrcha pri 
i nr~rprl' l :ici i ' ž dy nan um ' zk ric,il k i i' utu . Pri 1.~ o
kncj dramarurgii kon~l'rlu h' 'a d;olu .. kad r' k' ... 
pr~dpokladal. 1c• Mman '~ l \ ;tra ndhliadnul· nd j·,._ 

ho v~ ntči pr~ inrcrprl'lm pric, ror pre nu11id rm a
nic. pre radmi 7ahral , i. a lit 'ir~a"l:Í hudha nic\ ?lh
ponitka. prípadnl· ncponitka pre každ..: ho intcrprc·-
1:1 . Pre Lnickit suilu Jozefu l\1almca, ll\ cdcnú 
v prcmi..:rc. to ''ak roLil<ldn.: nl·plar í. š t" •r(·;" rm :i 
kompo; ícia prin;í'a hudhu a;l k l:t,ic- i, r ic-k~ '~' ai.:nu 
a pr ichfadnú . mic,lami n"rik:tlnc· laf;orhl•nit. , rnc·· 
lodikou. ktor;i ptNthí dojmom ;auiíma" ' htl alhor
hovania podne rm· folk lóru a n.l\oriuk 'a pre ja\ uk 
CHtk;kiou pa,tor;ilnchu prvku . Vial·.:r..: ' ktadll\ .In 
Zl'fa Mal(l\ Ca z Jl<"kdnc'ho ohdohia fl<.N thi.o ' " 'j<Ht 
' IHÍhlrnou harnul niou . '~ ro' nantl,hlu. "- tor;i l)(.•, lu· 
~h :'t~a nczaiazuje ' ypii r ~·m dra nwri;mom a kon tl il.
lom a zb ka\a ,j IHl I'O\ 'IlO\ ;ihn u a poko jo m . 

Ca"tl\ia Ouarrct (J:ín K~jm 'k~. 1\litan K~ jtl\
,k~. Juraj S;u· i,,k~ . Milan Ccncn:il. ) -.tm p<tčula Jl" 
pr' ~ raz a hne,[ ' ' knrom Mozartnvi. inll'rpr~ ra(·nc 
Hfa~nom a a adnnm z:imvcri . V podani S J :íčiko\ c'
ho k\ arrer:t K V t 57 mi však prctba len ch~·hala d~
~ia U\O[nc•tH" t. ltclJll"<l, trl'dnn,(. hra'<"t. hod nd· 
znelo ' prc•dznl·j ' it hre a '~' Ml'nllm ' zla hu mc·d;i 

j~dnortiv~m i n;i, trujmi. V dmi '~ mpar il·k ~ ,a ko, ic-
ké· k\a rl~ tn prcd, tavi ln pr:hc·' i n r~rpre r :í~i i ,(ti';o,. 
nc·j , Jo' ~ '"'"·j hudhy - ' n: r 7 rr a~.:nim \Úk a j '~hop· 
no\! i prl'nik nt"tl k JHlll ,r a t ~ , kJadh\ . Od mladého au
rora "'urtwrla lludnára. p!Nthiac~ho ' Kn,iciad t. 
uviedol Cassovia Quarter Aforizmy pre sláčikové 
harlcto. miniatúry ''ýrazovo , it, trcdcncj až askc
l r~k.: j h udh~. \ kllll"l'l 1.: dúra; polol •:ni na pr;i~u 
' d \.·t a i lom i.l n a \ t ruk l ur:Hn \' ' \/ l la IH tt'uw. dro b n0ho 
llllliÍ\ U. Sit 7:nq im:l\ ~ lll · ro·;, ir~n im Jlllhf:odu na 
1\ill"hu mladid t :rUI\lrm . Prc·mic' r:t ll . sl:ít ikmt'hu 
k\:tľll•ta lin .menwl'imn Rkhard R\·harii·) od h una 
ll rusmskéhu hola ;a, J iti.~nc· ' ' ' r~hoknrrn l"d d to 
l.one~n u a upt"trala :wla naj'a~~iu Jll>lllnt<"l. SJ:íd
ko\ ~~ k \ arlcto k l ~ pum n;í ... l ro jtn é hn oh~atknia . 
ktnr0 holo j.:dn~m t.n ... ~ nnn~m c..lom;íc:l'llo rnuf' ll'inl
'ania . hr~ pr~~' la,tn~~ ptll c.:..~~n i~· a r:ad(.h r l a k- l i\ ne IH l 
konraktu ' hudhou. innk~d~ hot" ''d~"ll'nim pe' 
n~·dt \iizid' na hudnhnir tr:td iciu. ktore' podf:t nic- · 
k ror~ ch n:iwrm· llllntllo n;i, rro jovc'mu 7o,kup~ n iu 
ncd:h ali , l'fa 'and pr~ ohjm n(l\dtn. A jl' ' r:í lc 
'~ mhlllnm umck~k~ n:íro(·n~j hudh~ . ' uhrilnl'ltn 

• ' pomcnula Luh" l;"'"' kc'ho Muzyku ]atohnu. iwdbu 
príhuznc'ho \'Í"ľa7twc'hookruhu a nwnakn ' UI!C' I iv-
neho pú~obe rii :t. .. • 

HANA l iRUANCO\",\ 



(6 HUDOBNÉ DIVADLO 

Na záver roku 1991 pripravila opt!ra Národného divadla v Prahe nánat Mozarto\'
ho Dona Giovanniho do vefkoryso zrenovovaného a vynoveného Stavovského dh•a
dla, kde mal svoju .,Prima rappresenta1.ione" 29. októbra 1787. Slávnostné otvorenie 
~ivadl~ ~konalo l. decembra m. r. (prenášala ho Čsl. televízia) a oficiálna premiéra 
mscenac1e bola 3. decembra m. r. Otvorenie divadla a premiéru sponzorovali viaceré 
lirmy, no hlavne Bankers Trust Company a lirma .Johnnie Walker. Tomuto faktu · 
zodpov~dala ~j premiérová atmosféra, návštevnícka societa a pochopitel'ne aj ceny 
vstupneho. Navratom Mo1.arto,•ho Dona Giovanniho na dosky Stavovského divadla 
zavŕšila sa \'dkorysá (azda aj bombasti~á) oslava 200. výročia skladatcl'ovej smrti. 

zii irea litu mŕtveho Komtú ra a jeho drama
turgickú úlohu v die le. Nelogicky a príliš tea
trálne pôsobia nosič i truhly, ktorí sa na javis
ku o bjavia skôr a ko Ko mt(Jr zomrie. rovna ko 
no~e nic Komtúrovcj ~ochy ponad kračiacu 
Donnu Annu a pod . 

K hudobnému naštudovaniu Mozartove j 
ope ry bol pozvaný Sir Charles Mackcrra~. 
znilmy priateľ a p ropagilwr če~kej hudby. 
naj mii Janilčka . Z jeho MoLarto m s me ~a 

Don Giovanni v Stavovskom divadle 
Moza rt ov Don G iovanni patrí nesporne 

k najfrekventova nejším dielam svetového 
operného rcpcrto<Íru . Na jeho inscenovanie 
ncjc~t vujc žiaden osvedčený recept. ani jed 
noznačný v)•kladov)• mode l. Provokuje inscc
n;ítorov k najrôznejším výkladom od tradič
ných až po radik;ílnc c xpcrimc nt;ílnc . Po~ta
vy Komtúra a samotné ho Dona G iovanniho 
núkajú najrôzncj ; ic filozofické pohfady 
a s..:énické variant y. ktoré h y dali odpoveď na .. 
otúzky dobra a zla. ako s ú personifikované 
v tomto prastarom donjuanskom mýte. 

Réžijná koncepcia Davida Radoka nie je 
ani tradičn;Í. ale ani IHlV<ÍtorSk<Í. U~iloval Sil 

o ak ~·~ i objekt ívny pohfad na dielo tým. že ~a 
prik lonil via..: k autorovi lihr..:ta Lorcnzovi da 
l'ontcmu. kcú podčiarkol .. ..:asanov~kv" cha
ra kter hlavnej pth ta vy. Da Ponte ~yt vori l 
Mo1artovi librc: to jedinečnej litcní rncj . ale 
naj mii d ramat il.:kt.:j hodnot v. Všcohcme sa 
usudzuje. žt: je to JL'ho vlasÍn<i a-utobiografia 
(nickdaj; í pr;lfc~or lit crall'n"y . kliaz . d~orn)· 
b<isnik. k tor~· ako pokLIIny o bchodník utieko l 
do Lond ýna. napokon ~a o žen il a takmer dc
viitdc~iatročný hladom wnn..:l v A merike) . 
Tie to črty akceptu je aj rcži~ér Radok . ha do
konca ich akcentuje t~·m . že Don Giovanni už 
počas prcdohry ! i pohr<iva ~ krúsnym jahl-

kom. Stači lo doliho púžitki1rsky zakúsnut 
a dej sa začne odolmívai (~ymholi ka na Ada
ma v raji'?). l realitu a ~ymboliku príbehu reži
sér zdôrazriujc aj princípom hry divadla v di
vadle : pro~tricdkom javbka. ktoré lcmuj ll 
dobové ~úsošia . tia hne ~a vvvý;cn{J hracia 
plodw. ktor;í je vymcdZL' n;í ,; rc" herecké a l..
cit:. Polonahý Don G iovanni a adekv;ítnl' 
ko~týmovan ;í Donna Anna na začiatku dej a. 
Ja~nc naznačuj llmy~ lienkovíJ konce pciu a z<i
mcr insccn<ícic . Radok vidí Dona Giovanni 
ho - potll'a môjho n;ízoru ~pr<"1vnc - <~ko hrdi
nu pilžitk;ír~ky vyu7ívajtkcho vynwžc JHl~ti 

~poločno~ti. ako nadratlcné ho .:·to vcka. pre 
ktoré ho je žt:na iha predmetom radov;í nok 
a uk;íjania zmy~lov)·ch V<i~n í . Tento hrdina . 
ktorého príroda obdarila kd~ou . ~i lou . mi va
hou. šarmom a Istou . hrdina ncvúhaj(Jci v r<~ž
d it a ur;íža t mŕtvych . " ' napokon ~t<íva obc
tou st:ha ~amého . svojej m;írnomvsdno~ti . 
~pupnosti a zloby. V tejto konccpc.:if. v ktore j 
cítime aj aktu<Jiiz;íciu ~ÍJ(·a~n),c.:h c tic.:k ýc .. mľ
ricm. zbkal Don Giovanni 11<1 mnohov r~ tcv

nmti . na vicryhmlnc j pla~ t il'itc. do~t al tak \ i
mk)· pril'~tor na mzohrat il' bohatej ; k;íly v~·

razových prostriedkov. Na d ruhej strane sa 
a ni Radokovi. a l..n mnohým rcí.i~érom . nt: po
darilo logicky. dramaturgicky fllli l..čnc zohra -

stre tli po prvý raz a my~l ím . že te nto cxpc ri
mcn t vyšiel vcl'mi dobre. Je ho prístu p k ~al 
zhur~kému maj ~ t rov i nehol ani pie tn y. a ni 
tradicionalistický. a zrejme ne bude príli~ po 
chut i konzerva l ívnym c ti tdom za užívan ých 
inte rpretačn ých modelov. Mackt: rra~ hudob
ne koncipoval Dona Giovann iho prcdo v;c t
kým ako h udobné di vad lo . V tomto ~mc rc La
ujímav;í a .. net radičnú"' hola je ho tc mpov;í 
koncepcia. ktorú di1vala prie behu in>ccn;ícic 
di vadelnú llčinno~t'. d ynamický ni1hoj (oso
bitne chcem zdôraznil vdmi pc kn..: vypointo
va né - dynamicky i tempovo - finále l . a 2. 
dejstva). Mackerrasov výrazný po die l na po
zitívno m výsledku.sa prejavil aj na pomerne 
jedno lia tom vo kálno m prejave medzinárod
ného sólistické ho o bsade nia . rozdielneho 
ško lenia . 

K)•m z televízneho pre nosu oficiiilne ho 
pred~t avcnia ~om zo ~pcv;íckc lw 'tí li~ t ického 
an~;ímhlu nemal tie n<~jlcp~ i c pocity - znač n i1 
(·a~i ~padi1 na ko nto nc kvalitnt:j Lvuk ovcj ré
žie - ofic.:iúlna l . p rc miéra mala w ojím 'PÚ~o
ho m exkluzívne a zauj ímavé oh~adcnic. 

Don G iovanni ~t \<Írn cn \ ::.véd'k\ m harvto
ni, tt•m Carlom Johanum l;"alk ma n;lm mi ,·,Inc 
korc~pnndoval lO 'Ptllll ln<IIHlU rc i. i~é rm o u 
kmlľepc.: iou a pn ~pcdc.: l.. ct ~trani..L' hol \Cd t"l-

STRAUSSOV NETOPIER V SND 

VInka 
vo 
e ertoári 

O dvoch stránkach naštudovania 
Straussovho Netopicra v opere SND ne
chcem, a ani nemám dôvod, polemizo
vat'. .Je to jednak samotný fakt prekona
nia nedôvery voči vskutku najkompe
tentnejšiemu zástupcovi klasickej opere
ty a potom. oživenie sympatickej myš
lienky rozlúčky s rokom na pôde divadla. 
S Nctopierom pravidelne silvéstrujú nic
len oba viedenské operné domy a mnohé 
zo súborov nemecky hovoriaceho regió
nu, ale v ostatných sezónach sa v tento 
deň objavil i v MET či Covent Garden. 
O tom, že patrí mt operné javisko teda 
niet pochýb. 

Do hrat i~ l a\ ~kej opL' ry ~a Ne t opier vr;ítil 
po pobtoro.:·í. Kedže ~a ne~tal jednorazo vou 
zúldito~lou a' rc pc rto;íri o~t<Í\ a i natfa lcj. je 
potrebné zaujal k ne m u ~t;movisko hez cufiÍ· 
ric ~il vc~trov~kej noci . Rcib.: r Mirosla\' Fi
scher. hoci m;í na ~vojom ume leckom kont e 
vda komických titulov. tvorivý zeni t prcd~a 
len do~ia hol v cxprc~ívnom d ramatickom 
ž;ínri. V prípade Netopic ra ' t;íl pred d ilemou . 
č i zachoval bezvýhradnú í~~.:t u k tradícii a po
~tavil ak )·~i variant zn;ímc ho vicdcn~kél\o 
mode lu (na pr. z rakú~kej tc lc ví7ic populár
nej Schcnkovcj inscen;ícic . prípadne star~l' j 
s filmova nej podo by) . alebo vyložil príbeh 
svojsky. hoc aj s rizikom spochybnenia auten
tickej atmo~féry. 

Zthí sa . že podl'ahol zvod om z oboch >lr<ín . 
Predlohu zi n~cenova l ako ~tv lovo nic celkom 
vyhranenú výpovctf. z ranitcÍ"nú naj mii v polo 
h;kh ~ uvoľnenou uzdou komike a v krc~lení 
atmo~féry graciúznej non~alantno~ti. Akccp· 
toval možno rozohra tie prcdohry - v dmi od
viazanom choreografickom rukopise LihÍlra 
Vaculíka - ako prolúgu k vla~tnému deju. 
a tiež výtvarne '-il..o vnc ric;c n~· prechod tlo l . 
obrazu. V i1o m ~a Mi ro~lav Fi~chcr va ri naj
viič;mi in~pi rova l 1-la~ick )·m poiíat ím a~ tak
me r rt:a listickou tlrobnokrc~hou osvet lil ~itu

<Ít'Í u u Ei~C ibtei na . V podobnom duchu ~Íl la
dené i niektoré momenty viize n~kcj >cé ny. 
napríklad stretnutie a lkoholom potúžt:n ých 
Franka a Frmcha (epizódka~ cigareto u a no· 
vinami) je akoby vy~trihnut .: z už zmienenej 
televíznej insce n<ície. 

Hlavní protagonisti na plese u princa <;>rlorského v podaní (zl'ava) P. Mauréryho, J. Valáško
' 'ej, M. Babjaka, M. Martincovej aJ. Abela Snímka K. Marenčinová 

toč1ia zd yna mizovala akc ie. ale tlo i' tcj mier~ 
~komplikova l a poh~ h ~tíli~tov . zv l ;í~ l . ked" 
~úhrnnosl požiadaviek OJK'rl· t ~ (~pcv. p níza. 
ta nce) viič~ina z nich nc m;í v krvi. Mic~tam i . 

napr. vo fi n <'~ lc brb kné ho .. ~ampan~kého" t: n· 
~emhlu hola javbkov(J organizúcia na hranic i 
zvlúdnutdnmti . 

Pokia[ tre ba hovorii o ~pnrných ~trú nkach 
koncepcie M . Fi,chcr.J. tak ide o obča~né 
prckračovanic kre hk ých hran'íc vku~u . opa
ko va nie ncvcfmi Lmy~lupln)ch .. ; pt:ci aiít ·· 
(rozhadzovanie pa pierov . rozb íjanie v<ÍZ) 
a niektoré schv<ilno~t i z lacncj~cj cenovej ~ku 
piny. Vykrc>lil ž ivotný a charakterov)• ohraz 
bczstarostn)•ch fudí z ohdohia cis;ír~ t va i~tc 

nic je dnes l'ah ké . tak žt: ~ ty l iz <'1cia do rovin y 
vzn6cne ~a tv;íriacej elcgantno~ti a sa l <í;1no~· 
ti zav;c spôsobovala dosi niunahy. Il úzii ple
~ajúcich .. horných de~aitbíC"". dom nic' ;un,'<J. 
nezodpoved ali celkom farebne ostré . až buja
ro karnevalo vé ko~týmy t:ubice Jarjabkovej. 
A~da najprohlc matickcjšou ~a však j avila 
zdlhavosl pred>tavcnia . ktoré počnúc 2 . dcj
~ t vom (jednak baletnými vlo žkami a najmii 
rozvl účnou prúzou) začalo ~tdcai sp;íd a v z;í
vcrcčncj scént: už druh ý d ych nc~t a(·ilo chytil. 

tách trocha .. od \ cd"' . ll n~tuj úc i Ladislav c
sh~ ha (Frank) ' a n~a JH.:hcLpcčnc prihli2o\'a l 
ku 1-. a ri katLiľl: . 

/\ ko ~om už naznačil. komplexno~• náro· 
kov vypl )·vajúcich ;o \ tru ktúry o pe re ty 
a v tomto pnpadc t1ci. m: lah kL· vokainc party 
najmii .icn~k ých po,t(Jv ~pú~ohi h . že v oboch 
pre mié rach ch ~·hal i mimoriadne v~·kony. Ro
la Ro~a lindy oh~ahu jc m zmcr l) rieko-ti rama
t iri..) i ko lora túrny a 1.. ich/\ lád nut iu c~te Eve 
Šcni~hl\Cj ne jak v te n 1-.rúl'ik L·h\•h a. Hla~ v~a k 
do,t<Í\ a ohlcj~ic . tvary a ~ytcj;i·u farbu. ta kže 
pri \hodno m oh~adzovaní možno tušil ďal;í 
\ )•voj . .Jnzcf Áhcl ako E i~cn~tcin zúročil woje 
thÍvncj~ ic ~kú,cno~ti ~ opere tou . v)·razo vo 
a herecky ~a pri~pú~obi l d unermn rcžb éra . 
Vol..<ílne t(Jto rola . ležiaca na rozhraní tenor<~ 

cou osohnosiou inscenácie . Ukraj inský Jurij 
Kruglov i na malej ploche ukázal kvality 
a zvučnost svojho hla~u . Austrálčanka Lisa 
Gastenová v úlohe Donny Anny pre uk;ízala 
vyspelú hlasovú kultúru . Jej pevný. nosný. 
technicky vcfmi dohre vyškolený hla, , m;í aj 
n;í ležit ý cmoci;íln y n;íhoj. schopn ý diťcrcnco· 
vaného dynamického tvarova nia vcfkých mc· 
Indických fril z. Jej krajanka Bernadettc Cul
lcnová v Lllo he Donny Elvíri so svojím hoci 
kvalitným vysokým mezzosopránom zostala 
vcfa dlžnú potreh;ím te jto typick y mozartov
~kcj role . Ludčk Velc ako Leporel! o staval 
viac na .. českej komcdiúlnosti"' . ako na fun k· 
čno~t i a protikladnosti tejto postavy . Inter· 
pret<íc ia Mozarta. resp . ta lianskej hc l canto· 
vej lit e ratúry. zrej me nil' je mu dostatočne 

blízka . Aleš Hcndrych bol zemitým Masct· 
tom . s tvrdým vokiil nym prejavo m. zato 
Ame ričanka Naomi ltmni bola pôvabnou. 
kultivo vanou a jemnou mozartov~kou Z crli· 
nou . 

Z impo rtu poch;ídzal aj n;ívrh scény a ko~
tý.mov. ~to.rý nezaprel anglický pôvod (ale aj 
vytvarnc c Jt cnJc a ;koJenie ) Tazeeny Firtho
vcj. 

Mozartov Don Giovanni "' do Stavovsk~
ho d ivadla opiit vrútil - po 200 rokoch od 
~mrt i w oj ho autora . Pri; ic l v dobe vcfk)•ch 
~poločen~kých . kult(Jrnych. ale aj konccp
čn)•ch premien. Popri ~pomínaných pozití
vach . vnímal ~om ho aj ako produkt novej do
h y. pre ktorú n;irodné trad ície už nic sú zú
viiznou kultímllvornou normo u . Natíska sa 
c;tc vda zat_Jjímavých ot(Jzok. napríklad. ko
mu hudc toto cxk luzívnt: ~ponzorované prcd
~ t avcnic ~ vysoko liberalizovan ým vstupným 
pr í~tupné . .. Sú to llvahy zrejme predča~né 
a mo.lno aj zbytočné ... O t rvanlivosti a hod
note toh ll l počinu il i tak rozhodne čas ... 

MARIÁN JURÍK 

a barytú na. ncpnna~a mimnriadnu zMaž. 
l'roblcmatickcj ~it:. naj mii z hl'ad iska hla~tivé
ho. vy~l i obc Adel y. Jana Valášková ~ice vy
tvorila plastický. pohyhtno a tancčnc (v ba
le tne j paródii) rozko; ný portré t pre::.ibancj 
1-.o nwrncj . nepríjemno~! i v;ak nastali vo vv
~okcj polohe oboch i1rií. Božena Berkyo~á 
tiô nadobudla javbkovú i ~ totu a ; a rm . bri
l<~nlll <Í koloratúra a fahkosi ~kokov pred~a len 
nic ~ú jej domé nnu. 

Tenorový part Alfreda bez techn ických 
tai ko't í . 'o ~vc tl~·m a fahk ým tó nom obsadil 
J:udm íl Ludha. Dok l or a Fal keho ' rozšaf· 
ným hcrcťk) 111 gc~ rom . jat.lJ n)m har} t<luu 

a . pohybovou suverenitou kreoval Martin 
Babjak. Ján Ďurčo v tej istej postave hni vo
kúlne me nej diferencovaný a herecky opatr
nejší. Z dvoch mczznsoprúnových princov 
O rlofských bo la .Jitka Sapurová zvukovo 
p riehojncjšia . ale i v polohúch menej vyrov· 
11an<í (odhliadnuc od ncpre~ného nústupu v 2. 
tkj~ t vc). Denisa Šle1>kovská o čo~i komornej
~ia. no ttÍnovo mii k~1a a vo farbe pa~tc lovcj 
~ia . Nemožno nc~pomeníH" ani ~ i l ve~trovskú 
.. p rémiu"'. Bo l iHlU v~ tup Petra Dvorského. 
ho~ta na b;íle u Orlofskéhn. ktorý svojou 
~k vc lou úriou Kalafa z Pucciniho Turandot 
L mezani novcj lúžl' predsa len potvrdil. že do 
nímca insce núcic nebude patril. 

Za hudobné naštudovanie Netopicra m d 
povedú ;éťdirigent1onas Alexa. Nic snm si is
tý. či ~úhoru a umckovi o~obne prospie va . že 
prcch<idza z premiéry do premiéry. zo štýlu 

, do ; týlu . V d anom prípade zanechal vefa 
prianí otvorených . Vofba temp je do istej 
miery dan<Í subjektívnymi pocitmi a hoci by 
~a o nej dalo polemizoval. viičšmi znepokoji la 
ncpripravcno~t orche~tra . Tofko nepresností 
v ~í1hrc . n<istupoch (i ~úli~ttw) a malej dcli
k<itno~ti zvuku sme na premié re už dú v no ne
počuli . A to je varovný signúl. 

Celé, predsta ve nie dosahuje .. wagnerov
~kú·· tllžku takme r ~tvroch hodín . Je v nich 
do~t peknej hudby i ,;tipných textov. ale tiež 
nil' m <í lo približno~t i a rozvl;íčnosti . Kladiem 
teda o t;ízku . či od ziun c ru k vv~ lcdku vied la 
tú najoptim;ílncjšia ce~ t a . Le b;, jednoducho . 
dolmi vec sa (ce lkom) nepodarila .. . 

PAVEL UNGER 

Vdký plc,ov)· výjav ~pracova l Fische r ~o 
zmyslom pre efek tné ara nžmún . k čomu 
vhodne poslúžil v)•pravný a lesk!)• ni1vrh 'cé
nog rafa Milana Ferenčíka . llojnc využívani1 

Tu však vcfa zil ležaln na intc rpré toch čino

hcrnt:j postavv Froscha . ale i Franka. na ich 
~chopnosti sk(bil predpban ý tex t ~ improviLa
eio u a p rin;íšai vtipné point y. 13ravúrne ~a to 
podarilo Júliusovi Satinskému, ktorý vžd y o~

ta l v tône die la a pn:d sa nadn;íšal fahkú poli
tickú reflexiu. Do ncfahkcj partne rskej pozí
cie sa dostal Pavol Muuréry (Frank) a hoci sa 
stre to l s úplne novou hereckou polohou. po
č ínal si odv<ižnc . V alternujúcom ob" Jdcní 
viičšmi hrozil sklon k hanalitúm a p rch r;íva
niu . Humor Leopolda Ha, •erla cd kom nezod
povedal fro~chov~kt•j dikcii. hol o odtieň hru
hozrnc j; l . hlučnt:j\ í a v aktualizačn)•ch po in- Eva ŠCniglová a [. Ludha ako Rosalinda a Alfred Snímky A. Marenčinová 



Od IS. novembra do IS. decembra ab&olvo
valo Trhnlčkovo kvarteto koncertné 

turné po Spojených štátoch amerických. Po 
leb návrate, v období vianočných sviatkov, sa 
ml podarilo vyspovedal' prlmárla tohto ko
morného telesa Alexandra Jablokova, položil' 
mu zopár otázok v súvislosti s ich prvou cestou 
za "vefkú mláku". 

Čitaterov ~te bude zaujímal', ako ste sa 
dostair do pOzornosti agentúr v Spojených štá
toch. 

- Myslím si, že hlavnú zásluhu na našej 
propagáci.i v Spojených štátoch má náš violis
ta Ivo Nabelek (ktorý teraz študuje v USA) 
a potom aj moja cesta s Capellou lstropolita
nou na tento kontinent. 

Mohli by ste nám povedal' o týchto prvých 
kontaktoch niečo podrobnejšie? 

- Pán Nabelek nás nasmeroval na koncert
nú agentúrY Raymonda Weissa . ktorému sme 
poslali nahrávky celého nášho repertoáru . 
podrobné životópisy ,a prirodzene i naše gra-
moplatnc. . 

Ako a pŕečo ste sa ocitli práve v rukách kon
certnej agentúry pána Weissa a nie niekoho 
iného ... ? 

- Už som spomínal. že na túto agen túru 
nás nasmeroval pán Nabelek. no a s agentú
rou Raymonda Weissa som sa zoznámil i po
čas januárového zájazdu v Spojených štátoch , 
s Capcllou lstropolitanou. Mimochodom. 
predkovia pána Weissa žili na Slovensku a ne
viem presne či v období nacizmu. alebo ešte 
skôr emigrovala táto židovská rodina do 
USA. 

Takže sú tu aj isté citové putá agentúry 
Raymonda Weissa k Slovensku ... 

- Istotne. no v USA si nikto nemôže dovo
liť podnikať len z 1:\sky k blížnemu. všetko 
musí mať svoj racionálny a hlavne umelecky 
odôvodnený pmjklad. 

Kto to všetko z našej strany pripravil orga
nizačne? 

- V konečnej fáze Slovkoncert. ktorý sa do 
celej veci zaangažoval. keď bolo pozvanie zo 

ZO ZAHRANIČIA 

Trávničkovo kvarteto 
v USA 

strany americkej agen'túry .. odklepnuté" . Na
ša prvá americká cesta vh:;dhl do Pittsburghu . 
odtiaľ do Cleve landu , Gettysburghu . Lancas
tc ru , Warminstc ru , Chestcru. Washingto
nu ... atď. až po Pal.m Beach a Key Wc~t na 
Floride. ' 
Čo by ste mohli povedal' k samotncmu pro

gramu, presnejšie k dramaturgii vášho zájaz
du. čo si agentúra vybrala z vašej poquky'! 

- Pán Weiss si vytvoril z našej ponuky 
3 programy v rámci ktorých sme -prezentova li 

diela A. Dvofúka. B. Sme tanu . L. J anáčka . 
F. Schube rta. J . Haydna, W. A. Mozarta. C. 
Debussyho; zo slovenskej tvorby sa do tretie
ho progra mu dosta la Zeljenkova Musica slo
vaca. Programy sa obmieňali v priebehu 21 
koncertov. ' · 

V akých koncertných auditóriách ste účin
kovali? 

· '- Boli to.prcdovšctkým auditóriá univerzít 
(Lancaste r . .W<lrminster. Chestcr. Huntsvil
le,) mestských ·knižníc a galérií (Columbie , 

' 

Key West) a kostolov (Cleveland , Ashcvi l
lc ... ) s kapacitou 300 - 500 sedadiel. 

Aké publikum prichádzalo na vaše koncer
ty? 

- Skladba publika bola veľmi rôznorodá 
a rôznonárodná , na našich koncertoch boli 
pochopiteľne prftomní i naši krajania takpo
vediac v zastúpení vše tkých vrstiev emigrácie 
vrátane voj novej . 

S akými generáciami ste sa na koncertoch 
stretávali? 

- Boli to predovšetkým starší ľudia ; možno 
mládež uprcdnostiluje inú hudbu. no nechcel 
by som to zase zjednodušovať. V Spojených 
štátoch sa nedá nič general izovať, vieme 
o nich veľm i málo. no možno bežný Ameri
čan vie o nás ešte menej . Mnohí ľudia neve
de li vôbec kde leží Cesko-Siovensko. 

Aký ohlas mali vaše koncerty, aké pocity 
vás sprevádzali v priebehu tejto dlhej c~sty, na 
koncertoch resp. 1>0 nich. 

- Už samotná dramaturgia bola postavená 
tak. aby upútala poslucháčov. Pochopi teľne. 
že Dvofák . Smctana a naj mii Janáček sa tešia 
v Amerike veľkej obľúbenost i . Nás potešilo. 
že americkí poslucháči veľm i kladne prijali 
i Zeljenkovu Musicu slovacu a že americká 
kritika ocenila i naše i nte rpretačné výkony. 
Pán Weiss bol v nepre tržitom kontakte s or
ganizátormi koncertov. Vedel o každom na
šom kroku a to . že nás opii ť pozval v roku 
1993 do Spojených štátov. j e dôkazom toho . 
že bol ~ naším účinkovan ím spokojný. Nie
ktoré naše koncerty nahrával i rcgionúlny 
rozhlas. 
Keď som si podrobnejšie prezrel trasu va

šich koncertov, mám pocit, že ste veľa času na 
seba nemali. 
- Skutočne - stihli sme navštíviť len jeden 

džezový koncert a všetok ostatný čas pohltilo 
cestovanie a koncerty. Napo kon ani te raz do
ma nemáme času veľmi bil a ncova ť . pretože 
už ll . januára odchádzame na 2 týždne do Ja
ponska. 

l'ripravil IGOR BERGER 

Duchovná hudba má ohnisko' v Brixene 

Brixenský Dóm 

V ticlrosti, bez zvučných fanfár, 11ž .(tvrtý • 
rok rozvfja svoju záslui mí činnost' pod patro
nátom ~poločnosti Hudba a cirkev, Festival 
duchovnej hudby v Brixene. Prawje IW vyso
kej odbornl'j úrovni, nehľadá vonkajší efekt, 
ale vykazuje pozomhodné bádateľské a ume
lecké výsledky. Je ro preto. že jeho poriadate
ľom ide predov.(etkým o vec: zmapovar' a od
borne utriedi( súčasné tendencie duchovnej 
hudby, urtir' jej aktuálne poslanie a tvorivé 
perspektfvy n.a širokej teoretickej i praktickej 
báze. Festival due/rovnej hudby v Brix ene roz
prestiera svoju činnost' takmer po celý rok. Je
ho produkcie nie stí časté, ale programovo 
a umelecky kvalifikované. Minuloročný pro
gram brixenského festivalu prebiehal od mar
ca do novembra. Podieľal sa na IÍOIII celý rad 

významných mterpreto1 ~ Talitmvka i zo za
lrraničw. Po prvý raz fll l'ysttípil Prat~ký roz
hlasový zbor. ktorý s talumskym orchestrom 
a sólistami pred/1/LS(!I Mozartovu l?ekviem. 
Český repenotír sa 1 ysi\ )U•I aj l ' tľaiHch pro
gmmoch: DvofákrJIIe Biblich ' piew c, :.a zneli 
" podrmi barytonisru 1'll011ll(~'a Quastlwj]it 
s klaviristom Normanom Shetlerom. Ebeno~·o 
di,e/o pre organ a plechy predniesol anglický 
súbor The Brass English Eirsemble s orgwri.l
tom Johnom Scouom. To boli prvé pote.~IIJIÍCC 
konwkty s naJo11 krajinou, ktoré dali podnet 
k rozhovoru s dramat11rgom a 11meleckým .fé
fom Brixenskélro festil'lilll Josefom L:mzom 
z Bolzana. 

Zaujíma nás ako sa zrodila brixcnská ini
ciatíva Hudba a cirkev .. . 

- S talianskymi a zah raničnými odborn ík
mi sme ča ·to viedli disku~ic o duchovnej hud
be a jej súčasnom poslaní. Impulzom k tomu 
bo lo naše presvedčenie. že dnešnému th iliu 
o renesanciu duchovnej tvorby treba dať nov)• 
zmysel. Táto hudba zaznieva dnes predovše t
kým mimo chrámových priestorov a abse ntu
je tam. kam vlastne patrí. Ďa lším dôvodom 
našich prieskumov bolo úsilie. aby chrámová 
hudba bola predvádzaná na patričn ej úrovni. 

Vaše úvahy by iste boli užitočné aj pre no
vovznikajúce spoločnosti duchovnej hudby 
v iných krajinách, napríklad v Česko-Sloven
sku. 

- K šíreniu týchto myšlienok slúžia naše 
každoročné sympóziú v Brixcnc. Konajú sa 
vždy na záver festivalu a sú ncoddc litcl'nou 

teoretickou súčasťou našich hudobných pre
hliadok. Sympóziá riešia vždy iné otázky. 
Skúmal i sme napríklad chorálny viachlas . ve
novali Sl)l C sa téme .. kult-mýty-symboly" . 
Laobcra li ~mc 'a problémami biblických 
predlôh chrúmovej hudby a pod. T ieto ~ym
p<'>ziá ~a 7a tiaf u~kutoť: n i li ~ ty r i. po~kdné bolo 
pochopiteľne venované Mozartovmu vzťahu 
k duchovnej oblasti hudby. Výsledky týchto 
~ymptmí s(t zaznamenané v tlačených brožú
rach , ktor~ ... u ce nn ' m študijným matcri<ílom. 

Ako sa rozvíja dramaturgia Brixenského 
festi valu a ktorých umelcov pozývatc? 

- Uv;klzamc viac starú hudbu. a le aj diela 
~účasné ~ dôrazom na ich pôvodnosť. Boli 
~mc prekvapení. koľko ~účasných skladatc
J'ov sa venuje duchovnej hud be. avšak mnohé 
často zostúvajú ležať l'adom. Pokia!' ich vybe
rieme pre ná~ festival. zverujeme ich vyn ika
j úcim domácim i zah raničným umelcom. Ne
brú nimc sa ani expe rimentálnym progra
mom_. ktoré prcdv{tdzamc v štyroch brixcn
ských ko~to loch a v Dóme. Mnohé z týchto 
koncertov maj ú výnimočný cha rakter. Obe
cen~tvo to pozitívne hodnotí. hoci nemajú 
ma~ovú návštevnosť. 

Môžete nám prezradil', čo pripravujete pre 
budúcnost"! 

- V budúcom roku chceme venovať zvýše
nú pozorno~ť ruskej duchovnej hudbe . V Bri
xenc pri vítame popredného ruského klaviris
tu Koroljova s duchovnou tvorbou Bacha 
a Mcs~iacna. špecia lizovaný nizozcmský 
zbor . . samostatne pripravujeme duchovný 

Refektá r a gotická chodba klá~tora, kde sa 
konlijú komorné koncerty 

koncert detské ho zboru s novým experimcn
túlnym progra mom. tance a mcditúcic a pod . 
Múmc pri pravených niekofko pre miér strča~
ných autorov. Radi obohat íme festival o die la 
českých a slovenských autorov . Myslím. že 
Brixcnský festival sa v hudúcno~t i stane vý
znamným strediskom konl'rontú ic hudobnej 
duchovnej tvorby. 

JUH Vll'ULA, Brixen 
Snímky autor 

SÚŤAžE · 
11151 Monu (Ml), Italia, tel.: 
( + J9 J9) 386 5801984/JZJ m. 
e 5. IHdzlúrodllá la•dobná sú
tu pre ldavfr, kblnme duetá a ko
...,... hadbu .,Carlo Sou, .... bu
de " C...te Monfernto od lJ. do 
l8. 3.1991. Uzáňerka je U. J. 1992. 
Wie lalonúele: lnstltuto Musi
ale .,Culo Solh'a14, JS Vla Faelno 
Cue, l5fJJ Casale Monferrato 
(Al),lqUa, tel.: ( + 39142) 557 60. 
e 5. IHdzlúrodú skladatefská 
..ttd IMita le H~me pre orebes
ter alebo bla band bude" le Havrl 
od 5. do W.Jiilal991. Uzávierka je 
L 4. 1991. &.Ilie lnfonúcle na 
.,,..: Seeretar)· of the Competl· 
tloa, B. P. SNS, F. 76171 Le Havre, 

Céde'-. •·rance, tel.: 
3522 8611. 
e IO. med1.lnárodná harpsichor
dová súfaž bude od 25. 7. do 1. 8. 
1992 a 4. medzlnárodaá kblnma 
súfdodJI. 7. do 1.8.1992ako&sf 
29. festivalu starej hudb) (Early 
Music Fe'ithal) ' Rrugáeb. Obi
dve prijímajú adeplm, ktori sa na
rodili po .ll. 12. 1959. Môlu sa zú· 
blstnil' na obldHJCh ~úl'allach. Ce
ny pre súfal' hre na harpsichorde 
sú RF SOO 000 spolu, 1.ahtAajúc l. 
cenu 125 000, R•· cen)· klavfmej sú
faže sú spolu RF 200 000, zahtl\a
júc l. cenu RF 75 000. Uzávierka 
prlhlá~k je l . S. 1992. Ďalile In
formácie: hstlval 'an \1aaade
·ren-Bruge, C. Manslonstraat 30, 
B-8 880 Rruge, Bel&ium. tel.: 
( + 32 50) 332 28.1, fax: ( + 32 SO) 
345 284 • 

Novinka 
Festival Seiji Ozawu 

ldl ... lde .. 
...... Ile"-"' 
---- Glranll", Stadt c. 

W-86.1tC.. 
( + .t9 9561) 
(+.t99S61) 

~~~-· ...... Silla ' Moue 01118. 9. do 
UIHerka.........-Je 
fllltlálks • ....U'-11 .. 

ll roilltela ........... 
....... c-diM..".. N.K. 

Seiji Ozawa založil letný hudobný festival v japonských Alpách. 
ktorý má za cief spojiť hudobníkov východu a západu. Má názov 
Saito Kinen Festival a bude sa konať každý rok v horskom meste 
Matsumoto , prvý raz v septembri 1992 so Saito Kinen Orchestra. 
Prvou produkciou festivalu bude Stravinského Oidipus Rex s Jessic 
Norman. Bude nafi lmovaná pre video a televízny program. Festi
val má k dispozícii veľkú koncertnú sálu s 2 000 sedadlami a reci tá
lovú sálu so 700 sedadlami . Ozawa informoval, že modelom pre 
jeho festival bude festival v Tanglewoode a veľkonočný festival 
v Salzburgu. Podujatie budú financovať prcfektúra v Nagane. mes
to Matsumoto a konzorcium japonských obchodných firi em. kto
rých mená ešte neboli publikované. 

N. K . 



(s SERVISHŽ 

Súčasná slovenská hudba na platniach OPUS-u 
9111 0301 E .. Suchoň: Kontemplácie, Poéme 

macabrc pre husle a klavír, 
Ad astra, 5 piesní pre soprán a kla
vír 
K. Havlíková - klavír, S. Macu
dzinská - klavír, M. Hajjósyová -
soprán 

Košická štátna filharmónia, B. 
Režucha, M. Mrázová - soprán, l. 
Sokol - organ, SF 

9lll 0563 l. ZeUenka: Portrét skladateľa 
Q. HOibling- husle, SKO, B. War
chal, A. Fischerová-Martvoňová -
klavír 

9111 0572 Burlas: Portrét skladateľa 
P. Michalica - husle, Slovenské 
kvarteto, Koiické kvarteto 

9110 0880 D. KanÍoi: Symfónia op. 45, Slo
vakofónla, op. 46 
Slovenská filharmónia, L. Slovák 

9lll 1009 D. Martinček: Dialógy pre klavír 
a orchester, Sonáta č. 4, Sonáta 
č. 6, Koncertná etuda pre klavír, 
Prelúdium pre klavír č. U 
l. Palovič - klavír 

91U 0436 E. Suchoň: Žalm Zeme podkar
patskej, Kantáta pre tenor, mieša
ný zbor a vel'ký orchester, op. U 
J . Pribyl- tenor, Slovenský filhar-. 
monický zbor, SF, dir. L. Slovák 

9110 0644 E. Suchoň: Baladlcká suita• ~iiill·:al 
vel'ký orchester, op. 9, .... 

1186 J. Benei - portrét skladateľa 
Slovenská filharmónia, L. Peiek, 
Bnttlslav:ské dychové kvinteto, K. 9111 0451 A. MoyLes: Sláčikové kvarteto. 

č. 2, op. 66, 2 piesne na slová J . 
Smreka pre vysoký hlas a klavír,. 
Malá sonáta pre husle a orchester, 
op. 63 
Slovenské kvarteto, M. Hajjósyov!Íj 
-soprá n, S. Macudzinská
A. Móži - husle, D. M()žic)vá 
vír, Musica lstJrOIIIOii.tarta 
Warchal 

9111 0458 J . Podprocký: 
rica, S. 
gan, J . 
gan 
l. Sokol-

9111 0500 A. Moyzes: 
ste a klavír, 
O. Ferenczy: 
a klavír 
V. ~imčisko- husle, H. Gáfforová' 
-klavír 

9111 0540 A. Očenáš: Concertino pre flautu 1 

a sláčikol'Ý orchester, op. 27, Por-· 
trét pre organ 
M. Jurkovič - flauta, SKO, B.· 
Warchal, K. Lelovičová - orga n 

9110 0554 J. Grešák: S infonictta conccrtan-· 
te, Zuzanka Hraškovic, komorná · 
opera na text Hliczdoslava 

J. Cikker: ~y•n•u'""''"' 
vel'ký orc:heste:r, 
A. 

skladateľa 
!'Sicnensi'-ÍI filharmónia, dir. B. Re
žucha, Slovenskí madrigalisti, 
dir. L. Holásek, S. Zamborský -
klavír, J. Sikora - violončelo, M. 
Jurkovič - flauta, J. Zsapka - gi
Car 

9110 0785 A. Moyzes: M~ster Pavol z Levo
če, op. 67, Koncert pre flautu a or
chester, op. 61 
Slovenská filharmónia, L. Slovák, 
M. Jurkovič- flauta 

9110 0828 l. ZeUenka: Baletná symfónia 
orchester Smetanovho divadla 
v Prahe, O. Lenárd 

Vianočný k~ncert 
V PREŠOVSKEJ SPEVOHRE 

Prcšovsk<'t 'pevohra ll' icdla ,. tkccmhri 'é
riu vianočn ých koncertov (premiéra sa u~ku

točnila 13. decembra) s inovovaným progra
mom minuloročného vianočného koncertu . 
Pribudla Via nočnú omša F dur z Harmonie 
pastora lis E. Paschu , kým druhá časť koncer
tu patrila repríze vlaiíajších Bardejovských 
pastorel (Hore. hore pastusskowe ... ) v scé
nickej podobe. tentokrát pod názvom Slisste 
wssichni tito nowini... / 

Inte rpretácia Vianočnej omše E. Paschu 
bola akademickú . málo prie raznú, 'akoby sa 
spojené zbory - divadelný a Moyzeso~. kvar
teto sólistov. orchester a dirigent Jan Bedŕich 
búli vyjadriť ľudovú prostotu Paschovej hud
by. Zbor v basoch a sopránoch postráda) tep
lú farebnosť a okrúh losť tónov. Hlasový lesk 
nevnieslo do inte rpretúcie ani kvarteto sólis
tov M. Belejovej, A. Slimákovcj, M. Gerjaka , 
J . Baksu. Stiesnený výko n možno sčasti pripi
sovať i narýchlo urobeným priestorovým 
zmen;ím, ktoré si tesne pred predstavením 
vynútila pokazenú javiskovú hydraul ika . Or
chester sa musel presunúi z javiska do orches
trá lnej jamy. čo samozrej me narušilo priestO-

rové vziahy z predchúdzajúcich koncertov 
a ~kúšok. Druhú časť koncertu - obraz ľudo
vého betlehemu vytvorený pohybujúcimi sa 
.. figurínami" v podaní členov baletu a spe
vohry DJZ, v tvorivej a fantáziou predchnu
tej choreografii Stanislavy Sclčanovej zažiari
la opäť čistými tónmi (recenzia z vlaňajšieho 
predstavenia HZ 199 1 č. 7). Zmena bola len 
na poste dirigenta - dirigoval Jan Bedfich, 
ktorý tieto Bardejovské pastonílc upravoval 
a inštrumentoval. 

Prešovská s pevohra cieľavedome buduje 
tradíciu vianočných koncertov a je potešiter
né. že do programu zaraďuje najmii diela 
a skladaterov. spätých nejakým spôsqbom 
s týmto regiónom. Na vlaiíajšom koncerte to 
bolo okrem Bardejovských pastorcl Gradua
le Pastora le prešovského sk l adateľa a regen
schoriho C. Herfurtha. tentokrát vofba padla 
na E. Paschu . Osud totiž zavia l tohoto kro
mčfížskeho rodáka aj do Šariša. Pôsobil tu 
ako františkán v kláštoroch v Nižnej Šebasto
vej . ale aj v Prešove. 

DITA MARENČINOV Á 

trúbka, ~tátny komorný 
Žilina, Mussica moder-

91110.1~,.P. Bagin - portrét skladateľa 
M. Haqjósyová- soprán, Camenata 
slovacca, V. Málek, SKO, B. War
chal, Bnatlslavské dychové kvinte
to, SOČR, P. Bagin, Koilcké kvar
teto, A. Cattarlno - klavír 

9110 U38 Očenáš: portrét skladateľa 
Slovenská fllharmónia, B. Režu
cha, SOČR, O. Lenárd 

91U U76 l. ZeUenka: Oswienčim, Kantáta 
pre mleianý zbor, 2 recitátorov 
a veľký orchester 
J. Pántik, V. Durdík - recitátori, 
Slovenský filharmonický zbor, 
SOČR, O. Lenárd 

9110 U90 A. Moyzes - portrét skladateľa 
SOČR, L. Slovák, M. Blahušiako
vá- soprán 

Uvedené LP možno objednať na adrese: 
OPUS, zásielková služba, Mlynské Nivy 73, 
827 15 ,Bnatislava. 

Blahoželáme 
Dr. Lýdia URBANČÚ{OV Á (7. január) -mu
zikologička, publicistka, hudobná kritička, 
redaktorka Slovenského rozhlasu v Koii
clach- SO r. 
Dr. Ondrej DEMO, CSc. (14.január)- muzi
k9ló&. folklotl•ta, redaktor Slovenského roz
hlasu, publll(lsta - 65 r. 

e XIII. medzlúrodná organová sút'ai VEĽKÁ CE
NA CHARTRES sa uskutočni od 24. augusta do 13. 
septembra t. r. v Chart res. Súťaž sa koná pod zášti
tou francúzskeho prezidenta. medzim\rodná jury 
môže udeliť dve l. a 2. ceny za interpretáciu a im
provizáciu (l. cena 30 000 FRF). Súťaž iaci všetkých 
mírodností narodení po l. januári 1957 sa môžu 
prihlásiť do 30. apríla t. r. Bližšie informácie na 
adrese: Secrétariat du G rant Prix de C hartres. 75. 
rue de Grcnclle. 75007 Paris. Francúzsko . Tel. (l) 
45 4R 31 74. Bulletin je k nahliadnutiu v redakcii 
HZ. 
e 48. medzinárodná interpretačná sút"až sa usku
toční v ženeve 20. H.- 17. 9. 1992 v odboroch bicie. 
fl auta. klavír a viola. Prihlásiť sa môžu kandidáti 
všetkých štátov narodení po l. septembri 1962. uzií
vierka prihlášok je 31. mája t. r. Do tohto termínu 
musí byť poukázaný aj účastnícky poplatok 150 SFR 
na adresu : CEG Geneve 4. ruc de lu Corrateric 
C H- 1211 GE NF. číslo konta S 776. 11.95 CIEM. In
formačný bulletin je k nahliadnutiu v redakcii HŽ.. 
Adresa sekre tariátu súťaže : Sekrc tariat CON
COU RS INTERNATIONAL D'EXECUTION 
MUSICA LE 104. ruc dcCarougc C H - 1205GE NF 

NAJNIŽŠIE CENY V ČSFR 111 

EXPO S 
Lermontovova 10. 
Bratislava 
t el./fax: 0 7 - 333001 

Mt;dzi slovenskou jedenástkou najlepších reprezentan
tov Slovenska v r. 1991, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
medzinárodných vzťahov SR sme s potešením zaregis
trovali aj tenoristu Petra DVORSKÉHO a kolektív 
tvorcov opery FAUST A MARGARÉTA 
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JO.janu r 
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00) 
NS Bratislava - E . Kálmán: Čardášová prin-

cezná ( 19.00) 
ŠD Košice - E. Kálmán: Úardášová princez

ná (10.00) 
(SU Gemer) 

ŠF Košice - Z opery do opery ( 19.(JO) 
DJZ Prešo·v - 0.- ·Fercman: Stará komédia 
31.január 
SND Bratislava -G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
SF Bratislava - J. Ch. Bacha , J. S. Bach. R. 

Wagner , A. Schänberg ( 19.30) 
SF, l. Sokol. organ, dir.: B. Režucha 

NS Bratislava - F. Lehár: Ach. tie ženy 
( 19.00) 

DJGT Banská Bystrica - G . Donizetti: La 
favoritta l. premiéra ( 19.00) 

DJZ Prešov - J. Herman: Hallo, Dolly! 
(19.00) 

l . 'február 
SND Bratislava - V. Patejdl- B. Filan: Sne

hulienka a sedem pretekárov. tanečný mu
zikál (1 1.00; 17.00) 

NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky óaró n 
(19.<l0) 

ŠD Košice - G . Verdi: La Traviata ( 19.!l0) 
DJGT B. Bystrica - G . Donizetti: La Favorit

ta - 2. premiéra ( 19.()()) 
2. február 
SND Bratislava - Ch. Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
NS Bratislava - E. Kálmán : Čardášovú prin

cezná (19.00) 
DJZ Prešov - J . Herman: Hallo, Dolly! 

(19.00) 
4. február 
SF Bratislava - J. L. Bella, J. N. Hummel. 

. L. van Beethoven (19.30) 
J . Bartoš, trúbka, dir.: Z. Bílek 

SF Bratislava (Moyzesova sieň)- O improvi
zácii v hudbe ( 19.00) 
klasicizmus. romantizmus. nová hudba -
J. Stivfn a jeho hostia 

DJGT B. Bystrica- J . Strauss: Cigánsky ba
rón (19.00) 

S. február 
SND Bratislava - G. Verdi: Sila Osudu 

(19.00) 
SF Bratislava - program ako 4. 2. 
NS Bratislava- F. Lehár: Ach. tie ženy- (v 

nemčine 17 .OO) 
6.február . 
SND Bratislava - W. A. Mozart: ldomeneo 

(19.00) 
SF Bratislava- Y. Braun, P. Šimai. S. Bar

ber. J. Pachelbel, G. F. Händel (19.30) 
SKO, sól ista: M. Jurkovič. flauta 

Dom umenia, Piešťany - J. L. Bella. J. N. 
Hummel. L. v. Beethoven (19.00) 
SF, J . Barto, trúbka , dir.: Z . Bílek 

ŠF Košice- G. Rossini , F. Mendelssohn-Bar
tholdy, J. Brahms ( 19.00) 
dir. : P. Strub 

DJGT B. Bystrica - F. Hervé - Ľ. Feldek: 
Mam'zelle Nitouche (19.00) 

7. február 
SND Bratislava - M. Ničík - O. Šoth: Svetlo 

v tme, balet - l. premiéra ( 19.00) 
SF Bratislava- program ako 6. l. 
DJZ Prešov: J. Herman: Hallo. Dolly (19.00) 
ŠKO Žilina - Koncertné prevedenie opery 

G. Verdiho Korzá r (19.00) 
ŠKO. Slov. komorný zbor, L. Mazzaria. 
soprán (Tal.) , O. Stapp. soprún (USA). D . 
D'Áuria. tenor (Argent.). F. Burchinal. 
barytón (USA). M. Dale Hajek. bas 
(USA). l. Rymarenko. tenor. l. Ožvát. te
nor ; dir. : d. Paganini (Argent.) 

8. február , 
SND Bratislava- M. Ničík - O. Šoth: Svetlo 

v tme, balet - 2. premiéra ( 19.00) 
NS Bratislava - J. Strauss · Cigánsky barón 

( 19.00) 
9. február 
DJZ Prešov - O . Felcman: Stará komédia 

(19.00) 
10. február 
NS Bratislava - E. Kálmán: Čardúšovú prin-

ceznú ( 19.00) 
DJZ Prešov - F. Lehár: Veselú vdova (19,00) 
ll. február 
ŠD Košice - E. Kú l mán: éardúšovú princezná 

( 19.00) • 
DJGT B. Bystrica - G. Donizetti : La Favori

tta ( 19.<KJ) 
DJZ Prešov - Rožňava - O. Fcfcman: Staní 

komédia ( 19.(KJ) 
12. február 
SND Bratislava - M. Ničík - O. Šoth : Svetlo 

v tme. balet ( ll).()()) 
DJZ1'rešov - F. Leh;ír: Veselú vdova (ll).( K)) 


