V ČÍSLE: Lekcie klavírnej hry na VŠMU e Vianoce s rozhlasom e
Vianočné a ben·efičné koncerty e Nová rozhlasová štruktúra e Slovenská hudba v Bulharsku e Súčasná hudba v Mad'arsku e Koncerty
e Recenzie e Servis HZ e
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SúVislosti

Pred i!asom sa na koncertoch a dlt'adelných predslllt'emach objarlla Jýrazná
u..-štemicka krfza. Yynetfondl sme sl ju
t'fel8ako. Ako reakciu na zmeny 1989,
ru§ným t'olebným obdobfm, sedenfm pri
telenznych priamych prenosoch z paria-.
mentot', mitlngo,., llberallzáclou cien,
ztJiot'allim t'Siupného a pod. Činohra
SND prWa rledy dokonca so sloganom:
",nJ ceny ~Idú, my znlžQjeme!" Postupne sa situácia upokojila a dnes zaznamenát'ame podstatne zlepknú nát'Štemicku situáciu, ba dokonca prudký
nárast (nsúmi zle propagot'aných) podujati, a ako huby p'o daždll'Zlllluúú rôzne
benelllné podfdatia (s nezmyselne llberallzot'aným .-stupilým).
Základná otázka 'fšak zostán~ stále
platná, pre koho sú a budú koncerty, komu sú a budú adresot'ané, koho chceme
lludbou (a akou) oslorlť. Y týchto t'izWch nachádzam isté súrlslostl medzi ml•lflosťou l pritomnosťou a azda lÚ budrkaosťou. K otázke ná..-štet'JJOStl ZllfÚIluddý t'lastné subjektime stanodtllo (s éfm nie som spokojný ja, spoko)111 Ai lni a naopak), resp. niektorým ja1'011 radi prisudzfdeme celkom Iný tjZDIUIJ, ako "skutoénosti msúú.
·• - • Qidut ...u,. ut'.ftet'Orula
......... - - ~ presmlill,

3;so !íčs ·..·

Interpretačný' seminár Eugena lndjiéa na VŠMU

MOLTO A'EFABlLE
.

a nic každodenná prílež i tosť po uč iť sa a ni t:;čo
odpozorovať. A pritom všetkom st ačí p~čú.
vať jeho poznámky a pripomienky - rooí to
úplné zázraky. Vďaka jemu . o bjavujem v sebe. vo svoj ej interpretácii celko m nové
prvky. o ktorých som predtým a ni nevedela.
V jeho hre obdivuje m naprik lad mimo riadnu
zvukovú kva litu. Ako pedagóg je pán lndjié
veľmi taktný . záporné stránky nikdy nezdôrazňuje ... vynáša" dobré prvky v interpretácii
každ ého adepta - a to je veľmi inšpirujúce.
Musím však povedať. že na pražskom kurze
sa zúčastnil o oveľa viac záujemcov. Prišli niclen z Prahy. ale pedagógovia a študenti zo
škôl a konzervató rií z celých Ciech a Mo ravy.,
Je to predsa o hro mná m ožn osť - dostať. sa
aspoň vedomím do svetových súvislostí ...

...........,.."to,......_.,.,_

..... .....,.u,..,_...",.._

Z"~ na akb t'lc6mu. de 8tl mire",.

feslonálnycb kOIDOI'IIjdt trMicw a JJle.
koTko priaznlt'COt'. Neludo, ml orpalzácla a propagácia komorných koncertor
bola tždy slabinou usporiadatefor. Bfralá nehostlnná rozhlasoYá sieň, dnes Moyzesora, ani nef'YO'ára/a estetické prostredie pre mimanie umenia. Y poslednom
obdobi sa r nej akosi lepAie citlm, romako lÚ r Koncertnej sieni SF (koneéne
r oboch doslllnete solfdne ob&rstt'enie,
môžete sl kúpiť IV fl/'1Ullofónoré platne,
prarda, ešte ani zďaleka sa to netyl'Omá
európskym koncertným a dln~delným domom). Ale zdá sa, ie postupfdeme. Rozb/as má Ideálne moinostl byť hlamým
producbltom hudby a strediskom hudobných aktMt. Zatla/' má tam lepšie
podmienky dlt'adelná sdna. Koncerty
Únie r Mlrbachorom paláci msúú azda
n~Vkultúrnejšle prostredie, hoci sú
sluomné, ale msúÍí St'ojho konkrétneho
adresáta l nát'Štemika.
Uredené súrlslostl ml zišli na um na
posledných koncertoch SF (llonegger,
Ross/nl), ale nsúmi na kt'artete Albana
Berp. Tot/i dlhši éas pozorujem, že hudobná mládei sa sice kt'antltatime rozrastá, že máme množstt'o hudobných pedagógor, autoror, hudobných praktlkot',
len Ich akosi na koncertoch nerldno.
Spomenul som sl na nak mladé roky,
keď sme ako študenti "YPiňall boéné
priestory Reduty a t/aél/1 sa r dlrad/ách
na galériách. Nebolo tZácnosťou a hanbou mať r ruke partitúru••• A na druhý
deň sa s pedagógmi ž/ro dlskutoralo
o koncertoch... Keď som odchádZIII
z koncertu Bergorho kt'llrteta IJik som sl
pomyslel, kofii by boli potrebo,.all túto
lekciu. Kofkf by sl mali uredomlf, že nemsúú práro žiadať potlesk publika a radšej aetptúplť, ale ešte sa uélť••• Kofii sl
mohli ~oriť lrltériá na hodnotenie.••
Potom by sa nestát'lllo, že priemerné festlnaloré podfdatla budeme pondon~ť Zll
festlt'llloré zálltky... Oni tie zálltky poslcytqjú IV tiedné dni. A týmto zálitkom
by sa mail ott'oriť prá"e profesionáli
a daf tak jasnú a nekompromlsnú dellaeu &Iru medzi balltu a nelrnJlltu. NárMen~ posledných koncertor bol• rozhodne užltoénejšla ako 't14Jatanle DenniluJ
tsT... (K plnej spokojnosti ml 'fšak radili
bezfarebné, unudené pohfady t'ialny
.Ulllkqjúclch na p6dlu SF.)
MARIÁN JURÍK

J

----l
Ten, kto náhodou r týidni od 13. do IS. januára zablúdil do budoty VŠMU na Zochol'ej ulici, mohol si riJmnúť r kúte rest/bulu'
plagát. Napísaný "samotjrobnou" technikou oznamol'al, že l' tomto termíne prebieha l' nore) (nedámo skolaudoranej) koncertnej ·sieni školy lnterpretáčný seminár, k.torý l'edie EUGEN INDJié. Putač, skôr nenápadný a neokázalý, mohol refml nahlas
a l'el'mi t'ýrečne oslol'iť každého, kto pozná umenie tohto skt'elého sretorého ldariristu. Hosťol'al u nás r Bratislal'e ui niekoľ
kokrát (na jeho Chopinol', Mozartol', Prokoflel'ol'••• sa len tak l'ahko nezabúda!), minulé leto obdil'Uhodným spôsobom nedoJ
na ru. interp'retačných kurzoch v Piešťanoch lekcie klavírnej hry, predsedal.Jury na I. medzinárodnt:J Hummelovej klavírnej
súťaži. Niet teda Iiochýb, že sa seni rád a s ochotou l'racia a i napriek našej skromnej realite nám prejal'U,}e akúsi Zl'láštnu
l'efkorysú náklonnosť a Pozornosť.
Súdiac ršak podla počtu zúčastnených "Zl'edarcol"' na hodinách l' sále na Múzickej, tých náhodných chodcor spoza brány
tejto školy l'efa nebolo. Naprie/( tomu, ie-seminár bolriac-menej internou záležitosťou školy, l'edenie Hudobnej fakulty aldarirneho odboru lniclatíl'ne oslol'ilo potenciálnych záujellfCOl', Z Inštitúcií, š!côl, nll./mä ršetkých slol'enskjch konzenatórií.•• z úmyslom, podeliť sa o nel'Šednú ponúkanú skúsenosť, ktorá luddého hudobníka môie nielen obohatiť, ale doslol'a, l' konfrontačných súnslostiach priblížiť so sretom. Nechať si ujsť takúto prfležitosf, to je naozs.J hriešne premárnená šanca. Akási márnil'á forma Jgnoranstl'a•••
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Pri klavíri sa striedajú študenti . striedajú sa
skladby. s tupne a úroveň i nt e rpre t ač ne j vyspelost i. kvality a kultúry. Obdivujem nie len.
trpezlivos!. ale najmä diag nostickú presnosť
le kto ra . A naozaj post ačí niekoľko slov. gesto . názorný príklad a celo k mení tvá r. Napo hľad taký prostý proces ... všetko je v znamení vľúdneho pochopenia . úsmevu. vtipu .
Mo lto affabile ... V jednej z prest{tvok sa mi
pod arí obrá t i ť sa na umelca s ni e ko ľk ý mi
o tázka mi :

Eugen lndjlé na pleUanských kurzoch
Ak ma m i nul oroč n á pie š ťan s ká umelecko-pedagogická produkcia Eugena lndjiéa fa sci novala, teraz sa moje impresie a pocity s nalie ha vosťou vracajú . znásobujú a potvrdzujú.
· V posluchárni. t.j . ko ncertnej sie ni (zaplnene j spravidla nie ade kvátne prcuiehajúcemu
.. deju") vládne po hoda . Mimo riadna atmosfé ra, naplnená tvorivo s ťo u . Jej určova t e ľom
a navigátorom je hlavný ak té r . umelec. vládnuci klavírom. ale vládnuci aj zvláštnym zmyslo m . sch o pnos ťou rozdávať optimizmus záro ve ň s dobrou radou. dodávať isto tu zá roveň
s novoobjave ným pohľadom na interpretovanú skladbu. Medzi zúčastne nými . priam hypno ticky sústredenými poslucháč mi. o krem
pedagógov poznávam aj ni ekoľko hudobnej
verejnosti kladne o hlásených študentov fakulty . Ako pasívny pozorovateľ , overujem si
svoje postrehy a dojmy: najskôr u Eleonóry
Slaničkovej z S. ročníka VSMU:
čo je pre vás na lndjlčových seminároch
dominantné?
Páč i sa mi , že nám pán lndjié pripo mfna veci, o ktorých síce vieme , ale na ktoré akosi zabúdame. Napríklad , zdôrazňuje význam
a pozíciu harmónie (v komplexe kompozície). upozorň uj e nás na počúvanie akordov.
akcentuje m äkkosť hry. Vedie nás k tomu,
aby sme si dôkladne všímali , čo je v skladbe. ·
Vychádza z nástrojového hľadiska ; nezasahu-

S nímka "'· Zelenay
je d o koncepcie. iba nás inšpiruje k zdokonavšetkých interpretačn ýc h zložiek.
Učí nás počú va ť seba ...
lanna Maria Nagy-Juhászová (ll. ročnik) V pedagogicko-študentskej konfrontácii sa
s pánom lndjiéom nestretá vale po prvýkrát.
Čo vám dávn ako umelec, nko pedngóg?
V priebehu seminára sa nám potvrdzujú
veci . s kto rými sa zaoberá me na hodinách:
Pre nás je veľmi povzbudzujúce. že sa to stot ožňuje s prístupom. videním a cíte ním klaviristu svetového mena . Pá n lndjié dokáže na
študentov pôsob iť silo u svojej osobnosti. Dokáže i n š pirova ť a dod a ť optimizmus. V každom z nás o bjaví ni ečo kladné . nie čo nové .. .
Týmto je ho pôsobením získavame nový impulz. iskru . kto rá ná m do dáva chuť ďa l ej a ešte intenzívnejšie na sebe pr acovať.. .
Jedno u z má la mimoško lských vehementných účastn íčo k bola Lada Valešová z pražskej AMU, študentka l. ročníka. Na vašej fakulte, podobne ako na VSMU, pred niekoľký
mi dňami viedol pán Indjič interpretačné semináre, napriek tomu, alebo práve preto, sledujúc ho, ste tu ...
Pán lndjié pre mň a reprezentuje majstrovstvo klavírneho umenia . Jeho hra je vrcholnou formou pianizmu . Aj preto som sa. po
abso lvovaní pražského kurzu rozhodla pokračova ť v Bratislave . Je to totiž j edi n ečn á
ľovaniu

V priebehu polroka ste po tretíkrát na Slovensku, z toho ste dvakrát prijali ponuku viest'
interpretačné kurzy {resp. seminár ). Čomu
môžeme ďakoval', že je lomu tak?
Zača lo s<Í to vlastne p iešťa nsk ým i kurzami .
na ktoré ma pozval ich o rga nizá tor Ma riári
Lapšanský. Zo zač i atku som rozmýšľal . váhal
- nikdy predtým som sa podobnou . pedagogickou či nn osťo u nezaoberal. ve noval som sa
ako klavirista výlučne len sebe; napo ko n som
sa rozhodo l - a neľutuj e m . Práca s týmito
mladými ľuďmi ma ve ľmi za uj ala . atmosféra
v Pi eš ťa n och bola vyn ikajúca. povedal som si.
že sa vrátim. Napo kon. na kurzoch sa pracuj e
so študentmi v krátkych časovýc h limitoch: na
jedného mám vymedzených 20 - 30 minút .
proste, na mieste ťaž k o vidieť pokroky . Preto
som sa rád vrátil k to mu istému .. materiálu".
Jednak v rámci tohto seminára . jednak plánujem o päť kurzy cez toto leto v Pie š ťa n och.

Je to až neuveriteľné, že sa nevenujete intenzívnejšie pedagogickej práci ...
Mám dvoch-tror:h súkro mných žiakov .. .
vlastne až s piešťanskou po nuko u som zača l
pracovať v po do bno m zmysle aj v ďal š !ch
miestach. na podobných .. master's clnsses"
v Paríži, New Yorku . Amste rdame . Zistil
som. že je to pre mňa veľmi užitočn á a zau jf·
mavá práca : sám sa môžem podu č iť, napríklad keď len študuje m psychológiu študen-

•
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na 2. str.

INFORMÁCIE

NAHRÁVKY VYDAVATEĽSTVA OPUS

SND Bratislava-l. Strauss: Netopier (19 .00)
SF Bratislava - program ako 20. 2.
22. február
SND Bratislava - Svetlo v tme , balet (19.00)
NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky barón
(16.00)
DJGT B. Bystrica - G . Donizetti: La Favorita (19.00)

l. Johann Sebastian Bach: Organové kompo- 2. Hector Berlioz: Fantastická symfónia, Epizfcie
zóda zo života umelca, op. 14.
Ivan Sokol - organ
Slovenská filharmónia
A. Famázia G dur BWV 571, Prelúdium
Dirigent: Zdenčk Košler

C dur BWV 943, Fúga C dur BWV 946,
Fúga G dur BWV 577, Prelúdium a fúga
Iba tri roky delia vznik Berliozovej Fantasg m ol BWV 5.35:· .
tickej symfó nie od smrti L. van Beethovena ,
B. F~ntasw con tnlltazwne h mol BWV 563, ale zážitkový a myšlienkový svet, ktorý sa pri
Fuga g mol BWV 131 a A c_h, Gott und jej sledovaní otvára, je ovzdušiu hudo bného
Herr BWV 714, chorálová uprava; Her- klasicizmu na desairočia vzdialený. Novátor/t cht t~t 1m ch verlangen BWV 727, chorá- stvo tejto ,.inštrumentálnej drámy", inšpirolová uprava; Gottes S?hn 1st gekor;u~en vanej skladatel'ovou nenaplneno u láskou k írB~V 724 chorálová uprava, Preludwm skej herečke Harriet Smithsonovej , sa totiž
a fuga D ~ur BW~ 532.
.•
neobmedzuje na rýdzo hudobnú oblasť ako
D~amatur~•a nahravky z~h.rna sk ladby, u väčšiny Berliozových súčasníkov , nespočí
ktore vzmkl~ v časovom rozpat1 ~okov 17~3- va iba v totálnom narušení tradičnej dram a- I? 10_1 keď Je ?atovame Bachovych s~l~d•eb turgie klasického symfonického cyklu a nevynaJma z mladš1ch rok~~ nera~ len pnbhžné , čerpáva sa len v obrovskom dare melodickej
vzhľadom n.a to , že vačs111a z mch sa nezach~- inve·hcie či v legendárnom inštrumentačnom
vala v ~ngmálnyc~ ~utografoch alebo tlač1 , majstrovstve, pre ktoré dodnes nenachádzaale v sp•s.och. OdtJ_a~to pramema neraz 1 po- me slová. Fantastická symfónia zaujme pre chybnost• o autentiCite •ch autorstv~: Vybra- dovšetkým odvahou, s akou sa francúzsky
né organové skladby nám predstaVUJ Umladé- skladateľ priznáva k individuálnemu zážitku
ho hudobníka,_ktorý sa po ~a~ŕšení ško_lského i vyzývavosťou , s akou odhaľuje svoje najta jvzd~lan•? v Luneburgu pušta d? prvych sa- nejšie citové zákutia. Berlioz vstúpi l do epomostatnych krokov .- "ako orgamsta mestské- chy , ktorá ešte nemohla prijať jeho tvorbu ,
ho chrámu sv. _Bo mfaca v ~rnstadte (1703-;- a tak nečudo, že premiéra Fantastickej sym- 1~07) a neskor _ako o rgamsta a kon~ertny fón ie 5. decembra 1830 zapôsobila na parížm~Jster v službach we1marského VOJvodu ske publikum priam šokujúco. Heinrich HeiWilhem~ Ernsta .(1708-1717). Je to Bach~vo ne. jeden z má la Berliozových súčasníkov ,
učňovske o bdob1e. M. Buko fzer ho nazyva ktorí pochopili genialitu nového diela na o k.. rannou zrelosťou" : na konci ktorého stoja u~ raj prvé ho predvedenia povedal : ... .. 'poto m
a! prvé ~naJ strovske opusy. ~ procese, ktory prišla na rad Berliozova symfó nia. bizarný
tymto d1~lom pred~hádzal, s1 Johann Seb~s- nočný kus . ktorý sa iba chvíl'ami rozjasní tu
tJan osVOJUJ e pevny ponad.ok kontrap~nkt1c- a tam poletujúcim ženským rúchom či sírokeJ práce seve ronemeckeJ organoveJ .škol_y vožltým bleskom irónie. Najle pší je Sabat ča
(~e lllke n . ~ohm: Buxtehude) •.tanečné •?šp•- rodcjníc. v kto rom omšu slúži diabol a v ktorac•.e fra ncuzskeJ. hu~by a }ahans~y štyl so ro m s_a s neuveritel'ným sarkazmo m paroduj e
~VOJOU uce l~nostou a vy;ažc?ost~u formy katohcka Cirkevná hudba . Je to fraška, pri
1 p~egnantn ym dur-molovym cltemm: Prem- ktorej všetky utajené hady. kto ré nosíme
ká 1 d o taJOV o rganoveJ hry . do ume ma kom- v srdci, radostne syčia."
bino vai registre, striedai manuály a osamostatňova i pedá l.
(Vybrané z textu L. Plencnerovej použitom (Vybrané z textu I. Martona po užito m na
na o bale pl ~tn e.)
obale platne.)
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V žiadnom prípade n e dikt ova ť štude nto m
ako čo majú ro bi i. n evnucova ť im urč itú ko nce pciu . č i už moju vlastnú . alebo niekoho iného . Po nechai na nich. aby sa sami hľadali
a nachád zali . Za vdmi dô ležité považuje m
aby sa počúva li a vnímali každú zložku
v skladbe. Rozhodne som proti predstave . že
sa tre ba podrobi i pocito m. na nich stavai výraz. necha i sa .. unáša i" . Treba ma i fyzický
kontakt s k lavi atúrou , počú va ť harmóniu . iba
tak sa clá vyjad ri ť čo mal s k l ada t e ľ v úmysle
povedai.. .
ľo

opätovnom stretnutí s našimi študentami, myslíte si, že by sa našla nejaká charakteristická interpreta čná črta, ktorá ich spája'!
Sa mozrejme, z inte rpretácie štude ntov sa
nedajú robii de finitívne závery, sú ešte p ríliš
mladí. vo vývoji. Čo je však mne zvláši sympatické. to je d os i iažko de fin ova t e ľn á .. slova nská hra". ktorá mi je veľmi blízka. My
Slovania máme asi s po l oč n é cítenie , ponímanie fráz .. . napríklad celko m iné a ko Ne mci.
u ktorých tá istá fr áza vyznie presne, ale stroho . My sme emocionálne jší, máme romantizujúce sklo ny, chce sa nám hra i všetko dušo u .. .

SND Bratislava - M. Ničík - O. Soth: Svetlo
v tme, balet (19.00)
SF Moyzesova sieň Bratislava - B . Smetana,
V. Godár, W. A . Mozart (19.30)
Moyzesovo kvarteto, B. Groult , klarinet
DJZ Pre~ov - F. Lehár: Veselá vdova (10.00)

•••
A celkom 1w záver (takmer kopírujúc
z p iešťanského ..scenára") zorrvávam v ro zhovore s ..hostirefkou" seminára, Idou Cerneckou. Hovoríme o prínose. ktorý znamenal.
Nielen pre školu... Hovoríme s obdivom
o spôsobe práce jeho lektora. o schopnosti
• eticky a profesionálne u driať mieru seminára.
o jeho výsosm e objektívnom prístupe, vsádzaní a zohfad1lovaní individualiry šwdentov...
hovoríme však aj o nedostarkoch, ktoré seminár vyplavi11w povrch, jednostrannú reperroárovú orientáciu, z bytočný rešpekt pred náročnejšou literatúrou .. . Ho vorime o záujme
i nezáujme o podobné podujatia. Nie o m o žnosti, ale o povinnosti nás vyu žívať ich ako
zdroj poznania. Bez z bytočn éh o pocitu pý chy. márnivosti, ťi ignorantstva ...
LÝDIA DOHNALOVÁ

SND Bratislava - J. Strauss: Netopier (l 9.00)
Nová scéna Bratislava - J. Strauss: Cigánsky
baró n (19.00)

18. február
SND Bratislava- G. Pucci ni : Madame Butte rfly (19.00)
NS Bratislava- E . Ká lmán: čardášová princezná (19.00)

SND Bratislava - G.Verdi: Nabucco (19.00)
SF Bratislava - Musica aeterna - vokálno · inštr. diela baro ka (19.30)
NS Bratislava- F . Lehár: Ach , tie ženy
(19.00)
SD Košice - J. Strauss: ~igánsky baró n
(19.00)
..
SKO Žilina - S. Bodo rová , W. A. Mozart, G.
Mahler, A. Rejcha, (19.00)
K. Miyamoto , soprán (Japonsko), Ch. N.
Welsh, barytón. (Rakúsko) ; dir. J. Vod-

21. február

Myslím si, že súiaž bola organ i začne dobre
priprave ná. Marián Lapšanský pracoval na
nej ve ľa a premyslene. Jej účastníc i boli rozhodne talentovaní klaviristi , ale neboli dostatočne pripravení, ne mali- na to dosť času . Kecľ
niektorých z nich počúva m napríklad te raz,
vidím že hrajú ove ľa lepšie. V Piešt'a noch sa
náhlili . boli poznače n í rýchlo u prípravou na
blížiacu sa súiaž, boli v pan ike. Na súťaž i nehrali tak ako by to zed povedalo ich možnostiam . vše tko bolo príliš če rs t vé. ne usadené ...
Aj p re to sme sa rozhodli ne ud eliť prl.>ú cenu .
Som presved če n ý. že súiaž má perspektívy. je
dobre konci povaná . Nabudúce. k eďže bude
viac času na prípravu rozšíri sa aj viac medzinárodná účast' . Dnes už o súiaži vedia v Amerike, v Paríži. iste bude viac kandidátov ...

17. február

14. február

Spolok koncertných umelcov
Mirbachov palác - Slovenské klavírne trio
(10.30)

'

SND Bratislava- Svetlo v tme , balet (19.00)
DJZ Prdov - O. Fefcman: Stará ko média
( 19.00)
(Kežmarok)

SND Bratislava-O. Verdi: Rigoletto(19.00)
SF Košice -L. v. Beethoven, F. Liszt, H. Berliaz (19.00)
· ··
di r.: P. Strub; š. Falvay, klavír (Maďarsko)
DJGT B. Bystrica - G. Verdi: Nabucco
(19.00)
.
..
DJZ Prešov- J. Herman: Hello , Dolly! '
(19.00)
ŠD Košice (Stúdia Smer) - G . P. Telemann:
Pimpino ne ( 19.00)

16. február

A napokon sa vrátim ešte k Hummelovej súťaži, môžete k nej vyjadriť svoje dobr~zda1,1ie'l...

26. február

13. február

SND Bra tislava - P. l. Čaj kovskij: Labu tie
jazero (19.00)
s Bratlalava- F. Lehár: Ach, tie ženy ..
'(19.00)
DJGT B. Bystrica- G. Bizet: Carmen ( 19.00)

Eugen lndjié s Idou Čemeckou na seiilfnári
na VSMU
Snímka ~- Jurfk

SND Bratislava - O. Verdi: Nabucco (19. 00)
SD Ko§ice - Operný galakoncert (19.00) .
DJGT B. Bystrica - J. Strauss: Cigánsky barón
(Lipt. Hrádok)
DJZ Pre§ov - Havlík-Suchý: Doktor Johann
Faust (19.00)

12. február

IS. február

Co som si zvlášť povšimla na vdich lek· •
ciách, to sú mimoriadné, až zriedkavé prvky:
absolútna uvol'nenost' a emancipácia vo vzt'ahu učiteľ- žiak a najmä, čo je zvlá§ť sympatické - nešetríte pochvalou. V interpretácii štu·
dentov akcentujete kladné stránky ...

Okrem týchto momentov, čo považujete
v ped agogickom procese za dôležité?

~19.00)

25. február

DJZ Pre§ov - J . Herman: Hello, Do lly!
(10 .00)

z l . str.

Myslím si. že je to veľmi potrebné. Stude nti sú mladí. veľmi vnímav í a citliví. s negatív.nymi . alebo tvrdými slovami by som im mo·ho l le n ublížii. Bezohľadne kritické vety by
ich mo hli pozna čii na celý život. Napríklad:
syo meňt e si na dievč inu. ktorá hrala dnes.
Tažké pasáže jej nerobili problémy. hn1la ich
bri lantne . Dostala sa však k miestu, kto ré pre
ňu evidentne znamena lo neprekonateľnú tenziu. Urč it e jej práve k tomuto miestu nie kto
n iečo povedal. čo mala zafi xované a nedokáza la fyzicky pre k o nať túto prekážku. A ž po
absol útno m u vo ľn e ní a ukľudnení sa dokázala pre niesi cez túto bariéru. (Keby som ju bol
z n e rvózňoval neustálym o pakovaním .. tu legato . tu stacca to. pozor. .... nič by sa nezmeni lo.)

SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00)
NS Bratislava - F. Lehár: Ach , tie ženy

ň a nský

na VŠMU

MOLTO AFFABILE
dokon č e n ie

24. február

19. február
SND Bratislava - P . l. Čajkovskij: Labutie
jazero (19.00)
NS Bratislava - E. Kálmán : Čardášová prin- .
cezná (19.00)
·
SD Ko§ice- G. Verdi: Sila osudu (19.00)
20. február
SND Bratislava- G. Verdi: Maškarný bál
(19. 00)
SF Bratislava - J . S. Bach: Omša h mol BWV
232 (19.30)
Cappella Istropolitana, SFZ, F . Wagner ,
soprán, F. Schäfer-Soubrata , soprán,
M. Koppelstette r, alt, M. Schäfer, tenor,
H . .E;Ibert, bas ; dir.: <;::11 . .Bn:nbcc)l,
SD Ko§ice - G . Donizetti: NáJ)oj lásky
(19.00)
DJGT B. Bystrica- A. Dvofák: Rusalka
(17.00)
SKO Žilina - Večer operetných árií G. D usíka , K. Elberta, E . Kálmána, F. Le hára,
J. Straussa
I. Ožvát, tenor, J. Šomošiová, soprán,
K. Binderová, D. Stankovský, klavír

Riadite r Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie varných miest
v orchestri opery a baletu SND:
- hráča do skupiny l. huslí - l. tutli hráč, ·
- vedúceho skupiny Il. huslí (sólohuslista),
- vedúceho skupiny viol (sóloviolista),
- hráča na 2. klari11etc s povinnosťou basklarinetu.
Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU,
AMU, JAMU alebo Konzervatória. Konkurz sa koná dňa 25 . 3. 1992 o 10.00 h v budove SND , Gorkého 2, Bratislava. Písomné prihlášky s krá tkym životopisom a popisom doterajšej praxe posielajte na
Orchestrálnu kancehíriu SND, Gorkého 2, 8 15 86
BrHtislava.

KONKURZY
Riaditer Divadla Jonáša Zábor.;kého v Prešove
vypisuje konkurz do orchestra DJZ na miesto or• chesl[álneho hŕáča :
- na l. husliach,
-; na If. husliach,
- nli viole tulli.
- Íla lesnom rohu ,
:.. na miesto koncertnél'lo majstra violončiel.
Prihláškv so životobisom zašlite personálnemu
. , odd. DJZ ·Prešov, ul. Legionárov 6, PSC 081 61.
Ve ková hranica je 35 rokov. Cestovné hradlme len
prijatým uchá dzačom.

• s61istka .spevohry
Divadla J . Záborské
ho v Prešove Helena
Horváthová. oslávila
"Js. januára t. r . ok·
rúhle životné · jubl·
leum spojené aj
s pracovným - 25·ročn ý m pôsobenlm
na doskách spevoherného
súboru
, DJZ. ~ štvrt"storočie svojho pôsobenia
vytvorila okolo 60
hlavných dramatických sopránových,
operetných a muzikálových postáv ako
napr.
Rozalind
z Netopiera, Helena
Zarembová z Pofskej
krvi,' Grófka Marka
a Hana Glavariová
z Veselej vdovy. Os
tatnou rolou je úloha
Dolly Leviovej v mu·
zikáll Jery Herrmana Hello, Dolly.
K.M.
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KONCERTY

Antonín Dvoták

(interpreti E-va Blahová, Elena Michalico-vá) ,
sa rušivým spôsobom vplietala do hudby intonácia vokálne ho partu (ešte citclnejšie v C igánskych melódiách než V národním tó nu ) . •
Prirodzene, že tam kde absentujú takéto elementárne požiadavky, nemožno hovoriť
o ďalších at ribútoch interpretácie. Pozorný ,
poslucháč však nepostrehol len tieto problémy. V samotnom zafarbení a ex presivite hlasu nebola prítomná uvoľnenosť a samozrejmosť. Áno , poslucháč cíti v hlase napätie - estetický zážitok z hudby sa výrazne oslabuj e .
Interpretáciu klavírneho partu by možno bolo možné i oce niť. no v tieni takýchto problémov je dosť tažké začať triediť a se lektovať.
Bol by som však rád, keby sa tieto kritické názory chápali len a len v súvislosti s inte rpretáciou týchto dvoch Dvofákových p i esňových
cyklov. V trochu inej rovine sa po zerám na
výkon Filharmonického kvarteta v Dvofákovom Klavfrnom kvintete (klaviristka S. Čápo-

Snímka archí-v HŽ

:POCTA DVORÁKOVI
- to bol názov komorného koncertu, kto rý sa
uskutočn il ll. decembra v Moyzesovej sieni
SF. Poctiť si niekoho , znamená vzdať mu česť ,
úctu , vážnosť a to so všetkými sprievodnými
znakmi , ktoré k tomu prináležia.
V programe, ktorý vzišiel nesporne z impulzu
spolku koncertných umelcov sa dostali k slovu dve Dvofákove piesne (V národnim tónu
op. 73 a Cigánske melódie op. 55) a z inštrumentálnej tvorby komornej Kla-virne kvinteto A dur op.8l. Samotný program bol teda
vskutku vzorkou , ktorá nesporne krášli všetky koncertné pódiá. ·To čo však ne korešpondovalo so slovom ,.pocta", bola tu interpretácia. Bez akého kofvek verbálneho patetizovania treba povedať , že' pôsobila rušivo a výrazným spôsobom sa dotkla ušfachtilej krásy
Dvotákovej hudby. Napriklad v spomfnaných dvoch Dvotákových piesňových cykloch

Koncert, ktorý nepôsobf len ako náhodne
zostavená mozaika skladieb a interpretač
nfcb výkonov, ale prinála- niekedy so zámerom, inokedy skOr v podtexte- malý podnet,
provokáciU k hTadaniu súvislosti, býva obyčajne prfťažlivej šf. Hoci nemožno vylúčiť. že
často v tom druhom prípade môže pracovať
najma fantázia poslucháča , jeho vô ľa hľada ť
a nach ádzať väzby aj tam , kde sa na prvý pohľad nemusia vyskytnúť. Občas sa rada nechám vyprovokovať k tomuto hľadaniu , aby
som sa vzápätí presvedčila, že nie vždy všetko
so vše tkým súvisí , že niekedy ide skôr o akúsi
hru s hudbou a s vlastnou fantáziou . Podľahl a
som jej aj v prípade komorného koncertu,
ktorý odzne l v poslednú novembrovú n edeľu
v Mirbachovo m paláci. Na prvej polo vici sa
predstavil violista Milan Telecký so svojou
dlhoročnou umeleckou partnerkou Helenou
Gáfforovou v zaujímavo volenom repertoári.
Sled tancov barokovej suity; hudby jedného
z predstavi teľov Parížskej šestky ako stretnutie .,vysokého" umenia s kaž dodennos ťou ;
umelecká štylizácia tzv. novouhorského štýlu
slovenského hudobného folkló ru. Na prvý
pohľad nesúro dý a rozmanitý repertoár skladieb . Sp· ja ich však spoločn é nasmerovanie
od vážno~ti a závažnosti k odfa h če n osti ,

vá). Tu sú už int e rpretačn é problémy vleklé .
Hlavný problém spoč í va v to m . že si tieto
problémy interpre ti neuvedomujú . Aby som
bol ko nkrétny, ani tentoraz som n epočul homogénne ko mo rné teleso, ale jednotlivé nástroje izolovane. Rovnako intenzívne z6ie
harmo nické pozadie alw melodické hlasy.
niet tu rozdie lnosti. pohrávanie sa s hlasmi .
protimelódiami, nepočuť tichý, tklivý. do seba ponorený spev. Prevláda hra v neútrá,lnom
pásme, hra bez vnútorného vzrušeni a.

"

,.Pocta DvoŤákovi" bola teda pozbavená č<Í
ra. Opäť som si uvedomil , že vyk la dať ~udbu
iným, hrať ju, stvá rňovať ju. je tajomstvo.
Človek by sa mal rovnako dotý.k ať nebies,
i Tudských sŕdc, tak nám to diktuje Dvofákov
hudobný odkaz.
-.
IGOR BERGER

Agentúra S pozýva ...
Základ novej tradície bratislavských novokoncertov položi la l. januára Umelecká agentúra S. Podveče r v zaplnene j Ko n-·
cc rtncj sie ni Slovenske j filh armónie otvoril
v mene uspo ri ada t e ľa Milan Lasica. V struč
nom. s preň ·povestným humorom okoreneno m príhovore poznamenal. že nie je ten
..p ravý" . čo by mal ďalej h ovor iť. pretože
Marcel Prawy (svetoznámy. p ráve 80-ročný
vied enský Opernfii hre r. pozn. P. U .) je iba
jeden .. . ·
ročných

Poto m už nasledoval umelecký program.
zostavený z vystúpení deviatich slovenských
operných sól istov. so sprievodom o rchestra
opery SND a d irigenta Petra Feraneca. Časť
z nich nedávno opusti la materský sú bo r a ťa
žisko pôsobeni a presúva do za hra n ič i a. iní sa
p resadzujú pod hl av i čkou bratislavskej scé·
ny. ďa l š í zatial' svo ju cestu iba l)ľadajú . Spoločným me novate fom podujatia bola ml adosť
a zv äč ša i veľk ý talent sólistov, no na druhej
strane tiež istý repertoárový stereotyp. Bolo
by raz zaujímave jšie započúvať sa - aspoň
konce rtne - do á r.ií iných postáv. ako sú Car-·
me n. Escamillo. Faust. Leporello či Santuzza.
·
K eďže je zre jmé. že dramaturgický záme r
novoročného ko nce rtu tento cieľ nesledoval

(škoda). upriamili sme sa na interpretov.
Z h l'adiska .kvality je p ot e š it e ľné . že väčšia
· polovica z nich v rôznej miere prek ročila tzv.
priem er. Do skupiny. ktorá sa zatiaľ o to iba
pokúša. patrí Dagmar Livorová (Santuzza zo
Sedliackej cti). sp eváčka obdarená obrovským. zauj ímavo sfarbe ným hlaso vým fo ndom . Ten vŠ ak nateraz pôsobí ako málo zre·
g4!.9vaný vel'l ~k·. Božene Be rk yovej (Oscar
z Maškarného· bálu) popri zdravom a sýtom
mateŕ iáli zasa chýba viac f'altkosti a pružno sti.
Dal ibo r J enis ( Lepo rcllo z booa Giovanni-

ho) je v štádiu hľada ni a svojho hlasového odboru. Zre jme n ím nebude poloha basbarytó nová. pretože v nej strácajú je ho mäkké a zamatové stredy rezonanciu i fa rbu. J án Galia
(Filip z Dona Carlo sa) je síce skúsený sólista,
no mo me ntálne musí zápas iť s tó novou vyrovna n osťou a p ro blémami vo vyšších polohách.
Napokon, potvrdil to i o hlas u publika .
Naopak. k frenetickému aplauzu strhol
Martin Babjak. svojím raketovo odpáleným.
temperamentným Escam illo m z Carmen.
podopretým š ťavnatou barytó novou farbou
a r az a ntnosťou prejavu . K najpríjemnejším
chv íľ am konce rtu patrila habanéra z Ca rmen
v podaní Denisy Šlepkovskej. Mladá mezzosop ranist ka dispo nuje krásnym , zamatovým
tónom s pre kvapuj úco tmavou hfbkou i veľ
kou vokál nou kultú rou . Peter Mikuláš si zopakoval Banca z Macbetha a ubezpečil obecenstvo . že ve rdiovskej fráze a dramatickému
výrazu rozumie ako málokto iný. Kantabilný
lyrický prejav. absolútna istota vo výške
a stotožnenie sa s obsaho m spievaného - to je
s tručná charakteristika Fausta v podaní Jozefa Ku nd láka . Eva Jenisová - azda zlatý klinec
programu - bola Margarétou eu rópskych parametrov . vybrúsenou po technicke j a výrazovej stránke do detailov. Obaja posledne
menovaní uzavreli program prípitkom z Traviaty. kto rý bol zároveií - už ako prídavok prípitkom do nového roka všetkým p rítomným.
Nuž teda . slovenskí sólisti i Age ntúra S.
dobrý vietor do plachiet. ..
PAVEL UNGER

ne tie na jjednoduchšie kompoz i čné prostriedky. naj mä techniku opakovania. U C ó• na v Clarine ttine vystupuj e navyše bohatá
práca s rytmom a naj mä mnohotv~rne vyu žitie synkopy. variabilné me.trum. U Kubičku
Milhaudovej hudby. v Záhorskej rapsódii od
práca s jednotlivými výškovými registrami
Aladára Móžiho nemo hli zvo li ť adekvátnejší
v dialógu basklarinetu a k lavíra . Techniku
po hľad. Móžiho 'skladba vychádza z variácií
opakovania využíva však d te d ôslednejšie.
!la' niekoľko novouhorských melódii s yyužiNa rozdiel od minima lu . v ktorom na seba
tfm štylizácie prvkov hry cigánskych kapie l.
strháva pozornosť práve drobná . nepatrná
PrAve vďaka striedmosti a kultivovanosti odzme ná a tá sa stáva no sitel'om vyznamu. Kuznela L • horská rapsódia v _podaní tohto d ua
bi čka pracuje s technikou opakovania skôr
bez zbyto6nyc.h sent imentálnych nánosov . so
tradičný m. klasickým spôsobom. Jednoduché
vzácnym zmyslom pre mieru a pre vkus. Jej
zopako vanie motívu. témy ako ich utvrdenie .
uvedením Milan Teleck ý pripomenul svojho
..séman tizácia" na jednej stra ne a viacnásobbývalého ko legu. primária Slove nského kvarné opa kovanie na spôsob ostin<it ako isté odteta .
l'ah(·.: nic a potla čeni e významovosti. V KuV druhej čast i ko nce rtu sa predstavi l klaribil'lwve j hudbe vytvá rajú ten zvláštny zdroj
netista Peter Drličk a a Alena Ulická, dvaja
napiitia v podtexte . Technika opakova nia
nadše ní interpret i s ú ča s n ej slove nske j h udby
a jej využi tle v rôzn ych kontextoch je vôbec
a občas aj neúnavní iniciátori vznik u nových
zauj ímavú ténia .. .
sklad ieb. Tentoraz sa zame rali na mladších
auto ro v. U viedli Clarinettinu pre klarinet
Koncert uspo riadal Spolok ko ncertných
a klavír Petra Cóna a Koncert pre basklarinet
umelcov. mala by som pre to k o n či ť interpreta klavír, jednu z novších skladieb Vít'azoslava
mi. Myslím. že hy som prijala aj jedno dopoKubičku. O bidvaja autori vychádzajú z príludnie p re jedno d uo - samozre jme že v obibuzného názorové ho zázemia - o rie nt ácie na
dvoch prípadoch .
'
jednoduchosť. prehľadnosť a čit ateľnosť huHANA URBANCOV Á
dobne j štruktúry. V yužívajú prito m intenzív-

Jedno dopoludnie pre' dve duá
a k inšpiratívnym stretom vážnej hudby
s hudbou úžitkovo li, ľudovou. mestským
folklórom , zábavou. Bolo 7~ ujím a vé sledo vať ako sa pre mietli do in~erprc i cie . V Tele·
mannovej Suite D dur vyzd vihol Milan Te leeký ušľachtilosť. dôstojnosť a sl áv n ostnosť tanca .. Páčila sa mi najmä decentná p ráca s dyna- ·
mikou, predovšetkým v službe jemné ho tvarovania hudobných fráz, inak dôsledné d održiavanie terasovej dynamiky. plný a sýty
tón. Podnety barokovej hudby využíva v jcdne j zo svojich sonát pre toto nástrojové o bsadenie práve Darius Milhaud , na ko nce rte
však odznel výber z jeho amerických Štyroch
portrétov pre violu a klavír (Quadrc visagcs .
pravdepo dobne čast i Kaliforn ča nk a a Parížank a) . Hudba. kto rá si po svoj u inšpiráciu
vyšla na ulicu. do baru či music-hallu . si v in te rpretácii žiada zvýrazn ii raz nonšalantnú
uvo ľne n os i. ino kedy prie bojnú dravosť a vitalitu. V podaní Milana Tc leckého a He leny
G áfforovej d ostala priestor striedmosť a kultivo v anosť výrazu. Ak te nto int erpre t ač n ý
prístup v úplnosti neodkryl niektoré dimenzie

Ni~len Prehliadka mladých slovenských organistov .. ~
Pre hliadku mladýd1 organistov sled ujem
už roky. Vždy so záujmom objavujem nové
talenty, ktoré iba v minimálnych prípadoch
dostali adekvátne uplatnenie v praxi. Bola
doba, ktorá organovému umeniu nepriala . 40
rokov patrilo k najukrivde nejším odbo rom
na školách i v koncertnej praxi. Le n vďaka
neúnavnému zápasu kva litných pedagógov
a vynikajúcich mladých talentov neupadlo
úplne do zabudnutia. Je po trebné vy n a l ožiť
nesmierne úsilie, aby sa postupne dostalo na
úroveň komplexnosti školenia, ktoré tento
odbor získava na západných školách. Preto
hovoriť o 19. ročnfku Prehliadky mladých organistov možno skôr dnes z aspe ktu je ho pe rspektív, ktoré sa. zača li o tvára i teraz v Košiciach. Možno to bol práve tento ro čník obo hatený o prvky improvizácie. o nen vyšší rozmer, bez ktorého organové umenie v podstate nemôže ex istovať. l v tomto zmysle možno
o 19. ročníku hovoriť ako o prelomovom:
v myslení i praktických poznatkoch. Z hrnu la
by som ich do troch d~in á nt :
l. u všetkých zúčastnených študentov prevládla vysoká technická pri pravenosť,
2. vyladený vzťah medzi pedagógmi a študentml, čo znamená, že obe strany pracujú sice na
Individuálnom ponimani už známych skladieb, ale neraz vo veľmi odlišnom prístupe od
zauživaných konvencii, smerujúc k novým inšpintivnym výsledkom. (Ako príklad by som
uviedla predvedenie Boelmannovej Suit y
I S-roč no u študentkou z bratislavského kon-

\

zervatúria Dc ni ~ou Bot luvou l:i o rig inidn.:
poňati e Fantázie a fúgy na B A C H op . 46
Maxa Regera poslucháčom VŠMU Martinom
Kov aŤÍkom . )

3. hľadanie nových dramaturgických ciest
v zmysle repertoáru študentov, ale i v rámci
Prehliadky ako takej.
Výn imočn e bo hatý bol práve te nto roč ník .
v kto ro m dominovala os obno s ť česk é ho sk ladate ľa a organistu európskeho formátu Petra
Ebena. Uplynulých 30 roko v zname nalo pre
to hto s k ladate ľa bohatšiu ume leckú žatvu
v západ ne j Euró pe i na iných ko ntinentoch
(Amerika. Austrália ) než u näs. Pre neko mpro mi sné spirituálne cítenie a postoje autora
sta la sa je ho tvo rba vo vlastnom domove tabu . Preto po prvej o rganovej kompozícii z rok u 1959 Nede ľn á hudba - takmer všet ky organo vé die la slávili pre mié ru mimo nášho územia. Toht o roč n á košická prezentácia die la
Petra Ebena. za j eho osobne j ú ča s ti ako interpreta . improvizátora i skladatcfa, sprístup nila mladým štud entom zatial' nepoznanú
syntetickú oso bn os ť to hto skromného génia .
A pre mladých organistov ko nfro ntácia je ho
die la s vlastným int e rpre tač n ým výklado m po
ko nce rte. s jeho rozbo rom . znamenali hodiny
a dni . kto ré sa pamätajú na ce lý život.
Zásluhu na ho sťo vaní Pe tra E bena v Košiciach má profesorka ko nze rvató ria E mília
Dze mj ano vá, ktorá v podstate pripravila dramaturgiu celého to hto nevšedného t ýždňa
hudby. Do obohatenia dramaturgie prispeli

tra ja zi a~: i - Marta Tadialová z lll. roční 
ka v uváženom, precízne pripraveno m programe z diel Bacha- Francka- Peetersa, Moni·
ka Melcová zo IV. ročnfka, ktorej temperament a muzikalita prebleskovali v skladbách
Bacha - Francka - Duprého, suverénnosfou
zaujal Marek Vrábel v Ebenovej Nedeľnej
hudbe, ktorá odzne la v rá mci auto rského ve-

1 j.:j

čer a.

Po prvýkrát sa na Prehliadke predstavil ako
pedagóg popred ný slovensk ý o rganista Imrich Szabó. Svoj ich žiakov sa snaží usmeníov a ť v n á ročnýc h i n t e r p re t ač n ých dime nziách.
ko nfro ntujúc trendy a skúsenosti zo zahrani č
ných pódií, sú ť až í. škô l. Repc rtoär p rispôsobuj e priamo charakter u a typu študenta a neko mpro misne posúva latku míroč n ost i. Preto
už druhoroč iaci Stanisla-v Surín, Roland Cúcor i Denisa Botlová získavajú istotu v tech nike a snaži a sa. roz m ýšl'ať o vlastných postojoch.
Doc. Ján Vladi mír Michalko s vysokoškolákmi Martou Wierzgoňovou a Martinom Kovai'íkom pracuje už viac v nadstavbovej . duchovnej ko nce pč n osti. Oba ja sl! n at o ľk o individualistami , že ani u do minantných repertoáro vých auto rov svoj ho pedagóga (alebo p ráve pre to) - u Bacha a Franck a - nedajú sa zlákat' jeho ko ncepcio u. ale dospievajú k vlast·
ne j . No predsa Kova f í k bol n ajvä čš í v E benových Laudes.
Prít omn osť Pe tra Ebl;! na . kvalitné výko ny
študentov. diskusie s vede ním ško ly o per-

spcktívach tohto štud ij ného o dboru. scmimíre o die le Ebe na i Franck a (re.alizova l J. V.
Michalko) - to všetko napl nilo -Preh liadku
mladých ko ncertn ých o rganistov v Košiciach
no vým poznan ím , ktorým sa v budúcnosti
môže tak <íto akcia rozvíja ť. t ra nsform ovať
a va riovať. In ve n čn osť je hnacím motorom.
• kto rým o do krýva mc tvo rivé rezervy u t l áč a n é
nepra jno u m i n u l osťo u . Mladí pedagógovia
te nto rok potvrdili . že sú nielen kvalitnými
reprezen tantmi ko nce rtných pó dií. ale i rovnako zanietenými pedagógmi a tvo rivo mysliacimi hudobníkmi. Zážitky z Košíc sí• teda
nielen bo haté. ale pre hÍbc né i fu dským
a ume leckým o slove ním .
ETELA ČÁRSKA

KONCERTY
bjavovať

O budnuté- tak približuje dramaturgia
neobjavené alebo dávno za-

SĽUK-u

svoj záme r pri príprave nového viaprogramu speváckeho zboru a orchestra (premiéra 13. decembra). Tá prvá
myšlienka platí s náď vo väčšej miere pre viano čné a n ovo ročn é zvykoslovie nemeckej
me nšiny na Slove nsku , tá druhá pre takmer
dve s toročia starú latinskú vianočnú omšu
Františka Hrdinu , skl a d a te ľa prelomu 18.
a 19. storočia, kto rý pôsobil v oblasti stredoslovenských banských miest. Omša sa pravdepodobne zachovala na chóre niektorého
z bývalých nemeckých kostolov v Kremnici
alebo Banskej Štiavnici a pred vyše dvadsať
Točím ju uviedli amatérski hudobníci v Liptovskom Mikuláši pod vede ním Karola Wurn oč ného

"pôvab" temer amatérskej produkcie, sprevádzaný malo u zvukovou ko mpaktnos ťo u ,
chybami v súhre. nej ednotným frázovaním
a štýlom hry , v rámci ktorého dominova li
pravdepodobne najmä s ľuk á rski hráči so
svojským .. ucho pením'' svojich partov (komorný orchester pod vedením Pavla Procházku bol posilnený o výpomoc). V tejto interpre tač n ej podobe si pos luc h áč nemohol vytvoriť celkom adekvátny obraz o skladbe. zaujímavej za tiaľ najmä pre jej historickú hodnotu.
Vznik nové ho v ianočné h o programu bol
motivovaný praktickými po trebami súboru z í s kať do svojho repertoáru program, s ktorým by mohol SĽU K účink ovať v zahraničí.
v nemecky hovoriacich kraj inách. Nás však

Vianočné mystérium ma. D nes sa Missa pastoralis Františka Hrdinu dostáva do repertoáru SĽUK-u aby odznela v profesionálnej interpretácii. Hrdinova
omša pochádza z roku 1802 a v podaní
SĽUK-u ju uviedol ko morný spevácky zbor
a o rchester; bulletin neuvádza zmienku o prípadných up ravova teľs kých a iných zásahoch.
Hudo bná história umie stňuje tohto autora
k línii liturgickej hudby 18. a 19. storočia na
Slovensku , kto rá prechádzala štýlovými pre menami medzi neobaro kom a neok lasicizmo m. Generálbas, absencia polyfónie, priezračná faktúra , zdvojovanie vokálnych hlasov nástrojmi o rchestra (ktoré pripomína
skôr sprevádzanie sólových hlasov nie zboru), ornament álne zdobenie vrchnej . me lodickej línie atď . - Hrdinova via n oč n á omša
prináša jednoduchý spôsob zhudobnenia liturgického textu. v ktorom sa iste prelínali
reprod ukčn é možnosti s dobovým štýlom to hto žánru u nás a s hudobným zázemím autora.
Zauj ala bohatá a rozmanito tvarovaná melodika vokálnych partov. v dobrej interpretácii
komorné ho zboru SĽUK- u . V o rchestri skôr

vaný autentický materiál. zachovaný v dvoch
podobách (preklad z nem čin y A . Karšay , texty piesní prebásnil M. Chuda). Hudobno-scénická kompozícia vychádzala z kombi nácie
via n očného zvykoslovia a piesní nemeckej
menšiny. ktoré SĽU K získal nedávnymi
vlastnými terénnymi výskumami vo viacerých
loka litách na Slove nsku (Ch mel'n ica. Švedlar. Štós. Medzev. Dobši nú. Skl ené. Horná
Štubňa. Turček. Kunešov) s historickým zápisom v ianoč n ýc h hier. ktoré sa tradovali
v Prievoze pri Bratislave (pôvodne Obcrufcr)
od 15. do 19. s toročia. Práve 15. sto ročie je
považované za obdobie. v ktorom opú šťali liturgické hry - v tej dobe už silne prestúpe né
svetskými prvkami - chrámový priestor a prechádzali do sve tského prostredia. kde fun go-

tajomstvá našej tradície

'Oslovuje navyše jedno u vcl'mi potrebnou
a podstatnou myšlien kou. N aznači l a ju už nepriamo Missa pasto ralis autora . pôsobiaceho
v jazykovo a kultúrne zmieša no m prostred í
banských miest. Malá sonda do zvykoslovnej
tradície nemeckej menšiny (ktorá sa zachovala v historických záznamoch a v pamäti jej
najstarších nosite ľov). do kultúry nemeckých
pri s ťah ovalcov upozorňuj e práve na chápanie
našej kultúrnej tradície ako viacvrstvovej
a č lenitej aj z hľadi s k a etnického. P ri sťa ho
va lci žili v novom prostredí v minulosti svojím prirodzeným životo m - to. čo bolo spol oč né. nás spájalo. to. čo bolo odlišné. nás
obohacovalo. Výskumy etnografie v tomto
smere priniesli nejeden zauj ímavý poznatok.
Vedľa schopnosti zac h ovať si vlastné č rt y bola
práve sc hop nos ť abso rbovať cudzie podnety
kritériom životaschopnosti - na obidvoch
stranách.
Druhá časť programu. Via nočné mystérium
v hudobnom spracovaní Hanu~a Domanského
vychádza práve z kultúry nemeckých prisťa
hova lcov. Osobitne cenný je najmä prezento-

vali ďa l ej v repertoári študentov. remeselníkov. pastierov. Prievozské hry si zachovali
väzby k stredovekým mysté riám; výbe rom
niekofkých epizód z nich vznikla stredná.
ce ntrálna časť štyl izova nej ko mpozície (O
Herodesovi). kým dve krajné čas ti (Zvestovanie. Gloria) využívajú zvykoslovný a piesň ový materiál z terénnych výskumov. v ktorom možno vidieť viacero paralel k nášmu
zvykosloviu (be tlehcmské a troj kráľové hry.
choden ie s hviezdo u a pod.) aj širšie väzby.
Vďa ka pricvozskej hre štylizovan;í kompozícia využíva inú skladbu postáv v porovnaní
s betlchemskými hrami . prípad ne oživuje
dramatickú aktivitu ďa l ších postáv biblického
príbehu (H erodes. Čert. Anjel. Traja králi.
Mária). SĽUK vlastne V i a n očný m mystériom upozorriuje na viaceré podoby via n oč n ej
tradície. tentoraz aj z prostred ia ma lých
miest.
Je ťažké a p r íťažlivé zárove1í .. podložii" túto viacvrstvov(J tradíciu hudbou a .. prcložii"
ju do scénickej podoby. Hudba má v tomto
prípade vcl'ké možnosti aj riziká s ú čas ne . Vo

Predvianočné .be!lefičné

WARCHAlOVGI
P redv ian očn ý čas akosi viac inšpiruje k humanitným či n om - k poodhaleniu dobrých č i
lepších stránok ľudského charakteru. Súcit
s trpiacimi dostal nové dimenzie v reálnej humanitárnej pomoci umelcov. B e n efič p é koncerty sa sta li priam módou . kto rú zaiste v nemalej mie re pod mi eň uj e i súčas ná ekonomická situácia a prehl bujúca sa civ ili začná kríza.
o hrozujúca ľudské organizmy.

Pred Via nocami vyšli na pódi<i viacerí slove nskí interpre ti . aby nezištným rozdávaním
svojho umenia vniesli pr íj emnú pre dv i anoč
nú atmosféru do sŕdc pos l ucháčov a podpori li
tých pacientov či ústavy. pre ktorých je táto
pomoc najžiadúcejšia.
V takýchto prípadoch, kde prevláda ľud
hudba akoby priamo pren ikala do duší. Kritériá profesionalizmu pri hodnotení
akosi aj my dávame stranou a stávame sa bežnými poslu cluíčmi. vychutnávajúcimi jedis k osť-

T alian Giulio Gianelli Visca rdi. Upozorml n.t
seba predovšetkým vytríbenou technikou
a spo ntánno u muzikalitou, kto ré sa v týchto
hravých partitúrach roziskrili do radostného
muzicírovania s virtuóznym lesk.om kultivovaného tónu . Warchalovci ako skúsení sprevádzači nezasahovali do jeho koncepcie. ale
stáli pevne po je ho boku a napÍňal i Mozartove partitúry hudbou. ktorá rezonovala s publikom v preplnenej Moyzesovej sie ni - štyri
dni pred Stedrým veče rom.
Real izátorom to hto podujatia bol Slovkoncert pod záštitou Generálneho kôňi'tilala
lianskej re publiky v Bratislave a.Ústavu preve ntívnej a klinickej medicíny v Bratislave .

SLOVENSKÍ
ORGANISti:

n ečnos ť či nu .

Slovenský komorný o rchester s umeleckým
vedúcim Boh~anom Warchalom sa rozhodol
pr isp i eť na takéto dobroč inn é ciele Mozartovským veče rom . Skladbami. ktorými po ce lý
rok vzdávali hold veľké mu jubilantovi na
koncertoch doma i vo svete. Ranými Symfóniami KV 128 a 216 a dvoma Koncertami pre
flautu KV 314 a 315. Ich sól istom bol mladý

Slove nský rozhla~ . Liga proti rakovi ne.
Agentúra Roek let usporiadali 19. 12. Vianočný organový koncert vďaky s názvom
"Tvoja pomoc je nádej''. Vy~túpi l i na ňom organisti Anna Zúriková-Predmerská, Eva
Kamrlová a Imrich Szabó. Moderovala a verše Martina Rázusa a Hna l lollé ho recitovala
Ida Rapaičová.

V sobolu 7. decembra zavládla v Koncertnej ' ieni Slo vc n'k~J filhar·

mónic zvl:íSt na almosféra. Mladi hrali mladým: orche!.tcr a zhor Konzervatória v Bratislave s dirigentom prof. Júliom Karahom holi hlavnými aktérmi pre dvianočného koncertu pre bralislav!.kých vysokošknlá·
kov . na ktorom uviedli diela W . A. Mozarta . A. Dvofáka aM . Schneidra-Trn:wskéhn.
Treba pove dať hneď na začiatk u . že to hol darče k starším kolegom
zo šludcntských lavíc a vysoko,;kobkých posluchární viac než pozoruhodný. K1o čaka l atmosféru ,;ludenl!.kého več ie rk a 'o 'kôr snaživými
než zrelými výkonmi . ncvych{ldzal z údivu. Orchester Konzcrvauíria
predviedol výkon sn všclk ýrni známkami profesionality: dobrou st•hrnu
s l účikových skupin . korck tn ým lad~ nim 'kupin dychových nástrojov a.
last but nol lca>l. vynikajúcou muzikantskou disciplinou.
Nad úsilim 10h1o ctižiadostivého enscmblu dominovala vófa technicky. pamiiiOH) i pred>lavivm.iou skvele disponnvaného di rigen la prof.
Karahu. Jeho Mozarl bol na hony vzdialený i nt crprc lačn ým klišé. kwré
Mozarlovu hudbu neraz menia na nudnú akademickú cludu. Jcdin)'m
a hlavným Karabovým cicfom bola výrazovú bohalosi. spontánno,(.
ktorú bola spofahlivým k fúčom ku ' krylým komnatám Mozartovej hud·
by: pred poslucháčom " ' naplno rozkryla mclodiek:\ boha tos! Mozanových partitúr. ako aj nejedna dopo!. ia[ ncpov~imnu i<Í far ha jeho orch~ 
' lrálncj sadzhy.
V Slovan,kom tanci é . X od Antonina Dvoŕáka sa konzc rvaiOri:ílny
orchester pred,tavil v rnnw ntickom ohsadcní. Bol lo dramaturgicky trochu nczvyklý úvod do druhej č a,l i knn~~nu. v ktorej dominovala Trnavského M i ku l :í!.~ka omša. Pr~dve deni e uk:ízalo mnohé kva lily tohto romanticky. a akmi .. ncmikulit ~~ k y" ladeného diela. ktoré"' údajne do-

..

V tejto súvts l o~t i ~a ' d rm nežiada a nalyzov.d výkony. Na takýchto koncertoch člove k
skôl' medituje nad poslaním umenia a jeho
rozsiahlych V.J riánt. ktorými dokáže osl oviť.
vzpr užiť. vniesť duchovno. n ájsť posilu do života i za stenami koncertných siení. Snažila
som sa i ja zachytiť ta kýto dotyk. ktorým ma
hudba a umenie všetkých úči nkuj úcich oslo- '
vi lo.
Boli to traja o rganist i. troch ro zlič n ýc h typov. z troch gener<ici í. ale každý dok;ízal svojim umením oslovii. prchÍhi ť čas. prekročiť
všednos ť .

Anna Zúriková-Predmcrská hra la Hachovo
Prelúdium a fúgu C dur - V ianočnú BWV 547
a Franckov Chorál E dur . Pokoj ne. vyrovnane. · dôstoj ne. adekvátne zmysl u a poslaniu
tohto vystúpenia. Nenadsadzovala vo zvuku .
'neprcdvádzala sa. s pokornou in terpretáciou
pre hTbova la duchovno. zakódované v oboch
'
partitúrach.
L' Ascension Oliviera Messiaena v podaní
Evy Kamrlov!!j je vždy zážitko m. S kladou naI?Íňa ncvšednou muzikalito u. vytv<íra napiitie
pomalou. rozvážnmi hrou (vyžaduje ju od interpreta au tor) meditatívriych častí. čí m n~ 
cháva priestor pre meditatívne uvoJ'riované
očísťovanie sa motného posluch<íča .
Imrich Szabó prispel do vian oč n ej a tmo~fé
ry Bonnetovým Provensálskym ránom a Lisztovými Variáciami na tému Bachovej kantáty

Adresát neznámy?
" 'njho prvehn

konccnn~ hn

pasto rále sa do kázal s nimi veľmi
hoci mal k dispozícii čiastočne odlišný východiskový materiál. Vo Vianočnom mystériu navyše pristupuj e scénické spracovanie, ktoré využíva už
tradi čne rozvíjanú sc hopnosť sľuk árskeho
speváckeho zboru pružne sa zapoj iť do dramatickej akcie. Hudba Hanuša Domanského
využíva nápaditú a pestrú inštrumentáciu,
kompozičná práca s pôvodným materiálom,
piesňam i a nápevmi prezrádza schop nosť odpútať sa od jednoduchého u p ravovatcľského
prístupu a fa ntázie. hovore né slovo zo zápisu
hry je nahradené dramaticky pôsobivým recita tívom. Na niektorých miestach však siaha
n adbytočne k ilustrácii textu, v podstate však
hudba v zaujímavom pohľade zachytáva vian oč nú atmosféru nielen ľudového. ale i mestské ho prostredia . V tom inscen áciu podporiľ:1
kostýmová zložka. ktorá dobre vystihla ich
prel ínan ie a jednotlivé prostredia symbolicky
zastu poval fudový kroj. re meselnícky či
mestský odev. V osobnosti Hany Cigánovej ,
kostýmovej výtva rníč k y a našej poprednej
báhká rky. získal SĽUK všestranného a vn ímavého spolupracovníka. C hcela by som
však predsa len n aznačiť niektoré vnútorné
rozpory . ktoré som v istých momentoch pociťova la . Cel<i ko mpozícia v scé nickom spracovaní cel kom zauj ímavým spôsobom nezaprie
prvky neiluzívneho či antiiluzívne ho divadla.
zakompo nované zrejme už priamo v scen ári
(;mtor Mária Farkašová a Zuzana Lengová,
réžia Juraj Kubánka). Na obidvoch stran ách
javiska sú umi est ne né vešiaky s kostýmami,
ktoré si v priebehu hry hlavné postavy vyberajú . využívajú masky, sú pochopené ako
jednoz na č n é typy atď. Takto pochopená poetika divadla sa na niektorých miestach.
v niek torých momentoch bil a ~ popis n osťou
nie ktorých scén (naj mä v stred nej čast i); tieto
otázky sa však už dotýkajú vyjasne nia základnej koncepcie. režijného prístupu a pod ., ku
ktorým by svoj vklad mohol v budúcich programoch p r i nie s ť divadelník .
HANA URIJANCOV
Á
l
ť1speš ne vyrovnať Tadeáš Salva,

koncerty

KONlERVATORISliVYSOKOIKOLÁKOftft
čkalo

Vianočnom

predvedenia až vďaka thiliu knntcr-

val ori~tov .

Klo pnzn:í oknhH»ti. za akých"' form uj~ zhor hrali,lav>kehn knnzcrvalúria (pnZll>liÍva aj z po,l ueh:íčnv n~sp~v:'rckyc h odborov) . mu' i popri
ú'ili u ka nt ilénu. či>l li in tnn;ídu a expresívny prejav ma i pod1np~ n ie aj
pre drobné ncdn~ talk y v hlasovej technik~ 'kupin . Úhytnk farebnej hohaln>li . ktnrý !.a prejavil v z:ívcrečnýd1 čas l iac h ľrnav,kého diela. je
Ircha pripi!.ai únavo: a poče l n~ men\icmu zastúpeniu lenornv. o i lak
Miešaný 7h<>r hrali,lav,kého konzerval<íria (zhormaj~lcr prof. Dušan
Dill) polvrdil >voj im výkonom . podohne ako jeho orchcMdlny partner.
n{lroč n ú úrovdt i n terpretačn~ j kuhúry. ktor:í sa pestuje na tomto ú'lave
a o ktorú " ' mladi umelci cicfavcdnmc usilujú .
Na ce,lc k profe,ionálnemu majslrov,lvu hudtí mu>ici hr:íéi 1ýeh10
1clics prcj,( nepochybne ďalš im dn zri~ vanim . Nn už dne\n:'r úrovcri dn·
kazu jc ja,m»i umeleckých cidov. ktnré si \ Cd~ nie úslavu i jeho pedagogický Lhnr vy1yčujú . K wmuto zovšeobecneniu 'mc npr:ívnení. kho
orche,tr.ílny kon cen je vizitkou pr;icc v.;clkých učitcfov a ~l ud ijn ýc h od·
borov.
Pravda. dohry vý!.lcdok nejakého Lrsilia z:írovcri na,lavujc zrkadlo
prnslrcdiu . v ktorum ' a rozvíja. Konc~ rt hol >kvd ý aj >Vojou ôk ladnou

Imrich Szabó

Snímka archív HŽ

"Weinen Klagen". Meditatívnosť predošlých
častí konce rtu vygradoval do gradiózne hn interpretačné h o finälc. Majstrovst vo znalca nástroja (ktorý s{un ošetruje. udržiava i cv i čí na
ňom) mu kolu je priamo v krvi . J e s ním zrasten ý. súzn ie s ním a .. vko mpo noväva" ho
priamo do ko ncepcie die la. Obc skladby bol i
brilan tnými uk;ížkami int e rpreta čnej perfekcionality je ho o rganového ume nia.
ETELA ČÁRSKA

myWcnkou (j~j aultlrnm j~ prof. Milo\ Jurkovič. pr~lb~da Slown'k~ j
hudobnej ,po ločno,li): '\koda. ž~ hral!>lav,ki vysoko;;kolóíci a irh akadrmrck i rcpr~/e nt an li - rekwri . prorl·kwri. dekani či prodekani n~prijali
vo v;ič;;om poč l c pozvank mini,lra ' k0b1va. ml;ídei c a šponu prof. Jana
Pi\LIIa. klorý- akoby 1 u~ i ac fa ho>liljnosi akademickej ohcc k >pol oč~ n
>kému a kullúrrtl'lllu dianiu - na koncen ani ,ám ncpri\id ...
Tých nr..:kofko 'IOvirk strcdoškol:íkov a nickofkých vy>okoškol;ikov
reakciami na 'kvdé výkony wojich gcn~račn)Th druhov na púdiu vylv:'rralo almo>féru . kwr;í hy bola primcran}m r;ímcom aj ncform;ílncmu
'trclnuliu akademrck)·ch hodno>l;írov i pedagogických a v~dec kých pracovnikov brali, lav>kych vy,ok)•ch ' kú l. akým tcnlo koncerlnwl hyi. N~ 
vadf. Ak nic dne>. lak h:ídam na hudtíc~ . Lebo je to n:ípad. klor)• >loji
za zopakovanie - ak n i~ koncom toh lo ' kolského roka. lak urč ite začiat·
kom budúceho.
Ak 'a 7a podicvam~ v odborneJ r~c~ r• z i i aj s pol očc n,koku llúrnymi
margináliami. rad by 'om upozornil na prof. Júlia Karahu vcd~nie Slov~r"kcj fil harm<inic. kloré napri~k tomu. že začal ,voju dirigentskú dníhu vari pred tromi de!.ialkami rokov. doposia[ mu nedalo jedintr prikžito!.i dirigovai koncert nášho prvého rcprczc n lačné ho a núrodného orchestra. Ak by níthodou ..vypadla" z programu nic kloní zo zahraničn ých
hvicLd. ale ho polohviczd. možno ho prizva i ako n:íhradu ...
Pravda. vcd~ nie SF " 'lým vy>l ~ vi riziku. že Kara ha pod:í lepši výkon.
ako zvyk n~ pod;ivai pôvodne programnvaný umelec. Ale to 'tí už prcvadzkové rizik:í tých. klnri p r~ za hfadeno't na vznl·,;~né horizonly svctovo>ti ncvnimajLI najhližšic kultúrne okolie .. . Ale mol no pr:ivc tým je
Slovensk{! filharrmínia tak {l slovenskú...
"'~
JÁN SZELEPCSÉNYI
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RECENZIE
technicky ve ľmi náročné a po výrazovej stránke vyžaduje zrelé ho umelca. R ovnako tiež husľový koncert Jit ího A ntonína '
Bendu ukazuje svoj ho autora z tej naj le pšej strá nky. Na rozdiel od mladšieho Vaňhala, ktorého tvorba i životná filozofia,
boli bytostne späté s viedenským klasicizmom, Benda bol vyz n avačom osviete nskej fi lozofie, c tite l'om J . S. Bacha a kompozične nadväzoval na severonemecké barokové tradície. I nap rie k tomu. že ťažis k o je ho tvorby spoč ívalo v d r a matickom
žánri . ve l'k ý význam mali aj jeho inštrumentálne koncerty.
Benda vo svojom husl'ovom koncerte nesleduje virtuózne e fekty. a le zame riava sa na bohatú výrazovú prepracovanosť
a skfbenosť sólového a orchestrá lne ho partu . J e ho hudba má
výrazný individuálny c mocionälny náboj, inve n čne je nápaditá. melodicky bohatä a posluchäčsky veľmi vďačná.

Ján Kŕtitel Vaňhal : Koncert pre husle a orchester C dur
Jli'i Antonín Benda: Koncert pre husle a orchester B dur
Andrea Sestáková - husle
'
Slovenský komorný orchester vedie Bohdan Warchal OPUS Digital Recording 91 2334-1
Recenzovaná gramofónová plauía predstavuje rep rezentač
né diela dvoch významných osobností tzv. čes ke j hudobnej
emigrácie, ktorá v d ruhej polovici IR. st o ročia zolmívala významnú úlohu v hudo bných metropolách západnej Európy
a sta la sa dôležitým čl án k om vývoja európske ho hudobného
klasicizmu . Dramaturgia platne 'je postaven{t na dvoch vynik \1júcich , vzújomne sa doplriujúcich dielach. z ktorých každé podstatným spôsobom charak terizuje svojho autora.
Ján K ŕt i tcl Varihal vo svojom husl'ovom ko ncerte bri lantne
sumarizuje všestranné sk ladatdské schopnosti. ktorými si získal autoritu v európskych hudobných cent nich i u svoj ic h stí čas
níkov, vrátane Ludwiga van Beethove na . Hu sl'ový ko nce rt h o
predstavuje ako majstra koncertantnej kompozície; jed notlivé
čast i majú zaujímavé tematické tvary. v koncertant nej koncepcii poznai blahod<irn y vplyv talians kych majstrov. Die lo je

Interpretka oboch koncertov, Andrea Sestáková. plne využila všetky spomínané charakteristické črty oboch auto rov a ich
diel. J ej sólovä hra pekne plasticky súzvuč í s jemným pr adivom
Slovenského komorného o rc hestra . Sestäková sa v oboch dielach ukázala v tom najpriaznivejšom a umelecky najzrelšom
svetle. J ej hra má techn ickú suverenitu. istý pevný a nosný tón.
jed notlivé čas ti Stt štýlovo jasne ho mogé nne koncipované.
Skrátka. ide o veľmi zdarilú nahrávku . výstižne reprezentujúcu
sólistku i SKO na če le s Bohda norJ1 Warchalom. ktorý jej vtlač i l pcčai svojej vyhranene j individuality. Recenzovaná gramo fónová p l atňa má všetky predpoklady. od dra maturgickej koncepčnosti a objavnosti . až po umeleckú realizáciu . dôstoj ne
prczcntovai našich umelcov v náročnej medzinárodnej konfr ontácii.

Franz Schubert: Symfónia č. 2 B dur; Symfónia
C dur
Slovenskú filharmóniu dirig1,1je Zdenek Košler
OPUS Di,gital Recording 9310 2227

Všetky exlibrisy na hudobný námet sú vyhotovené vynikajúcimi.
svetozná mymi tvorcami knižných
značiek .. Ex musicis". Zobrazujú
o krem podobizní s k ladateľQv hudobné nústroje. črtajtt spôsob ich
p o u/llia.
zachyt;ívaj ll
výjavy
, :t..opil!r 11 prin á~ajú aj notové zápby
skladieb. Tieto mot ívy sú hojne
používané pri ·voTbe námetov zachyte ných na exlibrisoch. Kniha
má skvelý ochranný prebal, v} tvarne cennú väzbu a zd a rne zvládnutú
knižnú úpravu. ktorej sa venova la
mimo riadna starostlivost'.
Ako už bolo spomenuté úvodom
st't umiestnené dve študijné state.
Obc sír napísa né fundovane. Prvä
sa zaohení vo všeobecnej rovine
prvopoč iatoč nými údajmi vzni ku
a tvorby exlibrisov. Hovorí o ich
pravom. pôvod nom poslaní, z ktoré ho sa neskoršie vyvi nu la o bľuba
a umelecké ocenenie týchto drobných d ie l grafiky v pozna ní ich pra:
vej hodnoty. Napokon sa z toho
vyvin ulo aj ich zbieranie. Druhá
s t ať je venovaná bližším údajom
a oceneniam reprodukovaných
knižných značiek.

Dies Bildnis

ist bezaubernd schon
Musikalisches im Exlibris
edition q

Wolfram Kô rne r je predsedom
nemeckého spolku exlibristov
(Pirkheimer Gesse lschaftu) a patr!
medzi popredných znalcov i zberatel'ov knižných značiek - exl ibristov. Ingrid Scholzová je zberateľ
kou súčas nej grafiky a umelecky

č.
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Nah rávka z novenibra 1989. ktorá vyšla v minulom roku. bude zrejme patri i k posledn ým. k!or~ Zdenék Košler realizoval
. so stabilizovaným a zohrat ým orchestrál nym ko lek tívom Slovenskej fi lharmón ie. Nal)rávka nesie všetky p r íznačné znaky
Košlerovej system a tickej a dct<Íil n'ej technic kej prípravy. ktoré
d osia ho l na verej nýc h produkciách SF. ale prcdovšetk'ým p r i
rea lizácii gramafónových nahrávok.
Zdenčk Košler má podľa môjho názoru j ed i nečný zmysel
pre schubcrtovskú hravosť. filig ráns ke~ pracova ni e figu ratív-

Wolfram Kämer
Ingrid und Albrecht Scholz

libristic kej spisby pod názvom
.,Hudba na e xlibrisoch". Spo l očn ý
mi pôvodcami diela sú W . Kô rner
a manželia I. a A. Scho lzovci. Kniha vyšla v jubilejnom roku W. A .
Mozarta.

Symfónii č. 6 sa tradi čne p ri pisuje dôležité postavenie v skladatel'ovej tvorbe, ako prechod medzi predch[tdzajúcimi piatymi sym fóniami. k jeho tzv. vrcholným orchestrálnym dielam.
Isteže, je v nej pevnejšou rukou koncentrované s k lada teľovo
k ompozi čné majstrovstvo . vša k oproti predchádzajúc im je aj
akademickejšia. klasickejšia. hoci v harmonickej oblasti je aj
novátorskejšia.
V duchu týchto základných

!

Vzácne vydanie

Vydavatel'stvo Edi t ion Q Verlag
v Berlíne vydalo vzácne die lo ex-

nych pasáží, spevnosť jemných melodických línií a najmä pre
oživenie spontánnej s k lad a te ľskej výpovede. Mozart a Schubert boli pre Košle ra vždy dôležité mosty na ceste k perfekcionalizácii o rchestrálnej hry , k tvoreniu tónovej a výräzovej kultúry. T ieto základné aspekty Košlerovho i nterp retačné
ho umen ia sú plne ko ncentrova né aj v rccenzovanej gramofónovej platni OPUS-u.
Neviem prečo sa Schube rtova 2. symfónia B dur, tak neopodstatne ne obchádza v koncer tnej prax i, ba dokonca sa vynecháva v rozbo roch ,.konzertflihrerov", strohých S riadkov je jej
venovaných aj na textovej strá nke obalu. Ide p ritom o dielo tak
p ravého a č i stého schubertovského spo ntánneho m uzi kantského ducha. G racióznosi melódií sa tu prelína s hravými, živými,
tanečnými. i nvenčne nápaditými témam i a figu ratívnymi pasážami. Istá závislosi. č i presnejšie poveda né nadväznosi na
Haydna a Mozarta nic je tu predsa na škodu veci, je le n logickým pokračova ním a rozvíjaním štylistických prvkov viedenského klasického a ranoromantického symfonizmu . T ak ako
u Bee thove na je veľmi dôležitým pre lomovým k rokom druhá
symfónia. na ceste k čírej beethovenovskej E ro ice, tak aj
u Schuberta hrá táto symfónia veľmi dôležitú úlohu v jeho ďal
šom vývoj i. Najmä v tom , že je majstrovsko u syntézou viedenského symfo nizmu a odrazom romantického ducha svojej doby.

cenných knižných značiek. Albrecht Scholz je p racovníkom Lekárskej akadémie v Drážďanoc h
a popredným zna lcom ex librisov
a ich horlivým zbe ra t eľo m .
Spomenutá k niha m{t 152 strá n
formätu 17 .S x 24,5 c m a prináša
okrem dvoch odborných . vstupných statí l 34 vysoko umeleckých
knižných znač iek dokona le reprodukovaných a v hojnom počte viacfarebných. Pri každom exlibrise je
uvedené meno tvorcu ako aj maj iteľa. O krem toho údaje o grafickej
technike vyl.l Otovenia i rok vzniku.

Do vydani a zaradené exlibrisy
sú svedectvom a zároveň aj zaujímavým dokume ntom, lebo boli
veľ mi uvážene i starostlivo vybrané. Svedč i a i o m ilovníkoch hudby,
ktorí pochádzali z najrozličnejších
povolaní. D ôstoj ne vyjadrujú ich
lúsku i úctu voči sk ladatdom. ocenenie ic h tvorby a skladieb. Vyjavuj ú aj city. ktoré v n ich vyvolávajú pri počúvaní i hraní.
S tvorbou kniž ných značiek tohto druhu sa s obľubou zapodievajú
vynik aj(rci, výtvarne sku to čne nadan í grafici každých dôb i mnohých närodov . Nám blízki desiati
českí tvorcovia sú vo výbere dôstoj ne zastúpe ní s desiatimi exlibris mi. Prichodí nám len ľut ovať,
že me d zi nimi nenachádzame niektorého zo slovenských úspešných
tvorcov exlibrisov aspoň jediným
grafickým lístko m s týmto ná metom , hoci neraz boli odmenení na
medzinárodných suťažiach i prvým i cenami.
Záverom tohto zhodnotenia bez
rozpakov, smelo môžeme vys l oviť
úsudok. že ide o pravý klenot medzi vydan iami o knižných znač
kách . Preto nebude div, a k sa táto
kniha sta ne preclmetom nevšedného záujmu medzi veľko u obcou milovníkov týchto krásnych grafických lístkov.
KI\ROL IZAKOVIČ

čŕt

vytvárala sa aj Košlerova

reprodukčná koncepcia. ktorä plne ;cšpektovala ~šctky prízn ačné č rty oboch sym fó n ií. H ra orchestra je plastickä, pekne
vyrovna ne znejú dychové pasáže (najmä v šiestej symfónii) ,
pôsobivá je noblesnosi a úsmevnosi druhej symfónie. Košler
tu po dl h o ročnej spolupráci s o rchestrom Slovenskej filharm ón ie dosiahol ustálený. ko ncíz ny zvuk, priezračnos i faktú ry. brilantnosť' pasáží a vôbec kultivovanú hru. Schubertova hudba
v Košlerovom podaní znie veľmi príjemne a duc haplne. Bodaj
by sa táto nahrávka dostala k čo najväčšiemu počtu domácich
i zahraničných disko fil ov. No neviem. či s takýmto grafickým
obalom. Načo tá tvrdoh lavosi ! Veď stač í si prelistovať svetové
gramofónové katalógy a uvidíme. s čím idú na trh (aj so Schubertom) svetové gramo~(>nové firm y. Veď známe príslovie . že
"'bal p redáva ... netreba stále zdô razňovať.
MARIÁN J URÍK

MONOGRAFIA
ako samizdat?

'

li"

Kde sú tie časy, keď sm e v O P US-e veľ koryso objednávali a vyd;ívali muzi ko logick ú , popu lari začnú, me m oárovú a i. litera túru. Ok re m edície profilov sve tových majstrov hudobné ho umenia založili sme aj edíciu profi lov
slovenských 'osobností v nádeji, že kriticky a dokumentačne zmapuje generácie, ktoré zakladali a spoluvytvárali slovenskú profesio nálnu hudobnú
scénu. že jej výsledky nás objektívne za radia do európskeho historického
ko ntextu a napokon , že pre budúce generácie zostane cen ný materiál pre
štúdium a ďalš i e bádanie. Tento zá mer pripomínam p reto. že z tohto zämeru zostalo iba torzo (J . Kresáne k - I. Vajda: Eugen Suchoň) a že k te jto
idei sa hlási aj autorka sam izdatovej monografie o sopranistke Elene Kittna rovej ZIVOTNA DVOC H SCtNACH . Terézia U rsínyová. Cas zrejme
o bjektívnejšie posúdi rea li tu súča s nosti a zrejme aj p rehodnotí zmyse l. poslanie a charakter takýchto a podobných edičných zämerov. Pravda potiaľ.
pokiaľ ich b ude ma ť kto vydáva i.. .
Písať monografiu o súčas níkov i . v do be jeho vrchol iacich tvorivých akt ivít , nie je ľahká ú loha. Ursínyovej práca však vznikla v prvej polovici
80-tych rokov a pochopiteľne svojou štruktúrou zodpoved<\ aj trendom tejto doby. Pilná autorka po d lhé roky sledovala spcváčkinu ume leckú cestu
ako aktívna kritičk a a publicistka. čo v podstatnej m iere určilo aj literárny
štýl rukopisu. Autorka sa usiluje podať maximálne objektivizujúci pohl'ad
na osobnosť ume lkyne k čom u ho d ne využíva poče tné citáty (žia ľ. nie ktoré
sú hodne frázovité) a do svojho rukopisu vč l eňuje vyznania jej niektorých
spolupracovníkov. ktoré nie sú o rganickou súčasiou autorkinho š týl u, pôsobia oficiózne. cu dzorodo .. . Na miesto tých to pas<íží by som uvíta l viac
subjektívne motivovanej osobnej reflexie autorky, pretože svojo u dote raj šou publicistickou či nn osťou k tomu preukázala náležité schopnosti.
Monografia v prvej verzii vznikala ešte pred vrcholnými kreáciami Kittnarovej v J ej pastorkyni, resp. v zopakovanej za hrani č n ej kreácii Emilie
Marty v Buenos Aires a ďalších inscenáciách. Fakto m však je, že monografia nevyšla a teraz sa s autor kiným rukop isom zoznamujeme v obmedzenom
sa mizdatovom vydaní (je tu slovo sam izdat vhodné?) . V zásade treba konštatovai, že autorka odviedla kus svedomitej a zanietenej práce. Terajší výsledok pocho p i t eľne nie je úmerný vynaloženej prúd a preto v tejto chvíli
sa treba skôr za myslieť nad zmyslupl nosiou ta kejto či nnos t i pre našu hudobnú kultúru a ncrýpa ť sa v detailoch , maličkostiach a malichernostiach.
Budú (alebo aj ne budú?) sa vydávai m o nografie , alebo popularizačné publikácie iba o stä le tých istých svetových skladateľs kých a inte r pretač n ých
hviezdach. a lebo budú (alebo aj nebudú) monografické práce súčasiou normálnej , literárnej, vedecko-výskumnej či výchovno-vzdelá vacej konce pcie
našej kultúry? Veď bez nich zosta ne naša spo l oč n osť jalová.
Vráťme sa však k monografii. E lena Kittnarová bola a je špičk ovou slovenskou interpretko u , je divadelnou osobnos ťou. Dlho a už dávno , bola
na špici näšho hudobného exportu, bola medzi prvými. kto rí vstupoval i do
európskeho ko ntextu svojim i janá čkovs k ými, wagnerovskými a i. hrdinkami . Pravda. v minulosti sa publicita a vyrábanie hviezd skôr trestalo a dnes
sa zase trestuhodne z neužíva. O tom. že si Elena Kitt narová. vlast ne jej
ume nie monografiu zaslúžilo, niet pochýb. Pravda, d nes si však musíme položi i aj otázku, ako písať o žijúcich osobnostiach. ako písai monografi e, memoáre a pod. Pretože ak budeme pokračova i tak a ko doteraz ( lepšie
povedané v prítomnosti) tak nielen vlastný núrod nebude vcdiei kto vytváral túto kultúru , ale nebudú to vediei- ako sa to už ukazuje- ani absolvent i
odborných hudobných škôl a nehovoriac o susedných kultúrach .. . Terajší
status quo nemôže by ť totiž a n'i hybnou p á kou a povzbude ním p re eventuálne ďalších potenciálnych a utorov.
A na záver: ak už sa autorke podarilo- ako v texte uvádza- vyda i rukopis
v samizdatovej podob~ ·s podpo ro u Slovenského hudobného fondu , ktorý
ho r\)zmnožil v počte ľ9·'exemplárov qa svoje näklady. bolo už tak ďaleko
vydať ho aj v zreduk~X-á.nej podobne regulérne knižne?
,
MARIÁN J UR Í K
'

..

ROZHLAS

VIANOCE S ROZIHASOM
Prípra vy na v i a nočn é svia tky sú vžd y poznamena né zvýšenou d ávko u z ho nu a vypä tia, v snahe pripra viť a po núknuť k sv ia toč n e j po hod e na ozaj v šte d rej n ádie lke - poki a ľ možno. to naj lepšie . Z rejme v ta ko mto úsilí zostavo vali i pracovníci S l ov~ n s k é h o rozhlasu drama turgiu programov k sv i a t oč n é mu týždi\u . M yslím . že u nic h
v to mto prípa de ne p lat ila m yšlie nka na spo ľa h
nutie sa zvýšenej d ávky pr íz n ačncj v ia n oč n ej tolerantnosti (myslím konkré tne na zníže nú hladinu pos lu c h áčsk ej kritickosti); každá re da kc ia p risp e la pod ľ a svojho ved o mi a, svedo mia a možno stí tým naj lepším . čo sta rost livo pestovala na túto
príl ežito sť . Sa mozre jme. že bnzá lny rámec rozhlasovej po nuky hudobn ých redakcií tvori la špeciá lne v i a n oč n á hud ba - ľu dová ( množstvo skvostov z Kle no tn ice ľud ovej hudby. z relácie Ho ry
a ľudi a ... ). štylizovaná . upravova ná (v ko ľk ýc h
ve rziach sa mi pod a ri lo zach y ti ť le n ľú be zn ý nápev G rube rove j piesne - symbolu Via noc Tichá
noc .. . '?). a le aj hudba ma jstrov minulých st oročí.
kto rá sa zavďačí a zapôsob í vždy - naj m ä vša k
v u k;ížkových inte rpre táciách. o ktoré v to mto
ponukovom liste ne bo la núdza. Po k oľký k rá t
ná m v i a n oč n é svia tky zdobil poklad z našej hudo bnej minulosti, Vi a n oč n á o mša F dur E dmu nda Pasch u? ! Z rozhlasu te ntokrá t opäť v (diskutovanej) vcnhodovskej verzii. v kto rej. a k o ko ľ
ve k . n eh ľadia c na prísn e hlasy pu ristov-strážcov
h isto rickej štylisticke j vernosti. z nova vychutn{•vam n eo p a kov a te ľnú bizarnú m a l e bnos ť . iskrivý
vtip. kre hk osť i u mele c kú v rúc n os ť zárove1i . Nemá m v úmysle rá t a ť a bilancovať skvostných Bac hov. H ä ndlov . T e lcmannov. Cou pcrinov . ..
Pristavím sa pri ni e k o ľk ých hudobno-slovných
re láciá ch , ktoré som si so zve d avos ťou vytipovala . Najskô r som sa za počúva l a d o re lácie. ktorú
pripravila I.:uba Sajdová. Z efektné ho. ale aj výstižné ho titulu Sólo pre viacero huslí dva hlasy
a jednu lásku (25. decembra) vyplynu l'poslucháČ
sky a traktívn y a pôsobivý dialóg dvoch o so bno st í. pôsobiacich v ce lkom odlišných profesijných
oric ntáci;ích . Zá uje m huslistu Petra Michalicu
o osobu prírodovedca. zná m e ho La k l ad a t eľa
D vur-krá lovské ho Safari Josefa Vágnera, ne bol
le n interesom vzd e la nca, snažiaceho sa o bsiahnuť čo najširšie spe ktrum zna lost i .. odv šadiaľ· ·.
a le aj ved o mie. že te nto p<ín Zoológ vlastní úctyhodnú zbie rku huslí .. . a tu . v rozhlasovo-imagin á rno m . ale reälno m prostred í. k toré obklopu je
krúsnu a har mo nickú by t osť J osefa Vágnera sa
o dvíja l d ialóg . Plný a ute ntických výpovcoí . Bc ~
fal še a nad~áL ky - tak ako to k Vi.utodam patrí.
Nemá m v úmysle citovať . a lebo popi sovať priebe h toh to rozhovoru . c hcem le n zdôrazniť. že
v i\ o m odzn e lo veľa múdrych . presvedčených
a presvedč ivýc h prúvd . O prírode . zviera tách . ľu 
ďo ch , umení - a h usliach ( .. každé husle majú svoju dušu . jedinečný tó n - pre tože sú ž ivé. Sú vytvo re né z mat e riá lu . ktorý stcíroč i a ž il a trpe l.. hovorí o. i. a fric kú d rsnú prírodu z na lý ;zoológ..husle sú však aj veľmi trpezli vým nástrojom - to
súvisí asi aj s tým stromo m . pre ktorý desaťroči e
nezname ná ni č. A pre to husle mô žu ča k a ť ..... dopfňa huslista .). T e nto d ialóg mi ~ai mponoval.
to že hud b a v 1ío m ma la le n se kund á rny. do krc sľujúci po d iel vôbec ne pre käžalo. pretože ťažis
ko spoč í va lo na dvoch hlasoch . D voch ľucfoch .
kto rí sa stre tli a ko by mí hodo u . ale porozumeli si
vzúc nym porozume ním ..vyššieho d ruhu .. . Hovoril i rečou zrozumítcl"no u . prihližuj úc veci a javy
relatívne vzdia lené .. .
V redakčnej dielni Etely Čárskej sa o kre m
iných úspešných re hícií z rodil pre d časom i voľný
cy klus: pok račova n ím V ianočných epištol (23.

decembra) bola ďa lš ia kompozícia s názvo m
S pievajte Pá novi pieseň novú (26 . decembra). J ej
ústre dno u a východiskovo u té mo u je K niha žalm ov ( Dávidové žalmy) , j edna z .. na jvšíma ne iších " pasáží z Biblie . Protagonista mi . vyznávaj ílci mi ich silu . m údrosť a pl atnos ť boli bytostne zaa ngažovan í literá ti , básnici - prek ladate lia Milan
Rúfus a Viliam ľurčányi , tcologicko- hudobnovcdnú syntézu re prezentova l Igor Vajda, ďa l ej
sklad a tc l' a teoretik Ivan Hrušovský . Re lácia je
koncipovaná viacvrstevnc, kladie vysoké ná ro ky
~w ~os l uc h áčo vu ko ncentráciu . jej výsled o k nic
J~ Cie le ný ako zábava. či rozpt ýle nie , skôr poučc 
mc a jed na z fo rie m m editácie, kt orú už sama
veľkosť Ža lmov prcd zna mc náva. V ko ntexte rcläeic celkom nc nútc nú do minantu zaujmtl pred stavitelia Lite ry. hovoriaci o bsažne o ge néze.
z mysle. histo rick ých a lite rúrnych pa rale lá c h
pre kla doch a súvislostia ch .. . vstup Iva na Hrušovské ho - prech ád zka d ejin a mi hudby. so za~t ávka mi pri m e n ~c h a skladbá ch inšpirovaných
Zahna m1 . vytvon l k me dita t ívnym re fl ex iám
pragm a tický svorní k. pot vrdiac praktic ky ( Rúfusom) vyslove nú cha ra kte ristiku o to m , že .. Žalmy
v pravom slo va zmysle ne treba c h á pa ť a ko text.
a le a ko siln ú báse ň ..... Va jdov výklad sa do týkal
vývo ja k res ťans k ej liturgie . zohl'ad 1íuj úc te m a tické ťažis ko . O kre m hudobných priedelov . a ko cézury pô so bili c itované ve rše v pod a ní G ustá va
Valacha , ktorý jediný mi nekonvcnoval - kvôli
pä tosu . kto rý ve le bnosti a le aj pádnosti textu nepristane . Hodiuovfl re lá cia vyu žila v plne j miere
hudobné u ká žky. vsuvk y zo skladie b ža lm ami inšpirova ných skla dieb (od O. di Lassa . ll. Schiitza. cez A. Vivaldiho, A . Ho negge ra až po l . llrušovské ho). Re láciu , teda hudo bno-slovnú ko mpozíciu možno ch á pa ť ako je dnu z množstva
ko ntc mplácií vyvola ných vďačnou · a prakticky
n c vyče rpat el'n o u té mou ža lmov. Ko nt c mphíci u .
v tom to prípade vydare nú . vďaka ha rmó n ii. do
ktorej vyústili príspevky zúčas tn e n ýc h . hudba
ale aj dôm yseln á p ráca zaangažova nej roz hlasovej zostavy.
Napokon celko m neobvyklá vzorka: Slovenský rozhlas zaradil do vysie lania (29. decembra)
prebra tí• rc l{Iciu z Poľské ho rádia ( Wa rszawa 3).
v a ute ntic kom . nc prekla dano m zne ní. Bo la 1i o u
snímka Zbignieva Micha a J erzyho Wojciechowskeho (r éžia J. Kukula) s titulo m Smerom k hamburgeru alebo War)JOI a Mozart na ceste do J>rahy . R c l{•cia z íska la na m i nul oroč n ej súťaži Prix
Radio B rno 2. ce nu . ocene nie. n:~m:aj prinajmenej l.a,lúl.t:né. Pol\k;í rcl;íc ia je vzo• k<ll• pr r ft' ktné ho rozhlasové ho .. myslenia", cíte nia a pr{•cc
je j tvorcov U nás vlastne v to mto žánri ne po užívan á fo rma fikc ie dáva tu š iť veľké fa ntazijné záze mie a utorov , aj po tvrdzuje tézu , že všetko so
všetkým (každ ý s každým ) súvisí. Sotva by ma
kedy na pa dlo s páj ať osob no sť Mozarta a Wa rholu . A predsa . a ko vidno sa náj du s t yčné bo dy ( ba
pri a m inšpiruj ú k ď a lší m pokračova n ia m súvislost í) . doko nca sa da jí• s ko n štruova ť aj ich ..si-.
muhá nnc .. dia lógy na rôzne té my. vyvola né atmosfé ro u a prostred ím miest . ktorými .. putuj ú"
(New Yo rk . Paríž. Salzb urg . Bc n-:ttky Jlra ha).
napr . bussines a ume nie. re kl a ma, vkus a hudba,
este tika. sex .. . Miesta mi dialógy' vyznievajú až
absu rdne. be rúc si na pomoc ce lkom imagin á rne
prvky. po tic rajúc čas a pr iesto r . c h v íľa m i..'l.ž provokuj (• ..z nevažujúcim .. frivolným tó no m . a le
v každo m prípade tre ba oce n iť vyna lieza vost
tvo rcov. ic h zmyse l pre delik átny. pika ntitý humo r a naj m ii prezentova nú šká lu možností. kto rú
prostredníctvom relácie rozhlas a ko .. klasické"
mé dium po núko l. T vorcom ale a j pos lu c hú čo m .
L Ý DIA DO HNALOV A

. V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o rozhlase a jeho hudobnom ~siela~í. !'vojho času ~~č. 21/90) sme u-verejnili apel sklad~tel a Vlad1~1ra Bokesa v suvtslosti s údajným znížením vysielama slovenskeJ hudby. l napriek úsiliu redakcie Hž, tento apel
zostal bez odozvy, čo je na škodu dôležitej informovanosti hudobnej v~rejnost_l. Od októ~ra 1991 vstúpila do platnosti nová programova štr.~ktura. Do~meva~e sa, že bude dobré, ak o tejto novej
koncepcn rozh.asovcho vystelania vo vzťahu k hudbe dostanú
n~ši čita~elia i.nfor,mácic z prvej ruky. Na aktuálne otázky hudobneho. vys1elam~ nam ~ozh~vor poskytol šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobnehovys1elamaSR Ľudovít M . V aj di č k a (na o hr.) .

Snímka S. Gl\idoš

ROZHLAS
S NOVOU ,ŠTRUKTÚROU
Začnime novou štruktúrou. Čo charakterizuje túto novú vysielaciu štruktítru?

j ú asi Sx viac pos luc häčov a ko mali. ked
sme ic h vysie lali na VKV (Devín).

- Nová štruktúra rozhlasových o kruhov
vzni kal a v takme r roč n ej d isk usii. H lavným
z{mtc ro m z hl'adiska hud obné ho vy~ i c l ani a
bolo vytvori t tri hudobne kon tra~t n é programové oklllhy. S l Slovcn,ko l " ''icla
p rcdov~ctkým v naj poé1íva ncjš ích č;1soch
1 r1'1d populá rnej hudby v ž ivo mode rovaných blokoch a ko sú : D ob ré rá no , Kontakty. Po po ludnie s rozhlasom . V priebe hu týždňa d oobe d a od S.O'i do 10.00 a večer od
20 .00 do 2 1.30 ponúka S l poslu c h áčo m aj
kultúrn y program , v noč nom koncerte i vážn u hudb u . Um e leckým redakciám pat r í aj
b lo k R ád iorcvuc v sobotu odpo ludnia .

Rozhlas bol donedávna naj výz namnejším
prod ucentom a výrobcom hudby . Aká je situácia v tomto smer e v sítčasnosti'?

Ako je to konkrétne s vysielaním tzv. vážnej hudby v celej Mrke to hto pojmu , aký má
zástoj \ 'O vysiela ni SR.
- S 2 - Slove nsko 2 (býva lý Dev ín ) vysie la
d nes o SO% viac vážnej hudby ako pôvodne
vysie la l Devín . Celý o kruh sa pro filu je a ko
o kruh n áročn é ho poslu cháča . Váž na hudba
na S 2 zaznieva už od 6 .00 h rá no a ko n č ím e
s vážno u hudbou o pol noci. Slovensko 3
, preberá progra my krajov. z hudo bné ho
!lľa di ~ k a vysiela via c l'udovej a dychovej
hu ~hy a stredn ý prúd po pulárnej hudby.
a ko aj evergree ny . A ko ~om už uviedol. na
S 2 m inut<ÍŽ v;íž nej h udby vzrástla . je pravda. že na S 1 ubudol po luthiajší koncert. a le
-l.symľo n ické · k o n certy ~a p resun uli do n oč
t~ é h o ča s u .

A pôvodná,

súč asm1

slovenská tvorba'?

- Pôvodnú slovenskú tvorbu vysie la me
v relácii Musica slovaca. m á svoje ni icsto
i v po lud i\ajše j relácii Spektrum i v relác ii
Mysté rium d uc ha (cxperimcnt úlna tvorba)
a ko aj v rc l;1ciá ch ko mo rnej a z borovej hudby a v pr ia mych p re nosoch sym fo nických
koncertov. a le i v o pe rn ých rchíc iách . to
vše tko na o kruhu Slove nsko 2.
Z programových plá nov hudobné ho vysiela nia ' 'šak vidím veľm i š iroké a pestré SJ>ektrmn rozhlasov)•c h programov. Ako by ste
mohli charakterizoval' , a le bo v yčís l iť podiel
vážnej hudby vysielanej a utonómne, t. j .
koncert ne v celkoch, a koľko sa asi upla tri uje
v;lžna hudba v r ôznyc h typoch relácií, zo
slovo m , pásmách a v miešaných tyt>Och .
- Pripravuje me i hudobno -slovné re lácie.
operné a opere tné pricrezy. T ýždenne odvys ielame le n na Slove nsku 2 asi -l 200 mi nút vúžncj hud by .

Pokia!' ide o na\u rcaliz;íci u . zaznamenali ~mc poduja lia a ku Ul IS . lcsrival M E LO S ~TOS, účastní me sa s našimi telesami na desiatkach kop ro dukč ných akcií.

l napriek tomu, že zdroje rozhlasového
vysielania sú dnes už čiastočne dcmonopolizované, vo vzduchu visí jedna ve ľmi vážna
otá zka. Rozhlasový prijímač je však len j e den . Zo slovensk}•c h rozhlasových staníc sa
ozýva obrovská prevaha tzv. zäbavnej či populárnej hudby (keby len , to by bolo dobré ),
a le najmä rockovej . Často zncj1í zlé amatér ske, gýčovité skladby, dile ta nts ké kompozície. Za akú plochu tejto hudby vo vys ielaní
SR zodpovedá HRHV a kto koordinuje,
resp. kontroluje (z hľadiska k vality) ostatnú
časf prefer encie zá bavnej hudby?
- Prevah a s t:1 časn ej populárne j hudby vo
vysie la ní rozh l a~ u . je reali tou po,led ných
dvoch desa ťroč í. Novým prvko m je uvoľn e
nie hrädzc vysielani a c udzej . zvii č~a a nglosaskej produkcii. l také národné roL h l a~y
a ko fra ncúzsky. a le bo š panichk y ncprc~a 
dia v o b lasti populárnej hudby viac a ko
20% d o mácej tvo rby. U nús zohr;"l\ a úlo hu
i zrúte nie sa do máceho gramolónového
trhu . problé my vyd avatcl'stva O P US a le n
pomalé zač i a t ky ~ (1 kro m n ý ch gramovydava t c ľs ti cv na Slove nsku . V živo m od e rovaných reláciách významne ovpl yv1íujc výbe r
hudby aj vkus a p red ~tava mode nítora blo ku.
Okrem spomínanýc h problémov má vša k
hudobné vysie la nie aj pozith•ne kontä , nic le n v nimci domáceho regió nu, a le aj z hľa 
diska medziná rodného. Pokúsm e sa ich
z hr núť. ..
- V rok u 19!)2 sa Slov-ens ký rozhlas sta ne
pridruže ným i:lc nom EBU (Eu ropean Broadcasting U nion). Celkove úspešne sme absolvovali m i n uloročn(• P R IX D E MUSIOUE FOLKLOR IOUE DE RA D IO
BRATISLAVA. ktorá sa ko ná každé dva
roky . Slovenský roz h l a ~ z riaďuj e R ozhlasové kult úrne cent rum. aby sme mo hli racioná lne a zúrovc1í aj pre pub likum využiť naše
ko nce rtné sie ne (štúdi á) . R ozhlasové kultúrne c e ntrum chce poriada! hudobné. literá rne a d ramatické poduj at ia za ú ča s ti pu b lika.
Pripravil MARIAN J URÍK

Ak}• podiel m á na rozhlasovom vysielaní
v súčasnosti ľudová hudba'?

Kresba: F. Hudá k

- Minutáže ľudovej hudby na V KV (Slo vensko 2 - bývalý Dev ín ) po klesla . ale na
Slove nsku 3 (bývalä Regina) sme zača li p ravide lne vysielať miesto to ho rc hícic ľudovej
hudby. kto ré sa šíria na stre dných vlnách
a preto Stl pos lu c h áčo m p rb tupncjšic a ma-

....
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Malá reportáž o jubileu jedného zaujímavého súboru a nielen o tom...
ZO

TRI DNI S TRIOM
Na počiatku bol telefonát zo Sofie a na jeho
konci sa ozval hlas prof. Karparovn: ,.... boli
by sme radi, keby si sa zúčastnil na našom jubilej nom koncerte ... "

Trio pre súčasnú hudbu zo Sofie
V decembri minulého roku oslávilo Trio
pre súčasqú hudbu zo Sofie 10 rokov svojej
~s~šnej u~eleckej činnosti: Súbor je verkym propagátorom slovenskej a českej hudby
a viaže ma s nim dlhoročné priateľs tvo. Na
pozvanie TRIA a Cs. kultúrneho a informač
ného strediska v Sofii a vďaka pomoci Slovenskej hudobnej únie , som sa zúčastnil slávnostného jubilejného koncertu telesa, na ktorom
okrem iného, odznela moja skladba Ad !ibitu~ pre klarinet. klavír a bicie nástroje a premtéra Koncertu pre klarinet , klavír, bicie
a sláč iky l. Zeljenku.
Prof.. Petar K~rparov . bývalý posluch áč
prtibkt:J AMU. vyborný trúbkár a Cs. kultúr- ,

ne a informačné stredisko v Sofii, urobili veľa
pre slovenskú a českú hudbu (o kultúrnych
aktivitách strediska by sme mohli dlho a s uznaním hovoriť , určit e by si to zasl(•žilo ... ).
Pripravili desiatky koncertov a kultúrnych

Snímka arch ív autora
akcií, autorských večerov, konc\!rtov novej ·
hudby, tvorivých stretnutí. .. Myslím , že povedľa TRlA, by sme le n ťažko v zahraničí
hľadali zrovnateľný súbor či sólistu, i>to rý by ~
mohol s úťaži ť s toľk ý mi aktívami pre slovenskú a českú hudbu ako súbo r prof. Karparova. Pre ilustráciu uvádzam , Že v jeho re perto- .
ári sú skladby P. Ebena, J . Felda. M . Slaviekého , I. Zeljenku. L. Burlas;J, H. Domanského a i. ... Osobitne ,cenné na to m je, že túto
tvo rbu hrajú pravidelne nielen na koncertoch
v Bulharsku (mesačne je to n iekedy až 30
koncertov), ale a j na za hrani čných zájazdoch). V programe súboru nájdeme aj skladateľov E. Denisova. R . Ščedrina. a.utorov

z V. Británie, Talianska, Grécka. Rakúska,
Nemecka, Maďa rska, Poľska. z Malty a najnovšie má záujem s T RIO M spolupracovať aj
autor z Japonska ...
Trio p re súča~nú hudbu má lO rokov. Ako
vôbec vzniklo toto teleso netradičné h o zloženia - klari net, klavír, bicie nástroje (bicie nástroje sa tu využívajú prakticky v celej škále)? S nápadom za l ožiť súbor p rišiel p rof. Peťar Karpa ro v, dal dohromady troch vynikaj úcich hudobníkov - klarinetistu Iľju G lavanova. klaviristku Lilianu Rajkovú a sólistku na
bicie nástroje Tatianu Karparovú. Keď som
sa spýtal. či neboli obavy , že súbo r takéhoto
o riginálneho zlože nia nená jde odozvu, p retože bol nedostato k pôvodnej tvorby. prof.
Karparov odpovedal, že bolo vera tých, ktorí
neveril i, že sa súbor udrží a že bude mať dokonca aj svoje publikum . Prax ukiízala , že
::ino. Keď napr. skladate lia zistili možnosti
a scho pnosti TR IA, ich i n terpretačn é majsJrovstvo, zača la vznikať tvorba ... a výsledok
sa čos k o ro dostavil. D nes má TRIO širo ký repertoár , ktorý obsahuje početnú škálu súčas
ných e urópskych autorov a môže uviesť nickoľko sérií samostat ných p rogramov. V súčasnosti predstavuje ich repertoár o kolo HlO
skladieb.
R eč pri$1a aj na zahraničné vystúpenia;
TR IO viackrát vystúpilo na .Pražskej jari,
Bratislavských hudobných-slávnostiach, Varšavskej jeseni. medzinárodnom hudobnom
festivale v Brne . Spolkovej republike Nemecko. bývalom ZSSR. Rakúsku ... Všad e j~h vystúpchia vzbudili zaslúženú pozornosť a stretli sa s mimoriadnym záuj mo m odbornej kritiky i publika. TR IO realizovalo séri u vyl}ikajúcich nahrávok pre rozhlasové, televízne
·a gramofónové spoločn ost i, Bulharská televízia s T RIOM nakrútila hodinový dokument~y. fil m. K eď hovoríme o vzťahu telesa
k šlovenskej a:českej ~db e . musím pripomenúť. že klarinetista Iľja G~anov prednedávnom vyst4poval so Slovenskou,filharmóniou.
s ktorou hral výborne Suchoňove Concertino
pte--k-ktt:inet a orchester a ak ma paniäť;lekla
me, je vôbec prvým za hraničným interpretom , ktorý toto dielo naštudoval. V poradí
druhým je práve Zeljenkov Konce rt pre klarinet , klavír, bicie a sláčiky.
S prof. Karparovom sme sa rozhovorili aj
o súčasn ýc h problémoch, kultúre a umení. ..
Stretol som sa s G. Minče vom, P. C hadžievom ... Aj v Bulharsku to kultúra a umenie
nemaj(• ľahké ... chýbajú fin a n čné prost ried-

ky , sponzori, a sú tu ešte aj iné problémy ...
Tri dni iste nemohli stači ť na to, aby si č l ovek
urobil obraz o súčasnom stave hudobného života v hlavno m meste Bulharska. Z plagátov
a b ulletinov, cyklov Sofijskej filharmónie
však badať početné mená za h ra nič ných umelcov, zväčša západnej proveniencie. V tomto
roku napr. Sofijská filha rmónia uvedie dielo
P. Ebena ... Zväz skl ada teľov sa rozčl e nil na
samostatné útvary, skladatelia tvoria osobitnú zložku, na če l e ktorej je nestor bulharskej
hudby Paraškev C hadžiev ... muzikológovia
a interpreti sú mimo ...
Jubile jný ko ncert bol 8. decembra v Komornej sále Sofijskej filh armó nie, prítomná
bola televízia i rozhlas. Začiato k koncertu sa
o ni ekoľko minút o nesko ruje, pretože nie je
zrovna dobré počasie, husto sneží , je si lný
mráz, napriek tomu ľudí pribúda a sála sa celú
zaplňa. Záujem publika je veľký. Na programe boli diela H . Domanského, B. Hummela,
P . Ebena, S. Eliezera, W. R oschera, J . Felda
a l. Zeljenku . Sledoval i sme troch hudobníkov (každý z nich podáva maximálny výkon ... ), ktorí zo seba vydávajú všetko, majstrovsky interpretujú náročné partitúry ... Z ážitok ... zážitok, ktor ý nevieme presne de fin ovať, ktorý zanecháva v človeku stopu, ktorá
d lho rezonuje a prináša uspo kojenie z hudby
i výko nu... Cez prestávku sa stretávam
s mnohými priatermi, muzikológmi , skladateľmi , živo diskutujeme o koncerte i súčas
ných problémoch , prichádzajú kolegovia
z rozhlasu ... V krátkom interview hovo ríme
o postavení súčasnej hudby v masmédiách
a dospievame k názoru , že problémy sú po dobné, ak nie rovnaké ... ale treba pracovať,
veď hudbu potrebujeme najmä teraz ... Koncert končí dlhým aplauzom ... nasledujú prídavky, o niekoľko dn í čakajú TRIO koncerty
v ďalších mestách ... Poriad a telia koncertu ,
Cs. kultúrne a informačne stredisko, Hudobná akadémia a Zväz bulharských skladateľov
spolu o sponzorom firmou Centrotex Sofia/
fPraha, p rip ravili pekný večer. ..
Napádlo mi, že slovenská a česká hudba
má v zah ran i čí dobrých p riateľov, vynikajúcich hudobníkov, ktorí ju hrajú a propagujú.
Možno ich nie je práve veľa, preto by sme nemali zabúdať na kontakty, pok račovať v doteraz nadviazaných a popri nich hľad ať aj ďal 
šie... Bo lo by totiž škoda, s tratiť dobrých
pri ateľov a spoľah livých hudobníkov ...
HANUS DOMANSKÝ

'

Niekoľko

pomámok k festivalu súčasnej hudby ~usic of our age v Budapešti

ÁJ REZSÔ BY SA ČUDOVAL...
Kde bo lo . tam j e .. . Uprostred siedmeho
Bud a pešt1 ~ n~ keho obvodu sa nachiídza námestie Klab?ál. Tesne vedľa je kaviareň Kiss
pipa (Malá f., 'ka) -v tej niek o ľk o desaťročí
hrával klavirista Rezsó Seres. Jeho život bol
plný paradoxov:
. l. Nepoznal noty- je autorom najslávnejŠieho m aďarské h o predvojnového hitu Smutná nedeľa.
2. Keďže táto pie se ň sa stala aj svetovým
hitom. znamenalo to tiež príjem (len v USA
mal v tantiémach o kolo 750 000 dolárov)tieto peniaze si nikdy neprevzal, lebo mal vertikálne závraty (bál sa cesty lietadlo m). no táto choroba sa vzťa hovala aj na horizontálno
(odmietal opustiť VIl. obvod . keďže mimo
neho sa cítil nesvoj). V neistej dobe .. prvých
pät"ročníc" mu tie peniaze nemohli poslať ...
3. Ako ..dieťa cirkusu" spadol z hrazdy, odvtedy sa hrozne bál výšky - s končil svoj život
skokom z okna ...
Zaujímavosť života spomínaného Rezsó (a

tiež dostatok času - keďže koncerty fe stivalu
boli vo veče rných hodinách) ma priviedli na
námestie Klauzál (je vzdialené asi 200 metrov
od Lisztovej Akadémie. kde sa väčš in a ko ncertov odohrala). A zrazu som našiel .. tú druhú Budapeš ť" (áno , blízko Rákoczyho ulice
a okruhu, naš ťa stie už nie Leninovho). Aby
sme sa rozumeli, stále píšem o festivale MUSIC OF OUR AGE ... V tej to ..druhej Budapešti" nie sú butiky. shopy. markety . č i iné
..obchodné domy s rozlohou 8 m2" - ale fami liárne jedálne so sódovkami na stoloch. nižšimi cenami. hviezdami divíznych futbalových
súťaží na stenách. potravinový obchod ortodoxného Žida, pouličné občerstvenie jedného z prvých čínskych prisťahovalcov, žiadna
.. turistická pretvárka" ... Jednoducho život prostý. ale pravdivý.
Načo

tento siahodlhý úvod? Nuž, vyššie

uvedené fakty majú trochu ..antitetický súvis" so spomínaným festivalo m súčasnej tvorby (ako vraví klasik našej sú čas n osti .. to jsou
paradoxy ... "). Naprík lad:
l . R. Se res odmietol 750 000 dolárov a hneď prvý konce rt ktorý som p oč ul. bol
sponzorova ný ..... by fund fo r U. S. artist at
international Festivals. The Roekefelle r
fou ndat ion . The Pew C haritable Trust. the
National Endowme nt fo r the Arts and the
USlA ... "
2. Ž ivot tohto auto ra mal vo svojej jednoduchosti (stále hral na klavír. pil a fajčil) jasnú dramaturgiu. no vy stopovať čosi podobné
v značne pestrej p rehliadke skladieb (napriek
názvu siahaj úcej až k dielam 30-tych rokov)
je z načn e obtiažne.
Na festivale odznela tvorba .. slávnych"
( Berio. Cage. Górecki. Ka n čeli . Lige ti . Lutoslawski . Pärt . Reich . Xenakis) aj nezniímych
s kladateľov . Treba vyzdvihnú ť vynikajúcu
(Ensemble Con tinuum - U. S. A .). dobrú
(Jerusalem d uo- Izrael). obetavú (J . Négyesi
-U. S. A.) a inú interpretáciu týcht o. čas t o
..zvláštnych" skladieb. Žiaľ, termínovo som
sa minul s dielami Lutoslawského (pianoconcerto). Pärta (Cantus na pam äť B. Brittena). Ligetiho ( Hu s ľový ko ncert). aj .. Diffcrent trains" S. R eicha mali iný cestovný poriado k ... Styri koncerty . ku kto rým sa podrobnejšie vyjadrím. svojo u he te rogénnosťou (v kladnom zmysle slova) predstavujú
akúsi vzorku budapeštianskeho podujatia.
4. októbra vystúpil v Malej sále Akadé mie
americký súbor súčasnej hudby Ensemble
Continuum s die lami amerických (M. Babbit.
F. Schwartz, M. Feldman. J . Tower. P. Corner. C. Nancarrow) a m aďa rských skladateľov (1. Marta. Z. Jeney). Bol to pestrý koncert - od .. koketovania'' s repe tit ívnosťou

(Márta, Je ney) cez seriálno (Babbit. Feldman) až k Schwartzovým .. Pi esň a m samoty"
(v t_omto d.iele sme temer všetci v publiku šepk~h. syčali a dupali). Snáď najviac ma zaujali
d1ela Conlo na Na ncarrowa (Prelúdium,
B l ue~, ~o natin a), ktoré v znač n e komplikov.a neJ vmcvrstcvnosti syntetizujú jazzové, senálne a iné prvky. Tieto diela, napriek tomu
nepostrádajú základné hudobné tvárne zložky - rytmus . melódiu , harmóniu . Vďaka tomuto .. záve rečn é mu znormalizovaniu" som
nemal problémy s nájden ím hotela ... Okrem
týchto die l zaujal a aj sk ladba P. Cornera
Vox. vtľaka Ľxpc rim e ntom so slovom a vokálnym prej avom vóbec (postupné vytváranie
jediné ho ~lova What). Pri počúvaní tohto diela ma napadla ďalšia .. li te rárna odbočka" citujem :
'
( Lasica: l:asto sa pýtam, existuje vôbec
nejaký vývoj?
Satinsk ý: Ako

čas to?

Áno. S.-ého nezaujíma .. existencia vývoja". ale ..štatistický sumár obsedantnost i tejto
o t úzky" ... l:ím to p ripomína súčasnú hudb u?
Vo viacerých skladbách je badateľný .. nezáujem o kvalitu hudobného materiálu". ten je
sústredený le n na spôsob p ráce s ním . Teda
nie ČO. ale AKO. Snáď kdesi tu zač ína problém nekomunikatívnosti väčšin y súčas"nej
hudby ...
5. o któbra sme

po ču l i

komorné skladby
maďarsk ýc h sklada teľov (Huze lla. Sári . Kiss,
Lendvay. Tihanyi, Szervánsky, Olsvay , Faragó . Durkó). Sáriho Echo - pre 8 fi áut zaujalo
už samotným oosadením a zvlášt nym rozostavením jednotlivých h riíčov. Interpreti sa pohyboval i (malé uplatnenie divadelných
p rvkov). no očakávaná .. syntéza línií" sa nekonala a mierne hctcrofónne zvírený jednoh las vytrval do konca. Po nesporne invenč n ýc h Troch d uchovných piesňach E. Szervánszkeho. ktoré vychádzaj ú z inšpirácie starých katolíckych spevníkov, zaujala Túžba
Gregora Samsu od B. Faragóa (G. Samsa je
ten neš ťastn ík z Kafkovej Premeny. ktorý sa
ráno zobudí ako obrovský chrobák) . Túto
p remenu . k jazzu inklinujúci B. Faragó, charakterizuje pomerne zábavným spôsobom klarinet sa mení na basklarinet. Nad 2-ako rdovým podk ladom (c. f) sa táto tragická premena stáva vydareným žartíkom. Dielo Suo-

ni tenebrosi e corale známeho s klada teľa Z.
Durkóa, v závere koncertu sa týmto dostalo
do fu nkcie DDT prášku a v.ďaka kompozi č
ným a najmä inštrumentálnym niípadom
(zvukomalebná, pot l ače ná funkci a zboru)
všetok hmýz zmizol (okre m chrobákov v hlave).
Huslista J. Negyesy (USA) zaujal ..obetavou" interp retáciou. To slovo n ie je náhodné
- jeho sólový recitál (s občas ný m sprievodom
magnetofónového pásu). kto rý sa na rozdiel
od predchádzajúcich koncertov konal v kinosále, blízko Akademie - kliídol nároky nielen
na interpreta, ale tiež na nástroj. Hra ,.krížom cez kobylku" za účelom zvýšenia disonantnosti prejavu si vyžaduje iste solventných
interpretov. Odzneli diela V. Blooma. N. Vérína, Z . Szathmáryho. L. Beria , M. Marosa
a B. Parmegianiho.
V nasledujúci veče r (7 . októbra) sa prostredníctvom súboru Je rusalem duo odohralo
stretnutie s izraelskou hudbou. Bolo tu vítané
o_sv i eženi~, k eď na rozdiel od predchádzajúCich s klad1eb tu presvitalo isté nadviaza nie na
folkl.órne východiská - pre stredoeurópana
exot1cké. (M. Stern Sephardic phantasy. A.
Harlap Jeruzalemské scény) . Tiež zaujala Invencia pre sólo na utu od N. Sheriffa, vďaka
nezvyčajnej práci s nástrojom (kvázi fo lklórne " lavírovanie·• tónu) ...
Všetko raz sko n čí - a pred koncom býva
zvyko m o bz ri eť sa späť ... Vstupná úvaha.
,.operujúca" s osobou autora Smutnej nedele, mala by ť symbo lická: pojem "druhej Budapešti'' má evokovať pomerne častý pocit
experimcntuj úceho umenia ( .. život je kdesi
inde") a schizofré nia samotného R. Se resa je
podobná neurč i tost i , nevyjasnenosti ďalších
ciest kompozič n é ho umenia ... akosi pod vedome, ba i na povrchu cítime ten nezáujem ,
p rehliadanie súčasnej tvorby ve rejnosťou ...
Napriek všetkému sme udivení silou repetitívnosti, čo hosi, za normálnych okolností celkom triviálneho, nadšení disona ntnosťou prípadne preracionalizovanou štruktúrou- a veríme , že ten to údiv je tvorivý. Alebo dúfame ... A prečo je do týchto viížnych. temných
úvah zapletený barový klavirista z .. Kiss pipa'·? Do Hudobnej Akadémie prišiel sám z námestia Klauzál je to pešo lO- 12 minút.
NORBERT BODNÁR
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Wish you were· h~re.
Internationale
Musikmesse
Frankfurt
1992.
l
Koho hudba pritahuje, ten zajisté

čtyriceti zemí v~.m bude predvádet na

neodolá Mezinárodnímu hudebnímu

koncertech, ve stuqiích a v ukázkách to,

veletrhu ve Frankfurtu 1992.

co je ve svete hudby práve trendem.

' až
Prezentuje vše od valného off-beatu

Zcela zajisté tu bude neco i pro Vás.

po výber klasiky. Zde je možné nalézt

., - - - - - - - - - - - - - - - - -

l Kupon Musikmesse

mezi kytarami a sametovými zvukovými

Na základe zaslání tohoto kuponu
: obdržít~ zdarma další informace:
RAPID <:eskoslovenská Reklamní Agentura
Ul. 28. Ríjna 13
1
l
CSFR-112 79 Praha 1
Tel. (02) 26 82 34
1
1 Telex 1 21142
1
Telefax (02) 2 32 75 20
1

techniku a od softwaru až po hard-r9ck.
'

Záleží jen na tom, co Vám nejlépe vyho-

.

vuje. 11. 3. 1992 se zdvihne opona nejvetšího hudebního veletrhu na svete .
Vice než 1100 vystavovatelu z ta krka

l

1

koberci vše, od krídel až po laserovou

.)

-,

Dny pro odborníky: ·11. 3.-13. 3. 1992
Dny pro verejnost: 14. a 15. 3. 1992
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Frankfurt am Main, -11. 3.-15. 3.1992
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