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TobwnX8ájarbude~jmeprihoní-

Z4á sa, h máme pozoruhodný počet
jpeeútllstot' na IH)flkurot'anie a tak ui
dlblf bu poriadne
pod slot'enským,
kskfm l federálnym kotlom. Politikom
sa úspešne dari oberať nás Id o posledný
Zf'Yiok Hrízlí, že aspoĎ slulnosf a tolerancia, ak ui nie morálka a čestnosť má t'ôbec rite nejakú Jancu•••
Žijeme mú " tako111 lýlJlmočnom álse.
Jednou nohou zaborenf t' marazme ndej
štyridsaťročnej lplny, chceme sa hned'
a zaraz, Id t' zablatených bagančiach, rozbellllúf na čistučkú J'YZlUDetanú cestu demokratkkej spololnosti. Darí sa nám 7.11tlal akurát dobre podupať po t'letkom
a po bždom, l ked', prat'da, riaceri sl
rýcblo stlhll prezliecť t'YP}dané st'etre za
elepntaé, dokonale sediace obleky.
Za rozptát'koyfml siedmimi t'l'Chml je
f'YSIIit'tUJá knUlu fkflloluaele, s konltantaýml nOI'IIUUIÚ a prat'idlaml sptát'llnla sa, ktorých prekročenie " tradičných
dempluaclách mamená p rinll}menlom
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Melofo,.....,.

t'enskd .""_sa .W..lleru • bielou
bez probléiiiOt'
a~
tlacl meter sa prisp&ollfde f'ÝZIIUIU
a J'ýjke postat'enla meraného.
Jánolfkot'ltlna sa celkom zákonite
udomácnila Id medzi "pospolitým fudom". Koľko smutn~smlelnych eplz~
diek ~omnej Intolerancie by sa dalo
IIOfiiÍlUJuf len zo žlt'ota muzlluUJtskej obee. V ránJcl osobitného týkladu prislot'ia
"Oko za oko..." čl trhot'ého boja o koryto
páaot' skladatefot', sa pritom zatiaľ len
sl'ubot'IUJých pár faciek za "nesprat'odllfli" kritiku jari ako neškodný butik.
Stntteaú pôdu pod nohami je mú dobre ll/IHla( l náwatom do minulosti. Tento
nM aaúle na to jedlneťnú prfležltosť.
Celý s.-et ll pripomfna 400. týročle narodala Jana Amosa Komenského. Vydat'atelmo tm-eta " Martine tydalo pri tdto
",.oetttostl " pozorubodnd .,..Ockd
Kome11skélto Gentls felkltas Siutle Uroda. ..Uo dobre padne napiť
ll ll OIJ'Iežl( Z takéhoto JleilYéhO pnutieU elemen,.,."ydJ múdrosti• ..Ué jedn~
tllldlé a aké lllldbuot'é sú Komenského
cUnikterUtlky aúoda a jeho cesty ku
lfutl& ",edJJotl~ nbody mldú rady sa_, .",. a dietl, aby Im bolo dobre... muNl br by( dqeaerot'IUJý ten národ, ktorý
u prest.l starať o seba do takd miery, že
INidtce, alebo nemdže pomaf smje šťas
tie." JH)tl'ebiC}e národ, aby bol šťastný?
Mellzl jedJJotllt'ýml stupdiUIÚ n~deme
o. L pokoj od usedo.-, St'omosť, dobré zálrH,r, doaúcu wcbnosť, slobodu, bezpeč
JIOI(, ale Id nadšenie a odbodl•nosf za nd IÚI'OdiJé, rozllčné umenia, hojnosť .-ecf
a lloiHW ti'cbot11 mládeže. Ved'",fastnýje
taiÚI'Ofl, ktorý má hojnosť dobrých šk61
a *'lwfdJ luúiJ, dobré zarúadenla a met~
ly .. r,ŕcllot'U mládek."
ZatMI bádlun n• nás neplat/ KomenMao t'IU'Ot'IUJie:
"Po p..U.tf t'Zdeluostl počltall w
JIÚI'OfiHI, ktoré sa dtíluúú z blata~
.....,..._ Teraz ste t'lak zbabelými • slartf..J, IIJape u po t'ás. Ste na posmech
.U llemlel~~~~el a polobarbari, pretože
...",.nate ..,.Wu snahu po múdrosti.
IW br ste aaolall poz~~ať, že w nikto net'laml, než sa pokorqjete ". saal ll'O}b81 Jlet'edomýml skuthml
a aluHul aeobtyldou fallos~nosťou ku
t'ZIIdelldllemu, čo by tú mohlo yYtrbdf zo zálluby." Naozld nepllltf?
Martina HANZEWVÁ
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Hudobné' veľtrhy nie sú bežnou zále- .
a tak úsilie Franlďurtskéhó
vel'trhu GmbH, ktorý je jedným z ,.~
významnejších podnikov tohto druhu
na svete (má už 750-ročnú tradíciu), vY_.,
tvoriť špičkové obchodné kontraktačné
rendezvous v hudbe, ojedinelé svojím ·
rozsahom a koncepciou vo svete, sa vydarilo takmer bezozvyšku. Už minuloročný veftrh Musik Messe, ktorý bol
všeobecne považovaný za rekordný,
z hľadiska účasti firiem i návštevníkov,
bol v tomto roku prekonaný nad očaká
vanie.
Na ilustráciu niekoľko čísiel: tohtoročný hudobný vel'tr.lt sa odohrával na
ploche 80 000 m 2 ; na tej~~ p' oc!Jc b~l zamameaaaý rekordný po&t li&úiafckyeh ftrlem- vyle 1158 zo 40 ~ sveta. Z tohto počtu 558 ftrlem bolo z Nemecka a vyle 600 zo zahraničia. K n~
početnejším účastníkom patrili, okrem
Nemecka, USA s 91 firmami, Taliansko
74, Francúzsko 70, Španielsko 44. Z bývalej Východnej Európy prišlo 22 firiem
a Východnú Áziu reprezentovalo 74 firiem z Japonska, Hongkongu, Kórei
a T~wanu. Česká republika bola reprezentovaná 8 firmami, Slovenská ..•
o tom však až nakoniec.
Hovorí sa, že kvantita nemusí vždy
reprezentovať kvalitu, no v tomto prípade to rozhodne neplatilo. Frankfurtský
hudobný veľtrh (ll. -15. marca t. r.) bol
postavený na kvalite ponuky a myslím,
že veľmi jednoznačne a konkrétne postoloval stupeň kvalitatívneho vývoja
"materlailnej zlikladne" existencie hudby, t.j. celý jej širokospektrálny a variabilný Inštrumentár.
žltosťou

haly ponúkli obrovskú ko nfrontáciu výro by hudobných nástrojov, od
V eftržné
cez jed notlivé výtr adič n ých , k on ve n čn ých ,

vojové medzistupne, až po najnovšie ele ktrifik ované , digitalizované a computerizované
fo rmy č i varianty, j ed in ečnú ko nfrontáciu
v hudobnej vydavatefs kej činnosti , ďa lej sme
sa mohli o boznámiť s najnovšími a špecifickými mixážnymi , svete lnými , zvukovými prístrojmi a pomôckami , play-backovými a multi-play-backovými systémami, spôsobo m
úči nnej re klamy, a ko aj s hudobno-scénicko u
galé rio u Stage A rt. Prvé tri dni boli venované
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Vstupná hala frankfurtského vel'trhu
od borníkom a odborným partnerským obchodným rokovaniam. posledné d va d ni verej nosti. H udobný svet sa teda zišiel vo
Frankfurte síce vo ve ľmi nepriazni ve j predjarnej poveternostnej .. nálade.. . a le zato
v jed notlivých ha lách po celý derí sa .. horúco ..
ro kovalo, študova lo. poč úva lo. obzeralo , obchod ní zástupcovia pod vplyvom neuvcri te fne míkladnej propagačno-rek lamnej explôzľc
muse li sa poča s .. hor(rcich .. troch dní - defi nitívne rozhod núi pre uzatvorenie tzv. obojst ra nne výhodných o bchodov. Bola to najrýchlejšia a časovo najefektívnejšia komu ní -

kácia informáci í o stave hudobného priemyslu. e di čnej politiky a perspe ktívnych osudoch hudby pred ko ncom 20. s toročia.
Umeleckou i spoločenskou ouvertúrou
frankfurtského vel'trhu bolo udelenie Fran·
kfurtskej hudobnej ceny v rámci verejného
koncertu v novej opere, ktorá j e od roku 1982
súčast'ou veľtrhu. V tomto roku sa jej jedenástym nositeľom stal dirigent Sir Georg S o lti .
Túto cenu, vo výške 25 000 DEM, dotujú mes·
to Frankfurt , Spolkové združenie nemeckých
výrobcov hudobných nástrojov a Vel'trh
Frankfurt . Pre za ujímavost' uvádzam, že
prvým nositel'om tejto ceny bol huslista Gidon
Kremer (1982), ďalej sa jej laureátmi stali organista a pedagóg prof. Edgar Krapp, klavirista Alfred Brendel, speváčka Brigitta
Fassb:renderová, jazzový trombonista Albert
MangelsdorfT, muzikológ Carl Dalhaus, hobojista Heinz Holliger , trúbkár LudwiR Giittler,
jazzový klavirista Chlck Corea a napokon
v minulom roku súč asn ý s kladat eľ Aribert
Reimann. Zaujímavé bolo stretnutie sG . Soltim na tlačovej konferencii, kde uviedol, že
získanou finančnou sumou chce podporit' mladých dirigentov. Chce si vyhliadnut' jedného
alebo dvoch mladých talentovaných žiakov,
adeptov dirigentského umenia , ktorých zoberie na d vanást' mesiacov k sebe a " všade kam
pokračovanie

na 7. str.

[l

AKTUALITY

Jubilant František Šube rt
Kto stretáva Františka Suberta ako diváka
na predstaveniach svojho syna Petra, ťažko
uverf; že tento mlado vyzerajúci, bývalý popredný tenorista operného súboru SND oslavuje v týchto dňoch osemdesiatiny. Veď nie
tak dávno sme ho vídali na doskách, ktoré
znamenajú svet , kde - už ako hosť - rozdával
svoje interpretačné umenie v epizódnych postavičkách, dotváral ich charakteristickou
farbou a šťavou. Posledno u novou bol, ak sa
nemýlim, Kočiš v Kataríne Izmajlovovej .
Predo mnou však defiluje celý rad figúrok
a zástojov comprimaria, nadväzujúcich bezprostredne na etapu stvárňovania závažných
hrdinov tenorového odboru.
Patrfm ku generácii , ktorá v polovici 60.
rokov ešte zastihla Šubertovho Janíka, Princa
a Alfreda (po boku primado n M . Cesányiovej, M . Hubovej , A . Polákovej), ale i Suchoňovho igrica Záboja, Pucciniho Pinkertona.
František Subert, rodák z Hodonína, vyškolený brnenskými a pražskými pedagógmi. zakotvil natrvalo na bratislavskej scéne v pomerne zrelom veku. Hoci prvotne bol jeho
hlas mäkký, plastický a hádam i trocha romanticky sladký, vďaka razantnosti tónu obsiahol tiež široký diapazón dramatických rolL
Jeho repertoár bol vskutku_pestrý. Okrem toho, čo som spomt:nul, bol Subert obdivuhodným Smetanovým Daliborom a Šťáhlavom ,
Rimského-Korsakovovým Sadkom, Cikkerovým Simonsonom a Bobom. Svetových autorov zastupoval Gounod (Faust), Beethoven
(Aorestan), Wagner(Erik) i Verdi (Don Carlos, Radames, Cassio).
Neviem, nakofko sú dnešní mladí diváci
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Frantliek ~ubert v úlohe Lenského v t._,kovského opere Eu1en Onqia.
Snflllka archív IIŽ
a azda i speváci oboznámení s histó rio u slovenskej národnej scény, d o ake'j miery akceptujú osobnosti , ktoré formovali j ej každodenný život. Pre nich, pre nás, čo sme s Františko m Šubertom zažili v hradisku bratislavskej
opery nejede n pekný večer , ale najmä pre jubilanta je urče ných týchto pár skromných
riadkov. V nádeji, že ich prijme s rovnakou
úprimnosťou , akou boli písané, pánovi Subertovi blahoželá me . Veď , čože je to osemdesiatka ...
PAVEL UNGER

Pražská jar s novou koncepciou
Medzinárodný hudobný festival Pražská ja r 1992 predznamenáva nielen slávnostná atmosféra, ale aj celý rad noviniek .
Jej prípravy sa dostali do záverečného štádia , a ko nás info rmovali vedúci predstavitelia Pražskej jari na čele s predsedom
prof. Petrom Ebenom . Prológom festivalu bude medzinárodná s úťaž v odbore huslí a dychových plechových nástrojov, na
ktorú sa prihlásilo ta kme r dvesto kandidátov z 24 kra jín z celého sveta.
Vefkým sviatkom sa stane tento krát
znovuotvorenie reko nštruovaného Domu
umelcov s ko ncertom jubilujúceho osemdesiatnika Rudolfa Flrku~ného so sprievodom Ceskej filharmó nie s J. Bilohlávkom. Ozdobou orchestrálnych ko ncertov
bude vystúpenie troch verkých zahranič
ných telies - Viedenských symfonikov
s ich novým šéfom Rafaelom Friihbecko m
de Burgos, Západoberlínskeho symfonického rozhlasového o rchestra s V . A shkenázym a Dánskeho rozhlasového orchestra s Leifom Segerstamom. ktorý uvedie
o . i. nové dielo moravského s kladateľa M .
Košuta. Medzi početnými domácimi telesami upúta pozornosť vystúpenie Slo venske j filharmónie s britským sólistom Julianom Lloydo m Webberom pod taktovkou
Ondrej a Lenárda. Sériu p'r eslávených komorných orchestrov re prezentujú Orpheus Chamber Orchestra z USA, Stuttgartský komorný orchester, Pforzheimský komorný orcheste r atď . Okrem operných predstavení v obnovenom Stavovskom divadle - Dona Giovanniho a Figarovej svadby - obohatí Pražskú jar balet-

ný súbor z Lyonu a Večer holandských
choreografií Jifího Kyliana a Hansa van
Manena.
Novú koncepciu medzinárodného festivalu charakterizuje dôraz na najstaršiu
tvorbu z obdo bia gotiky a renesancie
v realizácii skvelých súborov z Francúzska, Anglicka a Luxemburska . Do vážneho programu bo lo zako mponovaných niekoľko populárnych programov vrátane
Hoffnu ngovho veselého festivalového galakoncertu v Smetanovej sieni , jazzového
podujatia zo skladieb J . J ežka a vystúpenie Ústrednej hudby čs. armády.
Medzi sólistami si prídu tentokrát na
svoje najmä ctitelia klavíru : mená ako PoIli ni, Berman a Firkušný možno označiť
ako skutočné hity_hudobných slávností.
Medzi renomovanými spevákmi sa po
prvýkrát predstaví laureátka Medzinárodnej speváckej súťaže v Toulous Tatjana
Zacharčuková, v záverečnom koncerte
s Beethovenovou Deviatou poctí festival
Lucia Poppová s Petro m Seiffertom .
Hoci sa Pražská jar tento rok zamerala
väčšou miero u na starú a súča snú hudbu
českú i slovenskú , nezabúda vo svojom
programe ani na vefké die la hudobnej literatúry, ako je napr. katedrálny koncert
v chráme sv. Víta na Hrade s Massenetovou sakrálnou legendou La Vierge.
Vďaka domácim spo nzorom sa podarilo za istiť dve tretiny vstupeniek pre domáce publikum za nižšie ce ny než v minulo m
roku. Objednávky sa vybavujú zásadne
písomne a spracovávajú sa computero-.
vým systémom .

J. v.

redakčnej pošty

stihla vyjst' moja k ritika - zasadli, -.;o Fonde,
Milý Vlado ,
tribunál vieme s kým tele: a odsúdili fa . Ja
ďakujem Ti. Neviem , t i si uvedomuje§, ako
som ram sfce bol, ale ako si si iste v§imoľ. mtla
si v mojich otiaclr vyrástol. Ty jediný, práve
si nikto nevšimol. Predsa sa rada sraršfch neTy, si sa ozval - a ostatn l, ktorých morálnou
bude radil' s nedôchodéat'om, navy§e, ktovie?
povinnosťou by bolo preho voriť, tu§ia. No
Vedeli, •to je mój názor a to napl!tm? Pochyhej, paradoxy. Ty si to pretil s odreninami,· ja
bujem. A at na druhý deň, po tt} seanse, ktotiet, ibatt mnt sa ntzhojili. Pozri: dve vtci,
rú, drahý Vladko, in§piroval istý ptm z OV, to
ktoré som Ti ut dávno chcel povedať. Ty vid,
v ten ne§t'astný veter náhodou sedel v lóti na
ako som po premiérach Tvojho Klavírneho
balkóne filharmónie a ktorý vzápätí rozbehol
koncertu a Symfónie trpel. Zvatoval som vietma§inériu Tvojej likvidácie, vyiia moja kritiko, to som vedel a poznal. Hlbok o pohrt4tený
ka. Prisahám, keby som bol predvldal, te
·do hudby som sa spytoval - je to umenie? Vie§,
ja poznám H. Boscha, S. Daliho, Bergsona .. sJ'ebou po koncerte zút tujú, bol by som napfsal opak, aby som T-ebe a nám v§etkým pomoa Dostojevského, v§etkých hudobnlkpv, aj G.
hol. Potom, keď sa la vlna pohla, opät~ysiU,
Crumba. Starodávne hlasy deti. A tak, chtiac
te ja som v rozhlase na karty s Tvojou hudbou
v okamihu zachytiť celú vetnosť (A. Skriapísal .,nevySiela("? Vie§ dobre, te nie. Vie§, te
bln), som uvidel: áno, tieto noty sú s_ilné, zonie ja. V§etci vieme. Vieme aj, kto. A presne
brazujú v§etok nM marazmus, sú engramom ,
tak to bolo na Ministerstve, v lipuse, v Televfktorý nás musi prebrať z letargie. Sú výtitkou,
zii, vo Fonde , vo Zväze, v novinách a loja
hej, práve tak, ako v týchto chaotických zvuviem k de. Ov§em moje stopy tam nie sú, pre
koch, to nemajú z ľutovanie s u§ami, vyzerámňa bolo tragédiou - aké slabé slovo - uvedomt. Hróza. A vtedy som pochopil: dobre, ale
miť si, čo zmôte komunistický systém, čo sú
ntpovedzme to ostatným. Musime ti(, tvoriť,
to duchovní úboi iaci s mocou nivočit'.
tsf ďalej - veď v§etko je výstup (N. KazantzaPotom Wi roky, veci sa ·mi načisto vymkli
kis). A preto, iba preto som naplsal, nie je to
z rúk, vedel som : nedá, nedá sa s nimi bojoumtltcké dielo. VIlma§ si tú sémantickú nuanval'. To daľ§ie, to Ti niekedy m6tem po vyprásu? Nit je: je to nieto iné. A mňa sa nikto zo
vať, ale o to tak nejde. Hla vné je, ie sa naplniZviJzu, ani z Ministerstva, ani odnikiaľ nepýli, a to je naia stála útecha, slová, ktoré Pán
tal, to to teda je. Bol by som im to povedal,
zjavil mystičke Juliane z Norwicha: .. VIetko
diagnóza, vátenl, va§a diagnóza. A oni iste,
bude dobré. V§etky 'veci buflú dobré'\ A sú.
múdrej§{, tuiili, te by som im to bol vrhol do
IGOR PODRACKÝ
tvári. Preto - á, Vladko, e§te predtým, net

ts. \'ýbor ISCM (Medzinárodnej spolotAOIItl pre sútasnú hudbu) oznamuje, že
Sntové hudobné dni ISCM v roku 199] sa
budú konať v Mexico City v Mexiku od 20.
do 27. novembra 14J93. Termín pn: prij ímanie ó skladieb z každe j n;írodnej se kl~ ie
člen~kých krajin, teda aj tSFR. je 30. !1.
1992. Skladby pre uvedenie na Svctovýdl
hudobných dňoch vyberie mcdzimírodn:'t
jurry: Aldo Brizzi (Tal.) Marta Lamhcrtini (Ar~ . ). Mario Lavista (Mexiko). Wojciech Michniewski (Porsko) a Richard
Tsang (Hong Kong) . ktorý zastupuje výkonný výbo r ISC M.
Vzhradom k letným dovolenk;im
a prázdninám urč uj e m termín na o dovzdanie skladieb pre posúdenie a výher
n;Írodnou jurry (jej zloženie u rčí čs . výbor
ISCM neskôr) na 15. jún 14J92. ·
Sk ladby z posledných ~ rokov ty pu A -

symfonick)• orrlu~'ll'r s, i bez sóilstu: 1/l
picd.111.:or . i ./ .~ t cl.~ l ih/ .llcfg/:

2-4-~ - 1 :

16 vnl. -14 vn 11.- 15. vlc- IO vcl-4 ch: pl.'rc. ,
pidno. arpa . typu B - komorný orch~t cr.
·možno so sólistom: 1/picc/alto/- 1/cor. i./- 11
d. Mih/-sax/alto/sopr/- <:1. h..
1- 1-llt!:.n ./
basso-O. 2 vn. l vla. l ve. l cb. l piano.
~ perc .. typu C - diela komorné. mozno
s hlasom, clcktronickj•m nástrojom Ci páskou - sláčikové k,•artcto, 2 gita ry . ~ harfy.
4 perc. trio /d -fg-piano) . typu n - dil'la
pre sc)lo, možno s elektronickým nástrojom či páskou tl-ob-cl -sax -fg-vl-vla-vchpcrc-gitara-piano. hla ~. harfa . če mbalo .
recnrdcr.
Po~ic l ajtc na adrl.'su: čs. ' ')•bor ISCM.
c:/o Asoc:iace hudebníc:h umčlcii a včdcii ,
Maltézske nám. l, 110 OO l'raha l.
Hodn č št čst í!
l\IARF.K KOf>ELENT

Vo februári pred

deväťdesi atj eden

rokmi

začala Česká filharmó nia svoju umeleckú

púl, l!.eď sedem ro kov predtým prijala svoj
dndný historický zafaxovaný názov, pod ktorým ju po prvýkrát p(edstavil svetu Anton~n
Dvofák. Jej cesta je' od tej doby zdobená poctami , akými sa môže pochváliť máloktoré
špičkové umelecké teleso. J e preto prirodzené, že vnúto rné otrasy v CF vyvolali záujem
do máce j i sve tovej kultúrnej verejnosti.
Krátko po svoj ich sede mdesiatinách odovzdal Václav Neumann šéfovské žezlo Jifímu
Bélohlávkovi ako svojmu ko mpete ntné mu
dirigentskému nástupcovi. Nové kolektívne
vede nie o rchestra zrušilo funkciu dramaturga
· a zvolilo svojho nového riaditera Jaroslava
Tvrzského.
Už v priebe hu minulého roku sa zača lo hovoriť , že v o rchestri dochádza k dife renciáciám a nespokojnosti s novým šéfdirigento m.
Nedorozumenie vyvrcholilo počas hosťovania
Ceskej filharm ónie najeseň v Japonsku . Za
zvláštnych o kolností bol do čela ČF zvole ný
hamburský o perný šéf Gerd Albrecht. Prvý
zahraničný umelec na če l e rýdzo národného
telesa. Táto skutočn osť silno narušila vnútornú jednotu orchestra a v názoroch verejnosti
- vy;olala aféru, ktorú dovfšila n eča kaná rezignácia Jifího Bélohlávka na miesto šéfa orchestra dovtedy, kým bude môcť Gerd Albrecht túto funkciu, podľa zmluvy podpísanej
p1inistrom kultúry CS Milanom Uhdem od
l . 10. 1993, vykonávať. Albrecht si pritom vymie nil zostať naďalej hudobným šéfom Hamburskej o pery a venovať pražskému orchestru
len vymedzený čas .
Jifí Bélo hlávek v otvoreno m liste čl e no m
Českej filh armó nie dôkladne analyzoval celú

situáciu a dôvody svojej rezignácie s tým ,
v budúcich sezónach dodrží svoju ú časť na
plánovaných koncertoch a scanove nom propme orchestra. Z jeho riadkov vyplýva celé,
pozadie nezhôd, najmä s riaditeTom Jaroslavom Tvrzským. Minister 1:-Jhde začiatk om
februára t. r . vofbu Gerda Albrechta formálne potvrdil. Takmer polo vica o rchestra tomuto jednaniu o ponuje.
Ko mpromisným riešením sa ukázal dočas
ný návrat Václava Neumanna za dirigentský
pult českej filharmónie. Ne umann prehlásil ,
že ako čestn ý šéfdirigent je si vedomý zodpovednosti za umelecký ústav Ceskej filharmónie , s kto rým doživotne zrástol a ponúkol
možnosť doča sn é ho pôsobenia v orchestri
pred nástupo m Gerda Albrechta.
Udalosti o kolo dirigentských rozporov
v Ceskej filh armónii však stále plnia stránky
zahraničn ých časopi sov , ktoré sa pozastavujú
nad aféro u, očividne škodiacou renomovanému 'orchestru. Pre zaujímavosť citujem slová
intendanta Berlínskych filharmo nikov, Ulrycha Meyera-Schoellkopfa , ktorý nám povedal: .,Pre mňa bol doposiaľ vzt'ah k Českej filharmónii záletitost'ou môjho srdca. BoU ma,
keď počujem o n.ezrovnalostiach v tomto telese. Po§kodzuje to jeho medzinárodné postavenie. Pri otváranf Česko-Slovenska Európe
a svetu je veľmi dóletité, aby element teskej
národnej hudby autenticky zaznieval v podani
umelcov vyrastajúcich z národa. To doká zala
doposiaľ Ceská filharmónia s vysokými kvalitami reprezentoval'. Nebol by som rád, aby
umelecká stránka tohoto vynikajúceho súboru
bola zmietaná rozpormi s osobným t i politickým pozad fm ."
Jiif VITULA

NAPOČESŤDVORÁKAASUCHOŇA
Keď pred 27 rokmi zaNnala svoju t inf!S!.Sr' Medzinárodmi spevácka súr'at A . Dvofáka v Karlových
Varoch, sotva kro predpokladal, te z nej vyjdú umelci rakého formá w , ako je G. Beňatková, E. Gruberová, l . Verebicsosová, Olaf Bär a ďaWe osobnosti,
k roré dnes tiaria na umeleckom nebi. Bilancie rakm er rridsar'rot nej ttnnosti kar/a varskej súr'ate viedla
usporiadareľa k rom u, te po zru!enf speváckej súr'ate
Prat skej jari plánujli v západoteských kúpeľoch vytvoril' sk utotne medzinárodné cenrrwn, ktoré by reprezenrovalo predov!etkým slovanskú spevdcku sfé·
ru. Okrem vlasm ej medzinárodnej slit'a fe, krorá sa
uskurotnf v romro roku od l . do 6. okr6bra, prichá·
dzajli Karlove Vary s významnou umeleckou a pedagogickou novinkou: zakladajú Mtdzlnárodný lnterprttatný seminár A. Dvotáka a E. Suchoňa pod ve-

dením známeho slovenského speváka, laureáta
Pratskej jari, dnes profesora na Vysokej hudobnej
!kole v Mnfchove Andreja Kucharského, krorému
bolo na Jryri roky zverené pedagogické vedenie Speváckeho centra. Ut od. II . do 19. apríla 1992 sa
uskutotnf pre vybraných kandidáro v zo sietlmic/r
krajfn interpretatný kurz v Karlových Varoch, spojený tiel s niekoľkými koncermými vysrrlpeniami
mladých spevák ov. Medzi 24 prijatými rítasrn fkmi
stí aj kanlliddti z Brarislavy a Ziliny. Stremwie mladýclr umelcov ti pedagógov vyvrclrolf koncertom eu~
r6pskyclr s61isrov a matiné v Grtmdlroreli Pupp,
o k fort! prejavili záujem predov!erkým lrosria zo zalrranitia.
J.

v.
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JUBILEUM

Jan Amos Kon1enský
~:a hudobná výchova
'

'

OLGA SETIARI

'

To čo bolo povedané o speve ne vy lučuje .
že by Kom e nský ne mal záuj em i o iný druh
hudby. Naopak , bol dobre oboznáme ný s dobovou hudobnou teório u, s hudobným! n.ástrojmi, aj s inte rpretač nou praxo u. Hr!; na
hudobné nástroje vymedzil miesto ta k v ško1sko m vy u čovaní. ako aj v chrámoch pri pobožnostiach. Predpokladáme. že sám mal
hlbšie hudobné vzde lanie a že bol po hudobnej stránke všestranne založenou osobnosťo u .

"T">ho roku si pripomína nie len naša , ale
l aj svetová kultúrna verejn osť významné jubileum Jana Amosa Komenského. nazývaného "učiteľom národov". 27. marca uplynulo 400. rokov od doby , kedy saJ. A. Komenský narodil. Bo l nesporne jednou z najvýraznejších osobností svojej doby a zanechal nám obrov"ské množstvo diel , kto ré sú aj
dnes predmetom pozornosti báda t eľov z rôznych odborov.

Je celkom pochopiteľné. že naj ~iac pozornosti venoval Ko menský vo svojich spisochhudobne j výchove detí a mládeže na ško lách.
Veď aj o na bola s účasťou j eho novej koncep- ·
cic výchovy a vzdelávania, pre ktorú budoxal
základy svoj imi naj významnejš ími dicla!f1i _
didaktického charakteru. (Didaktika. lnfórmatorium školy materské, Dvérc jazyku otevfené, Orbis pictus. Skola hrou). A nová výchova mala pri s pi e ť k náprave sveta. o ktorej
Kome nský uvažoval vo svoje j fil ozofick"y Široko chápanej ce loživo tnej syntéze názorov.
kto rú predstavuje je ho nickoľkozvii zkové
dielo s príznačným názvom: Obccmí porada
o náprave včcí lidských . V duchu týchto humanisticky zameraných snáh aj v hudo bnej
výchove Komenský nevidel len vyučovací
predmet, ale aj prostriedok pre neustále zdokonaľovanie človeka od narodenia až po dospelosf. Písal o tom. že hudba má rozvíjať
zmysel pre všeobecnú harmóniu , prináša ť ra-'
dosť a potešenie a naznač il aj jej terapeutické
možnosti (hudba ako duševná h ygiena) , čo
bolo v jeho dobe mimoriadne. Preto tiež vyt ýčil hudobnej výchove významné miesto na
všetkých s tupň oc h škôl začínajú c materskou
školou cez obecnú školu a lati nsktl školu (vtc-

Radi by sme priblížili čitateľom tú časť literárneho odkazu Komenského , ktorá je pomerne málo známa. Je to vzťah Komenského
k hudbe a k hudobnej výchove. Materiálov,
ktoré by nám pomohli objasniť túto otázku je
veľmi málo. Komenský nenapísal ucelený
spis o hudbe ani hu~obnej výchove . Jeho
zmienky o hudbe a speve nachádzame roztrúsené v niekoľkých dielach a to nielen pedagogického a didaktického zamerania, ale i vo filozofických spisoch. Niektoré Komenského
výroky sú tak výstižné, že ani v dnešnej dobe
nepôsobia zastaralo, naopak, prezrádzajú
všeličo aj o hudobnom založení Komenského
a jeho záujmoch o umenie vôbec.
Hlbšie poznanie Ko menského názorov na
hudbu a hudobnú výchovu brzdila skô r tiež

N:l lt xl i

nilpč\'

žádného tím, k čemu mu prirozenost zpôsobnosti nedala... Nekdo ke všem u jemný jsa,
k hudbe se hodí jako osel k lyf.e, jiný k aritmetice, jiný k poesii, jiný k malírství, jiný k jinému ani mysli ani vtipu nemá ... Kdokoli má pí\.sarem dobrý~, neb malí rem, neb krejčím ,

Rukopisný

Komenského Kancionál, ukážka textu a melódie piesne

Konu:n skéhu L'. janittk.
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z lnformatoria školy materské
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· dclných hie r . ktoré bo li veľm i oh[úbcné
a s úspechom uvádzané na n;ídvorí hradu
v ${lrospataku. V týchto hrách n;'1jdcrm: v texte miesta.
kde sú div;'1kom n;ízornou ronno u
i
priblížcné z;í klad né pojmy zo sve la hudby.
Vyučova ni e v prvej triede wojho ~ko l s kého
projekt!) v Uhorsk u za h;íjil J an Amo~ Komenský vyni kajúcou rečou o význame vzdelania pre Uhorský národ s názvom l~cč o vzdelávaní ducha. V tomto pre jave sa o hudbe
vyjadril takto:., Vzčlané blaží Orťcn va kylara
a blaženč se včnují ná božné hudbč , takže jati
sladkostí zvučného souzvuku , tím lépe JlOZOrnnst .i í všudc vi'nuj í. Ne\ 'l.d član í j~uu jaku u~d
u lyry. Je-li u nich slyšet nčjaký zvuk, jsou to
neladné kriky opilých nebo neotesané hulákani pri ncumčlém tanci." A o význ a me umenia
vóbec čí t ame tieto jeho slovú: "V zd član í si libují ve svobodných umčních a rádí se jim vč
nuji , touží po tom. aby jim žádné ncchy bčl o .
Kde vládnou dobrá umč ní. tam se rozmnožuje
obecné š tčstí. Nebof vcspolnou Jlri č inlivnst í
a vz;íjemným zá vodčním se zahání lcnivost. "
Na svoj núrod a zv l ;íšť mladú gcncrúciu a ich
vzdelan ie mysle l Komenský takto: ,.Uudc treba provést veliké dílo obnovy, aby se ubohé zemi vrátil ztracený ráj. Pročež , chcete-li sporádané, rozzclenalé, zkvetlé obec, školy, domy
míli, školy napred založte a sporádajtc, a hy se
učením a cvičením pravým rozzclenaly a pravým umením a ct ností dílnami byly."
Týmito slovami o hudbe a speve prihovúralo sa Komenského d ielo vo svoje j dobe učite
ľo m , vychov áva t eľom a vše l kým. ktorým ležala na srdci úrovci1 vzdelania na~ich n;\rodov.
Ko me nského texty vša k môžu osl ov iť aj dnešného č itate ra a to práve pre woju úprimnú
snahu po h[adaní harmó nie v umení a živote. Preto k n{un Komenského myšlie nky aj po
s toroč i ac h sme rujú s rovnako u n al i e h avosťo u
s akou boli vo svojej dobe formu lované. preto Jan Amos Ko menský Ral rí vo wojo m· filozofickom a litc r<Írnom odkaze celému rudskému pokoleniu. celému s účasnému ~ve tu .

Kla"rirny sprievod Leob Janáčka ku Komenského Ukolébavke
skutočnosť ,

že Ko menský na hudobnú výchovu nazeral predovšetkým ako na výchovu
k spevu duchovných piesní . Tento názor vyrastal z Komenského filozofické ho a teo logick6ho zamerania i z jeho pôsobenia ako biskupa jednoty bratskej. Pre potreby jednoty vydal na sklonku svojho života kancioná l, t. j .
spevník duchovných piesní. Tento kancionál
obsahujúci viac než 400 piesní bo l vydaný
v roku 1659 v Amsterdame , kde vtedy Komenský trávil posledné roky svojho života .
Autorka tohto príspevku ho pripravila v súčasnej dobe na vydanie v modernom , kritickom prepise. V predslove k tomuto ka ncionálu píše Jan Amos Komenský o význame spevu o. i. takto: "Nic jlného du~ na~í tak od zemi nenntií a jeho ktfdel ji k vyletování z tela
a z svéta k Bohu nedává jako zpčv duchovní.
Hou Bohu na čest zpívati majú ·v~ichni lidé,
stati l mladi, muži i ženy, vrchnosti i poddaní.
l dftky ktesťanskédobréjest k tomu mítí, aby
11e zpfvati učUy. Protože v~ko, kde co jest, na
cbdlu Doži obraceno býtl má, proč ne také
pteuAiechtUý Božf dar muzika?
Nuže tedy l vy, Čechové mllf, zpivejte Pánu
lidl, zpínjte dlchni, zpfvejte zvučne!"

dajšie gymnázium) až po akadémiu - vtedajšiu vysokú školu . Tu všade Komenský požadoval sústavnú hudobnú výchovu. kto rá by
bola úzko prepoj ená s jazykovou , mravno u
a náboženskou výchovou. O jej zmysle uvažoval Komenský takto: "Muzika nám nejprirozenej~í jest. Jak se na svet dostáváme,
hned ... pisničku zpívame. Cvičenim hlasu bude hudba, žáci budou každodenné ve ~kole
i mimo ~kolu zpívat svaté písne. A v tom se nesmi ~etri ti nikoho, at' je urozený nebo neurozený, v~ichni si musi zvykat zpivat a hrát Pánu jak v posvátných shromáždenich v kostele
vo ~kole, tak i v soukromí. Ale i figurální budbi nutno piidellt nekteré hodiny, aby i studium harmonie vzkvétalo plne v harmonické
~kole. Také by bylo možno zavést hudební nástroje, což by bylo pozdeji zvlá~te šlechte
k ozdobi".
Výstižne sa Komenský zmieňuje o rôznej
miere nadania žiakov na hudbu a o nutnosti
začať s hudobnou výchovou zavčasu , najlepšie v ranom de tstve , kedy sa formuj e základy
všetkých umení: "Môže se mládeži l na samých vecech neco usporili, nezáná~je totiž

neb kovárem, neb muzikantem býti, naprosto
se za mládí k tomu oddali musí, jinak se umení toho do smrti nezmocní, aby za mistra obstál, jistájest vec. Odkudž ono príslovi: Čemu
se nenaučí Janíček, nenauči se Jan."
Raná výchova v detstve je najdô ležitejšia
aj v hudbe a Komenský vie, že: "mnoho môže
býtí pokaženo v počátcich umení. " Pre to kládol dôraz na dobrých učiteľov, rod ičov či vychovávateľov práve na najnižšom stupni škô l.
ako o tom píše vo svojom Informato riu školy
materské .
V ro koch 1650-1654 bol Komenský pozvaný kniežiacou rodinou Žigmunda Rá kocziho
do Sárospataku v U ho rsku , aby tu realizoval
svoju reformu školstva. Ko menský navrhol
proje kt školy so siedmimi triedami , v ktorých
mala svoje miesto medzi vy u čo vacími predmetmi i hudobná výchova. V Uho rsku napísal Ko menský aj niekto ré svoje vynikajúce
did aktické diela, napr. Orbis sensual ium pictus, kde nájde me v kapitole lnstrumenta musica známe vyobraze nia huciobný.ch nástrojov. Pre svojich študentov Komenský v Sárospataku napísal Scho lu ludus - osem diva-
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KONCERTY

lSF VO FEBRUÁRI l

J. S. Bach

6. a 7. februára. Samuel Barber: Adagio
pre sláčiky; Pavol Šimai: Concerto rustico pre flautu a sláčikový orchester (premiéra); Yhezkiel Braun: Žalm pre sláči
ky; Johann Pachelbel: Kánon; Georg
Friedrich Händel: Concerto grosso op. 6
č. 10. Slovenský komorný orchester.
Umelecký vedúci Bohdan Warchal. Sólista Miloš Jurkovič, flauta.
Slovenský kom orný orchester o tvoril fe br uárový cyklus a bo nentných stretnutí v Redute
k~n ce rto.m , ktorý ma pre kvapil predovšetkym SVOJOU d ram a turgickou mno ho tvá rnosťou . Potešilo ma , že čle n ovi a orch estra a samo tný ume lecký vedúci telesa p reko n ali bariéru dra m a turgické ho paušálu spoč ívaj úce
ho na obohrávaní populá rnych a všeobecne
obľúbe n ých titulov . Tento raz vstúpili všetci
hudobnici do aré n y s celkom odlišnou te nde nciou - rozvrstvi ť dve po lovice koncertného ve čera na dva logicky postavené bloky.
Prvý z nic h , zame ra ný na hudbu nášho sto ročia, bo l sko ncipovaný efektne, syme tricky.
Pre mté ra nonšalantné ho Simaiovho Concerta
bola rámcova ná dvo ma skladba mi inšpiračne
a j mate riálovo vyvie r ajúcimi s kontrastných
·zdro jov m editácie a intro ve rtnosti . Vz nikla
ta k a k ási trojdie ln osť pomaly - r ýchlo - pomaly a aj te nto jav bol na prvej polovici pro- ·
gra mu sympatický. Barbe ro vo Adagio splnilo
svoju úlohu koncertné ho e nt ré a svojo u mä kko u lyriko u prip ravilo kvalitne pre)typrenú
p~du ~ercepčnej ?strosti a a ktivite potfe bnej
pn vnuna m pre mté r ova né ho fl a utovéh o concertina a v n ašic h podmienkach neznáme j
skladby izraelské ho skladateľa . ,.W a rchalovci" ~a s Barbe ro m poihrali spôsobom pre nich
typtckým , naplnili priesto r y o bstojne naplnenej R eduty sýtym tónom a bezchybne difere ncovanou polylin eá rnosťou členitej faktúry. Pritom však nikdy neprekročili rá mec výrazovej únosnosti a neohurovali publikum
hystericko u zvukovou hype rbolou a r ozvášne nými vibra čný mi ~nierami. Ba rbe r teda
vyznel ko re ktne a disciplinova ne v k aždej
z o blastí hudobne j inte rpre tácie. V uvede ní
Concerta rustiéa od Pavla Simaia som videl
ta k troška aj malé capriccio rezultujúce zo
zdravého " ko mplo tu" autora so sólistom , Milošom Jurkovičom . P avol Sim ai pre pracoval
na podnet Miloša Jurkoviča ko mornú verziu
fl autovej soná ty do orchestrálne ho rúc ha a teraz sa nová ve rzia dočkal a svojho prvé ho uvedenia. Ve rím, že Pavo l Simai od vzniku
prvotné ho tvaru svojho Concerta niekoľko
kr~! z~enil svoj u kompozičnú , poetickú
o n e ntácm a že Concerto rustico sám chá pe
a ko vyda re né scherzo. T ak aj odz nelo. Miloš
Ju~k ovič zaktivizoval svoj nástroj vhodným
sp.osobom , ne komplikoval situáciu zbytočný
mt ~es tam i a troj časťový cyklus pre b e ho l a koby Jedným dycho m . Výrazovú bezproblé movosť a a kúsi lineá rnosť občas sólista rozvlnil
spôsobom tvorby tó nu (vibra to), a ni raz však
nevybočil z j asné ho sme ru klasicisticke j vyrovnanosti a e xtrovertnosti. P odľa môjho názoru sa teda tá to vtipná retrospektíva zavá ňa
júca recesio u vyd a rila a vdýchla " warch alovské mu" veče ru potrebn ý život a čerstvý
vzduch . Ž alm pre sláčiky izraelské h o auto ra
bol pre mňa novin kou , ktorú som síce zaevido~a l , ale iba. v po do be glo bálne ho posluch ačs ke ho zážttku. Skladba zap ôsobila a ko
výrazová protiváha Simaiovej ko ncertnej
kom pozície a v tomto slova z m ysle splnila
svoj význa m . Hudba Y . Bra una a koby vyrastala zo žánrových a in to n ač n ých zdro jov židovskej hudby , bola zvukovo zauj ím avá, pcstrá , sklad ba mala silný vnúto rný ťa h a dyna-

trombón, FrantUek Rek, marimba, Saxofónové kvarteto N!lncy-Loraine.

V pre~p.os ledn ý veče r priestupné ho fe bruá ra
to našt filh armonici veru nemali ľahké. Ocitli
sa zo či-~oči ~ro ~ ťažký m pa rtitúram , pri čo m
mizmus. Bo la prosto ideálnou " parketou"
d~e z mch vtdell prvý raz. Takä to dra m a turpre členov SKO a tí interpre tovali Žalm
gta asi nie je ničím príje mným a radostným .
s p~íz načnfm ma~ strovstvom a zvukovou vvZ hodo u ~~oln ostí , funkciu " režisér a" tohto
nah~zavost~u . Ztaľ, nepredvídateľné o ko lvečera pnJal opäť šéfdirige nt SF O ndrej Le~~stt m a prmútili v p riebehu prestá vky o pusná rd , kto rý v prie b e hu 43. sezóny SF už niett_t Re ~utu , ta kže druhú polovicu programu
kofk o.kr át veľmi a kt ívne zasia ho l d o progratu t~ptcky ba rokovú, som ne ma l možnosť
mo~eJ šed e a vystavil hráčov o rc hestra riziku
vzhhadnuť .
spoJen ~mu vždy ~ naštudovávaním me nej
hrávanych , resp . uplne nových ko mpozícií.
~redpokl a dám , že konštelácia Rudolf - Martmon ne bo la celko m vôľo u samo tné ho dirig~ nt a, že v to mto prípad e prosto zapracova la
aJ ná hoda ~ ho du uda lostí (sólisti , hostia ,
20. a 21. februára. Johann Sebastian
a tď.). T ak čt o na k , bolo pot rebné popasova ť
Bach: Omša h mol. Capella Istropolitasa s množstvom neznä me ho hudobné ho m ana. Slovenský filharmonický zbor. Dirite riá!u. a verím , že aspo ň v te nto veče r filha rgent Christian Brembeck. Zbormajster
m<?n.tct hrali pod sta tne obozre tnejšie a pozorJan Rozehnal. Só.'isti Friedericke Wagn~Jšt e, než b ~va zvyko m pri repertoárových
ner, soprán, Fanda Schäfer-Soubrata
č t s l ach. "TroJko ncert'' R óberta Rudolfa mu soprán, Martina Koppelstetter alt'
sel s pôso biť zostre nie č innosti poslu ch äč
Markus Schäfer' tenor' Hartmut Elbe rt'
skych senzorov .a pc rc~eč n ej a ktivity svojo u
b~.
'
z~u k~vou vynahezavostou a zdravým vn útorny.m t~ hom. Rób e rta Rudo lfa pova žuje m napne k Je ho mladšie mu veku za s kl a da t eľa s vyhrane n ým názorom na .,vec", podpo reným
v~pracova nou k~ mpozi čnou techniko u a muZI_ka ntským umom . H oci ne pa trím k ho rlivým
~riaznivci . abonentných večerov Slovenske j
zas t a!l c~m s kl ad a te ľskej poeti ky reprezento ftlha.rmó me bo li dočasne taktne "vyh oste ní"
vaneJ tymto auto rom , v Concerte per trom ba,
z pnesto ro v Reduty a boli nasme rovaní do
tr<?m bone, pe rcussio ne e a rch i som sa dokázal
eva njelické ho kosto la · na Pa ne neskej ulici .
orten.tova ť , cítil som pevnú pôd u po d noha mi
T e n už n eraz prichýlil hudbymilovné obecena tuštl som aj skl a da teľs ký zámer. T ieto úvastvo a vo väčšine prípado v to ne bo lo na ško du
hy boli a sú produkto m jedno rázového konveci. Z me na a tmosfé ry je vždy víta ná. Prataktu so skladbou a jej o ka m žité ho hodno tecovníci Slo venskej filh a rmó nie zvládli n e ľah
ni ~, kt o r~ sa pri bl!žuj? skô r k ..dojmo lógii".
kú situáciu pe rfektne a neinfo rmovaní držiteNtekedy JC vša k aJ d oje m dô ležit ý a od ne ho
lia a bone ntie k , p r ípad ne ná hodní ná všte vnici
s.a môžu o? víjai stále. nové a nové nit ky myšReduty mali možn osť pres unú ť sa na miesto
lie no k. Z n e ka m sa aJ zodpo vedného kome nko na nia prista ve nými a utobusmi. Začiat o k
tára n a m a rg~ inter pre tácie. pretože bez pok? nce rtu síce troška meškal , bo lo však as po ň
hľadu na zápts skladby je ta kme r ne mo žné
vt ~c času náj sť si v inte rié ri c hrá mu vhodné
te nto typ skladby a jej realizáci u hod n o ti ť .
mtest ečko. Mne sa to a kosi ne poda rilo a bol
Ov e ľa pre hľadn ej šo u zá lež itosťo u bolo Consom "odsunutý" na balkó n vľavo, ta kže som
certo lyrique pre sa xofónové kva rteto a o rne m al ša ~ cu s ledova ť dianie na improvizovac hester. Jean Ma rtinon u näs nebol zatia[ obno m pódtu , kde sa tislo niekoľko desia to k injavený a, pravdu povediac. po vypočut í Conte rpretov Bachovej o mše. Bol som teda nútecert ~ l y ri~ue sa .a ni ve ľmi n ečuduj e m . Skladný občas o pu stiť svoje miesto a ísť z h od notiť
ba s tc_e d isponuJe nepopic ra tel'ným šarmo m ,
d ianie na pódiu. Tam zasadli členovia Kofra n ~ u zs k o ~ pr ívetivosťo u typickou pre Paríž
mo rné ho orchestra mesta Bratislavy zvané ho
prveJ polovtce 20 . storoči a. chiípal som ju a le
<:=apella. Ist ropolitana. Toto teleso. pri v,ktkej
..,.v1ac ako a k (~si ,.sweet-m usic" efc,kt nú kvôli
ucte voct maJ~trovstvu mnohýc h je ho č lenov . ·
~t~.ro~ l?ravurne vede ným saxofó nom p rcJe pod[a mojho názoru (opie rajúceho sa
phe\ajllClf!l sa ~ b~rných harmó~áeh nad
o mekorkoročné skúsenosti) zameraný viac
značne. vtteravym zvukom orchesl'fa .' "Styria
na parametr~ kvantity (najmä zahraničnej),
členovta ansámblu' Na ncy-Loraine sa zaskveli
ne ž na kvahtu a na sebaprofiláciu. Obával
~valitou tónu aj citom pre súhru s tutti a Ma rsom sa pre to ko mbinácie Ho he Messe - Catm?no~a kompozícia chce asi práve dosia hpella Istro po lita na. Bach na písal do obrovnut doJe m son órnej ne k on ve nč n osti a obdivu
s kej pa rtitúry o brovské množstvo nôt a už iba
voč i hrä ~o m kvarte ta. Ak je ta k , po to m Conprvotné technické ,.preč ít a ni e" parto v musí
certo lyn qu e splnilo svoj účel a vnieslo do Reza brať spústu čas u každé mu hráčovi ko mord uty_ pravú hud.obn ícku a tmosfé ru pozna me~ho o rchestra. N, evie m , 'či ,.istropolita nci"
na n u ~ezko nflt k t ovos ťou a [a hkým .,džezd t spo_~ova ll potrebnou časov9 u rezeQ'_Ou p ri
mensky~" d ycho m . Napoko n , po hfbavej~ um a nzova ní zložitej pa rtitú ry, ale m ôj došom " tr?J ko ncerte" Róberta R udolfa vytvoriJ e~. bol ta ký, .ž~ ostali kdesi na tre tine cesty.
lo Martmo nove Concerto vďa k a vynikaj úcim
Dmg~nt C hnstta n Bre mbeck síce "šfa pal''
sólistom vďačnú pohodu re lax u . Či re laxova li
p~v.nym _g estom ne?hr?ze~~ ~ su veré nne od
aj hráči Slovenskej filharm ó nie, to nevie m
č ~ sla k. č t s lu , Sltuáctu Sl pnllš ne komplik0\1-al •
s
istotou pove dať - v orchesträlno m o rganizc ttllve Jšou dife renciácio u duchovného sveta
.me bolo zdanlivo všetko v poriadku . aj keď
árií, zbo rových výstupov alebo' o rc hestrálskl adateľ hráčov príliš nešetril a do pa rtov n anych inte rlúdií , hráč i a ko b y hrali na vlastnú
písal množstvo virtuóznych sólistických vstupäs ť. Odohrali hudobnícky paušál a le n sempov. Hra filh a rmonikov rozhodne nebola ru-ta m sa b lysli sólistické vst\IPY due ta fagotov
š!vým
element?~ · Po d voch nezná mych pars lesným roho m , pe kne zne la sólová fl a uta
tt~urach s~ n~ dmgentsko m pulte O ndreja Les~lový hobo j (m e nej p e kne sólo vý ho boJ
na rda o bJa VIla .,Skó tsk a" symfó nia biede rd a mo ur). Ina k vládla na pó diu šeď a ind ifemeie rovca Felixa Me nde lssohna Bartho ldyre ntnosť. A ni vokálni sólisti neprispeli k oži~o/ Ak m á m byť úprimný a ak si dobre spom íveni~ dos~ úmo rn.ej_a!mosféry- soprá ny v duna
m , v po da ní SF som túto ťažkú skladbu poe to vych č t slach dtsto novali\ te no r pá na Sc häčul naživo pr vý r az. T ešil som sa na ňu a zárofe ra bo l bezfarebný a la bilnY, vari iba altistka
ve ň som sa obával - prvá polovica p rogra mu
a basista splnili m oje q_čakávanie ko re ktné ho
odčerpal a hráčom SF dosť ve ľa síl a Felix
n em~c~~ho vo~á lneho prejavu . V zle j situácii
Me nde lssohn Ba rtho lcly ic h v Symfó nii č . 3
sa ·octth cle novta SFZ. Doplatili~a nekoordimol vyžaduje pria m až nadbyto k. Okre m
a
nov a nosť te mpovej réžie a v pre hna ných te mtoho biilo pre mň a po učn é sl edovať O ndreja
pách nasade ných dirige ntom sotva "lap ali po
Le ná rda v z úžených výr azových a zvukových
d yc~u ". B a~hovské pa rty sú sa me ose be plné
di~e n ziách
me ndelssohnove ké ho
štýlu .
o btiažnych usekov a v ma niere "alla t h ristia n.
V te m , že šéf SF sa vynikaj úco cíti vo veľkýc h
Brembeck" sa sta li obča s nespi evateľn ý n'li .
symfo nických te ré noch , Skótska sym fó nia
O~ ša h mo l ted a od znela, potc;šilo sa srdcČ'
rozhodne nie je " v e ľk o u" symfó nio u . hoci
neJedné ho obdi vova t e ľa hudby J. S. Bacha,
svojim ob.saho m sto jí asi na vrcho le symfo nizhudobníci však ostali samo tné mu B achovi aj
mu jej a u_tora. V prie be.hu štyroch virtuózdôver~júce mu laikovi ·vera dlžní. Nuž a pre
nycli ast i zaznelo z pódia vše ličo - naj viac
profesiOn ála predstavo valo bra tislavské uvema
vyrušilo ne u ver it eľn é synko povanie unidenie H o he Messe únavný sled uzavre tých č í
sonovej línie sólové ho kla rinetu a sCkcie släs.el. Filozofická hfbka a preduchovnelosť os tačik o.v hn e~ vo vstupných ta ktoch A llegra 1.
It kdesi v zákulisí o rchestra Capella Istro po ličas tt - n ev t e m , kto koho nepočul alebo či hráta na a v kufríku dirigenta C h . Bre mbecka .
či n est íh a~i s ledova ť d osť jasné a zrete ľné gesT ento ra z ted a hudobníko m takýto hazard
to O ndreJa Lená rda , ale žbln ~o t aj ú ci efekt
s. hono~n~m a p útavým titulo m nevyšiel a,
b?l najväčším skrato m v uved e n í cele] symfóŽl3f, n aJVIac n a celú situáciu do pla til J oh ann
me. Sc he rzo dopadlo ve ľmi pozit ívne a rád
Sebastia n Bach ...
musím oce ni ť hráčs k e ma jstrovstvo nie ktorých. čle n ov sekcie d revených dychových nástroJOV {l . klarine t , l . hoboj) . O ndrej Lená rd
držal dia nie pevne v rukách a vyhol sa preexponova ným pózam a lacným e fekto m . ,.S kót28. februára. Róbert Rudolf: Concerto
ska" ~y m fóni a zaznela ve ľmi d iscip li novane ,
per tromba, trombone, percussione e
techmcky aj výrazovo. H ráči Slovenskej filarchí (premiéra); Jean Martinon: Conha.rmó nie sa teda čiastočne vymanili z ba hna
certo lyrique; Felix Mendelssohn Barpne me\u a do ká zali . že lat ka ic h výko nnosti
tholdy: 3. symfónia. Slovenská filharmómá a mbície a te nde ncie st úpať.

nia. Dirigent Ondrej Lenárd. Sólisti Kamil Roško, trúbka, Juraj Mitošinka,

IGOR JAVORSKÝ

ŠFK
z .abone ntných

koncertov 23. sezóny pri-

p~avtla ~tá~na filh a rmónia Košice pre februá r
In ~oduJ atm. Na prvých dvoch koncertoch sa
na JCJ čelo ~ostavil ne mecký dirige nt Patrick
St~ub, kto ry drat_n~tt~rgiu svoj ich vystúpen í
on e ntoval na klastctsttc koroman tickú hudbu.
Frekventova nými titulmi t o ht oroč n ých hudobných poduja tí sú diela z tvorby G. Rossiniho, ktoré ho na ko ncerte (6. 2.) re prezentovala Pred?hra k oper e Barbier zo Sevilly.
St rub v neJ rozohral registre orchestra , kto rého hra sa vyzn ačova l a šviho m a n á pad itosťo u .
V Koncerte pre husle a orchester e mol op. 64
F . ~end~lss?.hna-Bartholdyho sa predstavil
huslista ~mdn~h Pazdera, kto ré ho prejav bol
ncspornym pn nosom a zaslúžene sa stretol so
s rdečn ými sympatiamiy ublika . Pazdcrov výkon prízvu koval e mocto nálny náboj Mendelssoht_JOvho konce rtu a i naprie k me nším tcchmckym .kazom v súhre s orchestrom (Allegro
m ol ~o vtvace) bol dôrazom umelecke j zrelosti
huslistu . Prevládajúca náladovä poloha veče
ra b ola umocne nä Symfóniou č. l c mol op. 68
Johanes~a Brahmsa, kto rú fi lharmo nici pod
S t ~~ bovy m vedením tlm oči l i sústred e ne. vo
vzaJo mno m zvukovom . te mpovom i výrazovom poro~um e n í , muzika ntskej pohode,
u voľne n osti .

Johaness Brahms
Ko ncert 13. 2 . i napri ek p rogram ovým
zmenám bo l prís ľu bo m umelecké ho ziížitku .
Po Predohre k opere Fidelio op. 72 b L. van
Beethovena , nasledova l Koncert pre klavír
a orchester č. 21 C dur KV 467 W. A. Mozarta
a. Fantastic~á symfónia H . Berlioza. Košickí
ftlha rmo ntcl veden í Patrickom St rubom od~i edl i . výkon , ktorého kvali ta gradovala o d
uvo~neJ skl ad by až po orchestrá lnu virtuozitu
Berhozovc j Fantast ic ke j . Vyrovnané výko ny
o rchestra '! tejtO sezóne potvrdzuj ú , že a ko
celok dokažu cltagnostikovai presný obraz dirigentových scho pnost í. Zásko k klaviristky
~a ni~ly ~usó v Mozartovom koncerte (pô\ Od ny p lan o bsahoval Koncert pre klavír
a o.rc~ ester č. 2 A dur F . Liszta, v ktorom mal
sóllsttcky vyst ú piť m aďarsk ý klavirista Sándor Falvay) ne niesol v jej interpretácii žiadne
zná mky ha ndicapu. Nliroč n ý part A llegra
maestosa p redniesla s b ravúrou a na d hľa 
dom . s ft1beznou ka ntilé no u formovala And a nte a v klaviristicky úč in ných miestach Allegra ~ssa i zase nadchla p riezračnosio u brila ntne J techni ky. Stru b viedol orcheste r so
z re t eľom na celko vú vyváže n os ť zvuku . pričom m al dosta to k priestoru i na detailnejšie
prepracovanie diela .
O riginalita a ve ľkos ť Hecto ra Berlioza nap l~o vyni k l ~t v pi at ic h častiac h jeho FantastickeJ sym fó111e op. 14. ktorá v Košiciach zaznela takmer po desiatich rokoch . O rcheste r vo
výborne j súhre modelova l toto d ie lo vrc ho lné ho romantizmu . Dirigent Pa trick Str ub ho
skfbll d o nadmie ru pôsobivého výsledné ho
tvaru .
Na posled no m fe bruítrovom ko ncerte
(27. 2.), ktorého p rogra m ový záber bo l časo
vo obmedze ný hudobným barokom , sa pod
ta ktovkou cll ngenta Jaromíra Nohejla u viedli
n.autistka Dagmar Zsapková-Sebestová a gitan sta Jozef Zsapka vo Vivaldiho Koncerte pre
flautu , gita ru a orchester G dur a o rc heste r
ŠFK v B~chovom Brandenburskom konce rte
č . 3 G dur BWV 1048 a v Händlovom C oncerte
grossi č. 25 F dur, znlimo m tiež a ko Vodná
hudba . l lo teda o diela " populárne '·, avša k
na tom to koncerte B cyklu sa nezaskveli . Okre m mn oh ),~h teci1~1Í ckýc h kazov gita rist u (jeh? produkcJa sa 111esla cez m ikrofó n) a m lilo
sustredené ho p repoje nia sólistov s orchestro m vo Viva ldiho d ie le , môžeme globälnc interpre táciu barokovej literatúry v spome nutom ob~aden í považovať za m álo vyd arenú (v
BachO'Vt doko nca a ž nevydarenll).
JÚUA BUKOVINSKÁ

s)

KONCERTY
rámci cyklu komorných koncertov E
Slovenskej filh armónie sa 12. februáV
ra predstavilo Moyzesovo kvarteto s nevšedne
zvoleným programom - "klasika" rámcovala
hudbu druhej polovice 20. storočia. Na úvod
Smetana, na záver Mozart a medzi nimi širšie
chápaná súčasnosť v hudbe . Dfžka koncertu ,
skladby náročn é na sústredenie, prudké štýlové presuny v repe rtoári - za týchto podmienok podali Moyzesovci obdivuhodi\C vyrovnaný a koncentrovaný výkon.
'·,
~

Tragická životná situácia autora, ktorá sta la pri vzniku Sláčikového kvarteta d mol Bed- ·
ticha SIJietanu, odvaha a sila pokračovat
v komunikácii s okolím prostredníctvom hudby, schopn osť d a ť myšlie nke prilie havý hudobný výraz a tvar, ktorý pre kroč il dobové
schémy- pre to všetko patrí skladbe osobitné
miesto v komornej literatúre. Cyklická skladba rezignovala na výrazné tempové kontrasty
medzi časťa mi a využíva skôr mnohotvárne
tempové a dynamické výkyvy vo vnútri každej z nich. V podaní Moyzesovho kvarteta si
každá časť zachovala pevnú a jasnú koncepciu, potrebný ťah a napätie . Pekne vyšli mnohé miesta , napríklad zauj ímavo tvarované fugáto alebo rieše nie druhej časti. Polky sprevádzajú Smetanovu hudbu od zači atku . Len
ťažko si však možno pred staviť , že v situácii,
v ktorej sa Smetana na sklonku svojho života
a pri písaní druhé ho kvarte ta nachádzal, by
tento tanec neobsahoval v sebe aj ni ečo viac

Moyzesovo kvarteto
než le n bezstarostnú a čistú t a neč n osť . V polkovej té me druhej časti sa nachádza v podtex\_tc ukr.ytý istý ironizuj úci odstup , nábeh
k mi!!rncj paródii až bizarnosti. Z áleží od inerprc ta ako tieto úseky hudby pochopí. V interpre tácii Moyzcsovho kvarteta bolo cít i ť bu ď vedome alebo skôr intuit ívne zvole nýs k~o n k jemnoj irónii a ce lá druhá ča s ť sa pohybovala medzi viacerými kontrastnými výrazovými' rovinami. Náročné d ruhé Smetanovo
kvarteto odzne lo v ich podaní s veľ k ý m porozumcl)fm pre e mocionálny a z<ížitkový svet
tejto hutlby.
D ruhú polovicu nášho storoč ia zastup oya l
Stravinskij . Schnittke a Godá r . .,Blok'' S!Íčas
ncj hudby otvoril Stravinského Dvojitý káno n
in memoriam Raoul Dufy. U Stravinského sa
čas to v súvislosti s inštrumentá lnymi miniatúra mi písanými na pamiatku viacerých priateľov obj avuj e práve kánon. Kánon ako istý
n ad ča sov ý symbol poriadku , prísnýcb pravidi el, zá kona ... ? Lakonická až askc tick\í interpretácia Moyzesovho k vartc ta kÓrešpondovala s touto hudbou. Alfred Schnittke vo svoj om Kánone in memoriam l. Stravinskij pripomína pamiatku jednej z n ajväčš íc h osobností hudby 20. st o roči a takmer jej vlastnými

kom pozičn ý m i prostriedkami a s využitím
symboliky hudobných kryptogramov. Skladba, príťažli vá aj pre svoju zvläštnu, osobitú až
magickú atmosféru . Od Schnittkeho je ku
Godárovi len na skok. Dve premiéry Vladimíra Godára približuj ú tohto autora tentoraz
v ta k t rochu inak chápaných nävratoch. jesenná meditácia pre sláčikov é kvarteto j e zrejme z rodu vtipných hudobných kurilnít a s ú čas ne pripomína ,. prieskum možností''. V tomto prípade pod ľa slov autora
,.aké minimum skladobných postupov j e potrehné na vznik kompozície so všetkými jej
proccsovými atribútmi" (treba pripo m e núť.
že skl a dateľ všetky moinosti tónu gis v skladbe zďa l e k a n evyče rpa ! ) . J<;senná mcdit<íc.ia
odzne la v premiére po trinástich. resp. prceracova ním staršej verzie po dvadsiatich rokoch. Dodnes však nestratila to najdôlcžitcj' šjc: vtip a zmysel pre hru. Neha pre sláčikové
kvarteto vzni kla na zák lade hudby k rovnome nné mu fil mu Martin a Šul íka. Fi lm kruto
dcmas kuj úci bcznädcj nú prázdnotu v medziľuds k ýc h vz ··1hoch získa l pred ča s o m na domácej pre hliadke fil movej tvo rby hlavnú
nu a Vlado Godár ce nu za hudbu. Pamiit äm
si len. ako-intenzívne dokázala táto hudba vo
filme p'ôsohiť : spdlu s os~at n ými zložka mi vy-

ce-

tvárala stúlc napätie a podstatným spô~obo m
sa z ú čas t ni l a na výslednom sugestívnom úči n
ku celého fi lmu . Ak hudba stratí väzby na obraz. uvoJ"i\uj(l sa pre 1iu iné priestory a možnosti . Záleží na tom. č i skladba v is10m zmysle .. reprodukuje" film v skra tke , alebo ide
o svojbyt nú kompozíciu postavcnú na materi áli filmovej hudby (prípadne obidvoje) .
Priznám sa , že nevie m p os úd i ť . či ide o rozpor
alebo úspešne riešený kompromis medzi hudbou. ktorá mú blízko k mini ma lu a pok usom
vtcsnai ju pod oblúk te ktonické ho riešeni a
s gradáciou . výrazným vrcholom a ~tí;c n )' m
záve rom. Navodzuje však mnohé a~oc i ;í c i c
s fil mom a prináša statickú . medi tatívnu hULlbu . vystrieda nú le n v mieste vrcholu agrc,ívnymi polo ham i.
Kto ostal po prcst:ívkc koncertu . n e o ľut o
val. V Mozartovom Kvintete pre klarinet
a s láčiko vé kva rteto A dur KV 581 ~ po l u s
Moyzcsovcami vystupil hos ťujú c i Bernard
Groult. Bolo s k u t oč n ý m zoížitkom ~ l c dovať .
ako sa dokúzal fra ncúzsky kl arinetista in tegro v ať s prejavom a int e rp re tač n ý m mízorom
nášho kvarte ta a do s i ah n uť tak spo l oč n ý. ideálne kompakt ný výsledný zvuk . Bulletin
prezrádza . že nešlo le n o n;íhodné ~po lu úč i n
kovanic. Moyzesovo kvarteto istý č a s s Be rnardom G roultom spolu pracuje. u n;b '"
predstavili spolu po prvý raz. Mo.lno len dúfa ť. že sa ~ týmto inštrumentalistom e~t c ~ t re t·
ne mc .
HA NÁ UR UANCOV Á

!' zbieta Mazurová uvtcdla takisto a ko Ma rcso, vä prCllpoludním Fantázi'!: c mol KV 475 W.
A. Mozarta. Z môjho osobné ho po hľadu bol
Mozartov tajomný svet. ktorý je zašifrovaný
vo Fant<ízii viac vystihnutý v podaní pa ni Mazurovej. Maresová opuncovala Mozarta svot li IC\ a JU<.: I<.: il ll ud, lh ll )<.:h . 11-.' a rdud 1 nau t.Jjím 'vrúcnyrn lyrizmom a náhle sforzáta niesli
vanýeh jemnými odt ie nkami farieb, nálad.
ZQ!!"ky jej mladistvého tempera me ntu bez
v starostlivo vyváže ných te mpách, s citlivou
zd-ržanlivé ho á.oapätého a pritom i kultivovakantabilitou i z ret e ľn e artikulovaným rytmicné ho, rozvážneho formov<1.11 ia línií rakúskej
kým pulzom nikdy n e pod ľa hl a pok ušeniu po · klaviristky, ktoré bolo bližšie . Mozartovmu
zov ňaj š kovosti , skôr naopak: všetko opuncozámeru . Aj v palete dynamických odtienkov
·vala osobitým a delikátnym dotykom príkladbola -Mazurová precíznejšia a dôslednejšia
nej tvorivej inšpirácie .
v rešpektovaní notovej .. predlohy. Ve ľko u
•••
prednosťou Maresovej bola zas istota pamäťové ho zvládnutia. l k eď ani o jednom nástroj i, ktoré tie to dve umelkyne mali k dispozícii
nemožno spi e v ať chválospc"\ly, Mazu rová dokázala fo rm ovať jemnejšie a tajomnejšie pianissimá v pasážach basov. čo v spoje ní s pevnou tetivou pulzácic hudobného toku vyznie.
'
.
valo štýlovcj\ic. . .

Miesto pre klavír
Ida Ccrnccká patrí J o ponwrne siln<.: J
strednej generácie !tlovenských klaviristov,
z ktorých viacerí predstavujú špičk y a sú
schopní na vzorovej úrovni reprezentovať naše umenie aj v zahra nič!. Garanciou kvality každej kreácie (osvedčil a sa aj ako inšpiratívna a nanajvýš citlivá umelecká partnerka
sólistov, najmä spevákov) si udržiava sústavný vysoký kredit . J ej gencrační kolegovia sa
v priebehu svojho umeleckého rastu vyvinuli
každý iným smerom , vykryštalizovali v odlišný interpretačný typ , čo sa do z n ačn ej miery
premie tlo aj do skladby ich koncertného repertoáru. A ta k sa potom ve ľm i zriedkavo
stáva. t e 10 isté dielo majú s ú čas n e vč l e n e n é
oj ho repc rrofl ru viace rí klavirisli. A po k tomu dôjde, je táto situácia príležitostOipre toho, kto túto sfé ru nášho hudobného
t~~~enia sleduje. v yj ad r i ť svoje postre hy z poromani a inte rpre t ač ného prístupu viacerých

•

®~>n os tí .

Vprípade recitá lu Ccrneckej (v rámci komorných podujatí Mestského kultúrne ho
strediska odznel 18. februára v koncertnej
sieni Klarisiek) bol takýmto východiskom pre
porovnávanie opus Césara Francka Prelúdium, Chorál a Fúga.
Základným znakom i n t e rpre t a čn éh o rukopisu Cerneckcj je presná minuciózna práca
pri formovaní hudobných línií. Z tohoto východiskového bodu odvíjajú sa ďa lši e parametre jej svojrázne ho ume leckého prejavu:
ušfachtilá tvorba kultivovaných dynamických
odtienkov s bohatou dife renciáciou najmä
v stredných a jemnejších polohách. Jej doménou nie sú hutné a kovové fortissimá . ale bohatý svet farieb v jemnejších polohách temer
vždy tento znak d os t atočne vyvažuje . Postupom času sa Ccrneckej citový prejav čoraz
viac zvrúc ň uj e, z u š fac hťuj e , paleta fari eb
obohacuje. Introvertnosť , ako základný znak
jej tvorivého prístupu je šťa stn ý m fu ndamentom, na ktorom možno v yst a v ať aj spomínaný
Franckov opus. Nepamätám sa , že by široko
klenuté arpeggiá Chorálu bol nie kto zahral
s takou istotou, pres nosťo u vedenia spevnej
línie a s účas n e aj s osobitým meditatívnym lyrizmom (v takej miere) ako Cerncckä. A le aj
v celej skladbe nanajvýš zrozum ite ľne zvýrazňovala a viedla línie skrytých me lodických tónov a celý tok súčas n e zahaľova la osobitou
meditatívnou atmosférou . Tomu čo iní dramatizujú, ona určila pátos, monumentalitu.
Používajúc túto metódu , doslova vyhrala
v rozsiahlej fúge , kde neskfzla do bravúry,
ktorú môže notová predloha ponúk nuť, ale
naopak .i vefmi presne a citlivo tvarovala jednotlivé témy, dokonca aj vtedy , keď zneli
všetky tri v skladbe použité myšlie nky súčas
ne. Zahusťovanie sadzby, narastanie napätia
malo správny a presved čivý spád, jedine coda
by bola zniesla ešte vyhrotenejšie dynamické
stvárnenie.
12-časťový cyklus P. I. Čajkovského Ročné
obdobia op. 37 nebýva zvykom uvádzať kompletne na koncertnom pódiu. Niektoré čast i
hrávajú amatérsky vyspelejší klaviristi , alebo
profesionáli ich uvádzajú ako prídavky . Osobitý svet poézie vefkého ruské ho génia skrytý
v jednotlivých častiach hudobného cyklu dal
Černeckej príležitosť zaskvieť sa ako znamenitej tlmočit efke náladových odtienkov jemnej nostalgie , či túžbe po niečom nedosiahnuternom, krehkej jemnosti, ale aj bujarosti,
energického vzletu romanticky vzrušenej fantázie. V týchto temer impresionisticky vy-
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Záverečn ý opus Údolie Oberma nna z cyklu
Roky putovania (1. rok) Ferencza Liszta na-

Michelle Maresová

S nfmka archív Hi.

Ka nadská klaviristka Michelle Maresová,
ktorá sa predstavila v rámci ned e ľn é h o matiné 23. februá ra v Mirbachovom paláci, pochádza z Ccsko-Slovenska. Slovenskému
publiku sa po prvýknít predstavil a v rämci
BHS 1990. T äto sympatická a pôvabná mladá
umel kyň a disponuje bohatým citovým zázemím , ktorým prežiari každé interpre tova né
dielo . I k eď jej dynamický arzená l obsahuj e
vášnivé i dramatické polohy n aj prcsvcdči vcj 
šiou výrazovou č rt o u jej naturelu je poézia.
spevná, nežná lyrika. S týmito predpokladm i
sa nanajvýš úspešne zmocnila citového sveta
Styroch lmpromptus (D 935) op. 142 Franza
Schuberta, ktoré opuncovala mladistvou citovosťou , vzruchom, uplatňujúc ho aj v tvarovaní melodických oblúkov. Vo vypäte jších
úsekoch by však viac zdržanlivosti a rozvahy
bolo jej s ku točne presved čivé poň a ti e ešte vy;tu pňova l o . Drobné sostcnuta , dôraznejšie
modelovanie artikulácie melódie a filozoficko-meditatívny n ad hľad sú perspektívy, ku
ktorým sa zrej me dopracuje v zrelšom veku .
T ie to konštatovania nemajú za cieľ z h a dzova ť
dojem z jej vystúpenia, iba sa usil ujú naznač i ť , akým ďalším smerom by sa mal jej interp retačný vývoj u be rať. Veď každý mesiac sa
vyvíj a a v rámci tohto dozrievania mení zorné
uhle prístupov k dielu. Ku svetu Schube rtovej hudby má Maresová skutočne blízko a dokáže vydo l ovať z možností výrazu úctyhodne
vera.
Málokedy sa stáva, aby v jeden de ň , v rozsahu n ie ko ľkých hodín odznelo v metropole
na Dunaji to isté dielo dva krát - v podaní
dvoch typovo odlišných umelcov. 23. februára sa takáto situácia vyskytla vďaka popoludňaj šie mu klavírnemu recitálu na Hrade - na
akcii Hudobného múzea SNM (pozri nižšie),
kde ra kúska klaviristka po ľského pôvodu El·

stolil najviac otázni kov . Základné te mpo sa
zdalo byť pripomalé , dokonca miestami prek račova l o hranicu únosnosti. Nemožno
t vrd iť . že by bolo postrádalo atmosfé ru, ale
z hľa d isk a budovania línií nic je jeho výstavby doriešená. Aj vzruch úseku búrky sa zdal
hy ť málo nalie havý. Voči tomu. čo predchádza lo (lyrický rozsia hly úvod) predstavovalo
síce kontrast. ale ku s ku toč n ej húrkc tu predsa ešte do s ť chýbalo . Záv e reč n ý úsek skl adby
mil byť jednotnou líniou ve ľké h o a postupného narastania, pri ktorom sa nutne šetrí dynamikou i agogikou až k mohutnému kovovo
vyznicvajúccmu záve ru . Marcsová ho vystavala z n ie k oľ k ých oblúkov a navyše musela aj
m e n i ť tempo . pre tože ju mladistvý tempe rame nt a e lá n príliš hna li dopredu . a tak sa nutne musela dos t a ť do pomalšie ho tempa . aby
stihla v y h ra ť technicky vyhrotené n á roč n é
úse ky. Tre ba však z dô n• z ni ť , že v rúmci tej to
ta k .. opripomie nkovanej" koncepcie svoju
kreáciu zvládla technicky i grad ač n c na úrovni a zaslúžene strhla obecenstvo k prejavom
nadše nia .

•••

zových prostriedkov. Aj spevnému 1\dagiu
dokúzala v tl a č ii punc hl bokej mcditúcic a napiitých kontúr .
Brilancia. vzruch. istota výstavby charakterizovali koncepciu Chopinovho Andante spiam•to a Grande Polonaisc Briliante Es dur op.
22. Podanie Mazurovcj ink li nova lo k čo najdokona lejšiemu zvládnutiu pasáží. skokov
a ďa l šíc h technických krkolomnost í. Stave bný n f1 dJ1ľad hol prítomný a za r u čova l u posl uc hú ča nie len úspech. ale aj 1riczvcjšie. uznanlivé oce ne nie majstrovskej tvori vej die lne
klaviristky.
Slovami najvyššie ho uznania žiada ~a occnii koncepciu Obrázkov z vj•stavy Modcsti1
Petro viča Musorgského. Ve ľm i zaujala imponu júco a vyda renou charakte ristikou jednotlivých ohrázkov. výstavbou široko klc nu t)'ch
oblúkov i všade prítomnou tvorivou bkrou.
Jedine ni ektmé rýchle úseky napr . v Šk rial·
kovi, v "l unci ncvy liahnuty..:h kuriat ok. a lcbu
v T rhu v Limogcs mohli odznie i v zdržan livejších te mpách. ale treba priznai. že v~c t ko bolo vyhraté a sprävnc vybudované . To. čo
mi estami trochu rozča ro va l o. boli me nši..: pam ii ťové lapsusy (čast ej š i e v Prom c n ť1 dac h ).
Kart inky patria k dielam. ktoré sa ncvd mi
hodia pod nežné ženské ruky . Mnohé int..:rprctky technicky vyzbrojené. skÍzavajú do
exponovania svojich virtuózn ych možností.
a to fantazij ne ko nce pč n é sa oci tú a kosi na
peri fé ri i ich 1vorivého zám..:ru. a tom to rccit;íl i úča sť výborné ho a na n ajv ý~ imponuj úceho zvládnutia technicky n ;íroč n ých úsekov
( Do m ček na s t ra čej nôžkc. Vdk:í br:ína Kyjevská a pod .) st;ílo vždy v ~ l u žb..: požadovaného výrazu a nikdy nc upadlo do ~a moúč cl 
nej ex hibície. Tá sa mozrejmá prirodzcnosi.
s akou Mazurová stvárnil a opus Musorgského. by viac ako čest ne obst<i la aj popri š p i č ko 
vých výkonoch silnejšieho pohlavia. Gradácie narastali postupne . u voľne n e. bez kŕčovi 
tosti či hysté rie. Bol to v e ľ k ý. chvá lyhodn )·
tvorivý č in . skve lá bodka za celým vystúpením. U m e l k y ň a hra la bez núznaku zovJíajškovosti . hlboko ponorc nú do sveta hudby.
ale vždy uvedome le s t v<i rň uj ú ca jednotlivé
ná ladové hl adiny. (Príd avok : Mozartov Tur..:cký pochod .)
VLADI MÍ R ČÍŽI K

V rámci koncertného cyklu Hudba na Bratislavskom hrade, ktorý organizuje v s úča s
nosti Hudobné múzeum SNM v spolupráci
s Rakúskym generálnym konzulátom v Bratislave a viedenským Kulturmittag odzne l 23.
februára popoludní klavírny recitál umelkyne po ľské h o pôvodu Elzbiety Mazurovej , ktorä nostrifikovala a pedagogicky pôsobí v Rakúsku na Hochschule fii r Musik vo Viedni .
U každého nám d opos i aľ nezná meho interpreta j e štýlovo rozmanitý rcpcrtm\r j eho recitálu vítanou pr ílež i t osťo u pos k lad a ť si mozaik u podnetov a pokúsi ť sa n ačrtnú ť je ho
umelecký profil. Postupne , na zilkladc takýchto dedukci í vynáraj úca sa tvár Elzbicty
Mazurovej nadobúdala ve ľm i sympatické
kontúry už v úvodnom Mozartovi - vo Fantázii c mol KV 475 (hodnotenie pozri vyššie)
alebo i v Sonáte c mol KV 457. Pl yn ulosť ušľach t ilej , uvedomele a citovo i racionálne vyváženej hudby miesta mi narúšali pa m ä ťové
zakolísania. Až sa posl u ch áč za mýšľa l , či by
nebolo bývalo prospcšnejšie h rať s ú čas ťou
notovej predlohy. U rči te by to bolo doj em
z jej výkonu ešte vy st upň ova l o . Veď fantazijné i tvorivé zázemie tejto umelkyne je ve ľm i
bohaté a inšpiratívne pre pos luc háča . Hrá
s prime ranou dávkou muzikantského pulzu ,
s odvážnym dávkovaním dynamických i výra-

Vo Frankfurte si mohol ná, ~tevník vyskúšať
rôzne nástroje.
Snfmka M. Jurík

HUDOBNÉ DIVADLO

!Pompézne El'anjellum
o IKárii

Hudba: Lászlo Tolcsvay, libreto: Péter Miiller a Péter Miiller ml., réžia: Jozef Bednárik
Prík ladná propagácia Evanjelia o Márii nauž pred premiéro u, že o .. pre padáku" ne m ôže byi ani reči . Rocková opera bola
ako žáner na javiskách d ivadiel na Slovensku
d lho opomínaná, takže z to hto pohľadu je
Evanjelium o Márii dra maturgic kým prínosom . Ak sa k tomu ešte pridá niekoľk o ro kov
tabuizovaná té ma , úspech by mal byi zaru če
ný. S náď najviac pozornosti verej nost i vzbudi lo angažovanie slovenských .. rockových
hviezd'' - Pavla Haberu a Martina Ďurindu.
Len málo kto z ich fanú šikov si všimo l, že inscenácia má vlastne až tri obsadenia . J a so m
mala možnos i vidie i na prvej pre m iére ( 13.
3.) Jarmilu Frličkovú v úlohe Márie. Pavla
Haberu v ú lo he Ježiša , Mariá na Slová ka ako
J á na , Petra J•oldaufa a ko Joze fa a Iva Hellera
v úlo he He rodesa.
Skúse né ucho zvyknuté na pop music
a rock hneď v prvom mo me n te zarazí spojenic spevu charakte ristic ké ho pre populárn u
hudbu s klasic ky škole ným h laso m hlavnej
pred staviteľk y- Márie. Hoci chá pe m dôvody
realizáto rov (na Slovensk u by sotva našli speváčku pop music. alebo jazzu s požadovaným
hlasovým rozsahom) . predsa musím zdôraznii. že sa tu stre távajú dve od lišné este tiky .
kto ré prekážajú č i s tote štýlu . Naj mä keď sa
do spevu M;íric do,táva jú a ko u rč itá m <lllic ra
charaktl: rbtikú k la~ickcj vok;ílncj hudby - vibráto , krytie tónu , messa di voce a po d . Jarmila Frli č ko vá sa výrazovo dobre z mocnila
svoj ej úloh y, prekážali mi však necitlivé p recho dy z hrudného registra do hlavového.
Spomínaná mani e ra sa u ne j s íce prejavila
najme nej. a le pred sa j u bolo cíti i . (Mne
osobne by sa v tejto ro li viac páč il a s peváčka
so sou l-jazzovým prístupom typu Whitne y
Ho uston. ) Vcfmi pek ný a zúrovcň i originálzn ačova la

ny ~o u nd vzniki1 pri ~ pc vl: v duu Pavla l labcru
s jasným čist ý m vokálom so zastretým hlasom
Ma riá na Slová ka (napr. v Modli tbe za vrahov). Nesmie by ť pritom ale prvý hlas zosilnený do takej miery, že Mariána Slováka vlastne n cpočui . Vo výraze Pavla Haberu mi ch ýbala väčš i a gradácia, p rcpracovanosi. rôzne
odtie nky e mocionálne ho prejavu. Ma rián
Slovák zvládol svoj part dobre , až na niektoré
t rochu forsírované partie vo výškach. Pre javil
sa ako naj zrc lcjšia osobnost' v r ea lizáci i postavy Jána. Pete r Poldauf a ko Jozef je síce dosť
.. tvrdý" na to , aby mo ho l hrai zdržanlivé ho
ochrancu rodiny , ale nezdá sa mi , že by v tejto
úlohe prekročil svoj vlastný štandard . Ivo
H e ller so s;.-oj ím nadhľad om ba až cynizmo m
sa presne trafil do predstavy auto rov o k ráľo
vi Herodesovi.
Pochválii t reba jcdnotnosi vo zvuku , naprie k tomu , že autor používa rozmani tú paletu štýlov - soft rock , jazz rock 70. rokov. fusion music 80. rokov ko ncentrovaný do pop
jazzu , prvky min ima! m usic. ele ktronického
rocku . Všetky však prefe rujú zvukovosi, fare bnos ť, ľú bozv u č n osi , čo je pre posl u cháča
s kutoč n e príiažlivé. Pomalé soft rockové sólové p iesne Márie a Ježiša sú čas to až príliš
ľúb i vé, zapam ä t ateľné, miestami však vyznievajú ba nálne a až príliš z nich trčí sna ha páči i
sa (napr. Má riina úria, sólový výstup J ežiša -

Jež i ~ vola k životu .. . ). Na jprl:pra w va n<:J ~ Il'
sú zborové partie písané v štýle pop jazzu .
alebo v hud be inšp irovanej jazz-rockom 70.
rokov. Dramaticky najpôsobivcjší a najucelenejší je podľa mi\a výstup Vys loboď nás !
Prvky minima] music. č i e le ktroni cké ho rocku sa obj avuj ú v inštrume ntálnych pasážach.
kto ré tvoria prechody medzi jednotlivými
pics11 ami. alebo sú takto komponované ich
úvodné vstupy . Z celkového štýlu sa vymyk{l
časť Navštívc nie troch k rá ľov a pastie rov. riešená na spôsob mestského šansÓnového kuple tu . Vyjad renie zložitej psycho lógie po stáv
sa tu však .. minulo cieľa·· a považujem ho za
cudzorodý prvok opery . Výstup Herodesa
v swingovom rytme s parodickou a ironickou
nadsádzkou by sa mi pÍičil a zdal origin ;í lny.
keby príliš nepripomína] paródiu Herodesa
v rockovej opere Jesus C hrist Superstar A . L.
Webbera spred 20 rokov. Dovolím si ešte vys l ov iť mal(! poznámku. Ak je v hudbe použit ú
lydick;í stupnica (zmiešaná s mixolydickou
hojne využívanou na strednom Slovensku ) .
neznamená to. že automaticky obsah uj e
prvky slovenské ho fol kló ru . tak ako je to
uvedené v p ro pa gačno m lctilku opery.
Režij né zásahy- dieia s vozíčko m prcch;ídzajúcc vedľa ukrižovaného Ježiša. obraz
Egypta - náhliaci sa ľudia s nákupnými košíkmi používan Ým i v sa monh,Ju h;ích . pa ~ticr

M. S lovák v úlohe Jána

-.

voľbe inscenátoro v. U me lecký šéf

Divadlo plné omv.l ov
Odhliadnuc od krátkeho obdobia
šéfovania Mariá na Vacha , pozorujeme v päťročnej histórii bratislav- '
skej Komornej o pery dve eta py .
Vstupnú profilovalo od založenia
súboru v máji 1986 až do " novembrovej" rozlúč ky ( 1989) umelecké
vedenie Jozefa Revalla, terajšiu, od
polovice roku 1990, -l:@diteľovanie
Miroslava Fischera. Zatiaľ -čo prvý
" líde r" aj na priek celkove nevykryštalizovanej ' konce pcii l)rízvukoval rozmanitost' inscenačn ých
autorstiev (Bedná rik, Chudovský,
Oravec), druhý formuje činnost' inštitúcie ako divadla jedného r ežisér a. Pod všetky produkcie svojej
"éry" sa totiž podpísal sám.
Co priniesli? Z hl'adiska dramaturgie jednak nerovný boj umelecky nevyzretého a komorne ladeného en semblu s Puccinim, jednak
oprašovanie
predklasicistických
vykopávok, ktoré dnešnému člove
ku sotva niečo povedia. Navyše, ich
javiskové stvárnenia neponúkli
očakávaný čerstvý, konvenciou nezaťažený, tobôž už nie experimentálny pohl'ad na živé i mŕtve predlohy. Divá k a vedno s nim recenzent
si teda právom .kladú otázku (po
koľký raz?), čo Komorná opera
chce, ka m krá ča, koho oslovuje.
Márne čakajú zo strany divadla na
nadviazanie tvorivého partnerského dialógu, na rozplynutie hmly,
zahaľujúcej pravú tvár (ak vôbec
jestvuje) tejto podivnej ustanovizne.
Nič nového sa nedostavilo ani na
Umeleckú scénu SĽU K U v Rusovciach , kde Komorná opera premiérovala Gazzanlgovho Dona Giovanniho. K dielu samotné mu azda

{

iba to ľk o, že popri nesporneJ mz h ľadiska dobových krité rií. je ne ľahké vystopovái je ho nadčasové hodnoty.
Nebudem porovnávai ne porovnate ľn é - Mozartovo a Gazzanigovo
spracovanie donjuanovskcj lá tky v tejto opere mi n ajväčšmi chýba
vnútorná dra m aturgia, vziah a vývoj postáv. dramatic ké sklbcnjc
scén .
A k by sm e chceli , podľa Fischerovho receptu , Gazzanigovho Dena Giovah niho zarad iť žánrovo ,
vyšla by najskô r fraš ka . Ned omnievam sa, že dielo bolb ko mponované s rovnakým záme rom . Jeho
hudobná i dejová štruktúra - aj napriek spomína ným výhradám -sa
prihovára vytrfbenejším vkusom
a nárokuje si štylizovane jší a kultivovanejší prejav. Pod Fischerovou
ta ktovko u ožíva pred zrakmi divákov opäť celé spe ktrum zná m ych
výrazovýcb prostriedkov a "barlič iek", prichádzajúcich na pomoc
v situáciach , kde a utorova invencia
je zjavne v ko ncoch. Rovna ko nerád konštatujem , že tvorivý potenciál Miroslava Fische ra na poli komickej opery (podčiarkujem komickej) sa zdá by ť vyčerpaný a ďa l 
šic o pa kova nie ste reotypn ých postupov už ne prináša estetické obohate nie. A spoň nateraz.
Režisérov odd a ný výtvarník Milan Ferenčík oblie ko l technicky pasívny priesto r rusovecké ho javiska
do jednoduchých , ručne posúvateľn ých kulís. Ic h dominantou je
sada stfpov a fontá nka so sochou,
pripomínajúcou bruselské ho Manckina pisa. Azda naj zaujímavejšie vyznela závere čn á scéna . kde

vc n č nosti sk lad ateľa

Krestiteľa

prichád zajúci k jasliam na bicykli a pod. - sú
aktua lizujúcc a pôsobia ako ozvlcíštne nic.
Obrazy neba. pek la . či závereč ná scéna korunov;ídc M<iric sn .. svii tožiarou" (rozsvietené
žiarovk y zoradené clo kruhu) mi pripada jtl
ilustratívne a troch u lacné. neadekvátne my~lcniu a vie re dospe lé ho č loveka. Opera chce
hyi síce podľa programu ľudovo u (R. Geri).
zap ;íč i i sa čo najširšic m u o kr uhu poslucháčo v . v takéto ne bo a pe klo neverí však a ni
jednoduc hý ve riaci č lovek. nehovo riac o intelektuáloch , ktorí v takýchto scé nach odhalia
i nedostatok dobré ho vkusu.
Chápem snahu lib re tistov a režisé ra o aktualizáciu evanjeliovej predlo hy. Jedno tlivé p ostavy a situúcic a ko i evanjeliová predloha sú
pochopené povrchne. a uto ro m sa nepodarilo
celko m preniknúi do psychológie postáv . Mária, v kre sťanskej predstave stclesnenia
skro mnosti , pokory, je tu podáva ná ako
e m a ncipovan á žena, ktor á obhaj uj e posl a nie
svojho syna. V m ladosti ne túži po odovzdaní
sa Bohu. ale po láske, takmer až e rotickej.
Pastie ri sa podľa e va nj elia cítil i pocte ní. te
ma li tú česť pok lo nii sa a ko prví Mesi ášov\.
V poda ní Pé t ra Mii llcra sa .r.mc nili na .. neveriacic h Tom;íšo v". V scé ne 'vii lej rod iny je
pr íliš vcl'ký kontrast medzi pre pychovým ub
lcčenim Márie a Jozefovým skromným sedliackym o devom . Pom péznosť a a k ási snaha
o ve ľko l eposť v odevoch , v dekoráciách sa objavila vždy. keď nastupovala slávnostná chvíľa v Mflriinom živote. K ráľovské c hvíle Má ria
však so tva videla v živo te. podstatné b olo. že
ich vnú to rne prežívala. A to sa auto rom nepodarilo vyjadrii.
YVETTA L ÁBSKA

polfcsta ný hriešnik končí život
pod obrovskými, šliapajt1cim i č i ž
ma mi Ko mtúra. Vdký dlh zanc.c ha lo hudobné našt udovanie Mariána Vacha. O vyššej kult úre tó nu , deliká tnosti zvuku a je ho nuansovaní nemožno hovorii. pre tože
orcheste r zápasil so splne ním eleme ntárnych požiadavic)< na súhru .
prcsnosi nástupov. ko~ takt s javiskom .
, A 1fi sólistickému obsadeniu sa
nepodarilo napravii dojmy z premiéry. Najbližšie sa k b ufóznc j posta\; Pasq ua riella d ostal Ladislav
Neshyba , vokálne bol bez 't»roblémov, avšak je ho herecký arzenál sa
zač ína ... opak ovať.
V dá msko m
kvartete vcclk iľ príjemne zapôsobil mä kký soprá_n a plastický prejav
Zuzany Vasekovej a ko Maturiny.
K omylo m obsadenia pa tril Skarikovaný a prfrodným tónom vybavený Ottavio Augustina Gráfa.' T itulný hrdina v podaní Dušana J arjabka azda režisérovi konvenoval
fyzickým typom , č i výrazným sklono m k civilné mu herectvu, spevácky však te no rová rola leží m im o
sólistovho hlasového odboru , technických i este tic kých d a ností.
Pri bližne pred dvoma ro kmi
nadpísal Juraj Dóša v H Z svoju recenziu titulom Quo vadis. Ko mo rná opera? A dodal: " Pevne verím ,
že je ( tá to otázka) vyslovená na
strá nkach odbornej tlače posledný
raz. Lebo po nej by už záko nite nasledovala síce tiež latinská , ale vyznením oveľa nepríjemnejšia výzva: quo usquc tandem abu terc .. . "
Mám pocit , že dozrel čas, spýtať sa
i po slovensky: a ko d lho ešte ... ?
PAVEL UNGER

Jung ae Lee (Adina) a Mauto Buda (Dulcarnara) na scéne Smetanovho divadla.
Snímka H. S mejkalová

brnenskej opery Graham Buckland (A nglic ko) nedokázal p ripravi i orchester a ni k prija t e ľn ej
technickej. zvu kovej a fare bnej vyváženosti. nieto ešte o patrii predstavenie typickým don izc ttiovským esp rito m. Kombinova né mu
sólistické mu kvartetu c hýbala inšpirácia . Domáce farby obhajoval
iba Pavel Červinka a ko vokálne
približný a herecky matný Bc lcorc .
Juhokórejská Adina sopra nistky
Jung Ae Lee po tcchnickcj•a štýlovej stránke splnila z{lklad né predpoklady bel ca ntovej interpre táci<; .
Pqdobnc taliansky basl:)aryton ista
Mauro Uuda (D ulcamara). hoci jeho me no je nezná me, v pražs kom
prostred í pred stavuje do ko nca
mierny nadpricmc r. V postave Ne morina zaskakoval Gré k Solo Papulkas ( r. IY83 hosioval v SND).

Z kaluže
do blata
Po dckompozfcii operné ho kolosu Národného divadla , odhod lalo sa sa mostatné Smctanovo divad~ lo takmer spo lovice vymcnii repertoár. .,Stratené" inscenácie n..ahrádzajú v tcj~o sezóne rekordným
počt om s iedmich prem ié r.
Žiaľ, v časovom strese nejde
kvalita ruka v ruke s kvantit ou.
Stvrtá inscenácia sezóny , Donizettiho Nápoj lásky (v t al i a nčine ) .
i naprie k novej koncepcii súboru,
spoč ívajúcej v rozšíre ní umeleckých radov o zahraničných in terpre tov , nepriniesla oča káva n ý
efekt. Svoj podieľ tu nesporne zohrala aj tradičná barié ra medzi čes
ko u a talia nsko u estetiko u . pridružila sa však tiež ncšiastná ruka vo -

jeho dnešný výkon však nemožno
hoclnot ii ako profcsio nälny.
O stáva vys lovii posledn ú otázku . Smeruje k vo ľ be režiséra Júliusa Effenbergera , vo Svajči a rsku žijúceho Cecha, ktorý ako de butant
v žánri sa oci to l zoč i -voč i predlohe
• úpl ne bezradný. Múrnc sa v bulleti ne vyslovoval o istých predstavách. o časovej uni verzálnosti námetu. na javisku vládla ncčinn os i .
im provizácia a nadobro sa vytrati la
južans ká atmosfé ra.
V novej inscenácii. zdá sa. stupilo SD z kaluže do blata . Ani zo zahra n ič i a sa nedosta vila pomoc ,
ktorá by vyviedla pražskú operu
z vleklej krízy . Azda nabudúce ...
. PAVE L UNGER
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VEĽTRH V ZNAMEN] HUDOBNEJ KREATIVITY

Frankfurtská dejinná križovatka
dokončenie z l. str.
p6jdem -povedal - budú pri mne a budú so
mnou ilf a pracovať. To je to najkr~§le čo
m6iem s týmito peniazmi urobiť". Treba dO:.
dlt, leje to aj najkraJAie posolstvo svetového
umelca na vrchole svojho lnterpretačn~ho
majstrovstva.
Sedemdesiatdeväťročný maestro, plný fyzickej a duševnej vitality a aktivity, si na tlačovke zaspomínal aj na "najplodnejšie umelecké obdobie svojej kariéry", keď pôsobil vo
Frankfurte v rokoch 1952-61 ako šéf tamojšej
štátnej opery. "Bol to- hovorí Solti- naj harmonickejší vývoj mojej umeleckej kariéry,
bez naťahova čiek , bez odporných zákulisných divadelných intríg a tlačových kampaní.
Som tomu na celý život vďačn ý." Na otázky
svojej budúcnosti povedal, že na rok 1944
pripravuje veľký projekt na podporu mladých
umelcov a to sériu CD nahrávok kombinovaných s videozáznamom , ktoré budú demonštrovať jeho skúšobný a interpret ačný proces.
No najradšej by si však po tretí raz zopakoval
kompletný beethovenovský cyklus. V súčas
nosti je totiž Solti plne skoncentrovaný na

··vfrov a koncertných krídiel s nád herným de. sjgnoni.. a zvukovými parametrami. Návštevnik tohto salónu si mohol urobil' dokonalý obraz súčasného svetového štandardu výroby·
týc.Jtto nást roj~v. Popri osved čen ých tra dič·
, ných európskych firmách výrazné konkuren'čné tlaky prinášajú nové vynikají1ce nástroje
americké, japonské, kórejské či iné z krajín,
ktoré vo svojom rozvojovom programe nezabudli ani-u_a hudobnú kultúru a dnes sa radia
k svetovej elite. Preto vrelo odporúč a m , kto si
chce kúpit' nový kva.itný nástroj, nech póČká
do budúceho roku a bude mať iste dostatočne
širokú ponuku kvalitných nástrojov (iste mi to
potvrd í aj prof. M. Jurkovič. ktorého som tu
stre tol práve v tomto saló ne).
Osobitno u kapitolo u frank furtského vertrhu sú elektrifikované a digitalizova né klávesové nástroje , ktoré sú podľa firm y Rq land prišla vari s najväčšo u ponuko u á najlepšou
reklamou - nástroj mi budúcnosti. Vys t avo ~
vané digitálne klavíre poskytujú obrovské
kombinácie zvukov. a farebných možností mal som možnosť si to ove ri ť: svojo u sklad-

Firma Y~a uviedla na veftrbu svetovú premiéru organu ELX-1
naše ruky.Samozrejme, táto možnost' tu bola
akceptovaná v plnom rozsahu. Bez akýchkol'vek škrupúľ a zábran mohli sme si sadnúť
k akémukoľvek nástroju, založiť si slúchadlá
(alebo kto si chcel skúsiť bicie, či saxofón, prosím, k dispozícii bola izolovaná kabínka)
' a mohol sa nahrať do sýtosti.
A naozaj, každý hral na čom vedel a na čom
chcel. Elektro nické o rgany svojou jedin eč
no u zvukovou apartnos ťou lákali azda najviac. O kolo'nich bolo možné str e t ať záujem, c~1: celého sveta a pravidelné koncerty mlad ých ume lcoV\ ukázali technické a zvukové
možnosti týchto nástrojov v pl nom rozsahu .
Ô'rga~·. ktorý bol donedávňa považovaný za
vývojo vo ukonč e ný , stabilný, ba aj mŕt vy,
prežíva-dnes svoju novú renesanciu. Nahradzuje nielen klasický organ , ale v ničom nezaostáva za najmodernejšími synte tizátormi.
Svojou univerzalito u , dômyselno u konštrukciou, špič kovou kvalitou stal sa hitom veľtrhu
a teda aj nástrojo m roku 1992. Pravda, tento
tre nd ne musí každému vyhovovať , avšak

diálnc vzťah y a postupne medzi rôznymi žánrovými a mcdzižánrovými o blasiami (laserová hudba. l ase ro v~ scé nické ko mpozície. poč ít ačová hudba, vidcovt . ko mpozície a pod. teoretikov ča k á úpo rn á práca v oblasti terminológie !). Za exkluzívnu čas t' vcrtrhu možno
považova ť samostatné expozície s l áč ikových ,
d ychových a bicích nástrojov. ich elegantné
stánky vyžarovali nielen vkus. l a h od n osť. esteti ckosť. a le aj k o n ccpč nos i hudobné ho nástrojového prie myslu. Ľu ds ký duch . popri
najnepravdcpodo bncjších technických zázrakoch, tu slúvil svoj tri umf, svojou nc napodobite fnosio u a n czas t u p i te ľ n osio u ľu dské h o
umu. ducha. tvorivej fant úzic do kazu je svoju
trváCÍ10sť i perspe kt ívu. Bol to pože hnaný
ľuds k ý um a geni álna tvorivosi ľu dskýc h rúk ,
ktoré do kázali vytvorit' ta k do ko nalé harrnonické tvary, ktorým dávam prednost' pred
naj rafinovancjšími tech nickými médiami.
A frankfurtský ve ľt r h svojou rozlo ho u a koncepciou s akcentom na ľudskú kreativit u, my·slím. jednoznačne do kázal. že hudobný nástroj bol. je a bude tou hlavno u cesto u osvo-

...
svoji prácu v Salzburgu, kde sa ako Karajanonástupca ujal umeleckého vedenia operai?Festspielha usu. Tam pripravuje o. i. inardciu Straussovej opery Zena bez tieňa
a10 v pôvodnom rozsahu bez škrtania záverrálej scény.
Atmosféru hudobné ho Frankfurtu spoluvytvárali aj početné ko ncertné a operné podujatia, poc ho piteľn e , so šp ičkový mi svetovými umelcami. Napr. J. Byčkov dirigoval
Tokijský symfonický orchester, veľkolepý
spevácky koncert pripravili Marilyn Hornová
a Monserat Caballéová, hosťova li tu poprední bývalí sovietski speváci . Rudolf Buchbinder uvádzal cyklus Beethovenových klavírnych sonát atď., atď .. . Nuž tam, kde sa obracajú veTké peniaze, tam sa dnes pestuje aj
veľké umenie . Ale vráťme sa do veftržných
hál...
I napriek ob.rovskému množstvu hudobných néstrojov - bolo Ich na desaťtisíce - tak·
mer od l 200 vystavovaterov - zdá sa ml, že
predsa kráfovskýml nástrojmi zostali nástroje
kl'vesové. Tvorili určitú myšlienkovú doml·
aantu vertrhu, a to svojou koncepciou od his·
tork:kej podoby až po najnov§le technické
komblnéde. Predov~tkým obrovský Planosalón bol jedinečnou prehliadkou výroby kla·

Na mje sl prWI ~ hnB na biele nútroje

nosťou , polyfunkčnosťou . re produk čn o u variabilito u (cez reproduktory a lebo slúchadlá)
sú upotrebiteľn é vlastne všade, i v najme nších domácnostiach, školách či v s poločen 
ských za riadeniach . Na týchto nástrojoch je
možné reali zovať širokú zvukovo-inštrumc ntačnú škálu a prednosť týchto nástrojov odborníci vidia v to m, že každ ý hráč si prostredníctvom také hoto nástroja môže krcovai svoju vlastnú zvuko vú predstavu a rozvíjai tak
svoje tvorivé individuálne schopnosti . Nástroje majú rôzne prídavné za riade nia , crescendové pedále , zvukové efekty. mixážne
panely, zosil ňovače, progra mátory. separátory a tď . Na tomto mieste. pochop iteľn e, nebudem popisovať technické údaje nástrojov. pre
eventuálnych záujemcov sú v redakcii k dispozícii jednotlivé propaga č n é materiály. zdôraznením tohto trendu chce m iba ko nštatovať , že prudký technický rozvoj treba vz i ať na
vedomie aj u nás.

Ďal§ou dominantou klávesových nástrojov
boli organy, ba dokonca časopi s Frankfurt
Daily napísal , že rok 1992 je rokom elektronického organu. Ponuka v tomto smere bola
skutočne jedinečná. Nádherne tvarované nástroje s vkusným estetickým designom lá kali

Digitálne klavíry boli v stálej prevádzke
technické mu pokroku a novým tvorivým a interpre t ač ným možnostiam sa nemožno vyhýba ť a nemožno im ani zabrán i ť.
Ťažko popísať hodiny strávené medzi
množstvom nástrojov, v prostredí bzu čiacom
hudbo u, rozhovo rmi a hýriacom svetelnými
re klamami. Kým v priestoroch s expozíciami
klasických nástrojov atmosféra bola tak trocha ,.cool". v cxpozíciach s inštrume ntário m
po pulárnej hudby , show bussinesu , metalových, rockových a nevie m akých re produkčných zariadení , bola atmosféra ,.ho t" a dávala ve ľmi zreteľn e najavo expanzívneho
ducha tejto hudby, o ktorej sa ho vo rí že je
produktom ducha technickej revolúcie, produkto m ducha o brovských názorových
zmien. odrazom ducha, ktorý na jednej strane akceptuje ľud skú kreativitu a na strane
d ruhej j u potiera a nahrádza technickými
prostriedka mi. Vdmi zaujímavé bolo aj sledovanie tzv. compute rovej hudby, najmä jej
.. tvo rivé ho procesu" , jej programovania, záznamu či spätnej zvukovej realizácie . V o blasti n os i čov hudobné ho záznamu pocho pit e ľn e vedie v súč asnos ti compact disc pred
klasickou či ernou gramofó novo u p l a tň o u .
Nastupuje syntéza CD a obrazu. V tejto hudobnej priemyse lnej o blasti celkom pochopite ľne väčšinu ve ľtržnej expozície tvorili technické komodity, používa né populárno u, jazzovou hudbou , či komodity tvoriace interme-

jovania a rozvíjania tvorivých vlastnost í čl o 
veka . Ovládanie a kéhokoľvek hudobného
nástroja je ce nnejšie. ako pasívne poč úva ni e
hudby iba prostredníctvom to ho najdo ko nalejšieho techn ického méd ia. A to sa mi vlastne na frankfurtskom v eľtrhu najviac p áč ilo,
že dal priesto r hudobnej kreativite. že fo rsíro val médiá . ktoré um ožň uj ú sprost red kovať
tvorivú sebarealizáciu bez a k é ho ľve k ohraničova ni a. Skrátka. každ ý ú častník v e ľtrhu Musik Messe. mal možnost' bez a ké h okoľve k obmedzenia zúč a stn i ť sa tohto obrovského medzinárodného hudo bné ho .. klání", ohmata ť
fyzicky a k ý koľve k nástroj a naj mä zahrai si
na čom chcel. .. bez toho. aby ho niekto sústavne upozo rň oval. po úča l , o bmedzoval,
usmc rr)oval a lebo ni ečo zakazovaL. Vládla
tu absolútna sloboda ...
Hudba teda žije a bude žit'. Pravda v iných
dimenziách, v iných ekonomicko-spoločen 
ských vzfahoch a podmienkach. Iste bude mat'
tvrdé konkurenčné vzťa hy , ktoré, konštatujem s optimizmom, povedú k veľmi prísnej
a žiadúcej diferenciácii kvality od nekvality.
Nuž, to je už ale ďalšia téma, kto rá sa núka
v porovnani so stavom vecí na domácom teritóriu na osobitnú úvahu. Ako to u nás doma
vyzerá, to zrejme každý dobre vie, len či to
chceme alebo nechceme riešiť, to j e už iná
otázka ...
Snímky autor
Pokračovanie v budúcom čísle.
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SERVISHŽ

KONCER1Y V KOSTOLOCH
Sú povolené? Kto ich môže povoliť? Za akých okolností?
Kostol je miesto, "na ktorom sa kre sťanské
aby počúvalo Božie slovo, prednášalo svoje prosby a oslavovaIo Boha, a predovšetkým, aby sa zúčastňova
lo na najsvätejšej obeti, a na ktorom sa
uschováva najsvätejšia Oltárna sviatosť". (l)
K tejto krásnej definícii kostola pridajme ešte
ďalšie normativne stanovenie toho , ako sa
tento Boží dom môže používať. Cirkevné
právo to vymedzuje takto: "Na posvätnom
mieste nech sa povolí iba to, čo slúži vykonávaniu alebo zveľaďovaniu kultu , nábožnosti
a viery, a je zakázané všetko, čo sa nezrovnáva so svätosťou miesta. Ordinár však môže
pre jednotlivé prípady povoliť aj iné použitie,
ktoré sa však neprieči svätosti miesta." (2)
Ko ngregácia pre bohoslužbu vydala osobitnú
inštrukciu o tej to problematike. (3) Z týchto
troch cirkevných dokumentov vyplývajú pravidlá pre usporiadanie koncertov v kostoloch.
spoločenstvo zhromažďuje,

Dôvody, pre ktoré sa usporadúvajú koncerty v kostoloch, sú praktické: priestorové
a prítomnosť o rgana., Ďalej sú to d ôvody
akustické a estetické. Pristupuje aj d ôvod náboženský, súvisiaci s obnovou liturgie. Pri
omši sa totiž vyžaduje účasť ľudu . Ľud má
spievať omšu, a nie počas omše. Preto určité
časti liturgie ( krédo , sanktus) vôbec nie je dovolené konať s vylúčením ľudu . V ďalších čas
tiach sa zvlášť vyžaduje spomenutá činná
účasť aspoň striedaním spevu zbor-ľud (Gloria, Agnus) . Týmito záväznými pokoncilovými úpravami sa mnohé vzácne diela z minu-

losti vyčlenili z liturgie . To však neznamená
pohfdanie hudbou zo strany Cirkvi, veď ona
"pokladá posvätnú hudbu za poklad neocenitefnej hodnoty , čo vyniká nad všetky ostatné
prejavy" (4). Je vhodné predniesť tento repertoár napríklad vo forme koncertu posvätnej hudby s povolením miestneho ordinára.
Koncerty čisto profánnej hudby- i tej najkrajšej, klasickej alebo modernej- nemožno
v kostole povoliť.
Koncerty, ktoré môže v kostole
dinár:

povoliť or-

V kostole môže znieť len hudba posvätná,
napríklad liturgická. Ale môže znieť aj hudba
nekomponovaná na liturgické účely , no inšpirovaná textami Svätého písma, liturgie a tá,
ktorá má vzťah k Cirkvi, k Panne Márii a ku
svätým . Môže z nieť prednesená organom, ostatnými hudobnými nástrojmi, alebo vokálne. Je potrebné len to, aby povzbudzovala
ducha modlitby alebo nábožnosti. Takéto
koncerty sú vlastne zo strany Cirkvi vítané .
Môžu napríklad vhodne zapadnúť do prípravy na väčšie sviatky alebo obdobia liturgického roka. Známe sú vianočné koncerty, koncerty pred Veľkým týždňo m , alebo vo Verkom týždni a pod.
V spomenutej inštrukcii (3) sa hovo rí aj
o podmienkach, ktoré zabezpečuje správca
kostola (farár), keď ordinár dá povolenie na
určitý koncert. Tento správca sa stará, aby sa
počas koncertu podľa možnosti najsv. Oltár-

na sviatosť uchovala v priTahlej kaplnke , alebo na inom vhodnom mieste. Účinkujúci
a poslucháči sa majú správať primerane posvätnému miestu . Hudobníci a speváci nemajú zaujať miesta vo svätyni , ani za o ltárom ,
a za ambónom. Ko ncert by sa mal sprevádzať
komentárom jednak o diele, jednak aby sa
pomohlo duchovnejšiemu pochopeniu diela.
Správca tiež zariadi preberanie zodpovednosti organizátorov koncertu za výdavky a za prípadné poškodenie. Predaj lístkov sa nemôže
konať v kostole a ani vstup do kostola sa nemá
vylúčiť pre tých, ktorí tam vstupujú z náboženských dôvodov.

8.aprfl
SND Bratislava- G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
SKO Žilina- Vokálny koncert slov. umelcov
(Hexagonála)- (17.00)
Koncert rakúskych umelcov (Hexagonála
- 19.30)
DJZ Prriov ( Rožňava)- F . Havlík -J . Suchý:
Dr. J. Faust ( 19.00)
DK Púchov (Slovkoncert)- O. Zatková- J.
Zatka, gitara (19 .00)
9.aprfl
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen (19.00)
NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky barón
( 19.00)
SD Trnava ( Rakúsky konzulát) - K . Leutgebt, klavír (19.00)
SKO Žilina - Koncert poslucháčov VSMU
(Hexagonála - 17 .OO)
Ko ncert českých umelcov (Hexagonála 19.30)

Na prvý pohľad je veTa podmienok pre
usporiadanie koncertu, sú však logické. Z áverom možno povedať , že duch spomen utej
inštrukcie vedie k tomu, aby inštitúcie usporadúvajúce ko ncerty nadviazali určitú spoluprácu s diecéznymi liturgickými komisiami
-hudobný odbor. Táto spolupráca isto prinesie obapolné výhody.
(l) Dekrét posv. kongregácie pre sviatosti
a bohoslužbu, 29. mája 1977, č. CD 300/ 1977
(2) Kán. 1210, Kódex kanonického práva
(3) Inštrukcia o koncertoch v kostoloch zo
dňa 5. Xl. 1987
(4) Konštitúcia ll. vat. koncilu o bnove liturgie, 112.
Mons. VLADIMÍR FILO,
predseda SLK
ANTON KONEČNÝ
vedúci HS SLK

10. april
SND Bratislava- W. A . Mozart: ldomeneo
(19.00)
SF Bratislava - W. A . Mozart , L. Kupkovič ,
O. Milhaud (19.30)
SF, L. Ku pkovič- dirigent, M. Lapšanský
-klavír
NS Bratislava - E. Kálmán: Čardášová princezná (19.00)
SF K~ice - Galakoncert P. Dvorského
(19.00) (VSA , hádzanárska hala)
SF, dir. O. Lenárd
DJGT B. Bystrica - J . Offenbach: Orfeus
v podsvetí ( 19.00)
SKO Žilina - Koncert chorvátskych umelcov
(Hexagonála- 19.30)
DJZ Pr~ov- G. Dusík: Hrnčiarsky bál
( 10.00)
./

Blahoželáme
...

Tibor Andralovan (3. 4.)- hudobaý
skladater, 75 r.
Doe. PhDr. Ladislav Burlas, DrSe.
(3. 4.) - lladobný skladater, muzikoló&,
65 r.
PhDr. Vladimír tU l k (6. 4.)- muziko-.
16&, krltlk, pubUclsta, 60 r.
,
Miroslav ~mfd (19. 4.)- dirigent, 60 r.

NAJKRAJŠIE MENUETY ZUHROVCA
PRE -KLAVfR

týchto dňoch vychádza kla' vírna knižka menuetov s názvom Najkrajšie men.uety z Uhrovca pre klavír určená predovšetkým
pre žiakov základných umeleckých
škôl. Ide v nej o praktické sprístupnenie verejnosti dosiaľ neznámych
historických klenotov hudobnej kultúry z územia Slovenska pri príležitosti 250. výročia ich vzniku.
Vybrané menuety pochádzajú
z UhrovskeLzbierky tancov, ktorej
Žiadame hudobné lĎitltúcle, umelecké
titulný list bol žaložený anonymným
llwplny, qent4ry, älopby, festivaly a umelzapisovatefom 24. ' 4. 1142 (teda
.,.,., aby u;ehleae nabláUI aktúlau ada.
~ v dobe J. S. Bacha). Zaznamenaný
au, teL a faxové lialo do Hudobného lnforbol len melodický part~ak, aby ho
. - a o ltredlaka na ~ tel.: 33 JJ 80, faxu:
mohli hrať sólové husle. Zbierka
33 35 69 pre potreby novélao adredra.
Zlta

Frelová(l7.4.)-operúspeváčka,

sopranistka, 80 r.
/
Jana Terrayová(l9.4.)-hudobiiáhistorlčka, archivárka

V

Hudobné vydavateľstvo OPUS
ide do prvej vlny

v·eľkej ·privatizácie

e ~úillle hudbu na detkýeh nosll\oeh- LP, CD, MG
e Váfna hudba, populár, folklór, dychovka, hovorené slovo
e Noty a knlhy o hudbe
e Vydavatefstvo má na vlastnom pozemku budovu s modemýmlltúdlaml, au-

tomatizovaným vel'koskladom, p~nú slef, katalóg s hodnotnými nahnblwnl a tltulnd
e Mjte radi hudbu a máte nápady?
Snívate o nahrávkach, ktoré by ste eheell mať vo svojej fonotéke?
e VIete aké noty ehýb~ú na trhu?
Využite jedln~nú momosf aktívne zasiahnuť do hudobnovydavatefského diaRia - vlolte svoje prlvatlzMné body do firmy

e

OPUS

Nale ldentlflka~né ~íslo sl fahko zapamitáte:
08164461

tancov bola objavená vr. 1Y60 a verejnosti bola predstavená v kritickom matičnom vydaní Marie Jany
Terrayovej v r. 1990.
Štylizovaním niekoľkých menuetov do klavírnej podoby na spôsob
známej Bachovej Knížočky skladieb pre A. M. Bachovú chce upravovateľ l. Valenta prispieť k vyplneniu bielych miest v slovenskej inštruktívnej literatúre a ponúka kla#írnym pedagógom vďačný materiáľ
polyfónnej a prednesovej hry. Titul
dostanete kúpiť (i na dobierku)
v Stredisku Hudba a mládež, Šustekova 23, 851 04 Bratislava .
-iv-

OPRAVA
Nedopatrením sa nám v HŽ č. 4/92 vyskytli
nepríjemné chyby v informáciách o vokálnych interpretoch . v správe o účinkova ní Ľ.
Rybárs~ej v Parížskej .Opere Bastille je Aprille Millo samozrejme alternantkou Ľ. Rybárskej a nie L. Pavarottiho a L._,Price účin
kovala vo Verdiho Trubadúrovi ako Leonora. Čitateľom sa ospravedlňujeme .
Redakcia

SUŤ AŽ
Medzinárodná kompozičná súťai Barlow
international competltion 1992 sa koná
v Prove (USA) v septembrll99l. Diela pre orchester so itandardnÝIIl obsadellÚD (J-J..Xl,_
5-J.J.l, 4 biele, pit, arp, sláčiky) v dfike max.
ll min. treba zaslať n1Qnesk6r do 1. 7. 1992
aa adresu: Barlow international competitloa, Harris ftDe arts center Brlalwn yona
univenity, PROVO UT 84601. Vffazná kontpodela bude predVedená v sezóne 1993194
Baltimorským symfonickým orchestrom, vítaz obdrif IO 100 USD. BUBle informácie
v reclakeli

Hž.

l I. april
SND Bratislava - G. Verdi: Si la osudu (\9 .00)
DJGT B. Bystrica - J . Oťfenbach': Orfeus v
podsvetí (19.00)
RO tllld- Z4verečn9' koncert Hexagonály
(19.30)
E. Prochác, J . Čižmarovič , M. Pivka , SKO
- dir. P. Feranec
DJZ Prriov - J . He rmann : Hello Dollyl
(19.00)
Trenč. Teplice (Rak. konzulát) - K. Leutgebt, klavír ( 19.00)
13. apríl
SND Bratislava- J . Strauss: Netopier ( 19 .OO)
NS Bratislava - E. Kálmán: Čardášová princezná (19.00)

14. apríl
SND Bratislava - W. A . Mozart- G , Verdi:
Lux et requiem, balet ( 19.00)
SKO Žilina- Jazzový koncert - O. Sošoka

( 19, .O<l)
DJZ PreAov - J . Hermann: Hello Dolly!
(19.00)
15. aprfl
SND Bratislava - G. Donizetti: Lucia de
Lammermour (19.00)
SF Bratislava- 0 , Rossini , I. Hru§ovský, O .
Verdi (19.30)
SF, SFZ, dir. A . Ceccato
DJZ'heiov- L. Matejka- Oskar (19.00)
SLK Pleiťany- A. JánoAka, klarinet , V . Kellyová , klavír (19.30)
16. aprfl
SND Bratislava- G. Puccini: Madame Butterfly (19.00)
SF Bratislava- program ako 15. 3.
SF K~ice - J . Haydn - Sedem slov vykupiterových
G. Rossini- Stabat mater (19.00)
SF, SZMB (zbormaj. L. Holásek , B. Berkyová- soprán, J. Horská- alt , J . Galabas, F. Mustafajev- tenor, dir. J . Wildner
DJZ Prriov (Sp. Nová Ves)- P. BurkhardOhňostroj ( 19.00)
17. aprfl
SND Bratislava- A. Dvofák: Biblické piesne
W. A . Mozart: Korunovačná omša C dur,
ko ncert (19.00)
18. apríl
SND Bratislava -O. Verdi: Nabucco (19.00)
21. april
SND Bratislava - W . A . Mozart: Figarova
svadba (19.00)
DJGTB. Bystrica-O. Bizet: Carmen ( 19.00)
DJZPrdov-P. Burkhard: Ohňostroj (19 .00)
22.aprfl
SND . Bratislava- W . A. Mozart: Figarova
svadba (19.00)
NS Bratislava- E. Kálmán: Čardášová priné'ezná ( 19.00)
·

